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 تاغ و ممرز چوباز مخلوط با دانسيته متوسط  بريتخته فويژگيهای  يبررس

 2و احمد جهان لتيباری 1شامحمد اميری

 :دهيچک

 %50ممررز ،  %25تاغ +  %75تاغ،  %100تاغ و ممرز  يچوب گونه ها مخلوطچهار ترکيب از  ين بررسيدر ا

بر خواص ترکيب چوبها ر يثأ. تخته شده استبا دانسيته متوسط سابر يتخته ف خالص ممرز ممرز و %50تاغ + 

،  يداخلر يته، چسربددگيسري، مردو  اسست يمقاومت خمشرشامل ساخته شده،  يتخته ها يکيو مکان يکيزيف

 قرار گرفت.  يمورد بررس يساعت 24و  2و جذب آب   يضخامت يدگيواکش

مختلر   يبهرايترکسراخته شرده برا  ي( تخته هاMOR) يمقاومت خمش يريج حاصل از اندازه گينتا

 %1در سرح   يدار ياخرتف  مندر يمختل  از نظر آمار ترکيبهاي ميان دهد که  يچوب تاغ و ممرز نشان م

نسربت بره  %57ترا  يمقاومرت خمشر مقردار يب ماده چوبيش مقدار چوب ممرز در ترکيوجود دارد.  با افزا

 ابد.ي ينمونه  تاغ خالص بهبود م

در سرح   دار ياز وجود اختف  مندر يز حاکي( نMOEسته )ياسست مدو  يريج حاصل از اندازه گينتا

زان آن مربروط بره تراغ يرن ميو کمترر خرالص ممرز ته مربوط بهيسيزان مدو  اسستين ميشتريباشد. ب يم  1%

 باشد.يخالص م

 ميرانکره  داده اسرتنشران نيرز  سراخته شرده يها( تختهIB) يداخل يمقاومت چسبددگ يرياندازه گ

مربروط بره  يداخل يوجود دارد. حداکثر مقاومت چسبددگ %1در سح   يداريمختل  اختف  مندرکيبهاي ت

ب يرترکيندري اقل آن مربوط به تاغ خالص اسرت. در دو حالرت دو ح ممرز خالصساخته شده از  يتخته ها

دن چوب با افزو ولي ندارد يدار ياختف  مند خالص ممرزبا  ممرز %50+  تاغ %50و  ممرز %25+  تاغ 75%

 ش داشته است.يافزا %72يداخل يمت چسبددگوزان مقايتاغ مچوب به  (%25)به مقدار ممرز 

سراعت ووهره  24و  2و جرذب آب بنرد از  يضرخامت يدگيواکش ياهشياز آزما ن بدست آمدهيانگيم

 يمختلر  اخرتف  مندر يهرارکيبت ميانل قرار گرفت و مشخص شد که يه و تحليز مورد تجزيدر آب ن يور

زان برا ين ميباشد که ا يم خالص ممرز مربوط به  يضخامت يدگيوجود دارد. حداقل واکش %1در سح   يردا

محابقت  (تاغ خالصر از ي)ونداشتدد يدار يساخته شده که اختف  مند يتخته ها يداخل يمقاومت چسبددگ

 دارد.

 يداخلر ي، چسبددگ يمت خمش، چوب تاغ ، چوب ممرز ، مقاوبا دانسيته متوسطبر يتخته ف : یديکل یواژها
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 :مقدمه

سرح  تخريرب و کرش شردن ک هرر  و يررشد روزافرزون مررر  چروب از و به تبع آن ت يش جمنيافزا

برخوردار  ياتيت حياز اهماز هر  ديگر دده يآ ينسلها يآنها برا يو نگهدار و نياز به  حفظشما   يجدگلها

ع چروب و يجهت استفاده در صدا يگدوسلولزيدر استفاده از انواع مواد ل يزيبرنامه ردر نتيجه تحقيق و است. 

  ضروري است.کاوذ 

و  و کويري مورد استفاده قررار گرفتره يابانيب يت اراضيتثب تاست که  جه ييهادرخت تاغ از گونه

 قرار گرفته است.استفاده مورد  ييابان زايه بيش عليسا  پ 40از حدود ي است که يهاگونهن ياز موفق تر يکي

ر يهر ساله مقراد ,ها يهرس و تدک کردن تاغ کارو ضرورت درختان تاغ  يکيولوژيزيف يستير زيبا توجه به د

 .(6)ولي کاربرد صدنتي براي آن پيدا نشده است  ,توليد شدهچوب تاغ  يمنتدابه

هرزار  457)شرما   ين سرح  از جدگلهرايشتريشما  است و ب يز گونه والب جدگلهايگونه ممرز ن

چوب گونره  .دهدي جدگلهاي شما  را تشکيل ميحجش چوب سرپا %33داده و به خود اختراص هکتار( را 

 (.13)داردممرز کاربردهاي صدنتي متفاوت و مفيدي 

د نرريگيجه ميع نتيت چوب ممرز و کاربرد آن در صدايفيدر محالنه ک (1354)پارساپژوه و همکاران  

شرتر از يبرر آن بره مراترب بياد و هرو  فيآن ز يسه با آوندها و اشنه چوبير مقاا  چوب ممرز ديکه مقدار ال

ع ين چروب در صردايررسرد کره مررر  ا يا  به نظر ميبا توجه به مقدار و هو  ال بوده و ر پهن برگان يسا

 ه هراگونرر يسرا برد تخته خرده چوب يز توليه سلولز و نيبر، کارتن و کاوذ و تهيماندد تخته ف ييايميل شيتبد

چروب  ينيو دوام هب يکيزي، فيخواص ساختمان يدر بررس (1371)پارساپژوه و همکاران  .ت داشته باشديمز

د يرتول يبررا دتوانرينم يا  کوتاه و مواد استخراجيعلت اله ن چوب بيا ددکدعدوان مي يرانيا تاغ ايزرد تاغ 

 ياد بررايز يعلت وجود مواد مندنه ب يول رد, قرار گياستفاده مورد  ينحو محلوبه بر بيکاوذ ، کارتن و تخته ف

در چسرب  پرکدددهعدوان ه توان بيعفوه از پودر آن مه شود. بميمحسوب  يمان ماده مداسبيس –د چوب يتول

ر چوبها  يصورت مخلوط با ساه تخته خرده چوب ب ه از اين چوب در ساخت داستفا .کردچوب استفاده  يها

 .شده استه يتوص

ن يراز ا يامکان کراربرد صردنت يگز و تاغ و بررس يچوبها توان (1371)و همکاران  يديدوست حس

ند. بر اهکردارزيابي  تخته خرده چوب جهت ساخت  يگدوسلولزيچوبها به صورت خالص و مخلوط با مواد ل

زان يرده و ميرمرورد محالنره گرد يت تخته هرايفين باعث بهبود کيرززيادتر ج بدست آمده مرر  ياساس نتا

نات نخرل و يبا استفاده از ضرا يگريدر محالنه د .را کاهش داده استتخته  يضخامت يدگيذب آب و واکشج

تاغ بهبرود  %100شاهد  يه خواص تخته ها با نمونه هايکل ,تاغ %50نخل و  %50مخلوطچوب تاغ به صورت 

 .يافته استش يافزا %75 يو مقاومت خمش %42 يداخل يچسبددگ يافته و

تاغ و صدوبر در سراخت تختره خررده مخلوط چوب استفاده از  يدر بررس (1369) يزرمهر يروشد

قررار  يت محلروبيها در وضرنتخته يثبات آبنادچوب صدوبر  %50کدد که در اثر استفاده از عدوان ميچوب، 
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را نشران  يش قابل توجهيصدوبر افزاچوب  %75از فقط در حالت استفاده  تخته ها يمقاومت خمش يدارد، ول

 دهد يم

ران از نظرر کاورذ يرا يکيگدوسرلولزين مدرابع ليا  مهمتريال يکيومتريب يدر بررس (1353 ) يمانيسل

   است.يز ضنيآنها ن يب کاوذ سازيو ضرا استار کوتاه يا  بسيال يتاغ دارا چوبابراز داشته که  يساز

چروب تراغ  يناتومو آ ييايمي، ش يکيزيف يهايژگيو در مورد يمحالنه ا (1382)و همکاران  ييهغرا

،  336ب يراه تراغ کرمران را بره ترتيد تاغ و سيا  زرد تاغ ، سفيهو  ال گاند. نامبردندر مدحقه کرمان انجام دا

 يا  را بررايرواره اليرو ضخامت د يا  ، قحر حفره سلوليال يد. قحر کلنکر يريکرون اندازه گيم 335،  355

 .نداکرده يريدازه گکرون انيم 45/5و  6/3،  5/14ب يد تاغ به ترتيسف

چروب تراغ و مخلوط امکان ساخت تخته خرده چوب از  يدر بررس (1381)کارگر فرد و همکاران 

مختل  چوب تاغ و کاه گدردم  يبهايساخته شده با ترک يهاتخته يکه مقاومت خمش دندارميان يگددم، ب -کاه

بهترر  يش مقدار کاه گددم مقاومت خمشريزاافدر اثر  يول ,ندارنداز نظر آماري  يداريه اختف  مندگون هيچ

ت يفيک يتخته خرده چوب و بهبود نسب يب فشردگيضر زياد شدن از  يتواند ناشيم يافته ن ياست که اشده 

 يدار يز اخرتف  مندريرته نيسريش باشرد. مردو  اسستيحج يگدوسلولزيک ماده ليمرر   در اثرسح  تخته 

دار برود. حرداکثر يمختل  مند يهارکيبتميان اختف   يداخل يددگمقاومت چسب يريگدر اندازه يول ,نداشت

 رکيبريچوب تاغ استفده شده بود و حداقل آن مربوط بره ت %100که از  رکيبيدر ت يداخل يمقاومت چسبددگ

ز يرن يسراعت 24و  2 يضرخامت يدگيواکشر .مشاهده شدکاه گددم استفاده شده بود %75تاغ + %25است که از 

ن مقردار برا حرداکثر يرچوب تاغ استفاده شده است که ا %100است که از رکيبي اقل آن در تنشان داد که حد

 داشت. يهماهدگ رکيبن تيط ايساخته شده با شرا يحاصل از تخته ها يداخل يمقاومت چسبددگ

از چوب تراغ بره رو   ساخته شده  يکاوذهاقاومتي م ويژگيهاي  يدر بررس (1353 )نقوب زاده ي

جره گرفرت کره يکرد. نامبرده نت کاوذ تبديل ريبه خم ييايميمختل  ماده ش يغ را با درصدهاکرافت، چوب تا

 يلريآنهرا خماتي    تر بوده ويحاصل از چوب تاغ ضن يدن و تا خوردن کاوذهايمقاومت به پاره شدن ، ترک

 است. زيادتر

 

 :مواد و روشها

ته فيبر با دانسيته متوسط استفاده شده در اين بررسي از مخلوط اليا  چوب ممرز و تاغ براي ساخت تخ

 %50+ ممرز  %50تاغ  (3)، %25+ ممرز %75تاغ  (2)، %100تاغ  (1)در چهار سح  ,درصد اختفط است. از 

 .استفاده شده است. %100ممرز ( 4)و 

فاصله  با يشگاهيشگر آزمايبا استفاده از پاس شده يبخارزن يا  خرده چوبهايال يجداساز 

ک خشک کن گردان يا  با استفاده از يال انجام گرفت. سانکيا  ي  جهت بدست آوردن الصفحات مختل



 

 - 4 - 

ز نمونه يه نيوس خشک شدند . پس از هر بار تخليدرجه سلس 120 يقه و در دمايدور در دق 3با سرعت 

 دان از خشک شدن آنها انجام گرفت.يخص شدن رهوبت و اهمشم يبرا يرهوبت

 ساخت تخته فيبر: 

ه استفاده شد) مبداء وزن خشک(  %10به ميزان  %50د با ولظت يفرم آلدئ -از چسب اوره يررسن بيدر ا

قه يدور در دق 20با سرعت   چرخشي يشگاهيک دستگاه چسب زن آزمايبا استفاده از چسب پاشي  .است

 يد. برايردمتر استفاده گيسانت 40*40*25با ابناد  يک قالب چوبيا  از يشکل دادن ال يبرا د. يانجام گرد

گرم  1/0با دقت  ييله ترازويبه وس و اليا  مورد نياز هرتخته شده  يچسب زن, ابتدا اليا  کيل کيتشک

و قبل از  يده شدند.  بند از هر چسب زنيکدواخت در داخل قالب پاشي يه هايبه صورت س  بندن و يتوز

ن و در داخل اتو قرار داده شد و يزا  تويک الين رهوبت کييجهت تن يدو نمونه رهوبتا  يک اليل کيتشک

 ي مد شگاهيک پرس گرم آزمايل شده توسط يا  تشکيک اليد. کيک قبل از پرس محاسبه گرديرهوبت ک

Buerkele- L 100  ه پرس شد و يمتر بر ثانيليم 5/4متر مربع و سرعت بسته شدن يلوگرم برسانتيک 30در فشار

د. زمان ياستفاده گرد يمتريليم 10ضخامت تخته ها از شابلون ش يل شدند. جهت تدظياز تبديبه تخته مورد ن

 د.يوس انتخاب گرديدرجه سلس 165قه و درجه حرارت صفحه پرس يدق 4پرس تخته ها  ياز برايمورد ن

بند از پرس شد.  در نظر گرفته گرم بر سانتيمتر مکنب  0/750مقدار ثابت ساخته شده  هايدانسيته تخته فيبر

ط يروز در مح 15دن به رهوبت تناد  به مدت يجهت رس  ,فيبر با دانسيته متوسط يتخته ها ساختو 

 بندو  يبا استفاده از اره گرد تخته ها ابتدا کداره بر يآزمون يه نمونه هايته يقرار گرفتدد . برا يشگاهيآزما

 .هيه شدندت يضخامت يدگيو واکش يداخل ي، چسبددگيومت خمشامق يهانمونه  DINمحابق با استاندارد 

 ياز نمونه ها يمقاومت خمش يريها بند از اندازه گجرم مخروص و درصد رهوبت تخته ينمونه ها

 ه شدند.يشکسته شده ته

 INSTRON-1186شرگر يته از دسرتگاه آزمايسريو مردو  اسست يمقاومرت خمشر يرياندازه گ براي

 د.يقه استفاده گرديمتر در دقيليم 5 يز سرعت بارگذاراش ين آزمايدر ا د.ياستفاده گرد

بره  HOT MELTله چسرب يابتدا نمونه هرا بره وسر  ,يداخل يمت چسبددگومقا يرياندازه گبراي 

ش کشرش يآزمرا ,ساعت 1بنداز گذشت حدود   .متر چسبانده شدنديليم 50*50*25به ابناد  يصفحات فلز

 يريردر اندازه گ يگذارباشد انجام گرفت. سرعت بار يتخته ها م يداخل يعمود بر سح  که منر  چسبددگ

 قه انجام شد.يمتر در دقيليم 1برابر  INSTRON-1186ن مقاومت توسط دستگاه يا

 طرح آماری :

و با توجه به عوامل متغير مورد نظر هرح کامل ترادفي و در سه تکرار مورد استفاده قرار گرفته است. تجزيه 

وسيله استفاده از تجزيه واريانس مورد بررسي ه ب( و DMRTتحليل نهايي ميانگين ها به وسيله آزمون دانکن )

درصد مورد بررسي قرار  1قرار گرفت و اثرات مستقل و متقابل هر يک از عوامل مورد محالنه در سح  

 گرفت. 
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 :جينتا

گيري و محاسبه ويژگيهاي مقاومتي و فيزيکي تختره فيبرر دانسريته متوسرط از ترکيبهراي متفراوت نتايج اندازه

گيرري اندازه 12,  ميانگين 1خفصه شده است. هر يک از ارقام جدو   1چوب تاغ در جدو    چوب ممرز و

 است.

 ميانگين ويژگيهای مقاومتي و فيزيکي تخته فيبر دانسيته متوسط از  -1جدول 

 ترکيب چوب ممرز و تاغ

مقاومت  ترکيب چوب

 خمشي

(MPa) 

مدول 

 االستيسيته

(MPa) 

چسبندگي 

 داخلي

(MPa) 

 جذب آب  )%( ضخامتي )%( واکشيدگي

 تاغ

 درصد

 ممرز

 درصد

 2 ساعتي 24 ساعتي 2

 ساعتي

24 

 ساعتي

100 0 233/4 71/880 1835/0 66/38 86/45 53/91 38/99 

75 25 267/5 24/1072 6710/0 05/32 18/36 69/88 58/97 

50 50 663/6 24/1154 6875/0 60/25 77/37 09/80 15/85 

0 100 323/8 18/1280 7600/0 43/25 07/30 17/77 29/84 

 

مقدار چوب تراغ در ترکيرب به دليل زياد بودن مشخص است  1همان هوري که از اهفعات جدو  

 ماده اوليه, ويژگيهاي مقاومتي کاهش يافته و مقدار واکشيدگي ضخامتي و جذب آب زيادتر شده است. 

 گيري شده و برا ب تاغ و ممرز اندازهتخته هاي ساخته شده با ترکيبهاي مختل  چو يمقاومت خمش

 %1دار بودن آنها در سح  اعتماد  يو سح  مندتجزيه و تحليل آماري قرار گرفته  دمورانس يه واريرو  تجز

نشان مري دهرد کره  2محاسبات آماري تجزيه واريانس مقاومت خمشي در جدو  قرار گرفت.  يررسيمورد 

مي باشد که رقرش  %32/14دار مي باشد. ضريب تغييرات برابر با مندي %1درصد اختفط در سح  اعتماد  عامل

 قابل قبولي است.

و  يج بررسريانتر شده است.( استفاده DMRTاز رو  دانکن ) ها ميانگين ميانل اختف  يتحل يبرا

مگاپاسرکا   33/8برابرر برا  يزان مقاومت خمشين ميزيادتر آورده شده است. 2دانکن در جدو   يبدد گروه

زان يرن مي. کمتررگرفته اسرتقرار  Aدانکن در گروه  يو در گروه بدد استخالص ممرز هاي تختهبه  مربوط

 باشد. يم Bو در گروه مگاپاسکا   233/4مربوط به تاغ خالص برابر با  يمقاومت خمش
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 ینسبت ها یدانکن برا یو گروه بند ين مقاومت خمشيانگيم  - 2جدول 

 مختلف مخلوط تاغ و ممرز

 يمقاومت خمش تالطدرصد اخ

 (MPa) 

 ييالفبا یگروه بند

 دانکن

 B 233/4 تاغ خالص

 B 267/5 ممرز %25 + تاغ 75%

 AB 663/6 ممرز %50+ تاغ 50%

 A 323/8 خالص ممرز

 

 

 مختلف مخلوط تاغ و ممرز ینسبت ها يانس مقاومت خمشيه واريتجز -3جدول 

درجه  S.O.Vر ييمنابع تغ

 d.f یآزاد

مجموع 

مربعات 
SS 

ن يانگيم

 MSمربعات 

F 
 محاسبه

F 
جدول 

1% 

 يمقاومت خمشفاکتور 

 خطا

3 

8 

313/28 

146/6 

438/9 

768/0 

284/12 

-- 

59/7 

-- 

 CV  =32/14%راتييب تغيضر 459/34 11 کل

 

چروب  مقدارش يافزادر اثر ن نکته دارد که يدسلت بر ا يمقاومت خمش يج بدست آمده از بررسينتا

 نترايجسره يدهرد. مقا يش نشان مريافزا يهور قابل محسوسه ب يمقاومت خمشترکيب  درممرز به چوب تاغ 

ه تاثير مدفي چوب تاغ بر مقاومرت خمشري تختره هرا اسرت . کرارگرفرد دددهنشان قات يبدست آمده با تحق

 تاغ خالص را به و  کاه گددم %50تاغ و  %50کاه گددم,  %25تاغ و  %75مقاومت خمشي تخته فيبر از مخلوط 

تختره  يمقاومرت خمشر  يزرمهر يروشد (.9گيري کرده است)مگاپاسکا  اندازه 83/9و  94/9, 46/9ترتيب 

و  MPa 27/11 راصردوبر  %25تراغ +  %75و   MPa 22/8خرده چوب ساخته شده از چوب تراغ خرالص را 

تختره  يمقاومرت خمشر يديدوست حسر .(4)است کرده يرياندازه گ MPa 27/15 را صدوبر %50تاغ +  50%

 6/12را نخرل ضاينات  %50تاغ +  %50 مخلوطو  MPa 2/7خرده چوب ساخته شده از چوب تاغ خالص را 

MPa (3)نمود يريگاندازه.  

ميانگين ها در سرح   مياننشان مي دهد که  4تجزيه واريانس محاسبات مدو  اسستيسيته در جدو  

مري باشرد کره قابرل قبرو   %95/8نيرز برابرر برا اختف  مندي داري وجود دارد. ضريب تغييرات  %1اعتماد 

مردو   قردارن ميشرتريآمرده اسرت. ب 5دانکرن در جردو   يز گرروه بدرديسته و نين مدو  اسستيانگيماست.

قررار  Aدانکن در گرروه  ييالفبا يکه در گروه بدداست  MPa 18/1280 باته مربوط به ممرز خالص يسياسست
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گرر يط دي. دو شرراقررار دارد Bدر گرروه  اسرت و MPa 71/880ص با ن آن مربوط به تاغ خاليدارد، و کمتر

ن نکتره اسرت کره افرزودن يرد ايردانکن قرار دارند که مو ييالفبا ياز دسته بدد ABساخت تخته ها در گروه 

 ت.استه گشته يسيچوب ممرز باعث بهبود در مدو  اسست يمقدار

 مختلف مخلوط تاغ و ممرز ینسبت ها یبرادانکن  یته و گروه بنديسين مدول االستيانگيم -4جدول 

 دانکن ييالفبا یگروه بند (MPaته )يسيمدول االست درصد اختالط

 B 71/880 تاغ خالص

 AB 24/1072 ممرز %25تاغ +  75%

 AB 24/1154 ممرز %50تاغ + 50%

 A 18/1280 ممرز خالص

 

 تاغ و ممرز مختلف مخلوط یته نسبت هايسيانس مدول االستيه واريتجز -5جدول 

درجه  S.O.Vر ييمنابع تغ

 d.f یآزاد

مجموع مربعات 
SS 

ن يانگيم

 MSمربعات 

F 
 محاسبه

F  جدول

1% 

 ستهيمدول االستفاکتور 

 خطا

3 

8 

609/252670 

206/77072 

536/84223 

026/9634 

742/8 

-- 

59/7 

-- 

 CV  =95/8%راتييب تغيضر 815/329742 11 کل

 

گرذارد. کرارگر فررد يمر تأثيرز يته نيسيش بر مدو  اسستيهور مستقه ب يثر بر مقاومت خمشمؤعوامل 

 165ط درجره حررارت پررس يتراغ خرالص در شرراچوب سته تخته خرده چوب ساخته شده از يمدو  اسست

کررده اسرت. نرامبرده در  يريرانردازه گ MPa 1547برابرر را  %1زان مررر  هراردنر يروس و ميدرجه سلسر

کراه گدردم  %50تاغ +  %50 يو در درصدها MPa 1512کاه گددم برابر با  %25تاغ +  %75اختفط  يدرصدها

 ته تخته خرده چروب سراخته شرده ازيسي. کارگر فرد مدو  اسست(11)ه استنمود يرياندازه گ MPa 1370را 

ساخته شده از ممرز خالص  يته تخته خرده چوبهايسيمدو  اسست  يباريو لتMPa (9 ) 2110ممرز خالص را 

 . (13)نموده است يرياندازه گ MPa 3789ق برابر با ين تحقيبا مشابه با ايط تقريرادر ش

 ميراننشران مري دهرد کره  6محاسبات آماري تجزيه واريانس مقاومت چسبددگي داخلي در جدو  

اخرتف  مندري داري وجرود دارد. ضرريب تغييررات ايرن  %1مقاومت چسبددگي داخلي در سرح   ,ميانگين

 مي باشد که قابل قبو  است. %63/10 مقاومت برابر با

آورده  7ساخته شده در جدو    فيبر با دانسيته متوسط يتخته ها يداخل ين مقاومت چسبددگيانگيم

گرروه که در  MPa 76/0مربوط به ممرز خالص برابر با  يداخل يزان مقاومت چسبددگين ميشتريشده است. ب

زان آن مربروط بره تراغ خرالص برابرر برا يرن ميرد، و کمترريگ يقرار م Aدانکن در گروه  ييالفبا يبدد بددي 



 

 - 8 - 

1835/0 MPa اشد و در گروه بيمB  75 يندريگرر  يب ديرد. دو ترکيگيدانکن قرار م ييالفبا يبدد گروهاز% 

 ميرانقرار گرفته انرد، و Aدانکن در گروه  يز هر دو در گروه بدديممرز ن %50تاغ +  %50ممرز و  %25تاغ + 

 ياسرت کره افرزودن مقردار ين مندرين بديوجود ندارد. ا يدار ير از تاغ خالص( اختف  منديوها )نيانگيم

 گذاشته است.تأثير  يداخل يمقاومت چسبددگ بر يب ماده چوبيچوب ممرز در ترک

 مختلف مخلوط تاغ و ممرز ینسبت ها یدانکن برا یو گروه بند يداخل ين چسبندگيانگيم -6جدول

 دانکن ييالفبا یگروه بند (MPa)  يداخل يچسبندگ درصد اختالط

 B 1835/0 تاغ خالص

 A 6710/0 ممرز %25تاغ +  75%

 A 6875/0 ممرز %50تاغ + 50%

 A 7600/0 ممرز خالص

 

 مختلف مخلوط تاغ و ممرز ینسبت ها يداخل يانس چسبندگيه واريتجز -7جدول 

درجه  S.O.Vر ييمنابع تغ

 d.f یآزاد

مجموع مربعات 
SS 

ن ينگايم

 MSمربعات 

F 
 محاسبه

F  جدول

1% 

 يداخل يچسبندگ عامل

 خطا

3 

8 

628/0 

030/0 

209/0 

004/0 

958/55 

-- 

59/7 

-- 

 CV  =63/10%راتييب تغيضر 658/0 11 کل

 

 ينشان دهدده چسبددگ  ,ا ين الياز اترا  ب يش کشش در جهت ضخامت به عدوان شاخريآزما

تاغ خالص را  بتخته خرده چوب ساخته شده از چو يداخل ياست. کارگرفرد مقاومت چسبددگ يداخل

486/0 MPa  251/0کاه گددم  %25تاغ +  %75 يو برا MPa 139/0کاه گددم  % 50تاغ +  %50 يو برا MPa 

تخته خرده چوب ساخته شده از چوب  يداخل ي( مقاومت چسبددگ10. کارگر فرد )(11)نمود يرياندازه گ

 . نمود يريگ اندازه MPa 84/0( 14) يباريو لت MPa 8528/0با مشابه يط تقريممرز خالص را در شرا

 7سراعتي در جردو   24و  2محاسبات آماري تجزيه واريانس واکشريدگي ضرخامتي و جرذب آب 

اختف  مندي داري وجود دارد . ضريب تغييررات برراي  %1ميانگين ها در سح  اعتماد  مياندهد که نشان مي

و  %35/3،  %56/7،  %97/8ساعتي به ترتيب برابر با  24و  2ساعتي و جذب آب  24و  2واکشيدگي ضخامتي 

 .استمي باشد، که قابل قبو   09/2%
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 ساعتي نسبت های 24و  2تجزيه واريانس واکشيدگي ضخامتي و جذب آب  -8جدول 

 مختلف مخلوط تاغ و ممرز 

درجه  S.O.Vمنابع تغيير 

آزادی 
d.f 

مجموع 

 SSمربعات 

 ميانگين

 MSمربعات 

F 
 محاسبه

F  جدول

1% 

 ساعتي( 2واکشيدگي ضخامتي ) عامل

 خطا

3 

8 

026/356 

575/59 

676/118 

447/7 

936/15 

-- 

59/7 

-- 

 CV  =97/8%ضريب تغييرات 601/415 11 کل

 ساعتي(24خامتي)ضواکشيدگي  عامل

 خطا

3 

8 

712/450 

141/59 

237/150 

393/7 

323/20 

-- 

59/7 

-- 

 CV  =56/7%ضريب تغييرات 854/509 11 کل

 ساعتي( 2جذب آب) عامل

 خطا

3 

8 

258/420 

742/63 

086/140 

968/7 

582/17 

-- 

59/7 

-- 

 CV  =35/3%ضريب تغييرات 001/484 11 کل

 ساعتي( 24جذب آب ) عامل

 خطا

3 

8 

964/573 

376/29 

321/191 

672/3 

103/52 

-- 

59/7 

-- 

 CV  =09/2%ضريب تغييرات 340/603 11 کل

 

آورده شرده اسرت.  8دانکرن در جردو    يو جذب آب و گرروه بدرد يضخامت يدگين واکشيانگيم

بره  به تاغ خالص مربوط  يساعت 24و  2ز جذب آب يو ن يساعت 24و  2 يضخامت يدگيزان واکشين ميشتريب

رد و يرگ يدانکرن قررار مر ييالفبا يبدد دسته Aو در گروه    %38/99و  %53/91،  %86/45،  %66/38ب يترت

باشد که در  يم  %19/84و  %17/77،  %07/30،  %43/25ب برابر با يبه ترت ن آن مربوط به ممرز خالصيکمتر

 يضرخامت يدگيواکش يزان هايممرز م %50تاغ +  %50در حالت  دانکن قرار دارد. ييالفبا يدسته بدد Bگروه 

 که با ممرز خالص هش گروه هستدد.دانکن قرار دارند  يدسته بدد Bدر گروه  يساعت 24و  2و جذب آب 
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 ینسبت ها یدانکن برا یو گروه بند يساعت 24و  2 و جذب آب يضخامت يدگين واکشيانگيم -9جدول  

 مختلف مخلوط تاغ و ممرز

 

 

 درصد اختالط

 يدگيواکش

 2 يضخامت

 يساعت

گروه 

 یبند

 ييالفبا

 دانکن

جذب 

 2آب 

 يساعت

گروه 

 یبند

 ييالفبا

 دانکن

ديواکش

 يگ

يتضخام

24 

 يساعت

گروه 

 یبند

 ييالفبا

 دانکن

جذب 

 24آب 

 يساعت

گروه 

 یبند

 ييالفبا

 دانکن

 A 53/91 A 86/45 A 38/99 A 66/38 تاغ خالص

 %25تاغ +  75%

 ممرز

05/32 AB 69/88  َ َ َA 18/36 B 58/97 A 

 %50تاغ + 50%

 ممرز

60/25 B 09/80 B 77/31 B 15/85 B 

 B 17/77 B 07/30 B 29/84 B 43/25 ممرز خالص

 

ساخته شده از چوب تراغ خرالص  يتخته خرده چوبها يساعت 24و  2 يضخامت يدگين واکشيانگيکارگرفرد م

تراغ +  %50کاه گددم و نبز  %25تاغ +  %75 ينمود. نامبرده برا يرياندازه گ  %49/35و   %74/25ب يبه ترت را 

( 4) يزرمهرر ينمود. روشرد يرياندازه گ %74/40،  %32/29و  %93/38،  %19/27ب يکاه گددم را به ترت 50%

ب يتخته خرده چوب ساخته شده از تاغ خالص را به ترت يرا برا يساعت 24و  2 يضخامت يدگين واکشيانگيم

نمرود . نرامبرده  يرياندازه گ %45/56و  %76/46ب يرا به ترت يساعت 24و  2و جذب آب  %31/26و  28/19%

را  يسراعت 2 يدگيب واکشريرصردوبر بره ترت %50تراغ +  %50ز يردوبر و نصر %25تاغ +  %75 يبهايترک يبرا

و  %88/46، %11/49 يسراعت 2جرذب آب  يو بررا %82/25،  %82/28 يسراعت 24 يو برا 87/17%،  74/19%

 يسراعت 24 يضرخامت يدگيواکشر  يدي. دوست حس(9)نمود يرياندازه گ %14/62،  %11/62 يساعت 24 يبرا

و  %2/17هررس نخرل  %50تراغ +  %50 يو بررا 6/18تراغ خرالص را  يه شده براساخت يتخته خرده چوبها

 يريرانردازه گ %2/55هررس نخرل  %50تراغ +  %50 يو برا %9/65تاغ خالص  يرا برا يساعت 24جذب آب 

سراخته شرده از ممررز  يتخته خرده چوبها يرا برا يساعت 24و  2 يضخامت يدگي. کارگر فرد  واکش(5)نمود

 2و جرذب آب  يضخامت يدگي( واکش12) يبارياعفم نموده است. لت %95/24و  %92/21ب يتخالص را به تر

 %00/62،  %87/33،  %50/23ب يساخته شده از ممرز خالص را به ترت يتخته خرده چوبها يبرا يساعت 24و 

 . (8)نموده است يرياندازه گ %62/87و 
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 :یريجه گيبحث و نت

جداسرازي  يکيمکران يبرا روشرهاپس از بخارزني چوب نسيته متوسط خرده با دابر يدد ساخت تخته فيدر فرا

به وسيله چسب بره يکرديگر ا  يساخت ال ييدر مرحله نهااز خشک کردن, شده و پسل يتبد اليا  به اليا 

در  برا دانسريته متوسرطبرر يتخته ف  يکيمکان يرود که مقاومت ها يانتظار م ين حالتيدر چد شوند.مترل مي

 شتر باشد.يط مشابه بيا تخته خرده چوب ساخته شده در شراسه بيمقا

در برا ساخته شرده  فيبر با دانسيته متوسط يتخته ها يکيمکان يهايژگيو يج بدست آمده از بررسينتا

 يو گرروه بدرد يل آنها با استفاده از هررح کرامف تررادفيه و تحليتاغ با ممرز و تجزمتفاوت درصد اختفط 

 :استر يح زتوان به شر يدانکن م

دهرد  يساخته شده نشان م فيبر با دانسيته متوسط يتخته ها يمقاومت خمش يج حاصل از بررسينتا

ن آن يو کمترر MPa 323/8ساخته شده از ممررز خرالص برابرر برا  ين مقاومت مربوط به تخته هايشتريکه ب

ا  چروب يربره ال %50رز تا ا  چوب مميزان اليافزودن م باشد. يم 233/4MPaمربوط به تاغ خالص برابر با 

ا  چروب تراغ ي( ال6) يي( و هغرا5) يماني(، سل1بهبود داده است. پارساپژوه ) %57را تا  يتاغ مقاومت خمش

 يبلدرد هسرتدد بررا يافيال يا  چوب ممرز که دارايال زه اين قضيرا کوتاه گزار  نمودند و با علش به ا يرانيا

( 13) ي( و مهردو7) يد، عاقليساخته شده استفاده گرد نسيته متوسطفيبر با دا يتخته ها يافزودن مقاومت ها

با مقاومرت  سهيدر مقا قين تحقيبدست آمده در ا يمقاومت خمش ا  چوب ممرز را بلدد گزار  کرده اند.يال

تختره  ي( مقاومت خمشر9با مشابه ، کارگر فرد )يط تقريبدست آمده در ساخت تخته خرده چوب با شرا يها

دوسرت ،   MPa 22/8( 6) يزرمهرر ي، روشرد MPa 83/9خته شده از چوب تاغ خرالص را خرده چوب سا

ن يربدسرت آمرده در ا يزان مقاومت خمشيکه از م دهد ينشان م ،نمودند يرياندازه گ MPa 2/7( 5) يديحس

سراخته شرده از ممررز خرالص،  يگر تخته خرده چوبهرايد ياسهيشتر است. در مقاي( بMPa 233/4ق ) يتحق

وس و زمان پرس يدرجه سلس 170، درجه حرارت پرس  %13ک يخود در رهوبت ک ي( در بررس12) ياربيلت

 يريرانردازه گ MPa 32/15تخته خرده چوب ساخته شده از چوب ممرز را برابر برا  يقه مقاومت خمشيدق 4

 8را بره  وس و زمان پررسيدرجه سلس 190، حرارت پرس را به  %16ک را به يرهوبت ک ينمود. نامبرده وقت

ک و کدترر  يرش رهوبرت کينمود. افرزا يرياندازه گ MPa 28/17را برابر با  يقه ارتقاء داد مقاومت خمشيدق

را  ي( مقاومرت خمشر8گذاشته است. کارگر فررد ) يزان مقاومت خمشيش ميدر افزا يقابل توجه تأثيرپرس 

فيبر با دانسيته بر يبا ساخت تخته ف با مشابهيط تقريتخته خرده چوب ساخته شده از ممرز خالص در شرا يبرا

مقاومرت  شتر اسرت.يق بين تحقير بدست آمده در اينمود که از مقاد يرياندازه گ MPa 80/17برابر با  متوسط

 يمقاومرت خمشر %50در حردود  هبدسرت آمرد فيبر با دانسيته متوسرطبدست آمده در ساخت تخته  يخمش

ا  يرش اليپراسبره ويرژه ط ساخت يشرا يبيشان از اثر تخرباشد که ن يحاصل از ساخت تخته خرده چوبها م

 باشد.يم
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دهد  يساخته شده نشان م فيبر با دانسيته متوسط يته تخته هايسيمدو  اسست يج حاصل از بررسينتا

ا  چروب ممررز يرساخته شده  از ال فيبر با دانسيته متوسط يتخته ها ط بهته مربويسين مدو  اسستيشتريکه ب

-يمر MPa 71/880خالص برابرر برا  تاغ ا  چوبين آن مربوط به اليو کمتر MPa 18/1280ا خالص برابر ب

ر بدست يمقاد ،باشد يم MPa 24/1154ته برابر با يسيزان مدو  اسستيز مين ممرز%50ناغ+%50باشد. در حالت 

خرالص توسرط  ساخته شده از تاغ يشده در ساخت تخته خرده چوبها يرير اندازه گيسه با مقاديآمده در مقا

، درجه حررارت  %13ک يخود در رهوبت ک ي( در بررس12) يباريلت کمتر است. MPa 1547( 11کارگرفرد )

ته تخته خرده چوب ساخته شده از چوب ممررز را يسيمدو  اسست 4وس و زمان پرس يدرجه سلس 170پرس 

، حررارت  %16ک را بره يرک رهوبرت ينديط ساخت يش شرايو با افزانمود  يرياندازه گ MPa 3789برابر با 

 MPa 4699ته را برابر با يسيقه ارتقاء داد مدو  اسستيدق 8وس و زمان پرس را به يدرجه سلس 190پرس را به 

 يقابرل تروجه تأثير زين و کدتر  پرسک يش رهوبت کيافزا يهماندد مقاومت خمش .ه استنمود يرياندازه گ

 MPa 2110برابرر برا ته را يسري( مردو  اسست8کرارگر فررد ) .ته گذاشته استيسيزان مدو  اسستيش ميدر افزا

 يمقاومرت خمشر يکره برررو يعوامل شتر است.يق بين تحقير بدست آمده در اينمود که از مقاد يرياندازه گ

ز يرته نيسيمدو  اسست يش بر رويمستقبه هور داشتدد  يبيساخته شده اثر تخر فيبر با دانسيته متوسط يتخته ها

 اشته اند.گذ ياثر مدف

ن يشرتريدهرد کره ب يساخته شده نشان م فيبر با دانسيته متوسط يتخته ها يداخل يچسبددگ يبررس

ن آن مربوط به تاغ خرالص برابرر يو کمتر MPa 76/0مربوط به ممرز خالص برابر با  يداخل يزان چسبددگيم

يم MPa 6875/0برابر با  يداخل يزان چسبددگيز ميممرز ن%50ناغ+%50در حالت  باشد. يم MPa 1835/0با 

 486/0تخته خرده چوب ساخته شده از چوب تاغ خالص را برابرر برا  يداخل ي( چسبددگ8کارگر فرد ) .باشد

MPa 8528/0( 8ممرز خالص ) يو برا MPa 84/0ممررز خرالص  ي( بررا12) يباريو لت MPa يريرگانردازه 

سره برا تختره يسراخته شرده در مقا انسيته متوسطفيبر با د يتخته ها يداخل يزان مقاومت چسبددگيم نمودند.

ا  يرباشد که کوتراه برودن ال يکش م يليدارد و در تاغ خالص خ يبا همخوانيخرده چوبها از ممرز خالص تقر

 گذاشته است. يداخل يزان چسبددگيدر م ير مدفيتاغ تاث

بدسرت  ين هرايانگيرانس ميره واريو تجز يساعت 24و  2و جذب آب  يخامتض يدگيواکش يبررس

و جرذب آب  يضخامت يدگيزان واکشين ميباشد. باستر يدار م ياختف  مند يدارا %1در سح  اعتماد  آمده

ن يدرصرد و کمترر 38/99و  53/91،  86/45،  66/38ب يرمربوط به تاغ خالص برابر با، به ترت يساعت 24و  2

در حالرت  .باشرد يدرصرد مر 29/84 و 17/77،  07/30، 43/25بيآن مربوط به ممرز خالص برابر با ، به ترت

،  60/25ب يربرابر با ، بره ترت يساعت 24و  2و جذب آب  يضخامت يدگيزان واکشيز ميممرز ن %50ناغ+ 50%

 باشد. يدرصد م 15/85و  09/80،  77/31

ا  چروب ياز کوتاه بودن ال ين که ناشييپا يبنمل آمده به علت مقاومت ها يها يبا توجه به بررس

گرردد،  يه نمريتوص فيبر با دانسيته متوسطبر ياستفاده از آن به صورت خالص در ساخت تخته ف باشد يتاغ م
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 يه مريممرز توصر %50تاغ +  %50باشد) حالت  يا  بلدد مداسب ميمخلوط آن با ممرز به علت داشتن ال يول

 يت کمترر مرط مشرابه سراخيسه با تخته خرده چوب با شرايبدست آمده در مقا يگردد(. هرچدد مقاومت ها

 داشته باشد .  ير قابل توجهيتاث يکيمکان يتواند در بهبود مقاومت ها يط پرس ميباشد. کدتر  رهوبت و شرا
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Investigation on the Properties of Medium Density Fiberboards from Mixture 

of Saxaul and Hornbeam Wood 
By: 

 Amiri Sh. 1 and Jahan Latibari A.2 

 

Abstract: 

The property of MDF obtained the mixture of Haloxylon persicum wood (Saxaul)  with 

Carpinus betulus( Hornbeam) at 100:0, 75:25, 50:50, 0:100 ratios is investigated in this study. 

The results of this study showed that there is significant statistical differences (1%) among 

combinations of woods for MOR, MOE, IB, thickness swelling after 2 & 24 hours and water 

absorption after 2 & 24 hours. The bending strength (MOR) of MDF produced of Hornbeam 

wood fibers was highest and Saxaul wood fibers were lowest. Boards produced from 50% 

Hornbeam and 50% Saxaul, showed the important of bending strength 57%. 

The average modulus of elasticity (MOE) of MDF showed significant statistical differences 

(1%). 

MDF produced from Hornbeam wood fibers had showed highest MOE and Saxaul wood fibers 

showed  lowest MOE. 

The result of internal bonding (IB) showed that MDF produced from Saxaul wood fibers 

possessed  lowest IB and Hornbeam wood fibers had highest IB. In other two combinations of 

Hornbeam and Saxaul wood fibers, there are no significant statistical differences (1%) with 

MDF produced from only of Hornbeam wood fibers.  

 

 

Key words: MDF, Saxaul wood, Hornbeam wood, bending strength (MOR), modulus of 

elasticity (MOE), internal bonding (IB). 
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