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 چكيده

دانسـيته  .  اقـدام شـد  چـوب  خرده نسبت به ساخت تخته )Prosopise juliflora( در اين تحقيق با استفاده از چوب گونه سمر
چوب تنه و شـاخه     ) درصد وزني ( گرم بر سانتيمتر مكعب و مقدار پوست         72/0 و   92/0ترتيب   هخشك چوب تنه و شاخه سمر ب      

چوب تنه، چوب (در اين تحقيق شامل نوع ماده اوليه ليگنوسلولزي  ساخت   يمتغيرها.  درصد تعيين شد   14 و   6/13ترتيب   سمر به 
مكانيكي آنهـا    ي فيزيكي و  ها  ويژگيسپس  .  بود ) درصد 12 و   10(و مقدار مصرف چسب     ) شاخه و مخلوط آنها با نسبت مساوي      

 در  وري  غوطـه  سـاعت    24 و   2پـس از     واكشيدگي ضخامتي  و    داخلي چسبندگي  مقاومت،  خمشي  مقاومت،  االستيسيته  مدولشامل  
 دار  معنـي  االستيسـيته   مـدول استثناء    به چوب  خردهي تخته   ها  ويژگي نوع ماده اوليه بر كليه       اثر.  تعيين شد  ENبر طبق استاندارد    آب  

همچنـين  . بـود  ي ساخته شده از چوب شاخه سمر      ها  تخته مربوط به    خمشي  مقاومت  با توجه به نوع ماده اوليه حداكثر       .بوده است 
اثر مقدار چسب نيز بر كليـه       . ي ساخته شده از مخلوط تنه و شاخه سمر است         ها  تختهمربوط به    داخلي   چسبندگي  مقاومتحداكثر  
مكـانيكي   كليـه خـواص فيزيكـي و       سبب بهبود  آنافزايش مصرف    و بوده   دار  معنيي خمشي   ها  يژگيو به غير از     ها  تختهخواص  

 نـوع  در آب بـا توجـه بـه          وري  غوطه ساعت   24 و   2ها پس از     واكشيدگي ضخامتي تخته   گيرياندازهنتايج حاصل از     .شد ها  تخته
 .باشد  مي سمرته شده از چوب تنهي ساخها تختهي فوق مربوط به ها ويژگيحداقل ماده اوليه نشان داد كه 

 
  .هاي فيزيكي، ويژگيخمشي مقاومت، چسب، سمرچوب ، چوب خردهتخته : هاي كليدي واژه

 
 مقدمه
 ي مركـب چـوب    يهاش روزافزون مصرف فرآورده   يافزا

 مصـرف و    ير الگـو  ييـ ت، تغ يـ در كشور كه با رشـد جمع      
 ين بـا نگرشـ  ي نـو يتيريمد. باشديگسترش تقاضا همراه م   

كند تـا از     يه طلب م  ي مواد اول  تأمينه را به منظور     ي سو چند

 محـدود كشـور، بـا    يكسو ضمن كاهش فشار به جنگلها ي
 و ي نسل كنـون ي، آن را بران منابع ي از ا  يبردارحداقل بهره 

 بـا   يد محصـوالت  يگر با تول  ي د ي نموده و از سو    حفظنده  يآ
 و ياز داخلي نتأمينت، عالوه بر يفيارزش افزوده باال و با ك

 .ايددار كشور را فراهم نمينه توسعه پاي، زمييزااشتغال
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ن يـ باشـد و ا    ير مـ  ي فق يران از نظر منابع جنگل    يكشور ا 
 بـه   متأسـفانه . د شده است  يز تشد ير ن يامر در چند سال اخ    

 كننـده مـاده     تـأمين  اشتباه گذشته، منابع     يها استيل س يدل
 ي متكـ  فقطع چوب و كاغذ كشور      يه كارخانجات صنا  ياول

ت يـ ش ظرف يافزاالبته  .  شمال كشور بوده است    يبه جنگلها 
 از  در زمينـه چـوب و كاغـذ        يديـ  تول يو تعداد واحـدها   

 محدوديت در برداشت چـوب از منـابع جنگلـي         كسو و   ي
ـ   ي صـنا  يه بـرا  ي ماده اول  تأمين ،گري د ياز سو كشور   ه ع را ب

 .ن مشكل مطرح نموده استيعنوان مهمتر
ه از سـوي سـازمان      هاي اتخاذ شـد    با توجه به سياست   

در زمينــه حفــظ و و آبخيــزداري كشــور  مراتــع ،جنگلهــا
گـذاري و   صيانت از جنگلهاي شمال كشور، ميـزان نشـانه        

هاي گذشته، سـير نزولـي داشـته و     برداشت چوب در سال   
. هر سال نسبت به سال قبل كاهش محسوسي يافتـه اسـت      

به استناد آمار موجود در ده سال اخير، برداشـت چـوب از    
از دو    و برداشـت سـاليانه     يافتـه  درصد كـاهش     50گل  جن

 متر مكعب در سـال     هزار   800ميليون متر مكعب به حدود      
ــيده اســت  87 ــره . رس ــاي به ــابراين دورنم ــرداري از  بن ب

 چوب مـورد نيـاز صـنايع        تأمينجنگلهاي شمال در زمينه     
طبـق برآوردهـاي انجـام      . كشور بسيار نگران كننده اسـت     

ايع چوب و كاغذ كشور با كمبـود         صن 1385شده، در سال    
 ماده اوليه روبرو    تأمين درصد نيازشان در زمينه      48بيش از   

 ).1385انجمن كارفرمايان صنايع چوب،  (نداهبود
 هـا   ويژگي با توجه به      در كشور  چوب  خرده تخته   توليد

 گذشـته بـه     ي سـالها  ي طـ  ، كـه دارد   ي عموم يو كاربردها 
ن يـ د ا يـ زان تول ي م كه يطوره  ب. افته است يش  يسرعت افزا 

ــال   ــول از س ــ لغا1378محص ــر 373000 از 1386ت ي  مت
سـايت   (افته است يش  ي متر مكعب افزا   700000مكعب به   

FAO(     ن يـ از جامعه به ا   يت و ن  يش جمع ي و با توجه به افزا

ز ادامـه   يـ  ن ينده آ يها د در سال  يش تول ي روند افزا  ،محصول
 .خواهد داشت

 بـه   ييخگو پاسـ  ي بـرا  ،با توجه به مطالـب ذكـر شـده        
ــاين ــد صــنعت  يازه ــه رش ــاده اول( رو ب ــم ــه ) هي و جامع
ن يـ در ا .  نمـود  يزيـ راكنـون برنامـه   د از هم  يبا) محصول(

نه از  ياستفاده مطلوب و به    يكي ،د دو هدف  ي با يزيربرنامه
 يگنوسلولزي منابع ليري بكارگيگري و ديگنوسلولزيمواد ل

 . مورد توجه قرار گيرد شمال كشور يخارج از جنگلها
يكي از منابع چوبي خارج از جنگلهاي شـمال كشـور           

ــه از  ــتك ــي  قابلي ــوردار م ــبي برخ ــد  مناس ــه . باش گون
هـا نشـان داده   بررسـي .  است)Prosopise juliflora(رسم

كهـور پاكسـتاني يـا كهـور        (درخت كوچـك سـمر      است  
 سـال در وسـعت بـيش        50با سابقه كاشت بيش از    ) عار بي
جنوب كشـور چـه بـه        هزار هكتار در نوار ساحلي       160از

هـاي   صورت متمركز در سطح وسيع و چه به صورت لكه         
ــاي     ــبز و جنگله ــاهاي س ــادي از فض ــهم زي ــده س پراكن

كاشت اين منطقه را به خود اختصاص داده اسـت و            دست
 استان داراي جنگلهاي دسـت كاشـت از         8ر  ضدر حال حا  

الرشد بـوده و قـادر       درخت سمر سريع  . باشند اين گونه مي  
 تن چوب در هكتار در سال در منـاطقي كـه            5/2 توليد به  

دارا بـودن   . باشد امكان رشد ساير درختان وجود ندارد، مي      
ـ سازگاري و رشد مناسب در مناطق خشك         هـاي   ا خـاك  ب

شور و تثبيت ازت خاك ازجمله خصوصيات منحصر بفرد         
مجموعــه مقــاالت كارگــاه بررســي  (ايــن درخــت اســت

    ).1385، )سمر(تاني پيامدهاي كاشت و توسعه كهور پاكس
Abohassan ) 1988 (عنوان كرد كهP.juliflora  داراي 

 47 تـا    42 حـدود    .درون چوب مجزا از برون چوب است      
 و Kazmi. دهد درصد تنه جوان را درون چوب تشكيل مي 

بـا افـزايش قطـر تنـه،         عنوان كردند كـه   ) 1992(همكاران  
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 برون چـوب بـه رنـگ      . يابد درصد برون چوب كاهش مي    
 .اي اسـت   زرد يا زرد روشن و درون چوب قرمز تـا قهـوه           

Lima )1994 ( دانسيته خشك چوب سـمرP.juliflora   را
وي . لوگرم بـر متـر مكعـب گـزارش كـرد           كي 910 تا   710

. همين تغييرات را در ارتفاعات مختلف تنه مشاهده نمـود         
نامبرده علت اين امـر را ناشـي از تغييـرات درصـد بـرون               

 Shukla. ت مختلـف تنـه عنـوان كـرد    چـوب، در ارتفاعـا  
 را در زمره چوبهاي سنگين يـا        P.julifloraچوب  ) 1990(

 Goch. دهد خيلي سنگين و همچنين خيلي سخت قرار مي       
عنوان كردند كه چوب سمر بـه دليـل         ) 1992(و همكاران   

سـوزد و داراي     مقدار كربن و ليگنين زيـاد بـه خـوبي مـي           
ــت  ــبي اسـ ــايي مناسـ ارزش ) Khan) 1986 .ارزش گرمـ
 كيلـو كـالري بـر       4216گرمايي ايـن چـوب را در حـدود          

كند كه اين چوب     گزارش كرده است و عنوان مي     كيلوگرم  
 الـوار تهيـه شـده از        .سـوزد  الت تر نيز به خـوبي مـي       حدر

هاي تكنيكي خيلي    چوب درختان اين جنس داراي ويژگي     
به نحـوي   . هستند)  مقاومت زياد   و كشيدگي كم  هم(خوبي  

اي مايل بـه قرمـز ايـن چـوب بـراي          ذاب قهوه رنگ ج كه  
  .مبلمان و كفپوش كيفيت خيلي خوبي دارد

Rajput    گزارش كردند كه چـوب     ) 1986(و همكاران
. هاي مركب چوبي مناسب نيست     سمر براي توليد فرآورده   

در هاي سمر به عنوان كود گياهي        چوب  خردهدر آمريكا از    
و همكـاران    Vimal. شـود  هـا اسـتفاده مـي      ها و بـاغ    پارك

توان از چـوب سـمر در صـنعت          عنوان كردند مي  ) 1986(
 . تخته فيبر استفاده نمود

 ي مركـب چـوب    يها از دسته فرآورده   چوب  خردهتخته  
ل ي تشك چوب  خرده درصد وزن آن را      85ش از   ياست كه ب  

 مـواد ضـد آب و مـواد         ، آن شـامل چسـب     بقيهدهد و    يم
ثر از  أ متـ  چـوب  خـرده  تخته   يها  ويژگي. باشد ي م يحفاظت

 ،هيـ ته مـاده اول   ي دانسـ  ،يازجمله گونه چوب   يعوامل متعدد 
 پـرس   يرهـا ي متغ ،نيـ  مقدار رز  ،هاچوب  خردهشكل و ابعاد    

ن ي از مهمتر  يكي يته ماده چوب  ي كه دانس  باشد؛ يم... گرم و   
 تختـه   يكي و مكـان   يكيزي ف يها  ويژگيگذار بر   تأثيرعوامل  
 از ي بعضـ  بـه اختصـار بـه      زيـر در  . باشـد  ي مـ  چوب  خرده
 .شود ي اشاره مانجام شدهقات يتحق

ــدوســت ــيدر تحق) 1375 (ينيحس ــوان يق  تحــت عن
ع تختــه ي امكــان اســتفاده از چــوب تــاغ در صــنايبررســ
 ين ماده به همـراه صـنوبر در درصـدها         ي از ا  ،چوب  خرده

درصـد اخـتالط    . د كـرد  يـ  تول چـوب   خـرده  تخته   ،مختلف
 ،  75 (،)0 ،   100(ب عبـارت از   يـ ترت چوب تاغ و صنوبر به    

ك يـ ن رطوبـت ك   يهمچنـ . بود) 75 ،   25 (،)50 ،   50 (،)20
نوان عوامـل    ع ز به ي پرس و زمان پرس ن     ي دما ،چوب  خرده
ج حاصـل از درصـد اخـتالط        ينتا. ر در نظر گرفته شد    يمتغ

ش درصد چوب تاغ    يچوب تاغ و صنوبر نشان داد كه افزا       
 و  ي خمشـ  يهـا   ويژگي سبب كاهش    يه مصرف يدر ماده اول  
در .  شده است  چوب  خرده تخته   ي داخل چسبندگي  مقاومت

 ي تاغ و صـنوبر بـه نسـبت مسـاو          ي كه از چوبها   يطيشرا
هـا در برابـر رطوبـت        تختـه  ي ابعاد يداري پا ،استفاده شده 

ا ي ييچوب تاغ به تنها    ين بررس يدر ا . بخش است تيرضا
 يجـه مطلـوب   ي درصد چوب صـنوبر نت     50همراه با كمتر از     

 .نداشته است
گر تحت عنـوان    ي د يقيدر تحق ) 1377 (ينيحسدوست

 ساخته شـده از     چوب  خرده تخته   ي خواص كاربرد  يبررس
ن دو  يـ پتوس و باگاس به مطالعه اثر درصـد اخـتالط ا          ياكال
درصـد  .  درجه حرارت و زمان پرس پرداختـه اسـت         ،ماده

 ،  75(،  )0 ،   100(بيـ پتوس و باگـاس بـه ترت      ياختالط اكال 
. در نظر گرفته شد   ) 100 ،   0 (،)75 ،   25(،  )50 ،   50(،  )20
ها  تخته يكي و مكان  يكيزي خواص ف  يج حاصل از بررس   ينتا
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 درصد در ماده    50ش درصد باگاس تا     ينشان داد كه با افزا    
 .ابدييها بهبود م تختهي خواص كاربرد،هياول

ــأثير يبــه بررســ) 1377(كــارگرفرد  ــر pH ت  چــوب ب
 5از  نـامبرده   .  پرداخته اسـت   چوب  خرده تخته   يها  ويژگي

 يلـ ي انج  و  بلـوط  ، ممـرز  ، راش ، شامل توسـكا   يگونه چوب 
رها عبارت از سه    ير متغ يسا.  ساخت يشگاهي آزما يهاتخته

ج مربــوط بــه ينتــا. زان هــاردنر بــوديــ م4  وزمــان پــرس
ها نشان داد كـه گونـه       چوب  خرده تخته   ي ضخامت يدگيواكش

 يدگي حـداكثر واكشـ    يهـا دارا  ر گونه يتوسكا نسبت به سا   
ن اختالف را جرم    ي ا ينامبرده علت اصل  . باشد ي م يضخامت

هـر  ب كه   ين ترت يبد. كند ي م ي معرف يمخصوص گونه چوب  
 مقـدار   ، بـاالتر باشـد    يچقدر جرم مخصوص گونـه چـوب      

 ي چوب يها گونه يبرا. ابديي كاهش م  ي ضخامت يدگيواكش
 ي بـرا  چوب  خرده از   يشتري حجم ب  ،با جرم مخصوص كم   

رد و در   يـ گ يده قرار م   مورد استفا  چوب  خردهساخت تخته   
 ي چـوب  يهاسه گونه ي در مقا  چوب  خردهك  يجه ارتفاع ك  ينت

ك ي كبنابراين. ابدييش ميشتر افزاي ب،با جرم مخصوص باال  
شـتر  ي ب ييدن بـه ضـخامت نهـا      ي رس ي فوق برا  چوب  خرده

ن نوع تختـه    يكه ا  ي هنگام بدين ترتيب، . د فشرده گردد  يبا
 از طــرف ياديــ فشــار ز،رديــگ يدر معــرض آب قــرار مــ

 و خارج شدن از     ي برگشت به حالت عاد    يها برا چوب  خرده
 .ديآيجاد شده بوجود ميفشار و تراكم ا
با استفاده از مخلـوط سـاقه پنبـه و          ) 1385(كارگرفرد  

.  اقـدام كـرد    چوب  خردهپتوس نسبت به ساخت تخته      ياكال
ب يـ ترت پتوس بـه  ينسبت اختالط ساقه پنبـه و چـوب اكـال         

ــارت از ) 25، 75(، )50، 50(، )75، 25 (،)100، 0( عبــــ
ها از سه زمان پرس استفاده       ساخت تخته  يبرا. درصد بود 

 تختـه   ي خمشـ  يهـا   ويژگـي  يج حاصل از بررسـ    ينتا. شد
 ،پتوسيزان چوب اكال  ي نشان داد كه با كاهش م      چوب  خرده

ج حاصـل از  ينتـا . افـت يها بهبود  تختهي خمش يها  ويژگي
ش يان داد كه با افزاها نش  تخته ي ضخامت يدگي واكش يبررس

 ي ضخامت يدگي مقدار واكش  ،هيپتوس در ماده اول   يچوب اكال 
 .افته استيكاهش 
 بـا  چـوب  خردهبه مطالعه خواص تخته   ) 1377 (يبيحب

 زمـان و درجـه حـرارت        ، مقدار چسب  يرهايتوجه به متغ  
مصـرف  ش  ينامبرده عنوان كرد كه بـا افـزا       . پرس پرداخت 

پيـدا   تختـه بهبـود      يكي و مكـان   يكيزيه خواص ف  ين كل يرز
 .استكرده 

با استفاده از مخلوط چوب اكـاليپتوس       ) 1385(حبيبي  
 10  و    8و صنوبر با توجه بـه دو مقـدار مصـرف چسـب              

نسـبت اخـتالط چـوب      .  ساخت چوب  خردهدرصد، تخته   
، 5/66(،  )0،  100(اكاليپتوس و صنوبر به ترتيب عبارت از        

 حاصــل از نتــايج. بــود) 100، 0(، )5/66، 5/33 ( و)5/33
ها نشان داد كه به     بررسي خواص فيزيكي و مكانيكي تخته     

طور كلي با افزايش درصد چـوب صـنوبر در مـاده اوليـه              
از سـوي ديگـر     . ها افزايش يافت   ي خمشي تخته  ها  ويژگي

ــه     ــاده اولي ــاليپتوس در م ــوب اك ــد چ ــزايش درص ــا اف ب
اثـر  .  بهبود يافـت   ها  تختهي واكشيدگي ضخامتي    ها  ويژگي

.  نبود دار  معني ها  تخته چسبندگي  مقاومتالط بر   نسبت اخت 
همچنين با افزايش مصرف چسب كليه خواص فيزيكـي و          

 .ها بهبود يافت مكانيكي تخته
Benedito Rocha Vital ــر ) 1974( و همكــاران  4اث

ته تختـه سـاخته شـده از        يو دانس ) هيته ماده اول  يدانس(گونه  
 چوب  خردهته   تخ يكي و مكان  يكيزي ف يها  ويژگيآنها را بر    

 ،Paulownia tomentomها عبارت از گونه.  كردنديبررس
Virola spp، Terminalia superba، Pericopsis eluta و 

3cmب يــترت ته آنهــا بــه يدانســ
g 28/0، 3cm

g 43/0 ، 

3cm
g 57/0   3 وcm

g 65/0 محققان مـذكور از    . بودند
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 ،2ب  ين از ترك  يطور جداگانه و همچن    هها ب ك از گونه  يهر  
ته يز بـا دو دانسـ     يـ هـا ن  تختـه .  گونه تختـه سـاختند     4 و   3

3cm
g 56/0    3 كم و    ي و با نسبت فشردگcm

g 71/0  و 
 ي خمشـ  يها  ويژگي. اد ساخته شدند  ي ز يبا نسبت فشردگ  

ن يهمچنـ . افـت يش  يها افزا ته تخته يش دانس يها با افزا  ختهت
 ســاخته شــده در نســبت يهــا تختــه،كســانيته يدر دانســ
ن از ي پــائيســه بــا نســبت فشــردگي بــاال در مقايفشــردگ

ــي ــا ويژگـ ــيهـ ــري خمشـ ــدي بهتـ ــوردار بودنـ .  برخـ
ته تخته بهبود   يش دانس يز با افزا  ي ن ي داخل چسبندگي  مقاومت

ــي ــ يشخصــم رابطــه يافــت ول  و ين نســبت فشــردگيب
 . مشاهده نشدي داخلچسبندگي مقاومت

Suchland نـــه پـــراكنش يدر زم) 1989( و همكـــاران
نامبردگـان  .  انجـام دادنـد    يته در تخته تراشه مطالعات    يدانس

 ي ساخته شده با نسـبت فشـردگ       يهاعنوان كردند كه تخته   
 برخـوردار   يشـتر ي ب ي ضـخامت  يدگيباالتر از مقدار واكشـ    

 .هستند
Maloney) 1993 (    ه يـ ته مـاده اول   يعنوان كرد كه دانسـ

 چـوب   خرده تخته   ي مقاومت يها  ويژگي بر   ي اثر مهم  يچوب
ته كـم تـا     ي با دانس  يهاچوب  خرده ساخت تخته    يدارد و برا  
از  ، مطلوب ي مقاومت يها  ويژگي به   يابي جهت دست  ،متوسط
 يكـ ينـامبرده   . د اسـتفاده شـود    يته كم با  ي با دانس  يهاگونه

 ي مقاومت يها  ويژگي بر   يي بسزا تأثير را كه    يملگر از عوا  يد
. كنـد  ي عنـوان مـ  ي نسـبت فشـردگ    ، دارد چوب  خردهتخته  

 ،ابـد يش  ي افـزا  يب كه هر قدر كه نسبت فشردگ      ين ترت يبد
 نـامبرده   .افتيز بهبود خواهد    ي تخته ن  ي مقاومت يها  ويژگي

 و  يكـ يزي ف يهـا   ويژگـي  بر    ديگر گذارتأثيرازجمله عوامل   
. كنـد  ي مـ  ين معرف ي را مقدار رز   چوب  ردهخ تخته   يكيمكان

ه خواص تخته   ين كل يش مصرف رز  يب كه با افزا   ين ترت يبد
 هدف از اين تحقيق امكـان اسـتفاده         بنابراين .ابدييبهبود م 

 چـوب  خـرده از اين ماده ليگنوسـلولزي در صـنعت تختـه      
 .باشد مي

 
 مواد و روشها

 Prosopise( سمرچوب تنه و شاخه ق از ين تحقيدر ا 

juliflora(     مخلوط با نسبت مساوي    و به صورت جداگانه  
ابتـدا  .  استفاده شد   همسان چوب  خردهجهت ساخت تخته    

سـپس  . هـايي تهيـه گرديـد      تنه و شـاخه سـمر ديسـك       از  
براي تعيين دانسيته خشـك     هاي فوق    از ديسك هايي   نمونه

 D 2395-93 شماره ASTMتنه و شاخه بر طبق استاندارد 
3cm (تنه  چوب  ته  يانساينكه د جه به   با تو . تهيه گرديد 

g 

3cm(شاخه   چوب   دانسيته  و )92/0
g 72/0 ( تعيين شد .

 حاصـل از    يه مصـرف  يـ ته مـاده اول   ين دانسـ  يانگيـ م بنابراين
 .گرديدتعيين ر ي طبق رابطه ز،مخلوط چوب تنه و شاخه

 
nn DPDPDPD +++= ...2211 

 :بطهن رايكه در ا
 

D = 3(ه ي ماده اولدانسيتهن يانگيمcm
g( 

nDD 3cm (ي مصرفيچوبهادانسيته  = 1...,
g( 

nPP  (%) مختلف يزان مصرف چوبهايم = 1...,
 1 ه در جـدول   ي ماده اول  يدرصد اختالط و نام اختصار    

 .ارائه شده است
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  آنهايه و نام اختصاريب ماده اولي در تركتنه و شاخه سمر مقدار مصرف چوب – 1جدول 
 (%)مقدار مصرف ماده چوبي 

 نام اختصاري
 شاخه تنه

 T( 100 0(تنه 
 B(  0 100(شاخه 

 M( 50 50(مخلوط تنه و شاخه 
 
ك يـ ز  با اسـتفاده ا   به طور جداگانه    هاي سمر     و شاخه  تنه

 بـه  Pallmann X 430-120 PHT از نـوع  يخـردكن غلطكـ  
اب يك آسـ  يـ  بـا اسـتفاده از       بعـد ل و   يقطعات كوچكتر تبـد   

 Pallmann PZ8 از نوع يشگاهيآزما) Ring Flaker (يحلقو
 چـوب   خـرده ساخت تخته     قابل استفاده در   يهاچوب  خردهبه  
ز و  يـ ار ر ي بسـ  يهـا چوب  خـرده پـس از حـذف      . ل شدند يتبد

 رطوبـت  ، نبودندچوب خردهسب ساخت تخته درشت كه منا 
دن ي تا رسـ   يشگاهيكن آزما ك خشك يله  يها به وس  چوب  خرده

 يكي پالسـت  يهـا سـه ي كاهش داده شـد و در ك       ،% 1به مقدار   
 سـاخت تختـه     ي و بـرا   يبنـد  بسـته  ،مقاوم به نفوذ رطوبـت    

ــرده ــوب خ ــدارچ ــدندي نگه ــ.  ش ــي از يبرخ ــا ويژگ  يه
  .ئه شده است ارا2 در جدول ي مصرفيهاچوب خرده

 
 هاچوب خردهب مربوط به ي ابعاد و ضرا– 2جدول 

 )mm(ن ابعاد يانگيم
 ماده اوليه

 ضخامت عرض طول
 يب پهنيضر يدگيب كشيضر

ژه يسطح و

g
cm2

 

 19/30 22/3 25/22 72/0 32/2 02/16 تنه
 40/43 77/2 95/23 64/0 77/1 33/15 شاخه

 
زن ك دسـتگاه چسـب    يها از   چوب  ردهخ يزن چسب يبرا
 استفاده شـد و محلـول چسـب بـا اسـتفاده از              يشگاهيآزما
بمنظـور  . ديـ  مخلـوط گرد   ها كامالً چوب  خرده فشرده با    يهوا
 40 * 40 بـه ابعـاد     ي از قالب چوب   چوب  خردهك  يل ك يتشك
ـ  چسب يهاچوب  خردهمتر استفاده شد و     يسانت  شـده كـه     يزن
-هيـ ن شده بود بصورت ال    ي توز يشگاهي آزما يله ترازو يبوس
 .ده شدنديكنواخت در داخل قالب پاشي يها

ك پرس  ي، با استفاده از     چوب  خردهك  يكل  يپس از تشك  
 اقـدام بـه فشـردن    BURKLE L100 از نـوع  يشـگاه يآزما
. ديـ  گرد يشـگاه ي آزما يها و ساخت تخته   چوب  خردهك  يك

 ( هيـ  مـاده اول نـوع ر ي با توجه به دو عامل متغ،قين تحقيدر ا 
 12  و 10(و مقدار چسب    ) نه، شاخه، مخلوط تنه و شاخه       ت

مار در مجمـوع  ي هر ت  ي تكرار برا  4و در نظر گرفتن     ) درصد
رهـا ازجملـه    ير متغ يسـا .  ساخته شـد   يشگاهي تخته آزما  24
 دقيقـه،   4زمـان پـرس      ،گرادي درجـه سـانت    185 پرس   يدما

ــ ــهيدانس 3cmته تخت
g 75/0، ــرس ــار پ 2cm فش

kg 30، 
ن اوره  يـ رز( نـوع چسـب      ،% 12 چوب  خردهك  يرطوبت ك 

، )كلـرور آمونيـوم     % ( 1، هاردنر   % 50با غلظت   ) ديهفرمالد
ي هـا   ويژگـي  .ثابت در نظر گرفتـه شـد       % )1( پارافين مايع   

 . ارائه شده است3 چسب مورد مصرف در جدول
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 ي چسب مورد مصرفها ويژگي – 3جدول 

pH 
 ويسكوزيته

 )ثانيه(
 ژل تايم

3cm دانسيته )ثانيه(
g لدĤوضعيت ظاهري يد آزادهفرم 

 ايي شيشه %2حداكثر  235/1 58 30 57/7
 

 رطوبـت   يسـاز كنواخـت ي و   يسـاز شروطمبه منظور   
 يها، تخته ي داخل ي تنشها يسازن متعادل يها و همچن  تخته

 ياهشـگ يط آزما ي روز در شـرا    15ساخته شـده بـه مـدت        
ــدي گردينگهــدار ــه. دن ــونيهــانمون ــراي آزم ــي تعي ب ن ي
ها مطابق با اسـتاندارد      تخته يكي و مكان  يكيزي ف يها  ويژگي

EN 310-317-319شـامل  هـا  ويژگـي ن يـ ا. دنديه گردي ته 
ــت ــي مقاوم ــدول، )MOR (خمش ــيته م ، )MOE (االستيس
 ي ضـخامت  يدگيو واكشـ  ) IB (ي داخلـ  چسـبندگي   مقاومت
 24TS و   2TS در آب    يورطـه  ساعت غو  24 و   2پس از   

 و  ي تصادف ج حاصل در قالب طرح كامالً     ينتا. دين گرد ييتع
 ل قـرار گرفـت و در      يـ ه و تحل  يل مورد تجز  يآزمون فاكتور 

نهـا بـا اسـتفاده از       يانگيدار، م يصورت وجود اختالف معنـ    

و متقابـل    و اثر مستقل     يبندطبقه) DMRT(آزمون دانكن   
 مورد مطالعـه مـورد      يها  ويژگير بر   يك از عوامل متغ   يهر  

 .بحث قرار گرفت
 
 جينتا

  و مخلوط تنه و شاخه      شاخه ،دانسيته خشك چوب تنه   
 گرم بر سانتيمتر مكعب      82/0 و   72/0،  92/0ترتيب   سمر به 
چوب ) درصد وزني (همچنين مقدار پوست     .گرديد تعيين

.  درصد تعيـين شـد     14و   6/13ترتيب   تنه و شاخه سمر به    
در اين تحقيق    هاي ساخته شده  چوب  خردهي تخته   ها  ويژگي

    . ارائه شده است4در جدول 

 
 )تنه، شاخه، مخلوط ( هاي ساخته شده از چوب سمر چوب خردهي تخته ها ويژگي -4جدول 

واكشيدگي 
 24از  ضخامتي پس

 (%)ساعت 

واكشيدگي 
 2از  ضخامتي پس

 (%)ساعت 

چسبندگي 
 )MPa(ي داخل

 االستيسيته مدول
)MPa( 

 خمشي مقاومت
)MPa( 

مقدار چسب  
(%) 

 ماده اوليه

86/8 04/4 516/0 1666 5/10 10 
6/6 48/2 687/0 1954 2/12 12 T 

02/22 04/10 516/0 1943 3/13 10 
79/13 3/5 147/1 2135 5/14 12 B 

89/12 56/6 276/1 2154 2/12 10 
99/8 06/4 274/1 2178 1/13 12 M 

 
فقط ه يانس اثر ماده اوليه واريتجز :يخمش يها ويژگي

شـكل  . دار است ي معن چوب  خرده تخته   خمشي  مقاومتبر  
 را  چـوب   خـرده  تختـه    خمشـي   مقاومته بر   ي اثر ماده اول   1

هـاي   مربوط به تخته   خمشي  مقاومتحداقل  . دهد ينشان م 
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 هـاي  ساخته شده از تنه سمر و حداكثر آن مربوط به تختـه        
 افـزايش و بهبـود      .هـاي سـمر اسـت      ساخته شده از شاخه   

 درصـد   22ويژگي فوق بـا توجـه بـه مـاده اوليـه حـدود               
 خمشـي   مقاومـت فقـط بـين      1شـكل    با توجه به     .باشد مي

 دار  معنـي هاي ساخته شده از تنـه و شـاخه اخـتالف             تخته
تيمـار برتـر     ،1 شـكل همچنين بـا توجـه بـه        . دارد وجود
 هرچنـد كـه     ،باشد شاخه سمر مي  هاي ساخته شده از      تخته

هـاي سـاخته شـده از شـاخه و            تختـه  خمشي  مقاومتبين  
بندي دانكن اخـتالف     مخلوط شاخه و تنه با توجه به گروه       

ا    . وجود نداشـت   دار  معني تجزيـه واريـانس اثـر مقـدار       امـ 
 دار معنـي  چـوب   خرده خمشي تخته    يها  ويژگيچسب بر   

 مقدار مصـرف     در هاي حداكثر اين ويژگ   در حالي كه   .نيست
 . درصد مشاهده شد12چسب 

 

 
 چوب خرده تخته خمشي مقاومت اثر ماده اوليه بر -1شكل

 

انس نشـان   يز وار يج آنال ينتا :ي داخل چسبندگي  مقاومت
و همچنـين اثـر     چسب  مستقل ماده اوليه ،مقدار     داد كه اثر    

شكلهاي . دار است ي معن يژگين و يبر ا متقابل اين دو عامل     
 را بــر ويژگــي فــوق نشــان هــاتيــب ايــن اثربــه تر  3 و 2

ــي ــد م ــكل   . دهن ــه ش ــه ب ــا توج ــداكثر  2ب ــداقل و ح  ح
ي هـا   تختـه  داخلي به ترتيب مربوط بـه        چسبندگي  مقاومت

هــاي ســمر  شــاخهمخلــوط تنــه و ســاخته شــده از تنــه و 
 افزايش و بهبود ويژگي فوق با توجه به ماده اوليه           .باشد مي

 2شــكل بــه  بــا توجــه . درصــد بــوده اســت113حــدود 

از مخلوط  ي ساخته شده    ها  تخته داخلي   چسبندگي  مقاومت
 . عنوان تيمار برتر معرفي گرديدتنه و شاخه هاي سمر به

 بـا توجـه بـه       ها  تخته داخلي   چسبندگي  مقاومتتغييرات  
مقدار مصرف چسب نشان داد كه حـداكثر ايـن ويژگـي در             

بهبود اين ويژگـي در     .  مالحظه شد  12مقدار مصرف چسب    
 (  درصـد بـوده اسـت      35حـدود    افزايش مصرف چسب     اثر

 ها تخته داخلي چسبندگي مقاومت حداكثر  وحداقل .)3شكل 
بـه  ) 4شـكل ( ماده اوليه و مقدار چسب       متقابلبا توجه به اثر     

ي ساخته شده از مخلـوط      ها  تختهترتيب مربوط به تيمارهاي     
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مخلوط تنـه و    و   درصد   10سمر با مقدار مصرف چسب      تنه  
 درصـد مـي     12  و 10  در مقدار مصرف چسـب     شاخه سمر 

مقدار افزايش اين ويژگي با توجـه بـه تيمارهـاي           البته  . باشد
 . درصد بوده است146فوق بالغ بر 
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 چوب خرده داخلي تخته چسبندگي مقاومت اثر ماده اوليه و مقدار چسب بر -4 شكل

 
انس عوامـل  يـ ز واريج آنـال ينتا :ي ضخامت يدگيواكش

 سـاعت   24 و   2پـس از     ي ضـخامت  يدگير بر واكشـ   يمتغ
ه يـ داد كه اثر مسـتقل كل     ها نشان    تخته  در آب  يورغوطه

 يهـا   ويژگـي ن اثر متقابل آنها بـر       ير و همچن  يعوامل متغ 
ب يـ بـه ترت   8 و   7،  6 ،5 يشكلها .دار است يمذكور معن 

ــر ــتقلاث ــاده اول مس ــ م ــدار چســب هي ــدار  و مق ــر مق ب
 سـاعت   24 و   2هـا پـس از       تختـه  ي ضـخامت  يدگيواكش
و حـداكثر   حـداقل   . دهـد   را نشان مي    در آب  يورغوطه
مربـوط  ترتيب   به ي فوق با توجه به ماده اوليه،      ها ويژگي

تنـه و شـاخه سـمر        سـاخته شـده از       يهـا مار تخته يبه ت 
ي فوق با توجه    ها  ويژگي) كاهش(مقدار بهبود   . باشد مي

بـا توجـه بـه      .  درصد بوده اسـت    57به ماده اوليه حدود     
ي ســاخته شــده از هــا تختــهبنــديهاي دانكــن نيــز  گــروه
ــاخه ــوان  ش ــه عن ــمر ب ــاي س ــروه  ه ــر در گ ــار برت  تيم
 .اند ايي قرار گرفته جداگانه

 24 و   2پس از    ها  تختهتغييرات واكشيدگي ضخامتي    
بـا توجـه بـه مقـدار مصـرف           در آب    وري  غوطهساعت  

 در مقـدار    هـا   ويژگـي ايـن   حـداقل   چسب نشان داد كه     
 در  هـا   ويژگيبهبود اين   .  مالحظه شد  12مصرف چسب   

 33 و   42ود   بـه ترتيـب حـد      اثر افزايش مصرف چسب     
   .درصد بوده است

 پـس   هـا   تختهحداقل و حداكثر واكشيدگي ضخامتي      
 در آب بـا توجـه بـه اثـر           وري  غوطـه  ساعت   24 و   2از  

بـه  ) 10 و   9 شـكل (متقابل ماده اوليـه و مقـدار چسـب          
ي ساخته شده از تنـه      ها  تختهترتيب مربوط به تيمارهاي     

بـا  و شاخه سمر     درصد   12دار مصرف چسب    قسمر با م  
كـاهش  مقدار  .  درصد مي باشد   10 مصرف چسب  قدارم
با توجه بـه تيمارهـاي فـوق بـالغ           ها  ويژگياين  ) بهبود(
 . درصد بوده است70بر
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 بحث
 92/0دانسيته خشك چوب تنه و شاخه سمر به ترتيب          

بنابراين .  اندازه گيري شد    گرم بر سانتيمتر مكعب      72/0و  
لذا چوب اين گونه در زمـره چوبهـاي سـنگين تـا خيلـي               

نتيجه حاصل از تعيـين دانسـيته خشـك         . سنگين قرار دارد  
 ن همخـواني دارد   اچوب تنه سـمر بـا نتـايج سـاير محققـ           

)Lima  ،1994(.       همچنين مقـدار پوسـت)   درصـد وزنـي (
يين  درصد تع14 و 6/13چوب تنه و شاخه سمر به ترتيب    

 .شد
ي فيزيكــي و هــا ويژگــيبــا بررســي نتــايج حاصــل از 

هاي ساخته شده از چـوب تنـه و         چوب  خردهمكانيكي تخته   
شاخه سمر در مقـادير مختلـف چسـب مـي تـوان نتيجـه               

بـا   چـوب   خـرده  تختـه    خمشي  مقاومتحداكثر  گرفت كه   
ي سـاخته شـده از      هـا   تختـه توجه به ماده اوليه مربوط بـه        

 دانكـن،   يبنـد  ته با توجه به گـروه      الب .شاخه هاي سمر بود   
 يهـا  تختـه  خمشـي   مقاومـت مار مذكور با    ين ت ي ب ياختالف

 . وجـود نداشـت    تنه و شاخه سـمر    مخلوط  ساخته شده از    
 تختـه   ي خمش يها  ويژگيثر بر   ؤن عوامل م  ي از مهمتر  يكي

به طـوري كـه     .  است يه چوب يته ماده اول  ي، دانس چوب  خرده
ته تختـه   ينسبت به دانس   يه چوب يته ماده اول  يهر چقدر دانس  

ن يـ ابـد و ا   ييش م ي تخته افزا  يب فشردگ ي ضر ،كمتر باشد 
 در  ي از مـاده چـوب     يشـتر يگـردد تـا حجـم ب       يامر سبب م  

ن سـطح تمـاس     يها وجود داشته باشد و همچن     ع تنش يتوز
ب انتقـال تـنش     ين ترت يافته و بد  يش  يها افزا چوب  خردهن  يب
 سـبب   ن امـر  يـ ا. رديـ گ يها بهتر صـورت مـ     چوب  خردهن  يب
 بهبـود   چـوب   خـرده  تختـه    ي خمش يها  ويژگيگردد تا    يم
ه از يـ ته مـاده اول ين دانسـ يانگيـ نكـه م يبـا توجـه بـه ا     . ابدي

3cm
g 92/0     3تا  براي تنه سمرcm

g 72/0   براي شاخه
 تختـه   ينسـبت فشـردگ   بنـابراين   . افته است يكاهش   سمر

مار مذكور  ي فوق در ت   يژگيكثر و افته است و حدا   يش  يافزا
؛ 1385؛ كـارگرفرد،    1375دوسـت حسـيني،    (مالحظه شـد  

ــي،   و همكــاران، Benedito Rocha Vital؛ 1386حبيب
ــه همــ؛)Maloney ،1993؛ 1974 ز حــداقل يــل نيــن دلي ب

 تنه سمر  ساخته شده از     يها مربوط به تخته   مذكور يژگيو
 .باشديم

دهنده  نشان چوب  خرده تخته    داخلي چسبندگي  مقاومت
.  استچوب  خردهكيفيت اتصال چسب در اليه مياني تخته        

 بـا   هـا   تخته داخلي   چسبندگي  مقاومتنتايج بدست آمده از     
 اثر مستقل ماده اوليه و مقدار چسب نشان داد كـه            توجه به 

و افزايش مصرف چسب به ترتيـب سـبب         تغيير ماده اوليه    
. اسـت  درصد شـده     35 و   113بهبود اين ويژگي به مقدار      

 در اين رابطه اثر ماده اوليـه مهمتـر از اثـر چسـب               بنابراين
اثر متقابل دو عامـل فـوق بـر ويژگـي مـذكور             . بوده است 

بـه ترتيـب    نشان داد كه حـداقل و حـداكثر ايـن ويژگـي             
 تنـه سـمر بـا مقـدار         ي سـاخته شـده از     ها  تختهمربوط به   

 درصد و مخلوط تنه و شاخه سـمر بـا           10مصرف چسب   
مقـدار  .  درصد بوده اسـت    12 و   10چسب  مقادير مصرف   

 درصـد   146 اين افزايش با توجه به تيمارهاي فوق بالغ بر        
 چسـبندگي   مقاومـت ثر بر   ؤدر رابطه با عوامل م     .بوده است 

 كليـه ايـن   ومختلفي صورت گرفته است   داخلي تحقيقات   
افـزايش    از بهبـود ايـن ويژگـي در اثـر          تتحقيقات حكيـ  

ش مصرف چسب تعـداد   زيرا با افزاي  . مصرف چسب است  
  و مقاومـت   ها و همچنين كيفيت   چوب  خردهنقاط اتصال بين    

؛ 1377حبيبـي و همكـاران،       (بـد يا  اتصاالت فوق بهبود مي   
طه با اثر نوع ماده     در راب . )Maloney  ،1993؛  1386حبيبي،  
 داخلــي نيــز چســبندگي مقاومــت دانســيته آن بــر  واوليــه

انگر آن اسـت    نتايج بيـ  .  است انجام شده تحقيقات مختلفي   
در بعضي مواقع اثر تركيب ماده اوليه بر ويژگـي فـوق            كه  
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آنچـه  .  نبـوده اسـت    دار  معنـي  و در بعضي مواقـع       دار  معني
مسلم است اين است كه ظاهرأ عوامل ديگري نيز بر روي           

  .گذار هستندتأثيراين ويژگي 

 و خمشـي  مقاومـت ش مصرف چسب سبب بهبود     يافزا
هـا   تختـه  ي ضخامت يدگيش و واك  ي داخل چسبندگي  مقاومت

 نقاط اتصـال و     تعدادش مصرف چسب    يبا افزا . شده است 
ن امـر سـبب     يافته و ا  يش  ين مقاومت اتصاالت افزا   يهمچن
 چـوب   خـرده  تختـه    يكي و مكان  يكيزي ف يها  ويژگيبهبود  

؛ 1386؛ حبيبــي، 1377حبيبــي و همكــاران،  (شــده اســت
Maloney ،1993(. 

ولزي در اثر جـذب و      تغيير ابعاد فرآورده هاي ليگنوسل    
كـه   ييهـا  دفع آب توسط جدار سلول، به ويژه در فرآورده        

. رود شـمار مـي    دانسيته آنها باالست از خواص نامطلوب به      
مقــدار واكشــيدگي ضــخامتي تغييــرات  نتــايج حاصــل از

با توجه به اثر مستقل ماده اوليـه و مقـدار چسـب              ها  تخته
، وبژگـي   چسـب نشان داد كه با تغيير ماده اوليـه و مقـدار            

.  درصــد بهبــود يافتــه اســت38 و 57مــذكور بــه ترتيــب 
مقدار چسب بر ويژگي     اثر   اثر ماده اوليه نسبت به      بنابراين  
اثر متقابل دو عامل فـوق بـر        . مشهودتر بوده است   ،مذكور

ويژگي مذكور نشان داد كه حداقل و حداكثر ايـن ويژگـي      
سـمر بـا    هاي ساخته شده از تنـه        به ترتيب مربوط به تخته    

  درصد و شـاخه سـمر بـا مقـدار          12دار مصرف چسب    قم
) بهبـود (مقدار كـاهش    . باشد  درصد مي  10مصرف چسب   

 درصـد   70 با توجه به تيمارهاي فوق بالغ بر         ها  ويژگياين  
دهنـده اثـر مقـدار مصـرف         اين نتيجـه، نشـان     .بوده است 

چسب باال و همچنين اثر دانسـيته مـاده اوليـه بـر ويژگـي               
تحقيقات مختلف در رابطـه بـا اثـر مصـرف           . مذكور است 

 چـوب   خـرده تختـه   چسب بر مقدار واكشيدگي ضـخامتي       
دهنده ايـن اسـت كـه بـا افـزايش مصـرف چسـب،           نشان

؛ 1377حبيبـي و همكـاران،       (يابـد  يويژگي فوق بهبـود مـ     
با توجـه   از طرف ديگر    . )Maloney  ،1993؛  1386حبيبي،  

3cm تنه سمر ته  ينكه دانس يبه ا 
g 92/0   دانيسـته شـاخه     و

3cm سمر
g 72/0  ي نسـبت فشـردگ    بنـابراين . تعيين شد 

  چوب مراتب كمتر از   بهچوب تنه    ساخته شده از     يهاتخته
ته ثابـت از    ي ساخت تخته با دانسـ     ي بوده است و برا    شاخه

 تنه از چوب    ي حجم كمتر  ،ماده ليگنوسلولزي  نوع   ن دو يا
جـه  يدر نت. اسـتفاده شـده اسـت    چوب شاخه   ا  سه ب يدر مقا 
دن بـه   ي رسـ  ي بـرا  ،شـاخه  نسـبت بـه      تنـه  يهـا چوب  خرده

 ي هنگام بنابراين. اند تخته كمتر فشرده شده    ييضخامت نها 
 ،رنـد يگ ي فـوق در معـرض آب قـرار مـ          يهاچوب  خردهكه  

 شـوند  يده مـ  يكمتـر واكشـ   شـاخه    يهاچوب  خردهنسبت به   
ــاران، ( ــارگرفرد و همك ــارگ1377ك ــاران، ؛ ك رفرد و همك

. )Suchland and Xu ،1989؛ 1386؛ حبيبــــي، 1385
ژه يـ  كمتر از سطح و    تنه يهاچوب  خردهژه  ي سطح و  همچنين
گردد  ين امر سبب م يا. دي محاسبه گرد  شاخه يهاچوب  خرده

شـتر  ي ب تنه يهاچوب  خرده ،تا در مقدار مصرف ثابت چسب     
 يدگيل مقـدار واكشـ  ين دليند و به همشوبه چسب آغشته   

شـاخه   سـاخته شـده از       يهـا  آنها نسبت به تخته    يضخامت
 .كمتر بوده است

ي ساخته شده در شـرايط      ها  تختهي  ها  ويژگي مقايسهبا  
 ذكر شده در استاندارد     يها  ويژگي با  )2جدول  ( مختلف  

ENاشاره نمودزيرتوان به موارد  ، مي . 
براي مصـارف عمـومي و كـاربرد در صـنايع مبلمـان،             

مقـادير  هاي سـاخته شـده،   چوب خرده تخته   االستيسيته  مدول
براي مصـارف    . نموده و بيش از آن بود      تأميناستاندارد را   

غيـر  ي ساخته شده نيز به      ها  تخته خمشي  مقاومتعمومي،  
هاي ساخته شده از تنـه سـمر در مقـدار           چوب  خردهاز تخته   

 تـأمين مقـادير اسـتاندارد را       درصـد ،     10مصرف چسـب    
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 تختـــه خمشـــي مقاومـــت.  آن بـــودبـــيش از نمـــوده و
هاي ساخته شده از چوب شاخه سمر در مقـادير          چوب  خرده

مخلوط چوب شـاخه و      درصد و    12 و   10مصرف چسب   
 درصـد بـراي كـاربرد در     12تنه در مقدار مصرف چسـب       

 ش از  نمـوده و بـي     تأمينمقادير استاندارد را    صنايع مبلمان،   
 .آن بود

 هـاي چوب  خـرده  داخلي كليـه تختـه       چسبندگي  مقاومت
 .ساخته شده بيش از مقادير ذكر شده در استاندارد بود

ي ساخته شـده    ها  تختهمقدار واكشيدگي ضخامتي كليه     
هاي ساخته شده از چـوب شـاخه        چوب  خردهاستثناء تخته    به

مقادير استاندارد   ، درصد 10سمر در مقدار مصرف چسب      
  . نمودتأمينرا 
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Abstract  

In this study, particleboard was produced using Mesquite (Prosopis juliflora) called Somr 
wood. Oven dry density of stem and branch wood was measured as 0.92, 0.72 g/cm3 whereas 
the bark weight percentage of stem and branch wood determined as 13.6 % and14 % 
respectively. The influence of raw material mixture (stem wood, branch wood, the blend of stem 
and branch wood, 50/50 w/w) and resin content 10% and 12 % (based on dry weight of the 
particle) on particleboard properties were investigated. Properties such as MOR, MOE, IB, 
thickness swelling after 2 and 24 hours immersion in water were determined according to EN 
standard. Except for MOE, the effect of raw material type on board properties was significant. 
Particleboards made from branch wood, had the highest MOR. Maximum IB was observed in 
boards made from the blend of stem and branch wood. With the exception of bending 
properties, the effect of resin content on all board properties was significant. Increasing the resin 
content improved board properties. The lowest value of thickness swelling after 2 and 24 hours 
immersion in water was obtained in particleboard made from stem wood.  

      
Keywords: Particleboard, mesquite wood, resin, MOR, physical properties 

 


