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در توليد تخته خرده  (E. Camaldulensis)بررسي امكان استفاده از ساقه پنبه و چوب اكاليپتوس  ،هدف از اين تحقيق

ه چوب تهيه شده از اكاليپتوس درصد ذرات ساقه پنبه به خرد 51و  15، 51با اضافه كردن صفر ،  بنابراينچوب بوده است. 

دقيقه ا قدام به ساخت تخته هاي آزمايشگاهي گرديد و خواص فيزيكي و  1و  4،  8زمان پرس  8كاملدولنسيس و استفاده از 

 .مكانيكي آنها اندازه گيري شد

افزايش مقدار  تخته ها نشان داد كه با (MOE)و مدول االستيسيته  (MOR)نتايج حاصل از اندازه گيري مقاومت خمشي 

كه اين دو ويژگي براي تخته هاي  طوريه ساقه پنبه به تركيب چوبي در سطح معني داري اين ويژگيها بهبود يافته است. ب

ش زمان ين با افزاي. همچندرصد چوب اكاليپتوس  حداكثر بوده است 51درصد ساقه پنبه و 51ساخته شده در شرايط استفاده از 

تخته ها نشان داد كه  (IB)نتايج حاصل از اندازه گيري چسبندگي داخلي است.  افتهيا بهبود تخته ه مقاومت خمشيپرس، 

دقيقه داراي  1هاي ساخته شده با استفاده از زمان پرس افزايش زمان پرس  باعث بهبود چسبندگي داخلي گرديده است و تخته

هر  ,خامت در تخته ها مشاهده گرديدضواكشيدگي  داقلحاند. به همين دليل در اين شرايط، باالترين چسبندگي داخلي بوده

طور معني داري ه درصد ساقه پنبه ب 51و  15چند مقدار واكشيدگي ضخامتي تخته هاي ساخته شده از تركيب چوبي داراي 

 باالتر از بقيه تيمارها بوده است. 

د اكاليپتوس با جرم مخصوص باال در ساخت ي ماننيهادر شرايطي كه استفاده از گونهكه دهد نتايج اين بررسي نشان مي

 تخته خرده چوب اجتناب ناپذير مي باشد كاربرد ساقه پنبه به عنوان يک مكمل بهبود دهنده خواص مكانيكي توصيه مي گردد. 
 

 اكاليپتوس كاملدولنسيس، ويژگيهاي فيزيكي و مكانيكي ، ساقه پنبه ، تخته خرده چوب  :هاي كليدي واژه

 

ويژه در ه وجه به محدود بودن منابع مواد اوليه ببا ت

بخش منابع طبيعي، تأمين ماده اوليه چوبي مورد نياز صنايع 

روبه گسترش از يک سو و حفظ منابع محدود جنگلي 

 يشتريت بيهر روز اهم تأمين كننده چوب از سوي ديگر

اي در  گسترده تالشر ياخ يدر سالها بنابراين افته است.ي

ري مواد ليگنوسلولزي نامرغوب جنگلي و جهت بكارگي

در ضايعات حاصل از برداشت محصوالت كشاورزي 

 انجام گرفته است. يمركب چوب يساخت فرآورده ها

خرده چوب قادر است طيف    كه صنعت تخته از آنجائي

ليگنوسفلولزي چفوبي و غيرچفوبي را مفورد      وسيعي از مواد

اي مصرف قراردهد، تحقيقفات وسفيعي درايفن صفنعت بفر     

اهان يگ يپسماندهاجايگزيني مواد ليگنوسلولزي  حاصل از 

مصرف ايفن صفنعت   كشاورزي با مواد چوبي جنگلي مورد
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هدف از اجراي اين تحقيق، بنابراين . است صورت گرفته

 مكمل به عنوان ماده اوليه پنبهبررسي امكان استفاده از ساقه 

كيب همچنين ارائه بهترين تر و براي توليدتخته خرده چوب

و يک گونفه چفوبي )كفه در     پنبهساقه   يخرده هاچوبي از

در نظر گرفته شد( براي توليفد  پتوس ياكالاين بررسي چوب 

تخته خرده چوب كفه داراي خفواص فيزيكفي و مكفانيكي     

 بوده است. مطلوب باشد،

 

 

 كشت پنبه شش استان مهم كشور از نظر سطح زير   -2جدول 

 درصد از كل  سطح زير كشت ) هکتار( نام استان

 36/45 13118 خراسان 

 85/13 85185 گلستان

 15/15 15461 فارس

 15/3 18158 لياردب

 33/55 156355 جمع كل

 (1838 ،)منبع: آمار نامه كشاورزي

 

استانهاي مهم كشور را از نظر سطح زير كشت  1 جدول

 شتريب دهد. با توجه به اينكه نشان مي 1838در سال  پنبه

الذكر از نظر منابع چوبي و جنگلي، فقير  استانهاي فوق

ليگنوسلولزي  پسماندهايشوند. استفاده از اين  ميمحسوب 

ويا شخم زده  ، سوزاندهبرداشتكه هر ساله پس از عمليات 

به عنوان ماده اوليه براي توليد تخته خرده چوب در  شوند،  مي

از  باشد اين مناطق از توجيه اقتصادي مناسبي برخوردار مي

به  مانند فارس و گلستان نسبت ييدر استانها گريطرف د

گذشته  يس در سالهايپتوس كاملدولنسيكاشت گونه اكال

ن يا ياز اراض يدر حال حاضر سطح قابل توجه اقدام و

و از چوب آن در حال  ن گونه قرار داردير كشت ايمناطق ز

د تخته يتول يصنعت چوب شمال برا حاضر در شركت

 گردد. يخرده چوب استفاده م

از فعاليتهاي استفاده از ضايعات ليگنوسلولزي حاصل 

در صنايع  ع الرشديسر يو چوب گونه ها كشاورزي

هاي مركب چوب در سالهاي  خمير و كاغذ و فرآورده

اخير، زمينه فعاليتهاي تحقيقاتي متنوعي در نقاط مختل  

( با استفاده از 1851لتيباري وهمكاران ) .جهان بوده است

خرده  ضايعات هرس درختان خرما اقدام به ساخت تخته

توان با استفاده از  كرده و نتيجه گرفتند كه مي چوب

هايي با ويژگيهاي فيزيكي و مكانيكي  ضايعات نخل، تخته

انجام  يها يج حاصل از بررسينتا .استاندارد توليد نمود

 ي( بر رو1856و همكاران ) يحسن يشده توسط حاج

س در يپتوس كاملدولنسيامكان استفاده از چوب اكال

نشان داده است كه خواص  ساخت تخته خرده چوب

ساخته در حد استاندارد  يتخته ها يكيو مكان يكيزيف
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ساخته شده با استفاده از  ين حال تخته هايبا ا ينبوده، ول

 يمقاومتها يقه زمان پرس دارايدق 5درصد چسب و  11

ساخته شده  ينسبت به تخته ها يبهتر يكيو مكان يكيزيف

 قه هستنديدق 1رس درصد چسب و زمان پ 6با استفاده از 

( انجام 1633و همكاران ) Trogerدر تحقيقي كه توسط 

گرديد، ساخت تخته خرده چوبهاي سه اليه با استفاده از 

كاه گندم و چوب سوزني برگان مورد بررسي قرار گرفت. 

هاي ساخته شده از  آنها نتيجه گرفتند كه ويژگيهاي تخته

اما  ,نبودهب هاي ساخته شده از چو كاه گندم در حد تخته

نزديک به استاندارد اروپايي است. در تحقيقاتي كه توسط 

Gertjejanson (1655 )استفاده از ساقه  در مورد

آفتابگردان در ساخته تخته خرده چوب متمركز شده بود، 

گيري كرد  وي با روشهاي مختل  ساقه آفتابگردان را مغز

اخت خرده چوبهاي صنوبر اقدام به س وو با مخلوط آنها 

نمود. نتايج تحقيق وي نشان داد كه  خرده چوب تخته

بيشتر خواص فيزيكي و مكانيكي با افزوده شدن ساقه 

 آفتابگردان به تركيب ماده چوبي افزايش يافته است. 
Nemli ( قابليت استفاده از 5558و همكاران )

هاي هرس درختان كيوي در توليد تخته خرده  سرشاخه

هاي  ها در اين تحقيق سرشاخهچوب را بررسي كردند. آن

كيوي را با درصدهاي مختل  تركيب چوبي مورد استفاده 

اليه  رهاي توليد تخته خرده چوب مخلوط و د در كارخانه

مياني مورد استفاده قرار دادند و مشاهده كردند كه خواص 

با اين حال  يابد. ميكاهش ها  فيزيكي و مكانيكي تخته

درصد سرشاخه  15ضافه كردن نتايج نشان داد كه حتي با ا

بيش  هاي مكانيكيمقاومت كيوي در اليه مياني تخته، 

ازحداقل ذكر شده در استانداردهاي اروپايي بوده است. 

هاي توليد شده با  همچنين چسبندگي داخلي همه تخته

ولي  ،هاي كيوي باالتر از حد مورد نياز بوده سرشاخه

اال بوده مقادير واكشيدگي ضخامت و جذب آب خيلي ب

 Grigoriouو  Ntalosاست. تحقيقات انجام شده توسط 

( استفاده از ضايعات هرس درختان انگور مورد 5555)

. آنها نتيجه گرفتند كه اضافه گرفته استارزيابي قرار 

مخلوط خرده انگور به درخت نمودن ذرات چوب 

مورد استفاده براي ساخت تخته، باعث افت چوبهاي 

ولي با اين حال  ،گردد ها مي ختهخواص كيفي و كمي ت

هايي كه اليه مياني  حتي خواص فيزيكي و مكانيكي تخته

درصد چوب انگور ساخته شده بود بيش از  155آنها از 

 حداقل مورد نياز در استاندارد اروپايي بوده است.

و  Gulerانجام شده توسط  يج حاصل از بررسينتا

Ozen (5554) ساخته  خواص تخته خرده چوب درمورد

ن ماده يااستفاده از شده از ساقه پنبه نشان داده است كه 

ر بوده يد تخته خرده چوب امكان پذيدر تول يگنو سلولزيل

از  5/5تا  1/5ن يب يته ايد شده با دانسيتول يوتخته ها

 ساقه پنبه در حد استاندارد بوده است.

( با استفاده 5554و همكاران ) Khedarدر همين زمنيه 

اف پوسته خارجي نارگيل و پوست نوعي درخت از الي

استوايي اقدام به ساخت تخته خرده چوب عايق حرارت 

نمودند. در اين بررسي آنها بهترين تيمار را استفاده از 

درصد پوست  15درصد الياف نارگيل و  65تركيب چوبي 

Kg/mها در حد  درخت و وزن مخصوص تخته
3 311 

هاي ساخته شده با  ه تختهعنوان نمودند و نتيجه گرفتند ك

تركيب جوبي فوق به استثناء مدول االستيسيته كه كاهش 

داشته است، از خواص بهتري نسبت به بقيه تيمارها 

ها داراي قالبيت  عالوه اين تختهه برخوردار بوده است. ب

استفاده در  برايتري بوده و  هدايت حرارتي پائين

مناسب  هاي ساختمان به منظور حفظ انرژي ديواره

هاي مذكور  اند كه تخته باشند. آنها همچنين بيان داشته مي

 توانند براي توليد مبلمان نيز مورد استفاده قرار گيرند. مي
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سففتگاه يامففورد اسففتفاده در ايففن بررسففي از   پنبففه سففاقه

 تهيفففهقفففات پنبفففه هاشفففم آبفففاد در اسفففتان گلسفففتان يتحق

 سيملدولنسفففپتوس كاياكفففالهمچنفففين از چفففوب  گرديفففد.

(E. camaldulensisبرا  )اسفتفاده شفد.    پنبهتركيب با ساقه  ي

پفس از    س يپتوس كاملدولنسف يپنبفه و چفوب اكفال    يها ساقه

از  خفرد كفن غلطكفي   يفک   انتقال به آزمايشگاه با اسفتفاده از 

بفه قطعفات كفوچكتر     Pallmann X 430 - 120PHTنفففوع 

 تبفففديل و سفففپس بفففا اسفففتفاده از يفففک آسفففيا حلقفففوي 

( Ring Flaker)    آزمايشفگاهي از نفوع Pallamnn PZ8   بفه

چوب قابل استفاده در ساخت تخته خرده چفوب  هاي  خرده

چفوب بسفيار ريفز و    هاي خرده  تبديل شدند. پس از حذف 

بسيار درشت كه مناسب ساخت تخته خفرده چفوب نبودنفد،    

رطوبت خرده چوبها به وسيله يک خشک كفن آزمايشفگاهي   

هفاي   در كيسفه و درصد، كاهش داده شد 1تا رسيدن به سطح 

پالستيكي مقاوم به نفوذ رطوبت، بسته بندي و بفراي سفاخت   

 هاي آزمايشگاهي نگهداري شدند.   تخته

براي چسب زني خرده چوبها از يفک دسفتگاه چسفب    

با استفاده از زن آزمايشگاهي استفاده شد و محلول چسب 

. بفه  كفامال  مخلفوط گرديفد    هواي فشرده با خفرده چوبهفا  

منظور تشكيل كيک خرده چوب از يک قالفب چفوبي بفه    

سففانتيمتر اسففتفاده شففد و خففرده چوبهففاي   81×81ابعففاد 

زني شده كه به وسيله ترازوي آزمايشفگاهي تفوزين    چسب

هفاي يكنواخفت در داخفل قالفب      شده بود به صورت اليه

 يخفرده هفا  تركيفب   4در ايفن بررسفي از    پاشيده شفدند. 

ته ها استفاده شده اسفت كفه   چوب متفاوت در ساخت تخ

خفرده   الزم براي تركيب باساقه پنبه  مقدار  5طبق جدول 

بفه صفورت   محاسفبه و پفس از تفوزين،     چوب اكاليپتوس

 چسب زني شده است. مخلوط با هم 

پس از تشكيل كيک خرده چفوب، بفا اسفتفاده از يفک     

اقففدام بففه  BURKLE L100پففرس آزمايشففگاهي از نففوع 

هاي آزمايشگاهي  و ساخت تختهفشردن كيک خرده چوب 

 با توجه به دو عامل متغيفر تركيفب   در اين تحقيق، .گرديد

تكفرار   8چوب و زمان پرس و در نظر گفرفتن   يخرده ها

با استفاده تخته آزمايشگاهي  81براي هر تيمار در مجموع 

 5/5، جرم مخصفوص  درجه سانتيگراد 151دماي پرس از 

كيلفوگرم بفر    85گرم بفر سفانتيمتر مكعفب، فشفار پفرس      

چسفب اوره   درصفد   15و ميفزان مصفرف   سانتيمتر مربع 

 درصد ساخته شده است. 15آلدئيد با غلظت  فرم

 

 آنها يو نام اختصار يدر تركيب چوب و ساقه پنبه پتوسياكالمقدار مصرف چوب   - 1جدول 

 ينام اختصار

 تركيب چوبي  

 ميزان مصرف ماده چوبي ) درصد (

 پتوس ياكال پنبه ساقه 

A 155 صفر 

B 51 51 

C 15 15 

D 51 51 
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سفازي و يكنواخفت سفازي رطوبفت       به منظور مشفروط 

هفاي   هاي داخلي، تختفه  سازي تنش ها و همچنين متعادل تخته

روز در شففرايط آزمايشففگاهي  11سففاخته شففده بففه مففدت  

هاي آزموني براي تعيفين ويژگيهفاي    نگهداري گرديدند. نمونه

 DIN -68763 ها مطفابق اسفتاندارد    ي تختهفيزيكي و مكانيك

، مففدول (MOR)مقاومففت خمشففي  تهيففه گرديدنففد.   (1)

و واكشفيدگي   (IB)،. چسفبندگي داخلفي   (MOE)االستيسيته 

هفا   ساعت غوطفه وري در آب تختفه   54و  5ضخامت بعد از 

(T.S2 وT.S24 ).نتفايج حاصفل در قالفب طفر       تعيين گرديد

مورد تجزيه و تحليفل قفرار    فاكتوريل و آزمون كامل تصادفي 

هفا بفا    دار، ميفانگين  گرفت و در صورت وجود اختالف معني

بندي و تفأيير مسفتقل    طبقه (DMRT)استفاده از آزمون دانكن 

و متقابل هر يک از عوامل متغير بر خواص مفورد مطالعفه در   

 درصد مورد بحث قرار گرفت. 66و  61سطح اعتماد 

 

ر بر ير عوامل متغييأتاصل از نتايج حتجزيه واريانس 

مقاومت  ساخته شده نشان داد كه يتخته ها يمقاومت خمش

پتوس در سطح يساخته شده با چوب اكال يتخته ها يخمش

ب چوب يساخته شده با ترك ينسبت به تخته ها يدار يمعن

كه حداقل  يطوره باشد، ب يپتوس و ساقه پنبه كمتر مياكال

ساخته  يكال در تخته هامگاپاس 15/15با  يمقاومت خمش

 و( Aتركيب چوبي )درصد چوب اكاليپتوس 155شده با 

 يمگاپاسكال در تخته ها 51/11با  يحداكثر مقاومت خمش

 درصد ساقه پنبه 51درصد اكاليپتوس و  51 ساخته شده با

همچنين نتايج  .(1)نمودار  دي( مشاهده گردDتركيب چوبي)

ر زمان پرس بر مقاومت خمشي تخته نشان مي دهد كه تايي

معني دار بوده است و تخته هاي ساخته  هاي ساخته شده

دقيقه داراي باالترين مقاومت خمشي  1شده با زمان پرس 

 هستند.

مقاومت پرس نيز بر تركيب چوبي و زمان تايير متقابل 

معني دار بوده درصد  66در سطح اعتماد خمشي تخته ها 

ن ها به روش آزمون دانكن انجام يانگيم يلذا گروه بند، است

 65/11باالترين مقاومت خمشي تخته ها با  كهيبطور د،يگرد

 51درصد اكاليپتوس و  51 مگاپاسكال درشرايط استفاده از

و  دقيقه 8پرس  ( و زمانDتركيب چوبي) درصد ساقه پنبه

مگاپاسكال  16/11تخته ها  با   كمترين  مقاومت خمشي

تركيب )درصد چوب اكاليپتوس  155ز ادرشرايط استفاده 

 حاصل شده است. دقيقه  8( و زمان پرس Aچوبي 

 

 
 تاثير تركيب چوبي بر مقاومت خمشي  - 2نمودار 
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تايير تركيب چوبي بفر مفدول االستيسفيته تختفه هفاي      

با افزوده شدن  كه يطوره ، بمعني دار بودهز ينساخته شده 

بفه طفور معنفي داري،    پتوس يپنبه به چوب اكالساقه مقدار 

تخته هفا بهبفود يافتفه اسفت. در شفرايط      مدول االستيسيته 

حفداقل مفدول    ،پتوسيچفوب اكفال  درصد  155استفاده از 

چففوب درصففد  51االستيسففيته و در شففرايط اسففتفاده از  

، حداكثر مدول االستيسيته پنبهساقه درصد  51پتوس و ياكال

ج نشفان داد  ينتان يهمچن .(5)نمودار  حاصل گرديده است

ش زمان پفرس، بهبفود   يته تخته ها با افزايسيكه مدول االست

ده ين مقفدار رسف  يقفه بفه بفاالتر   يدق 1افته ودر زمان پرس ي

 است.

 

 
 تهيسيمدول االست تاثير تركيب چوبي  بر  - 1نمودار  

 

ن مقدار ساقه پنبه در نتايج نشان داد كه با افزوده شد

تركيب چوبي مورد استفاده در ساخت تخته ها به طور 

تخته ها بهبود يافته است.  چسبندگي داخليمعني داري، 

درصد چوب  155كه در شرايط استفاده از  طوريه ب

و  چسبندگي داخلي، حداقل (A)تركيب چوبي  پتوسياكال

پنبه  پتوس و ساقهيدر شرايط استفاده از مخلوط چوب اكال

. حاصل گرديده است چسبندگي داخليحداكثر  ،استفاده

 يتخته ها يداخل ين نشان داد كه چسبندگيج همچنينتا

م داشته و با يمستق ايساخته شده با زمان پرس رابطه

ز بهبود يتخته ها ن يداخل يش زمان پرس، چسبندگيافزا

 يداخل يكه حداقل مقدار چسبندگ يطوره افته است، بي

قه با  يدق 8ساخته شده در زمان پرس  يادر تخته ه

ساخته شده  يمگاپاسكال و حداكثر آن در تخته ها 148/5

مگاپاسكال حاصل شده  558/5قه با  يدق 1در زمان پرس 

قابل مشاهده  8در نمودار  يرات به خوبيين تغياست. ا
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 چسبندگي داخلي تاثير زمان پرس  بر  - 8نمودار  

 

ر بر ير عوامل متغينتايج حاصل از تاي تجزيه واريانس 

تايير  ساخته شده نشان داد كه يتخته هاواكشيدگي ضخامتي 

تخته هاي واكشيدگي ضخامتي  تركيب چوبي مورد استفاده بر

ساخته شده معني دار بوده و با افزوده شدن مقدار ساقه پنبه به 

تخته ها افزوده شده  ي ضخامتيواكشيدگ پتوس، بريچوب اكال

درصد چوب  155كه در شرايط استفاده از  طوريه است. ب

و  5واكشيدگي ضخامتي ، حداقل A))تركيب چوبي پتوس ياكال

درصد ساقه پنبه   51و  15و در شرايط استفاده از  ساعتي 54

واكشيدگي  (، حداكثر Dو  C يب چوبيدر تركيب چوبي )ترك

 (.  4نمودار  )ضخامتي حاصل شده است 

 

 
 ساعت 54واكشيدگي ضخامتي  تايير تركيب چوبي  بر  - 4مودار ن
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كه توان گفت  يبدست آمده مبا توجه به نتايج 

تخته هاي ساخته  تهيسيو مدول االست مقاومت خمشي

شده با چوب اكاليپتوس در سطح معني داري نسبت 

ته هاي ساخته شده با تركيب چوب اكاليپتوس به تخ

ن عوامل موير ياز مهمتر يكي باشد. كمتر مي و ساقه پنبه

مطلوب در تخته خرده چوب  يخمش يهايژگيجاد ويدر ا

باشد  يمناسب م يب فشردگيضر با هيماده اول استفاده از

ه فاقد ژيل باال بودن جرم ويپتوس به دليكه چوب اكال

گردد  يمشاهده م بنابراينباشد،  يم ياتين خصو صيچن

 ين گونه دارايساخته شده با چوب خالص ا يكه تخته ها

باشد و  يم ينييته پايسيو مدول االست يمقاومت خمش

ژه يومورد استفاده ساقه پنبه با جرم  يب چوبيتركبه  يوقت

حظه گردد مال يافزوده ممناسب  يب فشردگيكم و ضر

 يداريبه نحو معن تخته ها يخمش يهايژگيشود كه و يم

 ابد. ي يبهبود م
كه تايير زمان پرس بر مقاومت  دادهمچنين نتايج نشان 

تخته هاي ساخته شده معني ته يسيو مدول االستخمشي 

تخته هاي ساخته شده با  ها دريژگين ويا دار بوده است و

. كامل شدن مقدار بودنددقيقه داراي باالترين  1زمان پرس 

تر باعث  يدر زمان پرس طوالنند سخت شدن چسب يفرآ

گردد  ين ذرات خرده چوب ميجاد اتصاالت كار آمد بيا

تخته ها از  يكيشود خواص مكان ين امر باعث ميكه هم

ابد. البته يته بهبود يسيو مدول االست يجمله مقاومت خمش

ر يقه ممكن است تاييدق 1ش از يبه بش زمان پرس يافزا

اتصاالت، باعث  يب حرارتيمعكوس گذاشته و با تخر

قات انجام يتخته ها گردد. تحق يخمش يهايزگيافت و

ز نشان داده است كه ين (1854گرفته توسط اعلم پور )

دن يقه موجب بهبود و با رسيدق 1/1ش زمان پرس تا يافزا

ا ه تخته يكيقه باعث افت خواص مكانيدق 1زمان پرس به 

  شده است.

ن مقدار ساقه ن نشان داد كه با افزوده شدينتايج همچن

پنبه در تركيب چوبي مورد استفاده در ساخت تخته ها به 

تخته ها بهبود يافته  چسبندگي داخليطور معني داري، 

درصد  155كه در شرايط استفاده از  طوريه است. ب

و در شرايط  چسبندگي داخليپتوس، حداقل يچوب اكال

مخلوط چوب  حاويچوبي  يگر تركيبهاياستفاده از د

حاصل  چسبندگي داخليوس و ساقه پنبه، حداكثر پتياكال

 پتوسيچوب اكال يسيليبات سيتركزان يم گرديده است.

سخت شدن چسب اوره  يبر رو ن مسالهياد بوده و هميز

ن يگذارد. و مقاومت اتصال ب يم يمنف ريتايد يفرمآلدئ

 يتوسط حاج كه يها يدر بررس گردد. يم  يذرات ضع

امكان ساخت تخته  ورددرم( 1856و همكاران ) يحسن

انجام شده س يپتوس كاملدولنسيخرده چوب از چوب اكال

 يكيج نشان داده است كه خواص مكانيز نتاياست ن

ل در حد مطلوب و ين دليساخته شده به هم يها تخته

 استاندارد نبوده است.

-تخته يداخل ين نشان داد كه چسبندگيج همچنينتا 

م داشته و يمستق ايساخته شده با زمان پرس رابطه يها

ز بهبود يتخته ها ن يداخل يش زمان پرس، چسبندگيبا افزا

گردد كه انتقال  يش زمان پرس باعث مي. افزاافته استي

پرس گرم  يک خرده چوب در طيك يانيه ميحرارت به ال

ند سخت يانجام گرفته و با كامل شدن فرآ يبه اندازه كاف

چوب ن ذرات خرده يت اتصاالت بيفيشدن چسب، ك

 يداخل يابد كه منجر به بهبود چسبندگي يش ميافزا

 شود.يها م هتخت

با توجه به نتايج حاصل از اندازه گيري خواص 

فيزيكي و مكانيكي تخته هاي ساخته شده تحت شرايط 
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 توان يمختل ، مي توان بيان داشت كه ساقه پنبه دارا

استفاده در صنعت تخته خرده چوب بوده و  يبرا يمناسب

ب با چوب يدرصد ساقه پنبه در ترك 51تا  15اده از استف

 يهايساخت تخته خرده چوب با ويژگ يپتوس براياكال

كه استفاده از  يطيدر شراباشد و  ياستاندارد مناسب م

پتوس با جرم مخصوص باال در يمانند اكال يگونه هائ

باشد كاربرد  ير ميساخت تخته خرده چوب اجتناب ناپذ

ک مكمل بهبود دهنده خواص ي ساقه پنبه به عنوان

  گردد. يه ميتوص يكيمكان

 

ت يف فيبهبفود ك  ي(. بررسف 1854د جعففر، ) يساعلم پور،  -

ان نامفه  يف تخته خرده چوب ساخته شفده از باگفاس، پا  

 ارشد، دانشگاه تهران.   يكارشناس

، 1834، 1835-38آمففار نامففه كشففاورزي سففال زارعففي  -

ريففزي و  معاونففت برنامففه   ي،وزارت جهففاد كشففاورز 

اقتصادي، دفتر آمار وفناوري اطالعات، نشفريه شفماره   

(51/34 :)88-81  . 

ن زاده، ع. ، نففوربخش، ا. ، ي، ر.، حسففيسففنح يحففاج -

(، امكفان بفالقوه   1856، )يكارگرفرد، ا. و فرداد گلبابفائ 

ع يس در صفنا يپتوس كاملدولنسف ياستفاده از چوب اكفال 

 تخته خرده چوب.  

و  ا.. كارگرفرد، ازاده، ع.، نوربخش،  حسين  .اباري، لتي  -

، بررسفي ويژگيهفاي تختفه خفرده     1851گلبابايي، ف.، 

چوب از ضايعات نخل، مجله تحقيقات چوب و كاغذ 
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Abstract 
The purpose of this study was to investigation the utilization of cotton stalk and Eucalyptus 

wood (E. Camaldulensis) in particleboard production.Experimental boards were produced with 

using of 0, 25, 50 and 75% cotton stalk particles with Eucalyptus wood particles, press time at 

3, 4 and 5 minutes. 36 boards were produced and physical & mechanical properties of their 

tested and analized. The results indicated that the modulus of rupture (MOR) and modulus of elasticity 

(MOE) of boards with increasing of cotton stalk particles were modified significantly, and MOR and 

MOE of boards produced with 75% cotton stalk and 25% of Eucalyptus  wood particles were maximum. 

The results indicated that the internal bond (IB) of boards with increasing press time were improved and 

the IB of boards produced at 5 minutes of press time were maximum. In order to the lowest of thickness 

swelling (T.S) of boards observed in same conditions.However thickness swelling of boards produced 

with 50 and 75% cotton stalk were higher than other treatments, sinificantly. The results of this study 

showed that in condition that apply of speicies with high density such as Eucalyptus is unavoidable in 

particleboard production. Between 50 to 75 percent of wood materials that utilized in particleboard 

production, can be obtained from cotton stalk and with apply of their in particleboards can be produced 

particleboards in standard levels.   

 

Key word: Particleboard, Cotton Stalk, Eucalyptus Wood, Press time,  Physical and mechanical 

properties. 

 


