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  جکیده

در  هاي حاصل از هرس درختان انگور بررسی امکان استفاده از سرشاخه ،هدف از این تحقیق
راین با این ماده ویژه در استانهاي شمال غربی کشور بوده است. بناب صنایع تخته خرده چوب به

درصد از نوع اوره فرمآلدیید  12و  10سطح مصرف چسب  2با استفاده از  لیگنوسلولزي و
(UF)  هاي آزمایشگاهی گردید و  دقیقه اقدام به ساخت تخته 6و  5 ،4و سه زمان پرس

گیري شده و نتایج حاصل مورد تجزیه و تحلیل آماري  خواص فیزیکی و مکانیکی آنها اندازه
  گرفت. قرار

ها با افزایش میزان مصرف  تخته (MOE)االستیسیته  و مدول (MOR)مقاومت خمشی 
داري بهبود یافت. به طوري که این دو ویژگی براي  چسب و زمان پرس در سطح معنی

دقیقه در حد  6و  5درصد و زمان پرس  12هاي ساخته شده در شرایط مصرف چسب  تخته
ها  تخته (IB)گیري چسبندگی داخلی  تایج حاصل از اندازهن آلمان بوده است. DINاستاندارد 

اي خطی با این ویژگی بوده است.  نشان داد که میزان مصرف چسب و زمان پرس داراي رابطه
درصد و زمان  12به طوري که زیادترین چسبندگی داخلی در شرایط مصرف چسب به مقدار 

ها باعث شده است که مقدار  تختهدقیقه مشاهده شد. مطلوب بودن چسبندگی داخلی  6پرس 
مناسب  (T.S2 , T.S24)ها  وري در آب تخته ساعت غوطه 24و  2واکشیدگی ضخامت بعد از 

هاي ساخته شده با  و در حد استاندارد باشد. با این وجود حداقل واکشیدگی ضخامت در تخته
  درصد مصرف چسب مشاهده شد. 12مقدار 

هاي حاصل از هرس درختان انگور از توان خوبی  شاخهتوان بیان داشت که سر بنابراین می
عنوان ماده لیگنوسلولزي مناسب و ارزان قیمت در صنایع تخته خرده چوب برخوردار بوده و  به

صورت خالص و مخلوط با دیگر منابع لیگنوسلولزي در این صنعت مورد استفاده  تواند به می
  قرار گیرد.

ویژگیهاي فیزیکی و  ،ضایعات درختان انگور ،بتخته خرده چو ،: چوبهاي کلیدي واژه
  مکانیکی, چسب اوره فرمآلدیید
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  مقدمه
و به خصوص در هاي آن در دنیا  نیاز به چوب و فرآورده ,رشد و توسعه اقتصادي

از سوي دیگر توسعه واحدهاي صنعتی  .را افزایش داده استکشورهاي در حال توسعه 
چوب، مستلزم تأمین ماده لیگنوسلولزي اولیه  هاي مرکب فعال در زمینه تولید فرآورده

ورهایی که داراي منابع شباشد و این موضوع در ک مناسب از نظر اقتصادي و صنعتی می
باشد. محدود شدن تولید چوب به  اي برخوردارمی از اهمیت ویژه ستندمحدود جنگلی ه

نعتی شمال محیطی در جنگلهاي ص ویژه زیست هاقتصادي و ب  دالیل مختلف اجتماعی،
کشور، باعث گردیده است که تولیدات چوب این جنگلها بیشتر در صنایعی که نیاز به 
ماده اولیه با کیفیت زیاد دارند، مصرف گردیده و با توجه به افزایش تولید خمیر و کاغذ 
در شمال ایران، در سالهاي اخیر، تأمین ماده اولیه چوبی در صنعت اوراق فشرده چوبی 

مهم تبدیل شود و صاحبان این صنعت را به  اي ه خرده چوب به مسئلهبه ویژه تخت
مطمئن براي  یتالش براي دسترسی به مواد لیگنوسلولزي مناسب که بتواند جایگزین

  مواد چوبی جنگلی باشد، واداشته است.
که صنعت تخته خرده چوب قادر است طیف وسیعی از مواد  از آنجایی

را مورد مصرف قرار دهد، تحقیقات وسیعی در این لیگنوسلولزي چوبی و غیر چوبی 
صنعت براي جایگزینی مواد لیگنوسلولزي حاصل از فعالیتهاي کشاورزي با مواد چوبی 

که در حال حاضر در  طوريه ب ,جنگلی مورد تغذیه این صنعت صورت گرفته است
اي پسته ه ایران با استفاده از ضایعات لیگنوسلولزي کشاورزي مانند باگاس و سرشاخه

گردد. با این حال شناسایی و معرفی  در مقیاس صنعتی، تخته خرده چوب تولید می
منابع لیگنوسلولزي جدید به واحدهاي تولید تخته خرده چوب نیازمند بررسی و 

تولید فرآورده تحقیقات جامع بر روي ماده چوبی اولیه و ویژگیهاي فیزیکی و مکانیکی 
  باشد. شده از آنها می
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  )، بیش از1378از سوي وزارت جهاد کشاورزي ( شده رهاي منتشرطبق آما
دهد که هرس درختان  انگور تشکیل می هايهکتار از اراضی کشور را باغ 000/250 

استانهاي مهم کشور را از نظر  1 شمارة جدول .انگور به صورت ساالنه ضرورت دارد
از  مزبوراینکه استانهاي دهد. با توجه به  نشان می 1377سطح زیر کشت انگور در سال 

شوند. استفاده از این ضایعات  نظر منابع چوبی و جنگلی، فقیر محسوب می
عنوان ماده اولیه  به شوند،  لیگنوسلولزي که هر ساله پس از عملیات هرس، سوزانده می

براي تولید تخته خرده چوب در این مناطق از توجیه اقتصادي مناسبی برخوردار 
  باشد. می

از ضایعات لیگنوسلولزي حاصل از فعالیتهاي کشاورزي در صنایع خمیر و  استفاده
هاي مرکب چوب در سالهاي اخیر، زمینه فعالیتهاي تحقیقاتی متنوعی  کاغذ و فرآورده

مورد لیگنوسلولزي ماده نوع  در نقاط مختلف جهان بوده است و با توجه به اینکه
بر ویژگیهاي محصول نهایی سزایی  همصرف در ساخت تخته خرده چوب تأثیر ب

  د.مورد، بررسیهاي جامعی صورت پذیرهر  در باید گذارد، می
) با استفاده از ضایعات هرس درختان خرما اقدام به 1375همکاران ( لتیباري و
توان با استفاده از ضایعات نخل،  کرده و نتیجه گرفتند که میچوب  خرده ساخت تخته

مکانیکی استاندارد تولید نمود، در تحقیق دیگري ویژگیهاي فیزیکی و  هایی با تخته
) استفاده از دو گونه تاغ و صنوبر در ساخته تخته خرده چوب را مورد 1369روشنی (

درصد چوب تاغ و  25در شرایطی که از ترکیب  که گیري نمود مطالعه قرار داده و نتیجه
مقاومت خمشی درصد چوب صنوبر استفاده شود بسیاري از خواص تخته از جمله  75

  در حد مطلوب خواهد بود.
  
  



162  استفاده از ضایعات حاصل از هرس درختان انگوردر تهیه تخته خرده چوب

  شش استان مهم کشور از نظر سطح زیر کشت انگور -1 ةجدول شمار
  )1378(منبع: آمارنامه کشاورزي 

  استان
   سطح زیر کشت (هکتار)

  کل  بارور  نهال
  55258  54037  1221  فارس

  46810  41313  5497  خراسان
  34740  31206  3534  قزوین
  19536  18953  583  غربی  آذربایجان
  20275  18727  1548  شرقی آذربایجان

  18056  17303  753  همدان
  194675  181539  13136   جمع کل

  
از  را تخته خرده چوب ن) امکان ساخت1372دوست حسینی و خادمی اسالم (

هاي درخت بادام و صنوبر مورد بررسی قرار داده و به این نتیجه رسیدند که  سرشاخه
داري داشته  هاي ساخته شده تأثیر معنی د استفاده بر ویژگیهاي تختهماده چوبی مور

ها با افزایش مقدار مصرف سرشاخه درختان  که مقاومت خمشی تخته طوريه ب, است
بادام، کاهش یافت آنها همچنین مشاهده کردند که افزایش رطوبت کیک خرده چوب از 

خته خرده چوب گردیده درصد باعث بهبود خواص فیزیکی و مکانیکی ت 14به  12
درصد سبب کاهش چسبندگی  16به  14که افزایش رطوبت کیک از  است، در حالی

درصد را به  16داخلی شده است که نامبردگان، کاهش چسبندگی داخلی در رطوبت 
  اند. ها عنوان کرده دلیل تجمع و افزایش فشار بخار در الیه میانی تخته

) انجام گردید، ساخت تخته خرده Pinke )1988و  Trogerدر تحقیقی که توسط 
برگان مورد بررسی قرار گرفت.  چوبهاي سه الیه با استفاده از کاه گندم و چوب سوزنی

هاي  هاي ساخته شده از کاه گندم در حد تخته آنها نتیجه گرفتند که ویژگیهاي تخته
  اما نزدیک به استاندارد اروپایی بوده است. ,ساخته شده از چوب نیست
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استفاده از ساقه آفتابگردان در مورد ) Gertjejansen )1977تحقیقاتی که توسط  در
تخته خرده چوب متمرکز شده بود، وي با روشهاي مختلف ساقه آفتابگردان  ندر ساخت

خرده  چوبهاي صنوبر اقدام به ساخت تخته خرده وگیري کرد و با مخلوط آنها  را مغز
که بیشتر خواص فیزیکی و مکانیکی با افزوده  نمود. نتایج تحقیق وي نشان داد چوب

  شدن ساقه آفتابگردان به ترکیب ماده چوبی افزایش یافته است.
Nemli ) هاي هرس درختان کیوي در  ) قابلیت استفاده از سرشاخه2003و همکاران

هاي کیوي را با  تولید تخته خرده چوب را بررسی کردند. آنها در این تحقیق سرشاخه
هاي تولید تخته خرده چوب،  تلف ترکیب چوبی مورد استفاده در کارخانهدرصدهاي مخ

الیه میانی مورد استفاده قرار دادند و مشاهده کردند که خواص فیزیکی و  رمخلوط و د
  با این حال نتایج نشان داد که حتی با اضافه کردن یابد. میکاهش ها  مکانیکی تخته

حداقل ذکر  بیش از هاي مکانیکیمقاومت ته، درصد سرشاخه کیوي در الیه میانی تخ 50 
هاي  شده در استانداردهاي اروپایی بوده است. همچنین چسبندگی داخلی همه تخته

ولی مقادیر واکشیدگی  ,هاي کیوي باالتر از حد مورد نیاز بوده تولید شده با سرشاخه
و  Ntalosتحقیقات انجام شده توسط  در ضخامت و جذب آب خیلی باال بوده است.

Grigoriou )2002 گرفته ) استفاده از ضایعات هرس درختان انگور مورد ارزیابی قرار
مخلوط خرده انگور به درخت . آنها نتیجه گرفتند که اضافه نمودن ذرات چوب است

ها  مورد استفاده براي ساخت تخته، باعث افت خواص کیفی و کمی تختهچوبهاي 
هایی که الیه میانی آنها  زیکی و مکانیکی تختهولی با این حال حتی خواص فی ,گردد می
درصد چوب انگور ساخته شده بود بیش از حداقل مورد نیاز در استاندارد  100از 

اروپایی بوده است. آنها همچنین مشاهده کردند که به استثناء مقاومت به نگهداري پیچ 
هاي انبار شده  خههاي ساخته شده از سرشا آلدیید، خواص تخته سازي فرم و میزان آزاد

هاي تازه هرس شده انگور تغییر  هاي ساخته شده از سرشاخه ماه با تخته 6به مدت 
  ی نداشته است.ساسا
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) اقدام به ارزیابی مقدار مواد لیگنوسلولزي حاصل Tsolov )1985در تحقیق دیگري 
صل از فعالیتهاي کشاورزي نموده و با استفاده از مخلوط الیاف چوب راش و الیاف حا

از گیاهان شاهدانه، تنباکو، پنبه و ساقه آفتابگردان به نسبتهاي مختلف مبادرت به 
ساخت تخته فیبر نمود و مشاهده کرد که الیاف مورد استفاده براي ساخت تخته به جز 

و  Khedarه نالیاف شاهدانه و تنباکو، براي این فرآیند مناسب هستند. در همین زمی
ه از الیاف پوسته خارجی نارگیل و پوست نوعی درخت ) با استفاد2004همکاران (

استوایی اقدام به ساخت تخته خرده چوب عایق حرارت نمودند. در این بررسی آنها 
درصد پوست  10درصد الیاف نارگیل و  90بهترین تیمار را استفاده از ترکیب چوبی 

گرفتند که عنوان نمودند و نتیجه  Kg/m3 856ها در حد  درخت و وزن مخصوص تخته
وبی فوق به استثناء مدول االستیسیته که کاهش داشته چهاي ساخته شده با ترکیب  تخته

عالوه این ه است، از خواص بهتري نسبت به بقیه تیمارها برخوردار بوده است. ب
هاي  تري بوده و مناسب استفاده در دیواره ینیلیت هدایت حرارتی پابها داراي قا تخته

هاي  اند که تخته باشند. آنها همچنین بیان داشته حفظ انرژي میساختمان به منظور 
  توانند براي تولید مبلمان نیز مورد استفاده قرار گیرند. مذکور می

  

  مواد و روشها
هاي حاصل از هرس درختان  ماده چوبی مورد استفاده در این بررسی از سرشاخه

هاي  تهیه گردید. سرشاخه قیمنطقه شهرستان ملکان واقع در استان آذربایجان شرانگور
بندي و انتقال به آزمایشگاه با استفاده از یک خردکن غلطکی از نوع  مزبور پس از بسته

Pallaman هاي  حلقوي به خرده يوسیله یک آسیاه ب بعد چوب درشت وهاي  به خرده
هاي  چوب قابل استفاده در ساخت تخته خرده چوب تبدیل شدند. پس از حذف خرده

ر ریز و بسیار درشت که مناسب ساخت تخته خرده چوب نبودند، رطوبت چوب بسیا
درصد، کاهش  1خرده چوبها به وسیله یک خشک کن آزمایشگاهی تا رسیدن به سطح 
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بندي و براي ساخت  هاي پالستیکی مقاوم به نفوذ رطوبت، بسته در کیسهو داده شد
  هاي آزمایشگاهی نگهداري شدند. تخته

زن آزمایشگاهی استفاده شد و  چوبها از یک دستگاه چسب زنی خرده براي چسب
درصد براساس وزن خشک  1به مقدار  NH4CLمحلول چسب همراه با کاتالیزور (از 

عنوان سخت کننده استفاده شده است) با آنها کامالً مخلوط گردید. به  چسب مصرفی به
سانتیمتر استفاده  40×40ه ابعاد منظور تشکیل کیک خرده چوب از یک قالب چوبی ب

زنی شده که به وسیله ترازوي آزمایشگاهی توزین شده بود  چوبهاي چسب شد و خرده
  هاي یکنواخت در داخل قالب پاشیده شدند. صورت الیه به

پس از تشکیل کیک خرده چوب، با استفاده از یک پرس آزمایشگاهی از نوع 
BURKLE L100  هاي آزمایشگاهی  چوب و ساخت تختهاقدام به فشردن کیک خرده

درصد (براساس وزن  12و  10سطح  2چسب در  در این تحقیق دو عامل میزان گردید
عنوان عوامل  دقیقه به 6و  5،  4در سه سطح خشک خرده چوب مصرفی) و زمان پرس 

درجه  175اند و با استفاده از درجه حرارت پرس  متغیر مورد استفاده قرار گرفته
کیلوگرم بر  30گرم بر سانتیمتر مکعب، فشار پرس  7/0د، جرم مخصوص سانتیگرا

هایی با  درصد تخته 50آلدیید با غلظت  سانتیمتر مربع با استفاده از چسب اوره فرم
  میلیمتر ساخته شده است. 15ضخامت 

ها  سازي رطوبت تخته سازي و یکنواخت منظور مشروط به  بعد از پایان مرحله پرس،
روز در  15هاي ساخته شده به مدت  سازي تنشهاي داخلی، تخته عادلو همچنین مت

هاي آزمونی براي تعیین ویژگیهاي  شرایط آزمایشگاهی نگهداري گردیدند. نمونه
مقاومت خمشی تهیه گردیدند.  DINها مطابق استاندارد  فیزیکی و مکانیکی تخته

(MOR)االستیسیته  ، مدول(MOE) چسبندگی داخلی .،(IB) کشیدگی ضخامت بعد و وا
بدست  نتایج تعیین گردید.) T.S24و T.S2ها ( وري در آب تخته ساعت غوطه 24و  2از 

فاکتوریل مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و آزمون در قالب طرح کامل تصادفی  آمده
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 (DMRT)ها با استفاده از آزمون دانکن  دار، میانگین و در صورت وجود اختالف معنی
تأثیر مستقل و متقابل هر یک از عوامل متغیر بر خواص مورد مطالعه در بندي و  طبقه

  درصد مورد بحث قرار گرفت. 99و  95سطح اعتماد 
  

  نتایج
تأثیر عوامل متغیر مورد بررسی شامل میزان مصرف  واریانس نتایج حاصل از  تجزیه

ن داد که هاي ساخته شده نشا چسب و زمان پرس بر ویژگیهاي فیزیکی و مکانیکی تخته
دار  ثیر مستقل دو عامل میزان مصرف چسب و زمان پرس بر مقاومت خمشی معنیأت

  دقیقه، 5درصد چسب و زمان پرس  12در شرایط استفاده از میزان مصرف  .بوده است
مشاهده  1 شمارة که در شکل به طوري ,زیادترین مقاومت خمشی حاصل شده است

به  4درصد چسب با افزایش زمان پرس از  12و  10 مقدارشود در شرایط استفاده از  می
ولی با افزایش زمان  ,داري به مقاومت خمشی افزوده شده است معنی به طوردقیقه،  5

  شود. دقیقه، کاهش این ویژگی مشاهده می 6به  5پرس از 
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  تأثیر متقابل میزان مصرف چسب و زمان پرس بر مقاومت خمشی -1شمارة شکل 

  
ها نیز نشان داد که باالترین مدول  االستیسیته تخته گیري مدول از اندازهنتایج حاصل 

 12دقیقه و  6هاي ساخته شده تحت شرایط استفاده از زمان پرس  االستیسیته در تخته
شود که مقدار  مشاهده می 2شمارة درصد مصرف چسب حاصل شده است. در شکل 

داري نسبت به زمانهاي  طور معنیه دقیقه ب 6ها در زمان پرس  مدول االستیسیته تخته
هاي ساخته  همچنین تغییرات مدول االستیسیته تخته .دقیقه زیادتر است 5و  4پرس 

دقیقه باعث  6به  4درصد چسب نشان داد که افزایش زمان پرس از  10مقدار شده با 
  ر رود.ها افزایش یافته و از حد استاندارد فرات گردد که مقدار مدول االستیسیته تخته می
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  تأثیر زمان پرس بر مدول االستیسیته -2 شمارة شکل
  

هاي ساخته شده نشان داد که  گیري چسبندگی داخلی تخته نتایج حاصل از اندازه
 طوريه ب ،افزایش مقدار چسب و زمان پرس تأثیر مستقیمی بر این ویژگی داشته است

دقیقه  6درصد و زمان پرس  12 که زیادترین مقدار چسبندگی داخلی در مصرف چسب
، تأثیر متقابل مصرف چسب و زمان پرس را بر چسبندگی 3 شمارة دیده شد. شکل

شود در شرایط استفاده از هر دو میزان  که مالحظه می طوريه ب .داخلی نشان داده است
درصد چسب، افزایش زمان پرس باعث افزایش چسبندگی داخلی  12و  10مصرف 

) موجب شده است که 4شمارة دیگر افزایش زمان پرس (شکل شده است. از طرف 
وذرات چسب قرار گرفته بر روي  رسیده به مغز کیک خرده چوببیشتري حرارت 

سزایی در ه سهم بسخت شوند که این خود چوبهاي این ناحیه به نحو مطلوبتري  خرده
ی دارد. چوب و افزایش چسبندگی داخل هاي کارآمدي اتصاالت ایجاد شده بین خرده

  هر چند که چسبندگی داخلی حاصل شده براي تمامی تیمارها مطلوب بوده است.
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  تأثیر متقابل میزان مصرف چسب و زمان پرس بر چسبندگی داخلی -3شمارة شکل 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  ثیر زمان پرس بر چسبندگی داخلیأت -4 شمارة شکل
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وري  ساعت غوطه 24و  2گیري واکشیدگی ضخامت بعد از  نتایج حاصل از اندازه
داري  درصد، تأثیر معنی 12به  10ها نشان داد که افزایش مصرف چسب از  در آب تخته

, بر این ویژگی داشته است و باعث کاهش آنها شده است )درصد 99سطح اعتماد (
ها  تخته 24و  2داري بر واکشیدگی صخامت  ولی تغییرات زمان پرس هیچ تأثیر معنی

مقدار چسبندگی داخلی در اثر  وافزایش یفی اتصاالت ایجاد شدهبهبود ک نداشته است.
داري در  افزایش مصرف چسب باعث گردیده است که کاهش محسوس و معنی

 مشاهده )مصرف چسب درصد 12 با مقدار( هاي ساخته شده واکشیدگی ضخامت تخته
  ).5شمارة  شکل( گردد
  
  

  ن پرس تأثیر متقابل میزان مصرف چسب و زما -5 شمارة شکل
  ساعت 2بر واکشیدگی ضخامت 
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  بحث
هاي انگور  هاي ساخته شده از سرشاخه گیري ویژگیهاي فیزیکی و مکانیکی تخته اندازه

درصد باعث بهبود  12به  10حاصل از هرس نشان داد که افزایش مصرف چسب از 
سازي  نهتوان با بهی می حال با این گردد. ها می تمام ویژگیهاي فیزیکی و مکانیکی تخته

شرایط ساخت از جمله استفاده از گرادیان رطوبت کیک خرده چوب و مواد 
درصد, موجب  10لیگنوسلولزي مکمل مانند چوب صنوبر حتی با مصرف چسب 

هاي تولید شده از ضایعات درخت انگور  ارتقاي ویژگیهاي فیزیکی و مکانیکی تخته
دقیقه براي  5وب بودن زمان پرس استفاده از میزان چسب زیادتر و مطل حالبا این  شد.

رغم وجود مواد چوب  به سخت شدن چسب در الیه میانی تخته باعث گردیده است که
هاي هرس شده در ماده چوبی که یک عامل مهم در کاهش  اي مغز سرشاخه پنبه

آید، تحت این شرایط مقاومت خمشی  ویژگیهاي خمشی تخته خرده چوب به شمار می
باشد. با این وجود تجزیه و تحلیل  می مطلوب و در حد استاندارد هاي ساخته شده تخته

داري را در  دقیقه، کاهش معنی 6نشان داد که استفاده از زمان پرس نتایج آماري 
االستیسیته   ها، ایجاد نکرده است. نتایج حاصل شده براي مدول مقاومت خمشی تخته

دقیقه،  6ستفاده از زمان پرس درصد و ا 10ها نیز نشان داد که با مصرف چسب  تخته
ولی در همین  ,هاي ساخته شده در حد استاندارد قرار داشته است این ویژگی براي تخته

ترین مقدار  درصد چسب، مقدار مدول االستیسیته به زیاد 12زمان پرس و مصرف 
هاي انگور مورد استفاده  اي موجود در مغز سرشاخه رسیده است. وجود مواد چوب پنبه

ها باعث شده است که افزایش زمان پرس، تأثیر منفی این مواد را بر  ساخت تخته براي
االستیسیته به حداقل رسانده و موجب بهبود این ویژگی  ویژه مدول ویژگیهاي خمشی به

  شود.
ها نیز نشان داد که هر چند  گیري چسبندگی داخلی تخته نتایج حاصل از اندازه

ها شده است  ب بهبود چسبندگی داخلی تختهافزایش مصرف چسب و زمان پرس موج
  درصد چسب و زمان پرس 12و باالترین مقدار چسبندگی داخلی در شرایط مصرف 
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حجیم بودن کیک خرده چوب به دلیل جرم مخصوص  .دقیقه حاصل شده است 6 
چوبها باعث  اي در این خرده هاي انگور و وجود ذرات چوب پنبه پایین سرشاخه

ایش مصرف چسب در واحد سطح خرده چوب، ذرات چسب بیشتري شود که با افز می
افزایش مصرف چسب موجب افزایش چسبندگی داخلی شده  بنابراین قرار گرفته و

ولی تمام تیمارهاي مورد بررسی از چسبندگی داخلی مطلوبی برخوردار بوده  ,است
همین دلیل  است و مقادیر حاصل براي این ویژگی بیش از حد استاندارد بوده است. به

وري در آب نیز در حد  ساعت غوطه 24و  2ها بعد از  میزان واکشیدگی ضخامت تخته
داري بر این ویژگی  ینی قرار داشته است. هر چند که افزایش زمان پرس تأثیر معنییپا

ها نداشته است و تنها افزایش مصرف چسب باعث بهبود محسوس واکشیدگی  تخته
  ها شده است. ضخامت تخته

یج کلی حاصل از این تحقیق نشان داد که ماده لیگنوسلولزي حاصل از هرس نتا
استانهاي  ویژه در هعنوان یک ماده اولیه مناسب و ارزان قیمت ب تواند به درختان انگور می

غربی ایران براي تولید تخته خرده چوب مورد استفاده قرار گیرد. با توجه به شمال 
مهم در کاهش  یاین ماده لیگنوسلولزي عامل اي در اینکه وجود مواد چوب پنبه

آید، با این حال ویژگیهاي فیزیکی و  حساب می هویژگیهاي فیزیکی و مکانیکی ب
هاي ساخته شده در بسیاري از تیمارها در حد استاندارد بوده است. از  مکانیکی تخته

 توان از چوب می به منظور بهبود ویژگیهاي تخته خرده چوب تولیدي طرف دیگر
عنوان یک ماده لیگنوسلولزي  به الرشد مانند انواع صنوبر و اکالیپتوس درختان سریع
  د.کرمکمل استفاده 
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