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 چَبخشدُپتاًؼیل اػتفادُ اص پؼواًذّای وـاٍسصی )صساػی ٍ تاغی( دس ػاخت تختِ

 5، ٍحیذ ٍصیشی4، ػحاب حداصی3، ّذایت اهلل اهیٌیاى2ساد، لؼیا خوالی*1هدیذ تایشاؽ
کاسشٌاس اسشذ گشٍُ علَم ٍ طٌایع چَب ٍ کاغز، داًشکذُ کشاٍسصی ٍ هٌاتع طثیعی، داًشگاُ گٌثذکاٍٍس، گٌثذ، ایشاى 1  

استادیاس گشٍُ علَم ٍ طٌایع چَب ٍ کاغز، داًشکذُ کشاٍسصی ٍ هٌاتع طثیعی، داًشگاُ گٌثذکاٍٍس، گٌثذ، ایشاى 5ٍ 3،2  
داًشکذُ هٌاتع طثیعی، داًشگاُ تْشاى، کشج، ایشاىداًشیاس گشٍُ علَم ٍ طٌایع چَب ٍ کاغز،  4  

majidbayrash@yahoo.com 

 

 چىیذُ

تا تَخِ تِ هحذٍد تَدى هٌاتع هَاد اٍلیِ دس تخش هٌاتع طثیعی ٍ حفظ هٌاتع هحذٍد خٌگلی تأهیي کٌٌذُ چَب، 

خَ ٍ پسواًذّای  خایگضیي کشدى پسواًذّای کشاٍسصی )صساعی ٍ تاغی( هثل پسواًذّای حاطل اص تشداشت گٌذم،

ّای خٌگلی تشای ساخت فشآٍسدُ ّای چَتی، ضوي حاطل اص ّشس دسختاى تاغی )اًگَس، سیة ٍ ...( تِ خای چَب

ّای ساخت فشآٍسدُ ٍ ایداد حل هشکل کوثَد هادُ اٍلیِ چَتی ٍ حفظ هٌاتع هحذٍد خٌگلی، تاعث کاّش ّضیٌِ

شٍج اسص اص کشَس خلَگیشی هی کٌذ. ششط الصم تشای صیست ٍ خاشتغال شذُ ٍ ّوچٌیي اص هشکل آلَدگی هحیط

ًیاص تِ آگاّی اص ششایط استفادُ اص ایي پسواًذّا ٍ تخظَص تیشتشیي ًَع پسواًذّای  ،فشاّن ساختي ایي خایگضیٌی

تَلیذ شذُ صساعی ٍ تاغی دس کشَس هی تاشذ تا تتَاى تا اًدام تحقیقات کاستشدی تش سٍی تیشتشیي ًَع پسواًذّا، 

-خشدُچَتی هثل تختِ هشکة ّایضوي استفادُ تْتش ٍ هطَب تش اص آًْا، پشتَاًِ هحکوی سا تشای ساخت فشآٍسدُ

 کشاٍسصی )صساعی ٍ تاغی( پسواًذّای اص استفادُ پتاًسیل تشسسی تِ هقالِ ایي دس ساستا ایي دسچَب تذست آٍسد. 

 است. شذُ پشداختِ چَبخشدُساخت تختِ دس

 

 چَب، پسواًذّای کشاٍسصی، ّشس، فشآٍسدُ ّای چَتیخشدُتختِ های کلیذی:واژه
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  همذهِ

 پَؿؾ تَدى فمیش وـَس، دس واغز ٍ چَب كٌایغ هحلَالت تشای تماضا افضایؾ هتؼالثاً ٍ خوؼیت سؿذ تِ تَخِ تا اهشٍصُ

 ٍ وـاٍسصی پؼواًذّای ًظیش لیگٌَػلَلضی هٌاتغ ػایش تِ تَخِ لضٍم پَػت، تا تیٌِگشدُ وشدى ٍاسد هوٌَػیت ایشاى، دس خٌگلی

 آهاسّای تش اػاع (.1385)ػضیضی،  تاؿذهی ًاپزیش اختٌاب اهشی غیشُ ٍ گٌذم ولضا، تاگاع، هثل چَتی غیش گیاّاى خایگضیٌی

 آػاى هشدم، آگاّی ػغح تَدى تشػٌذ تِ ػلت پاییي هلشف تِ وِ ایي تذٍى وـاٍسصی پؼواًذّای اص ًیوی تمشیثاً ایشاى دس هَخَد

 دس هذًی لَاًیي ًثَدى ٍ هضاسع دس تشداؿت اص پغ ػولیات اًدام خْت هٌاػة ّایهاؿیي تِ دػتشػی ػذم ٍ واس ایي تَدى

 پؼواًذّای ػَصاًذى ؿًَذ.هی تیي سفتِ ٍ ػَصاًذُ اص هختلف هشاحل دس وـاٍسصی، هضاسع دس هَاد ایي ػَصاًذى هوٌَػیت خْت

 آلی هَاد واّؾ ٍ ؿذیذ فشػایؾ تاػث ؿَد ٍ اص ػَی دیگشهی لیگٌَػلَلضی هْن هٌاتغ سفتي تیي اص ػثة وـاٍسصی اص یه ػَ

 هی گشدد. دس  صیؼتهحیظ تش خؼاست ٍ ایگلخاًِ اثش ٍ وشتٌی گاصّای ایداد صهیي، حاكلخیضی واّؾ آى دًثال تِ ٍ خان

 هثذأ وـَسّای دس وـاٍسصی پؼواًذّای ّویي اص تخؾ، ایي دس وـَس تِ ٍاسداتی واالّای اص تَخْی لاتل تخؾ وِ حالی

 ٍخَد ٍ پزیشفتِ كَست وـاٍسصی پؼواًذّای اص اػتفادُ صهیٌِ دس وِ صیادی هغالؼات ٍ تحمیمات تِ تَخِ تا .اًذػاختِ ؿذُ

 .تَد خٌگلی ّایچَب خای تِ لیگٌَػلَلضی هَاد ایي خایگضیٌی فىش تِ تایذ وـَس، دس پؼواًذّا ایي اص تَخِ لاتل هٌاتغ

 ّای هختلف اػتفادُ اص پؼواًذّای وـاٍسصی )صساػی ٍ تاغی(تشسػی خٌثِ

 ؿٌاػایی حال ایي تا ّؼتٌذ. تشسػی لاتل خغشافیایی تىٌَلَطیىی، التلادی، خولِ اص هتفاٍتی ّایخٌثِ اص وـاٍسصی پؼواًذّای

 ٍ اٍلیِ هادُ سٍی تش خاهغ تحمیمات ٍ تشسػی ًیاصهٌذ واغز ٍ چَب كٌایغ ٍاحذّای تِ خذیذ لیگٌَػلَلضی هٌاتغ هؼشفی ٍ

 خاف ػاخت ؿشایظ هحلَالت ایي تَلیذ تىٌَلَطیىی، ًظش اص تاؿذ. هی هحلَالت ایي ػاالًِ تَلیذ هیضاى تشسػی ّوچٌیي

 دس ؿشایظ هختلشی تغییشات اػوال تا وـاٍسصی پؼواًذّای اص واغز ٍ فـشدُ كفحات اًَاع ػاخت تِ عَسی وِ داسًذ سا خَد

 دسخِ اص خغشافیایی خٌثِ .وٌٌذهی اػتفادُ اٍلیِ هادُ ػٌَاى تِ چَب اص تَلیذؿاى دس وِ اػت هحلَالتی تا هـاتِ تَلیذ، فشآیٌذ ٍ

 تِ ػٌَاى اًذ.ؿذُ تَلیذ هٌاعمی چِ دس ٍ چِ صهاًی دس هحلَالت وِ اػت ایي دٌّذُ ًـاى صیشا اػت تشخَسداس تاالیی اّویت

 سعَتت اثش دس وِ دگشگًَی ٍ تخویش هـىل ّوَاسُ وٌٌذ،هی اػتفادُ اٍلیِ هادُ ػٌَاى تِ تاگاع اص وِ ّاییواسخاًِ دس هثال
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 كَست تِ تاگاع وِ الصم اػت هـىالتی چٌیي تشٍص اص خلَگیشی تشای لزا گشدد. هی للوذاد اػاػی هؼضل یه ؿَدهی حاكل

 (.  1386اًثاس ؿَد )دٍػت حؼیٌی،  خـه

 هضایا ٍ هؼایة اػتفادُ اص پؼواًذّای وـاٍسصی )صساػی ٍ تاغی(

 ًٍمل حول ٍ ػاصیرخیشُ ّضیٌِ ، تاال حدن ػالِ، یه گیاّاى تَدى فللیًظیش  یثیهؼا داسای وـاٍسصی پؼواًذّای اص اػتفادُ

 ، هی تاؿٌذ.ؿَدیه ٌذییفشآ ضاتیتدْ غیػش یخَسدگ ػثة وِ غیلیػ ٍخَدهدْض ٍ  ٍ پَؿیذُػش اًثاس تِ احتیاج ،تاال

واغز،  ٍ چَب كٌؼت ٍ وـاٍسصی تخؾ دس پایذاس تَػؼِ اص عشفی اػتفادُ اص ایي ًَع پؼواًذّا داسای هضایایی اص خولِ: ایداد

 تِ ًؼثت تشپاییي لیوت چَب، تِ ًؼثت ووتش اًشطی هلشف هلی، ٍ هحلی التلاد تش آى هثثت اثشات ٍ سٍػتایی هـاغل ایداد

-هاؿیي تِ وـاٍسصی پؼواًذّای ًیاص ػذم خاعش تِ ووتش گزاسیػشهایِ اٍلیِ، هَاد ّضیٌِ دس خَییكشفِ ًتیدِ دس ٍ خام چَب

 فضایٌذُ سًٍذ تَلف وـاٍسصی ٍ تخؾ دس تیـتش افضٍدُ اسصؽ ایداد صیؼت،هحیظ آلَدگی اص خلَگیشی پیـشفتِ، ٍ هدْض ّای

وـَس، هی تاؿٌذ  اص اسص دالس هیلیاسد یه تِ لشیة ػاالًِ خشٍج اص خلَگیشی ٍ وـَس تِ واهپَصیتی ّایفشآٍسدُ ٍ واغز ٍاسدات

 (.1388ّوىاساى،  ٍ )هحثی

همذاس تَلیذ ػاالًِ هیضاى پؼواًذ ؿؾ هحلَل ػوذُ وـاٍسصی ٍ پٌح ًَع اص تیـتشیي پؼواًذّای حاكل اص ّشع دسختاى تاغی 

 وـَس 

 هیضاى ٍ 1385-86صساػی  ػال دس وـَس صساػی ػوذُ هحلَل ؿؾ تَلیذ حدن وـاٍسصی، خْاد ٍصاست سػوی آهاس تشاػاع

 .اػت روشؿذُ 1 خذٍل دس تفىیه تِ یه ّش اػتحلال لاتل پؼواًذّای

 (1387 وـاٍسصی، خْاد وـَس )آهاسًاهِ دس صساػی پؼواًذّای اص ػوذُ ًَع ؿؾ تَلیذ هیضاى: 1خذٍل 

 هحظَل ًَع

 صساعی
 پسواًذ ًَع

 شیص سطح

 کشت

 (ّکتاس)

 هیضاى

 هحظَل

 (تي ّضاس)

 شاخض

 )%( تشداشت

 قاتل ضاىیه

 دستشس

 (ّضاستي) پسواًذ

 17911 %43 15886 7333211 کاُ ٍ ساقِ گٌذم

 2497 %43 2114 1641839 کاُ ٍ ساقِ خَ

 3331 %51 36131 621561 کاُ ٍ ساقِ تشًح

 578 %39 2361 217115 ساقِ ایداًِ رست

 623 %14 5215 61178 تاگاس شکشیً

 631 %21 212 7333211 ساقِ پٌثِ

 35447 - 52199 9987418 - هدوَع

 .تاؿذ یه اُیگ یاتیح ذیتَل ول تِ ؿذُ اػتحلال داًِ یٍصً ًؼثت اًگشیت ؿاخق يیا:  تشداؿت ؿاخق

 

 تِ تي ّضاس 300 حذٍد دس اًذوی تؼیاس تخؾ خَصػتاى اػتاى دس ؿذُ تَلیذ تاگاع تي هیلیَى 2 اص تیؾ هیضاى اص هثال ػٌَاى تِ

 تاصدُ ووتشیي تذٍى ،هشتَط كٌایغ ٍ اهىاًات ًثَدى دلیل تِ اسصؽ پش هادُ ایي هاتمی %( 15ٍحذٍد ) سػذهی كٌؼتی هفیذ هلشف
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 ػالِ ّش گزؿتِ ػال پٌح دس خاًثی كٌایغ ٍ ًیـىش تَػؼِ ؿشوت وِ اػت یادآٍسی تِ الصم ضوي دس سٍد.هی هیاى اص التلادی

 سیضیتشًاهِ اػاع تش چٌذ . ّشذوٌهی ّضیٌِ اعشاف ّایتیاتاى دس تاگاع دفغ ٍ حول تشای سا تَهاى هیلیاسد 4 تا 3حذٍد  دس هثلغی

 تختِ تَلیذ دس اػتفادُ تشای تي( ّضاس 600حذٍد  كٌؼت )دس ٍ وـت دٍ تاگاع خلَكی، تخؾ تا ؿشوت ایي تیي دادلشاس ٍ

 2/1دیگش )تشای حذٍد  كٌؼت ٍ وـت چْاس دس خذیذ گزاسیظشفیت ػشهایِ لیىي گشدیذُ، تَافك آیٌذُ ّایػال عی كٌؼتی

 (.1390ّوىاساى،  ٍ )افشا داسد ٍخَد ّوچٌاى هیلیَى تي تاگاع هاصاد(

 تیـتشیي پؼواًذّای حاكل اص ّشع دسختاى تاغی وـَس

 یّاتاؽ سا وـَس یاساض اص ّىتاس ّضاس 250 اص ؾیت، (1378)ی وـاٍسص خْاد ٍصاست یػَ اص ؿذُ هٌتـش یّاآهاس عثك: اًگَس

 اتیػول اص پغ ػالِ ّش وِ ؼاتیضا يیا اص اػتفادُ .داسد ضشٍست ػاالًِ كَست تِ اًگَس دسختاى ّشع وِ دّذیه لیتـى اًگَس

-یه تشخَسداس یهٌاػث یالتلاد ِیتَخ اص هٌاعك يیا دس چَبخشدُتختِ ذیتَل یتشا ِیاٍل هادُ ػٌَاىِ ت، ؿًَذیه ػَصاًذُ ّشع

 .تاؿذ

 162 حذٍدس وـَ دس 1384 ػال دس ةیػ دسختاى وـت شیص ػغح یوـاٍسص خْاد ٍصاست تَػظ ؿذُ هٌتـش آهاس عثك تش :ةیػ

 اص یتخـ تَاًذیه وِ اػت ؿذُ تشآٍسد تي ّضاس 120 تِ هیًضد ةیػ دسختاى ػاالًِ ّشع اص حاكل ؼاتیضا ٍ ّىتاس ّضاس

 .ذیًوا يیتاه سا چَبخشدُتختِ غیكٌا دس هلشف هَسد ِیاٍل هَاد ووثَد

 ػاصهاى یػَ اص آهذُ دػتِ ت آهاس هغاتك .اػت تشخَسداس شاىیا دس ییتاال پشاوٌؾ اص وِ اػت یّاگًَِ اص یىی تادام گًَِ :تادام

 سا آى ّىتاس ّضاس 44 وِ اػت ّىتاس ّضاس 80 حذٍد دس وـَس ول تادام ّایتاؽ وـت شیص ػغح هدوَع 1377 ػال دس یوـاٍسص

 یه ذیتَل اكفْاى اػتاى سا تادام اص یتَخْ لاتل ضاىیه همذاس يیا اص .دٌّذیه لیتـى نید ّایتاؽ سا ّىتاس ّضاس 36 ٍ یآت ّایتاؽ

 .اػت ػال دس تي ّضاس 30 یثیتمش عَسِ ت اكفْاى اػتاى دس ّاػشؿاخِ تَخِ لاتل همذاس هثال عَسِ ت وِ وٌذ
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 ّایتاؽ سا وـَس یاساض اص ّىتاس ّضاس 60 اص ؾیت 1384 ػال دس یوـاٍسص خْاد ٍصاست یػَ اص ؿذُ هٌتـش یآهاسّا عثك :اًاس

 .داسدًیض  ضشٍست ػاالًِ كَستِ ت دسختاى يیا وشدى ّشع وِ دّذ یه لیتـى اًاس

عَس ػوذُ دس ِ تاؿذ وِ تّضاس ّىتاس هی 50آلَ دس حذٍد تشاػاع آهاس ٍصاست خْاد وـاٍسصی ػغح صیشوـت تاغات صسد :صسدآلَ

ّضاس تي  90ػاالًِ حذٍد  ّا،تشاػاع تشآٍسدّای هَخَد اص ایي تاؽ اًذ.ّای ؿوالی وـَس هتوشوض ؿذُخَاس اػتاى ّای ّن اػتاى

 تاؿذ.هادُ چَتی لاتل اػتحلال هی

 ٍ تحمیمات كَست گشفتِ  (یتاغ ٍ یصساػ)پؼواًذّای وـاٍسصی  

 ایي دس. وشدًذ تشسػی سا چَبخشدُ تختِ تَلیذ دس ویَی دسختاى ّشع ّایػشؿاخِ اص اػتفادُ لاتلیت( 2003) ّوىاساى ٍ یًول

 هخلَط چَبخشدُتختِ تَلیذ ّایواسخاًِ دس اػتفادُ هَسد ّایچَبخشدُ اص هختلف دسكذّای تا ویَی ّایػشؿاخِ تحمیك

 هیاًی الیِ دس ویَی ػشؿاخِ اص دسكذی وشدى اضافِ تا حتی وِ داد ًـاى ًتایح. گشفتٌذ لشاس اػتفادُ هَسد هیاًی ّایالیِ دس ٍ ؿذُ

 تا ؿذُ تَلیذ ّایتختِ داخلی چؼثٌذگی ّوچٌیي. اػت تَدُ اسٍپایی اػتاًذاسدّای حذالل اص تیؾ هىاًیىی ّایهماٍهت تختِ،

اص ػَی دیگش  .تاؿذیه تاال خیلی آب، خزب ٍ ضخاهت ٍاوـیذگی همادیش ٍلی تَدُ اصیهَسدً حذٍد اص تاالتش ویَی، ّایػشؿاخِ

 تا تادام دسختاى ّایػشؿاخِ چَبخشدُ اص ؿذُ ِّای ػاختچَبخشدُخوـی تختِ هماٍهت خَاف( 1383هَحذی ٍ عثشػا )

 تاػث ،اػتفادُ هَسد اٍلیِ هادُ دس تادام ػشؿاخة افضایؾ وِدادًذ. ًتایح ایي تشسػی ًـاى داد  لشاس تشسػی هَسدسا  كٌَتش چَب

 تْثَد حشاست دسخِ ٍ پشع فـاس افضایؾ تا كٌَتش تِ تادام ّایػشؿاخِ افضٍدى هٌفی اثشؿذ.  ّاتختِ خوـی هماٍهت واّؾ

 دسخِ ٍ هگاپاػىال 10 پشع فـاس دس 70 تِ 30 كٌَتش تِ تادام چَبخشدُ ًؼثت تا ؿذُ ػاختِ ّایتختِ وِ عَسی تِ یافت

 یوـاٍسص ضایؼات اص اػتفادُ تأثیش( 1385) ّوىاساى ٍ پَسٌِیپَدّوچٌیي  .ذؿ هؼشفی تیواس تْتشیي ػاًتیگشاد دسخِ 160 حشاست

 لشاس یتشسػ هَسد سا كٌَتش چَب ّایخشدُ تا ّوشاُ ؿذُ ػاختِ ّایتختِ كَت خزب خاكیت سٍی تش( خَ ٍ گٌذم ػالِ)

 دس ٍلی یاتذیه افضایؾ ّشتض 2000 فشواًغ ػغح تا ّاتختِ كَت خزب ضشیة فشواًغ، افضایؾ تا وِ داد ًـاى حیًتا. دادًذ

 یآصهًَ ّایتختِ كَت خزب هیضاى یسٍ تش ضایؼات ًَع هـَْد اثش هتغیش، ػَاهل تیي دس. ؿَدهی افت دچاس ّشتض 4000 فشواًغ
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 ّشتض، 1000 صیش ّایفشواًغ دس. داؿت هـَْد اثش كَت خزب هیضاى تش ّاًوًَِ داًؼیتِ ٍ ضایؼات دسكذ یٍل ًـذُ هـاّذُ

 اها دادًذ افضایؾ دسكذ 23 سا كَت خزب هیضاى هیاًگیي عَس تِ ٍ داؿتٌذ یهـَْد وٌٌذُ تـذیذ اثش داًؼیتِ، ٍ ضایؼات دسكذ

تش اػاع تحمیمات  .داد استما دسكذ 25 سا خزب هیضاى ضایؼات، یدسكذ 30 افضایؾ ّشتض، 1000 اص تیؾ یّافشواًغ دس

 تا وِ هـخق گشدیذ چَبخشدُتختِ تَلیذ دس اوالیپتَع چَب ٍ پٌثِ ػالِ اص اػتفادُ ش سٍیت( 1385) ّوىاساى ٍ واسگشفشد

 دٍ ایي وِ یعَس تِ. یافت تْثَد االػتیؼیتِ هذٍل ٍ یخوـ هماٍهت داسییهؼٌ ػغح دس ،یچَت تشویة تِ پٌثِ ػالِ همذاس افضایؾ

 تا ّوچٌیي. تَد حذاوثش اوالیپتَع، چَب دسكذ 25 ٍ پٌثِ ػالِ دسكذ 75 اص اػتفادُ ؿشایظ دس ؿذُ ػاختِ ّایتختِ تشای یٍیظگ

 افضایؾ وِ داد ًـاى ّاتختِ یداخل یچؼثٌذگ گیشیاًذاصُ اص حاكل ًتایح. یافت تْثَد ّاتختِ یخوـ هماٍهت پشع، صهاى افضایؾ

-خشدُتختِ ِو ذًذیسػ دِیًت يیا تِ (1385دیگشی ) كیتحم دسایي هحمماى  .اػت ؿذُ یداخل یچؼثٌذگ تْثَد تاػث پشع صهاى

 تِ ًؼثت یتاالتش تِیؼیاالػت هذٍل ٍ یخوـ هماٍهت( 50:50) كٌَتش تا ةیػ ػشؿاخِ چَبخشدُ هخلَط اص ؿذُ ػاختِ چَب

 ػاختِ یّاًوًَِ یداخل یچؼثٌذگ تش هثثت شیتاث پشع صهاى ؾیافضا يیّوچٌ .داسد ةیػ دسخت ػشؿاخِ اص ؿذُ ػاختِ یّاتختِ

وِ  ػاختٌذ چَبخشدُتختِ فكٌَتش تا ةیتشو دس اًاس یّاػشؿاخِ اص اػتفادُ تا (1388) ّوىاساى ٍ یواًیػلاها  .اػت داؿتِ ؿذُ

 تِیؼیاالػت هذٍل ّاتختِ ػاخت یتشا اػتفادُ هَسد یچَت ةیتشو تِ كٌَتش چَبخشدُ افضٍدى تا وِ اػت دادُ ًـاى حیًتا

(MOE )ٍ یخوـ هماٍهت (MOR) ِؾیافضا تا دسكذ 10 چؼة هلشف ضاىیه دس گشید عشف اص .اػت افتِی ؾیافضا ّاتخت 

-تختِ یىیهىاً ٍ یىیضیف یّایظگیٍ( 1388) ّوىاساى ٍ یتیػٌاّوچٌیي  .اػت افتِی تْثَد ّاتختِ یداخل یچؼثٌذگ پشع صهاى

 آًْا اختالط ًؼثت .وشدًذ یتشسػ سا یكٌؼت یّاچَب ٍ صسدآلَ دسختاى ػشؿاخِ چَبخشدُ هخلَط اص ؿذُ ػاختِ چَبخشدُ

 وِ داد ًـاى ّاتختِ یىیهىاً ّاییظگیٍ یشگیاًذاصُ اص حاكل حیًتا. اػت ؿذُ اًتخاب( دسكذ 45 ٍ 30، 15، 0) ػغح چْاس دس

 داسیهؼٌ عَس تِ ّاتختِ (MOR) یخوـ هماٍهت ٍ( MOE) تِیؼیاالػت هذٍل صسدآلَ چَبخشدُ اختالط دسكذ ؾیافضا تا

 ؿٌاختِ مِیدل 5 پشع صهاى ٍ صسدآلَ چَبخشدُ دسكذ 45 تا ؿذُ ػاختِ ّایتختِ واسیت يیتْتش تیًْا دس .اػت افتِی ؾیافضا

ّای چَب اص اختالط چْاس ًَع ولؾ پؼواًذخشدُ( تش سٍی ػاخت تخت2009ٍِ ّوىاساى )گاسای تش اػاع تحمیمات  .ؿذًذ

چَب  هحلَل صساػی ) گٌذم، رست، تشًح ٍ ػثَع تشًح( تا چَب واج سادیاتا دس گؼتشُ صیادی اص اًَاع هختلف اختالط، اص ًؼثت
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، الثتِ ولؾ ّؼتٌذّوِ الیاف وـاٍسصی تشای تَلیذ تختِ هٌاػة هـخق ؿذ وِ  10:90تا  90:10واج سادیاتا تِ الیاف وـاٍسصی 

ّای پاییي، تذٍى ًتایح تْتشی دادُ تَدًذ ٍ همذاس الیاف ون ولؾ گٌذم ٍ رست، تاػث هخلَط ؿذى آػاى دس ًؼثت ،گٌذم ٍ رست

-گَخِ ػالِ اص الیِ ػِ چَبخشدُتختِ ػاخت تشسػی تِ( 2009) ّوىاساى ٍ يیگًَتى. ؿذُ تَد ،فشآیٌذّای تثذیل ٍ ػاخت صیاد

 دٍ دس چؼة ًَع ٍ( هىؼة وتشیػاًت تش گشم 73/0 ٍ 63/0 ،53/0) ػغح ػِ تا داًؼیتِ تحمیك، ایي یهتغیشّا. پشداختٌذ فشًگی

 ِیال دس دسكذ 12 ٍ 10 ،یاًیه ِیال دس دسكذ 10 ٍ 8 یهمذاسّا تا ةیتشت تِ ذیفشهالذّ اٍسُ يیهاله ٍ ذیفشهالذّ اٍسُ ػغح

 چؼة، همذاس ٍ داًؼیتِ افضایؾ تا ّا،تختِ االػتیؼیتِ هذٍل ٍ یخوـ هماٍهت خَاف وِ داد ًـاى ّاآصهایؾ ًتایح. تَدًذ ،یػغح

 فشًگیگَخِ ػالِ یول عَس تِ. اػت تَدُ هتفاٍت تیواس، ًَع ّش دس ّاتختِ ػغح تش ػوَد وـؾ وِ یحال دس اػت، یافتِ افضایؾ

 (1389واسگشفشد )دس تحمیك  .ؿَد اػتفادُ یهؼوَل یواستشدّا یتشا چَبخشدُتختِ ػاخت دس ِیاٍل هادُ یه ػٌَاى تِ تَاًذیه

 ایي اص حاكل ًتایح . هَسد تشسػی لشاس گشفت چَبخشدُتختِ تَلیذ دس تشویة تا چَب كٌَتش تشای ایداًِ رست ػالِ واستشد

 افضایؾ تا وِ دس حالی اػت ؿذُ واػتِ ّاتختِ االػتیؼیتِ هذٍل ٍ خوـی هماٍهت اص پشع، دهای افضایؾ تا وِ داد ًـاى تشسػی

 تِ كٌَتش چَبخشدُ ؿذى افضٍدُ تا ّوچٌیي اػت. یافتِ تْثَد داسیهؼٌی ًحَ تِ ّاتختِ خوـی ّایٍیظگی چؼة، هلشف

 خشدُ چَب دسكذ 75 ٍ 50 اص وِ ؿشایغی دس اػت، یافتِ افضایؾ ّاتختِ االػتیؼیتِ هذٍل ٍ خوـی هماٍهت چَتی، تشویة

 تشویة دس رست ػالِ رسات واّؾ ٍ پشع دهای افضایؾ ّوچٌیي اػت. تَدُ حذاوثش ّاٍیظگی ایي اػت، ؿذُ اػتفادُ كٌَتش

 وِ داد ًـاى ًیض تختِ ّا ضخاهت ٍاوـیذگی گیشیاًذاصُ اص حاكل ًتایح اػت. ؿذُ ّاتختِ داخلی چؼثٌذگی تْثَد تاػث چَتی،

 تا وِ دس حالی اػت. دادُ واّؾ سا ضخاهتی ٍاوـیذگی همذاس داسی،هؼٌی ػغح دس چؼة، هلشف هیضاى ٍ پشع دهای افضایؾ

 تَاىهی ولی گیشیًتیدِ یه دس تٌاتشایي اػت. یافتِ افضایؾ ّاتختِ ضخاهتی ٍاوـیذگی چَتی، تشویة دس رست ػالِ رسات واّؾ

 دسخِ 170 پشع دهای اص اػتفادُ تا ؿَد، اػتفادُ چَتی تشویة دس دسكذ 50 تا 25 تیي وِ كَستی دس رست ػالِ اص وِ ًوَد تیاى

دس ایي تیي دٍػت حؼیٌی  .داسد ٍخَد اػتاًذاسد ّایٍیظگی تا ّاییتختِ تَلیذ اهىاى دسكذ، 10چؼة  هلشف هیضاى ٍ ػاًتیگشاد

 خٌگلی چَبخشدُ هخلَط ٍ تاگاع اص ؿذُ ػاختِ الیِ ػِ چَبخشدُتختِ هىاًیىی ٍ فیضیىی ( خَاف1390ٍ هحوذ واظوی )

 دسكذ 80 ٍ 60 حاٍی هَسد تشسػی لشاس دادًذ. تیواسّای چؼة )اٍسُ فشهالذّیذ ٍ ایضٍػیاًات( سا ًَع ٍ اٍلیِ هادُ همذاس تأثیش ٍ
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 وِ داد ًـاى ًتایح گشفت. لشاس اسصیاتی هَسد تیواسّا ایي دس چؼة ًَع اثش ػپغ ؿذًذ. اًتخاب تْیٌِ تیواسّای ػٌَاى تِ تاگاع

 24 ٍ 2 اص تؼذ ضخاهت ٍاوـیذگی ٍ آب خزب حذالل ٍ االػتیؼیتِ هذٍل حذاوثش ایضٍػیاًات، چؼة اص ؿذُ ػاختِ ّایتختِ

 ًَع ٍ اٍلیِ هادُ هتماتل اثش ٍ ٍاسیاًغ تدضیِ ّایخذٍل ًتایح تِ تَخِ تا تشسػی ایي دس داؿتٌذ. سا ٍسی دس آبغَعِ ػاػت

تِ  ایضٍػیاًات چؼة ٍ خٌگلی خشدُ چَب دسكذ 20 تا تاگاع دسكذ 80 تیواس ّا،تختِ هىاًیىی ٍ فیضیىی خَاف تش چؼة

-تختِ تَلیذ تشای تالمَُ ِیاٍل هادُ ػٌَاى تِ سا ػیاُ گٌذم یّاػالِ( 2012) یل ٍ اُُاص ػَی دیگش  .ؿذًذ اًتخاب تشتش تیواس ػٌَاى

 ػاختِ ایوشُ یًَذیپ كٌَتش چَب ٍ گٌذم ّایػالِ تا چَب،خشدُتختِ هختلف ًَع پٌح. دادًذ لشاس تشسػی هَسد چَبخشدُ

 گٌذم ػالِ همذاس ؾیافضا تا ّوشاُ حاكل، ّایچَبخشدُتختِ یىیهىاً خَاف وِ تَد دادُ ًـاى ؾیآصها ػولىشد یاتیاسص. تَدًذ

 ّوِ داؿتٌذ، تفاٍت تختِ، ًَع عثك تش ّا،چَبخشدُتختِ یىیهىاً ٍ یىیضیف خَاف اگشچِ تَدًذ، افتِی واّؾ حیتذسِ ت اُ،یػ

 ػٌَاى تِ سا اُیػ گٌذم ػالِ لیپتاًؼ ؾ،یآصها حیًتا ي،یتٌاتشا. تَدًذ دادُ ًـاى سا یخَت یىیهىاً ٍ یىیضیف خَاف ّا،تختِ اًَاع

  .اػت دادُ ًـاى چَب،خشدُتختِ ذیتَل یتشا ِیاٍل هادُ

 ولی گیشی ًتیدِ

 ِیاٍل هَاد يیهأت خذی هـىل تا ّاخٌگل اص اًتیك ّایعشح يیّوچٌ ٍ یخٌگل هٌاتغ ووثَد تِ تَخِ تا شاىیا وـَساص اًدایی وِ 

 خلَفِ ت پؼواًذّا، ٍ ؼاتیضا اص اػتفادُ ػوت تِ سا هحمماى تَخِ ذیتا لزا اػت، هَاخِ خَد یچَت غیكٌا تشای اصیًهَسد

 حدن دس وـاٍسصی پؼواًذّای ٌىِیا تِ تَخِ تا يیتٌاتشا. وشد هؼغَف ِیاٍل هادُ ػٌَاى تِ )صساػی ٍ تاغی( وـاٍسصی پؼواًذّای

 وـَس، ػلَلضی غیكٌا دس هَاد يیا اص اػتفادُ اهىاى ٌِیصه دس گؼتشدُ هغالؼات تِ تَخِ تا يیّوچٌ ٍ اػت دػتشع لاتل ادییص

 غیكٌا تشای اصیهَسدً ِیاٍل هادُ ووثَد خثشاى يیّوچٌ ٍ چَب تشای یهٌاػث يیگضیخا ّا،پؼواًذ يیا وِ گشفت دِیًت تَاىیه

-تشًاهِ دس وـَس، یچَت هٌاتغ ٍ ّاخٌگل تیٍضؼ تِ تَخِ تا دِیًت دس. تاؿٌذیهچَب خشدُتِ خلَف تختِ وـَس واغز ٍ چَب

 اص تش هغلَب ٍ تْتش اػتفادُ خْت دس سا واستشدی ماتیذ تحمیتا كٌؼت، يیا اصیهَسدً ِیاٍل هَاد يیهأت تشای ٌذُیآ ّاییضیس

 .داد گؼتشؽپؼواًذّای وـاٍسصی )صساػی ٍ تاغی(  

 هٌاتغ
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 ؾیّوا يیاٍل. گزؿتِ لشى نیً دس چَب كٌؼت تَػؼِ ٍ الَاس ذیتَل دس شاتییتغ. 1387. ا ًظاد، حاهذی ٍ. م ،یاتَالفتح .1

 .شاىیا گشگاى، تْوي، 11 واغز، ٍ چَب كٌؼت تَػؼِ ٍ خام هَاد ػشضِ ٌِیصه دس

 ٍ ِیاٍل هَاد يیتأه ساُ ًمـِ یهل ّوایؾ يیاٍل. واغز ٍ چَب غیكٌا یتشسػ. 1390. ج ،یاستیص ٍ. ق اى،یخضائ ،.ا افشا، .2

 .شاىیا گشگاى، ،1390 آرس 2 ٍ 1، 1404 افك دس وـَس واغز ٍ چَب غیكٌا تَػؼِ

 .ف 100. شاىیا اعالػات ٍسیافٌ ٍ آهاس هشوض. 1387 وـاٍسصی، خْاد آهاسًاهِ .3

. اثش تشویة ضایؼات وـاٍسصی )ػالِ گٌذم ٍ خَ( ٍ 1385تدَیذی، م.، چْاس هحالی، م. ٍ ساهتیي، ع. ، م.، اتشاّیوی، ق.، پَس پَدیٌِ .4

-69(: 2)21چَب ػایك، دٍ فللٌاهِ ػلوی پظٍّـی تحمیمات ػلَم چَب ٍ واغز ایشاى، خشدُچَب كٌَتش تش خَاف كَتی تختِ

61. 

 ًاهِاىیپا ی،چَت ّایپاًل ػاخت خْت ساؽ سٍوؾ تشاؿِ ٍ گٌذم واُ هخلَط اص اػتفادُ یتشسػ .1385.، خ ،یضیػض .5

 كفحِ. 141. گشگاى یؼیعث هٌاتغ ٍ وـاٍسصی ػلَم داًـگاُ. اسؿذ یواسؿٌاػ

 كفحِ. 712 تْشاى، داًـگاُ اًتـاسات. یچَت فـشدُ كفحات واستشد ٍ ذیتَل ٍسیافٌ. 1386. ن ،ی.ٌیحؼ دٍػت .6

 ٍ چَب غیكٌا ِیاٍل هَاد يیتأه تشای یساّ وـاٍسصی پؼواًذّای اص اػتفادُ. 1390دٍػت حؼیٌی.، ن. ٍ الیاػی.، ع.  .7

 آرس 2 ٍ 1 ،1404 افك دس وـَس واغز ٍ چَب غیكٌا تَػؼِ ٍ ِیاٍل هَاد يیتاه ساُ ًمـِی هل ؾیّوا ي. اٍلیوـَس واغز

 .شاىیا گشگاى، ،1390

چؼة ایضٍػیاًات دس ػاخت تختِ. تشسػی اػتفادُ اثش اص تاگاع ٍ 1390دٍػت حؼیٌی، ن. ٍ هحوذ واظوی، ف.  .8

 .300-313(: 2)26چَب ػِ الیِ، فللٌاهِ ػلوی پظٍّـی تحمیمات ػلَم چَب ٍ واغز ایشاى، خشدُ

 دٍ، چَبخشدُتختِ ػاخت دس اًاس یّاػشؿاخِ اص اػتفادُ یتشسػ .1388 ، ا.ًَستخؾ ٍ ، ا.واسگشفشد ،.ُی، واًیػل .9

 .158-166(: 1)24، شاىیا واغز ٍ چَب ػلَم ماتیتحم یپظٍّـی ػلو فللٌاهِ

 اص ؿذُ ػاختِ چَبخشدُتختِ یىیهىاً ٍ یىیضیف یّایظگیٍ یتشسػ. 1388 ، ح.ػذالت ٍ ی، م.ؼیسئ ی، ع.،تیػٌا .10

 ٍ چَب ػلَم ماتیتحم یپظٍّـی ػلو فللٌاهِ دٍ ی،كٌؼت یّاچَب ٍ صسدآلَ دسختاى ػشؿاخِ چَبخشدُ هخلَط

 .244-253(: 2)24 .شاىیا واغز
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چَب، دٍ فللٌاهِ ػلوی خشدُّای فیضیىی ٍ هىاًیىی تختِ. اثش اػتفادُ اص رسات ػالِ رست تش ٍیظگی1389واسگشفشد، ا.  .11

 .147-156(: 2)25پظٍّـی تحمیمات ػلَم چَب ٍ واغز ایشاى، 

 هدلِ ،چَبخشدُتختِ ِیتْ دس اًگَس دسختاى ّشع اص حاكل ؼاتیضا اص اػتفادُ .1383 ، ا.ًَستخؾ ٍ .ا، واسگشفشد .12

 .159-173(:  2)19، شاىیا واغز ٍ چَب ػلَم ماتیتحم یپظٍّـ

چَب، دٍ فللٌاهِ ػلوی خشدُ. تشسػی اهىاى واستشد ػالِ پٌثِ دس ػاخت تخت1385ِواسگشفشد، ا.، ًَستخؾ، ا. ٍ گلثاتائی، ف.  .13

 .95-104(: 2)21پظٍّـی تحمیمات ػلَم چَب ٍ واغز ایشاى، 

. اػتفادُ اص ضایؼات چَتی حاكل اص ّشع 1385ع.، ًَستخؾ، ا.، دٍػت حؼیٌی، ن. ٍ ًیه ًام، ف.  واسگشفشد، ا.، حؼیي صادُ، .14

 .27-32: 73چَب، هدلِ پظٍّؾ ٍ ػاصًذگی دس هٌاتغ عثیؼی، خشدُدسختاى ػیة دس تَلیذ تختِ

ِ ت هؤثش یگاه واغز، ٍ چَب كٌؼت دس وـاٍسصی پؼواًذّای اص اػتفادُ. 1388 ،.ف ،یویسح. م ا،یً هْذی. ى ،یهحث .15

 اػفٌذ 20 ٍ 19 ،سٍ ؾیپ ّایچالؾ ٍ ّافشكت ذاس،یپا تَػؼِ ٍ وـاٍسصی یهل ؾیّوا يیاٍل. ذاسیپا وـاٍسصی ػوت

 .شاصیؿ یاػاله آصاد داًـگاُ ،1388

 دس كٌَتش ٍ تادام یّاػشؿاخِ هخلَط اص اػتفادُ ظیؿشا يیتشهٌاػة يییتؼ یتشسػ. 1382، ت. عثشػا ٍ .عی، هَحذ .16

 .36-43: 60 ی،ؼیعث هٌاتغ دس یػاصًذگ ٍ پظٍّؾ، چَبخشدُتختِ یداخل یچؼثٌذگ

17. Garay, R.M., MCdonald, F., Acevedo, M.L., Calderon, B. and Araya, J.E. 2009. 

Particleboard made with crop residues mixed with wood from Pinus radiate. 

Bioresources, 4 (4):1396-1408. 

18. Guntekin, E., Uner, B. and Karacus, B. 2009. Chemical composition of tomato (Solanum 

lycopersicum) stalk and suitability in the particleboard production. Journal of 

Environmental Biology, 30 (5):731-734. 

19. Nemli, G., Kirel, H., Serdar, B. and Ay, N. 2003. Suitability of Kiwi pruning for 

particleboard manufacturing. Industrial Crops Products, 17:39-46. 

20. Oh, Y.S. and Lee, S.S. 2012. Use of buckwheat stalk in particleboard bonded with urea 

formaldehyde resin adhesive. Cellulose Chemistry and Technology, 46 (9-10):643-647. 
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