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 چکیده

امکان ساخت تخته خرده چوب با استفاده از پسماندهای لیگنوسلولزی شامل کاه گندم و سااهه توتاون باه هماراه      در این بررسی
شامل مقدار اختالط کاه گندم و ساهه توتون باا خارده چاوب صانعتی در چهاار ساط         یرمتغ. عوامل شدخرده چوب صنعتی مطالعه 

درصد )در هر ترکیب با توجه به سطوح مورد نظر به نسبت مساوی از سااهه توتاون و کااه گنادم      40:60و  60:40، 80:20، 100:0
خارده چاوب بودناد. نتاایص  اصال از      درصد وزن خشک  14و  12استفاده شد( و مقدار مصرف چسب اوره فرمالدهید در دو سط  

کااهش   ها پانلفیزیکی و مکانیکی  های ویژگیدرصد،  60تا  تحقیق نشان داد با افزایش مقدار مصرف مخلوط کاه گندم و ساهه توتون
ه داشات  هاا  تختهدرصد تأثیر مثبتی بر خواص فیزیکی و مکانیکی  14داشت. از سوی دیگر افزایش مقدار مصرف چسب تا  داری یمعن

شده است. نتایص این تحقیق نشاان   ها تختهادی و پایداری ابع یسیتهاالست مدولباعث بهبود چسبندگی داخلی، مقاومت خمشی و  است و
باا   ییهاا  تخته توان یمدرصد،  14صرف چسب تا ار مبه همراه افزایش مقددرصد  40سط   افزایش مصرف این نوع ضایعات تابا داد 

 ارد تولید کرد.مکانیکی استاند های ویژگی
 

 ی، مقاومت خمشی.چسبندگی داخلکاه گندم، خرده چوب صنعتی، چسب اوره فرمالدهید،  كليدی: یها واژه
 

 مقدمه
 ها و تحقیقات زیادی بارای تالش در طی چند سال اخیر

جنگلی  چوبیمنابع با کشاورزی پسماندهای جایگزین کردن
تاا   شده سعی و (Guntekin et al., 2008) انجام شده است

 و چوب در صنعت از آنها استفاده هابلیت که غیرچوبی منابع
اساتفاده از  البتاه   .یارد هرار گ بررسی مورد دارد، وجود کاغذ

بقایای کشاورزی در صنایع چاوب دارای فوایاد اهتصاادی،    
. این ناوع ماواد جاز     باشد یمو تکنولوژیکی  محیطی یستز

آنها در واهع  ترکیبات تجدید شونده بوده و استفاده صنعتی از

. از ساوی دیگار   باشاد  مای  زیست محیطیک عمل دوستدار 
به مقدار فراوان و در بیشتر منااطق   معموالًبقایای کشاورزی 
 بارخالف اماا  ؛ باشند میدر دسترس  آسانی بهپراکنده بوده و 

بقایای چوبی که در طاول ساال در دساترس هساتند، ایان      
 برداشات  هابال ترکیبات فصلی بوده و یک یا دو بار در ساال  

ایان مشاکل منجار باه افازایش هزیناه        ،رو از این. باشند می
ینااد افرو تخمیاار در طااول  سااوزی آتااش، خطاار انبااارداری
 کاه  ییازآنجاا  (.Akgül et al, 2010) گاردد  مای انباارداری  

 از اساتفاده  بارای را  هابلیت خوبی تخته خرده چوب صنعت
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و  اردکشاورزی د و پسماندهای نامرغوب لیگنوسلولزی مواد
چاوبی،   مصنوعات ساخت یبرا زیاد آن یتقاضا با توجه به
جایگزین کردن انواع ضایعات و  باهدف ای گستردهتحقیقات 

 ,.Pan et alپسماندهای کشااورزی شاامل سابوس بارنص )    

2006; Li et al., 2010ساهه آفتابگردان ،) (Bektas et al., 

2005; Klἱ mek et al., 2016ساهه فلفل ،) (Guntekin et 

al., 2008 ساااهه بادمجااان ،)(Guntekin and Karkus. 

(، Guntekin et al.,l 2009) فرنگای  گوجاه (، سااهه  2008
(، هارس سااهه   Nemli et al.,, 2003) هرس درختان کیوی

برگ آناناس و سرشاخه (، Yeniocoak et al., 2014انگور )
ام انجا ( با مناابع چاوبی   Moya et al.,, 2015)نخل روغنی 

کاه گندم محصول جاانبی  اصال از   این میان  در است. شده
شاود و  استفاده مای  پروری دامغالت بوده و بخشی از آن در 

های پارانشیمی، عناصر الیاف، سلول ماننداز عناصر مختلفی 
 اساتفاده از  اسات.  شاده  تشکیلهای اپیدرمی آوندی و سلول

باعث افازایش   یکسوکاه گندم از  ویژه بهپسماندهای زراعی 
این ناوع ضاایعات و از ساوی دیگار کااهش       افزوده ارزش

. گردد میناشی از سوزاندن این مواد  محیطی زیستمشکالت 
 مهمتارین با توجه به آنکه در بین منابع غیرچاوبی، گنادم از   

گیاهان زراعی و غیرچوبی است که به مقدار زیاد و در سط  
در استان گلستان  ویژه بهکشاورزی دنیا  های زمینوسیعی از 

سااالنه   یجاه درنت شاود  یما و  تی در نوا ی خشک کشت 
)بار طباق آماار     گاردد  مای  جم زیادی از کاه گندم تولیاد  

جهانی میزان تولید گندم در ایران در ساال   خواروبارسازمان 
 کاه  ییازآنجااما ؛ میلیون تن بوده است( 15در  دود  2014
تارین الیاه   رونای اپیدرمی بی یها سلولمقطع عرضی کاه،  در

از ماوم نیاز    ناازکی   یاه الدهند کاه باا   سلولی را تشکیل می
 یهاا  چسباین الیه سطحی، جذب رطوبت  ،اندپوشیده شده
ساازد.  اوره فرمالدهیاد را مشاکل مای    آب مانندمحلول در 

عبارتی باعث کاهش نفوذپاذیری سااهه گنادم نسابت باه       به
 عناوان  باه بنابراین الیه مومی موجود در کااه  . شود یمچوب 

مانعی در برابر چسبندگی کاه با چسب اوره فرمالدهید عمال  
تواناد  ایان مشاکل مای    .(Boquillon et al., 2004کند )می
در کااهش چسابندگی داخلای     مؤثریکی از عوامل  عنوان به

 منظاور  باه  جهات  ینباد  .های  اصل از کاه گندم باشاد تخته
استفاده مفید از ضاایعاتی    ال یندرعع عیب و تعدیل این نو

مخلوط با  صورت بهتوان از ساهه توتون کاه گندم، می همانند
کاه گندم نیز استفاده کرد که عالوه بر استفاده مفید از پسماند 
دیگر کشاورزی، در کاهش این عیب مربوط به کاه گندم نیاز  

ع سااهه  است که ارتفاا  یکسالهگیاهی  توتون مؤثر واهع شود.
رسد.  متر و  تی بیشتر نیز می 3متر و در مواردی به  2تا  1

 باشاد  رنگ ساهه از سبز تا سبز متمایال باه زرد متغیار مای    
(Gholizadeh et al., 2015 .)ًبرداشاات  روش در معمااوال

و باه زماین    ماناده  یبااه زماین   یبار رو برگ، ساهه توتون 
دیگار برداشات کاه کال سااهه درو       روش در، گاردد  یبازم
های مورد مصرف در مواد  شود، پس از جداسازی هسمت می

صورت پساماند بارای بع ای از     دخانی، ساهه گیاه توتون به
شاود   کش استفاده میتولید کود، الکل و  شره مانندمصارف 

(Martin et al., 2002) در ایاران مصارف    ساهه توتاون اما ؛
های کشاورزی در ایاران،   مشخصی نداشته و یکی از پسماند

شمال کشور است که ساالنه در  جم زیادی تولیاد و   ویژه به
با توجاه باه  جام زیااد تولیاد       رو از این. شود یمسوزانده 

پسماندهایی مانند کاه گندم و ساهه توتاون در ساط  اساتان    
هاای  ت کاه ویژگای  در این تحقیق سعی بار آن اسا  گلستان، 

خرده چوب ساخته شده از مخلوط فیزیکی و مکانیکی تخته
چوب صنعتی را مورد مطالعاه  کاه گندم، ساهه توتون و خرده

هرار داد تا بتوان عالوه بر استفاده مفید از این نوع ضایعات و 
تولید از طریق انتخاب ماده اولیه کم  های ینههزکاهش میزان 

 .دکربا خواص مطلوب تهیه  یا تهتخارزش با هیمت پایین، 
 

 ها روشمواد و 
از مازارع   شاده  یآور جماع در این تحقیق از کااه گنادم   

 شاده  یآور جمعو ساهه توتون  گنبدکاووساطراف شهرستان 
کتول و همچنین از خرده  آباد یعلاز مزارع اطراف شهرستان 

چوب صنعتی تهیاه شاده از شارکت صانعت چاوب شامال       
همچناین از رزیان اوره    اساتفاده شاد.   گنبدکاووس)نئوپان( 
اساتفاده    =7pHدرصد و  50با مقدار مواد جامد  فرمالدهید

 کنناده  ساخت  عناوان  باه گردید. کلرید آمونیوم پودری شکل 
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رزین مورد نظر مورد استفاده هرار گرفت. پس از تبدیل کااه  
 6گندم و ساهه توتون باه ذرات هابال اساتفاده تاا رطوبات      

پالستیکی مقاوم به  های کیسهپس در س درصد خشک شدند.
 هااای تختااهو باارای ساااخت  بناادی بسااته نفااوذ رطوباات،

خارده   هاا  سااخت تختاه  بارای  آزمایشگاهی آماده شادند.  
 یهاا  نسابت باه   ی صنعتی، کاه گندم و ساهه توتاون ها چوب
با توجه )در هر ترکیب  40/60و  60/40، 80/20، 100/0
از سااهه توتاون و   به نسبت مساوی مورد نظر  یها نسبتبه 

و باه دساتگاه    مخلوط شاده  باهم( شود یمده کاه گندم استفا
 یسااز  آمااده  منظور به. تقل گردیدزن آزمایشگاهی من چسب
درصاد وزن   2باه میازان    مونیاوم کلریاد آ  ،نظر مورد ینرز

بعاد  و  اضاافه شاد  خشک چسب به رزیان اوره فرمالدهیاد   
 طاور  بهه همزن مغناطیسی در دمای آزمایشگا توسط دستگاه

 دسات  باه یکنواخت مخلوط شده تا سوسپانسیون یکنواختی 
از عوامال   مربوط به هار اخاتالط   اوره فرمالدهید آید. رزین

درصااد وزن  14و  12در دو سااط   و تحقیااق بااوده یاارمتغ
چساب   سپس مورد استفاده هرار گرفت.خشک خرده چوب 

 زنای  ردید و عملیات چساب مخزن پیستوله گ شده وارد آماده
 صاورت  بهزنی تشکیل کیک همسان  بعد از چسب. انجام شد

عملیات پرس سرد به صورت نسابتاً یکنواخات   بعد  و یدست
سپس کیک خرده چوب  بر روی کیک داخل هالب انجام شد.

کیلوگرم  30گراد، فشار  درجه سانتی 160با استفاده از دمای 

 3از هار تیماار   دهیقه پرس شد.  5مربع و زمان  متر یسانتبر 
گارم بار    7/0و دانسایته   متار  میلای  16تخته باا ضاخامت   

از پرس و  ها تختهبعد از خروج مکعب ساخته شد.  متر سانتی
روز در شرایط کلیما هرار داده  15به مدت ، خنک کردن آنها

تا به رطوبت تعادل با محیط برسند. پس از تهیه الگاوی   شد
 چسابندگی آزماونی شاامل    هاای  نموناه ، تهیه ها تختهبرش 

مقاومات خمشای و   ، EN 319داخلای براسااس اساتاندارد    
و  EN 310براسااس اساتاندارد    هاا  نموناه  االستیسایته  مدول

در  وری غوطاه سااعت   24و  2واکشیدگی ضخامت بعاد از  
انجااام شااد. سااپس    EN 317آب براساااس اسااتاندارد  

تهیاه   هاای  نموناه فیزیکی و مکانیکی بار روی   های آزمایش
با استفاده از آزمایش فاکتوریال و  نتایص  اصل  انجام و شده

کماک تکنیاک تجزیاه     در هالب طرح کامال تصاادفی و باه   
 وتحلیال  تجزیاه ورد ما درصد  95در سط  اطمینان واریانس 

ر تأثیر مستقل و متقابل هریک از عوامل متغیر با  هرار گرفت.
( DMRTآزماون دانکان )   با استفاده ازخواص مورد مطالعه 

 شد. انجام
 

 ایجنت
تجزیه واریانس اثر متقابل عوامل متغیر مورد بررسی بار  

سااخته شاده در    هاای  تختهمکانیکی و فیزیکی  های ویژگی
 آورده شده است. 1جدول شماره 

 

 فيزيکي و مکانيکي تخته حاصل های ويژگيتجزيه واريانس اثر متقابل عوامل متغير بر  -1جدول 

 االستيسيته مدول مقاومت خمشي چسبندگي داخلي آزمايش
واكشيدگي ضخامت 

 ساعت 2بعد از 

واكشيدگي ضخامت بعد 

 ساعت 24از 

92/2 داری یمعنسط    
**48/6 **02/6 *46/3 *74/2 

 درصد 1**: معنی داری در سط   درصد 5*: معنی داری در سط  

 
 چسبندگی داخلی

اثار   مشخص شاد کاه  با توجه به نتایص  اصل از تحقیق 
سااهه توتاون و چساب بار      -کاه گندممتقابل مقدار اختالط 

 95در ساط  اطمیناان    هاا  تختاه  چسبندگی داخلیمقاومت 

ش باا افازای   که ینحو به. (>05/0P) باشد می دار یمعن درصد
 هاا  تختاه سبندگی داخلی کاه گندم و ساهه توتون، چمصرف 

چساب  اهش باا افازایش مقادار    اما این کاست کاهش یافته 
کاه در   طاور  همان(. 1)شکل  ه استبهبود یافتشده و  جبران
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مصرف مخلوط کااه  مقدار با افزایش  گردد میشکل مشاهده 
 هاا  تختاه چسابندگی داخلای   مقاومات  گندم و ساهه توتون، 

 نشاان  1شاکل   از ساوی دیگار  دارای شیب کاهشی اسات.  
 12که افزایش مقدار مصرف رزین اوره فرمالدهید از  دهد یم

چسابندگی  مقاومات   یشافازا  بار درصد، اثار مثبتای    14به 
یعنای افازایش مقادار مصارف     ؛ داشته اسات  ها تختهداخلی 
بار  را  این ناوع پساماندهای کشااورزی    تأثیر منفی چسب،

 است.  کرده تعدیل  ها تختهچسبندگی داخلی 
 

 

 بر  و مقدار مصرف چسبمتقابل اختالط كاه گندم و ساقه توتون  اثر -1شکل 
 بر اساس دانکن یبند گروهو  ها تخته چسبندگي داخلي

 

 

 بر  اختالط كاه گندم و ساقه توتون و مقدار مصرف چسب اثر متقابل مقدار -2 شکل
 بر اساس دانکن یبند گروهو  خمشي مقاومت
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 االستيسيته مقاومت خمشي و مدول
نتایص نشان داد که اثر متقابل مقدار اختالط ساهه توتاون  

کاه گندم و مقدار مصرف چساب بار مقاومات خمشای و      -
باشاد   دار مای  یمعنا ها دارای اخاتالف   االستیسیته تخته مدول

(05/0P<( )با توجه به 3و  2یها شکل .)با افزایش  ها شکل
درصاد،   60مقدار مصرف مخلوط کاه گندم و ساهه توتون تا 

هاا کااهش یافتاه     االستیسیته نموناه  مقاومت خمشی و مدول
دهاد باا    یما نشاان   3و  2ی ها شکلکه  طور همان اما است.

درصاد   14ساهه توتاون و کااه گنادم باا      درصد 20مصرف 

االستیسیته بعد  چسب اوره فرمالدهید بهترین مقاومت و مدول
 60و  40اماا باا مصارف    ؛ گاردد  از نمونه شاهد  اصل مای 

درصاد   14درصد مخلوط کاه گندم و ساهه توتون به هماراه  
چساااب اوره فرمالدهیاااد نیاااز مقاومااات خمشااای و     

االستیسیته در  د مطلوبی  اصال شاده اسات. بادین      مدول
با افزایش مقدار مصرف مخلوط کاه گنادم و   اگرچهمعنی که 

 هاا  االستیسایته نموناه   ساهه توتون مقاومت خمشی و مادول 
کاهش یافت اما با افزایش مقادار مصارف چساب نیاز ایان      

 یابند. یمجبران شده و بهبود  ها مقاومت

 
  اختالط كاه گندم و ساقه توتون و مقدار مصرف چسب اثر متقابل مقدار -3 شکل

 بر اساس دانکن یبند گروهو  االستيسيته مدولبر 

 
 بر واكشيدگي ضخامت  اختالط كاه گندم و ساقه توتون و مقدار مصرف چسب اثر متقابل مقدار -4 شکل

 بر اساس دانکن یبند گروهو  در آب وری غوطه ساعت 2بعد از 
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 مت بر واكشيدگي ضخا و مقدار مصرف چسباثر متقابل مقدار اختالط كاه گندم و ساقه توتون  -5 شکل

 بر اساس دانکن یبند گروهو  در آب وری غوطه ساعت 24بعد از 

 
 وری در آب ساعت غوطه 24و  2واكشيدگي ضخامت بعد از 

مشخص شد که اثار متقابال    آمده دست بهبر اساس نتایص 
اختالط کاه گندم و ساهه توتون باا خارده چاوب صانعتی و     

درصد، بار واکشایدگی    14و  12مصرف چسب در دو سط  
وری  ساعت غوطه 24و  2ضخامت تخته خرده چوب بعد از 

(. بدین معنی >05/0Pاست )دار  یمعندر آب دارای اختالف 
که با افزایش مصرف کاه گندم و سااهه توتاون، واکشایدگی    

وری در آب  سااعت غوطاه   24و  2ها بعد از  ضخامت تخته
 هاا  شکلکه  طور همان(. 5و  4ی ها شکلیافته است ) یشافزا

دهند با افزایش مقدار مصرف چسب اوره فرمالدهید  یمنشان 
 یابد.   یمهش ها کا % واکشیدگی ضخامت تخته14% به 12از 

 
 بحث 

اسااتفاده از ضااایعات   منظااور بااهدر ایاان پااژوهش  
لیگنوسلوزی مانند کاه گندم و ساهه توتون که هار سااله باه    

، اهدام باه سااخت تختاه خارده     گردد میمقدار زیادی تولید 
دست آمده  با توجه به نتایص بهچوب از مخلوط این مواد شد. 

گنادم و سااهه   که با افزایش مصرف مخلوط کاه شد مشاهده 
، چسبندگی داخلی، مقاومات خمشای و   درصد 60تا  توتون

زیرا باا افازایش   ؛ کاهش یافته است ها نمونهمدول االستیسته 
درصد سهم   ور کاه گندم و ساهه  60مقدار مصرف آنها تا 

توتون بیشتر شده که از یک طرف به دلیل وجود الیه ماومی  
وب در برابار  شکل در کاه گندم نفوذپذیری آن نسبت باه چا  

و از ساوی   (Boquillon et al., 2004)چساب کمتار باوده    
دیگر این ذرات با سط  ویژه بااالتر باعاث کااهش کیفیات     

در ایان  . شوند می ها مقاومتخوری و در نتیجه کاهش  چسب
راستا اثر منفی و کاهشی استفاده از بقایای کشاورزی و باغی 

روی تختاه  بر  (2013و همکاران ) Warmbier در تحقیقات
 Oh، خرده چوب ساخته شده از مخلوط بید و کااج صانعتی  

 و همچناین  سایاه  گنادم  هاای  ساههبر روی  Lee (2012)  و
Yeniocak باار روی تختااه خاارده   ( 2014) و همکاااران

هاای هارس انگاور و ذرات    ساخته شده از ساهه های چوب
تحقیق نشاان  این اما نتایص  ؛کاج اسکاتلندی نیز مشاهده شد

داد که در مقایسه با تحقیقات ذکر شده در باال، مصارف ایان   
ی مکاانیکی  هاا  مقاومات نوع ضایعات تأثیر منفی چندانی بر 

تاأثیر   کاه مشخص شاد  نداشته است. از سوی دیگر  ها تخته
این نوع ضایعات نیز با افزایش افزایش مصرف مخلوط  منفی

 افازایش د درصا  14مقدار مصرف چسب اوره فرمالدهید تاا  
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با مصرف مقدار بیشتر چسب، چسابندگی   که نحوی به .یابد می
 هاا  نموناه هماه   االستیسایته  مدولداخلی، مقاومت خمشی و 

)مقادار اساتاندارد مقاومات     باشاد  مای باالی  د اساتاندارد  
 متار  میلی 16با ضخامت  های چوبخمشی برای تخته خرده 

 و تختاه  (P1) مناسب مصارف عماومی داخال سااختمان   و 
 مبلماان  ازجملاه مناسب مصاارف داخلای    های چوبخرده 

(P2) ساندگی داخلای   مگاپاسکال و چ 13و  5/11ترتیب  به
زیارا باا   ؛ (باشاد  میمگاپاسکال  35/0و  24/0ترتیب  آن به

افزایش مقادار مصارف اوره فرمالدهیاد، ساط  بیشاتری از      
در نتیجاه چسابندگی بهتار و     ،ذرات آغشته به چسب شاده 

بین ذرات خرده چوب اتفاق افتااده کاه باعاث     تر یکنواخت
بهبود خواص برای یعنی ؛ گردد میتخته نیز  های ویژگیبهبود 

از  توان یمتخته و تعدیل عیوب مربوط به این نوع پسماندها 
مانناد چساب    تار  یهاو راهکارهایی مانند استفاده از چسب 

 ,.Pan et al) در مقایسه با چسب اوره فرمالدهیدایزوسیانات 

2006; Klἱ mek et al, 2016)   و یا افزایش مقدار مصارف
مشااهده شاد کاه باا      که در این تحقیاق کرد چسب استفاده 

درصااد چساابندگی  14بااه  12افاازایش مصاارف چسااب از 
بهباود   هاا  تختاه  االستیسایته  مدولخمشی و  اومتداخلی، مق
 .(Nemli et al, 2002; Guntekin et al., 2008) یافته است
 داخلای  چسابندگی  تحقیاق نشاان داد  این نتایص  همانطورکه

و از ساوی   نباوده  استاندارد  د از کمتر تیمارها از یک هیچ
درصاد(، مقاومات    14مصرف مقدار بیشتر چساب )  دیگر با

آنها نیز در  د مطلوب  فظ شاد   االستیسیته مدولخمشی و 
 ایان  مصرف امکان زمینه در امیدبخشی نتیجه موضوع این و

 همچنین .باشد می چوب خرده تخته ساخت در ضایعات نوع
 ،با افزایش مقدار مصرف مخلوط کاه گنادم و سااهه توتاون   

ساااعت  24و  2 بعااد از هااا تختااه واکشاایدگی ضااخامت 
زیرا بخش زیاادی از ایان   ؛ یافت در آب افزایش وری غوطه

تشکیل داده و سهم   اور   ها یدراتکربوهنوع پسماندها را 
 دوست آببا توجه به طبیعت رو  از این. باشد میلیگنین کمتر 

ل دلیا  باه  (Iswanto et al, 2014) ایان ناوع ترکیباات   بودن 
تواناایی جاذب آب و    بیشاتر،  هیدروکسیل یها گروهداشتن 

 Akgül et) یاباد  مین واکشیدگی ضخامت افزایش دنبال آ به

al, 2010)   در نتیجه افزایش سهم   ور آنها در ایان ناوع .
اماا  ؛ گذارد یم ها تختهتأثیر منفی بر پایداری ابعادی  ،ها پانل

در مقابل، افزایش مقادار مصارف چساب منجار باه بهباود       
و کاهش واکشایدگی ضاخامت آنهاا     ها تختهپایداری ابعادی 
یعناای افاازایش مقادار مصاارف چسااب باعااث  ؛ شاده اساات 

پایداری ابعاادی   و جبران ها چوبچسبندگی بهتر بین خرده 
با افزایش مقدار مصارف  بنابراین شده است.  ها پانلاین نوع 
را باه مقادار    هاا  تختاه واکشیدگی ضاخامت   توان یمچسب 

عباارت دیگار در سااخت ایان ناوع       به؛ بیشتری کاهش داد
باا افازایش مقادار مصارف      توان میبا مواد ضایعاتی  ها تخته

 ,Guntekin et alچسب خواص فیزیکی آنها را بهباود داد ) 

پسماندهای کشااورزی  ر استفاده از منظو هب رو ینا از (.2009
و مناابع چاوبی    فاظ  بارای  توتون کاه گندم و ساهه شامل 

ناشای از ساوزاندن    محیطی زیست های یآلودگجلوگیری از 
را  چاوب  تخته خرده یها پانل ساخت توان یماین ترکیبات، 

به صورت مخلاوط باا خارده چاوب صانعتی       %40تا سط  
 میزان چسب مصارفی در صورتی که بتوان کرد، البته پیشنهاد 

 درصد افزایش داد. 14را تا  ها تختهدر ساخت این 
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         Abstract 

In this research, the manufacture of particleboard using lignocellulosic residues including 

mixture of wheat straw, tobacco stalks and hardwood wood chips were studied. The variable 

factors included the mixture of wheat straw and tobacco stalks with industrial wood chips in 

four levels0/100, 20/80, 40/60 and 60/40 (In any combination , tobacco stalks and wheat straw 

were used equally) and the amount of urea formaldehyde resin was at two levels 12 and 14% of 

the dry weight of the chips. The results showed that by increasing the mixture of wheat straw 

and tobacco stalk up to 60 percent, the physical and mechanical properties of the boards 

decreased significantly. But increasing the amount of adhesive consumption up to 14 percent 

had a positive impact on the physical and mechanical properties of the boards and improved 

internal bonding, bending strength and modulus of elasticity and dimensional stability of the 

boards. It means that by increasing the content of this type of wastes up to 40 percent with 

increase dosage of UF adhesive up to 14%, can be produced the boards with the mechanical 

properties at standard level.  

 

Keywords: Hardwood wood chips, urea formaldehyde resin, wheat straw, internal bonding, 

bending strength. 
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