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 ًِ گض دس تَلیذ تختِ خشدُ چَةهغبلعِ قبثلیت اػتفبدُ اص گَ

 

 محمذ آقاخانی  1 ،میثم مهذی نیا
 ؿوَؿل گشگبى ًئَپبىتحقیق ٍ تَػعِ مبسخبًِ  ٍاحذعضَ  1

 meysammehdinia@gmail.comهؼئَل: ًَیؼٌذُ 

 

 چنیذُ

تشیي چبلؾ ّبی حبل حبضش دًیب ٍ اص جولِ ایشاى دس ثخؾ صٌبیع ػلَلضی، موجَد هَاد اٍلیِ ٍ دس ًتیجهِ  ینی اص جذی

ثبؿذ. ثٌبثشایي لضٍم یبفتي هٌبثع جبیگضیي ثب تَجِ ثهِ مهبّؾ ػهغح جٌگهل ّهب ٍ دس ًتیجهِ       بّؾ ػغح جٌگل ّب هیم

دس  اص گًَِ گهض اػتفبدُ مبّؾ ػغح ثشداؿت چَة ثیؾ اص پیؾ احؼبع هی ؿَد. لزا دس ایي هغبلعِ ثِ ثشسػی اهنبى 

هخلَط ثهب  % 100ٍ  70، 60، 50، 40 ،0 ػغح 6گض دس . دسایي هغبلعِ گًَِ تَلیذ تختِ خشدُ چَة پشداختِ خَاّذ ؿذ

% ثهِ عهَس ببثهت دس ً هش     10هقذاس چؼت هَسد اػتفبدُ دس ػغح هَسد اػتفبدُ قشاس گشفت. ّوچٌیي گًَِ ّبی صٌعتی 

% گهض داسای ثهبرتشیي هقبٍههت خوـهی ٍ     40ًـبى داد مِ تختهِ ّهبی ػهبختِ ؿهذُ ثهب      ًتبیج ثذػت آهذُ  گشفتِ ؿذ. 

جٌگلی گًَِ ّبی تختِ ّبی ػبختِ ؿذُ ثب فیضینی ًیض هشثَط ثِ ٍیظگی ّبی  ثذتشیيثَدًذ. ّوچٌیي چؼجٌذگی داخلی 

تَلیذ تختِ خهشدُ چهَة   ثشای  هٌبػجی تَاًذ هٌجعهی گض جٌگلیغیش گًَِ ثذػت آهذُثِ عَس ملی ثب تَجِ ثِ ًتبیج ثَد. 

 ثبؿذ.

 ع غیش جٌگلیتختِ خشدُ چَة، هٌبثع جٌگلی، هٌبثگًَِ گض،  کلمات کلیذی:
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 مقذمه  

 های جنگلیاهمیت و ارسش عزصه

جٌگل هتنبهلتشیي، ثب اسصؿتشیي ٍ هتٌَعتشیي پَؿؾ گیبّی صهیي سا تـنیل هی دّذ مِ دس پی هیلیهَى ّهب ػهبل تنبههل جَاههع         

ؼهبًْب ثهِ   گیبّی ؿنل گشفتِ اػت. ایي عشصِ ّب دس عَل قشٍى هتوبدی صیؼت ثـشی هبهي ٍ صیؼهتگبُ جَاههع اًؼهبًی ثهَدُ ٍ اً    

اًؼهبًْب، ثخوهَف دس دٍساى پهغ اص    جوعیت اًؼبًی، هتٌَع ؿذى ًیبصّهبی   فشاخَس ًیبصّبی خَد اص آى ثْشُ هٌذ ؿذُ اًذ. افضایؾ

اًقالة صٌعتی، تعبدل ٍ تٌبػت حضَس اًؼبى ٍ ثْشُ ثشداسی ٍی اص ایي عشصِ ّب سا دچبس هخبعشُ ًوَدُ ٍ فـبس ثؼیبسی سا ثش ایهي  

. ًگبُ آدهی دس ایهي دٍساى ثهِ جٌگهل ّهب     (1377ٍ  دٍػت حؼیٌی،  1375دٍػت حؼیٌی ٍ ّونبساى، ) ػتعشصِ ّب ٍاسد مشدُ ا

ثذٍى دس ً ش گشفتي ًقؾ ّبی ثی ثذیل جٌگل، صشفب ًگبُ ػَدهٌذاًِ ثِ عٌَاى یل هعذى چَة ثَدُ اػت مِ ػجت ؿذُ اػهت تهب   

ٍ ثْشُ ثشداسی ٍ ًبثَدی ثهی حهذ ٍ حوهش جهبیگضیي      ػغَح جٌگل دس هٌبعق هختلف دًیب ثِ ؿذت دس هعشض تخشیت قشاس گشفتِ

 (.1365ٍ دٍػت حؼیٌی،  1386حجیجی، )ّوضیؼتی هؼبلوت آهیض اًؼبى ٍ جٌگل دس مٌبس ّوذیگش ؿَد 

ػغَح جٌگلی ایشاى عوذتب ؿبهل جٌگل ّبی هشعَة حبؿیِ دسیبی خضس دس ؿوبل مـَس ٍ جٌگل ّهبی صاگشػهی اػهت. الجتهِ        

غح دس هٌبعق دیگش ّوچَى هٌغقِ خلیج عوبًی ٍ دس ًَاس ػبحلی جٌَة، هٌغقِ اسػجبساى دس ؿهوبل  ػغَح جٌگلی پشامٌذُ ٍ من ػ

ّبی خـل ًبحیِ ایشاى ٍ تَساًی ًیض دس هجوَع جٌگلی مـَس قهشاس داسًهذ مهِ دس هقبیؼهِ ثهب دٍ عشصهِ ههزمَس اص        غشة ٍ جٌگل

ّبی تجهبسی ٍ صهٌعتی ثهب تهَاى     هیلیَى ّنتبس سا عشصِ 2/1ّبی ایشاى فقظ اّویت چٌذاًی ثشخَسداس ًوی ثبؿٌذ. اص هجوَع جٌگل

ّب قهشاس داؿهتِ   دّذ مِ هتبػفبًِ ایي ػغَح هَسد ؿذیذتشیي سًٍذ تخشیجی ًبؿی اص اًَاع ثْشُ ثشداسیتَلیذ هؼتوش چَة تـنیل هی

 (.1382ٍ عجشػب ٍ هَحذی،  1365دٍػت حؼیٌی ٍ خبدهی اػالهی، )ٍ داسًذ

ٍاسدات چهَة ٍ  ٌگل ّب هی تَاى اص سٍؽ ّبی هختلفی اػتفبدُ مشد. دس ایي هیبى هی تَاى ثِ جْت جلَگیشی اص سًٍذ تخشیت ج  

ف ثهبغی ٍ ّوچٌهیي   اػتفبدُ اص ضبیعبت ّشع گًَهِ ّهبی هختله   ، اػتفبدُ اص ضبیعبت مـبٍسصی، تَلیذ چَة، فشاٍسدُ ّبی چَثی

رمهش ؿهذُ، ثهِ ثشسػهی قبثلیهت اػهتفبدُ اص گًَهِ ّهبی          ثهیي ههَاسد  اص دس ایي هغبلعِ اػتفبدُ اص گًَِ ّبی غیش جٌگلی اؿبسُ مشد. 

 غیشجٌگلی هی پشداصین.

 هامواد و روش

ؿذ. چؼت هبیع اٍسُ فشهبلذئیذ ههَسد اػهتفبدُ دس ایهي تحقیهق اص مبسخبًهِ       تْیِ ػیؼتبى ٍ ثلَچؼتبىهَسد ًیبص اص اػتبى  گًَِ گض  

پهغ اص خـهل ؿهذى )دس     صهٌعتی ٍ گهض   چَةد. خشدُگشد، هـبّذُ هی2ّبی چؼت دس جذٍل تْیِ گشدیذ. ٍیظگی چؼت ؿیشاص

ِ    ػبعت(  24دسجِ ػلؼیَع ثِ هذت  103دهبی  ّهبی آصههًَی دس میؼهِ    ثشای جلَگیشی اص جزة سعَثت تهب صههبى ػهبخت تخته

  پالػتینی ًگْذاسی ؿذًذ.
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 های چسة مصزفیویژگی -1جذول 

 ٍصى هخوَف ًَع چؼت

(g/cm3) 

 هَاد جبهذ

)%( 

 ٍیؼنَصیتِ

(Sec) 

 ای ؿذىلِصهبى ط

(Sec) 

pH 

 1/8 60 63 62 1295 اٍسُ فشهبلذئیذ

 

 عوامل متغیز 

، 40، 0)ًؼهجت اخهتالط    6ثب  چَة صٌعتی ٍ گًَِ گض(چَثی )خشدُ اٍلیِ ًَع هبدُ دٍ اص اػتفبدُ ثب آصهبیـگبّی چَة خشدُ تختِ  

 ػبختِ ؿذًذ.( 100ٍ  70، 60، 50

 عوامل ثاتت

ثبس، دهبی  200میلَگشم ثش هتشهنعت، فـبس پشع:  750%، داًؼیتِ 10دقیقِ، هقذاس چؼت  5ؿبهل: صهبى پشع  ػبخت عَاهل ػبیش  

 ِثِ عَس ببثهت ثهشای ملیه   هتش هیلی 10هتش ثش دقیقِ، ضخبهت تختِ  هیلی 5/4دسجِ ػبًتی گشاد، ػشعت ثؼتِ ؿذى پشع:  180پشع: 

 .تیوبسّب اػتفبدُ ؿذ

 های آسمایشگاهیساخت تخته

% هقذاس هـخوی اص ّش مذام اص رسات )خشدُ چَة صٌعتی ٍ گًَِ گهض( دس یهل چؼهت    3تب سعَثت پغ اص خـل مشدى رسات   

-ػهبًتی 15×25ّب ثِ یل قبلت ثب اثعبد ای سیختِ ؿذ ٍ ثب اػتفبدُ اص پیؼتَلِ چؼت صًی ؿذًذ. پغ اص چؼت صًی، خشدُاػتَاًِ صى 

ذ ٍ صیش پشع قشاس دادُ ؿذ. پغ اص خشٍج تختِ اص پشع ثِ هذت هتش تْیِ ؿهیلی 150×250×70هتش اًتقبل دادُ ؿذ ٍ مینی ثب اثعبد 

 ّبی فیضینی ٍ هنبًینی دس ؿشایظ ملیوب ًگْذاسی ؿذ.یل ّفتِ قجل اص آصهَى

 ّبی فیضینی ٍ هنبًینیگیشی ٍیظگیتْیِ ًوًَِ آصهًَی ٍ اًذاصُ

ِ  EN DIN  305-هغهبثق ثهب اػهتبًذاسد    ثعهذ  ٍ ثشیمٌبسُ اثتذا ّبتختِ گشد اسُ اص اػتفبدُ آصهًَی ثب ّبیًوًَِ تْیِ ثشای   ّهبی  ًوًَه

آصههَى   ،اًجهبم ؿهذ   INSTRONٍ ثب اػتفبدُ اص دػتگبُ  EN-310 DINّبی خوـی هغبثق ثب اػتبًذاسد آصهًَی تْیِ ؿذًذ. آصهَى

ثهِ  ، (Hot Melt) 1گشهبًشم ّب تَػظ چؼتاًجبم ؿذ ثذیي صَست مِ ًوًَِ EN-319 DINچؼجٌذگی داخلی هغبثق ثب اػتبًذاسد 

ّب چؼجبًذُ ؿذُ ٍ مـؾ عوَد ثش ػغح تَػظ هبؿیي آصهبیؾ هخوَف اًجبم ؿذ. ثشای جزة آة ٍ ٍامـهیذگی ضهخبهت   گیشُ

ّهب دس رشفهی هحتهَی آة قهشاس دادُ ؿهذ ٍ ثهشای       ًوًَِ، EN-317 DINػبعت غَعِ ٍسی دس آة هغبثق ثب اػتبًذاسد  24پغ اص 

ِ   24ذى آى اص یل تَسی ػیوی اػتفبدُ ؿذ. پغ اص ّب ٍ ؿٌبٍس ؿجلَگیشی اص ثبر آهذى ًوًَِ ّهب ثهب اػهتفبدُ اص    ػهبعت ٍصى ًوًَه

 هتش اًذاصُ گیشی ؿذ. هیلی 01/0ّب ثب اػتفبدُ اص سیضػٌج ثب دقت گشم ٍ ضخبهت ًوًَِ 001/0تشاصٍی ثب دقت 

                                                           
1
 . Hot Melt 
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 نتایج و تحث

 اثز مقذار گونه گش تز خواص فیشیکی و مکانیکی

 

 یانس تزای اثز مقذار گونه گش تز روی خواص فیشیکی چنذساسههای تجشیه وار. داده2جذول

 هعٌی داسی Fهقذاس  هجوَع هشثعبت دسجِ آصادی هٌجع هتغیش عبهل

 377/0ns 173/1 265/25 5 ًؼجت اختالط (MORهقبٍهت خوـی )

 **00/0 825/20 128/0 5 ًؼجت اختالط (IBچؼجٌذگی داخلی )

 079/0ns 696/2 618/535 5 ًؼجت اختالط ػبعت 24جزة آة 

 24ٍامـیذگی ضخبهت 

 ػبعت
 **019/0 209/4 977/732 5 ًؼجت اختالط

 

یبثذ. ثب افضایؾ گًَِ مبّؾ هی  هقبٍهت خوـیؿَد ثب افضایؾ هقذاس گًَِ گض دس تشمیت تختِ، دیذُ هی 1ؿنل دس ّوبًگًَِ مِ    

یبثذ. الجتِ ثب تَجِ ثِ ًوَداس صیش ایي مهبّؾ  بل مبّؾ هیهگبپبػن 63/12ثِ  37/15اص   هقبٍهت خوـی% هقبدیش 100% ثِ 40گض اص 

 اص ً ش آهبسی هعٌی داس ًوی ثبؿذ.

 
 چوب صنعتی تز مقاومت خمشیاثز مقذار گونه گش در تزکیة تا خزده -1شکل 

 

ؿَد ذُ هیهـبّ 2ثبؿذ. ّوبًگًَِ مِ دس ؿنل هی MORابش افضایؾ هقذاس گًَِ گض دس تشمیت ثش سٍی چؼجٌذگی داخلی ّوبًٌذ    

یبثذ. مهِ الجتهِ ثهش خهال      مبّؾ هی 189/0ثِ  44/0% هقذاس هقبٍهت چؼجٌذگی داخلی اص 100% ثِ 40ثب افضایؾ هقذاس گًَِ گض اص 

 ًوَداس هشثَط ثِ هقبٍهت خوـی ٍ ثب تَجِ ثِ ًوَداس صیش ایي مبّؾ اص ً ش آهبسی مبهال هعٌی داس هی ثبؿذ.
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 چوب صنعتی تز چسثنذگی داخلییة تا خزدهاثز مقذار گونه گش در تزک -2شکل 

 

ػهبعت غَعهِ ٍسی دس آة    24% گًَِ گض دس تشمیت، جزة آة پغ اص 40ؿَد ثب افضٍدى هـبّذُ هی 3ّوبًغَس مِ دس ؿنل      

افضایؾ یبفتِ اػت، ثِ عَسی مهِ دس تشمیهت   جزة آة دسصذ حبصل ؿذُ اػت، ثب افضایؾ هقذاس گًَِ گض دس تشمیت تختِ  24/69

دسصذ ثَد. الجتِ ایي افضایؾ اص ً ش آههبسی هعٌهی داس    63/82 ػبعت غَعِ ٍسی دس آة 24پغ اص  ًِ گض هقذاس جزة آة% گ100َ

ػهبعت   24پهغ اص  ٍامـهیذگی ضهخبهت    افضایؾ هَجت گًَِ گض، هقذاس افضایؾ ؿَد،هی هـبّذُ 4ؿنل  دس ًوی ثبؿذ. ّوچٌیي

ػهبعت غَعهِ ٍسی دس    24پغ اص ٍامـیذگی ضخبهت صذ گًَِ گض، دس 40غَعِ ٍسی دس آة ؿذُ اػت، ثِ عَسی مِ دس تشمیت 

 دسصذ ثَد ٍ اص ً ش آهبسی ًیض مبهال هعٌی داس ثَد. 83/23دسصذ گًَِ گض،  100دسصذ ٍ دس تشمیت  68/19آة 

 

 
 ساعت 24چوب صنعتی تز جذب آب  اثز گونه گش در تزکیة تا خزده -3شکل 
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 ساعت 24چوب صنعتی تز واکشیذگی ضخامت اثز گونه گش در تزکیة تا خزده -4شکل 

 

 نتیجه گیزی

 جْهت  اػت، ٍلهی  صَست پزیشفتِ ّبییفعبلیت تبمٌَى اػتفبدُ اص گًَِ ّبی غیش جٌگلی دس صٌبیع چَة ٍ مبغز مـَس صهیٌِ دس  

ثِ ثشسػی قبثلیت اػتفبدُ دس ایي تحقیق ثبقی هبًذُ اػت.  صیبدی ساُ آلایذُ حذ ثِ سػیذى ثشای هَجَد ّبیپتبًؼیل توبهی اص اػتفبدُ

-ّوبًگًَِ مِ دس ًتبیج هـبّذُ ؿذ ثب افضایؾ ػغَح هقذاس گًَِ گهض، ٍیظگهی   ض دس تَلیذ تختِ خشدُ چَة پشداختِ ؿذ.اص گًَِ گ

دسصذ اػتفبدُ اص گًَِ گض موتشیي  100یبثذ.  ثغَسینِ دس ػغح ّبی هنبًینی ٍ هقذاس جزة آة ٍ ٍامـیذگی ضخبهت مبّؾ هی

تَاى ثِ تَاى ثب تَجِ ثِ ًتبیج ثِ دػت آهذُ ارعبى مشد مِ گًَِ گض سا هیهنبًینی ٍ فیضینی ثذػت آهذ. ثِ عَس ملی هیّبی ٍیظگی

دسصذ ٍ ثذٍى مبّؾ چـوگیش ٍ هعٌب داس هقبٍهت ّبی هنبًینی ٍ  60ّبی صٌعتی تب ػغح صَست صَست هخلَط ثب خشدُ چَة

 بس ثشد.ٍیظگی ّبی فیضینی دس تَلیذ تختِ خشدُ چَة ثن
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