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 استفاده از ضايعات حاصل از هرس درختان انگوردر تهيه تخته خرده چوب
 

  1امير نوربخش  و1ابوالفضل كارگرفرد

 
 جكيده

در  هاي حاصل از هرس درختان انگور  بررسي امكان استفاده از سرشاخه،هدف از اين تحقيق

راين با اين ماده بناب. ويژه در استانهاي شمال غربي كشور بوده است صنايع تخته خرده چوب به

 درصد از نوع اوره فرمĤلدييد 12 و 10 سطح مصرف چسب 2با استفاده از  ليگنوسلولزي و

(UF) هاي آزمايشگاهي گرديد و   دقيقه اقدام به ساخت تخته6 و 5 ،4 و سه زمان پرس

گيري شده و نتايج حاصل مورد تجزيه و تحليل آماري  خواص فيزيكي و مكانيكي آنها اندازه

 . گرفتقرار

ها با افزايش ميزان مصرف   تخته(MOE)االستيسيته   و مدول(MOR)مقاومت خمشي 

به طوري كه اين دو ويژگي براي . داري بهبود يافت چسب و زمان پرس در سطح معني

 دقيقه در حد 6 و 5 درصد و زمان پرس 12هاي ساخته شده در شرايط مصرف چسب  تخته

ها   تخته(IB)گيري چسبندگي داخلي  تايج حاصل از اندازهن . آلمان بوده استDINاستاندارد 

. اي خطي با اين ويژگي بوده است نشان داد كه ميزان مصرف چسب و زمان پرس داراي رابطه

 درصد و زمان 12به طوري كه زيادترين چسبندگي داخلي در شرايط مصرف چسب به مقدار 

ها باعث شده است كه مقدار  تختهمطلوب بودن چسبندگي داخلي .  دقيقه مشاهده شد6پرس 

 مناسب (T.S2 , T.S24)ها  وري در آب تخته  ساعت غوطه24 و 2واكشيدگي ضخامت بعد از 

هاي ساخته شده با  با اين وجود حداقل واكشيدگي ضخامت در تخته. و در حد استاندارد باشد

 . درصد مصرف چسب مشاهده شد12مقدار 

هاي حاصل از هرس درختان انگور از توان خوبي  شاخهتوان بيان داشت كه سر بنابراين مي

عنوان ماده ليگنوسلولزي مناسب و ارزان قيمت در صنايع تخته خرده چوب برخوردار بوده و  به

صورت خالص و مخلوط با ديگر منابع ليگنوسلولزي در اين صنعت مورد استفاده  تواند به مي

 .قرار گيرد

 ويژگيهاي فيزيكي و ، ضايعات درختان انگور،ب تخته خرده چو،چوب: هاي كليدي واژه

 چسب اوره فرمĤلدييد, مكانيكي

                                                           
 .و مراتع اعضاء هيأت علمي مؤسسه تحقيقات جنگلها -1

E-mail: kargarfard@rifr-ac.ir 
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160 استفاده از ضايعات حاصل از هرس درختان انگوردر تهيه تخته خرده چوب

 مقدمه

و به خصوص در هاي آن در دنيا   نياز به چوب و فرآورده,رشد و توسعه اقتصادي

 از سوي ديگر توسعه واحدهاي صنعتي .را افزايش داده استكشورهاي در حال توسعه 

 چوب، مستلزم تأمين ماده ليگنوسلولزي اوليه هاي مركب فعال در زمينه توليد فرآورده

ورهايي كه داراي منابع شباشد و اين موضوع در ك مناسب از نظر اقتصادي و صنعتي مي

محدود شدن توليد چوب به . باشد اي برخوردارمي  از اهميت ويژهستندمحدود جنگلي ه

نعتي شمال محيطي در جنگلهاي ص ويژه زيست هاقتصادي و ب  داليل مختلف اجتماعي،

كشور، باعث گرديده است كه توليدات چوب اين جنگلها بيشتر در صنايعي كه نياز به 

ماده اوليه با كيفيت زياد دارند، مصرف گرديده و با توجه به افزايش توليد خمير و كاغذ 

در شمال ايران، در سالهاي اخير، تأمين ماده اوليه چوبي در صنعت اوراق فشرده چوبي 

 مهم تبديل شود و صاحبان اين صنعت را به اي ه خرده چوب به مسئلهبه ويژه تخت

 مطمئن براي يتالش براي دسترسي به مواد ليگنوسلولزي مناسب كه بتواند جايگزين

 .مواد چوبي جنگلي باشد، واداشته است

كه صنعت تخته خرده چوب قادر است طيف وسيعي از مواد  از آنجايي

را مورد مصرف قرار دهد، تحقيقات وسيعي در اين ليگنوسلولزي چوبي و غير چوبي 

صنعت براي جايگزيني مواد ليگنوسلولزي حاصل از فعاليتهاي كشاورزي با مواد چوبي 

كه در حال حاضر در  طوريه  ب,جنگلي مورد تغذيه اين صنعت صورت گرفته است

اي پسته ه ايران با استفاده از ضايعات ليگنوسلولزي كشاورزي مانند باگاس و سرشاخه

با اين حال شناسايي و معرفي . گردد در مقياس صنعتي، تخته خرده چوب توليد مي

منابع ليگنوسلولزي جديد به واحدهاي توليد تخته خرده چوب نيازمند بررسي و 

توليد فرآورده تحقيقات جامع بر روي ماده چوبي اوليه و ويژگيهاي فيزيكي و مكانيكي 

 .باشد شده از آنها مي
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161 2 شمارة 19مجلة پژوهشي تحقيقات علوم چوب و كاغذ ايران جلد 

 ، بيش از)1378( از سوي وزارت جهاد كشاورزي  شدهرهاي منتشرطبق آما

دهد كه هرس درختان   انگور تشكيل ميهاي هكتار از اراضي كشور را باغ000/250 

 استانهاي مهم كشور را از نظر 1  شمارة جدول.انگور به صورت ساالنه ضرورت دارد

 از مزبوراينكه استانهاي با توجه به . دهد  نشان مي1377سطح زير كشت انگور در سال 

استفاده از اين ضايعات . شوند نظر منابع چوبي و جنگلي، فقير محسوب مي

عنوان ماده اوليه  به شوند،  ليگنوسلولزي كه هر ساله پس از عمليات هرس، سوزانده مي

براي توليد تخته خرده چوب در اين مناطق از توجيه اقتصادي مناسبي برخوردار 

 .باشد مي

 از ضايعات ليگنوسلولزي حاصل از فعاليتهاي كشاورزي در صنايع خمير و استفاده

هاي مركب چوب در سالهاي اخير، زمينه فعاليتهاي تحقيقاتي متنوعي  كاغذ و فرآورده

مورد ليگنوسلولزي ماده  نوع در نقاط مختلف جهان بوده است و با توجه به اينكه

بر ويژگيهاي محصول نهايي سزايي  همصرف در ساخت تخته خرده چوب تأثير ب

 .دمورد، بررسيهاي جامعي صورت پذير هر  در بايدگذارد، مي

با استفاده از ضايعات هرس درختان خرما اقدام به ) 1375(همكاران  لتيباري و

توان با استفاده از ضايعات نخل،  كرده و نتيجه گرفتند كه ميچوب   خردهساخت تخته

مكانيكي استاندارد توليد نمود، در تحقيق ديگري ويژگيهاي فيزيكي و  هايي با تخته

استفاده از دو گونه تاغ و صنوبر در ساخته تخته خرده چوب را مورد ) 1369(روشني 

 درصد چوب تاغ و 25 در شرايطي كه از تركيب  كهگيري نمود مطالعه قرار داده و نتيجه

مقاومت خمشي  درصد چوب صنوبر استفاده شود بسياري از خواص تخته از جمله 75

 .در حد مطلوب خواهد بود
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162 استفاده از ضايعات حاصل از هرس درختان انگوردر تهيه تخته خرده چوب

  شش استان مهم كشور از نظر سطح زير كشت انگور-1 ةجدول شمار

 )1378آمارنامه كشاورزي : منبع(

  )هكتار(سطح زير كشت 
 استان

 كل بارور نهال

 55258 54037 1221 فارس

 46810 41313 5497 خراسان

 34740 31206 3534 قزوين

 19536 18953 583 غربي  آذربايجان

 20275 18727 1548 شرقي آذربايجان

 18056 17303 753 همدان

 194675 181539 13136  جمع كل

 

 از  را تخته خرده چوبنامكان ساخت) 1372(دوست حسيني و خادمي اسالم 

هاي درخت بادام و صنوبر مورد بررسي قرار داده و به اين نتيجه رسيدند كه  سرشاخه

داري داشته  هاي ساخته شده تأثير معني د استفاده بر ويژگيهاي تختهماده چوبي مور

ها با افزايش مقدار مصرف سرشاخه درختان  كه مقاومت خمشي تخته طوريه ب, است

بادام، كاهش يافت آنها همچنين مشاهده كردند كه افزايش رطوبت كيك خرده چوب از 

خته خرده چوب گرديده  درصد باعث بهبود خواص فيزيكي و مكانيكي ت14 به 12

 درصد سبب كاهش چسبندگي 16 به 14كه افزايش رطوبت كيك از  است، در حالي

 درصد را به 16داخلي شده است كه نامبردگان، كاهش چسبندگي داخلي در رطوبت 

 .اند ها عنوان كرده دليل تجمع و افزايش فشار بخار در اليه مياني تخته

انجام گرديد، ساخت تخته خرده ) Pinke) 1988 و Trogerدر تحقيقي كه توسط 

. برگان مورد بررسي قرار گرفت چوبهاي سه اليه با استفاده از كاه گندم و چوب سوزني

هاي  هاي ساخته شده از كاه گندم در حد تخته آنها نتيجه گرفتند كه ويژگيهاي تخته

 . اما نزديك به استاندارد اروپايي بوده است,ساخته شده از چوب نيست
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163 2 شمارة 19مجلة پژوهشي تحقيقات علوم چوب و كاغذ ايران جلد 

استفاده از ساقه آفتابگردان در مورد ) Gertjejansen) 1977 تحقيقاتي كه توسط در

 تخته خرده چوب متمركز شده بود، وي با روشهاي مختلف ساقه آفتابگردان ندر ساخت

 خرده چوبهاي صنوبر اقدام به ساخت تخته  خردهوگيري كرد و با مخلوط آنها  را مغز

 كه بيشتر خواص فيزيكي و مكانيكي با افزوده نتايج تحقيق وي نشان داد.  نمودچوب

 .شدن ساقه آفتابگردان به تركيب ماده چوبي افزايش يافته است

Nemli هاي هرس درختان كيوي در  قابليت استفاده از سرشاخه) 2003( و همكاران

هاي كيوي را با  آنها در اين تحقيق سرشاخه. توليد تخته خرده چوب را بررسي كردند

هاي توليد تخته خرده چوب،  تلف تركيب چوبي مورد استفاده در كارخانهدرصدهاي مخ

 اليه مياني مورد استفاده قرار دادند و مشاهده كردند كه خواص فيزيكي و رمخلوط و د

  با اين حال نتايج نشان داد كه حتي با اضافه كردن.يابد ميكاهش ها  مكانيكي تخته

حداقل ذكر   بيش ازهاي مكانيكيمقاومت ته،  درصد سرشاخه كيوي در اليه مياني تخ50 

هاي  همچنين چسبندگي داخلي همه تخته. شده در استانداردهاي اروپايي بوده است

 ولي مقادير واكشيدگي ,هاي كيوي باالتر از حد مورد نياز بوده توليد شده با سرشاخه

 و Ntalos تحقيقات انجام شده توسط  در.ضخامت و جذب آب خيلي باال بوده است

Grigoriou) 2002 ( گرفته استفاده از ضايعات هرس درختان انگور مورد ارزيابي قرار

مخلوط خرده انگور به درخت آنها نتيجه گرفتند كه اضافه نمودن ذرات چوب . است

ها  مورد استفاده براي ساخت تخته، باعث افت خواص كيفي و كمي تختهچوبهاي 

هايي كه اليه مياني آنها  زيكي و مكانيكي تخته ولي با اين حال حتي خواص في,گردد مي

 درصد چوب انگور ساخته شده بود بيش از حداقل مورد نياز در استاندارد 100از 

آنها همچنين مشاهده كردند كه به استثناء مقاومت به نگهداري پيچ . اروپايي بوده است

هاي انبار شده  خههاي ساخته شده از سرشا آلدييد، خواص تخته سازي فرم و ميزان آزاد

هاي تازه هرس شده انگور تغيير  هاي ساخته شده از سرشاخه  ماه با تخته6به مدت 

 .ي نداشته استساسا
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اقدام به ارزيابي مقدار مواد ليگنوسلولزي حاصل ) Tsolov) 1985در تحقيق ديگري 

صل از فعاليتهاي كشاورزي نموده و با استفاده از مخلوط الياف چوب راش و الياف حا

از گياهان شاهدانه، تنباكو، پنبه و ساقه آفتابگردان به نسبتهاي مختلف مبادرت به 

ساخت تخته فيبر نمود و مشاهده كرد كه الياف مورد استفاده براي ساخت تخته به جز 

 و Khedarه ندر همين زمي. الياف شاهدانه و تنباكو، براي اين فرآيند مناسب هستند

ه از الياف پوسته خارجي نارگيل و پوست نوعي درخت با استفاد) 2004(همكاران 

در اين بررسي آنها . استوايي اقدام به ساخت تخته خرده چوب عايق حرارت نمودند

 درصد پوست 10 درصد الياف نارگيل و 90بهترين تيمار را استفاده از تركيب چوبي 

گرفتند كه  عنوان نمودند و نتيجه Kg/m3 856ها در حد  درخت و وزن مخصوص تخته

وبي فوق به استثناء مدول االستيسيته كه كاهش داشته چهاي ساخته شده با تركيب  تخته

عالوه اين ه ب. است، از خواص بهتري نسبت به بقيه تيمارها برخوردار بوده است

هاي  تري بوده و مناسب استفاده در ديواره ينيليت هدايت حرارتي پابها داراي قا تخته

هاي  اند كه تخته آنها همچنين بيان داشته. باشند حفظ انرژي ميساختمان به منظور 

 .توانند براي توليد مبلمان نيز مورد استفاده قرار گيرند مذكور مي
 

 مواد و روشها

هاي حاصل از هرس درختان  ماده چوبي مورد استفاده در اين بررسي از سرشاخه

هاي  سرشاخه.  تهيه گرديدقيمنطقه شهرستان ملكان واقع در استان آذربايجان شرانگور

بندي و انتقال به آزمايشگاه با استفاده از يك خردكن غلطكي از نوع  مزبور پس از بسته

Pallamanهاي   حلقوي به خردهيوسيله يك آسياه  ب بعدچوب درشت وهاي   به خرده

هاي  پس از حذف خرده. چوب قابل استفاده در ساخت تخته خرده چوب تبديل شدند

ر ريز و بسيار درشت كه مناسب ساخت تخته خرده چوب نبودند، رطوبت چوب بسيا

 درصد، كاهش 1خرده چوبها به وسيله يك خشك كن آزمايشگاهي تا رسيدن به سطح 
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165 2 شمارة 19مجلة پژوهشي تحقيقات علوم چوب و كاغذ ايران جلد 

بندي و براي ساخت  هاي پالستيكي مقاوم به نفوذ رطوبت، بسته در كيسه وداده شد

 .هاي آزمايشگاهي نگهداري شدند تخته

زن آزمايشگاهي استفاده شد و  چوبها از يك دستگاه چسب زني خرده براي چسب

 درصد براساس وزن خشك 1 به مقدار NH4CLاز (محلول چسب همراه با كاتاليزور 

به . با آنها كامالً مخلوط گرديد) عنوان سخت كننده استفاده شده است چسب مصرفي به

 سانتيمتر استفاده 40×40ه ابعاد منظور تشكيل كيك خرده چوب از يك قالب چوبي ب

زني شده كه به وسيله ترازوي آزمايشگاهي توزين شده بود  چوبهاي چسب شد و خرده

 .هاي يكنواخت در داخل قالب پاشيده شدند صورت اليه به

پس از تشكيل كيك خرده چوب، با استفاده از يك پرس آزمايشگاهي از نوع 

BURKLE L100 هاي آزمايشگاهي  چوب و ساخت تخته اقدام به فشردن كيك خرده

براساس وزن ( درصد 12 و 10 سطح 2چسب در  در اين تحقيق دو عامل ميزان گرديد

عنوان عوامل   دقيقه به6 و 5 ، 4در سه سطح و زمان پرس ) خشك خرده چوب مصرفي

 درجه 175اند و با استفاده از درجه حرارت پرس  متغير مورد استفاده قرار گرفته

 كيلوگرم بر 30 گرم بر سانتيمتر مكعب، فشار پرس 7/0د، جرم مخصوص سانتيگرا

هايي با   درصد تخته50آلدييد با غلظت  سانتيمتر مربع با استفاده از چسب اوره فرم

 . ميليمتر ساخته شده است15ضخامت 

ها  سازي رطوبت تخته سازي و يكنواخت منظور مشروط  به بعد از پايان مرحله پرس،

 روز در 15هاي ساخته شده به مدت  سازي تنشهاي داخلي، تخته عادلو همچنين مت

هاي آزموني براي تعيين ويژگيهاي  نمونه. شرايط آزمايشگاهي نگهداري گرديدند

مقاومت خمشي . تهيه گرديدند DINها مطابق استاندارد  فيزيكي و مكانيكي تخته

(MOR)االستيسيته  ، مدول(MOE)، . چسبندگي داخلي(IB)كشيدگي ضخامت بعد  و وا

 بدست  نتايج.تعيين گرديد) T.S24 وT.S2(ها  وري در آب تخته  ساعت غوطه24 و 2از 

فاكتوريل مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت و آزمون  در قالب طرح كامل تصادفي آمده
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 (DMRT)ها با استفاده از آزمون دانكن  دار، ميانگين و در صورت وجود اختالف معني

تأثير مستقل و متقابل هر يك از عوامل متغير بر خواص مورد مطالعه در بندي و  طبقه

 . درصد مورد بحث قرار گرفت99 و 95سطح اعتماد 

 

 نتايج

تأثير عوامل متغير مورد بررسي شامل ميزان مصرف   واريانس نتايج حاصل از تجزيه

ن داد كه هاي ساخته شده نشا چسب و زمان پرس بر ويژگيهاي فيزيكي و مكانيكي تخته

دار  ثير مستقل دو عامل ميزان مصرف چسب و زمان پرس بر مقاومت خمشي معنيأت

   دقيقه،5 درصد چسب و زمان پرس 12 در شرايط استفاده از ميزان مصرف .بوده است

 مشاهده 1  شمارةكه در شكل  به طوري,زيادترين مقاومت خمشي حاصل شده است

 به 4 درصد چسب با افزايش زمان پرس از 12 و 10 مقدارشود در شرايط استفاده از  مي

 ولي با افزايش زمان ,داري به مقاومت خمشي افزوده شده است  معنيبه طور دقيقه، 5

 .شود  دقيقه، كاهش اين ويژگي مشاهده مي6 به 5پرس از 
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  تأثير متقابل ميزان مصرف چسب و زمان پرس بر مقاومت خمشي-1شمارة شكل 

 

ها نيز نشان داد كه باالترين مدول  االستيسيته تخته گيري مدول از اندازهنتايج حاصل 

 12 دقيقه و 6هاي ساخته شده تحت شرايط استفاده از زمان پرس  االستيسيته در تخته

شود كه مقدار   مشاهده مي2شمارة در شكل . درصد مصرف چسب حاصل شده است

داري نسبت به زمانهاي  طور معنيه  دقيقه ب6ها در زمان پرس  مدول االستيسيته تخته

هاي ساخته   همچنين تغييرات مدول االستيسيته تخته. دقيقه زيادتر است5 و 4پرس 

 دقيقه باعث 6 به 4 درصد چسب نشان داد كه افزايش زمان پرس از 10مقدار شده با 

 .ر رودها افزايش يافته و از حد استاندارد فرات گردد كه مقدار مدول االستيسيته تخته مي
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  تأثير زمان پرس بر مدول االستيسيته-2  شمارةشكل

 

هاي ساخته شده نشان داد كه  گيري چسبندگي داخلي تخته نتايج حاصل از اندازه

 طوريه  ب،افزايش مقدار چسب و زمان پرس تأثير مستقيمي بر اين ويژگي داشته است

 دقيقه 6 درصد و زمان پرس 12 كه زيادترين مقدار چسبندگي داخلي در مصرف چسب

، تأثير متقابل مصرف چسب و زمان پرس را بر چسبندگي 3  شمارةشكل. ديده شد

شود در شرايط استفاده از هر دو ميزان  كه مالحظه مي طوريه  ب.داخلي نشان داده است

 درصد چسب، افزايش زمان پرس باعث افزايش چسبندگي داخلي 12 و 10مصرف 

موجب شده است كه ) 4شمارة شكل (ديگر افزايش زمان پرس از طرف . شده است

 وذرات چسب قرار گرفته بر روي  رسيدهبه مغز كيك خرده چوببيشتري حرارت 

سزايي در ه سهم بسخت شوند كه اين خود چوبهاي اين ناحيه به نحو مطلوبتري  خرده

. ي دارد چوب و افزايش چسبندگي داخلهاي كارآمدي اتصاالت ايجاد شده بين خرده

 .هر چند كه چسبندگي داخلي حاصل شده براي تمامي تيمارها مطلوب بوده است
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  تأثير متقابل ميزان مصرف چسب و زمان پرس بر چسبندگي داخلي-3شمارة شكل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ثير زمان پرس بر چسبندگي داخليأ ت-4  شمارةشكل
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وري   ساعت غوطه24 و 2گيري واكشيدگي ضخامت بعد از  نتايج حاصل از اندازه

داري   درصد، تأثير معني12 به 10ها نشان داد كه افزايش مصرف چسب از  در آب تخته

,  بر اين ويژگي داشته است و باعث كاهش آنها شده است) درصد99سطح اعتماد (

ها   تخته24 و 2داري بر واكشيدگي صخامت  ولي تغييرات زمان پرس هيچ تأثير معني

مقدار چسبندگي داخلي در اثر  وافزايش يفي اتصاالت ايجاد شدهبهبود ك .نداشته است

داري در  افزايش مصرف چسب باعث گرديده است كه كاهش محسوس و معني

  مشاهده) مصرف چسب درصد12 با مقدار (هاي ساخته شده واكشيدگي ضخامت تخته

 ).5 شمارة شكل (گردد

 

 

 ن پرس  تأثير متقابل ميزان مصرف چسب و زما-5  شمارةشكل

  ساعت2بر واكشيدگي ضخامت 
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171 2 شمارة 19مجلة پژوهشي تحقيقات علوم چوب و كاغذ ايران جلد 

 بحث

هاي انگور  هاي ساخته شده از سرشاخه گيري ويژگيهاي فيزيكي و مكانيكي تخته اندازه

 درصد باعث بهبود 12 به 10حاصل از هرس نشان داد كه افزايش مصرف چسب از 

سازي  نهتوان با بهي  ميحال با اين .گردد ها مي تمام ويژگيهاي فيزيكي و مكانيكي تخته

شرايط ساخت از جمله استفاده از گراديان رطوبت كيك خرده چوب و مواد 

موجب ,  درصد10ليگنوسلولزي مكمل مانند چوب صنوبر حتي با مصرف چسب 

هاي توليد شده از ضايعات درخت انگور  ارتقاي ويژگيهاي فيزيكي و مكانيكي تخته

 دقيقه براي 5وب بودن زمان پرس  استفاده از ميزان چسب زيادتر و مطلحال با اين .شد

رغم وجود مواد چوب   بهسخت شدن چسب در اليه مياني تخته باعث گرديده است كه

هاي هرس شده در ماده چوبي كه يك عامل مهم در كاهش  اي مغز سرشاخه پنبه

آيد، تحت اين شرايط مقاومت خمشي  ويژگيهاي خمشي تخته خرده چوب به شمار مي

با اين وجود تجزيه و تحليل . باشد  مي مطلوب و در حد استانداردهاي ساخته شده تخته

داري را در   دقيقه، كاهش معني6نشان داد كه استفاده از زمان پرس نتايج آماري 

 االستيسيته  نتايج حاصل شده براي مدول. ها، ايجاد نكرده است مقاومت خمشي تخته

 دقيقه، 6ستفاده از زمان پرس  درصد و ا10ها نيز نشان داد كه با مصرف چسب  تخته

 ولي در همين ,هاي ساخته شده در حد استاندارد قرار داشته است اين ويژگي براي تخته

ترين مقدار   درصد چسب، مقدار مدول االستيسيته به زياد12زمان پرس و مصرف 

هاي انگور مورد استفاده  اي موجود در مغز سرشاخه وجود مواد چوب پنبه. رسيده است

ها باعث شده است كه افزايش زمان پرس، تأثير منفي اين مواد را بر   ساخت تختهبراي

االستيسيته به حداقل رسانده و موجب بهبود اين ويژگي  ويژه مدول ويژگيهاي خمشي به

 .شود

ها نيز نشان داد كه هر چند  گيري چسبندگي داخلي تخته نتايج حاصل از اندازه

ها شده است  ب بهبود چسبندگي داخلي تختهافزايش مصرف چسب و زمان پرس موج

  درصد چسب و زمان پرس12و باالترين مقدار چسبندگي داخلي در شرايط مصرف 

www.SID.ir



Arc
hi

ve
 o

f S
ID
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حجيم بودن كيك خرده چوب به دليل جرم مخصوص  . دقيقه حاصل شده است6 

چوبها باعث  اي در اين خرده هاي انگور و وجود ذرات چوب پنبه پايين سرشاخه

ايش مصرف چسب در واحد سطح خرده چوب، ذرات چسب بيشتري شود كه با افز مي

 افزايش مصرف چسب موجب افزايش چسبندگي داخلي شده  بنابراينقرار گرفته و

 ولي تمام تيمارهاي مورد بررسي از چسبندگي داخلي مطلوبي برخوردار بوده ,است

 همين دليل به. است و مقادير حاصل براي اين ويژگي بيش از حد استاندارد بوده است

وري در آب نيز در حد   ساعت غوطه24 و 2ها بعد از  ميزان واكشيدگي ضخامت تخته

داري بر اين ويژگي  هر چند كه افزايش زمان پرس تأثير معني. يني قرار داشته استيپا

ها نداشته است و تنها افزايش مصرف چسب باعث بهبود محسوس واكشيدگي  تخته

 .ها شده است ضخامت تخته

يج كلي حاصل از اين تحقيق نشان داد كه ماده ليگنوسلولزي حاصل از هرس نتا

 استانهاي ويژه در هعنوان يك ماده اوليه مناسب و ارزان قيمت ب تواند به درختان انگور مي

با توجه به . غربي ايران براي توليد تخته خرده چوب مورد استفاده قرار گيردشمال 

 مهم در كاهش ي اين ماده ليگنوسلولزي عاملاي در اينكه وجود مواد چوب پنبه

آيد، با اين حال ويژگيهاي فيزيكي و  حساب مي هويژگيهاي فيزيكي و مكانيكي ب

از . هاي ساخته شده در بسياري از تيمارها در حد استاندارد بوده است مكانيكي تخته

 توان از چوب  ميبه منظور بهبود ويژگيهاي تخته خرده چوب توليدي طرف ديگر

عنوان يك ماده ليگنوسلولزي   بهالرشد مانند انواع صنوبر و اكاليپتوس درختان سريع

 .دكرمكمل استفاده 
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