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  چكيده:
خـرده چـوب از ضـايعات نخـل و كهـور       در اين بررسي شرايط بهينه ساخت تختـه    

پاكستاني موجود در قسمتهاي جنـوبي ايـران بـا هـدف تعيـين ويژگيهـاي فيزيكـي  و        
  .اندقرار گرفتهمطالعه ها مورد  مكانيكي تخته

هـاي كهـور    ماده چوبي بكار رفته شامل ضايعات هـرس درخـت نخـل و سرشـاخه       
درصد (براساس وزن خشك خرده چـوب)،   ١١و  ١٠، ٩پاكستاني، رزين مورد استفاده 

  عنوان عوامل متغير درنظر گرفته شدند.  دقيقه به  ٧و  ٦، ٥زمان پرس 
ننده) (كلرور آمونيوم بر ك فرم آلدئيد)، نوع و درصد هاردنر (سخت -نوع رزين (اوره    

ميليمتـر بـر ثانيـه)،     ٥/٤درصد وزن خشك چسب)، زمان بسته شـدن پـرس (   ٢مبناي 
كيلوگرم بر سانتيمتر مربع)  ٣٠فشار پرس (  گرم بر سانتيمتر مكعب)، ٧/٠دانسيته تخته (

هـاي   طور ثابت فرض گرديدنـد. تختـه   درجه سانتيگراد) به ١٦٠و درجه حرارت پرس (
جهت تعيين ويژگيهاي فيزيكي و مكانيكي  DIN-68763مطابق با استاندارد ساخته شده 

  مورد بررسي قرار گرفتند. نتايج بدست آمده نشان داده است كه:
درصد مقاومت خمشي، مدول االستيسيته و  ١١به  ٩با افزايش ميزان درصد چسب از ـ  

وري  ساعت غوطه ٢٤و  ٢چسبندگي داخلي افزايش يافته و واكشيدگي ضخامتي پس از 
  اند. در آب كاهش يافته



دقيقه  ٥در گونه كهور پاكستاني در زمان پرس  (IB)ميزان چسبندگي داخلي يشترين ب -
 بدست آمده است.

هـاي مـورد بررسـي مشـاهده شـد كـه شـكل         با درنظر گرفتن ويژگيهاي ذرات گونه -
ايعات نخـل  باشـند. ضـ   و ابعاد ذرات فليك و چيپس در ضايعات نخل مهم ميهندسي 

داراي دانسيته حجمي بااليي نسبت به گونه كهور پاكستاني بوده كه تـأثير معكـوس بـر    
بايـد در طـي    بنـابراين  گذارند،  هاي ساخته شده مي ويژگيهاي فيزيكي و مكانيكي تخته

 فرآيند توليد تخته خرده چوب اين عامل مورد توجه قرار گيرد.

  
  آلدئيـد،  فـرم  -ات نخل، كهور پاكستاني، اورهتخته خرده چوب، ضايع هاي كليدي: واژه

  .درصد چسب، زمان پرس
    



  مقدمه:
هاي  توسعه اقتصادي نياز به استفاده از مصالحي همچون چوب و فرآورده عرصةدر     

باشد. استفاده از منابع اوليه تجديد شونده خارج از شمال كشور در توليـد   مركب آن مي
اي نـه چنـدان دور    ر اوراق فشـرده چـوبي در آينـده   تخته خرده چوب، تخته فيبر و ساي

توسعه روشها و فرآينـدهاي توليـد تختـه خـرده      بنابراينرسد.  نظر مي امري ضروري به
ن قـرار گيـرد. اسـتفاده از    اوليه بايد مورد توجه مسئوال هچوب با در نظر گرفتن نوع ماد

ي جنـوبي كشـور   ضايعات درختـان نخـل و كهـور پاكسـتاني در اسـتانها      مانندمنابعي 
تواند تا حدودي جوابگوي كمبود مواد اوليـه ليگنوسـلولزي باشـد.  پژوهشـگران و      مي

هـاي   هاي جنگلكاري شده از گونه اندركاران بر اين باور هستند كه توده محققان و دست
نخل، اكاليپتوس، گز، كهور پاكستاني، تاغ و ... بايستي به منظور رشد بهتر ساالنه هرس 

عنوان بخشي از ماده اوليـه مـورد    د بهنتوان تيجه مواد ليگنوسلولزي حاصل ميشوند. در ن
  هاي صنايع چوب مورد استفاده قرار گيرند.  نياز در كارخانه

تنـابهي  عدهنده وجود مقادير م آمار و اطالعات موجود در ايران و ديگر كشورها نشان   
 ١٣٧٤و بارور) در سـال   نخل (نهال ياهباشند. سطح زيركشت باغ از ضايعات نخل مي

). با توجـه بـه   ١باشد ( هكتار بارور مي ١٥١٠٦٦هكتار نهال و  ٣٦١٩٥دهنده ميزان  نشان
كيلوگرم در سـال توليـد    ٣٤طور ميانگين ضايعاتي معادل  اينكه هر اصله درخت نخل به

و  اسـت آوري كمتـر از مقـدار فـوق     كند، ولي ميانگين مقادير ضايعات قابـل جمـع   مي
گـردد. همچنـين    كيلوگرم در سال براي هر اصله نخل محـدود مـي   ٢٥تا  ٢٠به حداكثر 

ميليون اصله برآورد گرديـده اسـت.    ٢٧-٢٠تعداد نخلهاي موجود در جنوب ايران بين 
عالوه بر اين مقدار ضايعات، استفاده از ضايعات هرس درختاني نظير اكاليپتوس، كهور 

فزايش ماده اوليه مورد نياز كمك مـؤثري نماينـد،   توانند در ا پاكستاني، تاغ، ني و ... مي
طوري كه فقط سطح جنگلهاي كهور پاكستاني در چند استان جنـوبي كشـور حـدود     به

كهور امريكايي، پاكستاني و ياسمر معروف است  هباشد. اين گونه كه ب هكتار مي ٥٠٠٠٠
مـاده  سـد كـه   ر به نظر مـي سرعت در حال افزايش بوده و  در استانهاي جنوبي كشور به

هـا   باشند. با توسعه و كاشـت ايـن گونـه    اوليه مناسبي جهت ساخت تخته خرده چوب 



توان عالوه بر پايداري تحت شرايط آب و هوايي، حفاظـت خـاك منـاطق كـويري      مي
ها بـا   هدف توليد چوب را نيز برآورده ساخت. همچنين با توجه به سازگاري اين گونه

رشد مناسب آنها توجه به گسترش و جنگلكـاري   شرايط آب و هوايي جنوب كشور و
  رسد. نظر مي آب و علف امري ضروري به آن در مناطق كويري  بي

هدف اين بررسي تعيين ويژگيهاي فيزيكي  و مكانيكي تخته خـرده چـوب سـاخته        
شده از ضايعات نخل و كهور پاكستاني با تغيير عوامل كـاربردي نظيـر ميـزان مصـرف     

كه عوامل متعددي بر خصوصيات  ندباشد. تحقيقات نشان داده ا مي چسب و زمان پرس
گذارند. دانسيته تخته، اسيديته و ظرفيت بافر كنندگي، ميـزان   تخته خرده چوب تأثير مي

ـ توان درجه حرارت پرس، زمان پرس و پليمر شدن چسب و غيره مي ،مصرف چسب د ن
مانند ميزان مصرف چسب و زمان  اين ويژگيها را تغيير دهند. در اين بررسي به عواملي

پرس و اثر آنها بر سخت شدن چسب كه از عوامل اصلي در ساخت تخته خرده چوب 
  .شده استهستند توجه 

باشد، باال بـردن ميـزان توليـد     زمان پرس از لحاظ اقتصادي داراي اهميت زيادي مي    
تأثير زمان پرس قرار دارد. از طرفي كاهش زياد در زمان پـرس   يك واحد توليدي تحت

زمان مطلوب مـورد نيـاز    بنابراينها خواهد شد.  باعث كاهش كيفيت و ويژگيهاي تخته
ند بررسي گردد. درصـد رزيـن مـورد اسـتفاده در     طور كامل در فرآي جهت پرس بايد به

باشـند. مصـرف    ساخت تخته خرده چوب نيز يكي ديگر از عوامل اصلي در توليـد مـي  
و كيفيت آن افـزايش   بازدهريزي گردد تا  رزين در يك واحد توليدي بايد طوري برنامه

كه به ذكر  يابد. در اين زمينه تحقيقات چندي در ايران و ديگر كشورها انجام شده است
  گردد. آنها پرداخته مي

      Moslemi )در مورد اثر مقدار رزين بر خـواص تختـه تحقيقـات متعـددي     ١٩٧٤ (
دارد كه مقاومت خمشي با افزايش مصرف رزيـن زيـاد    انجام داده است. وي عنوان مي

هـاي راش و پوشـال رنـده گونـه      هاي حاصل از تراشه گردد. خواص كاربردي تخته مي
ئيـد افـزايش يافتـه اسـت. همچنـين      دآل با افزايش دو  درصد رزين اوره فـرم دوگالس 

مشخص گرديده است كه مقاومت كششي عمود بر سـطح تختـه (چسـبندگي داخلـي)     



طور خطي با افزايش ميزان رزين زيـاد   هاي مختلف به هاي مورد مطالعه در دانسيته تخته
آلدئيد  فرم -يزان مصرف رزين اورهها نيز با افزايش م گردد. واكشيدگي ضخامتي تخته مي

و  Lehmannدهـد.   ها شده و مقدار آن را كاهش مي در ضخامت تختهيشتر باعث ثبات ب
Heebink )در بررسي خود اعالم كردند كه در يك جـرم ويـژه مشـخص تختـه     ١٩٧٧ (

هـاي سـنگينتر مقاومـت     هاي سبكتر در مقايسـه بـا گونـه    خرده چوب، استفاده از گونه
عنـوان گونـه مناسـب     دهد. در اين بررسي گونه صـنوبر بـه   را افزايش مي خمشي تخته

  گردد. جهت ساخت تخته خرده چوب و تخته تراشه پيشنهاد مي
) در بررسي امكـان سـاخت تختـه خـرده     ١٣٧٥دوست حسيني و روشني زرمهري (   

يا اند. آنان در اين بررسي از چوب تاغ خالص  چوب از چوب تاغ به نتايجي دست يافته
مخلوط با چوب صنوبر در ساخت تخته خرده چوب استفاده كردنـد. بـدين منظـور از    

هاي فوق با نسبتهاي مختلف و با تغيير عوامل رطوبت كيك خرده چـوب، دمـا و    گونه
هاي تخته خرده چوب كردند و خواص  زمان پرس در آزمايشگاه اقدام به ساخت نمونه

ند. نتايج بررسيهاي فـوق نشـان داد كـه افـزايش     كاربردي آنها را مورد ارزيابي قرار داد
ها را كـاهش   چوب تاغ در ماده اوليه مصرفي مقاومت خمشي و چسبندگي داخلي تخته

  دهد.  مي
   Hesch )ارتباط ميان دانسيته تخته خرده چوب و درصـد رزيـن را بـا معيـار     ١٩٩٣ (

مقايسـه ميـان سـاخت    ها مورد ارزيابي قرار داده است. نتايج حاصل كه  كيفيت در تخته
هاي ساخته شده از گونـه باگـاس    تختهكه  دارد هايي از ذرات چوب است بيان مي تخته

هاي پـايين و ميـزان درصـد رزيـن كـم       آلمان حتي با دانسيته  DINمطابق با استاندارد 
  توانند ويژگيهاي الزمه جهت توليد تخته خرده چوب را دارا باشند.  مي
   Rijo )زايش درصد چسب و جرم مخصوص را بر خـواص مكـانيكي   ) تأثير اف١٩٨٨

 ١١تخته خرده چوب همسان مورد بررسي قرار داده است. ضخامت تخته مورد بررسي 
كيلـوگرم بـر    ٧٥٠و  ٦٥٠، ٥٥٠، ٤٥٠هاي مورد بررسي در چهار سطح  ميليمتر، دانسيته

رد درصـد و نـوع رزيـن مـو     ١٠و  ٩، ٨، ٧، ٦متر مكعب، مقدار چسب در پـنج سـطح   
مورد آزمايش قرار  DINها مطابق با استاندارد  آلدئيد بوده است. تخته فرم –استفاده اوره 



اي فوق نشان داده است كه ارتباط قوي ميان ويژگيهـاي مكـانيكي   هگرفتند. نتايج بررسي
درصـد فقـط در    ٨تخته و دانسيته وجود دارد. عالوه بر آن با افزايش چسـب بـيش از   

  ها شده است. كيلوگرم بر متر مكعب باعث بهبود خواص تخته ٦٥٠دانسيته بيشتر از 
    Ezzat )در يك بررسي جهت تعيين كاربرد صنعتي ضايعات نخل را بـرآورد  ١٩٧٤ (

ميليـون   ٥/١كرده است. وي ميزان ساالنه آن را در شمال آفريقا و خاورميانه در حـدود  
يد خمير كاغذ از ضايعات نخل كند. همچنين در بررسي امكان تول تن در سال برآورد مي

كند كه خواص و ويژگيهاي خمير كاغذ از سرشاخه نخل بين نوئـل و آسـپن    عنوان مي
عنـوان منبـع خميـر كاغـذ بـا درجـه        توانـد بـه   گويد كه ساقه نخل مـي  قرار داشته و مي

ـ توان مرغوبيت و با قابليت رنگبري آسان باشد. همچنين برگهـا مـي   د بـه خميـر كاغـذ    ن
  .هستندد كه براي ساخت كاغذ كرافت الينر و فلوتينگ مناسب ونيل شكرافت تبد

) در بررسي ويژگيهاي تخته خـرده چـوب سـاخته    ١٣٧٥جهان لتيباري و همكاران (    
كننـد كـه بـه     اند. آنان عنوان مـي  توجهي دست يافته شده از ضايعات نخل به نتايج قابل

وب از ضايعات نخل مناطق جنوبي منظور دستيابي به شرايط بهينه ساخت تخته خرده چ
كشور با انتخاب سه متغير رطوبت ضايعات در زمان خرد كردن و پوشال كردن، ميـزان  

باشد. با در نظر گرفتن اثرات متقابل  قابل ذكر مي زيرمصرف هاردنر و زمان پرس نتايج 
ميان سه عامل مورد بررسي مشخص گرديد كه تخته خرده چوب توليد شده با تركيـب  

 ٦درصد و زمان پرس  ٣تر، ميزان مصرف هاردنر  پوشال كردن -ايط خردكن خشكشر
دقيقه بهترين ويژگيهاي مقاومتي و فيزيكي را داشته و ايـن ويژگيهـا در حـد اسـتاندارد     

DIN  ستند.هآلمان  
) در بررسي امكان ساخت تخته خرده چـوب از منـابع   ١٣٧٧نوربخش و همكاران (    

با استفاده از هرس درختان گز اقدام به ساخت تخته خـرده  ليگنوسلولزي جنوب كشور 
نتايج بدست آمده نشان داده است كه در ساخت تخته خرده چـوب بـا    اند. كردهچوب 

طـور كامـل    مريزاسيون و اتصـال چسـب و چـوب بـه    ياستفاده از گونه گز كه  عمل پل
بـوده و  دقيقه مطلـوب   ٦درصد و زمان پرس  ١١صورت گرفته باشد با چسب مصرفي 



هاي ساخته شده در ايـن شـرايط داراي خـواص     تمام خواص فيزيكي و مكانيكي تخته
  باشند.  مناسب كاربردي مي

   Ryner )اثر زمان پرس را بر ويژگيهاي تخته خرده چوب به ضـخامت نهـايي   ١٩٦٨ (
صـورت   درجه حرارت پرس بـه  تحقيقميليمتر مورد بررسي قرار داده است. در اين  ١٩

 ٤٥ولي زمان پـرس بـا تنـاوب     ،درجه سانتيگراد انتخاب شده است ١٤٥عادل ثابت و م
دهد كـه بـا افـزايش زمـان      متغير بوده است. نتايج اين تحقيق نشان مي ٥/٥تا  ٤ثانيه از 

درصد كـاهش   ١٣به  ١٦ها از  پرس در محدوده مورد مطالعه واكشيدگي ضخامتي تخته
  پوند بر سانتيمترمربع افزايش داشته است.كيلو ٧به  ٦٩/١يافته و چسبندگي داخلي از 



  مواد و روشها:
به عنوان عوامل متغير در نظر گرفته شـدند   زيرتعدادي از عوامل ساخت  تحقيقدر اين 

  د.نباش مي زيرشرح  كه به
  الف) عوامل متغير:

  گونه چوبي مورد مصرف: -١
  ضايعات هرس نخل و سرشاخه كهور پاكستاني -

  Prosopis juliflora (Mesquite)كهور پاكستاني ياسمر 
  Phoenix dactylifera (Date palm)نخل 

  درصد بر مبناي وزن خشك خرده چوب ١١و  ١٠، ٩درصد مصرف چسب:  -٢
 دقيقه ٧و  ٦، ٥زمان پرس:  -٣

ثابت درنظر گرفته شـدند شـامل    عواملعنوان  ساير عوامل ساخت در اين بررسي كه به
  موارد زير بودند:

  ب) عوامل ثابت:
  گرم بر سانتيمتر مكعب ٧/٠ن مخصوص تخته: وز -
گـرم بـر    ٢٦٠/١فرم آلدئيد ( بـا دانسـيته    -هرفي: اورنوع چسب مص -

ــد   ــواد جام ــب، م ــانتيمتر مكع ــادل  pHدرصــد،  ٥/٦٢س و  ٤٢/٨مع
 ثانيه) ٤٩ويسكوزيته معادل 

  (NH4Cl)نوع هاردنر: كلرور آمونيوم  -

 درصد بر مبناي وزن خشك چسب ٢ميزان مصرف هاردنر:  -

 ميليمتر بر ثانيه ٥/٤سرعت بسته شدن پرس:  -

 كيلوگرم بر سانتيمتر مربع ٣٠فشار پرس:  -

 ميليمتر ١٥ضخامت تخته:  -

 درجه سلسيوس ١٦٠درجه حرارت پرس:  -

  



باتوجه به اينكه جهت ساخت تخته خرده چوب از دو گونـه فـوق     :آماري طرح 
ويژگيهـاي  بنـابراين   باشد، شناخت دقيق ماده اوليه چوبي در مرحله اول مدنظر مي

توجه به  بابنابراين طور جداگانه مورد بحث قرار گرفتند.  هاي مورد استفاده به گونه
عوامل متغير موردنظر از طرح فاكتوريل دوعامله در قالب بلوكهاي كـامالً تصـادفي   

  (DMRT)استفاده گرديد. سپس اختالف ميان ميانگينها به وسـيله آزمـون دانكـن    
ر گرفتند. بدين جهت اثرات مسـتقل و متقابـل هريـك از عوامـل     مورد بررسي قرا

  درصد مورد بررسي قرار گرفتند. ٥و  ١متغير بر خواص مورد مطالعه در سطوح 
  

جهت آماده ساختن خرده چوب مورد  ها: سازي خرده چوبها و ساخت تخته آماده
ز هاي مورد نظـر ضـايعات هـرس نخـل ا     نياز براي ساخت خرده چوب ابتدا گونه

طـور   استان بوشهر و گونه كهور پاكستاني از استان هرمزگان دشت باعو (ميناب) به
هـا در محوطـه آزمايشـگاه قـرار داده      نمونه بعدگيري شدند.  جداگانه قطع  و نمونه

هـاي   ها به شرايط رطوبتي محيط برسند. نمونـه  شدند تا جهت مراحل بعدي نمونه
بـه   Pallmann PHT 120* 430اي از نوع  استحصالي با استفاده از خردكن استوانه

پس از تيمار ذرات خرده چوب به  بعدتبديل شدند و  (Chips)ذرات خرده چوب 
بـه پوشـال    Pallman-Ring Flaker PZBوسيله دستگاه پوشال كن حلقوي از نوع 

(Flakes)          مناسب تبديل شدند. پوشـال تهيـه شـده در يـك دسـتگاه خشـك كـن
درجـه سـانتيگراد    ١٤٠درصد و با درجه حرارت  ٣اي مدور تا رطوبت زير  استوانه

هاي پالستيكي قرار داده شدند.  هاي خشك شده درون كيسه خشك گرديدند. نمونه
ط كـن  ميزان خرده چوب مورد نياز بـراي هـر تختـه آزمايشـي در دسـتگاه مخلـو      

چوب و چسب با مقدار چسب مورد نياز و با حركت دوراني مخلوط شـدند.   خرده
سانتيمتر استفاده  ٤٠*٤٠×٢٥به جهت فرم دادن كيك خرده چوب از قالبي به ابعاد 

گيري كيك خرده چوب كيكها در داخـل پـرس آزمايشـگاهي     گرديد. پس از شكل
و با  قدرت فشار پـرس   Burekle  I-100قرار داده شدند. پرس از نوع هيدروليكي 

كيلوگرم بر  ٣٠تن مورد استفاده قرار گرفت. فشار پرس مورد استفاده  ١٠٠حداكثر 



ميليمتر بر ثانيـه تنظـيم    ٥/٤سانتيمتر مربع بوده است. سرعت بسته شدن اين پرس 
شده بود. براي كنترل ضخامت تخته از شابلن فلزي استفاده گرديد. پس از سـاخته  

روز در  ١٥ها به مدت  به منظور رسيدن به رطوبت تعادل محيط تختهها  شدن تخته
  بندي و انبار شدند. آزمايشگاه دسته آب و هوايي خاصشرايط 

  
ها در محوطـه آزمايشـگاه بـه رطوبـت      پس از اينكه تخته هاي آزموني: تهيه نمونه

آلمـان بـه    DIN-68763بـري شـده و مطـابق بـا اسـتاندارد       تعادل رسـيدند، كنـاره  
گيري مقاومت خمشي و مدول االستيسيته، چسبندگي  هاي آزموني براي اندازه مونهن

وري در آب بـرش داده   ساعت غوطه ٢٤و  ٢داخلي و واكشيدگي ضخامتي پس از 
گيـري   هـا بعـد از انـدازه    هاي جرم مخصوص و درصد رطوبت تختـه  شدند. نمونه

  هاي شكسته شده تهيه شدند. مقاومت خمشي از نمونه



  :و بحث نتايج
آلدئيـد بـر ويژگيهـاي     فرم –مريزاسيون چسب اوره يجهت بررسي اثر شرايط پل   

فيزيكي و مكانيكي تخته خرده چوب ساخته شده از منـابع ليگنوسـلولزي جنـوب    
كشور و مقاومت اتصال ميان ذرات چوب و چسب با تغييـرات درصـد چسـب و    

سه عامل متغير بوجود  تركيب شرايط از ١٨ در مجموع زمان پرس و گونه مصرفي 
تخته ساخته شدند و ميانگين ويژگيهاي هـر تركيـب مـورد     ٣آمده و از هر تركيب 

تجزيه و تحليل آماري قرار گرفتند. تجزيه و تحليل آمـاري نتـايج در قالـب طـرح     
آزمايش فاكتوريل و بلوكهاي كامالً تصادفي بررسي شدند. اثرات مستقل و متقابـل  

بنـدي   س گـروه پنـد، سـ  يداي تخته خرده چوب تعيـين گرد عوامل متغير بر ويژگيه
  ميانگينها به روش دانكن انجام و مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت.

اثـرات مسـتقل و    ١با توجه به جدول تجزيـه واريـانس شـماره     مقاومت خمشي:
چوبي، درصد چسب و زمان پرس در سطوح مختلـف مـورد بررسـي      متقابل گونه

باشند. با  درصد مي ١٤/١٤ورد بررسي داراي ضريب تغييرات قرار گرفتند. عوامل م
عنوان اثـر مسـتقل مشـاهده شـد كـه داراي       در نظر گرفتن ميزان مصرف چسب به

بـه   ٩باشند. با افزايش مصرف چسـب از   درصد مي ١داري در سطح  اختالف معني
درصـد افـزايش داشـته اسـت. بـا       ٤٧درصد ميزان مقاومت خمشي بـه مقـدار    ١١

 ٩و  ١٠، ١١ها به روش دانكن مالحظه گرديد كـه مصـرف چسـب    نه ميانگيمشاهد
گيرند. همچنين تجزيه واريانس  قرار مي Cو  A ،Bترتيب در گروههاي جداگانه  به

درصـد   ٥هاي ساخته شده در سطح  مقاومت خمشي تخته راثر مستقل زمان پرس ب
مقاومـت خمشـي   دقيقـه داراي حـداكثر ميـزان     ٥دار بوده است. زمان پـرس   معني

درصـد افـزايش نشـان     ٤٢/١٣دقيقه بـه مقـدار    ٧باشد كه نسبت به زمان پرس  مي
كـه   گرديـد با مشاهده ميانگينها به روش دانكـن مالحظـه   ترتيب  همينبه دهد.  مي

دقيقـه   ٧و  ٦گيـرد و زمانهـاي    قـرار مـي   (A)دقيقـه در گـروه برتـر     ٥زمان پرس 
اند. با در نظر گرفتن جدول شـماره   گرفتهقرار  (B)و  (AB)ترتيب در گروههاي  به
ـ ) مالحظه شده است كه اثر متقابـل  ١( ين گونـه چـوبي و زمـان پـرس اخـتالف      ب



ها مشـخص  نبندي ميانگي درصد وجود دارد. با توجه به گروه ١داري در سطح  معني
دقيقـه داراي حـداكثر ميـزان     ٥شده است كه گونه كهور پاكستاني در زمان پـرس  

دقيقه به مقدار  ٧وده است كه نسبت به همين گونه در زمان پرس مقاومت خمشي ب
  درصد افزايش داشته است. ١٨/٣٦

    



  تجزيه واريانس اثرات مستقل و متقابل گونه، درصد چسب و زمان پرس بر ويژگيهاي فيزيكي و مكانيكي  هاينتايج جدول -١جدول شماره 
  تخته خرده چوب

  مقاومت خمشي  عامل متغيير  عالئم
(MOR) 

  مدول االستيسيته
(MOE) 

  چسبندگي داخلي
(IB) 

  واكشيدگي ضخامتي
  (SW2)ساعتي ٢

  واكشيدگي ضخامتي
  (SW24)ساعتي  ٢٤

A اثر مستقل گونه چوبي  (n.s.) (n.s.)
  

**
 

**
  

**
  

B اثر مستقل درصد چسب  **
  

**
  

**
  

**
  

**
  

AB  اثر متقابل گونه و درصد چسب  (n.s.) *
  

**
  

(n.s.) (n.s.) 
C اثر مستقل زمان پرس  * (n.s.) *

  
(n.s.) (n.s.) 

AC   اثر متقابل گونه و زمان پرس  **
  

**
  

*
  

*
  

*
  

BC    اثرمتقابل درصدچسـب وزمـان
  پرس 

(n.s.) (n.s.) (n.s.) (n.s.) (n.s.) 

ABC  اثر متقابل گونه و درصد چسب
  و زمان پرس 

**
  

**
  

(n.s.) (n.s.) (n.s.) 

 %CV.  ٦٥/٢٨  ٠٢/٢٣  ٧٢/٣٣  ١٦/١٢  ١٤/١٤  ضريب تغييرات  
  **درصد =  ١معني دار در سطح                                   =(.n.s)بدون اختالف معني دار                                               

                     *درصد=  ٥معني دار در سطح                                                                                                                      



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  گونه چوبي و زمان پرس بر مقاومت خمشي بين اثر متقابل   -١شكل شماره       

  تخته خرده چوب
 

دقيقه و  ٦و  ٥بندي ميانگينها به روش دانكن مشاهده شده است كه گونه كهور پاكستاني در زمانهاي  با توجه به گروه     
در گروه دوم دقيقه  ٥گيرند. ضايعات نخل در زمان پرس  قرار مي (A)دقيقه در گروههاي برتر  ٧ضايعات نخل در زمان 

(AB) دهنده اثر مثبت زمان پرس بر مقاومت خمشي تخته خـرده چـوب نسـبت بـه گونـه       قرار گرفته است. نتايج نشان
درجه سلسيوس مورد نظر قرار گرفته است. با در  ١٦٠باشد. در اين بررسي استفاده از حرارت  مصرفي در اين شرايط مي

ان پرس و افزايش سرعت انتقال حرارت به طرف مغـز كيـك خـرده    نظر گرفتن اينكه درجه حرارت پرس در كاهش زم
قرار گرفته است، با در توجه  درجه سلسيوس مورد ١٦٠دقيقه و حرارت  ٥چوب مؤثر بوده است، استفاده از زمان پرس 

نظر گرفتن اينكه اثر درجه حرارت پرس در كاهش زمان پرس و افزايش سرعت انتقال حرارت به طرف مغز كيك خرده 
هـا   درجه سلسيوس باعث افزايش مقاومت خمشي تخته ١٦٠دقيقه و حرارت  ٥چوب  مؤثر بوده است، استفاده از زمان 

  شده است.
  
  
  
  

 



  
  
  
  
  
  

  
  

درصد مصرف چسب و زمان پرس بر مقاومت خمشي تخته خرده چوب از گونه كهور بين اثر متقابل  -٢شكل شماره 
  پاكستاني

درصـد   ١داري در سـطح   با در نظر گرفتن سه عامل فوق و اثرات متقابل ميان آنهـا مشـاهده كـه داراي اخـتالف معنـي     
هاي ساخته شده از گونه كهور پاكستاني با مصرف  كه تختهگرديد باشند. با مشاهده ميانگينها به روش دانكن مشاهده  مي
اند كه نسبت به گونه كهور پاكستاني با صرف  را دارا بوده دقيقه حداكثر مقاوت خمشي ٥و زمان پرس چسب درصد  ١١

  درصد افزايش داشته است. ٢٧٣دقيقه به ميزان  ٧درصد و زمان پرس  ٩چسب 
  

درصـد   ١١مشخص شده است كه استفاده از گونه كهور پاكستاني با مصرف چسب  ٢ ةبا در نظر گرفتن شكل شمار     
 ٦درصد و زمان پرس  ١١گيرند. گونه كهور پاكستاني با مصرف چسب  قرار مي (A)دقيقه در گروه برتر  ٥و زمان پرس 

تـوان افـزايش    اند. با توجه به اثرات متقابل ميان شرايط فـوق مـي   قرار گرفته   (AB)اند در گروه بعدي  دقيقه ساخته شده
 ١١ه از چسـب مصـرفي   ميزان مقاومت خمشي مثبت دانست. تيمارهـايي كـه بـا اسـتفاد      بودن مصرف چسب را در باال

مشـخص شـده    ٢طور با توجه به شكل شماره  اند همگي داراي مقاومت خمشي بااليي هستند. همين درصد ساخته شده
اند همگي حتي بـا درصـد    دقيقه ساخته شده ٧است كه تيمارهايي كه با استفاده از گونه كهور پاكستاني و در زمان پرس 

تواند به تخريب اتصاالت بيشـتر در   گيرند كه مي دقيقه قرار مي ٦و  ٥زمانهاي  تري نسبت به چسب باالتر در سطح پايين
دقيقه نياز به  ٥استفاده از زمانهاي پرس باالتر از  بنابراينارتباط داشته باشد،  ١٦٠اثر زمان پرس باالتر در درجه حرارت 

  تر ماده اوليه مورد استفاده دارد. شناخت دقيق
كند كه افزايش مصرف رزين باعث باال  است. وي عنوان مي رد) مطابقت دا١٩٧٤( Moslemiت نتايج فوق با تحقيقا     

 ١افزايش مصرف  بنابراينگردد.  ها مي رفتن ميزان مقاومت خمشي، چسبندگي داخلي و كاهش واكشيدگي ضخامتي تخته
  مكانيكي شده است.هاي ساخته شده باعث باال رفتن قابل توجه ويژگيهاي فيزيكي و  درصد رزين در تخته

اثرات مستقل و متقابل گونه چوبي، درصد چسب و زمـان   ١ ةبا توجه به جدول تجزيه واريانس شمار مدول االستيسيته:
باشند. با  درصد مي ١٦/١٢پرس در سطوح مختلف مورد بررسي قرار گرفتند. عوامل مورد بررسي داراي ضريب تغييرات 



 ١داري در سـطح   گـردد كـه داراي اخـتالف معنـي     ت اثر مستقل مشاهده ميصور در نظر گرفتن ميزان مصرف چسب به
درصـد افـزايش    ٧٨/٢٤درصد ميزان مدول االستيسـيته بـه مقـدار     ١١به  ٩باشند. با افزايش مصرف چسب از  درصد مي

اً در درصـد مشـترك   ١١و  ١٠گردد كه ميزان مصرف چسب  ها به روش دانكن مالحظه مينداشته است. با مشاهده ميانگي
  قرار گرفته است. (A)گروه 

 ٥داري در سـطح   داراي اختالف معنـي مصرفي همچنين تجزيه واريانس اثر متقابل ميان گونه چوبي و درصد چسب     
د كه گونـه كهـور پاكسـتاني بـا مصـرف      وش ميها به روش دانكن مالحظه نبندي ميانگي باشند. با توجه به گروه درصد مي

 ٩باشد كه نسبت به همـان گونـه چـوبي و مصـرف چسـب       ثر ميزان مدول االستيسيته ميدرصد داراي حداك ١١چسب 
دهنـده   بندي ميانگينها به روش دانكن نتـايج نشـان   باشد. با توجه به گروه درصد داراي افزايش مي ٠٩/٣٧درصد به ميزان 

  باشد.  ني و ضايعات نخل ميهاي ساخته شده از كهور پاكستا اثر مثبت مصرف چسب بر ميزان مدول االستيسيته تخته
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  

  گونه چوبي و درصد مصرف چسب بر بين اثر متقابل  -٣شكل شماره 
  مدول االستيسيته تخته خرده چوب

  
. بـا  سـت ا  هاي ساخته شده گرديده باعث افزايش ميزان مدول االستيسيته تخته يشتراستفاده از درصد چسب ببنابرين     

باعث افزايش  يشتراستفاده از درصد چسب ب رندهاي سطحي اثر زيادي بر مدول االستيسيته دا خواص اليهتوجه به اينكه 
  اين ويژگي شده است.

 



گونه چوبي و زمان پرس نيز اخـتالف  بين مشخص شده است كه  ٢همچنين مطابق با جدول تجزيه واريانس شماره     
بندي ميانگينها به روش دانكن مشخص شـده اسـت كـه     فتن گروهدرصد وجود دارد. با درنظر گر ١داري در سطح  معني

قـرار   (A)دقيقـه مشـتركاً در گـروه برتـر      ٥دقيقه و همين گونه با زمـان پـرس    ٦گونه مصرفي كهور پاكستاني در زمان 
  اند. گرفته

دد. بـا  گـر  درصد مشـاهده مـي   ١داري در سطح  مصرف چسب و زمان پرس اختالف معني گونه چوبي،  درصدميان     
 ١١بندي ميانگينها به روش دانكن مشاهده شده است كه استفاده از گونه كهور پاكستاني با مصرف چسـب   توجه به گروه

ترين ميزان مدول االستيسيته بوده اسـت كـه نسـبت بـه اسـتفاده از گونـه كهـور        يشدقيقه داراي ب ٥درصد و زمان پرس 
  دهد. درصد افزايش نشان مي ١٢٢قه به ميزان دقي ٧درصد و زمان پرس  ٩پاكستاني با مصرف چسب 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  اثر متقابل درصد مصرف چسب و زمان پرس بر  -٤شكل شماره 
  مدول االستيسيته تخته خرده چوب كهور پاكستاني

 

 



 ١١با توجه به اثر متقابل ميان عوامل مورد بررسي مشخص شده است كه گونه كهـور پاكسـتاني بـا مصـرف چسـب          
دقيقه مشـتركاً در گـروه    ٦درصد و در زمان پرس  ١١دقيقه، گونه كهور پاكستاني با مصرف چسب  ٥درصد زمان پرس 

د توجه قرار گرفته است كه نسبت بـه گونـه كهـور    گيرند. استفاده از ضايعات نخل در اين بررسي مور قرار مي (A)برتر 
  باشند.  پاكستاني داراي ويژگيهاي مناسب مدول االستيسيته نمي

  
گيـري   چسبندگي داخلي يا كشش عمود بر سطح تختـه خـرده چـوب از ويژگيهـاي مهـم در انـدازه       چسبندگي داخلي:

سب بين خرده چوبها در قسمت مياني و مغز باشد كه در واقع قدرت چسبندگي ايجاد شده توسط چ ها مي خواص تخته
  دهد.  ها را نشان مي تخته
مشخص شده است كه اثر مستقل گونه چـوبي، درصـد مصـرف چسـب      ١با توجه به جدول تجزيه واريانس شماره     

ونه باشند. اثر مستقل گونه چوبي بر چسبندگي داخلي نشان داده است كه گ داري در سطح يك درصد مي داراي اثر معني
كهور پاكستاني داراي چسبندگي داخلي بااليي نسبت به ضايعات نخل بر ويژگيهـاي تختـه خـرده چـوب سـاخته شـده       

گردد كه با تغيير گونه چوبي از ضايعات نخل به كهور  ا به روش دانكن مشاهده مينهباشد. با توجه به اختالف ميانگي مي
افزايش داشته است. همچنين با توجه به ميـزان مصـرف چسـب    درصد  ١٧٠پاكستاني ميزان چسبندگي داخلي به مقدار 

درصد داراي افزايشـي   ٩درصد نسبت به چسب مصرفي  ١١صورت اثر مستقل مشخص شده است كه چسب مصرفي  به
باشد. با مالحظه اثر مستقل زمان پرس بر مقاومت به چسبندگي داخلـي   درصد در چسبندگي داخلي مي ٧٧/٨٨درحدود 

درصـد   ٥داري در سـطح   اي ساخته شده مشخص شده است كه ميانگين مقادير مربوطه اختالف معنـي تخته خرده چوبه
دقيقـه داراي حـداكثر ميـزان     ٥گردد كه زمان پرس  وجود دارد. با توجه به اختالف ميانگينها به روش دانكن مالحظه مي

 ٥باشـد. زمـان پـرس     درصد مي ٦٩/٣٦دقيقه داراي افزايش در حدود  ٧چسبندگي داخلي بوده كه نسبت به زمان پرس 
  گيرند.  قرار مي (B)و  (AB)ترتيب گروههاي  دقيقه به ٧و  ٦و زمانهاي پرس  (A)دقيقه در گروه برتر 

هاي ساخته شده دارد. به جهت  اي در تعيين كيفيت تخته كننده است كه نقش بسيار تعيين عوامليزمان پرس از جمله      
مريزاسيون كامل چسب در ضخامتهاي تخته خرده چوب و در آخر اليه مياني آن و توليد اتصال قوي به مقدار زمـان   پلي

طور كامـل انجـام شـود. ولـي اگـر       بهمناسب نياز بوده تا مكانيسم انتقال حرارت از سطوح كيك به قسمتهاي داخلي آن 
عالوه تحقيقـات  ه ها همراه باشد اثري منفي برجا خواهد گذاشت. ب افزايش زمان پرس با تخريب اتصاالت بينابيني تخته

Maloney )تـا   رددا كمتريتر نياز به دماي  كند كه زمانهاي پرس طوالني ) نيز مؤيد اين مطلب است. وي عنوان مي١٩٧٧
كند  ) انجام داده است عنوان مي١٩٦٨( Rynerبه درستي و به تدريج اعمال گردد. همچنين در تحقيقي كه انتقال حرارت 

 ٧بـه   ٦٩/١هـا را از   دقيقه توانسـته اسـت ميـزان چسـبندگي داخلـي تختـه       ٤٥/٤دقيقه به  ٤كه با افزايش زمان پرس از 
  كيلوپوند بر سانتيمتر مربع افزايش دهد.

ها مشاهده شـده اسـت كـه داراي     گونه چوبي و درصد چسب به چسبدگي داخلي تخته نيبتقابل با توجه به اثرات م    
بندي ميانگينها به روش دانكن مشاهده شده است كه استفاده از  باشند و با گروه درصد مي ٥داري در سطح  اختالف معني



 ٣١٣راي افزايشـي در حـدود   درصـد دا  ٩درصد نسبت به ضايعات نخل با مصرف چسب  ١١كهور پاكستاني با مصرف 
طور با توجه به اختالف ميانگينها به روش دانكن مشاهده شده است كه زمـان اسـتفاده از كهـور     باشيم. همين درصد مي

 ياهـ سـاير تركيب در گيرنـد.   قرار مي (BC)و  (B)ترتيب در گروههاي بعدي  درصد به ١٠و  ٩پاكستاني با مصرف چسب 
قـرار   (C)هاي آزمايشگاهي استفاده گرديده است همگـي در گـروه آخـر     در توليد تختهساخته شده كه از ضايعات نخل 

اند داراي مقاومت اتصال باالتري نسبت به ضـايعات   تيمارهايي كه از گونه كهور پاكستاني ساخته شده بنابراينگيرند.  مي
داري در  مان پرس اختالف معنيگونه چوبي و ز بين) مشخص شده است كه ١باشند. با مالحظه جدول شماره ( نخل مي

طور با توجه به اختالف ميانگينها به روش دانكن مشخص شده است كه استفاده  گردد. همين درصد مشاهده مي ٥سطح 
ست آمده است. همچنين مشخص ددقيقه حداكثر مقاومت به چسبندگي داخلي ب ٥از گونه كهور پاكستاني در زمان پرس 

اند مشـتركاً در گـروه برتـر     دقيقه ساخته شده ٦و  ٥اي از كهور پاكستاني و در زمانهاي  هشده است كه تيمارهايي كه گون
(A) دقيقه نيز در گروه  ٧گيرند. گونه كهور پاكستاني در زمان پرس  قرار مي(B) گيرد و تيمارهايي كه با اسـتفاده   قرار مي

طور مشترك قرار  به (C)ي در گروه انتهايي جدول اند همگ دقيقه ساخته شده ٧و  ٦، ٥از ضايعات نخل در زمانهاي پرس 
  گيرند. مي
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

  گونه چوبي و زمان پرس بر مقاومت بر بين اثر متقابل  -٥شكل شماره 
  چسبدگي داخلي تخته خرده چوب

  

 



بـوده و   بيشـتري مشاهده شده است كه اثر گونه چوبي نسبت به زمان پرس داراي اهميت  ٥با توجه به شكل شماره      
هـاي سـاخته شـده از     اند داراي مقاومت بيشتري نسبت به تخته تيمارهايي كه از گونه كهور پاكستاني ساخته شده لكدر 

  باشند.  ضايعات نخل مي
  هـا ميـاني   چسـب و چـوب در اليـه    بـين  وجود آمدن اتصال محكم بچسبندگي داخلي تخته خرده چوب كه معرف     
باشد دليل بر اتصال قوي و مناسب در اين قسمت از اليه تخته و انتقال حرارت مناسب به قسـمتهاي مختلـف تختـه     مي
باشد. به همين دليل افزايش زمان پرس تا حد معيني باعث بوجود آمدن اتصال مناسب و خروج بخار آب متراكم شده  مي

هاي داخلي چوب و عدم تخريـب اتصـاالت انجاميـده و     ها شده است. اين فرآيند به كاهش تنش ههاي مياني تخت از اليه
بـين  چسب و چوب گرديده است. يكي ديگر از عواملي كه باعث تقويت اتصـاالت داخلـي   بين باعث تحكيم اتصاالت 

امت و پهناي ذرات خرده باشد. ضخ ها مي چسب و چوب گرديده است استفاده از گونه چوبي مورد نظر در ساخت تخته
چوب نيز عامل بسيار مهمي در افزايش ميزان مقاومتها بوده است. خرده چوبهاي مورد استفاده در سـاخت تختـه خـرده    

د كه همين باعث افزايش مقاومت نباش چوب از گونه كهور پاكستاني داراي ضخامت بيشتري نسبت به ضايعات نخل مي
  شده از اين گونه شده است.هاي ساخته  به چسبندگي داخلي تخته

  
باشد كه  يكي از ويژگيهاي مهم تخته خرده چوب واكشيدگي ضخامتي مي ساعت: ٢٤و  ٢واكشيدگي ضخامتي پس از 

سـاعت   ٢٤و  ٢گيرد. در اين بررسي ايـن ويژگـي در دو حالـت     جهت برآورد كيفيت اين محصول مورد آزمون قرار مي
پس از تجزيه و تحليل آماري به صورت اثرات مستقل و  ه است. نتايج حاصلوري در آب مورد آزمايش قرار گرفت غوطه

  متقابل مورد مطالعه قرار گرفت.
مشخص شده است كه اثر مستقل گونه چوبي و درصـد مصـرف چسـب     ١با توجه به جدول تجزيه واريانس شماره     

سه ميانگينها به روش دانكـن مشـخص شـده    باشند. با درنظر گرفتن مقاي درصد مي ١داري در سطح  داراي اختالف معني
سـاعت   ٢٤و  ٢است كه با تغيير گونه چوبي از ضايعات نخل به كهور پاكستاني و ميزان واكشـيدگي ضـخامتي پـس از    

اند. مالحظه شده كه استفاده از گونه كهور پاكسـتاني   درصد كاهش داشته ١٣٦و  ٦٣ترتيب به ميزان  وري در آب به غوطه
توان خواص ذاتي چوب و شرايط فيزيكي گونـه   شود كه مي مي ٢٤و  ٢واكشيدگي ضخامتي پس از  باعث كاهش مقدار

كهور پاكستاني نسبت به نخل را عامل مهمي در كاهش ميزان واكشـيدگي دانسـت. بـا مشـاهده ميـزان مصـرف چسـب        
باعـث   يشـتر رصـد چسـب ب  صورت اثر مستقل و مقايسه ميانگينها به روش دانكن مشاهده شده است كه اسـتفاده از د  به

درصـد ميـزان    ١١بـه   ٩شود، بدين لحاظ بـا افـزايش درصـد مصـرف چسـب از       كاهش ميزان واكشيدگي ضخامتي مي
درصد كاهش داشته اسـت. تيمارهـايي    ٤٨و  ٥٢ترتيب  وري در آب به ساعت غوطه ٢٤و  ٢واكشيدگي ضخامتي پس از 

  اند. قرار گرفته (B)و  (AB)ترتيب در گروههاي بعدي  اند به درصد ساخته شده ٩و  ١٠كه با استفاده از چسب 
داري در  وري در آب اختالف معني ساعت غوطه ٢٤و  ٢بين گونه چوبي و زمان پرس بر واكشيدگي ضخامتي پس از      

گردد. با مالحظه ميانگينها به روش دانكن مشخص شـده اسـت كـه اسـتفاده از گونـه كهـور        درصد مشاهده مي ٥سطح 



وري در آب  سـاعت غوطـه   ٢دهد. واكشيدگي ضخامتي پس از  ساعتي كاهش نشان مي ٢٤و  ٢در زمان پرس  پاكستاني
باشند.  تيمارهايي كه  دقيقه داراي حداقل واكشيدگي ضخامتي مي ٦و  ٥استفاده از گونه كهور پاكستاني در زمانهاي پرس 

  گيرند.  قرار مي  (C)اند مشتركاً در گروه بعدي  ته شدهدقيقه ساخ ٧و  ٦و  ٥با استفاده از ضايعات نخل در زمانهاي پرس 
وري در آب تيمارهايي كه از گونه  ساعت غوطه ٢٤همچنين مشخص شده است كه براي واكشيدگي ضخامتي پس از      

يرند. گ قرار مي (C)و  (AB)، (A)در گروههاي برتر  ترتيب اند به دقيقه ساخته شده ٧و  ٦و  ٥كهور پاكستاني در زمانهاي 
قـرار   (B)دقيقـه در گـروه    ٧و  ٦و  ((C)اند در گـروه   دقيقه ساخته شده ٥تيمارهايي كه از ضايعات نخل در زمان پرس 

  گيرند. مي
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  وري در آب ساعت غوطه ٢٤گونه چوبي و زمان پرس بر واكشيدگي ضخامتي پس از بين اثرات متقابل  -٦شكل شماره 
ـ    ٦شكل شماره  با توجه به       سـزايي در كـاهش واكشـيدگي    ه مشخص شد كه استفاده از گونه كهور پاكسـتاني اثـر ب

گردد استفاده از ضايعات نخل   گونه كه مشاهده مي وري در آب داشته است. همان ساعت غوطه ٢٤و  ٢ضخامتي پس از 
. بـا مشـاهده زمـان پـرس نيـز      گرديده اسـت  وري در آب منجر ساعت غوطه ٢٤به افزايش واكشيدگي ضخامتي پس از 

سـاعت   ٢٤پـس از   يترين ميزان واكشـيدگي ضـخامت   مالحظه گرديده است كه در استفاده از گونه كهور پاكستاني پايين
زمان پرس كوتاهتر باعث  بنابرايندقيقه مشاهده گرديده است.  ٥درصد بدست آمده است كه در زمان پرس  ٢٥/١٤يعني 

چسب و چوب گرديد اسـت كـه باعـث كـاهش ميـزان واكشـيدگي        بينر و بهتر در اتصاالت تريزاسيون كاملمايجاد پلي

 



كنـد كـه    ) نيز در بررسي خود در سـاخت تختـه خـرده چـوب عنـوان مـي      ١٩٧٥( Beechهمچنين  .ضخامتي شده است
كند  ان ميداري است. وي همچنين بي واكشيدگي ضخامتي قابل برگشت با نوع گونه چوبي و جهت الياف داراي اثر معني

اند داراي تغييرات واكشيدگي ضخامتي قابل برگشت  درجه سلسيوس ساخته شده ١٦٠هايي كه با درجه حرارت  كه تخته
  و غيرقابل برگشت كمتري هستند.

  



  گيري: نتيجه
در اين بررسي اثر سه عامل نوع گونه چوبي، درصد مصرف چسب و زمان پرس تخته خرده چوب بر پليمريزاسـيون      
آلدئيد مورد بررسي قرار گرفته است. اثر گونه مورد مصرف در ساخت تخته خرده چوب از منابع ليگنوسلولزي  ن فرمرزي

جنوب كشور كه شامل ضايعات نخل و گونه كهور پاكستاني بوده است مورد تجزيه و تحليل قـرار گرفتـه اسـت. تـأثير     
ر بوده است. باالترين ميزان چسبندگي داخلي در تخته دا گونه چوبي مورد مصرف بر مقاومت به چسبندگي داخلي معني

باشـد.   مگاپاسـكال مـي   ٦/٠ساخته شده از گونه كهور پاكستاني مشاهده شده است كه داراي مقاومت به اتصال داخلـي  
 ٢٤و  ٢همچنين مشخص گرديد كه تأثير گونه چوبي بر واكشيدگي ضخامتي تخته خـرده چـوب سـاخته شـده پـس از      

 ٢باشد. كمترين ميزان واكشيدگي ضخامتي پـس از   درصد مي ١داري در سطح  در آب داراي اثر معني وري ساعت غوطه
درصد براي واكشيدگي ضـخامتي   ١٧صورت اثر مستقل مربوط به گونه كهور پاكستاني و  درصد به ٦٠/١٠ساعت معادل 

  دارد.قرار وري بدست آمده است كه در حد قابل قبولي  ساعت غوطه ٢٤پس از 
و  ٢اثر درصد مصرف چسب بر مقاومت خمشي، مدول االستيسيته، چسبندگي داخلي و واكشيدگي ضخامتي پس از     

باشد. بيشترين ميزان مقاومت خمشي در چسب  درصد مي ١داري در سطح  وري در آب داراي اثر معني ساعت غوطه ٢٤
هاي ساخته شده  مقدار مدول االستيسيته تختهباشد.  مگاپاسكال مي ٣٥/١٢درصد بدست آمده است كه معادل  ١١مصرفي 

 ١١. باالترين ميزان مدول االستيسـيته در چسـب مصـرفي    ستا  درصد نيز در حد بااليي قرار داشته ١١با مصرف چسب 
  مگاپاسكال بوده است. ١٦٢١درصد معادل 

هـا    ندگي داخلي تختـه درصد مقاومت به چسب ١١با استفاده از درصد مصرف چسب كه همچنين مشاهده شده است     
باشد. تأثير درصد مصـرف چسـب بـر     مگاپاسكال مي ٥٥/٠كه باالترين آن به مقدار داشته است اي  افزايش قابل مالحظه

بـه   ٩وري در آب نشان داده است كه با تغيير درصد مصرف چسب از  ساعت غوطه ٢٤و  ٢واكشيدگي ضخامي پس از 
كمترين ميزان واكشيدگي ضخامتي پس از بنابراين بل توجهي يافته است. درصد ميزان واكشيدگي ضخامتي كاهش قا ١١
درصـد بـوده اسـت.     ١١درصد مربوط بـه مصـرف چسـب     ٥٠/٢٣و  ٦٠/١٥ترتيب  وري در آب به ساعت غوطه ٢٤و  ٢

دقيقه بدست آمده است. اثـر زمـان پـرس بـر مـدول االستيسـيته داراي        ٥باالترين ميزان مقاومت خمشي در زمان پرس 
 ٤٦/٠دقيقه بدست آمده است كـه معـادل    ٥داري نبوده است. تأثير ميزان چسبندگي داخلي در زمان پرس  ختالف معنيا

  باشد.  مگاپاسكال مي
داري نبوده است. لذا  وري در آب داراي اثر معني ساعت غوطه ٢٤و  ٢تأثير زمان پرس بر واكشيدگي ضخامتي پس از      

هاي نخل و كهور پاكستاني با توجه به ميزان مصرف چسـب و زمـان پـرس بـا      هجهت ساخت تخته خرده چوب از گون
ها با شرايط مصرف  توان چنين استنباط كرد كه ساخت تخته خرده چوب از اين گونه دست آمده مي استنتاج از مباحث به

فيزيكـي و   ترين حالت در ساخت تخته خرده چـوب بـوده و ويژگيهـاي    آرمانيدقيقه  ٥درصد و زمان پرس  ١١چسب 
  مكانيكي بدست آمده در شرايط مطلوبي هستند.



باشـند.   شكل و ابعاد ذرات خرده چوب و چيـپس در ذرات نخـل مهـم مـي     ،با توجه به ويژگيهاي نوع گونه چوبي     
طوركلي ضايعات نخل داراي دانسيته حجمي بااليي نسبت به گونـه كهـور پاكسـتاني هسـتند كـه تـأثير معكـوس بـر           به

ساخت تخته خـرده چـوب ايـن     فرآينددر حين  بنابراينگذارند.  هاي ساخته شده مي ي فيزيكي و مكانيكي تختهويژگيها
  د.نعوامل نيز مدنظر قرار گير
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Abstract 
   In this experiment the optimum condition of particleboard from Date palm residues and 
prosopis (Mesquite) producted in southern part of Iran was investigated. Variable factors as type 
of raw-material (Date palm and prosopis), resin content (9, 10 and 11 percent) and press time (5, 
6 and 7 minutes) and total of 18 combination of variables were investigated. 
Other factors such as type of resin (UF), hardner content (2 percent) type of hardner (NH4Cl) press 
closing time (4.5 mm/sec.), board density (0.7 gr/cm3), press pressure (30 kg/cm2) and press 
temprature (160 C) were held constant. 
All boards were tested according to DIN-68763 standard. The factorial experimental design at 
completely random blacks test was used. The results of this study could be summerised as follows: 
Increasing the resin content from 9 to 11 percent increased MOR, MOE and IB and decreased 
thickness swelling after two and 24 hours immersion in water. 
The highest internal bond (IB) was related to prosopis (Mesquite) boards made at 5 minute, prass 
time. As far as production of date plam and prosopis (Mesquite) wood is concerned, the results 
revealed that the polymerization of resin and wood is better at 11 percent resin content and 5 minutes 
of press time.  

       Date palm resideus are important with treatement process according to reference. NO. one. Shape 
and dimension of chipped and flaked particles of date palm residues are important,because type and 
characteristics of species are different, in the mean time, as date palm residues has very high bulk 
density and specific surfaces than prosopis (Mesquite) which it has inverse effect on both physical 
and mechanical properties, thus it should be considered during the process of particleboards 
production. 

 
      Key words: particleboard, Date palm, prosopis (Mesquite) , Urea- 
       formaldeyide, press time, Resin content. 
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