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 واالثل    .Ziziphus spina-christi Lالنبق   خلشب ابعاد االلياف

  Tamarix articulate Vahl.يف املوصل النامية 

 معاذ باسط عايد          أ.م.د طالل قاسم التكاي               
 الموصل / كمية الزراعة والغاباتجامعة 

Mauath.20agp119@Student.Uomosul.Edu.Iq 

 :الممخص

جرت الدراسة عمى خشب كل من النبق واالثل النامي في الحرم الجامعي لجامعة الموصل 
 ، وقد بمغ معدل طول الميف لخشبلغرض تعيين ابعاد االلياف لتحديد مدى صالحيتيا لصناعة الورق

( مايكرون كما بمغ معدل قطر التجويف 36.051ممم واما معدل قطر الميف بمغ ) (0.7.0النبق)
( 3.333( مايكرون اما معدل نسبة رانكل )1.959( مايكرون وبمغ معدل سمك الجدار )7.316)

(ممم 0.7.7االثل) لخشبوقد بمغ معدل طول الميف  %(، و97.903ونسبة طول الميف الى قطرة )
( مايكرون 6.819( مايكرون كما بمغ معدل قطر التجويف )001..3) واما معدل قطر الميف بمغ
( ونسبة طول الميف الى 3.066( مايكرون اما معدل نسبة رانكل )91..1وبمغ معدل سمك الجدار )

وتشير النتائج الى صالحية كال النوعين لكن االثل ىو االصمح مع احتمالية  %(،50.658قطرة )
 .ال النوعينضعف الورق المصنع من الياف ك

 الكممات المفتاحية: )خشب النبق، االثل، صناعة الورق(.
Tamarix articulate Vahl.developing in Mosul 

Prof. Dr. Talal Qassem Al-Takay, Moaz Basset Ayed 

Mosul University / College of Agriculture and Forestry 

Abstract: 

The study was conducted on the wood of Ziziphus spina-christi L. and 

the Tamarix articulate Vahl. on the campus of the University of Mosul for 

the purpose of determining the dimensions of the fibers to determine their 

suitability for the paper industry. The average fiber length of Ziziphus spina-

christi L. wood was (0.720) mm, and the average fiber diameter was (15.063) 

The average diameter of the cavity was (7.135) microns, and the average wall 

thickness was (3.964) microns, the average rate of the Rankel ratio was 
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(1.111) and the ratio of the length of the fiber to the drop was (47.401%), and 

the average length of the fiber for Tamarix articulate Vahl. wood was (0.727) 

mm. The diameter of the fiber reached (12.003) microns, the average cavity 

diameter was (5.839) microns, and the average wall thickness was (3.293) 

microns, the average rate of Runkle ratio (1.055) and the ratio of fiber length 

to a drop (60.568%), and the results indicate the validity of both types, but 

Tamarix articulate Vahl. It is the best with the possibility of weakness of 

paper made of fibers of both types. 

Keywords: (buckthorn wood, tamarisk, paper industry). 

 :المقدمة

وتعد ىذه العائمة  Rhamnaceae نبقالى عائمة ال Ziziphus ينتمي الجنس
ويعد . نوعاً  960جنساً  وما يقارب  66أحد العوائل النباتية الكبيرة. فيي تضم بحدود 

الدافئة من المناطق االستوائية وشبة االستوائية والمناطق المعتدلة واسع االنتشار في 
في اآلونة األخيرة  نبقحظيت أشجار ال .Byng ،(2016 و Christenhusz) العالم

باىتمام واسع لدى الكثيرين وذلك لقدرتيا العالية في تحمل ظروف الجفاف والتكيف 
الواسع لمترب المختمفة وتكيف الصفات التشريحية لمخشب مع الظروف البيئية المختمفة 

(Marwat  ،009.واخرون). 

الى ذوات الفمقتين من مغطاة البذور،  Tamaricaceae)تعود عائمة األثل )
( نوعًا، ينمو معظميا في منطقة 120( أجناس و)4فيي من األخشاب الصمدة، وتحوي)

البحر االبيض المتوسط في المناطق المعتدلة وشبو االستوائية وشواطئ األنيار 
 60( التي تشمل أكثر من  Halophyte Plantsوالبحار, وىو من النباتات الممحية )

وآخرون،  Aliنوع من نباتات اليالوفيت المزروعة تقريبًا في أنحاء العالم أجمع )
تنبع جودة الخشب من التفاعل بين التركيب الوراثي لألشجار والبيئة (. 2019

وتشمل خصائص الخشب التي ، 2009) ،وآخرون Lasserreوالعمميات التنموية )
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النوعي وطول األلياف واالنكماش  وزنال ،تباًطا وثيًقا بأداء المنتج النيائيط ار ترتب
، وآخرون Hegazyوعرض حمقة النمو ونسبة الخشب العصاري الى الخشب القمبي )

التشريح البيئي لمنسيج الخشبي  في فيم استراتيجيات البقاء التي  يساىم ،(2014
مختمفة ، أي فيما يتعمق بسالمة وكفاءة نقل تستخدميا األنواع في ظل ظروف بيئية 

ن فاوبشكل عام Lev-Yadun (2008 )  بين ،(2010وآخرون,  Novaesالمياه )
ن يتباكما ان الخشب الناضج،  يو فيعم ىو كون اقصر مماي يالخشب الفت يف فيالم

ن يف بيطول الم فيوجدت فروق واضحة  إذ، والموقع تمعب دور اساسي ظروف النمو
كما ، (2000خرون، آو Woodcock )المواقع الرطبة مقارنة مع اشجار المواقع الجافة

ة يحيبان الخصائص التشر Willianson  (.00. ) و  Wiemann ن كل منيب
ثر تؤ ة ي،وان توفر المواد الغذائ يولمموقع الذي تنمو ف بيئيةتحكميا الظروف ال لألشجار
 .الياة نمو وتطور ىذه الخيم وعمى عمميو من قبل الكامب الياة انتاج الخيعمى عمم

عمى  تأثيرة، وان لوفرة الماء يات الفسمجينظم من قبل العممي فيان قطر الم
 IZekorوقد أشار  .(2003خرون، آو  Yang) الشجرة ية فيات الفسمجيالعمم

العمر واألبتعاد عن  في تقدمال( إلى إن طول الميف يزداد مع .03.) Fuwapeو
(عالقة ايجابية بين طول الميف وقابمية طي 003.) وآخرون Onaوقد وجد  المب.

قوة االرتباط بين األلياف والمظير  فيلورق وقوة االنفجار، إذ إن طول الميف يؤثر ا
الخارجي لذا تفضل أنواع األخشاب ذات األلياف الطويمة في صناعة الورق فاأللياف 

لمتمزق أما األلياف القصيرة تؤدي إلى  بيرةكذا قوة جيدة ومقاومة  االطويمة تنتج ورق
وآخرون  Mono(، كما أشار Bakhshi،.039و Kiaeiانخفاض مرونة األلياف )

نتاج اوراق ذات األختالف في طول األلياف يكون مرغوبا فيو ال ( إلى إن037.)
( ألياف األخشاب 009.) Naghdiو Hosseini وقد صنف مختمفة.الخصائص ال
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 0.900قصيرة ويكون طوليا أقل من اللياف االالى ثالث مجاميع وىي  الصمدة
مايكرون،  3.500-0.900متوسطة الطول يكون طوليا ما بين اللياف األمايكرون، و 

 مايكرون.  3.500طويمة يكون طوليا اعمى من اللياف الوا
 يعتمد نمو جدران األلياف وزيادة سمكيا عمى تراكم المنتجات األيضية 

قمة  إنالشموع وغيرىا( التي تزداد مع النضج، إذ و المكنين و الييميسيميموز و يموز )السيم
ترسب مواد قميمة عمى لسمك جدران  األلياف تؤدي إلى زيادة في قطر التجويف نتيجة 

-Martinez، 009.، واخرون Verreris)جدران األلياف وبذلك يقل سمكيا 
Cabrera،(، وقد ذكر )009.وآخرونOgbonnaya، 3991 ان األلياف القصيرة )

( في دراستو 033.اما الطائي ) والسميكة تكون ذات قوة ارتباط ضعيفة فيما بينيا.
ن أألبعاد األلياف ألشجار الجنار الغربي البذرية والنامية عمى شكل اخالف فقد وجد 

( في امايكرون 39.39ممم( إما معدل قطر الميف فقد بمغ ) 3.91معدل طول الميف )
( وقد بمغ معدل سمك امايكرون 7.60تجويف الميف ) بمغ معدل قطرحين 
 ( .3.69( إما نسبة رانكل فقد بمغت )امايكرون 6.89الجدار)

 :مواد البحث وطرائقه

( 33تم اختيار شجرتين من النبق واالثل سميمة وخالية من العيوب وبعمر )
الجامعي لجامعة ( سنة لشجرة األثل ناميتين ضمن الحرم 31سنة لشجرة النبق و)

الموصل، الواقعة في شمال مدينة الموصل عمى الجية الشرقية لنير دجمة ضمن 
 9.(، تم اسقاطيما  في N 43°08'03.8"E"17.7'23°36) االحداثيات الجغرافية

( الميالدي، وقد تم اخذ العينات بشكل قرص 0.3.من شير تشرين األول من عام )
سنتمتر( لكل شجرة وتم حساب الحمقات  6متر( بسمك ) 3.1عند مستوى الصدر )

 السنوية  وعرضيا لكل مقطع.
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قيست ابعاد االلياف )طول الميف وقطره وقطر التجويف وسمك الجدار ونسبة 

( بعدسة Moticرانكل ونسبة الطول الى القطر( باستخدام مجير ضوئي من طراز )

ت عدسة شيئية بقوة (، ولقياس طول االلياف استخدم7xعينية مدرجة ذات قوة تكبير )

(10x( اما لقياس قطر االلياف وقطر التجويف استخدمت عدسة شيئية بقوة ،)40x ،)

 وتم حساب سمك جدار االلياف من المعادلة التالية:

 .قطر تجويف الميف(/ –سمك جدار الميف =)قطر الميف   
 كما تم احتساب نسبة رانكل من المعادلة التالية:

 قطر تجويف الميفضعف سمك جدار الميف/ 
راءة لكل صفة من ( ق50شممت القياسات جميع العينات لمشجرتين، اذ ُاخذت )

المعدالت والمديات واالنحراف  إليجاداالنحدار البسيط  استعملالصفات المدروسة، 
 القياسي.

 :النتائج والمناقشة

 :طول انهيف -4

مددى  يديمفدي تق العوامدلاىدم مدن تعدد الخصدائص التشدريحية والمظيريدة لألليداف 
العجيندددة إذ  و أخدددرى لصدددناعة الدددورق خشدددب اي ندددوع مدددن االشدددجار او اي مدددادة مالئمدددة

صددناعة الددورق والعجينددة، إذ ان الخددواص الفيزيائيددة لالمفتدداح فددي صددالحيتيا  تددؤدي دور
 ليددداف االخشدددداب الصدددمدة، مثددددل قدددوة الشددددد والمرونددددةألمصدددفيحة المصددددنوعة مدددن عجينددددة 

عدد صفة طول الميدف تُ  لذا تعد، لو صفات التشريحيةالالميف و ثر بقوة بمظير أوالتمزق تت
صددددفات ونوعيدددة كدددل مدددن الخشددددب  فددديمدددن اىدددم الصدددفات التشددددريحية والعوامدددل المدددؤثرة 

 األخدددرى،التمدددزق واالنفجدددار وصدددفات الدددورق  و تدددرتبط بعامدددل قدددوة الشدددد النيددداوالعجيندددة، 
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و التكدداي،  2011والطددائي،  Nasir ،2008زدادت ىددذه القددوى)ا فكممددا زاد طددول الميددف
.03..) 

 ممددددددددم( وبمدددددددددى 0.7.0)النبددددددددق خشددددددددبغ المعدددددددددل العددددددددام لطددددددددول الميددددددددف لبمدددددددد
 (.3( الجدول )0.3.5وبانحراف قياسي ) ( ممم0.980 - 0.950)

خشب النبق من المدب الدى القشدرة اذ لم يظير أي تباين معنوي في طول الميف ل
( ممدددم فدددي الوسدددط وبمدددغ 0.7.8( ممدددم و)0.731طدددول الميدددف قدددرب المدددب )بمدددغ معددددل 

مددددددا توصددددددل اليددددددو  وتقددددددارب ىددددددذه القيمددددددة(، 3( ممددددددم قددددددرب القشددددددرة الجدددددددول )0.739)
(Schirarend ،1991(في أشدجار النبدق الناميدة فدي المانيدا )0.760و 0.980) ممدم ،

بمغددددت  ( فددددي السددددودان ألشددددجار النبددددق إذ2017وآخددددرون،  Saeedومددددا حصددددل عميددددو )
 ( ممم.0.88)

 - 0.976( ممدم وبمددى )0.7.7لطول الميف لخشب االثدل )بمغ المعدل العام 
 (..( الجدول )0.355( ممم وكان االنحراف القياسي )3.1.6

 االثل بسديطًا جددًا وغيدر معندوي، اذ بمدغ كان التباين في طول الميف لخشب وقد
قددددرب القشددددرة  وبمددددغ ( ممددددم0.557فددددي الوسددددط ) ( ممددددم و0.807المعدددددل قددددرب المددددب )

لقد تساوت تقريبًا الياف كل من خشب النبق وخشب االثدل  (..ول )( ممم الجد0.709)
 فددددي الطددددول وىددددي تعددددد متوسددددطة الطددددول وتقددددع ضددددمن مدددددى اليدددداف االخشدددداب الصددددمدة

(Hosseini وNaghdi ،2004) 
المددواد الغذائيدة والريداح وطددول  ن لمعوامدل البيئيدة مثدل والحددرارة الرطوبدة وتدوافرأ 

ابعداد االليداف،  فدي تدؤثرالندتح و مدة االضاءة والعوامل الفسيولوجية مثل التمثيل الغذائي 
إذ إن ىذه العوامل تخمدق بيئدة موضدعية تنمدو فييدا الشدجرة وتكدون ىدذه البيئدة غيدر ثابتدة 

)التكاي،  خشبعمييا يسيم في تغير تركيب ال أاي تغير يطر  فأن لذا خالل حياة الشجرة
 (.Antwi-Boasiako،2017و  Anthonioو  2012
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 ( المعدل العام ألبعاد االلياف لخشب النبق من المب الى القشرة1الجدول )

 انصفاث
 اننبق

طول انهيف 

 (يهى)
قطر انهيف 

 (يايكروٌ)

قطر 

انتجويف 

 (يايكروٌ)

سًك 

انجدار 

 (يايكروٌ)
 رانكمنسبت 

نسبت 

 قطر/انطول

 47.639 1.050 3.595 6.842 14.990 0.713 قرب انهة

 58.989 1.214 2.899 4.772 12.442 0.728 في انوسط

 40.675 0.820 4.017 9.792 17.755 0.719 قرب انقشرة

 46.401 1.028 3.504 7.135 15.063 0.678 انًعدل انعاو

 67.586 1.991 4.743 11.486 19.324 0.980 اعهى قيًت

 24.041 0.551 2.012 3.499 11.063 0.460 اقم قيًت

Sd 0.126 2.477 2.464 0.756 0.308 11.885 

 ( المعدل العام ألبعاد االلياف لخشب االثل من المب الى القشرة2الجدول )
 انصفاث

 االثم
طول انهيف 

 (يهى)
قطر انهيف 

 (يايكروٌ)

قطر 

انتجويف 

 (يايكروٌ)

سًك 

انجدار 

 (يايكروٌ)
 رانكمنسبت 

نسبت 

 قطر/انطول

 64.788 0.988 3.068 6.210 12.459 0.807 قرب انهة

 58.576 1.148 3.684 6.460 11.644 0.667 في انوسط

 59.731 1.290 3.126 4.847 11.906 0.709 قرب انقشرة

 61.031 1.154 3.293 5.839 12.003 0.272 انًعدل انعاو

 79.530 1.679 4.460 7.746 14.214 1.325 اعهى قيًت

 38.245 0.695 2.285 4.168 9.011 0.475 اقم قيًت

Sd 0.166 1.461 1.086 0.615 0.242 10.025 

sd االنحراف القياسي 
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 قطر انهيف: -2

يتحكم قطر الميف بمرونة الميف، فان الزيادة في قطر الميف تؤدي إلى التقميدل  
خفيدددف الثقدددل الضدددعف فدددي الدددورق ويفشدددل تحدددت ال اطمدددن نقددداط االرتبددداط ممدددا يشدددكل نقددد

(Nasir,2008.) 
 مددددددددايكرون (36.051) لخشددددددددب النبددددددددقبمددددددددغ المعدددددددددل العددددددددام لقطددددددددر الميددددددددف  
 الحظي ( الجدول )(،977..مايكرون وبانحراف قياسي ) (39.1.9-33.051وبمدى)

( 39.990عنددددد المددددب )فقددددد بمددددغ  ن المددددب الددددى القشددددرةمددددمعنويددددًا ن قطددددر الميددددف تبدددداين أ
( 37.766لمعدددل عنددد القشددرة )( مددايكرون عنددد الوسددط كمددا بمددغ ا.99..3مددايكرون و)

 . (3الجدول ) مايكرون
فدي دراسدتو ( 2017وآخرون،  Saeed)ىذه النتيجة مع ما حصل عميو  قاربوت

 .شجار النبق في السودانعمى ا
( مدددددددددايكرون 001..3بمدددددددددغ المعددددددددددل العدددددددددام لقطدددددددددر الميدددددددددف لخشدددددددددب االثدددددددددل )

(، وقدد .( الجددول )3.953وبدانحراف قياسدي ) ( مدايكرون39..39 – 9.033وبمدى)
( مددايكرون 969..3كددان التبدداين فددي قطددر الميددف معنويددًا، اذ بمددغ المعدددل قددرب المددب )

، لقدد ( مدايكرون قدرب القشدرة33.905( مايكرون في الوسط وكان المعدل )33.599و)
سدبب ويعدزى  (،.)(3)الجددول  كان معدل قطر ليف النبق اكبر مما ىو عميو في االثل

لة عددددن ؤو ولوجية التددددي تكددددون ىددددي المسدددديالتبدددداين فددددي قطددددر الميددددف إلددددى العمميددددات الفسدددد
  و 2012،التكددداي) عمدددر الكدددامبيوم تدددأثيراالختالفدددات فدددي قطدددر الميدددف فضدددال عدددن 

Anthonio وAntwi-Boasiako،2017 ،) وقد أشار Yang إلدى ( 2003خرون )آو
-lev (2008) فددي الشددجرة، كمددا بددين فددي العمميددات الفسددمجية ثيراأتددليددا ن وفددرة الميدداه أ

Yadnu ن قطددر الميددف يكددون اضدديق فددي الخشددب الفتددي ممددا ىددو عميددو فددي الخشددب أ
( وتقددع Dezeeuw ،1980وPanshin وتعددد ىددذه االليدداف متوسددطة القطددر)، الناضددج

  .(Atchison)  ,1987ضمن المدى الطبيعي أللياف االخشاب الصمدة
 



 هـ4443-و  2022. نسنة  2مهحق  انثاني انعدد /رابع انمجهد ان / رابعةانسنة انمجهة اندراسات انمستدامة . 

 

 
9 

 قطر تجويف انهيف: -3

 وبمددى ( مدايكرون7.316) لخشدب النبدقتجويدف الميدف  دل العام لقطدربمغ المع       
تباين (، 3( الجدول )959..مايكرون وكان االنحراف القياسي ) (33.985 -1.999)

( .5.89بمدغ المعددل قدرب المدب )، إذ معنويدًا مدن المدب الدى القشدرة قطر تجويف الميدف 
مدددددايكرون قدددددرب القشدددددرة ( .9.79( مدددددايكرون فدددددي الوسدددددط وكدددددان ).9.77مدددددايكرون و)

   (.3الجدول )
ويعددزى  ،لخشددب الجندار (2011توصدل لددو الطدائي)مددا وتتوافدق ىدذه النتيجددة مدع 

ثير أتدد فضددال عدنتبدداين عمدر الكدامبيوم  الدى سدبب تبداين قطددر تجويدف الميدف فددي السداق
ك سمفي  او ايجاباً  تباين حجم التاج المتحكم بكمية المواد الكربوىيدراتية التي تؤثر سمباً 

 (.DeZeeuw ،1980و Panshinن الخاليا )راجد
( مددايكرون 6.819وقددد بمددغ المعدددل العددام لقطددر تجويددف الميددف لخشددب االثددل )

 (. .( الجدول )3.085( مايكرون وبانحراف قياسي )7.795 – 9.358وبمدى )
( 30..5تبدددداين قطددددر تجويددددف الميددددف مددددن المددددب الددددى القشددددرة معنويددددًا، اذ بمددددغ )

 ( مايكرون قرب القشدرة9.897( مايكرون في الوسط و)5.950) مايكرون قرب المب و
وقد كان معددل قطدر تجويدف ليدف خشدب النبدق ىدو األكبدر ممدا ىدو عميدو ، (.الجدول )

ثير كددل مددن أن قطددر تجويددف الميددف ىددو نتيجددة لتددأن نشددير إلددى أكمددا يمكددن فددي االثددل، 
بالتبداين فدي كدل ثر يتدأتجويدف لميدف الإذ إن التبداين فدي قطدر  ،هقطر الميف وسمك جدار 

خاصددية تشددريحية او أي مددن قطددر الميددف وسددمك جددداره، الن التغييددر الددذي يحصددل فددي 
 (.2012)التكاي،  اثنتين سوف يؤدي إلى تغيير في الخصائص االخرى

تغمغددل  فدديمعجددائن، فيددو يدؤثر لطدرق العمميددة  فدديتجويددف الميددف يدؤثر  إن قطدر
تجويددددف لميدددف كددددان أفضددددل الاد قطدددر كممددددا ز فالسدددوائل إلددددى الفراغدددات داخددددل التجويدددف، 

 (Botnia ,2007وقدد أشدار ) (، Emerhi،2012و Nasir)، 2008 بالنسدبة لمعجيندة
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يسمط عمييا ضغط فان جدرانيا تنيار بفعل الضغط والقوة عندما رطبة الن االلياف أإلى 
ممددا يحسددن فرصددة ارتباطيددا مددع الددبعض المسددمطة عمييددا وتقتددرب الجدددران مددن بعضدديا 

االنفجدار و من خواص القوة التي تعتمد عمى ذلك كقوة الطي والشدد  تزيدبعضيا وبالتالي 
، وبمددا ان قطددر تجويددف الميددف لخشددب النبددق ىددو االوسددع لددذا فيددو األفضددل وقددوة السددطح

 مقارنو مع الياف خشب االثل في ىذا الجانب.

 :سمك جدار انهيف -4

( مدايكرون وبمددى 1.953جددار الميدف لخشدب النبدق ) بمغ المعددل العدام لسدمك
(، وقددددد كددددان 3( الجدددددول )0.765( مددددايكرون وبددددانحراف قياسددددي )9.791 – .03..)

التبدداين فددي سددمك جدددار الميددف مددن المددب الددى القشددرة بسدديطًا جدددًا وغيددر معنددوي، فقددد بمددغ 
 ( قددرب9.037( مددايكرون فدي الوسدط وكدان )899..( مدايكرون و)1.696قدرب المدب )

 (.3القشرة الجدول)
( مدايكرون وبمددى .1.08وبمغ المعدل العام لسمك جدار الميف لخشب االثدل )

(، وقدددددد كدددددان .( الجددددددول )0.536( مدددددايكرون وانحدددددراف قياسدددددي )9.950 – 86...)
التبدداين فددي سددمك جدددار الميددف مددن المددب الددى القشددرة غيددر معنددوي، فقددد بمددغ قددرب المددب 

( مدددايكرون قدددرب 1.3.5وبمدددغ ) فدددي الوسدددط ن( مدددايكرو 1.589( مدددايكرون و)1.058)
فددي ( 2017وآخددرون،  Saeed(، وتعددد ىددذه النتيجددة اقددل ممددا سددجل).القشددرة الجدددول )

، وقدد كاندت سدمك جددار الميدف لخشدب االثدل ىدو شجار النبق في السدوداندراستو عمى ا
 .االنحف

 تحددددددددد جددددددددران االليددددددداف مددددددددى مقاومدددددددة الدددددددورق لمتمدددددددزق وصدددددددالبة الخشدددددددب 
(Bosiako-Antwi وAyimasu، 2012 إذ ،) ليدددددداف ذات الجدددددددران السددددددميكة ألاإن

ن أكمددا و (، 2011وآخددرون،  Samarihaلمتمددزق ) ةمقاومددالوضددعيف   اً كثيفدد اً تنددتج ورقدد
تقداوم االنييدار وتبقدى  االليداف جددر، التدي تجعدلالصالبة االلياف تكون مرتبطدة بسدمك 
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، الددبعض االليداف مدع بعضديا طالرتبداقدل أ وإلدى تدوفير فرصددذلدك ممدا يدؤدي  اسدطوانية،
 من الماء ويكون اكبر ويمتص كميات أكثر ن الورق الناتج يحوي عمى فراغاتأوبذلك ف

ثير أن الجددران السدميكة يكدون ليدا تدأاالبعاد، لذلك فد وثباتيولمشفافية  وفاقداً  ونو خش أكثر
 قابميدة الطديمثدل  ،مدع بعضديامعاكس في جميع قوى الورق الناتجة من ارتباط االليداف 

وتعد ىدذه الجددران نحيفدة،  ،(Nasir ،2008و Botnia ،2007قوة الشد واالنفجار ) و
(، وبشددكل 3998وآخددرون،  Khristovaوتقددع ضددمن مدددى اليدداف االخشدداب الصددمدة )

ن أ( Wahab،2013و Sudinو Tomazello ،2007و (Moyaعدددام بدددين كدددل مدددن 
، عميدو  فدي الخشدب الناضدج يممدا ىدجدران االلياف في الخشب الفتي تكون اقل سدمكا 

ن لمجددددران النحيفدددة أىميدددة كبيدددرة فدددي صدددناعة الدددورق وذلدددك أNasir (2008 )كمدددا بدددين 
، عمدددى الدددبعض النييارىدددا بسددديولة وتدددوفير مسددداحة واسدددعة الرتبددداط االليددداف مدددع بعضددديا

عكددددس االليدددداف السددددميكة التددددي تقدددداوم الطددددرق وتسددددتعيد شددددكميا المسددددتدير اثندددداء تكددددوين 
، لذلك تكدون ط االلياف مع بعضياابتر الا يؤدي إلى توفير مساحة صغيرة لالصفيحة مم

 .                                                                               جدران ليف االثل ىي األنسب لصناعو الورق

 :نسبة رانكم -5

-0.663( وبمدددددى )3.333) لخشددددب النبددددق بمددددغ المعدددددل العددددام لنسددددبة رانكددددل
نسددبة رانكددل  فددي قددد كددان التبدداين، و (3( الجدددول )0.108وبددانحراف قياسددي ) (3.993

( فدي الوسدط 39..3( و )3.060من المب الى القشرة غير معنوي، اذ بمدغ قدرب المدب )
 (.3( قرب القشرة الجدول )0.8.0وبمغ )

 – 0.596( وبمددددى )3.066وبمدددغ المعددددل العدددام لنسدددبة رانكدددل لخشدددب االثدددل )
مددن المددب الددى نسددبة رانكددل  فددي قددد كددان التبدداينو (، .9..0( وبددانحراف قياسددي )3.579

( فدددددي الوسدددددط وبمدددددغ 3.398( و )0.988القشدددددرة غيدددددر معندددددوي، اذ بمدددددغ قدددددرب المدددددب )
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وقددد كانددت نسددبة رانكددل لخشددب االثددل ىددي األنسددب  (.( قددرب القشددرة الجدددول )90..3)
 .لصناعو الورق
س ابعدداد االليدداف المطمقددة تسدديم فددي إن النسددب الرياضددية المشددتقة مددن قيددا     

نسدبة  د( وتعد2014 وآخرون، Jusohالورق ) بإنتاجيم الخصائص المختمفة المتعمقة و تق
تجويددددف الميددددف( مددددن اىددددم النسددددب  رانكددددل )ضددددعف سددددمك الجدددددار مقسددددومة عمددددى قطددددر

خشددب او ايددة مددادة خددام أخددرى الرتباطيددا بدرجددة المددة الئجددل تحديددد مدددى مألالرياضددية 
جل وصف خصائص الدورق والعجيندة حسدب الشدروط ألاساسية بصناعة الورق، وكذلك 

إن القيمدددة القياسدددية  (،2005 ,وآخدددرون Ohshima) الدددورق والعجيندددة إلنتددداجالمطابقدددة 
 ن الميدددف قميدددلأكممدددا زادت القيمدددة عدددن الواحدددد دلدددت عمدددى و لنسدددبة رانكدددل تسددداوي واحدددد، 

المرونة، فيؤدي إلى تكوين ورق ثخدين ذي قدوة ارتبداط ضدعيفة او قميمدة مقارندة مدع قيمدة 
نسدددبة رانكدددل المنخفضدددة، فكممدددا قمدددت القيمدددة عدددن الواحدددد نحصدددل عمدددى خدددواص أفضدددل 

(Botnia، 2007 وNasir ،2008.) 
ن تبدداين قدديم نسددبة رانكددل محكومددة بتغيددرات سددمك أفددي ىددذا المجددال إلددى  ويشددار       
 (. 2012وقطر تجويف الميف )التكاي،الجدار 

 نسبة طول انهيف / قطره : -6

  %(97.799)لخشددب النبددق بمددغ المعدددل العددام لقيمددة نسددبة طددول الميددف / قطددره 
، وقدددد تبايندددت نسدددبة طدددول (33.886وبدددانحراف قياسدددي ) (57.685%-% 9.093.)

%( و 97.519معنويدددددًا مدددددن المدددددب الدددددى القشدددددرة فقدددددد بمدددددغ عندددددد المدددددب ) قطدددددره الميدددددف/
 (.3%( قرب القشرة الجدول )90.576%( في الوسط و)68.989)

%( 50.638لخشدب االثدل )لقيمة نسبة طدول الميدف / قطدره وبمغ المعدل العام 
(، لدددددوحظ وجدددددود 30.0.6%( وبدددددانحراف قياسدددددي )79.610 -% 96..18وبمددددددى )

معنويددددًا مددددن المددددب الددددى القشددددرة فقددددد بمددددغ عنددددد المددددب  قطددددره يددددف/نسددددبة طددددول المتبدددداين 
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 (،.%( قدرب القشدرة الجددول )69.713%( فدي الوسدط و)68.675%( و )59.788)
لقدددد كاندددت قيمدددة نسدددبة طدددول الميدددف/ القطدددر فدددي االثدددل ىدددي األعمدددى واألفضدددل لصدددناعة 

قطدددره واحددددة مدددن أكثدددر النسدددب فائددددة فدددي تحديدددد مددددى  نسدددبة طدددول الميدددف / دتعددد الددورق،
الددددورق وذلددددك باالعتمدددداد عمددددى طددددول اليافيددددا  إلنتدددداجصددددالحية اي نددددوع مددددن االخشدددداب 

(Ogunkunle وOladele ،2008 وكمما زادت قيمة ىدذه النسدبة كممدا كاندت مروندة ،)
ق، االلياف ومقاومتيا لمتمزق اكبر، مما يعطدي فرصدة أفضدل لتكدوين روابدط افضدل لمدور 

إذ إن قوة الورق ىي نتيجة لترابط االلياف مع بعضديا وتكدون القدوة فدي االليداف الطويمدة 
ن يكدددون طدددول الميددف اكبدددر مدددن قطدددره بكثيدددر لكدددي تتكدددون أوالنحيفددة، إذ مدددن الميدددم جددددا 

روابددط بددين الميددف وعدددد أخددر مددن االليدداف، فدداذا كددان طددول الميددف اكبددر مددن قطددره بقميددل 
ع بعضدديا، ممددا يشددكل نقطددة ضددعف فددي الددورق الندداتج، إذ قمددت فرصددة ارتبدداط االليدداف مدد

 يفشل تحت ثقل خفيف، كما ال تقتصر أىمية ىذه النسبة عمى قوة الورق فقط، وانما ليا
 ) دو انش   فافيتع   وأىميدددة فدددي خدددواص أخدددرى كسددديولة تكدددوين الصدددفيحة ونعومتيدددا 

Ona ،ٌو 2001وآخروBotnia ،2007 وNasir ،2008.) 

 والتوصيات:االستنتاجات 

ذو الياف  النامي في الموصل واالثل النبق خشب أعاله  يتبين بانومن النتائج 
اال ان خشب االثل يبدو ىو  اليافيا، لصناعة الورق وفقًا البعادقصيرة لكنيا قد تصمح 

األنسب، عمما ان كالىما قد يعطي ورق ذو جودة قميمة لذا نوصي بتصنيع الورق 
لكالىما واختبار خواص القوة والجودة لمتاكد كما يمكن خمط خشبيما مع أنواع أخرى 

 افضل لمحصول عمى ورق افضل.
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 :المصادر ثبت

 المصادر العربية:

( المكونات الكيميائية الثانوية وبعض الخصائص .03.، طالل قاسم )التكاي
النامية في   .Melia azedarach Lالتشريحية لجذوع اشجار السبحبح 
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