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 چوب خرده تخته ساخت در توت درخت یهاسرشاخه از استفاده

 

 

 چکیده

مخلوط با  صورتبهی حاصل از هرس درختان توت هاسرشاخهدر این پژوهش از 
. سنن خ خوا  اسننتداده شنن سنناخت تخته خرده چوب  در یصننت تخرده چوب 

ر ی قرار گرفت. بین متظوموردبررسنن شنن هسنناختهی هاپانلفیزیکی و مکانیکی 
متغیرهای این تحقیق شنامل مق ار اختطط سرشاخه توت با خرده چوب صت تی  

درص  و مق ار مصرف چسب اوره  01001و  01001، 01001، 01101در چهار سطح 
چوب بودن . نتایج  درصنن  وزن خ نند خرده  01و  00فرمال هی  در دو سننطح 

 01حاصنل ن نان داد  ه افزایش مق ار مصرف ارات حاصل از سرشاخه توت تا   
اما افزایش  ؛ن اشته است هاتختهدرص  تأثیر متدی بر خوا  فیزیکی و مکانیکی 

متدی بر خوا  فیزیکی و مکانیکی  ریتأثدرص   01تا  هاسنرشناخه  مصنرف این  
 01مق ار مصرف چسب اوره فرمال هی  تا  مقابل با افزایش  ه درداشنته   هاتخته

، مقاومت خم ننی، م وا اتسننتیسیته و هاتختهپای اری اب ادی  توانیمدرصن ،  
 را بهبود داد. هاآنچسبت گی داخلی 

 ورها چسب ،یخم  مقاومت ،یداخل یچسبت گ توت، سرشاخه ي:کلید واژگان
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 مقدمه
چین است و در نقاط استپی و كشور درخت توت بومی 

خودرو در  طوربه یو حتشممود كشممت مینیز شمممال ايران 

اين  در پراكنده شممده اسممت  نیز های شمممال ايران جنگل

 محصممو ت واسمم هبه ،درخت توتهای شمماخهمیان، سممر

 رايز هسممتنداهمیت با يی برخوردار  از ،شممميابر صممن ت

را  توت هایبرگ تنها ،هيم تغمذ  یبرا شمممميابر همای كرم

   از سمموی ديگر با توجه به کن هدهندیمقرار  مورداسممتداده

، اقهس رشد میتنظ یبرا دارند لذا ی يرشد سر توت درختان

 از یاریبسمم، توت برگ درختان برداشممت از پس انهیسممال

  باشممندرا بريده كه بدون اسممتداده میتوت  یهاشمماخهسممر

  شوندمی هرس سال در بارکيحداقل  توت درختان رونيازا

 دیتول دوسمماله اي کي نرم چوب از یاديز مقدار ،هرس نيا

شممود ضمماي ات برده می عدف محل به تيدرنها كند كهمی

و در حال حاضر در كشور ما اين نوع ضاي ات سوزانده  [1]

 از سرشار توت های درختشاخهسر كهيیازکنجا  شموند یم
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 بریتخته ف تولید دردر ب ضمی از كشورها   ،هسمتند  سملولز 

قرار  مورداسممتدادهی نیز كاغذسمماز و متوسمم  تهیدانسمم

 چوبخردهتختهزياد  یتقاضمما اما با توجه به؛ [2] رندیگیم

 مبلمان ازجملهمصارف چوبی  ساخت یبرا جهان سراسر در

 به منجر زياد، ريمقاد در کنتولید  ،یداخل ونیدكوراسمم و

ی شده است زولگنوسلیل هیاول مواد از یاديز مقدارمصمرف  

 ینهمچن و ی یطب هایجنگل یبرا یديتهد تواندیمكه 

اخیر استداده  یهاسالدر  رونيازا  [3باشد ] سمت يز یمح

 عنوانبهاز پسممماندهای لیگنوسمملولزی در صممنايع چوب    

 یهمماتیم ف مال جمايگزينی برای مواد چوبی جنگلی، زمینمه   

و  [4] تحقیقاتی متنوعی در نقاط مختلف جهان بوده است

مانند بقايای كشاورزی و باغی نقش مهمی در  یاهیاولمواد 

و محققان زيادی  [6، 5]صممنايع تبديلی پیدا كرده اسممت  

از اين نوع  شمممدهسممماختهتختمه خرده چوب   یهما یژگيو

، 1، 8، 7] انددادهقرار  موردم ال هپسماندهای كشاورزی را 

 قممابلیممت [12]و هم مماران  Nemli نیبنيدرا  [11، 11

را  كیوی درختان حاصل از هرس هایسرشاخه از اسمتداده 

اما نتايج ؛ كردند چوب بررسمممیخردهتخته در  يمه میانی 

 یهاچوبنشمممان داد كه اسمممتداده از خرده  هاکنم ال ات 

حماصمممل از درختمان كیوی در  يمه میانی تنفیر مندی بر    

داشممته اسممت كه  هاتختهخصمموصممیات فیزي ی و م انی ی 

 یهاچوبعلت اين امر را به وجود پوسمممت و مغز در خرده 

 كمبودلذا با توجه به حاصمل از درخت كیوی نسبت دادند   

 ازجمله توسمم هدرحال یكشممورها در یچوب عمناب یجد

 یكشاورز ضاي ات از را چوبخردهتخته دیتول تیاهم ران،يا

 ی موادبرا نيگزيجا کي عنوانبه یچوب ایهدپسمممممان  و

 یخوب قابلیت از صن ت زيرا اين؛ اسمت  هداد شيافزا یچوب

 جايگزينی و نامرغوب لیگنوسمملولزی مواد از اسممتداده برای

 برخوردار كشاورزی، پسماندهای با مصرف مورد چوبی مواد

ی و ضاي ات كشاورز ایهپسماند از اسمتداده  درواقع  اسمت 

 و پسممماند تيريمد مشمم ل دو هر حل در تواندیم چوبی

د نك كمک یچوب مركب مواد عيصنا یبرا هیاول مواد كمبود

 ی و باغیكشمماورز ایپسمممانده سمموزاندنهمچنین   [13]

 كاهش و هوا یکلودگ مانند ی یمحسممتيز مشمم  ت باعث

 از اسمممتداده رونيازاشمممود  می خاک ی يولوژیب تیف مال 

 یهاینگراناز  تنهانه ی و باغیكشممماورز ایپسمممممانمدهم   

 یم نا به تواندیم بل ه كندی میریجلوگ ی یمحسممتيز

  در [15، 14]باشمممد  و باغداران كشممماورزان دوم درکممد 

میزان  یموردبررسدر  [16]و هم اران  Moya تحقیقی كه

از  شممدهسمماخته یهاچوبچسممبندگی داخلی تخته خرده 

نخل روغنی و برگ کناناس و خرده  یهاسممرشمماخهمخلوط 

چوب انجمام دادنمد، به اين نتیجه رسمممیدند كه با افزايش   

درصممد مقدار چسممبندگی  8به  6مقدار مصممرف چسممب از 

با  كمه ینحوبمه  ابمد يم یمافزايش  هما تختمه داخلی اين نوع 

با  يیهاتختهافزايش مقدار مصممرف چسممب ام ان سمماخت  

( وجود داشته ت)خرده چوب: ضاي ا 11:11نسبت تركیبی 

 بر اين اساس  باشندیمو دارای چسبندگی داخلی مناسبی 

بما توجمه به كمبود منابع چوبی جنگلی و نیاز به يک ماده   

قیمت، با قابلیت دسممترسممی کسممان و  لیگنوسمملولزی ارزان

چوب، اين تحقیق س ی در خردهمناسب برای ساخت تخته

 یهاشاخهسربا استداده از اخت ط  چوبخردهساخت تخته

چوب صن تی و بررسی حاصل از هرس درخت توت با خرده

های فیزي ی و م انی ی کن را دارد تا بتوان ع وه بر ويژگی

اسمممتداده مدید از اين نوع ضممماي ات و كاهش مشممم  ت  

برای  متیقارزانمحی ی، مماده اولیه مناسمممب و  زيسمممت

 ساخت اين محصول نیز م رفی نمود 

 

 هاروشمواد و 
در اين بررسمی از پسمماندهای حاصمل از هرس درختان    

ز همچنین ا گلستان و، استان ك له شمهرستان توت واقع در 

از شركت صن ت چوب شمال  شدههیتهخرده چوب صن تی 

 چوب توت یهاسرشاخهاسمتداده شد    گنبدكاووس)نئوپان( 

 ده و سمممپسشمممتبديل  كارخانه نئوپان گنبد به چیپس در

 اسممتدادهقابلکزمايشممگاهی به ارات  يک خردكن لهیوسممبه

خرده چوب سمرشمماخه توت و   ازکنپسشمدند   و الک تبديل 

درصد خشک و  8تا  6تا مقدار رطوبت خرده چوب صمن تی  

پ سمممتی ی مقاوم به ندوا رطوبت،  یهاسمممهیكدر سمممپس 

 کزمايشمممگاهی کماده یهاتختهسممماخت و برای  یبندبسمممته

مختلف درصد  یهانسممبتدر اين تحقیق با توجه به شمدند   

، 111:1سرشاخه توت به خرده چوب صن تی شامل  اخت ط

 همماچوبدرصمممد، خرده  61:41و  71:31، 81:21، 11:11

درصممد  14و  12با اسممتداده از  هاکن یزنچسممب مخلوط و 

و  هاچوبچسب اوره فرمالدهید بر مبنای وزن خشک خرده 

تگاه چسب زن کزمايشگاهی انجام شد  دساز يک با اسمتداده  
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 كلريد محلول چسمممب همراه با كاتالیزور بمدين منظور ابتدا 

خلوط مدرصد وزن خشک چسب مصرفی  2کمونیم به مقدار 

ساخت  منظوربهشد  اسپری  هاچوبو سمپس بر روی خرده  

خرده م  ب،  متریسممانتگرم بر  7/1با دانسممیته  يیهاتخته

به و دسممتی  صممورتبهتوزين و چسممب زنی شممده  یهاچوب

د ش  نواخت در داخل قالب ريختهي اًنسبت یاهي کيشم ل  

بر روی كیک نسممبتاً ي نواخت  صممورتبهعمل پرس سممرد  و

 شممد تا كیک خرده چوب تشمم یل شممود   داخل قالب انجام 

ه خرد یهاکیك ،سمپس با استداده از يک پرس کزمايشگاهی 

 31درجه سمانتی گراد، فشار   161چوب با اسمتداده از دمای  

 ب د شدند  پرسدقیقه  5زمان و  مربع متریسانتكیلوگرم بر 

ي نواخت سمممازی رطوبت  منظوربهاز پمايمان مرحلمه پرس،    

 یهمماتختمه داخلی،  یهمماتنش یسمممازمت ممادلو  هما تختمه 

با دمای  وز در شراي  کزمايشگاهیر 15به مدت  شدهسماخته 

 قرار داده درصد 65درجه سمانتی گراد و رطوبت نسمبی    21

مقاومت خمشمممی و کزمونی  یهانمونهتهیه پس از شمممدند  

 ،EN 310اسممتاندارد  بر اسمماس هانمونه مدول ا سممتیسممیته

همچنین و  EN 319استاندارد  بر اسماس چسمبندگی داخلی  

سممماعت  24و  2واكشمممیدگی ضمممخامت ب د از جذب کب و 

 یریگاندازه EN 317اسممتاندارد  بر اسمماسدر کب  یورغوطه

فیزي ی و م انی ی بر روی  یهاشيکزماشمممد  ب مد از انجام  

 ، نتايج حاصمممل در قالب طرا كام ًشمممدههیته یهما نمونمه 

و بممه كمممک ت نیممک تجزيممه واريممانس مورد  تصممممادفی 

تنفیر مسمممتقل و متقابل  قرار گرفت  سمممپس لیوتحلهيتجز

در سممم    موردم ممال مه ر خواص هريمک از عواممل متغیر ب  

 یادامنهچند  از کزمون با استداده درصد 15 کماری اطمینان

  واقع شد موردبحث( DMRTدان ن )

 

 و بحث نتایج

سییا    22و  2واکشییگیدضخ مییبام  ب د ا   

 در آب یورغوطه

بر اسممماس نتايج کنالیز واريانس مشمممخه شمممد كه افر  

ر بصن تی  یهاچوبخرده  توت بااخت ط سرشاخه مستقل 

ساعت  24و  2چوب ب د از خردهواكشمیدگی ضمخامت تخته  

( P>15/1دار نیسممت )دارای اخت ف م نی وری در کبغوطه

بر واكشیدگی ضخامت اما افر مسمتقل مقدار مصمرف چسب   

دار م نی وری در کبسممماعت غوطه 24و  2ها ب د از تختمه 

بممدين م نی كممه بمما افزايش مصمممرف  ( >15/1P) اسممممت

ب د  هاتختهدرخت توت، واكشیدگی ضخامت  یهاسمرشاخه 

نداشته  یداریم ندر کب تغییر  یورغوطهساعت  24و  2از 

به  توانیماين بدان م نی است كه   (2و  1 یهاش ل) است

مصممرف اين نوع پسممماندهای ضمماي اتی نگاه مابتی داشممت   

 یهاتختهكه گردد مشاهده می 3شم ل با توجه به همچنین 

كمترين  یدارا درصممد چسممب مصممرفی، 14 با شممدهسمماخته

وری ساعت غوطه 24و  2ب د از  مقدار واكشمیدگی ضمخامت  

باعث  ي نی افزايش مقدار مصممرف چسممب ؛ می باشممنددر کب

بهبود پايداری اب ادی و  هاچوبچسممبندگی بهتر بین خرده 

مصممرف افزايش مقدار با  ی ني  ها شممده اسممتتختهاين نوع 

را به مقدار  هاتختهواكشممیدگی ضممخامت   توانیمچسممب، 

در حد را  هاتختهاب ادی  یداريم و پما بیشمممتری كماهش داد  

راه اری برای  تواندیمو اين  مناسممب و م لوب نگه داشممت 

اسممتداده بیشممتر از اين نوع ضمماي ات در اين صممن ت باشممد   

Guntekin ( اع م 2111و هم اران )خواص فیزي ی  اندكرده

از مواد ضاي اتی به  شمده سماخته پانل های تخته خرده چوب 

از   [13] ابديیمهمراه اسمتداده از مقدار بیشتر چسب بهبود  

( در تحقیق خود اع م 2118)و هم اران  Gulerسوی ديگر 

 یاخردهكردند كه واكشممیدگی ضممخامت اين نوع پانل های  

است مقدار مصمرف چسمب و میزان پراكنش کن    ریتنفتحت 

[1]  

 مقاوم  خمشخ و مدول االستگسگته

مسمممتقل مقدار  كه افرنتايج کنالیز واريانس نشمممان داد 

چوب دارای خردهتختهمقاومت خمشممی  چسممب برمصممرف 

افر مسمممتقمل مقممدار  ، امما  (>15/1P)دار بوده اخت ف م نی

و مدول ا ستیسته اخت ط سرشاخه توت بر مقاومت خمشی 

كه مشاهده  طورهمان ( P>15/1نیسمت )  داریم ن هاتخته

( مقاومت 4با افزايش مقدار مصرف چسب )ش ل  شمود یم

افزايش يافته اسمممت  همچنین با افزايش  هاتختهخمشمممی 

مقدار مصرف سرشاخه توت به همراه افزايش مقدار مصرف 

ها نیز چسمب، مقاومت خمشمی و مدول ا سمتیسیته تخته   

 زیکن ه کنال(  با توجه به 6و  5ی هاش لبهبود داشته است )

کماری افر متقابل اسمتداده از س وا مختلف سرشاخه توت  

و با  دهدینمنشممان  داریم نا و سمم وا مختلف چسممب ر

ضمماي اتی مانند سممرشمماخه توت كه  از دیمدهدف اسممتداده 

در افر هرس اين درختان به مقدار زيادی حاصممل  هرسمماله
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 31)  اتيضاتوان اسمتداده بیشمتر از اين نوع   گردد، میمی

تیمار  عنوانبهدرصد چسب را  14همراه مصرف درصد( به 

مناسمب پیشنهاد نمود بدون کن ه مقاومت خمشی و مدول  

 رد ی داشته باشد داریم نكاهش مندی  هاکنا سمتیسیته  

در تحقیق خود ( 2111هم اران )و  Liاگرچه اين راسمممتا 

گزارش كردند كه اسمتداده از ضاي اتی مانند شلتوک برنج،  

 با شدهساختهخواص فیزي ی و م انی ی تخته خرده چوب 

اما با افزايش ؛ دهدیمچسمممب اوره فرممالمدهید را كاهش   

ی فیزي ی و هایژگيواسمممتدماده از چسمممب ايزوسمممیانات   

نوع و  رییبا تغي نی ؛ ابديیمم انی ی تخته حاصمممل بهبود 

 كردندمقدار چسممب افر مندی اين نوع مواد اولیه را ت ديل 

 Karakusو  Guntekinهمچنین در تحقیقی كممه   [11]

چوب خردهكاربرد ساقه بادمجان را در ساخت تخته( 2118)

های مختلف اوره فرمالدهید و به همراه چسمممب سمممه  يه

بمه اين نتیجه   م مین اوره فرممالمدهیمد بررسمممی كردنمد،    

رسمیدند كه با افزايش مقدار مصرف چسب، مقدار مقاومت  

  [7] ابديها افزايش میخمشی تخته

 

 وری در آبسا   غوطه 2مقدار اختالط سرشاخه توت بر واکشگدضخ مبام  ب د ا  اثر مستقل -1 شکل

 

 

 وری در آبسا   غوطه 22مقدار اختالط سرشاخه توت بر واکشگدضخ مبام  ب د ا  اثر مستقل -2شکل 
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 وری در آبسا   غوطه 22 و 2واکشگدضخ مبام  ب د ا   چسب برمقدار  مستقلاثر -3شکل 

 

 

 هاتبتهمقاوم  خمشخ  چسب برمقدار مصرف اثر مستقل -2شکل 

 

 

 مقاوم  خمشخ چسب برمتقابل اختالط سرشاخه توت و مقدار مصرف اثر -5شکل 
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 مدول االستگسگته چسب برمتقابل اختالط سرشاخه توت و مقدار مصرف اثر -6شکل 

 

 چسبندضخ داخلخ

بما توجمه بمه نتايج کنالیز واريانس، افر مسمممتقل مقدار    

اخت ط سرشاخه توت و افر مستقل مقدار مصرف چسب بر 

  (>15/1Pاسمممت )دار م نی، هاتختهچسمممبندگی داخلی 

 31با افزايش مقدار مصممرف سممرشمماخه توت تا كه نحویبه

داشته  یداریم نكاهش  هاتختهچسبندگی داخلی  ،درصد

 توانیماما با افزايش مقدار مصمرف چسب تا حدی  ؛ اسمت 

افر مندی افزايش مقدار مصممرف سممرشمماخه توت را ت ديل  

  (7)ش ل  را بهبود داد هاتختهكرده و چسمبندگی داخلی  

Moya   ( در تحقیقی اع م كردند كه با 2115)و هم ماران

خل ن یهاسرشاخهافزايش نسبت استداده از ضاي اتی مانند 

چسمممبندگی داخلی روغنی و کناناس به همراه خرده چوب، 

ما با تغییر نوع و مقدار چسمممب ا كماهش يمافمت    هما تختمه 

 هاهتختداخلی  )اسمتداده از چسب ايزوسیانات(، چسبندگی 

 11زايش مقدار مصممرف چسممب تا  با اف را جبران نمودند و

 به دستدر حد مناسبی  هاتختهدرصمد چسبندگی داخلی  

یز كاهش چسممبندگی ( ن2111) هم ارانو  Li  [16] کمد

را در صورت استداده از شلتوک برنج  هاپانلداخلی اين نوع 

با توجه به   [11]و چسممب اوره فرمالدهید مشمماهده كردند 

بیشممترين مقدار چسممبندگی داخلی مربوط به   ، 8شمم ل  

 ب دازکنو  درصد سرشاخه توت 11با  شدهساخته یهاتخته

درصد چسب  12و  14به همراه  درصمد سرشاخه توت  21

چسممبندگی  دهدیمكه شمم ل نشممان  طورهماناما ؛ اسممت

سمم وا اسممتداده از سممرشمماخه توت با افزايش  داخلی همه

و  قبولقابلر حد درصممد نیز د 14مقدار مصمرف چسممب تا  

مقدار  EN 319 اسممتانداردزيرا بر اسمماس  اسممتاسممتاندارد 

چسممبندگی داخلی تخته خرده چوب  قبولقابلمناسممب و 

مگا پاسممم ال  5/1در شمممراي  مختلف رطوبتی در حدود 

در تحقیق ( 2111)و هم اران  Garayدر اين راستا     است

خود بر روی پتانسمیل استداده از پسماندهای كشاورزی در  

، اع م نمودند كه با توجه به یاخرده یهاپمانل سممماخمت  

نامناسب بودن اين نوع مواد اولیه ضاي اتی، خواص فیزي ی 

   لذا برایابديیمكاهش  شممدهسمماخته یهاتختهو م انی ی 

د بماي  هما تختمه جبران و بهبود خواص فیزي ی و م مانی ی  

تغییر دانسمممیته تخته و يا تغییر نوع و  ازجملهاصممم حاتی 

 Lee ماالعنوانبه  [17]مقدار چسمب مصرفی انجام گیرد  

 [11]( 2116و هم اران ) Pan، [18] (2114و هم اران )

اع م نمودنممد كممه  [21] (2116و هم مماران ) Klἱmekو 

ز ا شدهساخته یاخرده یهاپانلخواص فیزي ی و م انی ی 

پسمماندهای كشماورزی به همراه خرده چوب، با استداده از   

مصممرف چسممب ايزوسممیانات در مقايسممه با چسممب اوره    

ي نی جهت بهبود خواص تخته و ؛ ابديیمفرمالدهید بهبود 

ت مديمل عیوب مربوط بمه اين نوع پسمممماندها از چسمممب    

در مقايسمممه با چسمممب اوره فرمالدهید اسمممتداده  یتریقو

( نیز مصممرف بیشممتر چسممب را   1113) Maloneyكردند  

 اهتختمه جهمت بهبود و جبران خواص فیزي ی و م مانی ی   

  [21كند ]یمپیشنهاد 
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 چسبندضخ داخلخ چسب برمقدار مصرف  مستقلاثر -7شکل 

 

 

 چسبندضخ داخلخ چسب برمتقابل اختالط سرشاخه توت و مقدار مصرف اثر -8شکل 

 

 یرگضجهگنت
در صممورت نتايج حاصممل از اين تحقیق نشممان داد كه 

مراه به ه اسمتداده از ضاي ات حاصل از هرس درختان توت 

خواص و  فیزي یخواص اسممتداده از مقدار بیشممتر چسممب، 

 لذات  اس در بیشمتر موارد بهبود يافته  ها نیزم انی ی تخته

يک نتیجه مابت در نظر  عنوانبهتوان اين موضممموع را می

زيرا بما افزايش مصمممرف مواد ضممماي مماتی ممماننممد   ؛ گرفمت 

سمموزانده شده و منجر به  هرسماله های توت كه سمرشماخه  

توان اسممتداده می تنهانهگردد، محی ی میکلودگی زيسممت

 رایمنب ی ب عنوانبهمدید از اين نوع ضماي ات داشت، بل ه  

مصرف اين نوع مواد با  سمو کيدر نظر گرفت  از مواد اولیه 

ضاي اتی به همراه استداده بیشتر از چسب، خواص فیزي ی 

با توجه به نتايج همچنین   هما بهبود يمافتمه اسمممت   نمونمه 

مصمرف چسب، مقاومت   با افزايش مقدار كه مشمخه شمد  

بهبود يافت  نتايج  هانمونه خمشممی و مدول ا سممتیسممیته 

 چسممبندگی داخلیكه مقدار نشممان داد تحقیق حاضممر نیز 

 14به  12ها با افزايش مقدار مصممرف چسممب از همه تخته

درصممد  12اگرچه با مصممرف درصممد افزايش يافته اسممت   
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چسمب به همراه اين نوع مواد ضاي اتی نیز پايداری اب ادی  

كاهش در بیشمممتر موارد  هاکنو خواص م انی ی ها تختمه 

جايگزين  با هدف تيدرنهانداشمته است    یداریم نمندی 

 دورريز بوده و عنوانبه حالتمابه كمه   یاهیم اولكردن مماده  

های توان استداده از سرشاخه، میشودسوزانده می هرسماله 

درصممممد در سمممماخممت  21درخممت توت را تمما سممم   

و  ي یپیشنهاد نمود بدون کن ه خواص فیز چوبخردهتخته

نظر از مسممما ل   البته صمممرفكاهش يابد هما کنم مانی ی  

كاهش افرات راه اری برای  و با هدف پیدا كردناقتصادی 

ه ب هاکن)زيرا مجبور به استداده از  مندی حضور زياد پوست

و دست يافتن به خواص فیزي ی و  (میهسمت همراه پوسمت  

توان اسمتداده بیشمتر از چسب اوره   ، میترم لوبم انی ی 

 نمود  شنهادیپنیز  درصد( را 14فرمالدهید )
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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. 

 

 

L. Jamalirad1* 

M. Bayrash2 

H. Aminian3 

V. Vaziri4 

1 Assistant prof., Department of wood 

and paper science and technology, 

Faculty of agriculture and natural 

resources, Gonbad Kavous university, 

Gonbad, Iran 

2 M.Sc., Department of wood and 

paper science and technology, 

Faculty of agriculture and natural 

resources, Gonbad Kavous university, 

Gonbad, Iran 

3Assistant prof., Department of wood 

and paper science and technology, 

Faculty of agriculture and natural 

resources, Gonbad Kavous university, 

Gonbad, Iran 

4 Assistant prof., Department of wood 

and paper science and technology, 

Faculty of agriculture and natural 

resources, Gonbad Kavous university, 

Gonbad, Iran  

Corresponding author:  

jamalirad@gonbad.ac.ir 

Received: 2017/03/13 

Accepted: 2017/11/05 

 

 

 


