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استفاده از سرشاخههای درخت توت در ساخت تخته خرده چوب

لعیا جمالی راد
مجید بایراش

*1

2

هدایت اهلل امینیان

چکیده

وحید وزیري

در این پژوهش از سرشاخههای حاصل از هرس درختان توت بهصورت مخلوط با
خرده چوب صننت تی در سنناخت تخته خرده چوب اسننتداده ش ن  .س ن خ خوا
فیزیکی و مکانیکی پانلهای سنناختهشنن ه موردبررسننی قرار گرفت .بین متظور
متغیرهای این تحقیق شنامل مق ار اختطط سرشاخه توت با خرده چوب صت تی
در چهار سطح  01001 ،01001 ،01101و  01001درص و مق ار مصرف چسب اوره
فرمال هی در دو سننطح  00و  01درصنن وزن خ نند خرده چوب بودن  .نتایج
حاصنل ن نان داد ه افزایش مق ار مصرف ارات حاصل از سرشاخه توت تا 01
درص تأثیر متدی بر خوا فیزیکی و مکانیکی تختهها ن اشته است؛ اما افزایش
مصنرف این سنرشناخهها تا  01درص تأثیر متدی بر خوا فیزیکی و مکانیکی
تختهها داشنته ه در مقابل با افزایش مق ار مصرف چسب اوره فرمال هی تا 01
درصن  ،میتوان پای اری اب ادی تختهها ،مقاومت خم ننی ،م وا اتسننتیسیته و
چسبت گی داخلی آنها را بهبود داد.
واژگان کلیدي :سرشاخه توت ،چسبت گی داخلی ،مقاومت خم ی ،چسب اوره
فرمال هی  ،خرده چوب صت تی.

3

4

 0استادیار گروه علوم و صتایع چوب و اغذ ،دان ک ه
اورزی و متابع طبی ی ،دان گاه گتب اووس ،گتب ،
ایران
 0ارشتاس ارش گروه علوم و صتایع چوب و اغذ،
دان ک ه اورزی و متابع طبی ی ،دان گاه گتب اووس،
گتب  ،ایران
 0استادیار گروه علوم و صتایع چوب و اغذ ،دان ک ه
اورزی و متابع طبی ی ،دان گاه گتب اووس ،گتب ،
ایران
 1استادیار گروه علوم و صتایع چوب و اغذ ،دان ک ه
اورزی و متابع طبی ی ،دان گاه گتب اووس ،گتب ،
ایران
مسئوا مکاتبات0
jamalirad@gonbad.ac.ir
تاریخ دریافت0005/00/00 0
تاریخ پذیرش0001/10/01 0

مقدمه
درخت توت بومی كشور چین است و در نقاط استپی و
شمممال ايران نیز كشممت میشممود و حتی بهطور خودرو در
جنگلهای شمممال ايران نیز پراكنده شممده اسممت در اين
میان ،سممرشمماخههای درخت توت ،بهواسمم ه محصممو ت
صممن ت ابريشممم ،از اهمیت با يی برخوردار هسممتند زيرا
كرمهمای ابريشمممم برای تغمذيمه ،تنها برگهای توت را
مورداسممتداده قرار میدهند از سمموی ديگر با توجه به کن ه

درختان توت رشد سري ی دارند لذا برای تنظیم رشد ساقه،
سممالیانه پس از برداشممت برگ درختان توت ،بسممیاری از
سممرشمماخههای توت را بريده كه بدون اسممتداده میباشممند
ازاينرو درختان توت حداقل يکبار در سال هرس میشوند
اين هرس ،مقدار زيادی از چوب نرم يک يا دوسمماله تولید
میكند كه درنهايت به محل دفع ضمماي ات برده میشممود
[ ]1و در حال حاضر در كشور ما اين نوع ضاي ات سوزانده
میشموند ازکنجايیكه سرشاخههای درخت توت سرشار از
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سملولز هسمتند ،در ب ضمی از كشورها در تولید تخته فیبر
دانسممیته متوسمم و كاغذسممازی نیز مورداسممتداده قرار
میگیرند []2؛ اما با توجه به تقاضممای زياد تختهخردهچوب
در سراسر جهان برای ساخت مصارف چوبی ازجمله مبلمان
و دكوراسممیون داخلی ،تولید کن در مقادير زياد ،منجر به
مصمرف مقدار زيادی از مواد اولیه لیگنوسلولزی شده است
كه میتواند تهديدی برای جنگلهای طبی ی و همچنین
محی زيسمت باشد [ ]3ازاينرو در سالهای اخیر استداده
از پسممماندهای لیگنوسمملولزی در صممنايع چوب بهعنوان
جمايگزينی برای مواد چوبی جنگلی ،زمینمه ف مالیمتهممای
تحقیقاتی متنوعی در نقاط مختلف جهان بوده است [ ]4و
مواد اولیهای مانند بقايای كشاورزی و باغی نقش مهمی در
صممنايع تبديلی پیدا كرده اسممت [ ]6 ،5و محققان زيادی
ويژگیهمای تختمه خرده چوب سممماختهشمممده از اين نوع
پسماندهای كشاورزی را موردم ال ه قرار دادهاند [،1 ،8 ،7
 ]11 ،11دراين بین  Nemliو هم مماران [ ]12قممابلیممت
اسمتداده از سرشاخههای حاصل از هرس درختان كیوی را
در يمه میانی تختهخردهچوب بررسمممی كردند؛ اما نتايج
م ال ات کنها نشمممان داد كه اسمممتداده از خرده چوبهای
حماصمممل از درختمان كیوی در يمه میانی تنفیر مندی بر
خصمموصممیات فیزي ی و م انی ی تختهها داشممته اسممت كه
علت اين امر را به وجود پوسمممت و مغز در خرده چوبهای
حاصمل از درخت كیوی نسبت دادند لذا با توجه به كمبود
جدی منابع چوبی در كشممورهای درحالتوسمم ه ازجمله
ايران ،اهمیت تولید تختهخردهچوب را از ضاي ات كشاورزی
و پسممممماندهای چوبی بهعنوان يک جايگزين برای مواد
چوبی افزايش داده اسمت؛ زيرا اين صن ت از قابلیت خوبی
برای اسممتداده از مواد لیگنوسمملولزی نامرغوب و جايگزينی
مواد چوبی مورد مصرف با پسماندهای كشاورزی ،برخوردار
اسمت درواقع اسمتداده از پسماندهای كشاورزی و ضاي ات
چوبی میتواند در حل هر دو مشمم ل مديريت پسممماند و
كمبود مواد اولیه برای صنايع مواد مركب چوبی كمک كند
[ ]13همچنین سمموزاندن پسممماندهای كشمماورزی و باغی
باعث مشم ت زيسممتمحی ی مانند کلودگی هوا و كاهش
ف مالیت بیولوژي ی خاک میشمممود ازاينرو اسمممتداده از
پسمممممانمدهمای كشممماورزی و باغی نهتنها از نگرانیهای
زيسممتمحی ی جلوگیری میكند بل ه میتواند به م نای

درکممد دوم كشممماورزان و باغداران باشمممد [ ]15 ،14در
تحقیقی كه  Moyaو هم اران [ ]16در موردبررسی میزان
چسممبندگی داخلی تخته خرده چوبهای سمماختهشممده از
مخلوط سممرشمماخههای نخل روغنی و برگ کناناس و خرده
چوب انجمام دادنمد ،به اين نتیجه رسمممیدند كه با افزايش
مقدار مصممرف چسممب از  6به  8درصممد مقدار چسممبندگی
داخلی اين نوع تختمههما افزايش میيمابمد بمهنحویكمه با
افزايش مقدار مصممرف چسممب ام ان سمماخت تختههايی با
نسبت تركیبی ( 11:11خرده چوب :ضاي ات) وجود داشته
و دارای چسبندگی داخلی مناسبی میباشند بر اين اساس
بما توجمه به كمبود منابع چوبی جنگلی و نیاز به يک ماده
لیگنوسمملولزی ارزانقیمت ،با قابلیت دسممترسممی کسممان و
مناسب برای ساخت تختهخرده چوب ،اين تحقیق س ی در
ساخت تختهخردهچوب با استداده از اخت ط سرشاخههای
حاصل از هرس درخت توت با خردهچوب صن تی و بررسی
ويژگیهای فیزي ی و م انی ی کن را دارد تا بتوان ع وه بر
اسمممتداده مدید از اين نوع ضممماي ات و كاهش مشممم ت
زيسمممتمحی ی ،مماده اولیه مناسمممب و ارزانقیمت برای
ساخت اين محصول نیز م رفی نمود

مواد و روشها
در اين بررسمی از پسمماندهای حاصمل از هرس درختان
توت واقع در شمهرستان ك له ،استان گلستان و همچنین از
خرده چوب صن تی تهیهشده از شركت صن ت چوب شمال
(نئوپان) گنبدكاووس اسمتداده شد سرشاخههای چوب توت
در كارخانه نئوپان گنبد به چیپس تبديل شمممده و سمممپس
بهوسممیله يک خردكن کزمايشممگاهی به ارات قابلاسممتداده
تبديل و الک شمدند پسازکن خرده چوب سمرشمماخه توت و
خرده چوب صمن تی تا مقدار رطوبت  6تا  8درصد خشک و
سمممپس در كیسمممههای پ سمممتی ی مقاوم به ندوا رطوبت،
بسمممتهبندی و برای سممماخت تختههای کزمايشمممگاهی کماده
شمدند در اين تحقیق با توجه به نسممبتهای مختلف درصد
اخت ط سرشاخه توت به خرده چوب صن تی شامل ،111:1
 71:31 ،81:21 ،11:11و  61:41درصمممد ،خرده چوب همما
مخلوط و چسممب زنی کنها با اسممتداده از  12و  14درصممد
چسب اوره فرمالدهید بر مبنای وزن خشک خرده چوبها و
با اسمتداده از يک دستگاه چسب زن کزمايشگاهی انجام شد
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بمدين منظور ابتدا محلول چسمممب همراه با كاتالیزور كلريد
کمونیم به مقدار  2درصد وزن خشک چسب مصرفی مخلوط
و سمپس بر روی خرده چوبها اسپری شد بهمنظور ساخت
تختههايی با دانسممیته  1/7گرم بر سممانتیمتر م ب ،خرده
چوبهای چسممب زنی شممده توزين و بهصممورت دسممتی و به
شم ل يک يهای نسبتاً ي نواخت در داخل قالب ريخته شد
و عمل پرس سممرد بهصممورت نسممبتاً ي نواخت بر روی كیک
داخل قالب انجام شممد تا كیک خرده چوب تشمم یل شممود
سمپس با استداده از يک پرس کزمايشگاهی ،كیکهای خرده
چوب با اسمتداده از دمای  161درجه سمانتی گراد ،فشار 31
كیلوگرم بر سانتیمتر مربع و زمان  5دقیقه پرس شدند ب د
از پمايمان مرحلمه پرس ،بهمنظور ي نواخت سمممازی رطوبت
تختمههما و مت ممادلسمممازی تنشهممای داخلی ،تختمههممای
سماختهشده به مدت  15روز در شراي کزمايشگاهی با دمای
 21درجه سمانتی گراد و رطوبت نسمبی  65درصد قرار داده
شمممدند پس از تهیه نمونههای کزمونی مقاومت خمشمممی و
مدول ا سممتیسممیته نمونهها بر اسمماس اسممتاندارد ،EN 310
چسمبندگی داخلی بر اسماس استاندارد  EN 319و همچنین
جذب کب و واكشمممیدگی ضمممخامت ب د از  2و  24سممماعت
غوطهوری در کب بر اسمماس اسممتاندارد  EN 317اندازهگیری
شمممد ب مد از انجام کزمايشهای فیزي ی و م انی ی بر روی
نمونمههمای تهیهشمممده ،نتايج حاصمممل در قالب طرا كام ً
تصممممادفی و بممه كمممک ت نیممک تجزيممه واريممانس مورد
تجزيهوتحلیل قرار گرفت سمممپس تنفیر مسمممتقل و متقابل
هريمک از عواممل متغیر بر خواص موردم ممال مه در سممم
اطمینان کماری  15درصد با استداده از کزمون چند دامنهای
دان ن ( )DMRTموردبحث واقع شد

نتایج و بحث
واکشییگیدضخ مییبام

ب د ا  2و  22سییا

غوطهوری در آب
بر اسممماس نتايج کنالیز واريانس مشمممخه شمممد كه افر
مستقل اخت ط سرشاخه توت با خرده چوبهای صن تی بر
واكشمیدگی ضمخامت تختهخردهچوب ب د از  2و  24ساعت
غوطهوری در کب دارای اخت ف م نیدار نیسممت ()P<1/15
اما افر مسمتقل مقدار مصمرف چسب بر واكشیدگی ضخامت
تختمهها ب د از  2و  24سممماعت غوطهوری در کب م نیدار
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اسممممت ( )P<1/15بممدين م نی كممه بمما افزايش مصمممرف
سمرشاخههای درخت توت ،واكشیدگی ضخامت تختهها ب د
از  2و  24ساعت غوطهوری در کب تغییر م نیداری نداشته
است (ش لهای  1و  )2اين بدان م نی است كه میتوان به
مصممرف اين نوع پسممماندهای ضمماي اتی نگاه مابتی داشممت
همچنین با توجه به شم ل 3مشاهده میگردد كه تختههای
سمماختهشممده با  14درصممد چسممب مصممرفی ،دارای كمترين
مقدار واكشمیدگی ضمخامت ب د از  2و  24ساعت غوطهوری
در کبمی باشممند؛ ي نی افزايش مقدار مصممرف چسممب باعث
چسممبندگی بهتر بین خرده چوبها و بهبود پايداری اب ادی
اين نوع تختهها شممده اسممت ي نی با افزايش مقدار مصممرف
چسممب ،میتوان واكشممیدگی ضممخامت تختهها را به مقدار
بیشمممتری كماهش داد و پمايمداری اب ادی تختهها را در حد
مناسممب و م لوب نگه داشممت و اين میتواند راه اری برای
اسممتداده بیشممتر از اين نوع ضمماي ات در اين صممن ت باشممد
 Guntekinو هم اران ( )2111اع م كردهاند خواص فیزي ی
پانل های تخته خرده چوب سماختهشمده از مواد ضاي اتی به
همراه اسمتداده از مقدار بیشتر چسب بهبود میيابد [ ]13از
سوی ديگر  Gulerو هم اران ( )2118در تحقیق خود اع م
كردند كه واكشممیدگی ضممخامت اين نوع پانل های خردهای
تحت تنفیر مقدار مصمرف چسمب و میزان پراكنش کن است
[]1
مقاوم

خمشخ و مدول االستگسگته

نتايج کنالیز واريانس نشمممان داد كه افر مسمممتقل مقدار
مصممرف چسممب بر مقاومت خمشممی تختهخردهچوب دارای
اخت ف م نیدار بوده ( ،)P<1/15امما افر مسمممتقمل مقممدار
اخت ط سرشاخه توت بر مقاومت خمشی و مدول ا ستیسته
تختهها م نیدار نیسمت ( )P<1/15همانطور كه مشاهده
میشمود با افزايش مقدار مصرف چسب (ش ل  )4مقاومت
خمشمممی تختهها افزايش يافته اسمممت همچنین با افزايش
مقدار مصرف سرشاخه توت به همراه افزايش مقدار مصرف
چسمب ،مقاومت خمشمی و مدول ا سمتیسیته تختهها نیز
بهبود داشته است (ش لهای  5و  )6با توجه به کن ه کنالیز
کماری افر متقابل اسمتداده از س وا مختلف سرشاخه توت
و سمم وا مختلف چسممب را م نیدار نشممان نمیدهد و با
هدف اسممتداده مدید از ضمماي اتی مانند سممرشمماخه توت كه
هرسمماله در افر هرس اين درختان به مقدار زيادی حاصممل
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م انی ی تخته حاصمممل بهبود میيابد؛ ي نی با تغییر نوع و
مقدار چسممب افر مندی اين نوع مواد اولیه را ت ديل كردند
[ ]11همچنین در تحقیقی كممه  Guntekinو Karakus
( )2118كاربرد ساقه بادمجان را در ساخت تختهخردهچوب
سمممه يه به همراه چسمممبهای مختلف اوره فرمالدهید و
م مین اوره فرممالمدهیمد بررسمممی كردنمد ،بمه اين نتیجه
رسمیدند كه با افزايش مقدار مصرف چسب ،مقدار مقاومت
خمشی تختهها افزايش میيابد []7

میگردد ،میتوان اسمتداده بیشمتر از اين نوع ضاي ات (31
درصد) به همراه مصرف  14درصد چسب را بهعنوان تیمار
مناسمب پیشنهاد نمود بدون کن ه مقاومت خمشی و مدول
ا سمتیسیته کنها كاهش مندی م نیداری داشته باشد در
اين راسمممتا اگرچه  Liو هم اران ( )2111در تحقیق خود
گزارش كردند كه اسمتداده از ضاي اتی مانند شلتوک برنج،
خواص فیزي ی و م انی ی تخته خرده چوب ساختهشده با
چسمممب اوره فرممالمدهید را كاهش میدهد؛ اما با افزايش
اسمممتدماده از چسمممب ايزوسمممیانات ويژگیهای فیزي ی و
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a
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31
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چسبندضخ داخلخ
بما توجمه بمه نتايج کنالیز واريانس ،افر مسمممتقل مقدار
اخت ط سرشاخه توت و افر مستقل مقدار مصرف چسب بر
چسمممبندگی داخلی تخته ها ،م نی دار اسمممت ()P<1/15
بهنحویكه با افزايش مقدار مصممرف سممرشمماخه توت تا 31
درصد ،چسبندگی داخلی تختهها كاهش م نیداری داشته
اسمت؛ اما با افزايش مقدار مصمرف چسب تا حدی میتوان
افر مندی افزايش مقدار مصممرف سممرشمماخه توت را ت ديل
كرده و چسمبندگی داخلی تختهها را بهبود داد (ش ل )7
 Moyaو هم ماران ( )2115در تحقیقی اع م كردند كه با
افزايش نسبت استداده از ضاي اتی مانند سرشاخههای نخل
روغنی و کناناس به همراه خرده چوب ،چسمممبندگی داخلی
تختمههما كماهش يمافمت اما با تغییر نوع و مقدار چسمممب
(اسمتداده از چسب ايزوسیانات) ،چسبندگی داخلی تختهها
را جبران نمودند و با افزايش مقدار مصممرف چسممب تا 11
درصمد چسبندگی داخلی تختهها در حد مناسبی به دست
کمد [ Li ]16و هم اران ( )2111نیز كاهش چسممبندگی
داخلی اين نوع پانلها را در صورت استداده از شلتوک برنج
و چسممب اوره فرمالدهید مشمماهده كردند [ ]11با توجه به
شمم ل  ،8بیشممترين مقدار چسممبندگی داخلی مربوط به
تختههای ساختهشده با  11درصد سرشاخه توت و ب دازکن
 21درصمد سرشاخه توت به همراه  14و  12درصد چسب
اسممت؛ اما همانطور كه ش م ل نشممان میدهد چسممبندگی

داخلی همه س م وا اسممتداده از سممرشمماخه توت با افزايش
مقدار مصمرف چسممب تا  14درصممد نیز در حد قابلقبول و
اسممتاندارد اسممت زيرا بر اسمماس اسممتاندارد  EN 319مقدار
مناسممب و قابلقبول چسممبندگی داخلی تخته خرده چوب
در شمممراي مختلف رطوبتی در حدود  1/5مگا پاسممم ال
است در اين راستا  Garayو هم اران ( )2111در تحقیق
خود بر روی پتانسمیل استداده از پسماندهای كشاورزی در
سممماخمت پمانلهای خرده ای ،اع م نمودند كه با توجه به
نامناسب بودن اين نوع مواد اولیه ضاي اتی ،خواص فیزي ی
و م انی ی تختههای سمماختهشممده كاهش میيابد لذا برای
جبران و بهبود خواص فیزي ی و م مانی ی تختمههما بمايد
اصم م حاتی ازجمله تغییر دانسمممیته تخته و يا تغییر نوع و
مقدار چسمب مصرفی انجام گیرد [ ]17بهعنوانماال Lee
و هم اران ( Pan ،]18[ )2114و هم اران (]11[ )2116
و  Klἱmekو هم مماران ( ]21[ )2116اع م نمودنممد كممه
خواص فیزي ی و م انی ی پانلهای خردهای ساختهشده از
پسمماندهای كشماورزی به همراه خرده چوب ،با استداده از
مصممرف چسممب ايزوسممیانات در مقايسممه با چسممب اوره
فرمالدهید بهبود میيابد؛ ي نی جهت بهبود خواص تخته و
ت مديمل عیوب مربوط بمه اين نوع پسمممماندها از چسمممب
قویتری در مقايسمممه با چسمممب اوره فرمالدهید اسمممتداده
كردند  )1113( Maloneyنیز مصممرف بیشممتر چسممب را
جهمت بهبود و جبران خواص فیزي ی و م مانی ی تختمهها
پیشنهاد میكند []21
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1
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نتگجهضگری
نتايج حاصممل از اين تحقیق نشممان داد كه در صممورت
اسمتداده از ضاي ات حاصل از هرس درختان توت به همراه
اسممتداده از مقدار بیشممتر چسممب ،خواص فیزي ی و خواص
م انی ی تختهها نیز در بیشمتر موارد بهبود يافته است لذا
میتوان اين موضممموع را بهعنوان يک نتیجه مابت در نظر
گرفمت؛ زيرا بما افزايش مصمممرف مواد ضممماي مماتی ممماننممد
سمرشماخههای توت كه هرسماله سمموزانده شده و منجر به
کلودگی زيسممتمحی ی میگردد ،نهتنها میتوان اسممتداده

مدید از اين نوع ضماي ات داشت ،بل ه بهعنوان منب ی برای
مواد اولیه در نظر گرفت از يکسمو با مصرف اين نوع مواد
ضاي اتی به همراه استداده بیشتر از چسب ،خواص فیزي ی
نمونمههما بهبود يمافتمه اسمممت همچنین با توجه به نتايج
مشمخه شمد كه با افزايش مقدار مصمرف چسب ،مقاومت
خمشممی و مدول ا سممتیسممیته نمونهها بهبود يافت نتايج
تحقیق حاضممر نیز نشممان داد كه مقدار چسممبندگی داخلی
همه تختهها با افزايش مقدار مصممرف چسممب از  12به 14
درصممد افزايش يافته اسممت اگرچه با مصممرف  12درصممد

استداده از سرشاخههای درخت توت در

م مانی ی کنهما كاهش يابد البته صمممرفنظر از مسممما ل
اقتصادی و با هدف پیدا كردن راه اری برای كاهش افرات
مندی حضور زياد پوست (زيرا مجبور به استداده از کنها به
همراه پوسمت هسمتیم) و دست يافتن به خواص فیزي ی و
 میتوان اسمتداده بیشمتر از چسب اوره،م انی ی م لوبتر
 درصد) را نیز پیشنهاد نمود14( فرمالدهید
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چسمب به همراه اين نوع مواد ضاي اتی نیز پايداری اب ادی
تختمهها و خواص م انی ی کنها در بیشمممتر موارد كاهش
مندی م نیداری نداشمته است درنهايت با هدف جايگزين
كردن مماده اولیمهای كمه تمابهحال بهعنوان دورريز بوده و
 میتوان استداده از سرشاخههای،هرسماله سوزانده میشود
 درصممممد در سمممماخممت21 درخممت توت را تمما سممم
تختهخردهچوب پیشنهاد نمود بدون کن ه خواص فیزي ی و
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Using pruned mulberry branches for particleboard manufacturing

Abstract
In this study, the pruned branches of mulberry trees mixed
with industrial wood chips were used in the manufacturing
of particleboard. Then, the physical and mechanical
properties of the boards were investigated. For this purpose,
the study variables included the amount of mixing of
mulberry branches with industrial wood chips in four levels
(0/100, 10/90, 20/80 and 30/70) and the amount of urea
formaldehyde resin at two levels (12 and 14% of the dry
weight of the wood chips). The results showed that
increasing the amount of particles obtained from mulberry
tree branches up to 20%, had no negative impact on the
physical and mechanical properties of the boards.
Increasing the amount of these particles up to 30 percent
had a negative impact on the physical and mechanical
properties of the boards. However, with increasing the
amount of urea formaldehyde resin up to 14%, dimensional
stability, bending strength, modulus of elasticity and
internal bonding of the particleboards can be improved.
Key words: mulberry branches, internal bonding, bending
strength, urea formaldehyde resin, industrial wood particles.
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