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  ددییچوب در تولچوب در تول  ییستستییزز  ننییگزگزییهرس درختان انگور به عنوان جاهرس درختان انگور به عنوان جا  ییااییاستفاده از ذرات حاصل از بقااستفاده از ذرات حاصل از بقا

     ییددییبربرییتخته خرده چوب هتخته خرده چوب ه

 

  

 چکیده

هدف از این تحقیق، بررسی امکان تولید تخته خرده چوب هیبرید از خرده چوب 
ی عنوان یک ماده ضایعاتصنعتی همراه با ضایعات حاصل از هرس درختان انگور به

های خردهباشد. برای این منظور، که مصرف مشخصی نداشته و دورریز بوده، می
، 100:0های متفاوت حاصل از ضایعات هرس انگور و خرده چوب صنعتی با نسبت

ها دو سطح مختلف مخلوط شدند. همچنین برای ساخت تخته 40:60و  70:30
زن خشک خرده درصد )بر اساس و 12و  10مصرف چسب اوره فرمالدهید شامل 

ها دقیقه در نظر گرفته شد. خواص فیزیکی و مکانیکی تخته 5چوب( و زمان پرس 
شامل واکشیدگی ضخامت، مقاومت خمشی، مدول االستیسیته و چسبندگی داخلی 

ها مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفت. نتایج گیری و سپس کلیه دادهاندازه

ه افزایش ذرات حاصل از ضایعات هرس حاصل از این پژوهش نشان داد که اگرچ
های ساخته شده خرده چوب گردید، اما تختههای تختهانگور منجر به کاهش ویژگی

کنند. از سوی دیگر افزایش ( را رعایت میENاز کلیه تیمارها ملزومات استاندارد )

های تخته تعدیل نموده و میزان مصرف چسب نیز اثر منفی این مواد را بر ویژگی
های تولید ها داشت. لذا با مقایسه خواص تختههای تختهثیر مثبتی بر کلیه ویژگیتأ

درصد ضایعات  30( مشخص گردید که با استفاده از ENشده با استاندارد اروپایی )

توان تخته خرده چوب با خواص هرس انگور جایگزین شده با ذرات خرده چوب، می
نتیجه مثبتی در جهت استفاده از ضایعات  مطلوب تولید نمود. نتایج کلی این بررسی

دهد که عنوان یک نوع پسماند باغی را نشان میحاصل از هرس درختان انگور به
محیطی ناشی از های زیستپس از هرس دورریز شده و برای جلوگیری از آلودگی

های هم جایگزین بخشی از ماده چوبی در ساخت پانلتواند سوزاندن این مواد، می

 گردد و هم درآمدی برای باغداران باشد. صنعتی

 د،یواوره فرمالده نیورز ،یصونعت یهواهرس درختان انگوور، پانل: يکلید واژگان

 .یمقاومت خمش

 1 زاده نیابوالفضل حس

 *2رادیجمال ایلع

 3انینیاله ام تیهدا

 4یمهرداد صدق
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 رانیگنبدکاووس،گنبد،ا

چوب و کاغذ، دانشکده  عیگروه علوم و صنا ار،یدانش 2

 رانیدانشگاه گنبدکاووس،گنبد،ا ،یعیو منابع طب یکشاورز

چوب و کاغذ، دانشکده  عیگروه علوم و صنا ار،یاستاد 4،3

 رانیدانشگاه گنبدکاووس،گنبد، ا ،یعیو منابع طب یکشاورز
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 مقدمه
كه جمعیت جهان همچنان در حال رشد است ازآنجايی

ا، اقتصااد،، تااااا، ازايناده توسعه و و با توجه به رشد
، چوب وجود دارد كه يکی از ها، پايدار برابرا، جايگزين

 ديگر سو، از. منابع جذاب آن پسماندها، كشاورز، است

 ها،ارآورده تولید زمینه در صنعتی اعال واحدها، توسعه

اولیاه  لیگنوسالولز، مااده تاممین مساتلز  چاوب، مركا 

باشاد كاه بتواناد می صانعتی و اقتصااد، نظار از مناسا 
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تخته  صنعت كهجايگزين خوبی برا، چوب باشد. ازآنجايی

 ماواد لیگنوسالولز، از وسیعی طیف است قادر خرده چوب

 جايگزينی دهد، برا، قرار مصرف مورد را غیرچوبی و چوبی

 ماواد با كشاورز، پسماندها، از حاصل مواد لیگنوسلولز،

منظور تولید تخته خرده چوب در مایاس به چوبی جنگلی

كاه جايیا، نیااز اسات. ازآنصنعتی، به تحایاات گسترده
صنعت تخته خرده چوب قابلیت خاوبی بارا، اساتفاده از 

مواد لیگنوسلولز، حاصل از پسماندها، كشاورز، و هرس 

درختان باغی را دارد لذا باا هادف جاايگزين كاردن ايان 
اايعات و پسماندها تحایاات زياد، صورت گراته است از 

[، 1جملاه اسااتفاده از اااايعات هارس درختااان كیااو،  

ارنگی [، كاربرد ساقه گوجه2الیاف نخل خرما   استفاده از

[، اساتفاده از 4[، استفاده از ساقه برنج و الیاف نارگیل  3 
 ها، كاج سایاه اروپاايیزمینی و تراشهمخلوط پوست بادا 

[، اختالط چهار نوع كلش ) گند ، ذرت، برنج و سبوس 5 

 [، مخلوط اايعات ساقه توتون6برنج( با چوب كاج رادياتا  
[، مخلوط ساقه ذرت، كاه گند  و 7با خرده چوب صنعتی  

[ و استفاده از پساماند سااقه كلازا 8خرده چوب صنعتی  

در اين میان يکی از اين منابع ارزشمند لیگنوسلولز،  [.9 

ها و اايعات حاصل از هرس درختان انگور اسات سرشاخه
كه ساالنه حجم زياد، از ايان ااايعات توساا باغاداران 

طور هاا، درخات انگاور باهشاود. سرشااخهه مایساوزاند

میانگین )در دو حالت چوب با پوست و بدون پوسات( باا 
درصد آلفا سلولز، به عنوان يک ماده خاا   99/56داشتن 

[. 10شود  مناس  برا، صنعت چوب و كاغذ محسوب می

درصاد باوده كاه در  26/25میانگین ماادار لیگناین آن 

باشاد. [ مای13و  12، 11برگاان  محدوده لیگناین پهن
طوركلی الیاف غیرچوبی به دارا باودن درصاد باااليی از به

خاكستر نسبت به الیاف چوبی معروف هستند. اما میانگین 

 79/1تاا  56/1ها، درخت انگاورمیزان خاكستر سرشاخه
درصد بوده كه در ماايسه با میزان خاكستر سااقه بارنج و 

 برابار باا میازان گند  عدد نسبتا پاايینی باوده و تاريبااً

باشد. اگرچه اين نوع ماده [ می14و  13خاكستر باگاس  

برگ و لیگنوسلولز، نسبت به منابع چوبی شاامل ساوزنی
درصد خاكستر بیشتر، دارد اماا  5/1تا  1برگ حدود پهن

-برخالف ساير منابع زراعی مانند ساقه گند  و برنج نمای

[. البته ايان 10توجهی به وجود آورد  تواند مشکالت قابل

توان به میازان پوسات بیشاتر مادار خاكستر بیشتر را می

همراه با چوب انگور نسبت داد كاه قبال از ارآيناد خارد 
[. ذرات پوست معموالً با ماواد 15شوند  كردن حذف نمی

-سخت و نامحلول مانند سیلیس، الزات و ماسه همراه می

( و ٪3.4باشند كه در الیاف كشاورز، از جمله كاه گند  )

درصد( به مادار بیشتر، در ماايساه باا -18كاه برنج )تا 
شاود و در نتیجاه اساتفاده از ايان ساقه انگور مشاهده می

چوب مناسا  ماده لیگنوسلولز، را برا، تولید تخته خرده

[. در واقع اايعات درخت انگور يک منبع كم 16كند  می
پايادار  استفاده بوده كه دارا، پتانسیل مناسبی در تولیاد

تخته خرده چوب است. در سطح جهانی، سااالنه بایش از 

میلیون تن اايعات هارس انگاور )سااقه و شااخه( از  42

شود كاه تنهاا میلیون هکتار زمین تولید می 7500حدود 
-میلیون تن در سال تولید مای 04/6كشور چین بیش از 

[. در نتیجه استفاده از ايان ناوع ااايعات بارا، 17كند  

عنوان يک نوع پسماند باغی كه  ته خرده چوب بهتولید تخ
-پس از هرس دورريز بوده و توسا باغداران سوزانده مای

محیطی ناشی از ساوزاندن ها، زيستشود و باعث آلودگی

هاا، گردد، عالوه بر جلوگیر، از آلاودگیاين تركیبات می

-محیطی و هدر راتن يک منبع لیگنوسلولز،، مایزيست

، باغداران و همچنین منبعی برا، تولید تواند درآمد، برا

رو تر مواد اولیه باشد. از ايانتخته خرده چوب با هزينه كم

ها، كاربرد، تختاه خارده چاوب در تحایق حاار ويژگی
تحت تمثیر مادار رزين و حضور اايعات حاصال از هارس 

درختان انگور به صورت مخلوط با خارده چاوب صانعتی 

 رات.مورد تجزيه و تحلیل قرار گ

 

 هامواد و روش

شده آور،ها، انگور جمعدر اين تحایق از هرس شاخه

از باغات اطراف شهرستان بجنورد و همچنین از خرده 
شده از شركت صنعت چوب شمال چوب صنعتی تهیه

استفاده شد. همچنین از رزين اوره ارمالدهید با مادار 

ريد استفاده گرديد. كل 7حدوداً  pHدرصد و  50مواد جامد 
كننده رزين موردنظر آمونیو  پودر، شکل به عنوان سخت

ها، هرس مورداستفاده قرار گرات. پس از تبديل شاخه

درصد خشک  6استفاده تا رطوبت شده انگور به ذرات قابل

ها، پالستیکی مااو  به نفوذ شدند. سپس در كیسه
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ها، آزمايشگاهی بند، و برا، ساخت تختهرطوبت، بسته

د. برا، ساخت تخته خرده چوب، ذرات شاخه آماده شدن
 0/100،30/70ها، انگور و خرده چوب صنعتی با نسبت

( باهم مخلوط و به دستگاه چس  زن منتال A) 60/40و

درصد  12و  10گرديد. رزين اوره ارمالدهید در دو سطح
شده از شركت صنعت ( تهیهBوزن خشک خرده چوب )

درصد  2  به میزان ( و كلريد آمونیو1چوب شمال )جدول 

-وزن خشک چس  مورداستفاده قرار گرات. بعد از چس 

زنی و تشکیل كیک همسان و عملیات پرس سرد، كیک 

-درجه سانتی 160خرده چوب داخل پرس گر  با دما، 

 5متر مربع به مدت كیلوگر  بر سانتی 30گراد، اشار 

دقیاه قرار داده شد. درمجموع با توجه به عوامل متغیر از 
متر و میلی 16( با اخامت 2تخته )جدول  3هر تیمار 

گر  بر سانتیمتر مکع  ساخته شد. بعد از  7/0دانسیته 

روز  15ها از پرس و خنک كردن آنها، به مدت خروج تخته
در شرايا كلیما قرار داده شد تا به رطوبت تعادل با محیا 

ها، تهیه برسند. پس از در نظر گراتن الگو، برش تخته

ها، آزمونی شامل چسبندگی داخلی بر اساس نهنمو

، مااومت خمشی و مدول االستیسیته EN 319استاندارد 
و جذب آب و واكشیدگی  EN 310بر اساس استاندارد 

ور، در آب بر اساس ساعت غوطه 24و  2اخامت بعد از 

ها، ایزيکی انجا  شد. سپس آزمايش EN 317استاندارد 
شده انجا  و نتايج ، تهیههاو مکانیکی بر رو، نمونه

حاصل با استفاده از آزمايش ااكتوريل و در قال  طرح 

كامالً تصادای و به كمک تکنیک تجزيه واريانس در سطح 
درصد مورد تجزيه و تحلیل قرار گرات. تمثیر  95اطمینان 

مستال و متاابل هريک از عوامل متغیر بر خواص 

مورد ماايسه قرار موردمطالعه با استفاده از آزمون دانکن 

 گرات.

 

 نتایج و بحث
ها، به ترتی  ماادير میانگین ويژگی 4و  3جدول  

 دهد.ها، ساخته شده را نشان میمکانیکی و ایزيکی تخته

 مشخصات چسب اوره فرمالدهید مورداستفاده -1جدول 

 مواد جامد نوع رزين
 )درصد(

pH ا، شدن زمان ژله

 )ثانیه(
ويسکوزيته 

 )سانتی پواز(

 وزن مخصوص
 متر مکع ()گر  بر سانتی 

 28/1 45 46-48 8 63 اوره ارمالدهید مايع

 
 های ساخته شدهچوبخردهدرصد وزنی اجزای تخته -2جدول 

 )%(  مقدار مصرف چسب مقدار اختالط ذرات انگور با خرده چوب صنعتی )%( کد تیمار ردیف

1 1B1A 0%  + 10 چوب صنعتیخرده %100ذرات انگور 

2 2B1A 0%  + 12 چوب صنعتیخرده %100ذرات انگور 

3 1B2A 30%  + 10 چوب صنعتیخرده %70ذرات انگور 

4 2B2A 30%  + 12 چوب صنعتیخرده %70ذرات انگور 

5 1B3A 60%  + 10 چوب صنعتیخرده %40ذرات انگور 

6 2B3A 60%  + 12 چوب صنعتیخرده %40ذرات انگور 

 
 های ساخته شدهخواص مکانیکی تختهمیانگین  -3جدول

 

 

 

 

 

 

 

 

مقاومت خمشی  کد تیمار ردیف
(MPa) 

مدول االستیسیته 
(MPa) 

 چسبندگی داخلی
 (MPa) 

1 1B1A 10/20 1/1927 15/1 

2 2B1A 20/22 2449 31/1 

3 1B2A 33/18 1790 14/1 

4 2B2A 22/23 5/2162 29/1 

5 1B3A 09/17 3/1473 87/0 

6 2B3A 67/17 6/1445 99/0 
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 های ساخته شدهمیانگین خواص فیزیکی تخته -4جدول 

 

 

 

 

 های استاندارد اروپامیانگین خواص فیزیکی و مکانیکی تخته -5جدول 

چسبندگی داخلی 

 (مگاپاسکال)

مدول 

 االستیسیته

 (مگاپاسکال)

مقاومت 

مشیخ  

 (مگاپاسکال)

واکشیدگی 

ضخامت بعد 

ساعت  24از 

 )درصد(

واکشیدگیضخامت 

ساعت  2بعد از 

 )درصد(

 استاندارد اروپا

24/0  5/11   *
1P 

35/0 1600 13   *
2P 

45/0 1950 14 14  *
3P 

*:1P ،2P  3وP .معیارها، مربوط به استاندارد اروپا می باشند 

 

 چسبندگی داخلی

دهد با اازايش ذرات نشان می طور كه نتايجهمان

يااته ها كاهشسرشاخه انگور چسبندگی داخلی تخته
كه بخش زياد، از ساقه انگور را باات نر  و ازآنجايیاست. 

دهد كه در ها، پارانشیمی تشکیل میپذير سلولانعطاف

ها قبل كه اين ساقهقسمت مغز ساقه قرار دارند و ازآنجايی

تواند يکی از داليل شدند، لذا میاز استفاده مغز زدايی ن
ه  ها باشد.مهم در كاهش چسبندگی داخلی تخته ب با توجه 

( مشخص شد كه اثر متاابل 1نتايج آنالیز واريانس )شکل 

اختالط ذرات سرشاخه انگور و مادار مصرف چس  بر 
درصد  95ها در سطح اطمینان چسبندگی داخلی تخته

دهد باالترين ان میطور كه شکل نشهماندار است. معنی

 100ها، شاهد )میزان چسبندگی داخلی بعد از نمونه

درصد خرده چوب صنعتی خالص( مربوط به استفاده از 
تنها با باشد كه نهدرصد ذرات سرشاخه انگور می 30

ها، شاهد در يک گروه مشترک قرار دارد بلکه مادار نمونه

( 5)جدول مااومت آنها باالتر از حد استاندارد اروپايی 
ها، ساخته شده باشد. اگرچه چسبندگی داخلی نمونهمی

ها، درصد سرشاخه انگور نسبت به نمونه 60با حتی 
درصد سرشاخه انگور، دارا،  30ها، حاو، شاهد و نمونه

توجه آن، دارا دار، است اما نکته مثبت و قابلكاهش معنی

كه باشد بودن چسبندگی داخلی آنها در حد استاندارد می
تواند امکان استفاده از آن را تا اين حد در صورت می

پذير سازد. با كنترل و مساعد بودن ساير شرايا امکان

 12به  10اازايش مادار مصرف چس  اوره ارمالدهید از 

ها در همه توان گفت كه چسبندگی داخلی تختهدرصد می
 60و  30سطوح استفاده از ذرات سرشاخه انگور )صفر، 

است، اين بدان معنی است كه با  هبود پیداكردهدرصد( ب

اازايش مادار چس ، سطح بیشتر، از ذرات آغشته به 
تر، بین چس  شده در نتیجه چسبندگی بهتر و يکنواخت

ذرات خرده چوب اتفاق ااتاده كه باعث بهبود چسبندگی 

يعنی كاهش چسبندگی داخلی  گردد.ها میداخلی تخته

توان با اازايش از اين ذرات را می ها در اثر استفادهتخته
مادار مصرف چس  حتی بیشتر جبران و بهبود داد. يعنی 

تواند تمثیر منفی حضور اازايش مادار مصرف چس ، می

ها ذرات سرشاخه انگور را بر چسبندگی داخلی تخته

 کد تیمار ردیف

 2جذب آب بعد از 

 ساعت

)%( 

 جذب آب بعد از

 ساعت 24

)%( 

واکشیدگی ضخامت 

 ساعت )%( 2بعد از 

واکشیدگی ضخامت 

ساعت  24بعد از 

)%( 

1 1B1A 90/15 17/36 950/5 45/11 

2 2B1A 29/13 17/32 057/5 78/10 

3 1B2A 70/28 35/50 77/11 52/23 

4 2B2A 21/24 70/47 78/8 39/20 

5 1B3A 53/28 52/50 84/10 27/22 

6 2B3A 76/24 51/47 03/10 63/20 
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-طور كه در شکل مشاهده میتعديل كند. اگر چه همان

 60ستفاده از درصد، چس  در زمان ا 12شود، مصرف 
دار، بر درصد ذرات سرشاخه انگور تمثیر اازايشی معنی

چسبندگی داخلی نگذاشته است. يعنی اگرچه اازايش 

مصرف چس  باعث اازايش چسبندگی داخلی در زمان 
درصد ذرات ساقه انگور شد اما اين اازايش  60استفاده از 

دار نبود و اين درصد، چس  معنی 10نسبت به مصرف 

تواند به دلیل حضور بیشتر اين ذرات در تركی  میمواوع 
تخته و به دنبال آن تمثیر منفی بیشتر آنها بر مااومت 

و همکاران  Papadopoulosتخته باشد. در تحایای كه 

منظور كاربرد ذرات بامبو در تولید تخته خرده ( به2004)
چوب از میزان چس  بیشتر، در ساخت تخته استفاده 

يج مشابهی حاصل شد. زيرا آنها با مصرف كردند، نیز نتا

هايی برا، استفاده درصد چس  مواق به ساخت تخته 10
ها، منظور بهبود ويژگیدر داخل ساختمان شدند. اما به

 ANSIهايی متناس  با استاندارد تخته و تولید تخته

درصد نیز  14مجبور به اازايش مادار مصرف چس  تا 
 [.18شدند  

 
 اثر متقابل اختالط ذرات سرشاخه انگور و مقدار مصرف چسب بر چسبندگی داخلی-1شکل 

 

 مقاومت خمشی و مدول االستیسیته

نتايج نشان داد كه اثر متاابل مادار اختالط ذرات 

شاخه انگور و مادار مصرف چس  بر مااومت خمشی و 
باشد دار میها دارا، اختالف معنیمدول االستیسیته تخته

ها با اازايش مادار مصرف (. با توجه به شکل3و  2)شکل 

درصد مااومت خمشی و مدول  60ذرات شاخه انگور تا 

يااته است. يعنی كمترين مادار ها كاهشاالستیسیته نمونه
ها، حاو، مااومت خمشی و مدول االستیسیته را نمونه

طور باشند. اما هماندرصد ذرات شاخه انگور دارا می 60

 30نشان داده شده است با مصرف  3و  2ها، كه در شکل
درصد چس  اوره  12درصد ذرات شاخه انگور با 

 ارمالدهید بهترين مااومت خمشی و مدول االستیسیته

بعد از نمونه شاهد حاصل شد. بدين معنی كه با اارايش 

ذرات شاخه انگور، مااومت خمشی و مدول االستیسیته 

ها كاهش ياات كه اين كاهش در مااومت با اازايش ونهنم
مادار مصرف چس  تعديل شد يعنی با اازايش مادار 

ها مصرف چس  مااومت خمشی و مدول االستیسیته تخته

بهبود پیداكرده است. البته در مورد مدول االستیسیته اين 

درصد ذرات  60مادار مصرف چس  در زمان استفاده از 
انگور نیز كارساز نبوده و نتوانسته مادار  اايعاتی سرشاخه

مااومت موردنظر را به حد باال، استاندارد برساند.
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 اثر متقابل اختالط ذرات سرشاخه انگور و مقدار مصرف چسب بر مقاومت خمشی-2شکل

 
 دول االستیسیتهاثر متقابل اختالط ذرات سرشاخه انگور و مقدار مصرف چسب بر م-3شکل

 

 واکشیدگی ضخامت

آمده با اازايش مادار مصرف دستمطابق با نتايج به
درصد،  60ذرات حاصل از ذرات شاخه انگور از صفر به 

با  (.5و  4ها اازايش ياات )شکل واكشیدگی اخامت تخته

شده مغز زدايی ها، انگور استفادهتوجه به آنکه ساقه
در قسمت مغز، از نشدند در نتیجه تا حد زياد، 

اند كه اين بدان معنی شدهها، پارانشیمی تشکیلسلول

-است كه به همراه خرده چوب مصرای مادار زياد، سلول

دوست اين ها، پارانشیمی مغز حضور دارد كه طبیعت آب

ها، هیدروكسیل بیشتر نوع تركیبات و دارا بودن گروه

ها تواند در اازايش واكشیدگی اخامت تخته[، می19 

رو با توجه به سهم زياد اين ناش زياد، داشته باشد. از اين
نوع تركیبات در بخش مركز، ساقه انگور منجر به اازايش 

جذب آب نیز شده است. از سو، ديگر با توجه به آنکه 

ها وجود ندارد در كنی اين نوع سرشاخهامکان پوست

 ها، پارانشیمی مغز، مادار زياد،نتیجه عالوه بر سلول
توانند در پوست نیز به همراه تركیبات وجود دارد كه می

ها تمثیر منفی بگذارند. میزان جذب آب و واكشیدگی تخته
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همچنین بايد خاطرنشان كرد كه در ارآيند ساخت اين 

ها از هیچ نوع ماده اد رطوبت مانند پارااین نیز نوع تخته
تواند دلیلی برا، نشده است كه اين عامل میاستفاده

 4ها باشد. با توجه به شکل اازايش میزان جذب آب تخته

اثر متاابل اختالط ذرات شاخه انگور با خرده چوب  5و 
درصد، بر  12و  10صنعتی و مصرف چس  در دو سطح 

 24و  2واكشیدگی اخامت تخته خرده چوب بعد از 

دار، است. ور، در آب دارا، اختالف معنیساعت غوطه
دهد با اازايش مادار ها نشان میلطور كه شکالبته همان

درصد  12به  10مصرف چس  اوره ارمالدهید از 

با يااته است. يعنی ها كاهشواكشیدگی اخامت تخته

ها، توان گفت كه ويژگیاازايش مادار مصرف چس  می

ایزيکی در همه سطوح استفاده از ذرات سرشاخه انگور 

زيرا سطح  است. درصد( بهبود پیداكرده 60و  30)صفر، 
بیشتر، از ذرات آغشته به چس  شده كه اين امر منجر به 

چسبندگی بهتر و يکنواخت نر بین ذرات خرده چوب شده 

گردد. به ها، تخته میها و ويژگیكه باعث بهبود مااومت
ها با مواد اايعاتی عبارت ديگر در ساخت اين نوع تخته

-ی آنتوان با اازايش مادار مصرف چس  خواص ایزيکمی

و  3 ها را گاها تا حد استاندارد اروپايی نیز بهبود داد 
تواند به عنوان راهکار مفید، درجهت رو میاز اين.[20

اازايش امکان استفاده از اين نوع پسماندها با توجه به 

 كمبود منابع جنگلی نیز مد نظر تولیدكنندگان قرار گیرد.

 
 وری در آبساعت غوطه 2متقابل اختالط ذرات سرشاخه انگور و مقدار مصرف چسب بر واکشیدگی ضخامت بعد از اثر  -4شکل 

 

 
 وری در آبساعت غوطه 24اثر متقابل اختالط ذرات سرشاخه انگور و مقدار مصرف چسب بر واکشیدگی ضخامت بعد از  -5شکل 
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 گیرینتیجه

پژوهش نشان داد كه مصرف ذرات حاصل از نتايج اين 
هرس درختان انگور به صورت مخلوط با خرده چوب 

تواند سطوح صنعتی در ساخت تخته خرده چوب می

ها، استاندارد اروپا را تممین كند. باالترين میزان مااومت
مکانیکی شامل مااومت خمشی، مدول االستیسیته و 

درصد  100) ها، شاهدچسبندگی داخلی بعد از نمونه

 30خرده چوب صنعتی خالص( مربوط به استفاده از 
درصد ذرات حاصل از هرس درختان انگور در تركی  با 

باشد كه باالتر از استاندارد اروپايی خرده چوب صنعتی می

ساعت  24و  2باشد. مادار واكشیدگی اخامت بعد از می

ها، تولید شده با اازايش ذرات ور، در آب تختهغوطه
درصد، اازايش ياات.  60شاخه انگور از صفر درصد تا سر

توان گفت كه البته با اازايش مادار مصرف چس  می

ها، ایزيکی و مکانیکی در همه سطوح استفاده از مااومت
ذرات سرشاخه انگور بهبود پیدا كردند. زيرا با مصرف 

بیشتر رزين، سطح بیشتر، از ذرات آغشته به چس  شده 

تر بین ذرات خرده ی بهتر و يکنواختكه باعث چسبندگ

گردد. اين ها، تخته میها و ويژگیچوب و بهبود مااومت
تواند بدان معنی است كه اازايش مادار مصرف چس  می

راهکار مناسبی جهت اازايش اين نوع ذرات اايعاتی در 

رو با هدف از اينتركی  با خرده چوب صنعتی باشد. 

دورريز كه ااا هرساله  جايگزين كردن يک ماده اولیه
-محیطی میشود و منجر به آلودگی زيستسوزانده می

در ساخت  ذرات سرشاخه انگورتوان استفاده از گردد، می

تخته خرده چوب را پیشنهاد نمود بدون آنکه خواص 
مکانیکی تخته خرده چوب آسیبی ببیند و تخته ساخته 

برا،  شده نويد بخش بود و از استانداردها، صنعت جهانی

نظر از خواص مکانیکی كلید، پیشی گرات. البته صرف

توان مادار مصرف بیشتر چس  را مسائل اقتصاد، نیز می
عنوان راهکار، برا، تعديل عیوب مربوط به اين نوع به 

مواد اولیه و دست يااتن به خواص هم مکانیکی و هم 

 تر نیز پیشنهاد نمود.ایزيکی مطلوب
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PPaarrttii ccll eess  ffrroomm  ggrraappeevvii nnee  pprruunnii nngg  rreessii dduuee  aass  aa  bbii oo--bbaasseedd  ssuubbssttii ttuuttee  ffoorr  wwoooodd  ii nn  

hhyybbrrii dd  ppaarrttii ccll eebbooaarrdd  pprroodduuccttii oonn    

  

  
Abstract 

The purpose of this research is to investigate the possibility of 
producing hybrid particleboard from industrial wood chips 
with waste from vine pruning as a waste material that has no 
specific use and is thrown away. For this purpose, the 
particles from grapevine pruning residue and industrial wood 
chips were mixed with different ratios of 0:100, 30:70 and 
40:60. Also, for making boards, two different levels of urea-
formaldehyde resin were used, including 10 and 12% (based 
on the dry weight of wood chips) and the pressing time was 5 
minutes. The physical and mechanical properties of the 
boards including thickness swelling (TS), bending strength 
(MOR), modulus of elasticity (MOE) and internal bonding 
(IB) were measured and then all the data were analyzed 
statistically. The results of this research showed that although 
the increase of particles from grapevine pruning waste led to a 
decrease in the characteristics of particleboards, but all the 
boards meet the European standard. On the other hand, 
increasing the resin content moderates the negative effect of 
these particles on the characteristics of the board and had a 
positive effect on all the characteristics of the boards. 
Therefore, by comparing the properties of the boards 
produced with the European standard (EN), it was determined 
that by using 30% of grapevine pruning wastes replaced with 
wood chips, it is possible to produce particleboard with 
desirable properties. The general results of this study show a 
positive result in the direction of using the wastes from 
pruning grape trees as a type of garden waste that is rejected 
after pruning and can also replace part of wood material in the 
construction of industrial panels and also it will be an income 
for gardeners. 

Keywords: Grapevine pruning, Industrial panels, urea 

formaldehyde resin, Bending strength. 
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