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 چكيده
. چوب انجام شـد    تخته خرده  يانيه م ي انار در ال   اين بررسي با هدف كاربرد پسماندهاي ليگنوسلولزي حاصل از هرس درختان          

 3پتوس و اسـتفاده از      يچـوب اكـال    خـرده  يك حاو ي ك يانيه م ي درصد سرشاخه انار در ال     35 و   65،  100ر متفاوت   يبنابراين با مقاد  
، اقدام بـه سـاخت تختـه        يه سطح يطور ثابت در ال    درصد به  12 و مصرف    يانيه م ي درصد در ال   12 و   10،  8مقدار مصرف چسب    

هاي ساخته شده با استفاده از طرح آزمايش فاكتوريل در           فيزيكي و مكانيكي تخته    يهانتايج حاصل از آزمايش   . چوب گرديد خرده
 درصـد چـوب سرشـاخه       65ط استفاده از    ينتايج نشان داد كه در شرا     . قالب طرح كامل تصادفي مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت         

ن اثـر متقابـل ميـزان مصـرف چسـب و            يهمچنـ . ها بـه حـداكثر رسـيد      ته تخته يسياالست و مدول  يخمش مقاومت يانيمه  يانار در ال  
ته يسياالست و مدول  يخمشن مقاومت يشتريكه ب يطوردار بود، به  ها معني خمشي و مدول االستيسيته تخته    چوب انار بر مقاومت   خرده
 درصد  65 درصد چسب و     8، و مصرف    يانيه م يچوب انار در ال   درصد خرده  100 درصد چسب و     10ب با مصرف    يترتها به تخته

ز يـ  نيداخلـ يچوب انار بر مقاومـت چسـبندگ  اثر متقابل ميزان مصرف چسب و مصرف خرده  . دست آمد چوب انار به  چوب خرده 
ـ چوب انـار در ال  درصد خرده65 درصد چسب و     8 در شرايط مصرف     يژگين و يدار بود و حداكثر ا    معني .  حاصـل شـد  يانيـ مه ي
ن يج اينتا. ها كاسته شد ساعت تخته24داري از واكشيدگي ضخامت     به طور معني   يانيه م يش مصرف چسب در ال    ين با افزا  يهمچن
 .  د قرار دادي چوب انار مورد تأئيها استاندارد را با استفاده از سرشاخهيهايژگيچوب با ود تخته خردهي امكان توليبررس

 
 .     هاي فيزيكي و مكانيكيپتوس، ميزان مصرف چسب، ويژگييچوب، چوب انار، اكالتخته خرده: هاي كليديواژه

 
 مقدمه

محدود بودن منـابع چـوبي كشـور، يكـي از مهمتـرين         
هـاي  موانع در راه توسعه و رشد صنايع مرتبط با فـرآورده          

خيـر راهكارهـاي    هـاي ا  در سـال  . باشـد چوب و كاغذ مي   

متعددي براي تأمين ماده اوليه واحدهاي توليدي پيشنهاد و         
توسعه زراعت چوب اعم    . يا مورد آزمون قرار گرفته است     

از صنوبركاري و يا كاشـت درختـان اكـاليپتوس، افـزايش            
سطح زير كشت نيشكر، واردات چوب به شكل خام و يـا            
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شاورزي فرآوري شده و در نهايت استفاده از پسماندهاي ك
در . اندازجمله اين راهكارهاست كه مورد توجه قرار گرفته  

زمينه استفاده از پسماندهاي كشاورزي، كاربرد باگـاس در         
چوب و خمير و كاغذ به خصـوص در         صنعت تخته خرده  

 ســال برخــوردار 30اي بــيش از جنــوب كشــور از ســابقه
باشد و چند سالي است كه واحدهاي توليدكننده تختـه          مي

 بخشي از ماده چوبي مورد نياز خـود         MDFچوب و   خرده
با ايـن  . نمايندآالت باغي تأمين ميرا از طريق خريد چوب  

هــا در سـطح ملــي و  حـال در چنــد سـال گذشــته تـالش   
المللي براي جايگزيني پسماندهاي كشاورزي با منـابع         بين

چوبي جنگلي دوچندان شده است و سعي گرديـده اسـت           
منابع چوبي و غيرچـوبي كـه قابليـت اسـتفاده از آنهـا در               
صنعت چوب و كاغذ وجود دارد، مورد بررسي و تحقيـق           

چـوب قابليـت   در اين بين صنعت تختـه خـرده  . قرار گيرد 
 مواد ليگنوسلولزي نامرغوب دارد و      خوبي براي استفاده از   

از پتانسيل مناسـبي بـراي جـايگزيني مـواد چـوبي مـورد              
طبـق  . باشدمصرف با پسماندهاي كشاورزي برخوردار مي     

آمارهاي منتشره از سوي وزارت جهاد كشاورزي در سـال          
هـاي   هكتار از اراضي كشور را باغ      000/60، بيش از    1384

 اين درختان به صورت     دهد كه هرس كردن   انار تشكيل مي  
 ياســـتفاده از ايـــن پســـماندها. ســاالنه ضـــرورت دارد 

ليگنوسلولزي كه هر ساله پس از عمليات هرس، سـوزانده          
چـوب  عنوان ماده اوليه براي توليد تخته خرده      بهشوند،  مي

 .  باشداز توجيه اقتصادي مناسبي برخوردار مي
هـــاي اخيـــر اســـتفاده از پســـماندهاي      در ســـال

ــذ و   ليگ ــر و كاغ ــنايع خمي ــاورزي در ص ــلولزي كش نوس
هـاي تحقيقـاتي    هاي مركب چوبي، زمينه فعاليـت     فرآورده

در تحقيقي كـه    . متنوعي در نقاط مختلف جهان بوده است      
انجام گرديد، سـاخت    ) 1988( و همكاران    Trogerتوسط  

گنـدم و   هاي سه اليـه بـا اسـتفاده از كـاه          چوبتخته خرده 
آنهـا نتيجـه    .  بررسي قرار گرفت   برگان مورد چوب سوزني 

گندم در هاي ساخته شده از كاه   هاي تخته گرفتند كه ويژگي  
هاي ساخته شده از چوب نيست، اما نزديـك بـه           حد تخته 

 Nemliدر تحقيقاتي كه توسط     . باشداستاندارد اروپايي مي  
هـــاي بـــر روي اســـتفاده از بـــرگ  ) Aydin) 2007و 

ــاج پيناســتر در ســوزني ــان ك ــرگ درخت ــه ب  ســاخت تخت
چوب سه اليه متمركز شـده بـود، آنـان تـأثير زمـان              خرده
هـاي  هـا و مقـدار مصـرف آنهـا در تختـه           آوري برگ جمع

ســاخته شــده از چــوب اكــاليپتوس گلوبولــوس را مــورد 
بررسي قرار دادند؛ نتـايج تحقيـق نشـان داد كـه خـواص              

تركيـب مـاده    هـا بـه     ها با افزوده شدن برگ    مكانيكي تخته 
چوبي كاهش يافته است، ولي واكشيدگي ضخامت آنها به         

در تحقيقـات انجـام شـده       . داري بهبـود يافـت    طور معنـي  
استفاده از ضـايعات    ) Grigoriou) 2002 و   Ntalosتوسط  

آنهـا  . هرس درختان انگور مورد ارزيابي قرار گرفته اسـت        
نتيجه گرفتند كه اضافه نمودن ذرات چوب درخت انگـور          

چوبهاي مورد استفاده براي ساخت تختـه،    مخلوط خرده  به
گردد ولـي بـا     ها مي باعث اُفت خواص كيفي و كمي تخته      

هـايي كـه    اين حال حتي خواص فيزيكي و مكانيكي تخته       
 درصد چوب انگور ساخته شده بود       100اليه مياني آنها از     

. بيش از حداقل مورد نياز در استاندارد اروپايي بوده اسـت          
هاي انجـام شـده توسـط نـوربخش و همكـارانش            بررسي

بر روي امكان استفاده از پوست درختان راش در         ) 1386(
چوب نشان داد كـه بـا افـزايش مقـدار           ساخت تخته خرده  

االستيســيته و مصــرف پوســت در تركيــب چــوبي مــدول 
هـا  داخلي كاهش و واكشيدگي ضـخامت تختـه       چسبندگي

 و همكــاران Khedarدر همــين زمنيــه . يابــدافــزايش مــي
بــا اســتفاده از اليــاف پوســته خــارجي نارگيــل و ) 2004(
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پوست نـوعي درخـت اسـتوايي اقـدام بـه سـاخت تختـه               
در ايـن بررسـي آنهـا       . چوب عايق حـرارت نمودنـد     خرده

 درصد اليـاف    90بهترين تيمار را استفاده از تركيب چوبي        
 درصــد پوســت درخــت و وزن مخصــوص 10نارگيــل و 

 عنوان نمودند و نتيجه گرفتند      Kg/m3 856ها در حد    تخته
هاي ساخته شده با تركيـب چـوبي فـوق باسـتثناء     كه تخته 
االستيسيته كه كاهش داشته است، از خواص بهتـري         مدول

بعـالوه ايـن    . نسبت به بقيه تيمارها برخوردار بـوده اسـت        
تـري بـوده و     حرارتـي پـائين   ها داراي قابليت هدايت   تخته

منظـور حفـظ    هاي سـاختمان بـه    همناسب استفاده در ديوار   
هـاي  اند كه تختـه   آنها همچنين بيان داشته   . باشندانرژي مي 
توانند براي توليد مبلمان نيز مورد استفاده قـرار         مذكور مي 
ــد ــ. گيرنـ ــليهمچنـ ــاران يمانين سـ در ) 1388( و همكـ

دند كـه امكـان سـاخت       يجـه رسـ   ين نت يهايشان به ا  يبررس
چــوب از مخلــوط چــوب انــار و صــنوبر بــا تختــه خــرده

 .  استاندارد وجود دارديهايژگيو
    بنابراين هدف از اجراي اين تحقيق، در مرحله اول         

هـاي حاصـل از هـرس     بررسي امكان استفاده از سرشـاخه     
عنوان ماده اوليه براي    هاي آن به  درختان انار و بهسازي باغ    

و سـپس ارائـه بهتـرين      . چوب بوده است  توليد تخته خرده  
تركيب چـوبي از چـوب انـار و گونـه چـوبي تنـد رشـد                 

ــال ــه   ) E. camaldulnsis (پتوس ياك ــد تخت ــراي تولي ب
چوب كه داراي خواص فيزيكي و مكانيكي مطلـوب         خرده

 . در مقياس صنعتي باشد، بوده است
 

 مواد و روشها  
تان  حاصل از هرس درخ    يدر اين بررسي از پسماندها    

انــار واقــع در حومــه شــهر كاشــان و همچنــين از چــوب 
ه شده از شهرستان گنبـدكاووس در       يپتوس ته يدرختان اكال 

از اسـتفاده   يـ چـوب مـورد ن    ه خرده ي ته ياستان گلستان برا  
پتوس ي چوب انـار و چـوب اكـال        يهاسرشاخه. شده است 

پس از انتقال بـه آزمايشـگاه بـا اسـتفاده از يـك خـردكن                
هاي ، به خرده Pallmann X 430-120PHTغلطكي از نوع

چوب درشت و بعد بوسيله يك آسـياب حلقـوي از نـوع             
Pallamnn PZ8   هـاي چـوب قابـل اسـتفاده در     بـه خـرده

پـس از حـذف     . چـوب تبـديل شـدند     ساخت تخته خرده  
هاي چوب بسيار ريز و بسـيار درشـت كـه مناسـب             خرده

ها به  چوبچوب نبودند، رطوبت خرده   ساخت تخته خرده  
كن آزمايشگاهي تا رسيدن به مقدار يك       وسيله يك خشك  

هاي پالسـتيكي مقـاوم     درصد، كاهش داده شد و در كيسه      
هـاي  بنـدي و بـراي سـاخت تختـه        به نفوذ رطوبت، بسـته    

 ين بررسـ  يـ ن در ا  يهمچنـ . آزمايشگاهي نگهـداري شـدند    
پتوس يمخصـوص چـوب انـار و اكـال        ن جرم يينسبت به تع  

پتوس ي چـوب انـار و اكـال       يب بـرا  يـ ترتد كه به  ياقدام گرد 
 گـرم   88/0 و   82/0ر  ي تكرار، مقـاد   3مورد استفاده با انجام     

 . متر مكعب بدست آمديبر سانت
هـا از يـك دسـتگاه       چـوب زنـي خـرده       براي چسب 

زن آزمايشگاهي استفاده شد و محلول چسب همراه        چسب
 درصـد براسـاس وزن      1 به مقدار    NH4CLاز  (با كاتاليزور   

كننده اسـتفاده شـده     عنوان سخت  چسب مصرفي به   خشك
منظور تشـكيل كيـك   به. با آنها كامالً مخلوط گرديد   ) است
متـر   سانتي 40×40چوب از يك قالب چوبي به ابعاد        خرده

زني شده كه به وسـيله      چوبهاي چسب استفاده شد و خرده   
ترازوي آزمايشگاهي توزين شده بود به صورت دستي بـه          

بتاً يكنواخـت در داخـل قالـب پاشـيده          هاي نسـ  شكل اليه 
 مقـدار   3در اين بررسـي بـا توجـه بـه ايـن كـه از                . شدند

ها استفاده شـده     تخته يانيه م يمصرف چسب مختلف در ال    
هـاي سـطحي و     چوب الزم بـراي اليـه     است، مقدار خرده  
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در . زني شـده اسـت    طور جداگانه توزين و چسب    مياني به 
 درصـد   30 به مقـدار     پتوسيچوب اكال اين تحقيق از خرده   

چـوب بـراي اليـه سـطحي و از مخلـوط            وزن كيك خرده  
 تركيب  3 انار در    يچوبهاپتوس و خرده  يچوبهاي اكال خرده

). 1جـدول   (مختلف براي اليه مياني استفاده شـده اسـت          

چوب، با استفاده از يـك پـرس        پس از تشكيل كيك خرده    
 اقـدام بـه فشـردن    BURKLE L100آزمايشگاهي از نـوع  

 درجـه   175چوب بـا اسـتفاده از دمـاي پـرس           كيك خرده 
 .هاي آزمايشگاهي گرديدگراد و ساخت تختهسانتي

 
 چوب تركيب ماده چوبي مورد استفاده در اليه مياني تخته خرده-1جدول 

 )درصد(چوب در اليه مياني تركيب خرده
 انار پتوسياكال

 يعالمت اختصار

-- 100 A 
35 65 B 
65 35 C 

 
 3در اين تحقيق، با توجـه بـه دو عامـل متغيـر شـامل                

 10،  8 مقدار مصرف چسـب      3تركيب چوبي اليه مياني و      
و در نظـر    ) چوببراساس وزن خشك خرده   ( درصد   12و  

 تختــه 27 تكــرار بـراي هــر تيمـار، در مجمــوع   3گـرفتن  
آزمايشگاهي بـا اسـتفاده از شـرايط ثابـت ميـزان مصـرف              

 درصد براي اليه سطحي تخته، جرم مخصوص        12چسب  
 دقيقه، فشـار    4متر مكعب، زمان پرس      گرم بر سانتي   75/0

متر مربع با اسـتفاده از چسـب         كيلوگرم بر سانتي   30پرس  
بعد .  درصد ساخته شده است    50آلدئيد با غلظت     فرم اوره

ــرس،   ــه پ ــان مرحل ــهاز پاي ــروط ب ــور مش ــازي و منظ س
سـازي  ها و همچنين متعـادل    سازي رطوبت تخته  يكنواخت

 روز  15هاي ساخته شده بـه مـدت        هاي داخلي، تخته  تنش
هاي تهيه نمونه . در شرايط آزمايشگاهي انبارداري گرديدند    

ها هاي فيزيكي و مكانيكي تخته    ن ويژگي آزموني براي تعيي  
ــتاندارد  ــابق اس ــد   EN 326-1مط ــام گردي ــا انج .  اروپ

االستيسـيته براسـاس اسـتاندارد      خمشـي و مـدول    مقاومت
EN310  ــبندگي ــت چسـ ــاس   و مقاومـ ــي براسـ داخلـ

ــا اســتفاده از دســتگاه آزمايشــگر   EN319اســتاندارد  و ب
INSTRON 1186ن واكشــيدگي يهمچنــ. ديــ انجــام گرد

وري در آب  ســـاعت غوطـــه24 و 2خامت بعـــد از ضـــ
بعــد از انجــام .  تعيــين شــد EN317براســاس اســتاندارد 

هـاي تهيـه   هاي مكانيكي و فيزيكي بر روي نمونـه    آزمايش
شده، نتايج حاصل در قالب طرح كامـل تصـادفي آزمـون            

 و بـه    (DMRT)فاكتوريل و با اسـتفاده از آزمـون دانكـن           
كمك تكنيك تجزيه واريانس مورد تجزيه و تحليـل قـرار           

بـا اسـتفاده از ايـن روش آمـاري تـأثير مسـتقل و               . گرفت
متقابل هر يك از عوامل متغير بر خواص مورد مطالعـه در            

 درصد مورد تجزيه و تحليـل قـرار         95 و   99سطح اعتماد   
 .گرفت
 
 نتايج

ر بـر   يـ غنتايج حاصل از تجزيه واريانس تأثير عوامل مت       
هاي سـاخته شـده نشـان داد كـه بـا            خمشي تخته مقاومت

 بـه طـور     يانيـ ه م يـ افزايش مقـدار مصـرف چسـب در ال        
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خمشي افزوده شـده اسـت و مقـدار         داري به مقاومت  معني
 8 مگاپاسكال در مصرف چسب      69/18 از   يخمشمقاومت

 درصـد   12 مگاپاسكال در مصرف چسب      10/21درصد به   
 . افته استيش يافزا
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 تهيسياالستخمشي و مدول بر مقاومتيانيه مي اثر مستقل مقدار مصرف سرشاخه انار در ال-1شكل 
 

 درصـد   65همچنين نتـايج نشـان داد كـه بـا مصـرف             
خمشـي و    باالترين مقاومـت   يانيه م يچوب انار در ال   خرده
هـا حاصـل شـده اسـت كـه از نظـر             ته تخته يسياالستمدول
. دار بـوده اسـت    ي درصد معنـ   99نان  ي در سطح اطم   يآمار
ن مقـدار   يشـود، بـاالتر   ي مشاهده م  1كه در شكل    يطوربه

 و  48/21ب بـا    يـ ترتته بـه  يسياالست و مدول  يخمشمقاومت
 درصـد   65 ساخته شـده از      يها مگاپاسكال در تخته   2298
اثر متقابل  .  بدست آمده است   يانيه م يچوب انار در ال   خرده

 تخته  يانيه م يچوب انار در ال   ميزان مصرف چسب و خرده    
 بــر  درصــد99ز در ســطح اعتمــاد  يــچــوب نخــرده
كـه  طـوري بـه . دار بوده است  ها معني  تخته يخمشمقاومت

ها در شرايط مصـرف چسـب      تخته يخمشحداقل مقاومت 
 و  يانيـ ه م يـ چـوب انـار در ال      درصد خرده  35 درصد و    8

 10حداكثر آن در شرايط استفاده از ميزان مصرف چسـب           
چـوب انـار مشـاهده       درصـد خـرده    100درصد و مصرف    

 ). 2شكل (گرديده است 
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 خمشي اثر متقابل مقدار مصرف سرشاخه انار و مصرف چسب بر مقاومت-2شكل 

10%
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چوب ن اثر متقابل ميزان مصرف چسب و خرده       يهمچن
ــار در ال ــان ــه مي ــاد  ياني ــطح اعتم ــر  95 در س ــد ب  درص

. دار بوده است   ساخته شده معني   يهاته تخته يسياالستمدول
شـود، حـداقل    ي مشـاهده مـ    3كه در شكل شماره     طوريبه

 درصد 8ها در شرايط مصرف چسب االستيسيته تختهمدول

 حاصـل شـده     يانيـ ه م يچوب انار در ال    درصد خرده  35و  
ته در شـرايط    يسـ ياالستكـه حـداكثر مـدول     درحـالي . است

 65 درصـد و مصـرف       8استفاده از ميزان مصرف چسـب       
 . چوب انار مشاهده گرديده استدرصد خرده
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 تهيسياالست اثر متقابل مقدار مصرف سرشاخه انار و مصرف چسب بر مدول-3شكل 

 

 چـوب  يهانتايج نشان داد كه اثر مقدار مصرف سرشاخه      
دار ي معنـ  يداخلـ يهـا بـر چسـبندگ      تختـه  يانيه م يانار در ال  

 مشـاهده  4 كـه در شـكل       يحـال، بـه طـور     نيبـاا . باشدينم

 يدسـت آمـده بـرا     ر بـه  يمارهـا مقـاد   ي ت يگـردد در تمـام    يم
 ساخته شده در حد مطلوب بـوده        يها تخته يداخليچسبندگ

 . باشدي اروپا باالتر مENمراتب از حد استاندارد و به
 

1/266 1/264
1/438

0/5

0

0/4

0/8

1/2

1/6

100 65 35 EN استاندارد
مصرف  چوب انار در اليه مياني (%)

(M
Pa

ي  (
اخل

ي د
دگ
سبن

چ

 
 يداخلي اثر مقدار مصرف سرشاخه انار بر چسبندگ-4شكل 

10%
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 يداخلي اثر متقابل مقدار مصرف سرشاخه انار و مصرف چسب بر چسبندگ-5شكل 

 
چـوب انـار در     اثر متقابل ميزان مصرف چسب و خرده      

 درصد  95ز در سطح اعتماد     يچوب ن  تخته خرده  يانيه م يال
. دار بـود   ساخته شـده معنـي     يها تخته يداخليبر چسبندگ 

هـا در شـرايط      تختـه  يداخلـ يكه حداقل چسبندگ  طوريبه

چـوب انـار     درصد خرده  100 درصد و    10مصرف چسب   
 و حـداكثر آن در شـرايط اسـتفاده از ميـزان             يانيه م يدر ال 

چـوب   درصد خرده  65 درصد و مصرف     8مصرف چسب   
 ). 5شكل (انار مشاهده گرديده است 
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  ساعت24 ضخامت يدگي اثر مقدار مصرف چسب بر واكش-6شكل 

 
 12 به   8نتايج نشان داد كه با افزايش مصرف چسب از          

 سـاعت   24 و   2، واكشيدگي ضخامت    يانيه م يدرصد در ال  
رغـم  دهد، به يج فوق نشان م   ينتا. ها بهبود يافته است   تخته

 يدگين براي كاهش واكش   يها از پاراف  نكه در ساخت تخته   يا
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 مشـاهده   6 كه در شكل     ي به طور  ياستفاده نشده است ول   
ــ ــا مصــرف چســب  يم  درصــد، مقــدار 12 و 10گــردد ب

 سـاخته شـده     يهـا  ساعت تختـه   24 ضخامت   يدگيواكش
همچنـين  . ا كمتر از آن بـوده اسـت       يبرابر حد استاندارد و     

چـوب  تأثير متقابل ميزان مصرف چسب و مصـرف خـرده         
 سـاعت   24 بـر واكشـيدگي ضـخامت        يانيـ ه م يـ انار در ال  

دار بوده است؛ و حداقل واكشيدگي ضخامت       ها معني تخته
 درصد چسـب و     12ف  ها در شرايط مصر    ساعت تخته  24
 و حــداكثر يانيــه ميــچــوب انــار در ال درصــد خــرده35

 ساعت در شرايط استفاده از ميزان       24واكشيدگي ضخامت   
چـوب   درصد خرده  35 درصد و مصرف     8مصرف چسب   

 ). 7شكل (انار مشاهده گرديده است 
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  ساعت24 ضخامت يدگي اثر متقابل مقدار مصرف سرشاخه انار و مصرف چسب بر واكش-7شكل 

 
  بحث 

، يخمشن مقاومتينتايج اين بررسي نشان داد كه باالتر
ط يهـا در شـرا     تختـه  يداخلـ يته و چسبندگ  يسياالستمدول

ــتفاده از  ــرده65اس ــار و  درصــد خ ــوب ان  درصــد 35چ
دست آمده اسـت و      به يانيه م يپتوس در ال  يچوب اكال خرده

ن ي بهتـر  ي دارا يب چـوب  يـ ن ترك يـ دهد كـه ا   ين نشان م  يا
 بوده است؛ و با توجـه بـه         يب فشردگ يط از نظر ضر   يشرا

 انــار نســبت بــه يهــاچــوبته خــردهيكمتــر بــودن دانســ
چوب در  ك خرده ي ك يب فشردگ يش ضر يپتوس و افزا  ياكال

چوب انار، موجـب بهبـود      شتر خرده ياثر استفاده از مقدار ب    
نه ين زم يدر ا . ته شده است  يسياالست و مدول  يخمشمقاومت
ــن) 1372(اســالم ي و خــادمينيحســدوســت ــاي ج يز در نت

ش چوب سبك صـنوبر     ياند كه افزا   خود آورده  يهايبررس
 سـبب   يه مصـرف  ين بادام در ماده اول    ي سنگ يهابه سرشاخه 

 تخته شـده    يداخلي و چسبندگ  ي خمش يهااومتبهبود مق 
 ينيحسـ قات دوست ي در تحق  يج مشابه ين نتا يهمچن. است

ن يـ بـا ا . ن مورد حاصل شده استيدر ا ) 1375 (يو روشن 
 يهـا يژگـ يدهـد كـه و    يق نشـان مـ    يـ ن تحق يج ا يحال نتا 

ط بـاالتر از    ي ساخته شده در همـه شـرا       يها تخته يكيمكان
 8 بـا مصـرف      ي اروپا بوده است و حتـ      ENحد استاندارد   

 انار  يهاچوب سرشاخه  درصد خرده  100درصد چسب و    
 مطلـوب   يهـا يژگـ ي بـا و   يهايتوان تخته ي م يانيه م يدر ال 
 .د نموديتول
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    نتايج حاصل از تأثير عوامل متغيـر بـر واكشـيدگي           
 ساعت نيز نشان داد كـه افـزايش ميـزان           24 و   2ضخامت  

داري از نظر آمـاري، مقـدار       مصرف چسب در سطح معني    
.  ساعتي را كاهش داده اسـت      24 و   2واكشيدگي ضخامت   

طور عمده مربوط به افزايش مقاومت اتصـال        اين كاهش به  
ل قرار گـرفتن ذرات چسـب بيشـتر         يچوبها به دل  بين خرده 

باشـد كـه باعـث بهبـود واكشـيدگي          ها مي چوبن خرده يب
ن بررسـي   همچنين نتـايج ايـ    . ها شده است  ضخامتي تخته 

چـوب انـار بـه      نشان داد كه با افزوده شـدن مقـدار خـرده          
هــا،  بــراي ســاخت تختــهيانيــه ميــتركيــب چــوبي در ال
ها بهبود يافته اسـت،      ساعت تخته  24واكشيدگي ضخامت   

چوب انار استفاده شده     درصد خرده  100در شرايطي كه از     
.  حاصل شده است24است و حداقل واكشيدگي ضخامت    

 يه ذرات چوب انـار داراي جـرم ويـژه كمتـر           دليل اينك به
در اثـر افـزوده شـدن       . باشدپتوس مي ينسبت به چوب اكال   

هـا  چـوب  خـرده  ي و فشردگ  يرفتگزان درهم يچوب انار م  
زان خلل و فـرج     يافته است كه بالطبع با كاهش م      يش  يافزا
.  كاسته خواهد شد   يدگيها، از مقدار واكش   چوبن خرده يب

بر روي امكـان    ) 1385( همكاران   در تحقيقات كارگرفرد و   
هاي درختان سـيب در سـاخت تختـه         استفاده از سرشاخه  

ن در  يهمچن. چوب نيز نتايج مشابهي ارائه شده است      خرده
آمده است كه افـزوده شـدن       ) Moslemi) 1974قات  يتحق

زان يـ ش م يه باعث افزا  ين به ماده اول   ي سنگ يك گونه چوب  ي
 . واهد شدها خ ضخامت تختهيدگيجذب آب و واكش

 ين بررس يج ا ي با توجه به نتا    ي كل يبندك جمع ي    در  
 رسـم   ير استاندارد كه در نمودارهـا     يسه آنها با مقاد   يو مقا 
 يكي مكـان  يهـا يژگـ يباشـد، و  يز قابل مشـاهده مـ     يشده ن 
مارهـا از حـد اسـتاندارد       ي ساخته شده در تمـام ت      يهاتخته

جـه گرفـت كـه در       يتوان نت يحال، م نيباا. باالتر بوده است  

چـــوب  درصـــد خـــرده100 و 65ط اســـتفاده از يشـــرا
 يب چـوب يـ ن تركي، بهتـر يانيـ ه ميـ  انار در ال   يهاسرشاخه

ن هـر چنـد     يهمچنـ . هـا بـوده اسـت      سـاخت تختـه    يبرا
ه يـ  درصد چسـب در ال     8 ساخته شده با مصرف      يهاتخته
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ــرا ــتفيش ــ درصــد چســب در ال10اده از ط اس ــه مي ، ياني

 يهـا در حـد مطلـوب       تختـه  يكيزي و ف  يكي مكان يهايژگيو
نكـه در سـاخت     ين با توجه به ا    يهمچن. قرار خواهد داشت  

ط اسـتفاده از    يامـا در شـرا    . ن استفاده نشد  يها از پاراف  تخته
 يدگي، مقدار واكشـ يانيه مي درصد در ال 10مصرف چسب   

. در حد استاندارد قرار داشـت     ها   ساعت تخته  24ضخامت  
هـاي   حاصل از هـرس بـاغ      يبنابراين استفاده از پسماندها   

د يـ  تول ي مناسـب بـرا    يگنوسلولزيك منبع ل  يتواند  يانار م 
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Abstract 

The objective of this study was to investigate utilization of pomegranate pruning  residues as 
the core layer of the three layer particleboard. The percentage of the pomegranate residues was 
varied as 100, 65 and 35% in the core layer of the eucalypt  particleboard and three resin levels 
of 8, 10 and 12 % (based on the weight of the wood particles) was applied in the core layer. 
Resin dosage in the surface layer was kept at 12 %. The strength and physical properties were 
measured and analyzed applying factorial experiment and randomized design. The results 
revealed that if 65% pomegranate residues are used in the core layer, the modulus of rupture and 
modulus of elasticity were the highest and the combined effect of both variable on these 
properties were statistically significant. The highest value of the modulus of rupture and 
modulus of elasticity obtained in the case of 10% resin in the core layer and 100% pomegranate 
residues followed by 8% resin in the core layer and 65% pomegranate residues. The combined 
effect of both variables on internal bonding of the boards was statistically significant and the 
highest internal bonding was reached if 8% resin and 65% pomegranate residues were used in 
the core layer.  The effect of resin dosage on thickness swelling after 24 hours immersion in 
water was statistically significant. The results indicated that pomegranate tree pruning could be 
used for the particleboard manufacturing.   

  
Key words: Particleboard, pomegranate tree pruning, eucalyptus, resin dosage, strength. 

  
 


