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*همايون سليماني آشتياني
  2امير نوربخشو  2ابوالفضل كارگرفرد ، � 1
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	 ���� ��� مسئول مكاتبات، مربي، -*�� ����� ��� ����� ��� ��� ��� ���    E-mail: homayounwps@yahoo.com 

  كشورموسسه تحقيقات جنگلها و مراتع  هاي آن، ، بخش تحقيقات علوم چوب و فرآوردهاستاديار پژوهشي -2
 1387ارديبهشت : تاريخ پذيرش  1386  دي: تاريخ دريافت

 

  چكيده

استفاده  يگنو سلولزي حاصل از هرس درختان انار در توليد تخته خرده چوب باهدف كاربرد پسماندهاي ل در اين بررسي با
 75 -  2درصد سر شاخه انار،  100  -1( در چهار تركيب متفاوت )  P.nigra(چوب صنوبر سرشاخه هاي چوب انار و از 

 درصد 100 -  4 و چوب صنوبر درصد 50درصد سرشاخه انار و  50 - 3، چوب صنوبر درصد 25و  درصد سرشاخه انار
اقدام به ، دقيقه 5و  4پرس  و دو زمان درصد 12و  10دو مقدار مصرف چسب  و با استفاده از) به عنوان شاهد چوب صنوبر
تخته و در مجموع  3تركيب شرايط بوجود آمد و براي هر تركيب  16از تركيب عوامل فوق  .خرده چوب گرديدتخته ساخت 
تايج حاصل از آزمايشات فيزيكي و مكانيكي تخته هاي ساخته شده با استفاده از طرح ن .ساخته شد آزمايشگاهي تخته 48

   آزمايش فاكتوريل در قالب طرح كامل تصادفي مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت
از طرف . با افزايش زمان پرس به طور معني داري از مقاومت خمشي تخته ها كاسته شده استكه نشان داد  ين بررسيانتايج 

يگر تاثير متقابل ميزان مصرف چسب و زمان پرس بر روي  مقاومت خمشي و مدول االستيسيته تخته ها معني دار بوده و در د
نتايج اين . درصد چسب با افزايش زمان پرس مقاومت خمشي و مدول االستيسيته تخته ها كاهش يافت 10شرايط مصرف 

ب صنوبر به تركيب چوبي مورد استفاده براي ساخت تخته ها، مقاومت بررسي  همچنين نشان داد كه با افزوده شدن خرده چو
درصد با افزايش زمان پرس،  10از طرف ديگر در ميزان مصرف چسب . خمشي و  مدول االستيسيته تخته ها افزايش يافته است

ن پرس، چسبندگي درصد با افزايش زما 12چسبندگي داخلي تخته ها بهبود يافته است در حاليكه در ميزان مصرف چسب 
ولي تمام ميانگين هاي چسبندگي داخلي حاصل براي تخته هاي ساخته .داخلي تخته ها به طور معني داري كاهش يافته است

نتايج اين بررسي  همچنين نشان داد كه با افزوده شدن خرده چوب صنوبر به تركيب  .شده از حد استاندارد باالتر بوده است
  .اخت تخته ها، واكشيدگي ضخامت تخته ها افزايش يافته استچوبي مورد استفاده براي س

  
           .مكانيكي ويژگيهاي فيزيكي وزمان پرس و  چسب، ميزان مصرف, صنوبر ،چوب انار، خرده چوب تخته   :واژه هاي كليدي

  

  مقدمه

در سالهاي اخير در اثر صنعتي شدن اكثر كشورهاي در 
هـاي توليـد رو    ه و نهادهحال توسعه، تقاضا براي مواد اولي

با توجه به محـدود بـودن منـابع    . به افزايش گذاشته است
مواد اوليه بويژه در بخش منابع طبيعي، يكـي از مهمتـرين   

هاي اخير، تأمين ماده اوليه  معضالت جوامع بشري در دهه
چوبي مورد نياز صنايع روبه گسترش از يك سـو و حفـظ   

ب از سـوي ديگـر   منابع محدود جنگلي تأمين كننـده چـو  
ران كه ار نظـر منـابع   يمانند ا يدر كشورهائلذا . بوده است
ــ يچــوب ــفق ي، كشــوريو جنگل ــي ، گــردد ير محســوب م
 يبه پسماند ها يه چوبين ماده اوليتام ياست برا يضرور
طبـق آمارهـاي   . معطـوف گـردد   يا ژهيتوجه و يكشاورز

 ،1384در سـال   منتشره از سوي وزارت جهاد كشـاورزي 
 انـار هكتار از اراضـي كشـور را باغـات     000/60 بيش از

درختـان بـه صـورت    ايـن   كردن دهد كه هرس تشكيل مي
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ــرورت دارد  ــاالنه ضـ ــايعات  . سـ ــن ضـ ــتفاده از ايـ اسـ
ليگنوسلولزي كه هر ساله پس از عمليات هرس، سـوزانده  

به عنوان ماده اوليه براي توليد تخته خرده چوب  شوند،  مي
لـذا هـدف   .  باشد رخوردار مياز توجيه اقتصادي مناسبي ب

از اجراي اين تحقيق، بررسي امكـان اسـتفاده از سرشـاخه    
هاي حاصل از هرس درختان انار و بهسازي باغات آن بـه  

. تخته خرده چوب بوده اسـت  عنوان ماده اوليه براي توليد
و يـك   همچنين ارائه بهترين تركيب چوبي از چـوب انـار  

صـنوبر در نظـر   كـه در ايـن بررسـي چـوب     (گونه چوبي 
براي توليد تخته خرده چوب كه داراي خواص ) گرفته شد

فيزيكي و مكانيكي مطلوب در مقيـاس صـنعتي باشـد ، از    
  .ديگر اهداف اين تحقيق بوده است

استفاده از ضايعات ليگنوسلولزي حاصل از فعاليتهاي 
هاي مركب  كشاورزي در صنايع خمير و كاغذ و فرآورده

از رشد روز افزوني برخوردار بوده  چوب در سالهاي اخير
با استفاده از ضايعات ) 1375(لتيباري وهمكاران . است

خرده چوب  هرس درختان خرما اقدام به ساخت تخته
توان با استفاده از ضايعات  كرده و نتيجه گرفتند كه مي

هايي با ويژگيهاي فيزيكي و مكانيكي استاندارد  نخل، تخته
و همكاران  Trogerتوسط  در تحقيقي كه .توليد نمود

انجام گرديد، ساخت تخته خرده چوب هاي سه ) 1988(
اليه با استفاده از كاه گندم و چوب سوزني برگان مورد 

آنها نتيجه گرفتند كه ويژگيهاي . بررسي قرار گرفت
هاي ساخته  هاي ساخته شده از كاه گندم در حد تخته تخته

د اروپايي بوده شده از چوب نيست اما نزديك به استاندار
  . است

Nemli  ــاران ــتفاده از  ) 2003(و همكـ ــت اسـ قابليـ
هاي هرس درختان كيوي در توليـد تختـه خـرده     سرشاخه

هـاي   آنها در اين تحقيق سرشـاخه . چوب را بررسي كردند
كيوي را با درصدهاي مختلف تركيب چوبي مورد اسـتفاده  

ه الي رهاي توليد تخته خرده چوب، مخلوط و د در كارخانه
مياني مورد استفاده قرار دادند و مشاهده كردند كه خواص 

بـا ايـن حـال     .يابـد  ميكاهش   ها فيزيكي و مكانيكي تخته
درصــد  50نتــايج نشــان داد كــه حتــي بــا اضــافه كــردن 

 هـاي مكـانيكي  مقاومت سرشاخه كيوي در اليه مياني تختـه،  
بيش ازحداقل ذكر شـده در اسـتانداردهاي اروپـايي بـوده     

و  Ntalosتحقيقـــات انجـــام شـــده توســـط ر د. اســـت
Grigoriou )2002 (    استفاده از ضـايعات هـرس درختـان

آنها نتيجه گرفتند كه . گرفته استانگور مورد ارزيابي قرار 
مخلوط خـرده  انگور به درخت اضافه نمودن ذرات چوب 

مورد استفاده بـراي سـاخت تختـه، باعـث افـت      چوبهاي 
دد ولـي بـا ايـن حـال     گر ها مي خواص كيفي و كمي تخته

هايي كه اليه ميـاني   حتي خواص فيزيكي و مكانيكي تخته
درصد چوب انگور ساخته شده بـود بـيش از    100آنها از 

  . حداقل مورد نياز در استاندارد اروپايي بوده است
  

  مواد و روشها

در اين بررسي تعـدادي از عوامـل مربـوط بـه شـرايط      
ه عبـارت بودنـد   ساخت، متغير در نظر گرفته شده است ك

  :از
 12و  10ميزان مصـرف چسـب كـه از دو سـطح      -1
در سـاخت  ) خـرده چـوب  بر اساس وزن خشـك  (درصد 
  .ها استفاده شده است تخته
 4پـرس   زمان  دوپرس كه در اين تحقيق از زمان  -2
  .استفاده گرديد ساخت تخته ها براي  دقيقه 5و 

سرشــاخه هــاي انــار و چــوب در ايــن بررســي از  -3
چهار تركيب چوبي كه در جدول شماره  بر به صورتصنو
اسـتفاده  آورده شده است به عنوان سومين عامل متغيـر    1

  .گرديد
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  بررسي استفاده از سر شاخه هاي انار در ساخت تخته خرده چوب 160

 

  مقدار مصرف  چوب انار و صنوبر در تركيب چوبي و نام اختصاري آنها - 1جدول 
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 هـا،  جرم مخصـوص تختـه   ديگر عوامل ساخت شامل
 30فشـار پـرس برابـر     ،گرم بر سانتي متـر مكعـب  75/0

 خـرده چـوب  رطوبت كيـك   ،كيلوگرم بر سانتي متر مربع
درجــه  175ســطح پــرس در   يدمــا ،درصــد 12درحــد 

 زانيــم وميلــي متــر  15 هــا  ضــخامت تختــهســانتيگراد، 
  50مايع بـا غلظـت    (UF)وره فرم آلدئيد مصرف چسب ا

  .تمام تيمارها ثابت در نظر گرفته شده است يدرصد برا
كـه  سرشاخه هاي چوب انار براي تهيه خرده چوب از 

كاشان تـامين گرديـده بـود، اسـتفاده      حومه شهرباغات از 
بــا اسـتفاده از يــك خـردكن غلطكــي    سرشــاخه هـا . شـد 

يل و سپس با استفاده آزمايشـگاهي به قطعات كوچكتر تبد
از يك آسياب حلقوي به خـرده چـوب قابـل اسـتفاده در     

خـرده چوبهـاي   . تبـديل شـدند  خرده چوب ساخت تخته 
خشـك شـده و   گردان كن   تهيه شده با استفاده از  خشك

درصد كـاهش يافـت كـه پـس از      1رطوبت آنها به سطح 
تخليه در كيسه هاي مقاوم و عـايق رطوبـت بسـته بنـدي     

مچنين  به منظـور اسـتفاده از چـوب صـنوبر در     ه .گرديد
تركيب ماده چوبي مورد استفاده در سـاخت تختـه هـا، از    

 از منطقـه كـرج،   اصله 3به تعداد    P. nigraصنوبر گونه 
 .نسبت به تهيه خرده چـوب از آنهـا اقـدام گرديـد    قطع و 

از يـك دسـتگاه چسـب زن     خرده چوبها براي چسب زني
ــا آزمايشــگاهي اســتفاده شــد  و محلــول چســب همــراه ب

به وسـيله يـك نـازل بـر روي     ) م يكلرور آمون( كاتاليزور 
بـه منظـور تشـكيل كيـك     . ندپاشيده شدچوب  يخرده ها

سـانتي   40×40از يك قالب چوبي بـا ابعـاد    خرده چوب
 يبـرا چسب زنـي شـده    ي خرده چوبهامتر استفاده شد و 
 هاي يكنواخـت در داخـل   ، به صورت اليهساخت هر تخته
، بـا   خرده چـوب پس از تشكيل كيك  .قالب پاشيده شدند
زمايشگاهي  اقدام به فشـردن كيـك   آ استفاده از يك پرس

در . آزمايشگاهي گرديـد  يهاو ساخت تخته   خرده چوب
 16متغيـر در سـطوح مختلـف     3اين بررسـي از تركيـب   

تكرار در نظر گرفتـه   3تيمار حاصل شد كه براي هر تيمار 
.  تختـه آزمايشـگاهي سـاخته شـد     48شد كه در مجمـوع  

-DINق استاندارد بكناره بري شده و سپس ط ابتدا ها  تخته

و  (MOR)نمونه هاي تعيين مقاومت خمشـي   به   68763
، مقاومــت چســبندگي داخلــي (MOE)مــدول االستيســيته 

(IB)    ــد از ــخامت بع ــيدگي ض ــاعت  24و  2و واكش س
   .ده شدنديبر) 24T.Sو  2T.S(وري در آب  غوطه

مكانيكي و فيزيكي،   يهايژگيو يرياندازه گبعد از 
نتايج حاصله در قالب طرح كامل تصادفي تحت 
آزمايشات فاكتوريل با سه متغير و با استفاده از آزمون 

و به كمك تكنيك تجزيه واريانس مورد  (DMRT)دانكن 
با استفاده از اين روش آماري . تجزيه و تحليل قرار گرفت

تقابل هر يك از عوامل متغير بر خواص تأثير مستقل و م
درصد مورد  95و  99مورد مطالعه در سطح اعتماد 
ابعاد  2در جدول شماره .تجزيه و تحليل قرار گرفت

وتعداد نمونه هاي آزموني در هر تكرار و تيمار آورده شده 
  .است

  

  ابعاد و تعداد نمونه هاي آزموني در هر تكرار و تيمار  -   2جدول 
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 نتايج

نتايج حاصل از تجزيه واريانس تـاثير زمـان پـرس بـر     
خمشي تخته هاي ساخته شده نشان مي دهد كـه  مقاومت 

دقيقه به طـور معنـي داري    5به  4ز ابا افزايش زمان پرس 
از مقاومت خمشي تخته ها كاسته شده اسـت و مقـدار آن   

نشـان  ج ينتـا همچنـين  . رسيده است 84/21به  48/23از 
تاثير متقابل ميزان مصرف چسب و زمان پرس نيـز  ، داد كه
 طوريه ب. ها معني دار بوده است مقاومت خمشي تختهبر 

مي گـردد بـاالترين مقاومـت      نيز مشاهده 1 شكل كه در 
شرايط اسـتفاده   مگاپاسكال در  14/24خمشي تخته ها با 

درصـد مصـرف چسـب و     12دقيقـه و   4از زمان پـرس  
مگاپاسكال   89/20تخته ها با   كمترين  مقاومت خمشي

درصـد   12و  دقيقـه  5شرايط اسـتفاده از زمـان پـرس     در
نشـان  همچنـين نتـايج   . مصرف چسب  حاصل شده است

تاثير تركيب چوبي بر مقاومت خمشي تختـه هـاي   داد كه 
چـوب   با افزوده شدن مقدار معني دار بوده و ساخته شده 

صنوبر به سرشاخه هاي چوب انار ، مقاومت خمشي تخته 
با اين حال تخته هـاي سـاخته شـده      .ها بهبود يافته است

درصد چـوب انـار نيـز داراي مقاومـت      100تفاده از با اس
  خمشي مطلوبي بوده است

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  يمتقابل مصرف چسب و زمان پرس بر مقاومت خمش اثر   - 1 شكل

  
 نتايج  نشان داد كـه بـا افـزوده شـدن مقـدار     ن يهمچن

  بـه طـور معنـي داري،    چوب صنوبر بـه  تركيـب چـوبي    
كـه   طوريه ب.  فته استمدول االستيسيته تخته ها بهبود يا

ــوبي    ــب چ ــتفاده  از تركي ــرايط اس ــراي    Bو   Aدر ش ب
درصـد چـوب    75و   100كه در آن از   ساخت تخته ها

انار استفاده شـده اسـت، حـداقل و در شـرايط اسـتفاده از      

كه در آنها بـه   براي ساخت تخته ها  Dو  Cتركيب چوبي 
) شـاهد  يها تخته(  و صفردرصد چوب انار  50ترتيب از 

دول االستيسـيته حاصـل   استفاده شـده اسـت، حـداكثر مـ    
ميـزان  متقابـل    اثـر  همچنـين     .) 2 شكل(گرديده است 

درصد بر  95مصرف چسب و زمان پرس در سطح اعتماد 
 طـوري ه ب .معني دار بوده است مدول االستيسيته تخته ها 
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در شـرايط  مصـرف   مدول االستيسيته تخته ها  كه حداقل 
دقيقـه  حاصـل شـده     4د و زمـان پـرس   درص 10چسب 
در حاليكــه حـداكثر مــدول االستيسـيته در شــرايط    .اسـت 

 4درصد و زمان پرس  12استفاده از ميزان مصرف چسب 
  دقيقه مشاهده گرديده است 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  تهيسيبر مدول االست يب چوبير تركيتاث  -  2 شكل

  
با افزايش مصرف چسـب،   نشان داد كه نتايج ن يهمچن

بهبود يافته  يدار يدر سطح معنتخته ها چسبندگي داخلي 
مگاپاسكال افزايش  420/1به  215/1است و مقدار آن از 

ـ  . يافته است تركيـب چـوبي مـورد اسـتفاده در      ن يهمچن
 چسـبندگي داخلـي  ساخت تخته ها تـاثير معنـي داري بـر    

كـه در شـرايط اسـتفاده از      طـوري ه ب. تخته ها داشته است
، ) Aتركيـب چـوبي    (شاخه چـوب انـار   درصد سر 100

 50و در شــرايط اســتفاده از  چســبندگي داخلــيحــداقل 
، حـداكثر  )C تركيـب چـوبي   ( درصد سرشاخه چوب انار

همچنـين تـاثير   . حاصـل گرديـده اسـت    چسبندگي داخلي
ميزان مصرف چسب و زمان پـرس بـر چسـبندگي    متقابل 

ي چسـبندگ حـداقل   و داخلي تخته ها معني دار بوده است
ميزان مصرف چسـب   در شرايط استفاده ازداخلي تخته ها 

در .دقيقـه حاصـل شـده اسـت     4درصد و زمان پرس  10
در شـرايط اسـتفاده از   چسبندگي داخلي كه حداكثر  حالي

دقيقـه   4درصـد و زمـان پـرس     12ميزان مصرف چسب 
   .) 3 شكل(  مشاهده گرديده است

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  يداخل يبر چسبندگو زمان پرس ر متقابل مصرف چسب يتاث – 3 شكل

1000

1500

2000

2500

3000

3500

A B C D

 �
���

���
ا�
ل 
�و
�

)
M

P
a
) 

�� ��رد ا����د� �� �����

0.8

1

1.2

1.4

1.6

١٠ ١٢

 �
� 
دا
 �
!�
"#
�
�

)
M

P
a

)

)در��(���ف ��� 

4 min

5 min

www.SID.ir



Arc
hi

ve
 o

f S
ID

  163   1، شمارة 24دوفصلنامة تحقيقات علوم چوب و كاغذ ايران، جلد 

 

نتايج نشان داد كه با افزايش مصـرف چسـب   ن يهمچن
تخته ها بهبـود  واكشيدگي ضخامت درصد،   12به  10از 

چسـب    ش مقداريافزايافته است و اين نشان مي دهد كه  
باعث بهبود كيفيت اتصال بين خرده چوبها بـويژه در اليـه   

تخته هـا،  دگي داخلي چسبنمياني تخته ها شده و با بهبود 
ـ  .ميزان واكشيدگي آنهـا كـاهش يافتـه اسـت     بـا  ن يهمچن

دقيقه به طور معني داري بـه   5به  4افزايش زمان پرس از 
تـاثير    .تخته هـا افـزوده شـده اسـت    واكشيدگي ضخامت 
تختـه هـاي سـاخته     تواكشيدگي ضخام تركيب چوبي بر

 چـوب صـنوبر   با افزوده شدن مقداردار بوده و  يمعنشده 
در تركيب چـوبي مـورد اسـتفاده در     به سرشاخه هاي انار

واكشــيدگي  ســاخت تختــه هــا بــه طــور معنــي داري، بــر
در شرايط استفاده از  و تخته ها افزوده شده است ضخامتي

كه در آنها بـه   براي ساخت تخته ها B و Aتركيب چوبي 
درصد سرشاخه هـاي انـار اسـتفاده     75و  100ترتيب از 

و در شرايط استفاده از تركيـب چـوبي   شده است، حداقل 
درصـد چـوب     100كـه در آن از   براي ساخت تخته هـا 

 واكشـيدگي ضـخامت   صنوبر استفاده شده است، حـداكثر 
  .) 4 شكل( بدست آمده است

همچنين تاثير متقابل ميزان مصـرف چسـب و تركيـب    
ساعت تخته هـا معنـي    24چوبي بر واكشيدگي ضخامتي 

ـ . .دار بوده اسـت   10كـه در  مصـرف چسـب     طـوري ه ب
 24درصد، اختالف معني داري بين واكشـيدگي ضـخامتي   

درصـد   50و  75،  100ساعت تخته هاي ساخته شده با 
در  مصرف چسب كه ي در حال. چوب انار ديده نمي شود

 24واكشـيدگي ضـخامتي   و حـداكثر  حـداقل  درصد،  12
 100در شـرايط اسـتفاده از   بـه ترتيـب   تختـه هـا    ساعت

بـراي    درصـد چـوب صـنوبر    100  انـار و  درصد چوب
  . ساخت تخته ها،  بدست آمده است

    

  

  

  

  

  

  

  

  

  ساعت  24ضخامت  يدگيبر واكش يب چوبير تركيتاث  - 4 شكل

  

  بحث و نتيجه گيري 

با افزايش زمان پـرس بـه   مشاهده گرديد كه   نتايجدر 
طور معني داري از مقاومت خمشي تخته هـا كاسـته شـده    

از يك سو باعث كاهش كيفيت  زمان پرس،  افزايش .است
اتصال بين ذرات چسب و چوب گرديده و از سوي ديگـر  
ــه   ــي ذرات خــرده چــوب در الي ــب حرارت موجــب تخري

از طرف ديگر تاثير متقابل ميزان مصرف . شود يمسطحي 
چسب و زمان پرس بر روي  مقاومـت خمشـي و مـدول    

 10ط مصرف االستيسيته تخته ها معني دار بوده و در شراي
دقيقـه   5بـه   4درصد چسب بـا افـزايش زمـان پـرس از     

مقاومت خمشي و مدول االستيسيته تخته ها كاهش يافتـه  
است و اين نشان مي دهد كه ذرات چسب در زمان پـرس  
 12بيشتر دچار تخريب حرارتي شده و در مصرف چسب 
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درصد به دليل وجود ذرات چسب بيشتر در سطوح تختـه،  
  .دار ويژگيهاي خمشي شده استباعث كاهش معني 

نتايج اين بررسي همچنين نشان داد كه با افزوده شدن  
خرده چوب صنوبر به تركيب چوبي مـورد اسـتفاده بـراي    
ساخت تخته ها، مقاومـت خمشـي و  مـدول االستيسـيته     

 100تخته ها افـزايش يافتـه اسـت و در شـرايطي كـه از      
ه شـده  درصد خرده چوب صنوبر در تركيب چوبي اسـتفاد 
به دليـل  . است، حداكثر مقاومت خمشي حاصل شده است

اينكه ذرات چوب انار داراي جرم ويژه باالتري نسـبت بـه   
چوب صنوبر مي باشند و افزوده شدن چوب صنوبر باعث 
مي گردد ضريب فشردگي ذرات را در كيك خرده چـوب  

بـا افـزايش ذرات    نيبنابر ابويژه درسطح آن افزايش يابد، 
مقاومت خمشي و مـدول االستيسـيته بهبـود     چوب صنوبر

بـر  ) 1385(قات كـارگرفرد و همكـاران   يدر تحق مي يابد
ب در يدرختـان سـ   يامكان استفاده از سرشـاخه هـا   يرو

ارايـه شـده    يج مشـابه يز نتـا يـ ساخت تخته خرده چوب ن
درصـد   100با اين حال حتي در شرايط اسـتفاده از  . است

ت خمشـي ومـدول   چوب انار در ساخت تخته هـا مقاومـ  
نتـايج ايـن    .االستيسيته باالتر از حد استاندارد بـوده اسـت  

بررسي نشان داد كه افزايش ميزان مصرف چسـب، باعـث   
بهبود چسبندگي داخلي تخته ها گرديده است كه به دليـل  
اينكه با افزايش مقدار ذرات چسب بر روي خرده چوبهـا،  
ــذ   ــين آنهــا ايجــاد مــي گــردد ل ا اتصــاالت كارآمــدتري ب
چسبندگي داخلي باالتري را در تختـه هـاي سـاخته شـده     

ولي تمام ميانگين هاي چسبندگي داخلي  .بوجود مي آورد
حاصل براي تخته هاي ساخته شده از حد استاندارد بـاالتر  

  .بوده است
نتــايج حاصــل از تــاثير عوامــل متغيــر بــر واكشــيدگي 

ساعتي نيز نشان داد كـه افـزايش ميـزان     24و  2ضخامت 
ف چسب سـطح معنـي داري از نظـر آمـاري، مقـدار      مصر

. ساعتي را كاهش داده اسـت  24و  2واكشيدگي ضخامت 
اين كاهش بطـور عمـده مربـوط بـه افـزايش چسـبندگي       
داخلي تخته ها در اثر افزايش مقاومت اتصـال بـين خـرده    

چوبها به واسطه وجود ذرات بِيشتر چسب مـي باشـد كـه    
يش چسبندگي داخلـي  بديهي است با افزا. حاصل مي شود

تخته ها، واكشيدگي ضخامتي تخته ها نيـز بهبـود يافتـه و    
بـه   4از طرف ديگر افزايش زمان پرس از . كاهش مي يابد

ــزايش واكشــيدگي ضــخامت   5 ــه باعــث اف  24و  2دقيق
ساعتي تخته ها شده است كـه مـي توانـد بـه دليـل تـاثير       
تخريبي حرارت بر اتصاالت چسب در زمـان طـوالني تـر    

  . س باشدپر
نتايج اين بررسي نشان داد كه با افزوده شـدن  همچنين 

براي سـاخت تختـه    خرده چوب صنوبر به تركيب چوبي 
ساعتي تخته ها افـزايش   24و  2ها، واكشيدگي ضخامت 

درصد خـرده چـوب    100يافته است و در شرايطي كه از 
صنوبر استفاده شده است، حـداكثر واكشـيدگي ضـخامت    

ه دليل اينكـه ذرات چـوب انـار داراي    ب. حاصل شده است
چرم ويژه باالتري نسبت به چـوب صـنوبر مـي باشـند و     
افزوده شدن چوب صنوبر باعث مي گردد در واحد سـطح  
خرده چوب مقدار ذرات چسب كمتري قرار گيرد و بالتبع 
آن مقاومت اتصال كاهش و واكشيدگي ضخامت تخته هـا  

نتـايج مـي تـوان    در مجموع با توجه بـه  . افزايش مي يابد
نتيجه گرفت كه سرشاخه هاي چوب انار يك مـاده ليگنـو   
سلولزي مناسب براي ساخت تخته خـرده چـوب بـوده و    
بطور خالص و بصورت تركيب با چوب صنوبر مي توانـد  
براي توليد تختـه خـرده چـوب بـا ويژگيهـاي فيزيكـي و       

 . مكانيكي استاندارد مورد استفاده قرار گيرد

  

  فادهمنابع مورد است

، وزارت 1384، 1382-83آمار نامه كشاورزي سـال زارعـي   
ريـزي و اقتصـادي، دفتـر     معاونت برنامه  جهاد كشاورزي،

-33): 05/84(آمار وفناوري اطالعـات، نشـريه شـماره    
31. 
، دوست حسـيني،  . ، نوربخش، ا. ، حسين زاده، ع. كارگرفرد، ا
بي ، اسـتفاده از ضـايعات چـو   1385. و فريبرز نيكنام. ك

حاصل از هـرس درختـان سـيب در توليـد تختـه خـرده       
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مجله پژوهش و سازندگي در منابع طبيعي، شماره . چوب
  . 32 -27، ص 73
و . كــارگرفرد، ا. ، نــوربخش، ا.زاده، ع حســين ‚. لتيبــاري، ا

، بررســي ويژگيهــاي تختــه خــرده 1375، .گلبابــايي، ف
چوب از ضايعات نخل، مجله تحقيقـات چـوب و كاغـذ    

  . 1ن، شماره ايرا
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Abstract  

 
     In this investigation, particleboard manufacturing has been offered considering usage of 

lignocellulosic residues from recision of pomegranate trees in particleboard production using 

pomegranate and poplar(P.nigra) wood with 4 different combination (1. 100% of pomegranate wood   2. 

75% of pomegranate wood and 25% of poplar wood   3. 50% of pomegranate wood and 50% of poplar 

wood   4. 100% of poplar wood as the control sample ) and using 2 resin consumption levels UF (10 & 12 

%) and 2 press time levels (4&5 min.). According to these factors, 16 combination samples were totally 

collected and 3 boards from each treatment totally 48 experimental sample boards were made. The result 

of physical and mechanical properties were analyzed using Randomized Complete Block experimental 

Design ( RCBD ). The result of this investigation showed that Modulus of Rupture (MOR) in boards has 

effectively reduced while increasing the press time. On the other hand , resin consumption content and 

press time have a direct impression on Modulus of Rupture (MOR) and Modulus of Elastisity (MOE) in 

boards so that MOR  and MOE decreased while 10% resin consumption and increasing the press time. 

These results also indicated that MOR and MOE of the boards have increased by adding poplar particles 

to the wood combination for board production. Indeed,  Internal Bonding (IB) of boards has modified 

while 10% resin consumption and increasing the press time but IB has effectively decreased by 12% resin 

consumption and increasing the press time. Anyway, all the Internal Bonding average values for boards 

have been higher than the standard level. The results also showed that Thickness Swelling (TS) of boards 

has increased by adding poplar particles to the wood combination for board production. 

 

Key words : Particleboard, pomegranate wood, poplar wood, resin consumption content, Press time, 

physical & mechanical properties.    
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