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وشیر، و با آلودگی کم شاهدانة فیبری، جایگزینی مناسب برای الیا  چوبی درختان  تخریب الیا  ببیعیْ تيدیدوشیر، زیست

های الیا  چوبی و ووستی شد جمعیت ایرانی شاهدانه شامل بو ، وهنا،  در این وشوهد، ویشگی و الیا  مصنوعی است.
ها گردآوری و  هم مقایسه شد. به این منظور، بشر جمعیت گیری و با وهنای دیواره، وهنای حفره، و شاخص دیوارة فیبر اندازه

هاا بیارون کشایده و باا      گیاه با ریشه از خاک گلدانشده در گلخانه کشت شد. وس از فصل رویشی، ساقة  در شرایو کنتر 
شدن در انبار با دمای اتاق  خیره شاد. ساپس،    های گیاه برای خشك  های گیاه بریده شد و ساقه چاقو ریشه و شاخه و بر 

  ایان  گیری از روش فرانکلین وابُاری شادند. نتاای    الیا  چوبی و ووستی با چاقو و به روش مکانیکی از هم جدا و با بهره
درصد و در الیا  ووستی همة  5ها در سطز  وشوهد نشان داد در الیا  چوبی، به جز وهنا و وهنای حفرة فیبر، دیگر ویشگی

هاای   های شاهدانة ایاران از دیاد ویشگای    درصد اختال  معناداری دارند که بیانگر تنوع باالی جمعیت 1ها در سطز  ویشگی
درصاد دارناد.    1ی الیا  چوبی و ووستی در برابر هم اختال  معناداری در ساطز  ها شده است. همچنین، همة ویشگی گفته

کارگیری صنعتی در کاربردهای متنارر ویشنهاد شادند   های شاخص از نظر هر ویشگی مشخص و برای به سرانيام، جمعیت
منزلاة    شاده، باه   گیاری  دازههاای انا   های سیرجان، کرمان، کاشان، و اراک به دلیل داشتن بیشترین مقدار در ویشگی و جمعیت
 های بیشتر معرفی شدند. های فیبری احتمالی برای وشوهد جمعیت

 

 های الیا . الیا  ووستی، الیا  چوبی، جمعیت، شاهدانه، ویشگی واژگان کلیدی:
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 مقدمه
درصااد از سااطز   31هااا نزدیااك   امااروزه، جنگاال 

اناد. باا افازاید     گرفتاه هاای جهاان را دربار     خشکی

های اقتصاادی، میازان    جمعیت جهانی و رشد کاربری

هاا رو باه     دخالت انساان در منااب  ببیعای و جنگال    

سااله، ساطز کال      5000افزاید است. در یاك دورة  

میلیاارد   8/1هاای جهاانی نزدیاك باه      کاهد جنگال 

[ و میاانگین کااهد   1هکتار تخمین زده شده اسات ] 

ساا    10میلیاون هکتاار در    2/5ها باه   سالیانة جنگل

رویاه،   های بی [. به دلیل برداشت2اخیر رسیده است ]

های کشور ما نیز رو باه کااهد اسات و     سطز جنگل

ضرورت یافتن منااب  جاایگزین بارای منااب  چاوبی      

شاود. منااب  ببیعای     ها در کشور احسااس مای   جنگل

ساااله و وسااماندهای  غیرچااوبی، ماننااد گیاهااان یااك

وشیرناد و   تخریاب  دوشیر و زیستکشاورزی که تيدی

های مناسبی برای منااب    آلودگی کمی دارند، جایگزین

 ها هستند. چوبی جنگل

، که (.Cannabis sativa L) شاهدانهدر این میان، 

شااخة نهانادانگان و    از وایاه، و  ، دوسااله  كیا  یاهیگ

، گزینة مناسبی برای این است Cannabaceae ةخانواد

 یچااوب بخااد كیاا هشاااهدان ةساااقاماار اساات.  

 و( یشا یرو بافات ) یآوناد  ومیکامب با شده گرفته بر در

 و ،کاورتکس  ،یآبکش یها سلو  از یرونیب ةحلق كی

 یهاا  رشاته  در یبار یف یها سلو . دارد یدرمیاو بافت

. اناد  افتاه ی گساترش ( یووست) یآبکش بافت با ویوسته

 و بلنااد ا یااال دارد  بااریف نااوع دو شاااهدانه ةساااق

(. 1 ی )شاکل چوب هسته زیر و کوتاه ا یال و یووست زبر

کارگیری صنعتی شاهدانه به جداسازی این الیا  از  به

 .Cو  C. sativa ،C. indicaهماادیگر نیاااز دارد.  

ruderalis اناد، از ایان    شدة شاهدانه های شناخته گونه

 1(THCهایی که میزان تتراهیدروکانابینو  ) بین، واریته

ه شااهدانه( کمتار از   گاردان اصالی گیاا    )ترکیب روان

شامار   درصد داشته باشند، شاهدانة فیبری به 2/0ا3/0

 [.3آیند ] می

 
(، د( الیاف پوستی شاهدانه X40(، ج( الیاف چوبی شاهدانه )X4ای شاهدانه، ب( مقطع عرضی ساقة شاهدانه ) گلخانهالف( کشت  .1  شکل

(X40گیاه شاهدانه )1 (، ه 

                                                      
1. Tetrahydrocannabinol 
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ویااشه  هاازاران سااا  وااید در آساایا، بااهشاااهدانه 

شاد. تولیاد    خاورمیانه، برای استفادة فیبری کاشته مای 
صنعتی شاهدانه در قارن هيادهم در اروواا صاورت     
گرفاات و امااروزه چااین تولیدکنناادة ویشاارو جهااانی  
شاهدانه است. شاهدانه گیاه باومی ایاران اسات و در    

صورت ببیعی )وحشای( رشاد    بیشتر منابق کشور به
شاود. بناابراین، تناوع ژنتیکای      د یاا کشات مای   کن می

 ای در ایران دارد. گسترده
کشت شاهدانه نیز آسان است و تنوع کشااورزی  
زیستی را در وی دارد. گیاه شاهدانه رشد تند، تواناایی  

هاای گونااگون، تواناایی مقاومات باه       رشد در اقلایم 
خشکی و هيوم میکروبی، هزیناة ماادة اولیاة کام و     

باال، بازدة باالی کشت، بازدة باالی  تودة درصد زیست
ها، عادم نیااز باه     کننده وزن خشك، نیاز کم به تقویت

هاای آلاوده، و    هاا، تواناایی رشاد در خااک     کد آفت
زای خااک، تاأثیر    جلوگیری از رشاد عوامال بیمااری   

مثبت در تناوب زراعی و امکان بهبود کیفیت خاک را 
 [.7ا4دارد ]

های کنونی ماورد   الیا  سلولزی شاهدانه در سا 
توجه زیااد تولیدکننادگان در صانای  گونااگون قارار      
گرفته است. امروزه، این الیا  برای تولید انواع کاغاش  

[، 11-8)چاااو و تحریاار، کندانسااور، ساایگار، و...( ]
بنادی(   واشیر )صانعت بساته    تخریب بسپارهای زیست

[، 13سااازی( ] هااای عااایق )ساااختمان  [، تختااه12]
[، 14ساازی( ]  ای )صنعت ماشین های چندسازه صفحه
ای )صاانای   هااای چندسااازه  فیباار، و فااراورده  تختااه

 [.15شود ] الکترونیکی( استفاده می

شاده، باو  و وهناای     های انيام اساس وشوهد بر
متار و   میلای  60/0ا35/0ترتیب نزدیك  الیا  چوبی به

میکرومتاار و بااو  و وهنااای الیااا  ووسااتی  30ااا15
میکرومتار   30اا 15متار و   یمیلا  20ا2ترتیب نزدیك  به

[. لی و همکااران در ساا    17، 16گزارش شده است ]

هاای   های الیا  در بخاد  [ تغییرات ویشگی16] 2013
گوناگون ساقة شاهدانه را بررسی کردند و به این نتیيه 

های گوناگون سااقه   ها در بخد رسیدند که این ویشگی
متفاوت است. عالوه بر بو  سااقه، زماان برداشات و    

راکم کشاات گیاااه نیااز موجااب ایياااد تغییاار در    تاا
[. ساختار الیا  18شود ] مورفولوژی الیا  شاهدانه می

شاااهدانه وااس از تیمارهااای شاایمیایی نیااز بررساای و  
دلیال تغییار در ترکیباات شایمیایی      مشاهده شد که باه 

ویشه سلولز، ساختار الیا  تیمارشده تغییر ویدا  الیا ، به
گیاری فراگیار بار     این، اندازهوجود  [. با 12کرده است ]

روی مورفولوژی الیا  چوبی و ووستی شاهدانه شامل 
، و شااخص   ، وهناای حفاره   بو ، وهنا، وهناای دیاواره  
کردن همبساتگی    ها و مشخص دیوارة فیبر و مقایسة آن

 ها صورت نگرفته است. میان این ویشگی
های الیا  چوبی و ووستی  در این بررسی، ویشگی

هام   گیاری و باا   یرانای شااهدانه انادازه   های ا جمعیت
هاا محاسابه خواهاد     مقایسه و همبستگی بین ویشگای 

های شاخص از نظار هار ویشگای     شد. سپس جمعیت
مشااخص و باارای اسااتفادة صاانعتی در کاربردهااای   

 گوناگون ویشنهاد داده خواهند شد.

 ها مواد و روش
بااشرهای شااد جمعیاات شاااهدانه  بددرداری: نموندده

گااردآوری و در شاارایو  1390( در سااا  1)جاادو 
 درا از نظر دماا، ربوبات، و ناور ا      شدة گلخانه کنتر 

شادن   کشات شاد. واس از ساپری      1391اردیبهشت 

فصل رویشی و رسیدن ارتفاع گیاه به میزان مناساب،  
ها بیارون کشایده و    ساقة گیاه با ریشه از خاک گلدان

های گیااه بریاده شاد و     ه و شاخه و بر با چاقو ریش
درجاه(   25های گیاهان در انبار باا دماای اتااق )     ساقه

  خیره شدند تا خشك شوند.
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 های گوناگون از بخش C. sativaشده  های گردآوری جمعیت .1  جدول

 کد جمعیت محل گردآوری )استان، شهرستان( ردیف

 ABH زنيان، ابهر 1
 ARA مرکزی، اراک 2
 ARD اردبیل، اردبیل 3
 KAS اصفهان، کاشان 4
 KER کرمان، کرمان 5
 SIR کرمان، سیرجان 6

 

 های الیاف کد اختصاری ویژگی .2  جدول

 کد اختصاری ویشگی الیا 

 L بریبو  ف
 FW بریوهنای ف
 WW بریف ةوهنای دیوار

 LW بریف ةوهنای حفر
 C شاخص دیواره

 

ابتدا الیا  ووستی و چوبی بعاد از   وابُری الیاف:

شدن به روش مکانیکی و با چاقو از هم جادا   خشك 

گیاری از روش   شدند. سپس، وابُاری الیاا  باا بهاره    

 [ بدین روش انيام شد 19فرانکلین ]

 ارتفاااع از یمتاار یسااانت 5 ةتکاا چاااقو،یااك  بااا

 یوابار  یبارا . زده شاد  بارش  اهیا گ ةساق یدرصد30

 باا ( ا یا ال یبااال  باو   باه  توجاه  باا ) یووست ا یال

 انهما  باا  تر كیبار یها تکه مغار و چکدکارگیری  به

 یوابار  یبرا فراهم شد. نمونه از ،یمتر یسانت 5 ةانداز

 ةنمونا  چااقو  و ،مغاار  چکاد،  باا نیاز   یچاوب  ا یال

بنادی شادند.    بخاد  کوچك یها تکه به یمتر یسانت 5

جاا   جاباه  دیآزما ةلول داخلبه  آمده دست هب یها تکه

 دیوروکسا  و دیاس كیاست از یمساو ةانداز بهشدند و 

 کاه ای  گوناه  باه  افزوده شد؛ دیآزما ةلول به دروژنیه

 ور غوباه  یوابار  محلاو   در همگای  یچاوب  یهاا  تکه

 باا  اتو درون یشیآزما ةنمون دارای دیآزما ةلولشدند. 

 سااعت  24 مادت  به وسیسلس درجه 60 یبیتقر یدما

شدن الیا ، لولاة آزمااید از    گشاشته شد. وس از سفید

آرامی دور ریخته شد.  اتو خارج و محلو  جداسازی به

شدن محلو  جداسازی، اندکی آب مقطر با  برای شسته

سه بار تکرار درون لولة آزماید افازوده شاد. واس از    

دادن لولاة آزمااید و    انوشو، الیا  چوبی با تک شست

شاده باه داخال بشار بار روی       جاا  الیا  ووستی جاباه 

 کارگیری سن  مگنت وابری شدند. ولیت با به هات

در ایاان بررساای،  هددای میکروسددکوپي: بررسددي

کاارگیری   های الیاا  چاوبی و ووساتی باا باه      ویشگی

 M3 WILDو Nikon YS 100هاای   میکروساکوو 

HEERBRUGG کاارگیری   گیاری شاد. باا باه     اندازه
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هاای   از الم IXY DIGITAL 510 IS Canonدوربین 

شده در زیار میکروساکوو عکاس گرفتاه شاد.       تهیه

افازار   شده باا نارم   های گرفته های الیا  عکس ویشگی

Image J 1.46r گیری شاد. بارای هار ویشگای      اندازه

فیباار از سااه الم متفاااوت بررساای و   30کاام  دساات

 گیری شد. اندازه

در بااین  الیدداف: بددرآورد شدداخو دیددوارۀ  

های کاربردی الیا  زبری فیبار در مقایساه باا     ویشگی

تری ایفا  ضرایب معمو  بیومتری الیا ، نقد برجسته

گیاری   کند. از آنيا که دساتگاه مخصاوص انادازه    می

زبری الیا  در دسترس نبود، در این بررسی شاخص 

دیوارة الیا ، که معر  خوبی از زبری الیا  است، با 

 برآورد شد  1رابطة  کارگیری به

(1) 𝐶 = (𝐹𝑊)2 −  (𝐿𝑊)2  [20] 

هااای  در ایاان بررساای، جمعیاات روش آمدداری:

شاهدانه در چارچوب برح تصاادفی جاای گرفتناد.    

افاازار  هااای الیااا  چااوبی و ووسااتی بااا ناارم ویشگاای

Microsoft Excel 2010  هااای  ساانيد شااد. داده

افازار   گیری از نرم ها با بهره گیری آمده از اندازه دست به

SAS  تيزیه و تحلیل آماری شدند. ضریب همبستگی

شااده نیااز بااا  گیااری هااای اناادازه و معناااداری ویشگاای

مندی  افزار محاسبه شد و با بهره کارگیری از این نرم به

و  هاا سانيد   از آزمون آمااری دانکان میاانگین داده   

 بندی انيام گرفت. گروه

 نتایج و بحث

 های الیاف مقایلة ویژگي
سانيد باو  الیاا  چاوبی و      2 شکل  طول الیاف:

دهاد. باا    های گونااگون را نشاان مای    ووستی جمعیت

آمده از آزمون دانکان   دست نگرش به شکل و نتای  به

مشخص شد در زمینة بو  الیاا  چاوبی و ووساتی،    

  معنااداری در ساطز   هاا اخاتال    ترتیب، جمعیات  به

درصد دارند و الیا  چوبی و ووساتی در   1درصد و  5

درصاد دارناد.    1برابر هم اختال  معناداری در سطز 

بندی دانکن نشان داد در الیا  چاوبی   همچنین، گروه

 ARDبیشاااترین و  KASو  ABH  هاااای جمعیااات

بیشترین و  ARAکمترین و در الیا  ووستی جمعیت 

KAS  را دارند.کمترین بو  فیبر 

 
 سنجش طول الیاف چوبی و پوستی .2  شکل

bc 

a 

bc c 
bc 

ab 

a ab b a ab ab 

۰ 

۲۰۰ 

۴۰۰ 

۶۰۰ 

۸۰۰ 

۰ 

۲۰۰۰ 

۴۰۰۰ 
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ترین ویشگی تأثیرگشار الیاا  در بیشاتر    بو  مهم

ای،  هاای چندساازه   کاربردهاست. در بسپارها، صافحه 

هاا بیشاتر    ویاشه کاغشساازی، مقاومات    هاا، و باه   تخته

باو  الیاا  اسات؛ ماثالً در کاغشساازی      تاأثیر   تحت

هرچه بو  الیا  بیشتر باشد، مقاومات باه واارگی و    

هاای    تارین مقاومات   مقاومت کششی کاغش، کاه مهام  

یابناد. بناابراین، بارای سااخت      کاغشند، افازاید مای  

کاغشهایی با مقاومت به وارگی و مقاومت کششی باال، 

 ترند. الیافی که بیشترین بو  را دارند، مناسب

گیری وهنای الیا   نتای  برآمده از اندازه پهنای الیاف:

 3 هاای گونااگون در شاکل    چوبی و ووستی جمعیات 

نشان داده شده اسات. باا نگارش باه شاکل و نتاای        

آمده از آزمون دانکن مشاخص شاد در زمیناة     دست به

ها اخاتال  معنااداری در    وهنای الیا  چوبی، جمعیت

هاا     ووستی جمعیتدرصد ندارند، اما در الیا 5سطز 

درصاد دارناد. الیاا      1اختال  معنااداری در ساطز   

چوبی و ووستی نیز در برابر هم اختال  معناداری در 

بندی دانکن نشان  درصد دارند. همچنین، گروه 1سطز 

 ABHبیشاترین و   KAS  داد در الیا  چوبی جمعیت

بیشاترین و   SIRکمترین و در الیا  ووستی جمعیات  

ARD ای فیبر را دارند.کمترین وهن 

 

 

 الیاف چوبی و پوستی سنجش پهنای .3  شکل

 

 گیاری  برایند انادازه  4  شکل الیاف: ۀپهنای دیوار

هاای   الیاا  چاوبی و ووساتی جمعیات     ةوهنای دیوار

دهد. با نگرش به شکل و نتاای    گوناگون را نشان می

 ةآمده از آزمون دانکن مشاخص شاد در زمینا    دست هب

ترتیااب،  الیااا  چااوبی و ووسااتی، بااه ةوهنااای دیااوار

درصاد و   5ی در ساطز  معناادار هاا اخاتال      جمعیت

درصد دارند و الیا  چوبی و ووساتی در برابار هام     1

درصد دارناد. همچناین،    1داری در سطز ا  معناختال

  بندی دانکن نشان داد در الیا  چاوبی جمعیات   گروه

SIR  بیشترین وABH  وARD    کمترین و در الیاا

کمتاارین  ARDبیشااترین و  KAS  ووسااتی جمعیاات

 فیبر را دارند. ةوهنای دیوار
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 یاف چوبی و پوستی. سنجش پهنای دیوارة ال4شکل 

 

های تأثیرگشار الیا   از دیگر ویشگی  وهنای دیواره

تر سفتی و دوام  بورکلی، الیا  با دیوارة وهن است؛ به

دهند. با وجاود ایان، در    فرآوردة نهایی را افزاید می

هاای عاایق،    بععی از کاربردها، مانناد سااخت تختاه   

اند، با توجه به اینکه  تر مناسب سبك کارگیری الیا  به

هرچه وهنای دیواره بیشتر باشاد، چگاالی نیاز بیشاتر     

شود، در چنین کاربردهایی الیا  با وهناای دیاوارة    می

 ترند. کمتر مناسب

سنيد وهنای حفرة  5 شکل  پهنای حفرۀ الیاف:

های گوناگون را نشاان   الیا  چوبی و ووستی جمعیت

آماده از   دسات  و نتاای  باه   دهد. با نگرش به شکل می

آزمون دانکن مشاخص شاد در زمیناة وهناای حفارة      

ها اختال  معنااداری در ساطز    الیا  چوبی، جمعیت

هااا  درصااد ندارنااد، امااا در الیااا  ووسااتی جمعیاات 5

درصاد دارناد. الیاا      1اختال  معنااداری در ساطز   

چوبی و ووستی نیز در برابر هم اختال  معناداری در 

بندی دانکن نشان  ند. همچنین، گروهدرصد دار 1سطز 

و  SIRبیشاترین و   KAS  داد در الیا  چوبی جمعیت

KER   کمتاارین و در الیااا  ووسااتی جمعیاات  SIR 

کمترین وهنای حفرة فیبار را دارناد.    ARDبیشترین و 

نیز عامل مهام در میازان چگاالی الیاا        وهنای حفره

بیشاتری دارناد، در    است و الیاافی کاه وهناای حفارة     

های عایق، که به الیا  با چگالی کم نیاز  ساخت تخته

 ترند. دارند، مناسب

نتاای  برآماده از    6 شاکل   شاخو دیوارۀ الیاف:

رة الیاا  چاوبی و ووساتی    گیری شااخص دیاوا   اندازه

دهد. باا نگارش باه     های گوناگون را نشان می جمعیت

آمده از آزماون دانکان مشاخص     دست شکل و نتای  به

شد در زمینة شاخص دیوارة الیاا  چاوبی و ووساتی،    

هااا اخااتال  معناااداری در سااطز   ، جمعیااتترتیااب بااه

درصد دارند و الیا  چاوبی و ووساتی در    1درصد و  5

درصاد دارناد.    1ال  معنااداری در ساطز   برابر هم اخت

بندی دانکن نشان داد در الیاا  چاوبی    همچنین، گروه

کمترین و  ABHبیشترین و  SIRو  KAS  های جمعیت

بیشاترین و   KAS  و SIRهای  در الیا  ووستی جمعیت

ARD .کمترین شاخص دیوارة فیبر را دارند 
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 الیاف چوبی و پوستی ةپهنای حفرسنجش  .5  شکل

 

 
 الیاف چوبی و پوستی ةشاخص دیوارسنجش  .6 شکل

 

اساس روابو موجاود   که بر ،الیا  شاخص دیوارة

شاود،   الیا  سنيیده مای  ةو وهنای حفرفیبر  میان وهنا

شاخص در ساخت بسپارها و کاغش نقد مهمی دارد. 

منفای در مقاومات    تأثیر ،بو  الیا  خال  بر دیواره،

بیشاتر باشاد، مقاومات     هکششی کاغاش دارد و هرچا  

شااخص  ایان،   بر  یابد. عالوه کششی کاغش کاهد می

 سطز کاغش دارد. منفی در صافیِ تأثیرالیا   دیوارة

شدۀ الیداف   گیری های اندازه برایند آماری ویژگي

براینااد آماااری  3 جاادو   هددای شدداهدانه: جمعیددت

شادة الیاا  چاوبی و ووساتی      گیاری  های اندازه ویشگی

برگیرندة کمینه، بیشینه، میانگین،  های شاهدانه در جمعیت

 دهد. انحرا  از معیار و ضریب تغییرات را نشان می

ab 
ab 

ab 
a 

b 
b ab 

bc 

e 
d 

cd 

a 

۰ 

۵ 

۱۰ 

۱۵ 

۲۰ 

۲۵ 

ABH ARA ARD KAS KER SIR

تر
وم

کر
می

 

 جمعیت

 الیاف چوبی

 الیاف پوستی

b 

ab ab 
a 

ab 
a 

c c 
d 

a 

b 

a 

۰ 

۵۰ 

۱۰۰ 

۱۵۰ 

۲۰۰ 

۲۵۰ 

۳۰۰ 

۳۵۰ 

ABH ARA ARD KAS KER SIR

بع
مر

ر 
مت

رو
یک

م
 

 جمعیت

 الیاف چوبی

 الیاف پوستی



 معرفی ویژگی ا یاف چوبی و پوس ی شش جوعیت ایرانی شاهدانه 
 

129 

 های شاهدانه الیاف جمعیت ةشد گیری های اندازه یند آماری ویژگیابر .3 جدول

 ضریب تغییرات انحرا  از معیار میانگین بیشینه کمینه نوع فیبر واحد ویشگی

L میکرومتر 
 0/16 7/101 4/631 1/990 6/352 چوبی

 0/53 6/3631 1/10554 3/23197 7/3644 ووستی

FW میکرومتر 
 4/22 0/6 6/26 0/51 8/13 چوبی

 6/29 7/5 4/20 3/49 3/8 ووستی

WW میکرومتر 
 6/24 6/0 4/2 1/5 0/1 چوبی

 8/31 5/0 3/1 2/3 3/0 ووستی

LW میکرومتر 
 2/27 5/5 3/20 7/43 9/7 چوبی

 6/26 2/5 0/17 7/43 7/6 ووستی

C بدون واحد 
 7/44 8/133 7/297 7/986 7/29 چوبی

 8/33 4/78 3/132 2/523 3/15 ووستی

 

 الیاف چوبی ةشد گیری های اندازه ی ویژگیمعنادارضریب همبستگی و  .4  جدول

C LW WW W متغییر 
*079/0- *078/0- *073/0- *085/0- L 

**808/0 **950/0 **419/0  W 
**561/0 **277/0   WW 
**593/0    LW 

 ** = 01/0p<05/0 = * ؛p< 
 

هدای   ضریب هم لدتگي و معنداداری ویژگدي   

ضاریب   4 جادو    شددۀ الیداف بدوبي:    گیری اندازه

شادة   گیاری  های انادازه  همبستگی و معناداری ویشگی

دهاد. نتاای  جادو  نشاان      الیا  چوبی را نشان مای 

هاای الیاا  چاوبی     دهد میان بو  و دیگر ویشگی می

درصاد وجاود دارد.    5همبستگی معنااداری در ساطز   

، شااخص   ه، وهنای حفر میان وهنای فیبر، وهنای دیواره

های الیا  همبستگی معناداری  دیواره، و دیگر ویشگی

 درصد وجود دارد. 1در سطز 

هاا نشاان داد    گیاری  در این بررسی، نتاای  انادازه  

های الیا  ووستی و چوبی شاهدانه با یکدیگر  ویشگی

هاای لای و    هاای بررسای   ناهمسان است که باا یافتاه  

(، 2010خاان و همکااران )   ( رحمان2013همکاران، )

( و 2002(، دوت و همکاااران )2009الناا  ) ساان 

، 9، 3همخوانی دارد ] (1994درور  و همکاران ) ون

آماااده از  دسااات [. واکااااوی نتاااای  باااه17، 16، 11

های الیا  ووستی و  ها نشان داد که ویشگی گیری اندازه

  های گوناگون نیز با یکدیگر ناهمساان  چوبی جمعیت

(، 2009النا  )  ی سن ها های بررسی است که با یافته

(، آمادوساای و همکاااران  2009شااافر و هااونرمیر ) 

درور  و  (، ون2008درور  و توروئن ) (، ون2008)

[، 18، 17، 11، 7، 4( همخوانی دارد ]1994همکاران )
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این وشوهشگران نوع جمعیت و تاراکم اولیاة کاشات    

هااای ناهمسااانی   گیاااه )فاصاالة کاشاات( را نشااانه  

اند. همچنین، نتاای    نه برشمردههای گیاه شاهدا ویشگی

ها باو  زیااد الیاا  ووساتی را در برابار       گیری اندازه

 الیا  چوبی نشان داد.

 گیری نتیجه
هاا،   هاا و مقایساة آن   گیاری  با توجه باه نتاای  انادازه   

، ABHهاای   گیاری کارد کاه جمعیات     توان نتیياه  می

KAS  وKER های  در الیا  چوبی و جمعیتARA ،

SIR  وABH دلیال داشاتن باو      ا  ووستی، بهدر الی

ها، با در نظر گرفتن ناوع   زیاد نسبت به دیگر جمعیت

الیا ، برای کاربردهایی مانند کاغشسازی و بساپارها،  

ترناد.   هاای بااال نیااز دارناد، مناساب      که به مقاومات 

در الیا   SIRو  KAS ،ARAهای  همچنین، جمعیت

در الیاا    KERو  SIR ،ABHهای  چوبی و جمعیت

، در  ووسااتی بااا داشااتن بیشااترین وهنااای دیااواره     

کاربردهایی که به سفتی و دوام باال نیااز اسات مانناد    

ای، بسپارها، نسابت   های چندسازه کاغشسازی، صفحه

هاایی را کاه    ترند. جمعیت ها مناسب به دیگر جمعیت

تااوان در ساااخت  وهنااای دیااوارة کمتااری دارنااد ماای

،  ت. در ماورد وهناای حفاره   کار گرف های عایق به تخته

در الیا  چوبی و  ABHو  KAS ،ARAهای  جمعیت

در الیاا  ووساتی    ARAو  SIR ،ABHهای  جمعیت

هاا، در   با داشتن وهنای بیشتر نسبت به دیگر جمعیات 

ترند.  های عایق مناسب کاربردهایی مانند ساخت تخته

، SIRهاای   در مورد شاخص دیاوارة الیاا  جمعیات   

KAS  وKER هاای   یا  چوبی و جمعیات در الSIR ،

KAS  وKER     در الیا  ووستی، باا داشاتن شااخص

هااا، در  دیااوارة بیشااتر نساابت بااه دیگاار جمعیاات   

هاای   کاربردهایی چون کاغشسازی، بسپارها، و صفحه

 ترند. ای مناسب سازه چند

بودن  دروایان، اگرچه برای ابمینان کامل از فیبری

کای صاورت   هاای ویاشة ژنتی   ها باید آزمااید  ژنوتیپ

هاای مرفولاوژیکی    گیری ویشگی گیرد و فقو با اندازه

توان با قابعیت تمام فیبری بودن یاا نباودن    الیا  نمی

ژنااوتیپی را مشااخص کاارد، بااا توجااه بااه نتااای      

هاا و   های جمعیات   گیری ویشگی آمده از اندازه دست به

هااا، بااه دلیاال داشااتن بیشااترین مقاادار در  مقایسااة آن

ویاشه باو ، وهناای     شاده، باه   ریگی های اندازه ویشگی

های سیرجان،  دیواره، و شاخص دیوارة فیبر، جمعیت

های  منزلة جمعیت  توان به کرمان، کاشان، و اراک را می

 های بیشتر معرفی کرد. فیبری احتمالی برای وشوهد
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