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 دهیچک
یک الیه با دانسیته  در ساخت تخته خرده چوب سیب از هرس درختان سرشاخه حاصلچوب  بررسی امکان استفاده از برای

و  30/00، 11/31، 0/100خرده چوب صنعتی به نسبت  از مخلوط خرده چوب سرشاخه سیب و مکعب، سانتیمترگرم بر  1/0
گیری  از اندازه هآمد نتایج به دست .ساخته شدندهای آزمونی  تخته دقیقه 0و 1دو سطح  درو با بکارگیری زمان پرس  51/11

 اغلب خواص فیزیکی وبر روی ها  در ساختار تخته خرده چوب سیب وجود نشان داد کهها  ویژگیهای فیزیکی و مکانیکی تخته
وری در  ساعت غوطه 25و 2بعد از  بمیزان جذب آ و چسبندگی داخلی ،ته، مقاومت خمشییشامل مدول االستیس آنها مکانیکی

ی ویژگیها در مخلوط خرده چوبهای مصرفی خرده چوب سیب سهمبه طوری که با افزایش  ،است تهداری داش ثیر معنیأآب ت
ها  تخته وری در آب ساعت غوطه 25بعد از  چسبندگی داخلی و واکشیدگی ضخامتبر اثر زمان پرس تنها  فوق بهبود پیدا کردند.

 25اخلی و بهبود واکشیدگی ضخامت بعد از زمان پرس موجب افزایش چسبندگی د افزایش به طوری که ،ر گردیداد یمعن
 گردید.ها  تخته بآوری در  ساعت غوطه

 
 .مکانیکی خصوصیات فیزیکی و خرده چوب صنعتی، سرشاخه سیب، تخته خرده چوب، :كليدی های واژه

 

 قدمهم
تولید  ،یسطح جنگلهای تجار کاهش دلیلامروزه به 

 تکاهش یافته اسهیزمی ی چوبهاخصوص ه ب چوبی مواد
به طوری که میزان برداشت چوب آالت هیزمی از 

 1301 در مکعب هزار متر 111 از مقداری شمال جنگلها
رسیده  1331مکعب در سال  رتهزار م 295 مقداربه 

 یروزافزون تقاضا افزایش ،از سوی دیگر [.5]است
 ،خصوص تخته خرده چوبه بهای صفحه ای  وردهآفر

به طوری  .ده استمحصول گردی اینموجب افزایش تولید 
 مکعب هزار متر 333از تخته خرده چوب تولید  مقدار که

سال  مکعب در هزار متر 130به مقدار  1301در سال 

مین ماده اولیه أت بنابراین [.5]است یافته افزایش 1331
تبدیل جدی صنعت تخته خرده چوب به یک مشکل برای 
زینی جایگ مین وأت از این رو بایستی به دنبال است، شده

از مواد اولیه مورد مصرف در صنعت تخته خرده  یخشب
گیاهان  پسماند .بود قیمتچوب با منابع غیر جنگلی ارزان 

ضایعات حاصل از هرس  کشاورزی از نوع زراعی و
د جایگزین مناسب و مطمئن برای نتوا میگیاهان باغی 

 .ی جنگلی باشندچوبها
 یاهانگدر مورد امکان استفاده از پسماندهای 

یات چندی در طی سالهای گذشته حاصل بکشاورزی تجر
  .می باشدزیر  به شرحشده است که برخی از آنها 

 
 این تحقیق با اعتبار مالی معاونت پژوهشی دانشگاه تهران انجام شده است ●



  امکان استفاده از سرشاخه های سيب در ساخت تخته خرده چوب 36

 

امکان استفاده از  (1301) دوست حسینی و روشنی
گونه تاغ و صنوبر در ساخت تخته خرده چوب را مورد 

سی قرار دادند و به این نتیجه رسیدند که با افزایش برر
مقاومت  صنوبر، خرده چوب به خرده چوب تاغ نسبت

و واکشیدگی  بو جذب آ کاهشها  خمشی و برشی تخته
نها همچنین مشاهده آ ،افزایش پیدا می کندضخامت آنها 

دقیقه  3دقیقه به  1کردند که با افزایش زمان پرس از 
ت به برش و جذب آب و مقاوم مقاومت خمشی،

جهان  .کند می بهبود پیداها  واکشیدگی ضخامت تخته
از ضایعات نخل خرما جهت  (1301) همکاران لتیباری و

ساخت تخته خرده چوب استفاده و بیان کردند که با 
 االستیسیتهمقاومت خمشی، مدول  افزایش مصرف هاردنر،

ت افزایش و واکشیدگی ضخامها  و چسبندگی داخلی تخته
دقیقه را  1ضمن اینکه زمان پرس  ،کاهش یافتها  تخته

میلیمتر از این ضایعات  11برای ساخت تخته به ضخامت 
استفاده امکان  (2003)همکاران و  Nemli مناسب دانستند.

تولید  در از ضایعات حاصل از هرس درختان کیوی را
استفاده  که دندنشان دا وتخته خرده چوب سه الیه بررسی 

ثیر منفی أدر الیه میانی تی حاصل از کیوی چوبهاه از خرد
 های ساخته شده تخته خصوصیات فیزیکی و مکانیکی بر

وجود پوست و مغز در خرده  را که دلیل این امردارد 
و Natalos  اند. دانستهی حاصل از درخت کیوی چوبها

 ی حاصل ازچوبهاخرده  از مخلوط (2002) همکاران
انگور و خرده چوب  ضایعات حاصل از هرس درخت

استفاده و مشاهده کردند که با افزایش خرده چوب صنعتی 
ها  خصوصیات مکانیکی تخته ها، انگور در ساختار تخته

که دلیل  یابد میخصوصیات فیزیکی آنها افزایش  وکاهش 
در خرده  ای حاوی مواد چوب پنبه این امر را به وجود مغز

سیته باالتر و ی حاصل از هرس درخت انگور و دانچوبها
از ی حاصل چوبهاتر خرده  ضریب کشیدگی پایین

 کارگرفرد و همکاران ضایعات درخت انگور نسبت دادند.
در تحقیق خود به این نتیجه رسیدند که تخته  (1331)

 سرشاخهخرده چوب خرده چوب ساخته شده از مخلوط 

مقاومت خمشی و مدول  (10:10سیب با صنوبر )
های ساخته شده از  سبت به تختهالتری نباته یستیاالس

 ،همچنین افزایش زمان پرس درخت سیب دارد. سرشاخه
ثیر مثبت بر چسبندگی داخلی نمونه های ساخته شده أت

جغرافیایی و آب و  ممتاز به علت موقعیت داشته است.
درختان باغی مختلفی در  ،که در کشور وجود دارد هوایی

 موز هاین به باغکشور کاشته می شود که از جمله می توا
اشاره کرد که  ... ال، سیب، پسته، خرما و)در چابهار( پرتق

صورت  هاای که در این باغ با توجه به هرس سالیانه
که  آید گیرد حجم قابل توجهی سرشاخه بدست می می
تواند بخشی از نیاز به مواد اولیه برای صنایع تخته  می

باغی که در یکی از گونه های  مین نماید.اخرده چوب را ت
در کشور کاشته شده است گونه سیب سطح وسیع 

طبق آمار منتشر شده توسط وزارت جهاد بر اشد.ب می
 1335سطح زیر کشت درختان سیب در سال  کشاورزی،

و ضایعات حاصل  ]1[هزار هکتار 112 ددر کشور در حدو
هزار تن  120از هرس سالیانه درختان سیب نزدیک به 

از کمبود مواد اولیه  یتواند بخش برآورد شده است که می
مین نماید. أمورد مصرف در صنایع تخته خرده چوب را ت

ن بررسی خصوصیات تخته خرده چوب حاصل از یدر ا
سرشاخه های هرس  بدست آمده از خرده چوب ترکیب

برای تعیین  شده درختان سیب با خرده چوب صنعتی
رسی مورد بر شرایط بهینه مصرف این ماده لیگنوسلولزی

  .قرار گرفته است

 

 مواد و روشها
از کارخانه تخته فشرده شمال ی صنعتی چوبهاخرده 

های حاصل از هرس  سرشاخه تهیه گردید. )قائم شهر(
آوری و به  درختان سیب از منطقه شاهرود جمع

 1آزمایشگاه منتقل و به وسیله اره گرد به قطعاتی به طول 
خردکن حلقوی از  تبدیل و این قطعات به وسیله سانتیمتر

به خرده چوب با اندازه مورد نظر خرد  Pallman نوع
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درجه  103در دمای  مورد نیاز یچوبهاشدند. خرده 
درصد خشک و تا زمان  3سانتیگراد تا رسیدن به رطوبت 

های پالستیکی سر بسته  های آزمونی در کیسه ساخت تخته
است جرم مخصوص یادآوری الزم به  نگهداری شدند.

معادل  درصد 12درخت سیب در رطوبت  یها خهسر شا
جهت  مکعب تعیین گردید. سانتیمترگرم بر  1/0

ضریب کشیدکی و ضریب ظاهری خرده گیری  اندازه
به صورت تصادفی از هر دو گروه خرده چوب  ،چوبها

 عدد انتخاب و 30های سیب( تعداد  )صنعتی و سرشاخه
قت به وسیله کولیس با دآنها  طول، عرض و ضخامت

، سپس تفاوت ضریب شد میلیمتر اندازه گیری 02/0

کشیدگی و ظاهری بین دو گروه خرده چوب به وسیله 
 مورد بررسی قرار گرفت. tآزمون 

خیرده   رییزی و درشیتی   همچنین جهت بررسیی پیراکنش  

ی سیییب از الییک  چوبهییای صیینعتی و خییرده  چوبهییا

 .آزمایشگاهی استفاده گردید
اوره فرمالدهید  چسبشیمیایی  خصوصیات فیزیکی و

شرکت ی آزمونی که از ها تختهبرای ساخت  مورد استفاده
شده آورده  1در جدول  شده بودتهیه  ساز)ساری( چسب
 است.

 

 
  استفاده شده در اين بررسي خصوصيات فيزيکي و شيميايي چسب اوره فرمالدهيد-1جدول 

 

    115         مواد جامد )درصد(                                         

       100-300(                                              cpsگرانروی)     

    3/0میزان فرمالدئید آزاد )درصد(                           حداکثر       

 3 1/0                   اسیدیته                                           

 201/1       مکعب(               سانتیمترمی )گرم بر جرم حج      

 50-51زمان انعقاد)ثانیه(                                                   

 
با توجه به عوامل متغیر و  مورد نیاز زمونیآ یها تخته

 :ثابت زیر ساخته شدند
 

 عوامل متغير
خرده چوب سرشاخه های درخت  درصد اختالط

چهار سطح  به ترتیب)خرده چوب صنعتی  سیب و
0/100 ،11/31 ،30/00 ،51/11 ). 

 .دقیقه 0و 1سطح  دو زمان پرس:
 

 عوامل ثابت
درجه  130مای پرس )ددر این بررسی عامل های 

 مربع(، سانتیمترکیلوگرم بر  31فشار پرس ) ،سانتیگراد (

ها  دانسیته تخته درصد(،12رطوبت کیک خرده چوب )
 11)ها  ضخامت تخته مکعب(، سانتیمتر گرم بر 1/0)

بر اساس وزن خشک  درصد10) سبچمقدار  میلیمتر(،
مقدار کاتالیزور )کلرید آمونیوم به میزان  (،های چوب خرده

 .بودند ثابت درصد براساس وزن خشک چسب( 2
 

 ی آزمونيها تختهساخت 
پس از توزین مقدار خرده چوب مورد نیاز برای هر  

نها به وسیله چسب زن آزمایشگاهی چسب زنی آ تخته،
سپس کیک خرده چوب  دقیقه صورت گرفت. 5به مدت 

 51×51ه صورت دستی و با استفاده از قالب به ابعاد ب
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به  تشکیل و به وسیله پرس آزمایشگاهی سانتیمتر
ی ساخته شده پس ها تخته ،فشرده شدضخامت مورد نظر 

تعادل جهت رسیدن به شرایط  کناره بری و از سرد شدن
سانتیگراد و  درجه 20روز در دمای  15به مدت رطوبتی 

 2. از ترکیب گرفتند قرار درصد 11 1رطوبت نسبی 
تکرار  3تیمار بوجود آمد که برای هر تیمار، 3 ،متغیر گروه

 عدد تخته آزمونی ساخته شد. 25و در مجموع 
 

 ها تختهمکانيکي  ی فيزيکي وويژگيهااندازه گيری 
با  نی بعد از دستیابی به تعادل رطوبتیی آزموها تخته

به نمونه های آزمونی  ،EN326-1استاندارد  استفاده از
جذب آب میزان  گیری برای اندازه .مورد نیاز تبدیل شدند

استاندارد  طبقها  و واکشیدگی ضخامت تخته
EN317(1993،)  االستیسیتهمدول گسیختگی و مدول 

داخلی طبق  چسبندگی ،EN310(1993)طبق استاندارد 
نتایج بدست  .گیری گردید ( اندازه1993)EN319استاندارد 

آمده با استفاده از طرح کامال تصادفی و آزمون فاکتوریل و 
اثر مستقل و  ،تحلیل تجزیه و تکنیک تجزیه واریانس

ی تخته در دو ویژگیهامتقابل هر یک از عوامل متغیر بر 
ودن با دار ب و در صورت معنی بررسیدرصد  1و 1سطح 

  ( گروه بندی شدند.DMRTاستفاده از آزمون دانکن )
 

 نتایج
ی چوبهاذرات خرده  گیری ابعاده به انداز نتایج مربوط

ارائه شده  2در جدول  سیب یچوبهاصنعتی و خرده 
 است.

 

 
  چوبهاخرده  ضريب ظاهری و ضريب كشيدگي ،ابعادميانگين  -3جدول

 متوسط

 نوع خرده چوب

 طول

 )میلیمتر(

 رضع

 )میلیمتر(

 ضخامت

 )میلیمتر(
 (L/tضریب کشیدگی ) (L/wضریب ظاهری )

10(11) سرشاخه سیب  (1/1)2/2  (21/0)11/0  (3)5/9  (33)30  

12(1) صنعتی  (2/1)3/2  (1/0)5/1  (0/3 )5/1  (0)11  

    ر است(.نشان دهنده انحراف معیا اعداد داخل پرانتز) 

  
ریب گییردد متوسییط ضیی گونییه کییه مشییاهده مییی همییان

متوسیط ایین    و 30ی سیب برابر بیا  چوبهاکشیدگی خرده 
که  باشد می 11ی صنعتی برابر با چوبهاضریب برای خرده 

ضیخامت کمتیر    اختالف ناشی از طیول بیشیتر و   این دلیل
 کیه  بیوده  سیب نسبت به خرده چوب صنعتی خرده چوب

درصیید  1از لحییاآ آمییاری نیییز در سییطح  اییین اخییتالف
متوسیط ضیریب ظیاهری خیرده     چنیین  هم. شید  دار معنی

( از متوسیط ضیریب ظیاهری خیرده     5/9) سییب ی چوبها

مییزان اخیتالف   این که بوده بیشتر  (5/1وبهای صنعتی )چ
 دار گردید. درصد معنی 1در سطح 
نشان  چوبهاگیری پراکنش خرده  صل از اندازهحا نتایج

ی صنعتی دارای ذرات چوبهاکه از یک سو خرده  دهد می
ی سیب بوده و از سوی چوبهاه خرده ی نسبت بتر درشت

سیب دارای پراکنش مناسب تری  یچوبهادیگر خرده 
 (.3)جدول باشند می
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 چوبهادرصد وزني  پراكنش اندازه خرده  -2 جدول

3/0>  1-3/0  2-1  5-2  5<  
  اندازه الک )ميليمتر( 

 درصدوزني خرده چوب

 سرشاخه سیب 1 30 51 23 1

 صنعتی 1 15 29 1 0
 

میزان اختالط خرده چوب سیب و زمان پرس بر  ،عوامل متغیر مورد بررسی شاملاثر  ،تجزیه واریانسج حاصل از نتای 
  شده است. آورده 5در جدول ها  تخته ی مکانیکی و فیزیکیویژگیها

 
 ی آزمونيها تختهمکانيکي  ی فيزيکي وويژگيهاتجزيه واريانس  -6 جدول

TS                          
  (24h)         (2h)                

F            F 

WA 
(24h)          (2h) 

    F                F 

IB 
F 

MOR 
F 

MOE 
F 

df 
 

 ويژگي

 منبع تغييرات

11/2  ns
 0/2  ns

 3/11 **
 9/23  **

 2/1  **
 1/10  **

 5/13  **
 میزان  خرده چوب سیب 3 

01/11  **
 3/2  ns

 15/0  ns
 03/1  ns

 0/0 **
 53/0  ns

 15/1 ns
 زمان پرس 1 

9/5 **
 3/3 **

 5/2  ns 1/0  **
 1/1  

ns
 21/2  ns

 99/3  *
 اثر متقابل زمان پرس و 3 

 میزان خرده چوب سیب
               : معنی دار نیستnsدرصد              1معنی دار در سطح  * :درصد               1در سطح : معنی دار  **

که اثر میزان  دهد نشان می تجزیه واریانسنتایج 
در ها  تخته بر مقاومت خمشی سیب اختالط خرده چوب

با افزایش  (5است )جدولبوده  دار درصد معنی 1سطح 
 فزایشاها  مقدار خرده چوب سیب مقاومت خمشی تخته

 درباالترین مقاومت خمشی به طوری که  .یابد می
 دیدهدرصد خرده چوب سیب  51و  30های حاوی تخته
مالحظه  5که در جدول  طوری همان .(1جدول ) شود می

ثیر معنی داری بر مقاومت خمشی أزمان پرس تشود  می
با افزایش  امّا ،ی تیمارهای مختلف نداشته استها تخته

نشان را نسبی  آنها بهبود زمان پرس مقاومت خمشی
است که اثر متقابل میزان اختالط الزم به یادآوری  دهد. می

روی این ویژگی  خرده چوب سیب و زمان پرس بر
 معنی دار نبوده است.ها  تخته

 
  ها  بر خواص تخته ،نتايج حاصل از گروه بندی دانکن اثر مستقل ميزان خرده چوب سيب -6جدول 
 خرده چوب سيب

 منبع تغييرات
 درصد 66 درصد 23 درصد 16 صفردرصد

MOR(Mpa) 93/3  
c 09/12  

b 50/15  
a 31/11  

a 
MOE(Mpa) 1122c 1110 

b 1001 
a 1000 

a 
IB(Mpa) 22/1  

bc 150/1  
c 23/1  

ab 33/1  
a 

WA(2h) c 03% b
   10% ab 15% a 10% 

WA(24h) c 90% b 33% ab 30% a 1/09% 

TS(2h) a
 9/23% a 3/20% a

   5/19% 
a 5/19% 

TS(24h) a3/23% 
a
  1/21% a 21% 

a 21% 
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 بر مدول سیبمیزان اختالط خرده چوب  اثر
 گردید دار درصد معنی 1سطح  در نیزها  هتخت االستیسیته

با ( 1)جدول  طور که مالحظه می شود همان .(5 )جدول
ها  سیته تختهیافزایش مقدار خرده چوب سیب مدول االست

های ساخته شده با  تخته که طوریه ب ،افزایش می یابد
دارای مدول  درصد خرده چوب سیب 51و  30مقدار 
 11ی ساخته شده با ها ختهتته باالتری نسبت به یاالستیس

های  )تخته ی شاهدها تختهو درصد خرده چوب سیب 

 .هستند درصد خرده چوب صنعتی( 100ساخته شده با 
مدول در  یئافزایش زمان پرس موجب افزایش جز

. نیست که از لحاآ آماری معنی دار شدها  تخته سیتهیستاال
ر متقابل زمان پرس و میزان اختالط خرده چوب اما اث

از لحاآ آماری در سطح ها  مدول االستیسیته تخته برسیب 
ی ساخته شده ها تخته و (5)جدولبوده  درصد معنی دار 1

دقیقه  0در زمان پرس  ،درصد خرده چوب سیب 51با 
 .(1)شکل  می باشند سیتهیدارای بیشترین مدول االست

اثر ميزان اختالط خرده چوب سيب و زمان پرس بر                     شکل1- 

                            مدول االستيسيته
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 چسبندگی داخلی گیری اندازه از نتایج حاصل
معنی دار میزان  تاثیر حاکی از ای مختلفی تیمار هها تخته

در  آنها بر چسبندگی داخلیسیب  اختالط خرده چوب
به طوری که بیشترین  ،(5)جدول می باشد درصد 1سطح 

درصد  51 ساخته شده بای ها تختهدر چسبندگی داخلی 

ساخته شده  یها تخته درن آ کمترینو خرده چوب سیب 
همچنین  .گردد یم مشاهدهسیب خرده چوب  درصد 11 با

 1نیز در سطح ها  تخته اثر زمان پرس بر چسبندگی داخلی
و باالترین میزان چسبندگی داخلی  بوده درصد معنی دار

 .(2)شکل ه استبدست آمددقیقه  0زمان پرس  در



 36  1، شمارة 32دوفصلنامة تحقيقات علوم چوب و كاغذ ايران، جلد 

 

 شکل2- اثر زمان پرس بر چسبندگي داخلي
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واکشیدگی بر  سیب خرده چوب میزان اختالطاثر  

 نمی باشددار  از لحاآ آماری معنیها  تخته ضخامت
 در خرده چوب سیب مقدار با افزایش اامّ ،(5)جدول

نسبی را کاهش آنها واکشیدگی ضخامت ها  ساختار تخته
اثر زمان پرس بر واکشیدگی همچنین  .نشان می دهد
ساعت غوطه وری در آب معنی  2بعد از ها  ضخامت تخته

اکشیدگی ضخامت بعد از وبر اثر این عامل ا امّنبوده دار 
درصد معنی دار  1ب در سطح ساعت غوطه وری در آ 25

زمان در ی ساخته شده ها تخته که طوریه ب. می باشد
واکشیدگی ضخامت را بعد مقدار  کمترین  ،دقیقه 0پرس 

 .(3)شکل درنساعت غوطه وری در آب را دا 25از 

 شکل3- اثر زمان پرس بر واكشيدگي ضخامت بعد از 24 ساعت         

غوطه وری در آب
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 اختالط خرده چوبمیزان  متقابل زمان پرس و اثر
 ساعت غوطه 25و 2بعد از  واکشیدگی ضخامت بر سیب

 .می باشد درصد معنی دار 1نیز در سطح  وری در آب
 25بعداز ها  تخته واکشیدگی ضخامتمقدار  کمترین

با  دقیقه و 0در زمان پرس ساعت غوطه وری در آب 
در  آن بیشترینو  سیب درصد خرده چوب 11 استفاده از

  دیده می شود ی شاهدها تختهدقیقه  1زمان پرس 
 .(5)شکل
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اثر ميزان اختالط خرده چوب سيب و زمان پرس بر واكشيدگي  شکل4- 

ضخامت بعد از 24 ساعت غوطه وری در آب
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ط خرده چوب سیب بر جذب آب اختالمیزان  اثر
ساعت غوطه  25و 2بعد از ی تیمارهای مختلف ها تخته

 (5)جدولشده درصد معنی دار  1وری در آب در سطح 
افزایش میزان خرده چوب سیب مقدار جذب آب که با 

ی ها تخته( که در این میان 1)جدول  کاهش پیدا می کند
وب درصد خرده چ 51 حاویی ها تختهبیشترین و  شاهد

 یادآوریالزم به . رندجذب آب را دا مقدار سیب کمترین

ها  داری بر جذب آب تختهی ثیر معنأزمان پرس ت ،است
با افزایش ها  چند که مقدار جذب آب تخته ه هرنداشت

اثر متقابل زمان  .دهد نشان می را زمان پرس کاهش نسبی
پرس و میزان اختالط خرده چوب سرشاخه سیب در 

 ،ساعت غوطه وری در آب 25از  بعد ها تختهجذب آب 
 .(1شکل) ه استشد معنی دار درصد 1در سطح 

 



 31  1، شمارة 32دوفصلنامة تحقيقات علوم چوب و كاغذ ايران، جلد 

 

اثر ميزان اختالط خرده چوب سيب و زمان  پرس بر جذب آب،  شکل5- 

بعد از 24 ساعت غوطه وری در آب
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 بحث و نتیجه گیری

 ی فیزیکی وویژگیهاگیری  نتایج بدست آمده از اندازه
ی تیمارهای مختلف نشان داد که با ها تختهمکانیکی 

 مدول ت خمشی ومافزایش میزان خرده چوب سیب مقاو
می کند که با  زمونی افزایش پیدای آها تختهسیته یاالست

ضریب  توجه به باال بودن متوسط ضریب کشیدگی و
ت به خرده بی سرشاخه سیب نسچوبهاظاهری خرده 

ی صنعتی، درهم رفتگی بین ذرات خرده چوب در چوبها
ی حاصل بیشتر می گردد و در نتیجه ها تختهساختار 

بهبود ها  سیته تختهیمدول االست و مقاومت به خمش
مقاومت خمشی و مدول  ،با افزایش زمان پرس .یابند می

هرچند که  ندا هیافتافزایش  به طور نسبیها  تخته سیتهیاالست
 .ه استشدندار   اآ آماری این افزایش معنیحاز ل

اثر افزایش میزان خرده چوب سیب بر چسبندگی 
ه مقاومت خمشی بود اثر این عامل برمشابه ها  تختهداخلی 

تراکم پذیری بهتر، شکل  ن امر بخاطرایدلیل . است

ریزی و درشتی ر ت پراکنش یکنواخت هندسی مناسب تر،
ذرات خرده چوب سیب نسبت به خرده چوب صنعتی 

میزان خرده چوب سیب ش افزایدر نتیجه  ،بوده است
 تر فرج موجود بین ذرات درشت شدن خلل و موجب پر

بندگی چسو بدنبال آن  است شدهها  تخته در الیه میانی
موجب نیز . افزایش زمان پرس یابد افزایش می آنها داخلی

بخاطر  که این امرگردید ها  افزایش چسبندگی داخلی تخته
به الیه  از الیه های سطحیدمییا  ثرترمؤبهتر و  انتقال

 چسب این نواحی کاملتر بسپارشمیانی و در نتیجه 
که  نشان دادنیز  و همکاران دتحقیقات کارگرفر .باشد می

 چسبندگی داخلی ،دقیقه 1به  1از  با افزایش زمان پرس
گیری  نتایج حاصل از اندازه .می یابد افزایشها  تخته

ساعت  25 و 2بعد از ها  تختهواکشیدگی ضخامت 
افزایش میزان خرده چوب که وری در آب نشان داد  غوطه

 شدهها  تختهضخامت  واکشیدگی سیب موجب کاهش
ه دار نبود ز لحاآ آماری معنیاین کاهش ا اگرچه ،است
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غوطه  25بعد از ها  تختهمیزان واکشیدگی ضخامت  .است
طوری  به .استبوده زمان پرس  ثیرأتحت توری در آب 

به بخش میانی  دمییاانتقال  ،که در زمان پرس باالتر
موجب کاملتر شدن صورت گرفته و  بهترها  ضخامت تخته

جه واکشیدگی در آن ناحیه شده و در نتیچسب  بسپارش
نشان دهنده کیفیت الیه که در حقیقت ها  تخته ضخامت

 .یافته است کاهش ،انی تخته خرده چوب می باشدمی
Kalaycıoglu و Nemli امکان در تحقیق خود راجع به 

استفاده از ساقه کنف جهت ساخت تخته خرده چوب 
داری را بر واکشیدگی  یثیر معنأنشان دادند که زمان پرس ت

اشته به طوری که با افزایش زمان پرس د ضخامت
 .کاهش یافته است های حاصل گی ضخامت تختهدواکشی

 25و 2ی آزمونی بعد از ها تختهمیزان جذب آب 
با افزایش میزان خرده چوب  نیزوری در آب  ساعت غوطه

 ،ها تختهفرج در ساختار  خلل و و در نتیجه کاهش سیب
اکنش مناسبتر ز پرکه این امر ناشی ااست  یافتهکاهش 

سیب نسبت به خرده  یزی و درشتی ذرات خرده چوبر
خرده  باعث در هم رفتگی بهترباشد که  میچوب صنعتی 

به کاهش جذب آب  در نهایت منجر شده است و چوبها 
 گردد. میها  تختهتوسط 

گیری  از اندازهبا توجه به نتایج به دست آمده 
توان  می ،یهای آزمون تختهمکانیکی  خصوصیات فیزیکی و

وزنی درصد  51نسبت  گفت که در صورت استفاده از
ی چوبها با خرده چوب سرشاخه سیبهای  خردهاختالط 
 ،دقیقه 1 به مدت زمان پرس بکارگیری و صنعتی

با کیفیت مطلوب تولید خواهند شد. الزم به هایی  تخته
ی فیزیکی و مکانیکی  ویژگیهامقدار است که یادآوری 

از اند  بدست آمده یادشدهکه در شرایط  های آزمونی تخته
 اینای بر EN312-3رد شده در استاندا یادحداقل مقدار 

تواند  می صورت در اینکه است بیشتر بوده ها  گونه تخته
تخته خرده چوب در  به عنوان شرایط بهینه ساخت
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Abstract 
 

The effect of Apple pruning wood particles in mixed with industrial wood particles for particleboard 

manufacturing was studied. One layer laboratory panels with density of 0.6 gr/cm
3
 with two variables 

amount of Apple pruning wood particles content (0/100, 15/85, 30/70, 45/55 percent weight of Apple 

pruning particles/wood particles) and a press time of 5 and 7 min were produced. The physical and 

mechanical properties of panels were measured. The results showed that the amount of Apple pruning 

wood particle had significant influence on the most physical and mechanical properties of panels such as 

MOR, MOE, IB, TS and WA while they were improved as the Apple pruning wood particles increased. 

The results also indicated that press time had significant influence on the IB and TS of panels and they 

were increased as the press time increased. 
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