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1394مهرتاریخ پذیرش: 1393بهمنتاریخ دریافت:

چکیده
در منطقه آستارا انگور کشت شده هايسرشاخههاي مورفولوژیکی الیاف و میزان ترکیبات شیمیایی تعیین ویژگیمنظوربهاین مطالعه 

از چند درخت انگور جدا شده و به قطرهمو اندازههمعدد سرشاخه 53تعداداست. براي این منظور شده واقع در استان گیالن انجام 
هايیژگیوجداسازي الیاف و مطالعه منظوربه. شدندآزمایشگاه صنایع چوب و کاغذ دانشگاه آزاد اسالمی واحد آستارا منتقل 

. براي جداساي شددرصد) آنها انجام 75درصد و 50، درصد5ارتفاع (3در ، هاسرشاخهتراشه چوبی از يبردارنمونهمورفولوژیکی آنها، 
,Franklinالیاف از روش ( و محاسبه شد. از تعدادي از یريگاندازهابعاد الیاف و ضرایب بیومتریک آنها بعد ) استفاده شد و 1954

نسبت به تعیین میزان TAPPIد بخش با پوست و بدون پوست تهیه شد و مطابق با استاندار2جدا شده، آرد چوب در هايسرشاخه
در سلولز، سلولز، لیگنین، مواد استخراجی محلول در استن، محلول ترکیبات شیمیایی آنها اقدام شد. میانگین کل هولوسلولز، آلفاسلولز، همی

، 20/47، 59/30، 99/56، 59/87ترتیب برابر این گونه بههايسرشاخهبراي، محلول در آب گرم، محلول در آب سرد و خاکسترالکل
همچنین میانگین کل طول الیاف، قطر الیاف، قطر حفره سلولی و ،شدیريگاندازهدرصد 79/1و 79/1، 41/4، 53/2، 90/5، 16/25

شد. میانگین کل شاخص یريگاندازهمیکرون 49/5و48/15، 45/26، مترمیلی960/0ترتیب برابر ضخامت دیواره سلولی به
هايسرشاخهکه محاسبه گردید. نتایج نشان داد 71/0و50/58، 29/36ترتیب و شاخص رانکل نیز بهیريپذانعطاف، ضریبیرفتگدرهم

انگور بدون پوست، مقدار هولوسلولز، آلفا سلولز، همی سلولز و سلولز بیشتر و مقدار لیگنین، مواد استخراجی و خاکستر کمتري نسبت به 
ضخامت بجزقطر حفره سلولی وابعاد الیاف شامل طول الیاف، قطر الیافکه . همچنین نتایج نشان داد دداشتنانگور با پوست هايسرشاخه

.یافتدیواره سلولی با افزایش ارتفاع کاهش 

مورفولوژیکی، ترکیبات شیمیایی، آستارا.هايیژگیوانگور، هايسرشاخهکلیدي:يهاواژه
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مقدمه
الیاف و ترکیبات شیمیایی چوب درختـان از عوامـل مهـم    

در استفاده آنها در صنایع خمیرکاغذ و سـایر صـنایع   یرگذارتأث
,Hornشود (سلولزي محسوب می 1974 & 1978; Ververis,

تـوان مناسـب   هاي مذکور می). با مطالعه بر روي ویژگی2004
یرکاغـذ خمرا بـراي صـنایع   یرچوبیغهاي چوبی و بودن گونه

,Kellogg & Thykeson(کرد بینی پیش 1975; McDougall

et al., هاي مقاومتی کاغذ تولیدي حاصـل  ویژگیالبته ). 1993
از چوب یک درخت ممکن است با درخت دیگر از همان گونه 

انجام به سبب تنوع آناتومیکی متفاوت باشد. مطابق با مطالعات 
,Watson & Dadswell(ییتنهـا بـه طـول فیبـر   شده 1961;

Horn, 1978; Seth & Page, و ضـخامت  ) و طـول 1988
,Oluwadare & Ashimiyu Sotannde(همزمـان  دیـواره  

هـاي مکـانیکی   در خمیر کوبیده نشده بر روي ویژگـی )،2007
,Hornدارد (یتـوجه قابلیرتأثمقاومت به پارگی خصوصبه

1974; Oluwadare & Ashimiyu Sotannd, ). امـا  2007
تولیدي پـس از کوبیـده شـدن    یرکاغذخمهاي مقاومتی ویژگی
ضریب الغـري، ضـریب   الیاف از ضرایب بیومتري متأثربیشتر 

ــذیريانعطــاف ,Horn(اســتو ضــریب رانکــلپ 1978;

Oluwadare & Ashimiyu Sotannde, مقاومت بـه  .)2007
صـورت بـه ترکیدگی و مقاومت به کشش دو صفتی هستند کـه  

یـاف و ضـخامت   هر دو عامل طـول ال یرتأثتحت یتوجهقابل
نقش مهمی پذیريانعطافضریب روینازادیواره الیاف هستند، 

الیافی که دیـواره  که طوريبههاي مذکور دارد. بر روي مقاومت
فضاي یجهدرنتبرخوردار بوده و يضخیم دارند از زبري بیشتر

خالی بین آنها بیشتر خواهد بود، اما بعکس الیافی که حفره فیبر 
ازك دارند، در هنگام کوبیده شـدن تمایـل بـه    فراخ و دیواره ن

اتصـال الیـاف بـه الیـاف و طبعـاً      یجهدرنت،نواري شدن داشته
هـاي حاصـل از   مقاومت به کشش و مقاومت به ترکیدگی کاغذ

,Brit Kennethآنها بهبود خواهـد یافـت (   1970; Osadare,

2001; Oluwadare & Ashimiyu Sotannde, 2007(.

هاي مورفولوژي، ترکیبات شیمیایی مـاده  جداي از ویژگی
هـاي مقـاومتی   مقدار لیگنین و سلولز) بـر روي ویژگـی  (اولیه 
گونهیناازترین نتایج حاصل است که برجستهیرگذارتأثکاغذ 

کاغـذ بـا   یکششـ مقاومـت توان ارتباط مستقیم مطالعات را می
مقدار سلولز ماده اولیه و نامطلوب بـودن بیـوپلیمر لیگنـین در    

,Matolcsyکاغذسازي دانست (فرایند  1975.(
مختلف تنـه  يهابخشهاي آنکه جداسازي چوببا وجود 

یک درخت (چوب جـوان و بـالغ) در صـنعت خمیـر و کاغـذ      
اقتصادي یا به عبارت دیگر عملی نیست، امـا تنـوع آنـاتومی    

د در یک درخت نظیر تغییرات طول فیبر از مغز به سمت موجو
مورد یتوجهقابلصورتبهو در ارتفاعات مختلف چوببرون

تـرین نتـایج آن را   عمدهتوجه پژوهشگران قرار گرفته است که
توان افزایش طول فیبر و مقدار سلولز از بخش چوب جوان می

Dadswellبـه بخـش چـوب بـالغ دانسـت (      et al., 1958;

Bendtsen, 1978.(
بررسی -: الفکندمییگیريپهدف عمده را 2این پژوهش 

و مقایسه بیومتري الیاف و همچنین ضرایب مشتق شده از آنهـا  
بخـش سرشـاخه   2در مقایسه میزان ترکیبـات شـیمیایی   -ب

ـ منظـور بـه ،چوب بدون پوسـت و چوب با پوست بینـی یشپ
خصوصیات کاغذ تولیدي.

ها مواد و روش
هاي چوبیتهیه ساقه
Vitis vinifera)عدد سرشـاخه درخـت انگـور    53تعداد 

spp.) و قطر متریسانت70تقریباً داراي طول حدود یک هرکه
5/0در محـل بـرش و قطـر میانـه حـدود      متریسانت1حدود 

طـور بـه متـري سـطح زمـین    5/1بودند از ارتفـاع  متریسانت
در ياقلمـه صـورت بـه تصادفی از تعدادي درخت انگـور کـه   

) واقع در ياجلگهناحیه (در اطراف شهرستان آستارا يامزرعه
غربی استان گیالن کشـت شـده بودنـد، در اواخـر     جلگه شمال

شـدند. قطـر   يبردارنمونهفصل پاییز (هرس زمستانه) بریده و 
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. تمـامی  یافـت کـاهش  یجبتدراز پایین به باال هاسرشاخهاین 
ه آزمایشگاه صنایع چوب و کاغـذ دانشـگاه   بمذکور يهاسرشاخه

عدد سرشاخه به 5و تعداد آزاد اسالمی واحد آستارا منتقل شدند
عـدد  48و تعداد هاسرشاخهمورفولوژیکی هايیژگیومطالعه 

عدد با پوست و 24سرشاخه باقیمانده پس از تهیه آرد چوب (
گیـري ترکیبـات شـیمیایی    انـدازه بـه عدد بـدون پوسـت)   24

حالت با پوسـت و بـدون پوسـت اختصـاص     2در هااخهسرش
یافتند.

شرایط جغرافیایی و آب و هوایی منطقه آستارا
طول 03/52480//تا11/34480//درشهرستان آستارا 

ــا 23/15380//شــرقی و  عــرض شــمالی 14/27380//ت
استان گیالن قرار دارد. ارتفاع از سطح دریاي این شهرستان از 

متـر ادامـه   1763متري در شـرق شـروع و تـا ارتفـاع     -28
نتایج حاصل از آمار اقلیمی ایستگاه سینوپتیک آستارا . یابدیم

بارنـدگی  دهـد مـی نشـان  2011-1986آماري يهاسالطی 
و درجه حرارت متوسط ساالنه مترمیلی1368ساالنه بیش از 

درصد و 82و میانگین رطوبت نسبی، گرادسانتیدرجه9/15
روز در سـال اسـت. همچنـین بـر     8تعداد روزهاي یخبنـدان  

اقلیمی کوپن و دومارتن، آب و هواي آستارا بنديتقسیماساس 

ــه ســاحلی و   ــدل و مرطــوب اســت. ناحی ــن ايجلگــهمعت ای
چمنـی و  هـاي خـاك وبی نرم، رسهايخاكشهرستان، داراي 

نیمه مردابی بوده و ناحیه کوهپایه و کوهسـتان ایـن شهرسـتان    
جنگلی آمیخته بـا هومـوس و خـاك    ايقهوههايخاكداراي 
,Hasanimehr(استرس  2011.(

ــوب   ــانده چ ــه خیس ــهتهی ــورب ــی منظ ــی ویژگ ــاي بررس ه
مورفولوژیکی الیاف

اره و ضـرایب  طول فیبر، قطر فیبر، قطر حفره، ضخامت دیو
رفتگـی، ضـریب نـرمش و    درهـم مشتق شده از آنها (شاخص 

3در 4تـا  1الیاف مطابق با روابط بازدهی شاخص رانکل) و 
بـدون پوسـت   )درصد75و درصد50، درصد5(ارتفاع ساقه 

تشخیص بهتر منظوربهگیري شد. بدین منظور و همچنین اندازه
به اندازه چوب کبریت در جهـت  ییهاتراشهاجزاء آناتومیکی، 

تکـرار  5طولی شعاعی بخش مجاور مغز تا مجاور پوسـت در  
و درصد50، درصد5(ارتفاع 3سرشاخه چوبی انگور) در 5(

تکـه چـوبی مطـابق بـا روش فـرانکلین      15جمعاً ) درصد75
,Franklinدفیبره شدند ( ازاي هر ارتفـاع (تیمـار) و   ). به1954

عـدد فیبـر   600جمعـاً  و ،عـدد فیبـر  40در هر تکرار تعـداد  
.شدگیري اندازه

(نرمی)پذیريانعطافضریب ×100)  2(الغري)        (یرفتگدرهمشاخص )   1(

الیافبازدهی×100)  4(شاخص رانکل )   3(

نها:آکه در 
= L                   طول فیبر؛= d                  قطر فیبر؛= Cفیبر؛قطر حفره
Ds= ؛         چوبخیسانده دروزن خشک خرده چوب= Dpچوب                          وزن خشک اولیه خرده

=و wضخامت دیواره فیبر
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شیمیایی اتترکیبمیزان گیري اندازه
انگور در هايسرشاخهگیري میزان ترکیبات شیمیایی اندازه

بخش سرشاخه چـوب بـا پوسـت و چـوب بـدون پوسـت       2
سرشاخه چـوبی بـراي   6تکرار، هر تکرار شامل 4(تیمار) در 

سرشاخه چوبی براي حالت بدون پوسـت،  6حالت با پوست و 
سرشاخه چـوبی بـراي هـر تکـرار     6. علت انتخاب انجام شد

-ازهبود. انـد هایشآزمادستیابی به مقدار آرد چوب الزم براي 

، آلفـا سـلولز   D1104-56گیري هولوسلولز مطابق با استاندارد 
، سـلولز  ASTMنامـه یـین آD1103-60مطابق بـا اسـتاندارد   

، لیگنــین مطــابق بــا T217m-55مطــابق بــا اســتاندارد اســید 
omاستاندارد – 88T222مواد استخراجی مطابق با استاندارد ،

om – 88T204 خاکســتر مطــابق بــا اســتانداردوom–

85T211نامهیینآTAPPI .انجام شد

هادادهآماري وتحلیلتجزیه
بـازدهی  هـاي مورفولـوژیکی (  مربوط به ویژگـی يهاداده

الیاف، طول فیبر، قطر فیبـر، قطـر حفـره، ضـخامت دیـواره و      

، یرفتگـ درهـم شـامل: شـاخص   ضرایب اشتقاق یافته از آنهـا 
5(ارتفـاع سرشـاخه   3ضریب نرمش و شـاخص رانکـل) در   

سرشـاخه  5تکـرار ( 5و در ) درصـد 75و درصد50، درصد
چوبی انگور) از طریق طرح آماري بلوك کامل تصادفی تجزیه 

اي هـا بـا آزمـون چنـد دامنـه     واریانس شده و مقایسه میانگین
. همچنین نتایج حاصل از ترکیب شـیمیایی در انجام شددانکن 

بخش سرشاخه چوبی با پوسـت و سرشـاخه چـوبی بـدون     2
پوست با طرح آماري آزمون تی استیودنت تجزیه واریـانس و  

.  انجام گردیدهایانگینماي دانکن مقایسه با آزمون چند دامنه

نتایج
ــه   ــانس و مقایس ــه واری ــانگینتجزی ــايمی ــیه ــايویژگ ه

مورفولوژیکی الیاف سرشاخه انگور
هـاي ویژگـی نتایج حاصـل از تجزیـه واریـانس    بر اساس

مـورد  يهـا ارتفـاع مورفولوژیکی الیاف سرشاخه انگـور بـین   
شاخص رانکل اخـتالف  ازیرغبهبررسی، از لحاظ کلیه صفات 

).1جدول درصد وجود داشت (1در سطح احتمال داريیمعن

انگورسرشاخهمورفولوژیکی الیافهايویژگیتجزیه واریانس -1جدول

تغییرمنبع
درجه
آزادي

الیافطول
)مترمیلی(

الیافقطر
)میکرومتر(

حفرهقطر
سلولی

)میکرومتر(

ضخامت
دیواره
سلولی

)میکرومتر(

شاخص
رفتگیدرهم

ضریب
نرمش

شاخص
رانکل

بازدهی

**0/002ns72/934**2/057**0/018**0/009**0/404**0/19**20/0004تیمار

60/000010/00070/00040/00060/00060/00070/00070/0006آزمایشیاشتباه
تغییراتضریب

درصد)(
0/2760/10/1240/4460/0680/0453/7260/031

nsدار استعدم وجود اختالف معنیدلیل : به.
.درصد است1و 5احتمال دار در سطح اختالف معنیدلیل بهترتیب به:**و*
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تـوان مـی شـود میمشاهده 2و 1شکلدر آنچهبر اساس
بیان کرد که هر چه از قسمت پایین سرشاخه به سـمت بـاالي   

بـا  کـه طـوري بـه . شوندمیابعاد الیاف دچار تغییر رویممیآن 
افزایش ارتفاع، طول، قطر و قطر حفره سـلولی الیـاف کـاهش    

. یابـد مـی پیدا کرده و ضخامت دیواره سـلولی الیـاف افـزایش    
همچنین با افزایش ارتفاع، ضـرایب بیومتریـک الیـاف شـامل     

و ضریب نـرمش الیـاف کـاهش یافتـه و     رفتگیدرهمشاخص 
مـاري  که از نظـر آ یابدمیجزئی افزایش طوربهضریب رانکل 

الیـاف نیـز بـا    بـازدهی . در مـورد  یستندارمعنیاین افزایش 
یطـورکل بـه هسـتیم.  بـازدهی افزایش ارتفاع، شـاهد کـاهش   

بـه روش دانکـن،   هـا یـانگین ممقایسه بر اساسگفت توانمی
انگور از لحاظ طول الیـاف، قطـر الیـاف، قطـر     سرشاخه الیاف 

بـازدهی ، ضریب نـرمش و  یرفتگدرهمحفره سلولی، شاخص 
درصد و از لحاظ ضخامت دیواره سـلولی و  5الیاف در ارتفاع 

درصـد داراي بیشـترین مقـادیر    75شاخص رانکل در ارتفاع 
.اندبوده

Vitis viniferaانگورگیاه سرشاخه) ابعاد الیاف(فولوژیکی رهاي مومقایسه ویژگی-1شکل spp.)در سه ارتفاع (
. حروف متشابه استاي دانکن دامنهها توسط آزمون چندمقایسه میانگینهاروي نمودارها و حروف معرف میانگین دادهجدولهاداخل اعداد 

).P<0.05(استداري نشانگر معنینامشابهداري و حرف معرف عدم معنی
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Vitis viniferaانگورگیاه سرشاخهمقایسه ضرایب مورفولوژیکی (ضرایب بیومتري)-2شکل spp.)در سه ارتفاع (
. استاي دانکن دامنهها توسط آزمون چندمقایسه میانگینهاها و حروف روي نمودارمعرف میانگین دادهجدولهاداخل اعداد 

).P<0.05(استداري نشانگر معنینامشابهداري و حرف حروف متشابه معرف عدم معنی

اتترکیبمیزان هايمیانگینتجزیه واریانس و مقایسه 
انگورسرشاخهشیمیایی

نتایج حاصل از تجزیه واریانس میزان ترکیبات بر اساس
شیمیایی سرشاخه انگور، بین حالت با پوست و بدون پوست 

مواد ازیرغبهمورد بررسی، از لحاظ کلیه ترکیبات شیمیایی 
ــرد و خا   ــول در آب س ــتخراجی محل ــتالف  اس ــتر اخ کس

ــی ــال  دارمعن ــطح احتم ــت 1ي در س ــود داش ــد وج درص
).2جدول (
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انگورسرشاخه شیمیایی اتترکیبمیزان تجزیه واریانس -2جدول

تغییرمنبع
درجه

آزادي

هولو

سلولز

(درصد)

سلولزآلفا

(درصد)

همی

سلولز

(درصد)

سلولز

(درصد)

لیگنین

(درصد)

استخراجیمواد

استندرمحلول

درصد)(

استخراجیمواد

الکلدرمحلول

درصد)(

استخراجیمواد

آبدرمحلول

درصد)(گرم

استخراجیمواد

آبدرمحلول

درصد)(سرد

(درصد)خاکستر

0/022ns0/022ns**0/184**0/265**0/29**0/564**1/643**0/346**2/802**15/115تیمار
اشتباه

آزمایشی
40/0090/0050/0070/0110/0090/0080/0110/0040/0040/007

ضریب

تغییرات 

(درصد)

0/1110/120/2640/2190/3741/5584/0981/4713/5994/624

ns :دار استعدم وجود اختالف معنیدلیل به.

.درصد است1و 5دار در سطح احتمال معنیاختالف دلیل ترتیب بهبه:**و*
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بیان توانمیشودمیمشاهده 3شکلبر اساس آنچه که در 
کرد که مقدار هولو سلولز، آلفا سلولز، همی سلولز و سـلولز در  

باشـد و مقـدار   حالت بدون پوست بیشتر از حالت با پوست می
لیگنین، مواد استخراجی محلـول در اسـتن، مـواد اسـتخراجی     
محلول در الکل و مـواد اسـتخراجی محلـول در آب گـرم در     

الزم باشد. البته بدون پوست میلت با پوست بیشتر از حالت حا
ست که از نظر مقداري، مواد استخراجی محلـول در  به یادآوری

آب سرد و خاکستر نیز در حالت بـا پوسـت بیشـتر از حالـت     
باشد اما از نظر آماري این اختالف در بـین دو  بدون پوست می
نیست.دارمعنیحالت ذکر شده

Vitis viniferaسرشاخه گیاه انگورمقایسه ترکیبات شیمیایی -3شکل spp.) ( اعداد داخل بدون پوست چوب با پوست و چوب در دو حالت
حروف متشابه معرف عدم باشد.اي دانکن میدامنهها توسط آزمون چند مقایسه میانگینهاها و حروف روي نمودارمعرف میانگین دادهجدولها 

).P<0.05باشد (داري مینامتشابه نشانگر معنیداري و حرفمعنی
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بحث
96/0انگور در سه ارتفاع، هايسرشاخهمتوسط طول فیبر 

که مقدار آن بیش از ساقه غالت نظیر گندم، جـو  متر بودهمیلی
)Deniz et al., Shiyarkar) و ذرت (2004 et al., ) و 2013

,Samariha & Khakifiroozهمچنــین کمتــر از باگــاس (

,Deniz & Ates)، بامبو (2011 Ververis)، ساقه کنف (2002

et al.; 2004; Olutuah, Usta)، ساقه توتون (2006 et al.,

1990; Safdari et al., باشـد و  برگـان مـی  ) و سـوزنی 2012
,Hornبرگـان ( اغلب در محـدوده پهـن   1978; Ates et al.,

2008; Safdari, طول فیبـر عامـل   البته قبالً باشد. ) می2010
شد، اما بعدها بسیار مهمی در مقاومت کاغذ تولیدي پنداشته می

قطـر  (نسبت طول به یرفتگدرهممحققان دریافتند که شاخص 
اثـرات بیشـتري بـر روي    یافتـه ) و سایر ضرایب اشتقاق یافال

,Dinwoodieمقاومــت کاغــذ دارنــد ( 1965 Kellogg &

Thykeson, الیـاف در  یرفتگدرهم). میانگین شاخص ;1975
دست آمد که در مقایسه با الیاف به29/36انگور هايسرشاخه

برگـان  ذکر شده در باال و همچنین در مقایسه با پهـن یرچوبیغ
. مطابق با گزارش محققان آن دسته از الیاف براي باشدیمکمتر 

یش از برفتگیدرهمباشند که شاخص ساخت کاغذ مناسب می
Xu(داشته باشند33 et al., 2006; Enayati et al., 2009;

Samariha & Khakifirooz, بینــی ). بنــابراین پــیش2011
رفتگـی درهـم میـانگین شـاخص   ینکـه اشود با توجـه بـه   می

آمـده دسـت بـه 33انگور این پـژوهش بـیش از   يهاسرشاخه
داراي تواندیم، هاسرشاخهکاغذ تولیدي از این رو؛ از ایناست

Ogbonnayaمقاومت به پارگی نسبتاً قابـل قبـولی باشـد (    et

al., 1997.(
در الیـاف  رفتگـی درهـم آنکه میـانگین شـاخص   با وجود 

انگور این پژوهش، بسیار کمتر از الیـاف چـوب   هايسرشاخه
باشد ولی شـاخص رانکـل آن   مییرچوبیغبرگان و الیاف پهن

,Hornبرگـان ( دیـک بـه پهـن   ، در محدوده نز71/0به میزان 

1978; Ates et al., 2008; Safdari, ) بـوده و حتـی   2010

Denizنسبت به ساقه برنج و گندم ( et al., ) از شاخص 2004
Xuباشد. مطابق با تحقیقات (برخوردار میيترمناسبرانکل

et al., )، دامنه قابل قبول شاخص رانکـل بـراي الیـاف    2006
بـا توجـه بـه نتیجـه     رو از ایـن ، است1خمیر و کاغذ کمتر از

تـوان  آمده در این تحقیق بـراي شـاخص رانکـل، مـی    دستبه
انگـور بـه سـبب حفـره     هـاي سرشـاخه که الیاف کرد استنباط 

سلولی فراخ و شاخص رانکل مناسـب از سـطح ویـژه بـاالیی     
Fengelبرخوردار هستند. براساس تحقیقات ( & Wengener,

1984) ،(Hurter & Riccio, 1998) ،(Madakadze et al.,

Tutusو ()1999 et al., )، چنــین الیــافی کــه داراي 2010
شاخص رانکل مناسب و سـطح ویـژه بـاالیی باشـند، قابلیـت      

شـود کـه   بینی مـی نواري شدن مطلوبی داشته و در نتیجه پیش
بـوده و  کاغذ تولیدي از آنها متراکم و از سطح صافی برخوردار 

اخوردگی، ترکیدگی و کشش قابل قبـولی از خـود   مقاومت به ت
نشان دهد.

سلولز، در صنایع لیگنوسلولزي آلفامؤثرسه ترکیب اصلی و 
ـ لیگنـین و خاکسـتر    Ververis(باشـند یم et al., ). در 2004

تحقیق حاضـر میـزان ایـن ترکیبـات شـیمیایی در دو حالـت       
ـ یريگاندازهسرشاخه با پوست و سرشاخه بدون پوست  ا شد ت
بر میـزان  تواندیممشخص گردد که وجود پوست تا چه اندازه 

کـه در نتـایج   طـور همـان باشـد.  یرگذارتأثترکیبات شیمیایی 
)، وجـود پوسـت باعـث کـاهش میـزان      3شکلمشاهده شد (

سلولز و سـلولز و افـزایش میـزان    هولوسلولز، آلفاسلولز، همی
انگـور  يهـا سرشـاخه لیگنین، مواد استخراجی و خاکسـتر در  

مورد استفاده در این پژوهش شد که نتایج مشـابهی بـا همـین    
نتیجه در بررسی ترکیبات شیمیایی ساقه گیاهان توتون و ذرت 

Safdari(ترتیب توسطبه et al., Shiyarkarو ()2012 et al.,

ـ که گونههماندست آمده است. به)2013 ـ یم بـاال بـودن   میدان
میزان آلفا سلولز، همی سلولز و سلولز باعث افـزایش بـازدهی   

حاصـل  يکاغـذها يهامقاومتو همچنین افزایش رکاغذیخم
، کاهش آنها اثري منفی، هم بر بـازده و هـم بـر    بعکسشده و 
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از سـوي دیگـر، بـاال بـودن     .کاغذ خواهد داشتيهامقاومت
فراینـد  نیـز در طـی   میزان لیگنین، خاکستر و مواد استخراجی 

ـ یمحسـت یزتولید کاغذ اثرات نامناسب فنی، اقتصادي و  را یط
,Parshin & Dezeeuwبـه دنبـال خواهـد داشـت (     1980;

Ebrahimpour et al., بنـابراین، بـا توجـه بـه ایـن      .)2011
نتیجـه گرفـت کـه وجـود پوسـت بـه همـراه        توانیمموضوع 
در فراینـد تولیـد   نامطلوبی اثراتتواندیمچوبی يهاسرشاخه

البته باید متذکر شد کـه در تحقیـق حاضـر،    ،کاغذ داشته باشد
میزان ترکیبات شیمیایی در دو حالت باپوست و بـدون پوسـت   

ـ از نظر آمـاري تفـاوت   باآنکه دارنـد ولـی از نظـر    يداریمعن
ـ مقداري تقریبـاً نزدیـک بـه هـم      بـراي  رواز ایـن .باشـند یم

ــم ــگمیتص ــراه  يری ــه هم ــت ب ــتفاده از پوس ــوص اس در خص
چوبی باید به مسـائلی از قبیـل اقتصـادي بـودن     يهاسرشاخه

رکاغـذ یخمتولیـد  فرایند و همچنین نوع هاسرشاخهیکنپوست
در صـنایع  مـؤثر سه ترکیب اصلی و یطورکلبهنیز توجه کرد. 

ــتر در     ــین و خاکس ــلولز، لیگن ــا س ــی آلف ــلولزي، یعن لیگنوس
خت انگور در مقایسه با سـایر الیـاف زراعـی    دريهاسرشاخه

لحـاظ  بـه البتـه  نتایج مطلـوبی را از خـود نشـان داده اسـت.     
آن به یا نزدیک %34شیمیایی الیافی که آلفا سلولز آنها بیش از 

-باشد ماده خام مطلوب در صنایع خمیر و کاغذ محسوب مـی 

، مطـابق رگذاریتأثشود که بدین لحاظ و جداي از سایر عوامل 
Ververisتحقیقات ( et al., 5/55)، کنف با دارا بـودن  2004

درصد آلفـا سـلولز مـاده مطلـوب در صـنایع خمیـر و کاغـذ        
گفتـه شـد   آنچـه . بنـابراین بـا توجـه بـه     شـود محسوب مـی 

درصـد  99/56میانگین بـا داشـتن   طوربهانگور هايسرشاخه
ماده خام مناسب براي صـنایع خمیـر و   جهتنیازاآلفا سلولز، 

شوند. لیگنـین کـه یـک مـاده نـامطلوب در      کاغذ محسوب می
ــنایع  ــذیخمص ــوب رکاغ ــیمحس ــودم میــانگین آن در ش
است که مقدار آمدهدستبهدرصد 26/25انگور هايسرشاخه

,Hornبرگان (آن در محدوده لیگنین پهن 1978; Ates et al.,

2008; Safdari, وده ولی نسبت به کنف داراي لیگنین) ب2010

براي رسـیدن بـه عـددکاپاي مناسـب،     جهیدرنت،بیشتري است
باشد نسبت به کنف میيتريقونیازمند دماي باال و مایع پخت 

که اتخاذ نتیجه مناسـب در ایـن خصـوص درخـور مطالعـات      
الیاف غیرچوبی به دارا بودن درصـد بـاالي   البته بیشتري است. 

و از ایـن جهـت   هستند معروفه الیاف چوبی خاکستر نسبت ب
تولید فرایند در یتوجهقابلبا رسوب در دیگ پخت مشکالت 

درخـت  يهـا سرشـاخه . میانگین میزان خاکستر کنندمیایجاد 
اسـت کـه در   آمـده دستبهدرصد 79/1انگور در این تحقیق، 

Denizمقایسه با میزان خاکستر ساقه بـرنج و گنـدم (   et al.,

پایینی بوده و تقریباً برابر با میـزان خاکسـتر   نسبتاً ) عدد 2004
,Samariha & Khakifirooz(باگاس  ـ ) 2011 . هـر  باشـد یم

چند که این ماده لیگنوسلولزي نسبت به منـابع چـوبی اعـم از    
,Horn(برگانپهنو برگانیسوزن 1978; Ates et al., 2008;

Safdari, تر بیشـتري  درصـد خاکسـ  5/1تا 1) حدود 2010
این منبع برخالف سـایر منـابع زراعـی    رسدیمدارد اما به نظر 

ـ ازامانند ساقه گنـدم و بـرنج،    توانـد مشـکالت   نمـی جهـت نی
زیـرا  کنـد،  مکـانیکی ایجـاد   فرایندهاي در ویژه بهیتوجهقابل

که گفته شد میزان خاکستر آن تقریباً بـا باگـاس کـه    طورهمان
یک ماده لیگنوسلولزي مهم در صنایع خمیـر و کاغـذ   عنوانبه

، برابر است.دیآیمبه شمار 
هاي میانگین میزان مواد استخراجی محلول در آب و حالل

آلی سرشاخه انگور در محـدوده نزدیـک بـه گیاهـان چـوبی      
)Horn, 1978; Ates et al., 2008; Safdari, ) بوده و 2010

-یر ساقه گندم و برنج کمتر میاز بعضی از گیاهان غیرچوبی نظ

Denizباشد ( et al., امتیـاز نسـبتاً   تواندیم) که این نیز 2004
تولید کاغذ در مقایسه با منابعی فرایند خوبی براي این منبع در 

نتیجه گرفـت  توانمییطورکلبهمانند ساقه گندم و برنج باشد. 
لیـد  منبعـی در تو عنـوان بـه انگور هايسرشاخهاز شودیمکه 
براي ییتنهابهاستفاده کرد. شاید استفاده از این منبع یرکاغذخم

تولید کاغذهاي با کیفیت کم، نظیر کاغذ روزنامه مناسـب باشـد   
با ترکیب آن با الیاف بلند، کاغذ مطلـوب و قابـل   توانیمولی 
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ـ بنـابراین  ؛ کـرد قبولی نظیر کاغذ چاپ و تحریر تهیه  تـوان یم
استفاده در صنایع خمیـر و  قابلیت انگور يهاسرشاخهگفت که 

کاغذ را دارند.
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Abstract
This study has been conducted to determine the fiber dimension and chemical composition of

grape tree branches cultivated in Astara, Guilan. For this purpose 53 branches, with identical size
and diameter were cut from some grape tree and were sent to laboratory of wood and paper
industries in Islamic Azad university Astara branch. Inorder to study the morphological
characteristics of the fibers, samples from the branches were selected at 3 the heights of 5%, 50%
and 75%. Fiber separation was done using the method developed by Franklin (1954) and then
dimensions of fibers and their biometric coefficients were determined. Wood flour was prepared
from the branches with bark and without skin and then, the percentage of chemical components was
determined according to TAPPI standard test methods. The overall average percentage of
holocellulose, alpha cellulose, hemicelluloses, cellulose, lignin, extractives soluble in acetone,
alcohol, hot water, and cold water and ash were measured as 87.59, 56.99, 30.59, 47.20, 25.16,
5.90, 2.53, 4.41, 1.79 and 1.79 percent, respectively. Also, the average of fiber length, fiber
diameter, lumen diameter and cell wall thickness were measured as 0.96 mm, 26.45 µm, 15.48 µm
and 5.49 µm, respectively. The averages of slenderness, flexibility and runkel coefficients were
calculated as 36.29, 58.50 and 0.71, respectively. The results showed that, the debarked branches of
grape trees, the amounts of holocellulose, alpha cellulose, hemi cellulose and cellulose are more
than the branches with bark and debarked branches contains less lignin, extractives and ash
compared with branches with bark. Also the results showed that dimensions of the fibers including
fiber length, fiber diameter and fiber lumen diameter, except cell wall thickness, decreased with
increasing of height.

Keywords: Grape tree branches, morphological characteristics, chemical components, Astara.


