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 چكيده
چوب صنوبر  ساقه ذرت و     مخلوط   از لذا.  بوده است  چوب  خرده  تختهاي در توليد      دانه كاربرد ساقه ذرت  تحقيق،  اين  هدف از   

)P.nigra (   به ترتيـب بـراي سـاقه ذرت و    %  75و %  25و %  50و %  50، % 25و %  75،  % 0و  %  100شامل  متفاوت  با نسبتهاي
براساس وزن  ( درصد12 و 10مصرف چسب زان ميدو و  درجه سانتيگراد 180و 170 پرس استفاده از دو دماي   با   وچوب صنوبر   

با افـزايش دمـاي پـرس از        نتايج حاصل از اين بررسي نشان داد كه         .  گرديد چوب  خرده  تختهاقدام به ساخت    ،  )چوب  خردهخشك  
 بـه  هـا  تختـه با افزايش مصرف چسب، ويژگيهاي خمشي كه   يلادرح   كاسته شده است   ها  تخته االستيسيته  مدول مقاومت خمشي و  

 االستيسيته  مدول صنوبر به تركيب چوبي، مقاومت خمشي و         چوب  خردههمچنين با افزوده شدن     .  بهبود يافته است   داري  معنيو  نح
ـ ا  صنوبر استفاده شده است    چوب  خرده درصد   75 و   50 در شرايطي كه از      ، افزايش يافته است   ها  تخته بـوده  حـداكثر   هـا   يژگين و ي
 گرديـده  هـا  تختـه باعث بهبود چسبندگي داخلـي    رات ساقه ذرت در تركيب چوبي       و كاهش ذ  افزايش دماي پرس    ن  يهمچن .است
 نيز نشان داد كه افزايش دماي پـرس و ميـزان مـصرف چـسب در                 ها  تخته واكشيدگي ضخامت    گيري  اندازه نتايج حاصل از     .است

ذرت در تركيـب چـوبي،      بـا كـاهش ذرات سـاقه        كـه    يدرحـال .  را كاهش داده است    ي، مقدار واكشيدگي ضخامت   داري  معنيسطح  
كه  كه از ساقه ذرت در صورتي    نمود  توان بيان      كلي مي  گيري  نتيجهدر يك   بنابراين  .  افزايش يافته است   ها  تخته يواكشيدگي ضخامت 

 10 درجه سـانتيگراد و ميـزان مـصرف چـسب            170 درصد در تركيب چوبي استفاده شود، با استفاده از دماي پرس             50 تا   25بين  
 .وجود داردئي با ويژگيهاي استاندارد ها تختهد يتول امكان درصد،
 
 ويژگيهاي فيزيكي و مكانيكي ، دماي پرس چسب، ميزان مصرف، صنوبر،ساقه ذرت، چوب خرده تخته :هاي كليدي واژه

 
 مقدمه

ـ    ،با توجه به محدود بودن منابع      ويـژه در  ه  مواد اوليـه ب
د نياز ، تأمين ماده اوليه چوبي مور كشوربخش منابع طبيعي

سـو و حفـظ منـابع محـدود          صنايع روبه گسترش از يـك     
ت يـ  هـر روز اهم    كننده چوب از سوي ديگر      تأمين ،جنگلي

تحقيقـات  ر  يـ  اخ ي در سـالها   بنـابراين  .افته است ي يشتريب

ــ گــسترده ــواد ليگنوســلولزي  هاي در جهــت ب كــارگيري م
نـــامرغوب جنگلـــي و ضـــايعات حاصـــل از برداشـــت 

 مركـب   يهـا  فـرآورده در سـاخت    محصوالت كـشاورزي    
ــوب ــت  يچ ــه اس ــام گرفت ــائي . انج ــنعت   از آنج ــه ص ك
ــادر اســت طيــف وســيعي از مــواد چــوب خــرده تختــه   ق

ليگنوسلولزي چوبي و غيرچوبي را مورد تغذيه و مـصرف          
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قراردهد، تحقيقات وسيعي دراين صنعت براي جـايگزيني        
مواد ليگنوسلولزي حاصل از فعاليتهاي كشاورزي بـا مـواد          

  مصرف ايـن صـنعت صـورت گرفتـه     موردچوبي جنگلي 
 شناسايي و معرفـي منـابع ليگنوسـلولزي         ،حال  بااين. است

 يـا ديگـر     چـوب   خـرده    تختـه جديد به واحـدهاي توليـد       
 نيازمنـد بررسـي و تحقيـق         مركـب چـوبي،    هـاي   فرآورده

 هـدف از اجـراي ايـن تحقيـق، بررسـي            بنابراين. باشد  مي
  و چـوب   خـرده   تهتخ توليددر  امكان استفاده از ساقه ذرت      
چوبي از سـاقه ذرت و يـك        همچنين ارائه بهترين تركيب     

كه در اين بررسي چوب صنوبر در نظر گرفته         (گونه چوبي 
 كـه داراي خـواص      چـوب   خـرده   تختـه براي توليـد    ) شد

 . بوده استفيزيكي و مكانيكي مطلوب باشد،
طبق آمارهاي منتشره از سوي وزارت جهاد كشاورزي 

زير  زيورا هكتار از اراضي كش000/270، بيش از )1383(
اي قرار دارد كه ساالنه مقادير متنابهي  كشت ذرت دانه

پسماندهاي ليگنوسلولزي حاصل از برداشت اين محصول 
 فارس و يبا توجه به اينكه استانها .ماند بر جاي مي

 محسوب اي دانهد ذرت ي توليخوزستان كه از قطبها
. هستندلي، فقير از نظر منابع چوبي و جنگشوند  يم

 ليگنوسلولزي كه هر ساله پس پسماندهاياستفاده از اين 
به  شوند،  يا شخم زده مي  و، سوزاندهبرداشتاز عمليات 

 در اين مناطق چوب خرده تختهعنوان ماده اوليه براي توليد 
استفاده از . باشد از توجيه اقتصادي مناسبي برخوردار مي

 فعاليتهاي كشاورزي ليگنوسلولزي حاصل از پسماندهاي
هاي مركب چوب،  در صنايع خمير و كاغذ و فرآورده

استفاده از .  بوده است يمختلفزمينه فعاليتهاي تحقيقاتي 
ساخت د يدر تولضايعات هرس درختان خرما 

ج آن نشان ي قرار گرفته و نتايمورد بررس چوب خرده تخته
، ن پسماندهاياتوان با استفاده از  ميداده است كه 

هايي با ويژگيهاي فيزيكي و مكانيكي استاندارد توليد  ختهت
 انجام شده يها يبررس ).1375لتيباري و همكاران،   (نمود
هاي هرس درختان  قابليت استفاده از سرشاخه يبر رو

 كه حتي ه است نشان دادچوب خرده تختهكيوي در توليد 
 درصد سرشاخه كيوي در اليه مياني 50با اضافه كردن 

 بيش ازحداقل هاي مكانيكيمقاومت ،  ساخته شدهيها تخته
 ندبوده ارا دارا ذكر شده در استانداردهاي اروپايي 

)Nemli ،2003 ( . همچنين چسبندگي داخلي همه
هاي كيوي باالتر از حد  هاي توليد شده با سرشاخه تخته

استفاده از ز در ي نيج مشابهينتا. استمورد نياز بوده 
 ساخت يبراانگور ضايعات هرس درختان 

اضافه دهد  ي بدست آمده است كه نشان مچوب خرده تخته
مخلوط انگور به درخت  چوب ،نمودن ذرات

مورد استفاده براي ساخت تخته، باعث افت هاي چوب خرده
گردد ولي با اين حال  ها مي خواص كيفي و كمي تخته

هايي كه اليه مياني  حتي خواص فيزيكي و مكانيكي تخته
 درصد چوب انگور ساخته شده بود بيش از 100آنها از 

 Ntalos (حداقل مورد نياز در استاندارد اروپايي بوده است
روي امكان ساخت  تحقيقاتي بر. )Grigoriou ،2002و 

 در گذشته انجام شده است  از ساقه ذرتچوب خرده تخته
سطح براق ساقه ذرت مانع بزرگي نشان داده است كه 

وده و بايستي اين سطح به نحوي براي بهبود چسبندگي ب
در . ) Winslow ،1951 (از بين رفته و يا اصالح گردد

 چوب خرده تختهساخت  انجام شده به منظور يها يبررس
 نوع ضايعات ليگنوسلولزي 5با استفاده از عايق 

ي ساخته شده از ساقه ها تختهكشاورزي، مشاهده شد كه 
 . بوده استسازي صوت ذرت داراي حداكثر فاكتور رقيق

از همين  يمعمول چوب خرده تختهساخت  به طوري كه
ي ساخته شده از ساقه ذرت ها تختهنشان داد كه ضايعات 
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داراي كيفيت بهتري از نظر خواص مكانيكي و مقاومت 
 بوده است و ها تختهبه نگهداري پيچ و ميخ نسبت به بقيه 

 گردد براي استفاده در داخل ساختمان پيشنهاد مي
)Sampathrajan و Vijayaraghavan ،1991 1992 و( . 

 
 مواد و روشها
استان فارس مورد استفاده در اين بررسي از       ساقه ذرت   

 يبـرا   )P.nigra( همچنين از چـوب صـنوبر        .تهيه گرديد 
پـس از     ذرت ي ها ساقه. تركيب با ساقه ذرت استفاده شد     
در جهـت     ابـزاز مناسـب    انتقال به آزمايشگاه با استفاده از     

 آن يا م شده و سپس مغز چوب پنبـه     يم تقس ين  به دو  يولط
و چـوب   ذرت  آنگاه ساقه   . دي گرد يتا حد امكان جداساز   

 Pallmann از نــــوع  خردكن غلطكييك  لهيصنوبر بوس

X 430 - 120PHT   به قطعات كوچكتر تبديل و سـپس بـا 
 اسـتفاده از يـك آسـياب حلقـوي آزمايـشگاهي از نـوع       

Pallamnn PZ8چــوب قابــل اســتفاده در اي هــ بــه خــرده
پس از حذف خرده    .  تبديل شدند  چوب  خرده  تختهساخت  

چوب بسيار ريز و بسيار درشت كه مناسـب سـاخت          هاي  
ها به وسيله يك    چوب  خرده نبودند، رطوبت    چوب  خرده  تخته

 درصـد،   1خشك كن آزمايشگاهي تـا رسـيدن بـه سـطح            
هاي پالستيكي مقـاوم بـه نفـوذ          در كيسه  و كاهش داده شد  

هاي آزمايشگاهي    رطوبت، بسته بندي و براي ساخت تخته      
 . نگهداري شدند

 
  آنهاي و نام اختصاري  مقدار مصرف ساقه ذرت و چوب صنوبر در تركيب چوب– 1جدول 

 ينام اختصار )درصد ( ميزان مصرف ماده چوبي 
 صنوبر ساقه ذرت تركيب چوبي

A 100 صفر 
B 75 25 
C 50 50 
D 25 75 

 
زن  ها از يك دستگاه چـسب     چوب  خردهزني    چسب براي

كـه در ايـن   آزمايشگاهي اسـتفاده شـد و محلـول چـسب          
براساس وزن خـشك  ( درصد 12 و 10 سطح 2در  بررسي  
 بـا آنهـا     مورد استفاده قـرار گرفـت،     )  مصرفي چوب  خرده

 از چوب خردهبه منظور تشكيل كيك . كامالً مخلوط گرديد
متر اسـتفاده شـد و       انتي س 40×40يك قالب چوبي به ابعاد      

هـاي    زنـي شـده بـه صـورت اليـه           هـاي چـسب   چوب  خرده
از  در اين بررسـي      .يكنواخت در داخل قالب پاشيده شدند     

 اسـتفاده شـده     ها  تخته متفاوت در ساخت     يب چوب ي ترك 4

 بـراي صـنوبر   چـوب   خردهمقدار   ،1طبق جدول     است كه 
، همـراه بـا      تـوزين  ب با ساقه ذرت محاسبه و پس از       يترك

 پـس از تـشكيل كيـك        .زني شده است   چسب  ساقه ذرت 
، با استفاده از يك پـرس آزمايـشگاهي از نـوع            چوب  خرده

BURKLE L100   و چـوب  خـرده  اقدام به فـشردن كيـك 
بـا   در ايـن تحقيـق،   .هاي آزمايشگاهي گرديد    ساخت تخته 

 ميـزان مـصرف     ، عامل متغيـر تركيـب چـوبي       سهتوجه به   
 تكـرار   3ر گـرفتن     در نظـ   درجه حرارت پرس و    چسب و 

بــا تختــه آزمايــشگاهي  48 در مجمــوع ،بــراي هــر تيمــار
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 گرم بر   7/0، جرم مخصوص     دقيقه 5 پرس   زماناستفاده از   
متـر     كيلـوگرم بـر سـانتي      30متر مكعب، فشار پرس       سانتي

 .آلدئيد ساخته شده است مربع با استفاده از چسب اوره فرم
ازي و  سـ    به منظـور مـشروط      بعد از پايان مرحله پرس،    

سـازي    ها و همچنين متعـادل      سازي رطوبت تخته   يكنواخت
 روز  15هاي ساخته شده بـه مـدت          هاي داخلي، تخته    تنش

هـاي    نمونـه . در شرايط آزمايـشگاهي نگهـداري گرديدنـد       
هـا    آزموني براي تعيين ويژگيهاي فيزيكي و مكانيكي تخته       

مقاومت خمـشي   .  تهيه گرديدند  )DIN )7مطابق استاندارد   
(MOR)  ،االستيسيته  مدول (MOE)  چسبندگي داخلي ،(IB) 

وري   سـاعت غوطـه    24 و   2و واكشيدگي ضخامت بعد از      
بدسـت   نتايج   .تعيين گرديد ) T.S24 و T.S2(ها  در آب تخته  

فاكتوريل مورد  و آزمون    در قالب طرح كامل تصادفي       آمده
تجزيه و تحليل قرار گرفت و در صورت وجـود اخـتالف            

 (DMRT) با استفاده از آزمون دانكـن        ها  دار، ميانگين   معني
 مستقل و متقابل هر يك از عوامل متغيـر          تأثيربندي و     طبقه

 درصـد   99 و   95بر خواص مورد مطالعه در سطح اعتمـاد         
 .مورد بحث قرار گرفت

 
 نتايج 

 بـه   170ان داد كه با افـزايش دمـاي پـرس از            نشنتايج  
قاومـت   م  مقدار  از داري  معني درجه سانتيگراد به طور      180

كاسـته   ي سـاخته شـده    ها  تخته االستيسيته  مدولخمشي و   
 به  10با افزايش مصرف چسب از      كه   يدر حال . شده است 

 تأثيركه    به طوري . بهبود يافته است   اين ويژگيها  درصد،   12
متقابل درجه حرارت پرس و ميزان مصرف چسب نيز بـر           

و بـاالترين   . دار بـوده اسـت      معني ها  تختهمقاومت خمشي   
شــرايط اســتفاده از دمــاي   درهــا تختــهومــت خمــشي مقا

 درصد مـصرف چـسب و      12 درجه سانتيگراد و     170پرس
 درشرايط استفاده از دماي ها تخته كمترين مقاومت خمشي

 درصـد مـصرف چـسب       10 درجه سانتيگراد و     180پرس  
همچنين نتايج نشان داد كه بـا       . )1شكل(حاصل شده است  

ساقه ذرت در تركيـب     افزوده شدن مقدار چوب صنوبر به       
، مقاومـــت خمـــشي و داري معنـــيچـــوبي بـــه طـــور 

به طوري كـه در  .  بهبود يافته استها  تخته االستيسيته  مدول
 بــراي ســاخت B وAشــرايط اســتفاده از تركيــب چــوبي 

 درصـد سـاقه     75 و   100ترتيـب از      كه در آنهـا بـه      ها  تخته
ذرت استفاده شده است، حـداقل و در شـرايط اسـتفاده از      

 كـه در آنهـا      هـا   تختـه  براي سـاخت     D و Cب چوبي   تركي
 درصد ساقه ذرت استفاده شده اسـت،      25 و   50ترتيب از  به

 .حداكثر اين ويژگيها حاصل گرديده است
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 مقاومت خمشيدرجه حرارت پرس و ميزان مصرف چسب بر متقابل اثر  -1 شكل

 

و ش دمـاي پـرس      ايج نشان داد كه با افـزاي      همچنين نت 
 چـسبندگي    بـه  داري  معنـي بـه طـور     زان مصرف چسب    يم

نتايج نشان داد   ن  يهمچن.  افزوده شده است   ها  تخته  داخلي
چوب صـنوبر بـه سـاقه ذرت در          كه با افزوده شدن مقدار    

 چــسبندگي داخلــي، داري معنــيتركيــب چــوبي بــه طــور 
كه در شـرايط اسـتفاده       طوريه  ب.  بهبود يافته است   ها  تخته

ــب چــوبي از  ــراي ســاخت  Aتركي ــهب ــا تخت ــداقل ه ، ح
، D و در شرايط استفاده از تركيب چوبي چسبندگي داخلي

. )2شـكل  ( حاصل گرديده است   چسبندگي داخلي حداكثر  
 متقابل درجه حرارت پرس و تركيب چـوبي      تأثيرهمچنين  

 طوريه  ب .دار بوده است    معني ها  تختهبر چسبندگي داخلي    
 و  170 در هر دو دماي پرس       .دشو  مي   ديده 3 شكلكه در   

 استفاده شده   ها  تخته درجه سانتيگراد كه براي ساخت       180
است، با افزوده شـدن چـوب صـنوبر بـه تركيـب چـوبي               

حـداقل  و   بهبـود يافتـه اسـت،        هـا   تختهچسبندگي داخلي   
 درجـه   170چسبندگي داخلي در شرايط استفاده از دمـاي         

گي داخلـي    چسبند  و حداكثر  Aسانتيگراد و تركيب چوبي     
 درجه سانتيگراد و تركيب     180در شرايط استفاده از دماي      

 . بدست آمده استDچوبي 
 عوامل متغيـر بـر      تأثيرنتايج حاصل از تجزيه واريانس      

ي سـاخته   هـا   تختـه  سـاعتي      24 و   2واكشيدگي ضخامت   
شده نشان داد كه با افزايش دماي پرس و ميـزان  مـصرف              

. يافتـه اسـت   ا بهبود   اين ويژگيه  داري  معنيچسب به طور    
 واكــشيدگي  تركيــب چــوبي مــورد اســتفاده نيــز بــرتــأثير

دار بوده و بـا افـزوده        ي ساخته شده معني   ها  تختهضخامت  
 واكـشيدگي   شدن مقدار چوب صنوبر بـه سـاقه ذرت، بـر          

بـه طـوري كـه در       .  افـزوده شـده اسـت      ها  تخته ضخامت
واكـشيدگي  ، حـداقل    Aشرايط استفاده از تركيـب چـوبي        

 50 و   25 و در شرايط اسـتفاده از         ساعتي 24 و   2 ضخامت
 واكـشيدگي  درصد ساقه ذرت در تركيب چـوبي، حـداكثر       

 ضخامتي حاصل شده است 
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 اخلي چسبندگي دپرس و تركيب چوبي بر دماي متقابل اثر  –3شكل

 
 متقابل درجه حرارت پرس و تركيب تأثيرهمچنين 

 .دار بوده است  معنيها تختهچوبي بر واكشيدگي ضخامت 
شود در هر دو دماي  ديده مي 4 شكلكه در  طورية ب

 درجه سانتيگراد، با افزوده شدن چوب 180 و170پرس
 ها تخته واكشيدگي ضخامت،  صنوبر به تركيب چوبي

كه حداقل واكشيدگي  طوريه بافزايش يافته است، 
 درجه 170در درشرايط استفاده از دماي  ضخامت

در شرايط آن   و حداكثرAسانتيگراد و تركيب چوبي 
  D درجه سانتيگراد و تركيب چوبي 170استفاده از دماي 
 . بدست آمده است
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  ساعت2 ضخامت يدگي پرس بر واكشي و دمايب چوبي اثر متقابل ترك_4شكل 

 
  گيري نتيچهبحث و 

 ويژگيهــاي فيزيكــي و گيــري انــدازهنتــايج حاصــل از 
نشان داد كـه    ي ساخته شده از ساقه ذرت       ها  تختهمكانيكي  

ــشي و   ــت خمـ ــرس از مقاومـ ــاي پـ ــزايش دمـ ــا افـ  بـ
كـه    طـوري   بـه .  كاسته شـده اسـت     ها  تخته االستيسيته  مدول

اهش كيفيـت   سو باعث كـ    افزايش يافتن دماي پرس از يك     
اتصال بين ذرات چسب و چوب گرديده و از سوي ديگر           
موجب تخريب حرارتي ذرات ساقه ذرت در اليه سـطحي   

هــاي  بررســيج حاصــل از ينتــادر بنــابراين  . اســتشــده
افـزايش  ز مشاهده شـده اسـت كـه         ين) 1367(زاده   كاشاني

گـراد ،     درجـه سـانتي    175 بـه    150درجه حرارت پرس از   
بهبـود   ها تختهويژه  اومت برشي و جرم  مق  ي،مشمقاومت خ 

 200كه اعمـال درجـه حـرارت پـرس     درحالي ،افته است ي
 منفي بـر ويژگيهـاي مـورد مطالعـه          تأثيرگراد   درجه سانتي 
 مقاومت گيري اندازههاي حاصل از  ميانگيناما . داشته است
دهد كه حداقل اين      نيز نشان مي   االستيسيته  مدولخمشي و   

درصد سـاقه ذرت   100 ساخته شده از   يها  تختهويژگيها در   
تيره .  درجه سانتيگراد حاصل شده است     180و دماي پرس  
ي ساخته شده در شرايط مـذكور نيـز         ها  تختهبودن سطوح   

نتايج اين بررسـي همچنـين       .نمايد اين موضوع را تائيد مي    
 صنوبر بـه تركيـب   چوب خردهنشان داد كه با افزوده شدن   

، مقاومت خمشي   ها  تختهچوبي مورد استفاده براي ساخت      
 افزايش يافته است به دليل اينكه       ها  تخته االستيسيته  مدولو  

اي و تركيبـات     ذرات ساقه ذرت داراي عناصر چوب پنبـه       
 منفي بر روي ويژگيهاي     تأثيرسيليسي هستند و اين عناصر      

گذارد، بـديهي اسـت بـا كـاهش ذرات            مي ها  تختهخمشي  
مـــشي و ســـاقه ذرت در تركيـــب چـــوبي، مقاومـــت خ

 . يابد  افزايش ميها تخته االستيسيته مدول
نتايج اين بررسي نشان داد كـه افـزايش دمـاي پـرس،             

كـه   گرديـده اسـت      ها  تختهباعث بهبود چسبندگي داخلي     
 انتقال حـرارت بـه اليـه ميـاني كيـك            توان، يل آن را م   يدل

 با افزايش دماي پرس عنـوان       رت در زمان كوتاه   چوب  خرده
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ياني مدت زمان بيشتري را دردماي مطلوب ، لذا اليه منمود
 درجـه   100دمـاي بـاالتر از      ( براي سخت شـدن چـسب       

ها از مقاومت   چوب  خردهگذراند و اتصال بين      مي) سانتيگراد
كارآمدتري برخوردار خواهد شـد كـه نتيجـه آن افـزايش            

نيـز در   ) 1376( امـام    .باشـد   مـي  ها  تختهچسبندگي داخلي   
دمـاي  كند كـه بـا افـزايش         ميهاي خود بيان     نتايج بررسي 

 مشي و مقاومت خ   گراد ،     درجه سانتي  175 به   170پرس از 
 افزايش يافته است كه وي دليـل        ها  تختهچسبندگي داخلي   

ـ ( چـوب   خـرده تر ماندن كيك      آن را مدت زمان طوالني     ه ب
 دردرجه حرارت مناسب سخت شـدن       )ويژه اليه مياني آن   

امت كيـك   چسب بواسطه انتقال سريعتر حرارت در ضـخ       
 .داند  ميچوب خرده

نتايج همچنين نشان داد كه با كاهش ذرات ساقه ذرت          
 افزايش يافتـه    ها  تختهدر تركيب چوبي، چسبندگي داخلي      

ي هـا   تختـه كـه مقـدار چـسبندگي داخلـي          طوري هاست، ب 
 درصـد   75ساخته شده با تركيب چـوبي تـشكيل شـده از          

 درصــد ســاقه ذرت در حــدود دو برابــر    25صــنوبر و
 درصـد   100ي سـاخته شـده از     هـا   تختهندگي داخلي   چسب

وجود سيليس فـراوان بـر روي       . باشد ذرات ساقه ذرت مي   
گـردد   سطوح ذرات ساقه ذرت، عاملي است كه باعث مـي         

هـا از كيفيـت    چوب  خـرده مقاومت اتصال ايجـاد شـده بـين         
در تحقيـق مـشابهي نيـز علـل         . مطلوبي برخـوردار نباشـد    

ي سـاخته شـده از     هـا   تختـه ضعيف بودن مقاومت اتـصال      
ساقه گندم و ني به وجود اليه واكس بر روي سـطح آنهـا              

گردد اين مـواد نتواننـد       نسبت داده شده است كه باعث مي      
آب و چسب حاوي آن را به خود بگيرند و از بـين بـردن               

ي هـا   تختـه اين اليه براي ايجـاد يـك اتـصال كارآمـد در             
ران،  و همكـا   Han (باشـد    ساخته شده بـسيار حيـاتي مـي       

اي باقيمانده   از طرف ديگر وجود مواد  چوب پنبه        ).1999

 درصـد سـاقه ذرت،      100در تركيب چوبي تشكيل شده از     
باعث جذب شدن مقـداري از ذرات چـسب توسـط آنهـا             
شده و همين مسئله كارآمدي مقاومـت اتـصال را كـاهش            

 .دهد مي
نتايج همچنين نشان داد كه افزايش دماي پرس و ميزان       

را  هـا   تختـه  ي مقـدار واكـشيدگي ضـخامت      مصرف چسب، 
ـ   . كاهش داده است   طـور عمـده مربـوط بـه        ه  اين كاهش ب

 در اثـر انتقـال بهتـر        هـا   تختـه افزايش چـسبندگي داخلـي      
هـا بـه    چوب  خـرده حرارت و افزايش مقاومت اتـصال بـين         

باشـد كـه در اثـر        يـشتر چـسب مـي      بِ واسطه وجود ذرات  
امـا  . شـود  افزايش دماي پرس و مصرف چسب حاصل مي       

كـه بـا وجـود       نكته قابل توجه در نتايج حاصل اين اسـت        
 صنوبر در تركيب چـوبي مـورد        چوب  خردهافزايش مقدار   

ــي   ــسبندگي داخل ــود چ ــتفاده و بهب ــهاس ــا تخت ــدار ه ، مق
 كـاهش نيافتـه و بـر خـالف     هـا  تختهواكشيدگي ضخامتي   

كه حـداقل واكـشيدگي      طوري هب. انتظار افزايش يافته است   
 درصد سـاقه ذرت ديـده       100اخته شده با    ي س ها  تختهدر  
تـوان بـه     بروز چنين روندي را به طور عمده مـي        . شود مي

سطوح داراي سيليس فراوان ساقه ذرت كه در مقابل نفوذ          
توانـد در    آب مقاومت زيادي دارند مربوط دانست كه مـي        

 مـوثر   هـا   تختـه كاهش جذب آب و واكشيدگي ضـخامت        
ينه نيز نتايج مـشابهي را      هاي ديگر در اين زم      بررسي .باشد

ــت   ــشان داده اسـ ــاران، Han(نـ ،  2001 و 1999 و همكـ
Lawther ،1998 و همكاران.(   

توان بيان داشت كه نتايج   كلي ميگيري هجنتيدر يك 
 خواص فيزيكي و مكانيكي گيري اندازهحاصل از 

ي ساخته شده از ساقه ذرت تحت شرايط مختلف ها تخته
كه  اده ليگنوسلولزي در صورتيدهد كه از اين م نشان مي

 مي  درصد در تركيب چوبي استفاده شود،50 تا 25بين 
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 درجه سانتيگراد، 170توان با استفاده از دماي پرس
 . ئي با ويژگيهاي استاندارد توليد نمودها تخته
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Abstract 

The use of corn stalk residues in combination with poplar wood for particleboard production 
is investigated. Four combinations of corn stalk and P.nigra particles (100% corn stalk; 75% 
corn stalk, 25% poplar wood; 50% corn stalk, 50% poplar wood and 25% corn stalk, 75% 
poplar wood) is used. Two resin contents of 10 and 12% and two press temperatures of 170 and 
180 o C were employed. The results showed that increasing press temperature from 170 to 
180 o C, decreased both MOR and MOE of boards and increasing resin content from 10% to 
12%, improved MOR. When the ratio of poplar wood to corn stalk increased, both MOR and 
MOE of the boards increased and the highest values were reached at 50% and 75% poplar 
wood. Higher press temperature and lower ratio of corn stalk improved internal bond (IB). 
Higher press temperature, resin content and lower ratio of corn stalk, decreased thickness 
swelling. Based on the results, with the application of either 25% to 50% corn stalk and press 
temperature of 170 o C, standard particleboard can be produced. 
 
Keywords: Particleboard, corn stalk, Poplar, Resin content, Press temperature, MOR, MOE, 
IB, Thickness swelling. 


