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 In this research study, the biometric properties of fibers and 
microscopy of fraxinus wood were investigated. For this purpose, 
a perfectly healthy stem of the fraxinus tree native to Chamestan 
area was selected and one disc of 5 cm thickness was prepared at 
breast height. In transverse direction, the test specimens were cut 
2 × 2 cm to 3 cm from the pith to the bark sequentially and 
examined. Then, the biometric properties of the fibers including 
fiber length, fiber lumen diameter, cell wall thickness and fiber 
diameter were measured. 
 The results showed that all the dimensional properties of the 
fibers from the brain to the skin were increasing. In order to 
microscopically study fraxinus tree wood, microscopic sections of 
three transverse, tangential and radial surfaces of wood close to 
the bark of the fraxinus tree were prepared and evaluated by a 
light microscope. Results of the anatomical study indicated that 
the fraxinus tree is a ring porous hardwood species with distinct 
growth, simple perforation plates and scalariform, alternate 
intervessel pits and without tyloses.  
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 ( موردی  Fraxinus excelsiorگنجشک  )مطالعه  ساقه  شعاعی  محور  در   )
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بررسی ويژگی بیومتری الیاف و میکروسکوپی چوب زبان گنجشک   تحقیق، به ايندر  
شد.   بومی پرداخته  گنجشک  زبان  درخت  سالم  کامالً  ساقه  يک  منظور،  همین  به 

متر در ارتفاع قطر برابر  سانتی  5يک ديسک به ضخامت  منطقه چمستان انتخاب و  
مغز به  از    cm  3به طول    cm2 ×2 های آزمونی  سینه تهیه و در جهت عرضی نمونه

 بیومتری الیاف شامل سپس خواص  سمت پوست به صورت متوالی قطع و بررسی شد.

گیری  ديواره سلولی اندازه  قطر حفره سلولی، قطر کلی فیبر و ضخامت طول الیاف،
های از  ها نشان داد که روند تغییرات اين ويژگی نتايج حاصل از بررسی   شده است.

کند. به منظور مطالعه  گوی افزايشی را طی میناحیه مغز به سمت ناحیه پوست، يک ال
میکروسکوپی چوب درخت زبان گنجشک، مقاطع میکروسکوپی از سه سطح عرضی،  
مماسی و شعاعی چوب نزديک به پوست درخت زبان گنجشک تهیه و توسط يک  

های آناتومی، بیانگر آن بود که درخت میکروسکوپ نوری، ارزيابی شد. نتايج بررسی 
ای، مرز حلقه رويشی مشخص،  برگ بخش روزنههای پهنجزو گونه  زبان گنجشک،

   باشد.دريچه آوندی ساده، منافذ بین ديواره آوند از نوع متناوب و فاقد تیل می
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 مقدمه 
به    ، استفاده از آن  خ ی رو تار  ن ی از ا  بشر قرار گرفته است.  ار ی در اخت   ی، ع ی است که به طور فراوان و طب  ی ا ماده  ، چوب 

  چوب به محصوالت مختلف،   ل ی تبد   ی نبود ابزار مناسب برا   ل ی به دل   م ی قد   ی ها در زمان .  گردد ی دور برم بسیار    ی ها زمان 
دست  ه  ماده ب   ن ی ا   ی ها با کارکردن بر رو که انسان   ی ات ی و تجرب   ی وژ تکنول   شرفت ی با پ ساخت اما  ی استفاده از آن را محدود م 

عامل    ، چوب   ی ومتر ی ب ی و  آناتوم   با خواص   یی آشنا   ، ل ی دل   ن ی به هم   است.   ساخته   ع ی وس   ار ی اند دامنه کاربرد آن را بس آورده 
ربردی چوب، همبستگی بسیار نزدیکی  های کا است؛ زیرا ویژگی و بهبود کاربرد آن در مصارف گوناگون    ش ی در افزا   ی مهم 

های  ها و چگونگی تغییرات آنها در قسمت با ساختمان چوب و ساختار سلولی آن دارد؛ بنابراین آگاهی از این ویژگی 
گنجشک با   مختلف ساقه درختان، امری بسیار مهم و ضروری برای کارخانجات صنایع چوب و کاغذ است. درخت زبان 

با تاج   ی درخت باشد.  می  Fraxinusو جنس  Oleaceaeخانواده    Lamialesاز راسته   Fraxinus excelsior نام علمی 
  ی تاج بلند   ی و دارا   متر   70تا    60  ، آن   ی کننده و طول تنه اصل خزان   ، اه ی گ   ن ی ا   متراکم دارد.   ی تاج   ، شکل که در بلوغ ی کرو 

   شود. ی م   ق ی عم   ی ها شکاف   ی زبر و دارا   ، شدن   ر ی رنگ و با پ ی صاف و خاکستر   ، پوست تنه درختان جوان   است.   ز ی ن 
های آناتومی چوب درخت زبان گنجشک به این نتیجه رسیدند که  در بررسی ویژگی   ( 1390) همکاران  و  پارسا پژوه  

باشد. حفرات آوندی در چوب بهاره فراخ،  ای و بدون چوب درون مشخص می برگان بخش روزنه این گونه، جزو پهن 
گاهی به صورت دوتایی  اند اما حفرات آوندی در چوب تابستانه، کوچک،  بیضوی، منفرد و به ندرت، دوتایی به هم چسبیده 

عدد در هر    12به هم چسبیده و اکثرًا دیواره ضخیم دارند. همچنین این گونه، دارای اشعه چوبی ظریف و فراوان و تقریبًا  
ها حد دوایر رویشی مشخص است. اشعه چوبی، دو تا  های دور آوندی و همچنین پارانشیم باشد و پارانشیم متر می میلی 

که این گونه،    کردند   بیان   ادامه نتایج تحقیقات خود   در   باشد. آنان سلول می   15و حداکثر ارتفاع    سه ردیف سلول در پهنا 
قطر در چوب تابستانه، منافذ بین دیواره آوندها فراوان و منافذ بین  دارای دریچه آوندی ساده، فراخ در چوب بهاره و کم 

فرم و فیبر تراکئید با دیواره ضخیم،  ی از نوع فیبر لیبری شکل و فراوان است. بافت فیبر ای اشعه چوبی و آوندها دایره 
های مستطیل  شکل یا از سلول های کوتاه و کم و بیش مربعی های پارانشیم محوری، از سلول تشکیل شده است. سلول 

 . [ 1] اند  دراز تشکیل یافته 
  ، ق ی تحق   ن ی ا   ج ی نتا   اند. تارا پرداخته ممرز در منطقه آس   اف ی ابعاد ال   ی به بررس   ی ق ی در تحق (  1390آبادی و همکاران ) علی 

  ی دار ی به طور معن   ، اف ی ال   واره ی قطر و ضخامت د   شدن به پوست، طول،   ک ی فاصله از مغز و نزد   ش ی از آن بود که با افزا   ی حاک 
  کرون ی م   23/ 93متر و  ی ل ی م   1/ 509  ب ی را به ترت   اف ی ال   واره ی قطر و ضخامت د   طول،   ر ی مقاد   ن ی شتر ی است و ب   افته ی   ش ی افزا 
  رات یی حاصل از تغ   ج ی افزود که نتا   ن ی همچن   ی و   اند. از مغز به دست آورده   ی متر ی سانت   15در فاصله    کرون ی م   3/ 897و  

  ر یی تغ   متر، ی سانت   15فاصله از مغز تا    ش ی در فواصل مختلف از مغز به سمت پوست نشان داده است که با افزا   اف ی ابعاد ال 
  ج ی از مغز مشاهده شده است و نتا   ی متر ی سانت   6تا   2در فاصله    اف ی ابعاد ال   ر یی تغ   ن ی شتر ی است و ب   افته ی اف کاهش  ی ابعاد ال 
ال   ی ر ی گ اندازه  قطر و    طول،   ر ی مقاد   ن ی ب   ی دار ی مختلف نشان داد که اختالف معن   یی ا ی در چهار جهت جغراف   اف ی ابعاد 

 . [ 2]   وجود ندارد   % 1در سطح احتمال    اف ی ال   واره ی ضخامت د 
. آنان به  اند پرداخته به مغز و پوست شیشم    ک ی چوب نزد   میکروسکوپی   ی ژگ ی و سی  ( به برر 1394نصرتی و همکاران ) 

گونه از لحاظ طول الیاف، قطر الیاف،    ن ی ا  ت به مغز و پوس   ک ی بین چوب نزد  ی دار ی اختالف معن  نتیجه رسیدند که  ن ی ا 
 . [ 3]   ابد ی ی م   ش ی افزا   ، ر ی مقاد   ن ی ا   ، پوست   مت الیاف وجود دارد که از مغز به س   ی لول س   واره ی د   خامت و ض   ی لول قطر حفره س 

  اسر ی چوب جوان و چوب بالغ گونه راش منطقه ک   ی آناتوم   ی ژگ ی و ( در بررسی  1394و همکاران )   تیچی   پور حسن 
 . [ 4]   باشد ی تر از چوب بالغ م کوتاه   ، در محدوده چوب جوان   بر ی طول ف ی به این نتیجه رسیدند که  سار 
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های آناتومی، فیزیکی و بیومتری چوب درخت انجیر در جهت  ( در بررسی ویژگی 1398پور و رضانژاد ) حسن 
های بیومتری الیاف؛ شامل طول الیاف، قطر حفره  طولی و عرضی ساقه درخت به این نتیجه رسیدند که کلیه ویژگی 

ز به سمت پوست، یک الگوی افزایشی را  سلولی، ضخامت دیواره سلولی و قطر کلی سلول در محور عرضی ساقه از مغ 
 .[ 5] کند  طی می 

 روش شناسی 
  زبان گنجشکهای مورفولوژیکی و آناتومی چوب درخت زبان گنجشک، یک اصله درخت به منظور بررسی ویژگی 

ریبی  متر و سن تق سانتی   30متر، قطر    7سالم و بدون هیچ گونه آسیب مکانیکی و بیولوژیکی دارای حداکثر ارتفاع    کاماًل
  36/ 47طول شرقی و    51/ 26بین موقعیت جغرافیایی  سال، واقع در استان مازندران و بومی منطقه چمستان نور )   15

متر از ارتفاع قطر برابر سینه قطع شد. سپس از دیسک تهیه  سانتی  5( انتخاب و یک دیسک به ضخامت عرض شمالی 
دو تکرار به صورت متوالی در جهت عرضی ساقه تهیه گردید.   متر با سانتی  3× 2× 2نمونه آزمونی به ابعاد   7شده تعداد 

های بیومتری و آناتومی به آزمایشگاه واحد صنایع چوب و کاغذ  ها برای بررسی های الزم، نمونه پس از انجام کدگذاری 
 (. 1نژاد ساری منتقل شدند )شکل دانشکده فنی شهید هاشمی 

 

 
 ها تعداد نمونههای آزمونی و . الگوی برش نمونه1شکل

 گيری ابعاد الياف ها برای اندازه سازی نمونه آماده 
  ها نمونه   برش   از   پس   . [ 6]   شد   استفاده   فرانکلین   روش   از   زبان گنجشک   درخت   چوب   الیاف   ابعاد   گیری اندازه   برای 

  متر سانتی   3  طول   و  متر میلی   2×2  ابعاد   به  مانند   کبریت  چوب   های تراشه   مکعب،   هر   از   برش،   های دستگاه   وسیله  به 
  یک   نسبت   درصد به   100  استیک   اسید   و   درصد   30  اکسیژنه   آب   محلول   حاوی   آزمایشگاهی   لوله   در   سپس   و   شد   جدا 

در هر لوله آزمایشی، تعداد دو تراشه از چوب بهاره و تابستانه    . شدند   داده  قرار  ها تراشه   ارتفاع  برابر   دو   میزان   و به  یک  به 
  از   جلوگیری   های نشود. برای قرار داده شد تا تفاوت ساختاری در چوب این دو ناحیه باعث اشتباه در نتایج آزمایش 

  آنها  روی  الزم کدگذاری  و شد  بسته  آلومینومی  کاغذ  وسیله به آزمایشی  های لوله  از یک   هر  سر  ها، لوله  از  گاز  خروج 
  ها نمونه   رنگ  اینکه   از   پس   . گرفتند   قرار   گراد سانتی   درجه   70  دما   با  آون   یک  در   ساعت   48  مدت   به  سپس   و   شد   انجام 

  بار   5- 6  دفعات   به   اکسیژنه   آب   و   اسیداستیک   محلول   بوی   رفتن   بین   از   برای   و   شدند   خارج   آون   از   کرد   تغییر   سفید   به 
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  گیری اندازه   منظور و به   شدند   آمیزی رنگ   سافرانین   رنگ   محلول   با   الیاف   وابری،   از   پس   . شدند   داده   شستشو   مقطر   آب   با 
  مدرج،  عدسی به  مجهز  نوری  میکروسکوپ  توسط   فیبر   30 تعداد   الم، هر   از  . شدند  تثبیت آزمایشگاهی های الم  روی 
ی و کاماًل صاف باشند  گیری شده دارای ظاهر، مناسب بدون شکستگ که فیبرهای اندازه تالش شد    . شدند   گیری اندازه 

  دیواره   ضخامت   و   سلولی، قطر کلی سلول   قطر حفره   گیری اندازه   برای   و   10x  چشمی   از   الیاف   طول   گیری اندازه   برای ) 
 . ( شد   استفاده  40x  چشمی   از   سلولی 
 

 
 عناصر چوبی درخت زبان گنجشک  .2شکل

 ها برای بررسی ميکروسکوپی سازی نمونه آماده 
نزد   ی کروسکوپ ی م   ی ها ی ژگ ی و   ق ی دق   ی بررس   ی برا  درخت    ک ی چوب  پوست    3× 2× 2  ی ها نمونه زبان گنجشک  به 

به    ن ی ر ی س ی روز در محلول آب گرم و گل   10به مدت    ی آزمون   ی ها نرم شدن بافت چوب، نمونه   ی برا   . د ی گرد   ه ی متر ته ی سانت 
  ی ها ( برش ی و عرض   ی شعاع   ، ی گانه )مماس از جهات مشخص سه   کروتوم ی توسط م   سپس وطه ور شدند.  غ   1به 1نسبت  
  دن ی تا زمان رس   ، ی سلول درون   ات ی خروج محتو   برای به دست آمده    ی کروسکوپ ی م   ی ها نمونه   . د ی گرد   ه ی ته   ی روسکوپ یک نازک م 

ها  نمونه   آب ژاول،   ی بو   ن برد   ن ی از ب   ی در آب ژاول قرار گرفتند. سپس برا   قه ی دق   15- 30به مدت    د ی به سف   ل ی به رنگ متما 
دوگانه    ی ز ی آم با محلول رنگ   قه ی دق   3- 5به مدت    ی کروسکوپ ی مقاطع م   ، در مرحله بعد با آب مقطر شستشو شدند و  

بار    ک ی ها  نمونه   ، جذب نشده   ی اضاف   ی ها رفتن رنگ   ن ی از ب   ی شدند و سپس برا   ی ز ی آم رنگ   ، درصد   م ی آسترابلو ن / ن ی سافران 
  ی کروسکوپ ی مقاطع م   ، آب   ی به جا   کردن الکل   ن ی گز ی و جا   یی زدا آب   ی برا   ی، بعد   حله در مر   در آب مقطر شستشو داده شدند. 

درصد شستشو داده    96اضافه با الکل    ی خروج ماده رنگ   ی و دو تا سه بار برا   درصد   75و  درصد    50  ی ها بار در الکل   ک ی 
رنگ شده با    ی کروسکوپ ی مقاطع م   ، و در مرحله آخر   قرار گرفتند   لل ی در محلول گز   یی، زدا الکل   ی ها برا شدند. سپس نمونه 

الم و   ی بر رو   ی گرم   50وزنه   ک ی کامل مقاطع   ت ی تثب  ی الم و المل قرار گرفتند و برا   ن ی استفاده از چسب کانادا بالزام ب 
  ی ها ی ژگ ی و   ح ی تشر   ی برا   گراد در آون قرار گرفتند. ی درجه سانت   50  ی ساعت و دما   24ها به مدت  المل قرار داده شد و نمونه 

 . [ 7]   مدرج استفاده شد   ی مجهز به چشم   ی نور   کروسکوپ ی م   ک ی از    ، پوست ک به  ی چوب نزد   ی کروسکوپ ی م 
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 هایافته 

 های بيومتری گيری ویژگی اندازه 
های بیومتری چوب درخت زبان گنجشک، بیانگر افزایش ابعاد الیاف از مغز به سمت پوست در محور  بررسی ویژگی 

دار است؛  های بیومتری، در سطح باالیی معنی شعاعی ساقه بود. نتایج نشان داد که تأثیر مناطق مختلف ساقه بر ویژگی 
ها یک روند افزایشی را طی  احیه پوست، کلیه این ویژگی به طوری که با دور شدن از ناحیه مغز و نزدیک شدن به ن 

ای که میزان میانگین طول الیاف در ناحیه نزدیک به مغز به طور معنی داری، کمتر از ناحیه نزدیک به  کنند؛ به گونه می 
 پوست است. 

زان طول الیاف  میزان تغییرات طول الیاف در محور شعاعی ساقه درخت، یک الگوی افزایشی دارد؛ به طوری که می 
( به  Aاز مغز به سمت پوست ساقه، روند افزایشی دارد که کمترین میزان طول الیاف در ناحیه نزدیک به مغز )نمونه  

گیری  متر اندازه میلی   1/ 63( به میانگین  Gمتر و بیشترین میزان آن در ناحیه نزدیک به پوست )نمونه  میلی   1/ 09میانگین  
 (. 3شد )شکل 

 
 ارتفاع قطر برابر سينه درخت  در الياف طول تغييرات ميزان .3شکل

تغییرات ضخامت دیواره سلولی در محور شعاعی ساقه، روندی افزایشی دارد؛ به طوری که با دور شدن از ناحیه مغز  
ود  ش مشاهده می   4طور که در شکل یابد. همان و نزدیک شدن به ناحیه پوست، میزان ضخامت دیواره سلولی، افزایش می 

میکرون و بیشترین میزان آن، در    8/ 38( به میانگین  Aکمترین میزان ضخامت دیواره سلولی، در منطقه مغز )نمونه  
 گیری شد. میکرون اندازه   11/ 68( به میانگین  Gمنطقه نزدیک به پوست )نمونه 
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 . ميزان تغييرات ضخامت دیواره سلولی در ارتفاع قطر برابر سينه درخت 4شکل 

دهنده تأثیر مستقل و متقابل محور شعاعی ساقه بر این ویژگی بود؛ به  های قطر حفره سلولی، نشان گیری اندازه نتایج  
کند  طوری که با دور شدن از ناحیه مغز و نزدیک شدن به ناحیه پوست، قطر حفره سلولی یک رون افزایشی را طی می 

میکرون و بیشترین میزان آن    9/ 28( به میانگین   A)نمونه که کمترین میزان قطر حفره سلولی در ناحیه نزدیک به مغز  
 (. 5گیری شد )شکل  میکرون، اندازه   12/ 37( به میانگین  Gدر ناحیه نزدیک به پوست )نمونه 

 
 . ميزان تغييرات قطر حفره سلولی در ارتفاع قطر برابر سينه درخت5شکل  

قطر کلی سلول در محور شعاعی ساقه درخت از مغز    بررسی روند تغییرات قطر کلی سلول، بیانگر آن بود که میزان 
کند؛ به طوری که کمترین میزان قطر کلی سلول در ناحیه نزدیک به مغز  به سمت پوست، یک الگوی افزایشی را طی می 

  24/ 05( به میانگین   Gمیکرون و بیشترین میزان آن در ناحیه نزدیک به پوست )نمونه   18/ 26( به میانگین   A)نمونه 
 (. 6گیری شد )شکل  میکرون، اندازه 
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 . ميزان تغييرات قطر کلی سلول در ارتفاع قطر برابر سينه درخت 6شکل

 های آناتومی  ویژگی 

برگان  های آناتومی چوب نزدیک به پوست درخت زبان گنجشک، بیانگر آن بود که این گونه، جزو پهن مطالعه ویژگی 
فاقد تیل است. تعداد حفرات آوندی در چوب آغاز، بیش از سه ردیف    های رویشی مشخص و ای، مرز حلقه بخش روزنه 

شکل دارند. حفرات  باشد. اندازه حفرات آوندی از لحاظ قطری در چوب آغاز فراخ و بزرگ است و بیشتر حالت بیضی می 
مماسی هم  آوندی از لحاظ چیدمان در چوب آغاز، اکثرًا به صورت منفرد هستند اما حفرات به هم چسبیده در جهت  

شوند. همچنین  حفره(. در چوب پایان، حفرات بیشتر به صورت به هم چسبیده دوتایی دیده می   3شود )حداکثر  دیده می 
های پاراتراشال دور آوندی است که در بعضی از نقاط به همراه آوندها تشکیل یک نوار مماسی  این گونه دارای پارانشیم 

 (. 7دهند )شکل  یا مورب نامنظم را می 
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(، حفرات آوندی بهاره )مکان   A. مقطع عرضی درخت زبان گنجشک، الف: پارانشيم نواری )مکان نمای  7شکل 
( و مرز A. ب: حفرات آوندهای در جهت شعاعی )مکان نمای C)( و مرز حلقه رویش مشخص )مکان نمای Bنمای  

. د:  B)ت آوندی منفرد )مکان نمای  ( و حفرا A(. ج: پارانشيم دور آوندی )مکان نمای Bحلقه رویش )مکان نمای  
 (.Aهای پارانشيم طولی )مکان نمای  سلول 

ردیف سلول    9های میکروسکوپی مقطع مماسی درخت زبان گنجشک نشان داد که پهنای اشعه چوبی تا  بررسی 
 (. 8ل  سلول است )شک   15- 20رسد اما اکثرًا  سلول نیز می   40ها تا  باشد. حداکثر ارتفاع اشعه ( می 6- 8)غالبًا  
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های پارانشيم  (، سلول Aهای اشعه چوبی )مکان نمای  . مقطع مماسی درخت زبان گنجشک، الف و ب: سلول 8شکل 

 (. Bطولی )مکان نمای 

های آناتومی مقطع شعاعی درخت زبان گنجشک نشان داد که این گونه، دارای اشعه چوبی همگن )تمام  بررسی 
های  دریچه آوندی ساده و منافذ بین آوند و اشعه چوبی از نوع متناوب با هاله سلول اشعه مستطیل شکل خوابیده(،  

 (. 9باشد )شکل  رفته می تحلیل 
 

 
( ب: A. مقطع شعاعی درخت زبان گنجشک، الف: تمام سلول اشعه مستطيل شکل خوابيده )مکان نمای  9شکل 

 .( Aدریچه آوندی ساده )مکان نمای 
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 گیریبحث و نتیجه 
داری بین محور عرضی درخت زبان گنجشک با خواص بیومتری الیاف وجود دارد؛  نتایج نشان داد که اختالف معنی 

های مورفولوژی در محور شعاعی ساقه از مغز به سمت پوست، روندی صعودی دارد. نتایج این  ای که کلیه ویژگی به گونه 
های مورفولوژی؛ شامل طول الیاف،  مطابقت دارد. کلیه ویژگی   ( 1394ها با نتایج به دست آمده نصرتی و همکاران ) بررسی 

قطر حفره سلولی، ضخامت دیواره سلولی و قطر کلی سلول در ناحیه نزدیک به مغز کمتر از ناحیه نزدیک به پوست است  
ز و حجم  توان وجود حجم جوان چوب در ناحیه نزدیک به مغ که علت اصلی این اختالف ابعادی چوب این دو ناحیه را می 

شوند. در  شکل مادری تولید می های دوکی های چوبی به وسیله سلول بالغ چوب در ناحیه نزدیک به پوست دانست. سلول 
کند اما هرچه به  ای در قسمت جوان چوب تولید می نیافته های تکامل های اولیه زندگی درخت، الیه کامبیوم، سلول سال 

یافته هستند؛  کند تکامل هایی که تولید می کند و سلول مبیوم نیز تغییر می شود، فعالیت الیه کا سن درخت افزوده می 
تری پیدا  های تولید شده توسط فعالیت تکثیری الیه کامبیوم، ابعاد بزرگ گذرد، سلول یعنی هرچه از سن درخت می 

 گردد. ها، به سن الیه کامبیوم برمی های ابعادی سلول کنند. در واقع علت تمام تغییرات ویژگی می 
برگان، فیبرها از نظر طولی به سه دسته  های جهان برای شناسایی پهن المللی آناتومیست بر اساس لیست کمیته بین 

فیبرها با طول    - 3میکرون    900- 1600فیبرها با طول بین    - 2میکرون    900فیبرها با طول کمتر از    - 1شوند:  تقسیم می 
 . [ 8] میکرون    1600بیش از  

ت آمده حاصل از این تحقیق، الیاف چوب درخت زبان گنجشک در ناحیه جوان چوب و بالغ  براساس نتایج به دس 
چوب از لحاظ ابعادی، در سطح باالیی با یکدیگر تفاوت دارند. الیاف این گونه، در ناحیه جوان چوب با میانگین طول  

  1/ 63ه بالغ چوب با میانگین طول  گیرد اما الیاف در ناحی متر در دسته فیبرهای با طول متوسط قرار می میلی   1/ 09
گیرند. این موضوع، اهمیت توجه به حجم چوب جوان و بالغ در یک گونه برای  متر در دسته الیاف بلند قرار می میلی 

های بسیار مهم و کاربردی برای صنایع چوب به خصوص  سازد. طول الیاف، یکی از ویژگی صنایع مختلف را آشکار می 
زیرا این ویژگی، رابطه بسیار نزدیکی با راندمان کارخانه و کیفیت محصول تولیدی دارد و همواره  صنایع کاغذسازی است؛  

برگان  های میکروسکوپی چوب درخت زبان گنجشک نشان داد که این گونه، جزو پهن باید مورد توجه قرار گیرد. بررسی 
نوع متناوب، دارای دریچه آوندی ساده و دارای   ای، فاقد تیل، اشعه چوبی همگن، منافذ بین دیواره آوند از بخش روزنه 

 پارانشیم دور آوندی و نواری است. 
ترین  های مورفولوژی و آناتومی، از مهم با توجه به کمبود و اهمیت استفاده بهینه از منابع چوبی، شناخت ویژگی 

ها همبستگی بسیار  ن ویژگی مواردی است که کارخانجات صنایع چوب و کاغذ باید به آن توجه داشته باشند؛ زیرا ای 
های کاربردی آن و راندمان کارخانجات دارند. طول  نزدیکی با استفاده بهینه از منابع چوبی،کیفیت نهایی محصول، ویژگی 

شود کلیه  مشاهده می   6- 3طور که در نمودارهای شکل  های مهم در صنعت کاغذسازی است. همان الیاف، یکی از ویژگی 
های مختلف ساقه قرار دارد؛ به طوری که الیاف در ناحیه چوب جوان در دسته  اف تحت تأثیر قسمت های ابعادی الی ویژگی 

گیرند؛ بنابراین آگاهی از این تغییرات و تفکیک  الیاف متوسط و الیاف در ناحیه چوب بالغ در دسته الیاف بلند قرار می 
قسمت  محصوالت کاربردی  تولید  در  مهم  بسیار  امری  چوب،  مختلف  توجه    های  مورد  باید  همواره  که  است  چوبی 

 پژوهشگران رشته صنایع چوب و کاغذ قرار گیرد. 
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