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 دهيچك

 نينو هاي فناوري نبود نيهمچن و مناسب قطر با يها نهيب گرده مبودك علت به روكش و هيال تخته صنعت رياخ يها سال در
 ريچشمگ شيافزا با كه ستا يحال در نيا .است بوده يمنف رشد يدارا كشور، در قطر كم يها نهيب گرده از گيري بهره براي
 به روز يگنوسلولزيل يها فرآورده مصرف يبرا تقاضا شهرها، كالن در ژهيبو يساز ساختمان گسترش جهينت در و تيجمع
 مدت كوتاه يبردار بهره يها دوره در يديتول يها چوب از گيري بهره كه رسد يم نظر به نيبنابرا. است شيافزا حال در روز

 . باشد يم ريناپذ اجتناب يامر يادشده عيصنا ازين مورد هياول ماده نيتأم براي) چوب زراعت(

.  قرار گرفتيابي آن مورد ارزيكي و مكانيكيزيا ساخته شد و خواص فيگونه پالون از ييه هاي تخته الراستان ي در ابنابراين
ه و ي شصت كالته گرگان تهياز جنگل ها)  متري سات55 و قطر120با طول (ا ينه از گونه پالوني گرده ب4ن منظور ي ايبرا

شگاه علوم يبه آزما)  متريلي م4ضخامت با ( ه شدهي تهيه هايسپس ال.  به كارخانه كوثر در گنبد منتقل شديريه گي البراي
قات ي موسسه استاندارد و تحق3210 استاندارد برابر مورد نظر يه هايع چوب دانشگاه گرگان منتقل شد و تخته اليو صنا
  . آنها انجام شدي مربوطه بر روهاي شيه و آزمايران تهي ايصنعت

 تنها يكيزياالتر از حد استاندارد بوده و در مورد خواص ف ساخته شده بي تخته هايكيج حاصله نشان داد خواص مكانينتا
توان آن را ي دار نبود و مين اختالف معنيد كمتر از حد مجاز بود كه البته ايد شده با چسب اوره فرمالدهي تولي نمونه هايبرا

  .در حد استاندارد در نظر گرفت
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  مقدمه
 علت به روكش و هيال تخته صنعت رياخ يها سال در

 نبود نيهمچن و مناسب قطر با يها نهيب گرده كمبود
 قطر كم يها نهيب گرده از گيري بهره براي نينو هاي فناوري

 ستا يحال در نيا .است دهبو يمنف رشد يدارا كشور، در
 گسترش جهينت در و تيجمع ريچشمگ شيافزا با كه

 مصرف يبرا تقاضا شهرها، كالن در ژهيبو يساز ساختمان
 شيافزا حال در روز به روز يگنوسلولزيل يها فرآورده

 يها چوب از گيري بهره كه رسد يم نظر به نيبنابرا. است
 زراعت( دتم كوتاه يبردار بهره يها دوره در يديتول

 يامر فوق عيصنا ازين مورد هياول ماده نيتأم براي) چوب
 رشد تند يها گونه راستا نيا در. باشد يم ريناپذ پرهيز
 دادن نشان لحاظ به ايپالون و پتوسياكال صنوبرها، مانند
 نيكمتر در سطح واحد در چوب اديز حجم ديتول توان
 كشورهاي شتريب در محققان توجه مورد ممكن زمان
 و ايپالون يرو بر قيتحق با ما. است گرفته قرار جهان

 در بود ميخواه قادر كشورها ديگر يها تجربه از استفاده
 تيفيك با يچوب ،يجنگل ريغ ياراض در يكوتاه مدت

 را عيصنا چوب كمبود و ديتول عيصنا مصرف براي مناسب
 ما كشور اعظم قسمت كه اين به توجه با. ميينما برطرف

 كه چوبي كمبود به توجه با و گرفته قرار بياباني نواحي در
 از گيري بهره ضرورت داريم چوب صنايع در امروزه

 داشته خوبي بازدهي مدت كوتاه در كه رشد تند درختان
 رشد تند درختان از پالونيا. رسد مي نظر به ضروري باشند
 صنايع در آن از توان مي سال 6 يال 5از پس كه است
 9 تا 5 ميانگين طور به آن قطري رشد. كرد برداري بهره

 در مكعب متر 6/0 تا 5/0 آن حجمي رشد و متر سانتي
  .)1(شود مي برآورد سال
 اما است، چين كشور درخت اين طبيعي رويشگاه چه اگر
 غافل جنگلكاري گسترده هاي فعاليت از نيز كشور اين

 با برابر سطحي1985 سال تا كه طوري به. است نبوده
 به اقدام جنگل در كشاورزي روش با هكتار ونميلي 3/1

 زمينه در كشور اين در و است كرده داري جنگل
 پالونيا مورد در كه است  هايي طرح با اولويت جنگلداري

 توجه شيپ سال نيچند از نيز ايران در البته). 2(باشد
 و صنوبر ويژه به رشد تند يها گونه كاشت به ياديز

 تخته صنعت يبرا ييها گونه كل در). 3 (است شده ايپالون
 اي متوسط سبك، ژهيو جرم كه اشندب يم مناسب هيال
 تار، راست يظاهر نظر از و باشند داشته نيسنگ مهين

 بدون ،يمغز برون بدون ، انحنا بدون شكل، يا استوانه
 يها گونه يطوركل به. باشند يختگيگردگس و شكاف ، گره
 بر در را اي دهگستر دامنه صنعت نيا گيري بهره مورد
 آن يچوب عيصنا به بسته جهان از هيناح هر در كه گرفته
 يها گونه مجموع در يول باشد، يم متفاوت منطقه
 قرار برداري بهره مورد برگ پهن از شيب برگ يسوزن

 در برگ پهن يها گونه وجود علت به رانيا در. رنديگ يم
 ،افرا توسكا، راش، يها گونه از شتريب شمال يها جنگل
 شود، يم برداري بهره رهيغ و بلوط و ملج نمدار، ممرز،

 مختلف يها گونه از برداري بهره اخير هاي سال در يول
 توجه با كه است شده متداول هيال تخته ساخت در صنوبر

 نيا) چوب زراعت( مدت كوتاه يبردار بهره يها دوره به
 يامر شده ياد عيصنا مورد هياول ماده نيتأم براي گونه،

 گونه  ازگيري بهرهدر مورد  .)6( باشد يم ريناپذ رهيزپ
 صورت گرفته يادي زيها يا در صنعت چوب بررسيپالون
امكان ساخت تخته ) 1388(نوربخش و همكاران . است

ب با خرده يبه صورت ترك(خرده چوب از چوب پالونيا 
ان يرا مورد بررسي قرار دادند و ب) ي صنعتيچوب ها

 دروني يا چسبندگيزان چوب پالونيمش يكردند كه با افزا
 و جذب يدگيزان واكشيش و مي افزايو مقاومت خمش

ا ي گونه پالونياثر بهبود دهندگ. ابدي يآب تخته كاهش م
پتوس توسط طبرسا و يدرساخت تخته خرده چوب از اكال

ز مورد ين) 1389(و طبرسا و همكاران ) 1385 (يفارس
، يه مقاومت خمشج نشان داد كي قرار گرفت و نتايبررس

 ساخته ي تخته هاي داخلي و چسبندگكشسانيمدول 
پتوس ي درصد اكال60ا و ي درصد پالون40ب يشده با ترك
 يدگين  واكشيهمچن. مار ها باالتر بودندي تديگرنسبت به 

 درصد 40 ساخته شده با مصرف ي تخته هايضخامت
 رسيبرن يج اي نتاپايهبر .  تخته ها بودديگرا كمتر از يپالون

پتوس ي اكالي هايشنهاد نمود كه جنگلكاري توان پيم
 صنعت تخته خرده چوب ي برايد چوب مناسبيمنابع تول

 مانند سبك ي كه بتوان از چوب هاي باشند در صورتيم
  .عنوان بهبود دهنده كمك گرفته ا بيپالون
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 ايپالون گونه يبررس در )1388 سال ( يعشور و نوربخش
 نيا به رانيا در كاغذ صنعت يبرا هياول يا ماده عنوان به
 هلوسلولز، % 2/81 يدارا گونه نيا كه دنديرس جهينت
 مواد درصد كي و نيگنيل % 6/24 سلولز، آلفا 6/52%

 عرض اف،يال عرض و طول نيهمچن. باشد يم ياستخراج
 ،1002 بيترت به يسلول وارهيد ضخامت و المن چهيدر

 و كوتاه طول. دباش يم كرومتريم 47/6 و ،49/26 ،44/35
 چگالي با يكاغذها ديتول در گونه نيا نازك يسلول وارهيد

 يدگيترك به مقاومت يول نييپا يپارگ به مقاومت كه باال،
  .است ديمف دارند باال كشش و
 Akyildiz از يبرخ يبررس در) 2010 سال (همكاران و 

 خواص كه دنديرس جهينت نيا به ايپالون گونه فني خواص
 و آزاد يهوا در شده خشك (خشك چگالي لشام يكيزيف

 و 272/0 ،294/0 ،317/0  بيترت به هيپا چگالي ،)آون
 و % 41/8 و 78/7 بيترت به يدگيهمكش ،يدگيواكش
 يهوا در شده خشك (گرمايي تيهدا بيضر نيهمچن
 به يطول و يشعاع و يمماس جهات يبرا) آون و آزاد
   .باشد يم  c°kcal/mh 133/0 و 090/0 ،089/0 بيترت

 مدول ،يخمش مقاومت شامل زين يكيمكان خواص
 مقاومت و افيال با يمواز يفشار مقاومت ،كشساني
 7/19 و 55/25 ،32/4281 ،56/43 بيترت به يچسبندگ
 توان يم خواص نيا به توجه با. باشد يم المگاپاسك

 خانه همچون اي گسترده گيري بهره ايپالون چوب كه گفت
  .دارد كاغذ و ريخم و مبلمان ،يساز

 در را ايپالون چوب يساز فشرده) 1387(همكاران و عدالت
 نمودن فشرده يبرا. دادند قرار يبررس مورد گرم پرس
 يفشردگ زانيم و سلسيوس درجه 130 يدما ايپالون گونه
   .نمودند شنهاديپ يكيمكان خواص بهبود يبرا را درصد 50

 تخته ساخت امكان يبررس زين قيتحق نيا ياجرا از هدف
 و اوره چسب نوع دو از گيري بهره با ايپالون گونه از يالئ

  . باشد يم ديفرمالده فنول
 

  مواد و روش ها
  يه ماده چوبيته

 16 درختان از پالونيا نهبي گرده 4 قيتحق اين انجام براي
 از متر سانتي 55 قطر و متر سانتي 120 طول با ساله

 سپس شد، بريده گرگان در واقع كالته شصت هاي جنگل
 گنبد در كوثر سازي جعبه ي كارخانه به ها بينه گرده

 محيط با تعادل شرايط به دنيرس از پس و شد منتقل
 به و داشته بااليي بسيار رطوبت پالونيا هاي بينه گرده(

 گير اليه دستگاه در زياد نرمي علت به هفته چند مدت
 ها نهيب گرده بري، لوله روش با) شد ينم تيتثب يدرست به

 سپس. شد ميليمتر 4 ضخامت با هايي اليه به تبديل
 شد دهيبر متريسانت 50×50 ابعاد به هايي قطعه در ها اليه

 معلو دانشگاه به يشيآزما يها تخته ساخت براي و
 امكان تا شد منتقل گرگان طبيعي منابع و كشاورزي

   .گيرد قرار بررسي مورد آن از اليه تخته توليد
  
  چسب هيته

 اوره چسب شامل كه يبررس نيا يبرا ازين مورد چسب
 فنول چسب و) درصد 64 جامد مواد مقدار با (ديفرمالده
 كارخانه از بود) درصد 59 جامد مواد مقدار با (ديفرمالده

ميزان چسب مورد استفاده .  شد هيته گرگان شكشمو
درنظر گرفته ) ك طرفهي( گرم براي هر متر مربع اليه150
ش ي باال بردن غلظت چسب و افزابراين يهمچن. شد

درصد وزن خشك  20 ميزانمقدار آن در سطح اتصال 
اوره و فنول ( چسب آرد گندم به محلول چسب

فرمالدهيد يك براي چسب اوره . افزوده شد) ديفرمالده
  .درصد وزن خشك چسب نيز هاردنر به آن اضافه شد

  
  يشگاهيآزما يها تخته ساخت
 بودن باال علت به :ها هيال يساز آماده و كردن خشك

 ها اليه آغاز در پوسيدگي احتمال و ها اليه رطوبت زانيم
 خشك آزاد يهوا در تا داده قرار هايي دستك بروي را

 ديبا هيال تخته ساخت براي كهنيا به توجه با سپس. شوند
 دماي با اتو درون ها اليه باشد درصد 4-6 ها هيال رطوبت

  .گرفتند قرار سلسيوس درجه 70
ه ها به ينكه اليپس از ا :ها هيال مونتاژ و يزن چسب

 صورت به مو قلم از استفاده با دندي درصد رس4رطوبت 
) ديفرمالده فنول و ديفرمالده اوره( چسب به كنواختي

 هر در گرم 150 ها هيال يبرا چسب ميزان. شدند آغشته
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 عمل. شد گرفته نظر در) طرفه كي چسب خط (مربع متر
 انجام يچشم صورت به زين ها هيال كردن جور اي مونتاژ
 بر متقاطع صورت به و )ال سه تخته (هيال 3 تعداد و شد
 يدما با (پرس وارد سپس و گرفتند قرار گريكدي يرو

 پرس زمان و بار 35 پرس فشار و وسسلسي درجه160
تخته هاي ساخته . شدند) قهيدق 6 گرم پرس و 4 سرد

 تكميل فرايند برايشده با فنل پس از پرس گرم، 
 90 يدما ساعت در 24ريزاسيون چسب به مدت پليم

 پرس عمل از پس  شدند ويمار گرماييسلسيوس تدرجه 
 ط،يمح رطوبت با ها تخته رطوبت دنيرس تعادل به جهت
 رطوبت با (كليما اتاق در هفته يك مدت به ها تخته
 قرار) سلسيوس درجه 20 دماي و درصد 65 نسبي

  .گرفتند
 كناره آغاز در ها تخته مربوطه، يها شيآزما انجام براي

قات يموسسه تحق استاندارد با برابر سپس و شدند يبر
 از كي هر انجام براي ازين مورد يها نمونه ايران يصنعت
 برابر اليه تخته خمشي مقاومت( نظر مورد هاي شيآزما

 چسب اتصال محل در برشي مقاومت ،3210 استاندارد
 استاندارد برابر آب جذب صد در ،2335 استاندارد مطابق
 استاندارد برابر ضخامت واكشيدگي صد در و 2488
  .شدند شيآزما و هيته )2489

  
   هيال تخته يكيمكان و يكيزيف يها شيآزما
 شگريآزما دستگاه از يكيمكان خواص نييتع يبرا

SCHENK چوب عيصنا گروه شگاهيآزما در موجود 
 از مقاومت نيا نييتع يبرا. شد استفاده گرگان دانشگاه

 قاتيتحق و استاندارد موسسه 3210 شماره استاندارد
  .شد استفاده ايران يصنعت
 چسب خط آزمون هيال تخته آزمون نيتر مهم نيهمچن

 دار شكاف ييها نمونه آزمون نيا انجام براي كه باشد يم
 و استاندارد موسسه 2335 شماره استاندارد با مطابق

 دستگاه از استفاده با و هيته  ايران يصنعت قاتيتحق
  شگريآزما SCHENK گرفت قرار يكشش بار تحت .

   از پس متضخا يدگيواكش زانيم يريگ اندازه شيآزما
 وسط آغاز در آزمون، نيا انجام يبرا ساعت 24 و 2

 شد، يگذار عالمت) متر يليم 50×50 ابعاد با (ها نمونه
 شده يگذار عالمت نقطه نيا از شيآزما زمان يط در تا

 در يور غوطه از پيش ها، نمونه ضخامت. شود استفاده
 يريگ اندازه متر يليم 01/0 دقت با كرومتريم كي با آب
 2 عمق به و يافق صورت به آب در ها نمونه سپس شد،
. گرفتند قرار ور غوطه حالت به آب سطح از متر يسانت
 به كه يفلز نازك يتور از ها نمونه يور غوطه حفظ يبرا

 استفاده گرفت، يم قرار ها نمونه يرو بر درپوش صورت
  .شد
 تست آزمون از استفاده با آمده بدست يها داده تينها در
ه و ي مورد تجز)t) One sample T test يا مونهن كي

 در شده ذكر ميزان بال قرار گرفت و سپس يتحل
  .گرفت قرار سهيمقا مورد استاندارد

 
  بحث و جينتا
 ساخته يها تخته يكيزيف و يكيمكان خواص نيانگيم

. است شده داده نشان 1 جدول در ايپالون گونه از شده
 استفاده با شده، ديتول يها تخته يخمش مقاومت زانيم
 با )t) One sample T test يا نمونه كي تست آزمون از

 و گرفت قرار سهيمقا مورد استاندارد در شده ذكر مقدار
 يها نمونه يخمش مقاومت نيانگيم كه داد نشان جينتا
 ديفرمالده فنول و ديفرمالده اوره چسب با شده ديتول
 يخمش مقاومت مقدار كمينه( پاسكال مگا 60از شيب

  ).1 نمودار(باشد يم) استاندارد در شده ذكر
 با زين شده ديتول يها نمونه چسب خط مقاومت زانيم

 t) One sample T يا نمونه كي تست آزمون از استفاده
test( قرار سهيمقا مورد استاندارد در شده ذكر ميزان با 

 چسب خط مقاومت نيانگيم كه داد نشان جينتا. گرفت
 فنول و ديفرمالده اوره چسب با شده ديتول يها نمونه

 مقاومت مقدار كمينه (پاسكال مگا كي از شيب ديفرمالده
  ).2 نمودار( باشد يم) استاندارد در شده ذكر چسب خط
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  ايپالون گونه از  شده ساخته يها تخته يكيزيف و يكيمكان خواص نيانگيم -1 جدول

  
  
  

  
  يخمش مقاومت زانيم -1 نمودار

  
  

 خط مقاومت و يخمش مقاومت باال جينتا به توجه با
 در ديفرمالده اوره چسب با شده ساخته يها نمونه چسب

 با شده ساخته يها نمونه يول باشد يم استاندارد حد
 از باالتر يا مالحظه قابل طور به ديفرمالده فنول چسب

 زين همكاران و yu‐jung kim. باشد يم استاندارد حد
 رشد تند يها گونه از گيري بهره تيقابل يبررس در

 مقاومت شيافزا علت ه،يال تخته ديتول در صنوبر همچون
 رشد تند و سبك يها گونه از حاصل هيال تخته يها

 گونه چگالي به مربوط را استاندارد ميزان به نسبت
 بيضر جهينت در و يسبك علت به. داند يم شده استفاده
 كاهش پرس فشار اثر بر ا،يپالون چوب يباال يفشردگ
 يها گونه از حاصل يها هيال به نسبت ها هيال حجم
 با. ابدي يم شيافزا چگالي جهينت در و بوده شتريب نيسنگ

 ميتقمس ارتباط زين يكيمكان يها مقاومت نكهيا به توجه
 چگالي شيافزا با همزمان جهينت در دارند، چگالي با

 هر عالوه هب. ابدي يم شيافزا زين يكيمكان يها مقاومت
 شده فشرده شتريب ها هيال باشد باالتر يفشردگ بيضر چه
 كاهش تخته در موجود فرج و خلل زانيم جهينت در و
 تينها در كه افتهي شيافزا تخته چگالي جهينت در افته،ي

 ).16(شود يم تخته يكيمكان يها مقاومت شيافزا بموج
 و) KHalezade) 2001 همچون گريد محققان البته

Heebik  و Lehmann) 1997 (خود قاتيتحق در زين 
 تخته ساخت در سبك يها گونه مثبت ريتأث يرو بر

 شيافزا) flakeboard (تراشه تخته و چوب خرده
 يها گونه از گيري بهره اثر در را يكيمكان يها مقاومت
   ).14 و 13( كنند يم دييتأ سبك

  

  ديفرمالدئ فنول چسب  ديفرمالدئ اوره چسب

 مدول
 )Mpa(يختگيگس

 خط آزمون
  )Mpa(چسب

 يدگيواكش
 2 از پس

   (%)ساعت

 يدگيواكش
 از پس

  (%)ساعت24

 مدول
  )Mpa(يختگيگس

 خط آزمون
  )Mpa(چسب

 يدگيواكش
 2 از پس

   (%)ساعت

 يدگيواكش
 24 از پس

   (%)ساعت
047/61  221/1  65/5  4/11  01/75  578/2  29/3  82/7  
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  چسب خط مقاومت زانيم -2 نمودار

  
  

 ساعت 24 و 2 از پس ضخامت يدگيواكش نيهمچن
 از ادهاستف با شده، ديتول يها نمونه آب در يور غوطه
 با )t) One sample T test يا نمونه كي تست آزمون
. گرفت قرار سهيمقا مورد استاندارد در شده ذكر مقدار

 نيانگيم كه داد نشان سهيمقا نيا از حاصل جينتا
 يها تخته ساعت 24 و 2 از پس ضخامت يدگيواكش

 5 از شتريب بيترت به ديفرمالده اوره چسب با شده ساخته
 غوطه ساعت 2 از پس ضخامت يدگيواكش ميزان كمينه(
 كمينه (درصد 10 و) استاندارد در شده ذكر آب در يور

 يور غوطه ساعت 24 از پس ضخامت يدگيواكش ميزان
). 4و3 نمودار (باشد يم) استاندارد در شده ذكر آب در

  
  

  
  آّب در يور غوطه ساعت 2 از پس يدگيواكش زانيم -3 نمودار
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 چسب با شده ساخته يها نمونه يضخامت يدگيواكش
 حد از باالتر يمقدار نكهيا وجود با ديفرمالده اوره

 يمعن يآمار نظر از اختالف نيا يول باشد يم استاندارد
 توان يم گونهنيا را اختالف نيا علت يول. باشد ينم دار
 جرم علت به باالتر، يها يفشردگ درصد كه كرد هيتوج

 و رطوبت جذب يبرا يشتريب توان حجم واحد در شتريب
 يروهاين نيهمچن. داشت خواهند ضخامت يدگيواكش

 يفشردگ باالتر سطوح در ها وارهيد برگشت از يناش
 يرو بر خود يبررس در زين همكاران و عدالت. است شتريب

 چوب شدن فشرده اثر در كه دنديرس جهينت نيا به ايپالون
 ابد،ي يم شيافزا حجم واحد در يچوب ماده زانيم ايپالون
 در و آب جذب توان رفتن باال موجب خود امر نيا كه
  ).8 (شود يم شتريب يدگيواكش تينها

  

  
  آّب در يور غوطه ساعت 24 از بعد يدگيواكش زانيم -4نمودار

  
 با شده ساخته يها نمونه يضخامت يدگيواكش مقابل در

 ديتول يها نمونه با سهيمقا در ديفرمالده فنول چسب
 راش همچون هيال تخته صنعت در جيرا يها گونه با شده

 همان توان يم ار آن علت كه. است شتريب ياندك توسكا و
 جرم شيافزا جهينت در و ايپالون گونه باالتر يفشردگ درصد

 يول. دانست رطوبت جذب توان شيافزا و حجم واحد در
. باشد يم كمتر استاندارد، با سهيمقا در حال نيا با

Jinwu-wang يها مقاومت بودن باال علت همكاران و 
 ليتشك را ديفرمالده فنول چسب آب جذب و يكيمكان

 نيا در. داننديم يدروژنيه يعرض هاي اتصال از يا شبكه
 ليتشك موجب و داده واكنش فنول با اتر هاي اتصال

 ليكربون منابع كه يهنگام البته. شود يم يفنوكس يها پل
 احتمال شود ديده آمده عمل فنول چسب در ليمت و

 ها اتصال نيا تينها در. دارد وجود ياتر يها پل وجود
 و نيرز نيا يكيزيف و يكيمكان مقاومت شيافزا موجب
 ).15 (شود يم آن از شده ساخته هاي فرآورده

  يريگ جهينت
 كه كند يم دييتأ بررسي نيا در آمده دست به جينتا

 گونه يها هيال از شده ديتول هيال تخته يكيمكان خواص
 و) ديفرمالده فنول هم و اوره چسب با هم (ايپالون

 چسب با شده ديتول هيال تخته يكيزيف خواص نيهمچن
 يول. باشد يم استاندارد حد از باالتر ديفرمالده فنول

 اوره چسب با شده ديتول يها تخته يكيزيف خواص
 البته كه باشد، يم استاندارد حد از تر نييپا ديفرمالده

 توجه با بعالوه. نبود دار يمعن يآمار نظر از اختالف نيا
 هيال بودن ارزان جهينت در و ايپالون گونه بودن رشد تند به
 يم يمنطق گونه نيا از هيال تخته ديتول آن از حاصل يها

 با يها تخته به ازين كه يموارد در نيهمچن باشد،
 از توان يم است يرونيب مصرف نيهمچن و باال مقاومت

 البته ديفرمالده فنول چسب با شده ديتول يها تخته
  .نمود استفاده مناسب متيق با شده ديتول
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Abstract 
In recent years, the plywood and veneer industry of Iran has undergone negative growth due to 
shortage of proper diameter logs and also lack of innovative technologies for the use of low-
diameter logs; Moreover, demands for lignocelluloses products has been growing as a consequence 
of  significant increase in population and expansion of construction Industry, especially in major 
cities. Hence, it is necessary to cultivate fast-growing species.  For this purpose four logs of 
paulownia (120 cm length and 55 cm diameter) were prepared from the Gorgan shast Kalate forests 
and then transported to Kosar factory in order to prepare veneers. Produced layers were transferred 
to the wood laboratory of Gorgan university. Then plywood was manufactured from paulownia 
species on the basis of the standard 3210 of ISIRI (Institute of Standards and Industrial Researches 
of Iran) and common tests of plywood were made. The results showed that the mechanical 
properties of manufactured boards were upper than with standards defined by ISIRI and the 
physical properties of those manufactured with urea formaldehyde glue were lower than standards 
which can be considered as negative properties; Albeit, they were not significant and can be 
disregarded.  
 
Keywords: plywood, lack of wood, population growth, pautonia, paulownia, Urea and Phenol 
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