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    ازاز  حاصلحاصل  چوبچوب  خردهخرده  تختهتخته  مکانیکیمکانیکی  وو  فیزیکیفیزیکی  هایهای  ویژگیویژگی  بربر  بامبوبامبو  قلیاییقلیایی  تیمارتیمار  تأثیرتأثیر

  صنعتیصنعتی  چوبچوب  خردهخرده  --  بامبوبامبو

 

  

 چکیده

شدهه ادا    در این تحقیق، خواص فیزیکی و مکانیکی تخته خرده چوب همسان ساخته
 ادهین  پودر اامبو )اا و اهون تیمار قلیایی( و ذرات خرده چوب مورداررسی قرار گرفت.

دقیقه تیمدار   023درصه اه مهت  5مش( اا هیهروکسیه سهیم  03منظور پودر اامبو )
پدودر  نسبت وزندی   .شه تهیه شمال چوب صنعت شرکت صنعتی از چوبخردهگردیه. 

، 03/23، 03/03 ،033/3)چهار سطح در اامبو )اا و اهون تیمار قلیایی( اه خرده چوب 
از رزیدن اوره فدر    العده انتخداب گردیده.    متغیرهای مستقل این مط عنوان اه( 03/03

هداردنر   عنوان اهدرصه وزن خشک ماده اولیه و از کلریه آمونیو   03آلههیه اه میزان 
هدای فیزیکدی و   درصه وزن خشک رزین استفاده شه. ارای انجا  آزمون 2اه میزان 

هدای  اسدتفاده شده. نتدایو خدواص مکدانیکی تختده       ENمکانیکی از اسدتانهاردهای  
از  شدهه  سداخته هدای  داری ایشتر از نمونده معنی طور اهاز اامبو تیمار شهه  شهه هساخت

میزان جذب آب و واکشیهگی ضخامت اعده  اامبو تیمار نشهه اود. در اثر تیمار قلیایی 
وری در آب کداهش یافدت. مرسریزاسدیون یدا تیمدار الیدا         ساعت غوطه 22و  2از 

ای شهن، حذ  لیگنین و همی سلولز چهسلولزی در محلول قلیایی اه خاطر عمل لیف
ااعث اهبود اتصال این ذرات و رزین شهه و درنتیجه ااعث اهبود خواص مکدانیکی و  

کارگیری اامبوی تیمدار   پایهاری ااعاد تخته خرده چوب شه. نتایو نشان داد، قاالیت اه
ر اسدتفاده د  منظدور  اده های اا اهها  عمدومی )نجداری(   درصه ارای تخته 03شهه تا 
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 مقدمه

ماده اصلی در تهیه مبلمان، دكوراسیون  عنوان بهچوب 

قییرار  مورداسییتدادهبناهییاص صیینوتی و سییاختمان  داخلییی،

اضا در دنیا براص چوب، زمینه كمبیود  و افزايش تق گیرد می

بنابراين نیاز فورص براص جیايززينی   آن را پديد آورده است

يكی از راهكارهايی كه  [.9]اص مشابه وجود دارد آن با ماده

اد لیزنوسیلولزص  امروزه كاغذسازان با توجه بیه كمبیود میو   

انید، تيیییر میواد اولییه لیزنوسیلولزص      چوبی انتخاب كرده

مصیر  خیود بیه میواد اولییه لیزنوسیلولزص       چوبی میورد  

مثل پسماندهاص كشاورزص )باگاس، كیاه گنید ،    غیرچوبی

ترديد ايین انتخیاب   . بیاست .....(، بامبو، نی، كنف و.برنج و

 تواند  فشار موجود بیر منیابع جنزلیی را كیاهش دهید      می
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تواننید  در صورتی می غیرچوبیمواد لیزنوسلولزص  [.3، 2]

ززين مناسب براص چوب محسیوب شیوند   يک جاي عنوان به

ساختارهاص فیزيكی و شیمیايی به چوب نزديیک   ازنظركه 

سیلولز،  ركیبات شیمیايی مانند سلولز، همی. میزان تباشند

مستقیم بیر خیواک كامزوزيیت     صورت بهلیزنین، خاكستر 

يكی از منابع مهیم   عنوان بهبامبو  .[4] است مؤثر تولیدشده

ژاپین، آمريكیا و تايلنید     ،چیین  اصدر كشورهلیزنوسلولزص 

ويیژه در  هبوده است. شرايط آب و هوايی ايران بی  موردتوجه

شمالی كشور مناسب زراعیت بیامبو مربیوه بیه      هاص استان

هیاص   با مديريت مناسب نهالستان [.5] استمناطق موتدله 

تین در هیر    92-22آوردن محصول  دست بهبامبو، سالیانه 

اسیتداده از الییا  طبیوییی    [.5اسییت ] پیذير  امكیان هكتیار  

مشكالتی از قبیل ناپايدارص و تيییر ابویاد ناشیی از جیذب    

 براثیر تخريیب   رطوبت، تخريب توسط عوامل مخرب زنیده، 

ها و بازها را دارد. در اين زمینیه اصیال    نور فرابندش، اسید

به  اصوالًچوب و مواد لیزنوسلولزص فناورص نوينی است كه 

تیمار شییمیايی   [.6پردازد ]می ها آنتيییر ساختار اساسی 

یت زيیادص برخیوردار اسیت و    الیا  طبیوی از اهمسطحی 

زيیرا تیمیار    ؛شیود میی  بندص طبقه هزينه كمهاص جزء روش

موجیود در سیط     گريیز  آبحذ  لیزنیین  شیمیايی باعث 

 رزيین بین الیا  و  چسبندگی درنتیجهمجاور الیا  شده و 

لییايی الییا  باگیاس در    با تیمیار ق  [.7] كندبهبود پیدا می

ساعت و در صیدر   9درصد در زمان  92هیدروكسید سديم 

درجه سانتی گراد، مورفولوژص فیبرها پس از انجیا  تیمیار   

يابد. قطر فیبرها كاهش و سیط   میمشخصی تيییر  طور به

تخلخل در سیط    درنتیجهفیبرها انحنادار، نامنظم و زبر و 

ت سبب ندوذ پلیمر گردد و اين تخلخل ممكن اسايجاد می

بیشیتر پلیمیر و الییا      چسیبندگی به داخل الیا  و ايجاد 

هاص مختلدیی در  ظتتیمارهاص قلیايی كه در غل [.8گردد ]

بیراص   هدقیقی  9-32هیاص  درصد در زمیان  25تا  92دامنه 

در بهینیه  انجا  شده بود، نشان داد كیه نتیايج   الیا  كتان 

و  آيید میی  دسیت  بیه  درصد 96 غلظت هیدروكسید سديم

منجر به تخريب ساختمان كريسیتالی   آنهاص باالص غلظت

در اثر تیمیار   [.1] گرددمی IIو تنها تبديل جزئی به سلولز 

افزايش يافتیه و   الغرص ضريبقلیايی قطر فیبرها كاهش و 

 درنتیجه[. 92افتد ]اتداق می اص شدنلیدچهپديده  درواقع

ه زمینه پلیمر براص اتصال با ماد مؤثرسط   اص شدنلیدچه

د كیه  يابی میبهبود  مولكولی بین چسبندگیافزايش يافته و 

جیذب آب  اين عمل باعث بهبود خواک مكانیكی و كاهش 

 [.99گردد ]می چندسازه

Wu Zhang ثیر میاده  أتی  با بررسی( 2222همكاران ) و

اظهییار  ،MDFچییوبی و شییرايط سییاخت بییر خصوصیییات  

و به چوب، مقاومیت  كه با افزايش نسبت الیا  بامب داشتند؛

 چسیبندگی ها افزايش و خمشی و مدول االستیسیته تخته

تیوان  میی  یطیوركل  بیه . كنید میی  پیداكاهش  ها آنداخلی 

هايی با كیدیت بیاال از مخلیوه الییا  چیوب و بیامبو      تخته

 [.92] تولید نمود

Takagi ( در تحقیقیی2225و همكییاران )ثیر تیمییار أتیی ی

بررسی خصوصیات مكیانیكی   ورمنظ بهبامبو  آردقلیايی را بر 

قرار دادند. نتايج نشان داد كه  یموردبررستخته خرده چوب 

رصد باعث بهبود مقاومیت  د 5بامبو با سود  آردتیمار قلیايی 

شود. دلیل درصد می 22هاص حاصله در حدود خمشی تخته

بیامبو و رزيین از    آردبیین   چسیبندگی اين امر اين است كه 

يش يافته و همچنین كم شدن مقدار طريق تیمار قلیايی افزا

لیزنین در سیط  بیامبو نییز در افیزايش مقاومیت و بهبیود       

 [.7] بوده است یرگذارتأث چسبندگی

Wong  ( تییأثیر تیمییار قلیییايی بییر  2292) همكییارانو

 ییق موردتحقرا  اسیتر  یپلچسبندگی سطحی الیا  بامبو با 

مقاومت  قرار دادند. نتايج نشان داد كه در اثر تیمار قلیايی،

زيرا تیمیار قلییايی منجیر بیه     ؛ و سدتی الیا  افزايش يافت

جدا شدن الیا  شده و همچنین از طريق خروج لیزنیین،  

  باعث بهبود اتصیال  هاص پوشاننده سطو  الیامو  و روغن

 [.93] شودبین الیا  می

Verma  وChariar (2292 در تحقیقییی كییه بییر روص )

نتیجه رسیدند كیه ضیايوات   گونه بامبو انجا  دادند به اين 

تواند يک ماده مناسب جايززين چوب در سیاخت  بامبو می

زيرا الییا   ؛ تخته خرده چوب با استداده از پرس گر  باشد

بامبو به دلیل كشش طولی زياد و مقاومیت فشیارص خیوب    

شود می یدشدهتولمنجر به كیدیت خوب تخته خرده چوب 

[94.] 

Hossain  تیمار شییمیايی را   ( تأثیر2294) همكارانو

 اره خیا  حاصیل از ذرات   چندسازههاص مكانیكی بر ويژگی

 هیا  آنقیرار دادنید.    موردمطالویه  اسیتر  یپلی چوب و پلیمیر  

انیدازه ذرات كیاهش و    دريافتند كه در اثیر تیمیار قلییايی   
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ضريب ظاهرص افزايش يافته كه اين عمل باعث چسبندگی 

 یجیه درنت كیه  شیده  اسیتر  یپلی و  اره خیا  بهتر بین ذرات 

 [.95] كندمكانیكی بهبود پیدا می هاص يژگیو

Zhang  تیمییار  یرتییأثبییه بررسییی ( 2295) همكییارانو

مكیانیكی   –هیاص سیاختارص و گرمیايی    سطحی بر ويژگیی 

الیا  بامبو پرداختند. نتیايج نشیان داد كیه تیمیار قلییايی      

سلولز و لیزنین موجود منجر به حذ  موادص از قبیل همی

تیمار قلیايی نقش مهمی را  یجهدرنتبو شده و در الیا  بام

 [.96]نمايد در افزايش پیوند سطحی ايداء می

بییراص اصییال  مورفولییوژص الیییا ، تیمییار  كییه ازآنجییايی

منیابع   میرور  بیه و بیا توجیه    اسیت سطحی امیرص ضیرورص   

تاكنون تحقیق جاموی در خصوک اثر استداده از  شده انجا 

 شده ساختهخرده چوب  تیمار قلیايی بر روص كیدیت تخته

لیذا در ايین    از بامبو و خیرده چیوب انجیا  نزرفتیه اسیت.     

تحقیق سوی شیده اسیت تیا اثیر تیمیار قلییايی بیامبو بیر         

 قرار گیرد. موردبررسیخصوصیات تخته خرده چوب 

 

 هامواد و روش

 چوب صنوتی بیا در اين تحقیق از خرده خرده چوب:

ب شیمال  متر از شركت صنوت چومیلی 6/2-8/2ضخامت 

ها در آون در دمیاص  چوب)نئوپان گنبد( استداده شد. خرده

 درصد خشک شدند. 4تا رطوبت  گراد یسانتدرجه  72

  اسیییییییتداده میییییییوردبیییییییامبو  باااااااام و:

(Phyllostachys pubescensاز منطقه گرگان )   تهییه شید. 

هاص مناسب و سزس توسیط  با استداده از خردكن به خرده

اين ذرات سزس و ديل شدند تبيک دستزاه آسیاب به آرد 

 32عبور داده و از ذرات باقیمانده بر روص میش   22از مش 

 4استداده شد كه بود از غربال كردن، اين ذرات تا رطوبت 

داخیل آون خشیک    گیراد  سانتیدرجه  72درصد در دماص 

خرده چوب به بیامبو در   وزنیدر اين تحقیق نسبت  .ندشد

 عنیوان  بیه ( 72/32، 82/22، 12/92 ،922/2)سیط   چهار 

 متيیرهاص مستقل اين تحقیق انتخاب گرديد.

 5بامبو تحیت تیمیار قلییايی بیا سیود       تیمار قلیایی:

 92بامبو بیه محلیول سیود،     پودردرصد قرار گرفت. نسبت 

شد. بود از هم زدن مخلیوه در   نظر گرفتهدرصد وزنی در 

بامبو از محلول خیارج   پودردقیقه  922دماص اتاق به مدت 

كامل با آب مقطر شستشو داده شد تیا   طور بهسزس شد و 

بییامبو خییارج شییود و ذرات هیدروكسییید سییديم اضییافی از 

 9سرانجا  شستشوص نهايی با آب محتوص اسیید اسیتیک   

بیامبو بیراص رسییدن بیه      آرددرصد انجا  گرديید. سیزس   

شید  رطوبت توادل با محیط در فضاص آزمايشزاه قرار داده 

 درجییه 72صیید در دمییاص  در 4ت بییتییا رطو ازآن پییسو 

 گرديد.داخل آون خشک  گراد یسانت 

لدهیید  آ اوره فیر   رزيین  لدهیاد: آ رزین اوره فار  

از  و پیس  ، از شركت سامد مشهد تهییه شیده  مورداستداده

، گنبیدكاووس انتقال به آزمايشزاه صینايع چیوب دانشیزاه    

 مقیدار . (9)جیدول   قرار گرفت یموردبررسهاص آن ويژگی

براص ساخت هر تختیه   مورداستداده دهیدفر  آل اوره رزين

 ماده اولیه چوبی در نظر گرفته شد.وزن خشک درصد  92

 لدهید مصرفیآ اوره فر  رزینمشخصات  -1جدول 

 شركت سازنده رزيننوع 
 مواد جامد

)%( 
pH 

 شدن صا ژلهزمان 

 )ثانیه(

  c°22 ويسكوزيته در دماص

 )سانتی پوآز(

 وزن مخصوک 

 مكوب( رمت یسانت)گر  بر بر 

 274/9 322 54 5/7 5/63 سامد مشهد اوره فر  آلدهید مايع
 

 

 عنیوان  بیه از نمیک كلريید آمونییو      کلرید آمونیاو : 

ساخت شركت  فر  آلدهیداوره  رزين)هاردنر(  كننده سخت

بیه   پیودر  صورت بهمر  آلمان استداده شد. كلريد آمونیو  

 گرفت. قرار مورداستداده رزيندرصد وزن خشک  2میزان 

در اين مطالوه خواک فیزيكی  :فرآیند اختالط اولیه

بیامبو )بیا و    پودربا  دشدهیتولو مكانیكی تخته خرده چوب 

قیرار   یموردبررسی بدون تیمار قلیايی( و ذرات خرده چوب 

هیا، از سیه تكیرار    گرفت. براص هر تیمیار در انجیا  آزمیون   

استداده شد. براص هر تیمار كد مشخصی توريف شیده كیه   

 شر  داده شده است. 2در جدول 
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 آزمونی های نمونهترکیب  -2جدول 

 درصد تركیبی خرده چوب + بامبو )%( كد تیمار رديف

9 100%W 922+2 

2 10%B(-) + 90%W 12+92 

3 20%B(-) + 80%W 82+22 

4 30%B(-) + 70%W 72+32 

5 10%B(+) + 90%W 12+92  

6 20%B(+) + 80%W 82+22  

7 30%B(+) + 70%W 72+32 

 با تیمار قلیايی (+)بدون تیمار قلیايی،  (-)     

 

عوامیل ثابیت    فرآیند ساخت تخته خارده چاوب:  

ارائیه   3تحقیق جهت ساخت تخته خرده چوب در جیدول  

بامبو )بیا و بیدون    پودربراص ساخت تخته ابتدا . شده است

 شیده  مشخصچوب با درصد اختاله تیمار قلیايی( و خرده

زن چسییییبتوسییییط  (72/32، 82/22، 12/92 ،922/2)

خیورده توسیط   چسبزنی شدند. ذرات چسبآزمايشزاهی 

متر، فیر  دهیی شیده و    سانتی 45×45 قالب چوبی به ابواد

پس از تشكیل كییک وارد پیرس شیدند تیا سییكل پیرس       

هیاص  تختیه  تخته ساخته شد. 3. براص هر تیمار شوداعمال 

 23دمیاص  ) روز در اتیاق كلیمیا   95بیه میدت    شده ساخته

نزهیدارص   درصید(  52گراد و رطوبیت نسیبی    درجه سانتی

شده تا به رطوبت توادل بیا محییط برسیند. سیزس بیرش      

 هاص آزمونی انجا  گرفت.ها جهت تهیه نمونهتخته

 در ساخت تخته خرده چوب مورداستفادهعوامل ثابت  -3جدول 

 مقدار عوامل

 92 رطوبت كیک )%(

 38/92 فشار پرس )مزاپاسكال(

 962 (گراد یسانتدماص پرس )درجه 

 5 زمان پرس )دقیقه(

 92 اوره فر  آلدهید )%( رزينمقدار 

 2 كلريد آمونیو  )%(

 96 متر(ضخامت تخته )میلی

 7/2 اًتقريب مكوب( متر یسانتدانسیته تخته )گر  بر 

 

بیراص   گیری خاوا  فییییای و میاانییی:   اندازه

 مت از اسییتانداردتویییین جییذب آب و واكشیییدگی ضییخا  

EN 317، از استاندارد مدول االستیسیته و  مقاومت خمشی

EN 310  اسییتاندارد از داخلییی چسییبندگیو EN 319 

تیی   هاص تختهنتايج حاصل از اين تحقیق با  استداده شد.

استداده در شرايط  منظور بههايی با اهدا  عمومی )تخته 9

 دگیچسیبن مزاپاسیكال و   5/99خشک با مقاومت خمشی 

میورد   EN 312طبیق اسیتاندارد   مزاپاسكال(  24/2داخلی 

 مقايسه قرار گرفت.

نتیايج از   لیی وتحل هيی تجز صبرا آماری: لیوتحل هیتجی

 شید. استداده  تصادفی كامالًدر قالب طر   ليآزمون فاكتور

در سییط  بیا اسییتداده از آزمیون دانكین    ، هیا  داده نیانزیی م

جهییت  .مییورد مقايسییه قییرار گرفییت درصیید  5 طمینییانا

 استداده شد. SPSS 16 افزار نر ها از  داده لیوتحل هيتجز
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 نتایج و بحث

بر جذب  تیمار قلیاییو  نس ت اختالط اثر متقابل 

 ساعت 22و  2بعد از و واکشیدگی ضخامت  آب

مسیتقل و  نتايج تجزيه واريانس نشیان داد كیه اثیرات    

اطمینیان  دارص را در سط  مونی تأثیر متقابل عوامل متيیر

 24و  2جذب آب و واكشیدگی ضخامت بود از بر  درصد 5

 (.4در آب داشته است )جدول  ورص غوطهساعت 

 ساعت 22و  2بر جذب آب و واکشیدگی ضخامت بعد از  اثر مستقل و متقابل عوامل متغیر آنالیی واریانس -2جدول

 ویژگی من ع تغییرات درجه آزادی میانگین مربعات F داری معنی
 نسبت اختاله 3 994/959 416/385 229/2**

 ساعت 2جذب آب بود از 

 تیمار قلیايی 9 668/78 683/222 222/2*
 تیمار قلیايی* نسبت اختاله  2 226/2 682/5 296/2*

 خطا 94 312/2  

 كل 22   
 نسبت اختاله 3 886/39 215/919 293/2*

 ساعت 24جذب آب بود از 

 تیمار قلیايی 9 298/927 378/649 223/2**
 نسبت اختاله * تیمار قلیايی 2 444/2 669/2 234/2*

 خطا 94 967/2  

 كل 22   
 نسبت اختاله 3 632/97 478/214 226/2**

 ساعت 2واكشیدگی ضخامت بود از 

 تیمار قلیايی 9 298/3 317/52 293/2*
 نسبت اختاله * تیمار قلیايی 2 579/2 542/1 222/2**

 خطا 94 262/2  

 كل 22   
 نسبت اختاله 3 699/42 837/367 223/2**

 ساعت 24واكشیدگی ضخامت بود از 

 تیمار قلیايی 9 861/93 691/925 228/2**
 نسبت اختاله * تیمار قلیايی 2 954/2 319/9 297/2*

 خطا 94 992/2  

 كل 22   

 درصد 9سط  اطمینان  در دارص مونی، ** درصد 5در سط  اطمینان  دارص مونی* 

 

آب و واكشییدگی  با افزايش میزان بامبو میزان جیذب  

با افزودن بیامبو از چسیبندگی   زيرا  ؛ضخامت افزايش يافت

مییزان تخلخیل در    جیه یدرنتها كاسته شده و داخلی تخته

تخته افزايش يافته كه اين عمل باعیث افیزايش جیذب آب    

 د بیامبو درصی  32داراص  هیاص تختیه . [5] ديی گردهیا  تخته

(30%B(-) + 70%W) باالترين مییزان جیذب آب و    صدارا

در  صور غوطیه سیاعت   24و  2واكشیدگی ضخامت بوید از  

(. تیمیار قلییايی بیامبو در    2و  9هاص )شكل ه استآب بود

 ؛بیوده اسیت   میؤثر كاهش جذب آب و واكشیدگی ضخامت 

ص طبیویی و  هیا از طريق خروج ناخالصیی تیمار قلیايی زيرا 

تخلخل موجود در  طر  کياز...(، یزنین، مو  ومصنوعی )ل

و از طیر  ديزیر    [97، 94] دهید كامزوزيت را كاهش میی 

هییاص دوسییتی چییوب را از طريییق حییذ  گییروهقابلیییت آب

دهد و باعیث بهبیود ثبیات ابویاد و     هیدروكسیل كاهش می

   [.99]شود كاهش جذب آب می

نس ت اخاتالط و تیماار قلیاایی بار      اثر متقابل

 و مدول االستیسیته مشیمقاومت خ

نتايج تجزيه واريانس نشیان داد كیه اثیرات مسیتقل و     

دارص را در سط  اطمینیان  متقابل عوامل متيیر تأثیر مونی

بر مقاومت خمشی و میدول االستیسییته داشیته     درصد 5

 (.5است )جدول 



 ...و فیزيكی هاص ويژگی بر بامبو قلیايی تیمار تأثیر 

 
510 

 

 وری در آب ساعت غوطه 22و  2تأثیر تیمارهای مختلف بر جذب آب بعد از  -1شیل 

 

 وری در آب ساعت غوطه 22و  2تأثیر تیمارهای مختلف بر واکشیدگی ضخامت بعد از  -2 شیل

 بر مقاومت خمشی و مدول االستیسیته اثر مستقل و متقابل عوامل متغیر آنالیی واریانس -6 جدول

 داری معنی F نگین مربعاتمیا درجه آزادی من ع تغییرات ویژگی

 مقاومت خمشی

 229/2** 9/727 494/9 3 نسبت اختاله

 299/2* 5/9948 217/2 9 تیمار قلیايی

 223/2* 96/53 926/2 2 نسبت اختاله * تیمار قلیايی

   222/2 94 خطا

    22 كل

 مدول االستیسیته

 235/2* 22/9599 293/318217 3 نسبت اختاله

 228/2** 583/355 522/13798 9 یتیمار قلیاي

 226/2* 866/942 225/37654 2 نسبت اختاله * تیمار قلیايی

   563/263 94 خطا

    22 كل

 درصد 9دارص در سط  اطمینان  درصد، ** مونی 5دارص در سط  اطمینان  * مونی
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درصد، مقاومت خمشیی و   22با افزايش میزان بامبو تا 

؛ (4و  3هیاص  يش يافته است )شیكل مدول االستیسیته افزا

با افزودن بامبو به دلییل داشیتن طیول الییا       احتماالًزيرا 

متر( و ضريب كشیدگی و ضیريب پهنیی    یلیم 5/2) بلندتر

بیشتر، موجب فشردگی بیشتر تخته و بهبود كیدیت اتصال 

یجییه مقاومییت خمشییی و مییدول  درنتبییین ذرات شییده و 

بیر اسیاس    [.93 ،3] االستیسییته تختیه زيیاد شیده اسیت     

حداقل مقاومیت خمشیی تختیه خیرده      EN 312استاندارد 

مزاپاسیكال   5/99( 9)تیی    چوب بیراص مصیار  عمیومی   

 22تا  شده ساختههاص است؛ بنابراين مقاومت خمشی تخته

درصد بامبو باالتر از حد استاندارد هستند. البتیه بیا تیمیار    

درصید   32توان حتی بامبوص تیمار شده تا قلیايی بامبو می

 مزاپاسكال( را بر اساس استاندارد 57/99مقاومت خمشی )

EN 312 یشنهاد نمود. در اثر تیمار قلییايی، هیدروكسیید   پ

سلولز و سلولز واكنش هاص هیدروكسیل همیسديم با گروه

اص شیدن، كیاهش قطیر الییا  و     دهید و باعیث لیدچیه   می

یجه مقاومت خمشیی و  درنتافزايش ضريب ظاهرص شده و 

 [.96، 99]يابد االستیسیته افزايش می مدول
 

 

 بر مقاومت خمشی تیمارهای مختلف تأثیر -3 شیل

 

 

 بر مدول االستیسیتهتیمارهای مختلف تأثیر  -2 شیل
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اثر متقابل نسا ت اخاتالط و تیماار قلیاایی بار      

 داخلی چس ندگی

مسیتقل و  واريانس نشیان داد كیه اثیرات    نتايج تجزيه 

اطمینیان  دارص را در سط  مونی تأثیر عوامل متيیرمتقابل 

 (.6داشته است )جدول  داخلی چسبندگیبر  درصد 5

 داخلی چس ندگیبر  اثر مستقل و متقابل عوامل متغیر آنالیی واریانس -5 جدول

 داری معنی F میانگین مربعات درجه آزادی من ع تغییرات

 224/2** 53/471 282/2 3 سبت اختالهن

 296/2* 14/42 227/2 9 تیمار قلیايی

 237/2* 847/9 222396/2 2 نسبت اختاله * تیمار قلیايی

   222979/2 94 خطا

    22 كل

 

داخلی كاهش يافت.  چسبندگیمقدار بامبو، با افزايش 

داخلی مربوه به نمونه شاهد بود  چسبندگیحداكثر مقدار 

تر بیودن ضیريب كشییدگی بیامبو     یشی به علت ب(. 5 )شكل

بیا افیزايش نسیبت اخیتاله بیامبو      نسبت به خرده چیوب،  

 كیرد داخلی تخته كاهش پیدا  چسبندگینسبت به چوب، 

بیین ذرات انیدكی    چسیبندگی در اثر تیمار قلیايی،  [.93]

نسیبت بیه بامبوهیاص تیمیار      درنتیجیه بهبود پیدا كیرده و  

، 8خلیی بیشیترص داشیتند ]   دا چسیبندگی هیا  نشده، تخته

هیاص  داخلی تمامی تختیه  چسبندگی نتايج نشان داد [.96

 EN 312 (24/2بییاالتر از حیید اسییتاندارد   شییده سییاخته

 مزاپاسكال( هستند.

 
 داخلی چس ندگیبر  تیمارهای مختلف تأثیر -6 شیل

 

 

 



  9316زمستان ، 4، شماره هشتممجله صنايع چوب و كاغذ ايران، سال 

 
513 

 یریگ جهینت
دارص باعیث افیزايش   مونیی  طیور  بهتیمار قلیايی الیا  

داخلیی و   چسیبندگی مت خمشی، مدول االستیسیته، ومقا

زيیرا تیمیار قلییايی    ؛ شید پايدارص ابواد تخته خرده چیوب  

بیا   از طرفیی گردد. هاص سلولز میواكشیدگی فیبريل باعث

كولی روص ها زمینه سازگارص ساختمان مولزدودن ناخالصی

لییايی باعیث   تیمیار ق  [.92]آورد سط  فیبرها را فراهم می

 هییا و افییزايش در  كییاهش زاويییه انحییرا  میكروفیبريییل  

گیرص مولكولی و شاخص بلورينزی الیا  تیمار شیده  جهت

 حیذ  میوادص از قبییل لیزنیین و همیی سیلولز        واسطه به

بامبو و خرده چیوب   آردبین  چسبندگی درنتیجهگردد. می

 در اثر تیمار قلیايی افزايش يافتیه و باعیث افیزايش    رزينو 

كیاهش  [. 96، 8] گیردد  میانتقال تنش بین ذرات و رزين 

مسیتقیم در   طیور  بیه بامبو نیز  آردمقدار لیزنین در سط  

نتیايج  [. 97، 94] اص داردهیا سیهم عمیده   ايش مقاومتزاف

با اضافه كردن بامبو و جايززين كردن آن  تحقیق نشان داد

كه بامبو تحت عمل تیمار قیرار   درزمانیبا بخشی از چوب، 

توجییه بییه   درصیید بییا  22نزرفتییه بییود تنهییا تییا سییط    

توان از بیامبو اسیتداده نمیود امیا     استانداردهاص مربوطه می

حتیی تیا   زمانی كه بامبو تحت تیمار قلییايی قیرار گرفیت    

توان حداقل استانداردهاص مربوطه درصد نیز می 32سط  

. كشور ايران نیز بیا وسیوت فیراوان و عید      را برآورده نمود

ابع چیوبی كیافی، نیاگزير در توسیوه ايین نیوع       داشتن منی 

 موردنییاز گیاهان براص تأمین بخشی از منابع لیزنوسلولزص 

براص صنايع چوب و كاغذ است كه يكی از اين منیابع مهیم   

طبیویی آن   هیاص  رويشزاهكه با توجه به بوضی  استبامبو 

اسییتراتژيک در برنامییه بايسییت بییا در شییمال كشییور، مییی

يیک میاده    عنیوان  بیه راعیت آن  خصوک توسوه كشیت و ز 

مین منابع الیا  سیلولزص صینايع میرتبط    أجايززين براص ت

 اقدا  نمود

 

 

 منابع

[1] Abdolzadeh, H., Ebrahimi, Gh., Layeghi, M., Ghassemieh, M. and Mirshokrai, S. A., 2014. Mechanical 

properties of Beech-Furfuryl alcohol wood pollymer. Iranian Journal of Wood and Paper Industries, 4(2): 

131-140. (In Persian). 

[2] Ashori, A. and Nourbakhsh, A., 2010. Bio-based composites from waste agricultural residues. Waste 

Management, 30(4): 680-684. 

[3] Doosthoseini, K., 2001. Wood composite materials manufacturing, applications. Tehran University Press, 

648p. (In Persian). 

[4] Saberhamishegi, S. M. and Baba Akbari, M., 2008. Rice technology. Organization of Agricultural 

Engineering and Natural Resources, 83p. (In Persian). 

[5] Faezipour, M., Kabourani, A. and Parsapajouh, D., 2002. Paper and composites from agro-based resources. 

Tehran University Press, 573p. (In Persian). 

[6] Ghorbani Kookandeh, M., Doosthoseini, A., Karimi, N. and Mohebby, B., 2008. Investigation   on the effect 

of wood particles acetylation on heat transfer during press and Mechanical properties of particleboard. 

Journal of the Iranian Natural Resources, 61(1): 163-174. (In Persian). 

[7] Takagi, H., Takura, R. and Ochi, SH., 2005. Mechanical properties of green composite made from starch-

based biodegradable resin and bamboo powder. Journal of Material Science, 3: 33-38. 

[8] Bertoti, A., Luporini, S. and Azevedo Esperidi, M., 2008. Effects of acetylation in vapor phase and 

mercerization on the properties of sugarcane fibers. Carbohydrate Polymer, 77: 20-24. 

[9] Borysiak, S. and Garbarczyk, J., 2003. Applying the WAXS method to estimate the super molecular structure 

of cellulose fibers after mercerization. Fibers Textiles Eastern Europe, 11(5): 104-106. 



 ...و فیزيكی هاص ويژگی بر بامبو قلیايی تیمار تأثیر 

 
512 

[10] Cao, Y., Shibata, S. and Fukumoto, I., 2006. Mechanical properties of bridgeable composite reinforced with 

bagasse fiber before and after alkali treatment. Composite Part A: Applied Science and Manufacturing, 37: 

423-429. 

[11] Selke, S. and Wichman, I., 2004. Wood fiber/polyolefin composites. Composite Part A: Applied Science 

and Manufacturing, 35: 321-326. 

[12] Wu-Zhang, H. J., Huang, S.Y. and Yuan, Y. S., Wu- Zhang, H. J., Huang, S. Y. and Yuan, Y. S., 2000. 

Effect of manufacturing technology on properties of MDF from bamboo and wood. China Wood Industry, 

14(3): 7-10. 

[13] Wong, K. J., Yousif, B. F. and Low, K. O., 2010. The effects of alkali treatment on the interfacial adhesion 

of bamboo fibers. Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part L: Journal of Materials 

Design and Applications, 224(3): 139-148. 

[14] Verma, C. S. and Chariar, V. M., 2012. Development of layered laminated bamboo composite and their 

mechanical properties. Composite Part B: Engineering, 43: 1063-1069. 

[15] Hossain, M. F., Islam, M. K. and Islam, M. A., 2014. Effect of chemical treatment on the mechanical and 

physical properties of wood saw dust particles reinforced polymer matrix composites. Procedia 

Engineering, 90: 39-45. 

[16] Zhang, X., Wang, F. and Keer, L. M., 2015. Influence of surface modification on the microstructure and 

thermo-mechanical properties of bamboo fibers. Materials, 8(10): 6597-6608. 



  Iranian Journal of Wood and Paper Industries, Vol. 8, No. 4, Winter 2018 

 
 615 

  

TThhee  eeffffeecctt  ooff  aallkkaallii  ttrreeaattmmeenntt  ooff  bbaammbboooo  oonn  tthhee  pphhyyssiiccaall  aanndd  mmeecchhaanniiccaall  

pprrooppeerrttiieess  ooff  ppaarrttiicclleebbooaarrdd  mmaaddee  ffrroomm  bbaammbboooo  --  iinndduussttrriiaall  wwoooodd  ppaarrttiicclleess  

  

  
Abstract 

In this study, physical and mechanical properties of single 

layer particleboard made from bamboo powder (with and 

without alkali treatment) and wood particles were 

investigated. Bamboo powder (30 mesh particles) was treated 

with 5% hydroxide sodium for 120 minutes. Industrial wood 

chips from Sanate Choube Shomal Company were used. The 

variables in this research were the ratio of bamboo powder 

(with and without alkali treatment) to wood chips (at four 

levels; 0:100, 10:90, 20:80, 30:70). Urea formaldehyde resin 

and ammonium chloride were used at 10 and two percent 

level of the dry weight of raw material and adhesive, 

respectively. Physical and mechanical properties of panels 

were measured according to EN Standard. Mechanical 

properties of the particleboards made from treated bamboo 

was superior to the relevant untreated bamboo. Water 

absorption and thickness swelling after 2 and 24 hours of 

immersion in water decreased with alkali treatment. 

Mercerization, or treating cellulose fibers in alkaline solution 

enhanced the mechanical properties and dimension stability of 

the particleboard because of fibrillation, the removal of lignin 

and hemicelluloses and by promoting resin-fiber mechanical 

interlocking at the interface. Results proved the usability of 

the treated bamboo up to 30 percent for general purpose 

boards for use in dry conditions. 
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