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یی ةر    ةا   ةقبی در سةاخت تختةه     در این توییق استفاده از الیاف  ق  درخت انگقر به صقرب مخلقط با الیاف گقنةه 
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 مقدمه
شةقد کةه بةدون     ا  گفتةه مةی   یی ةر بةه یةرآورده    تخته

 بةةا و  ةةا آن یةةا بةةا کمةةک 1گرماسةةخت ةةا    بةة 

از الیاف  ق  یةا سةایر مةقاد     کارگیر  یشار و دما به

کةةا ا سةةطح [. 1] شةةقد سةةاخته مةةی لیگنقسةةلقلز 

خصةقو   ه ةق  و بة   ة ا  تجار  تقلیدکنند جنگل

سةق و رشةد جمعیةت و      ةا   یزمةی از یةک     ق 

نیةز   و متقسة    یی ر دانبةیت  ایزایا تیاضا برا  تخته

یی ةةر  تختةةه ةایةةزایا تعةةداد کارخانجةةاب تقلیدکننةةد

کارگیر  و  هدر کشقر از سق  دیگر ب دانبیت  متقس 

از جملةه   ،استفاده از الیاف سایر مةقاد لیگنقسةلقلز   

پبماند گیا ان کشاورز  و ضایعاب حاصل از  رس 

اولیةه   ةبةرا  تةأمین بخشةی از مةاد     ، رادرختان باغی

یکی از این منابع ارزشةمند   ناپذیر کرده است. اجتنا 

حاصةل از  ، ضایعاب تنةه   ا و لیگنقسلقلز  سرشاخه

آمار ةا   آخةرین  ط ةق  اسةت.   ،انگقر اندرخت  رس

در سةاب   منتشرشده از سق  وزارب جهاد کشةاورز  

 ةا  کشةقر حةدود     سطح زیر کشت تاکبتان ،1390

ط ةةق برآورد ةةا   اسةةت.  مینةةین، کتةةار  328081

میةزان تیری ةی ضةایعاب ناشةی از  ةرس       ،شده انجا 

کةه بةا    اسةت؛  کتةار   ر ن در تُ سه تا دودرختان مق 

تقجه به سطح زیةر کشةت ایةن موصةقب در کشةقر      

 ةزار   980 تةا  650میدار کل این ضایعاب در حدود 

دلیةل رقابةت   ه بة  ،امروزه [.2] تن در ساب خقا د بقد

 ةا  مرکة   ةقبی در     شدید  که در تقلید یرآورده

جهان وجقد دارد، تقجه زیاد  به کیفیةت و خةقاو   

 ةا    ف شةده و پیشةریت  کاربرد  این یرآورده معطق

دسةت آمةده اسةت. از ایةن     ه ا  نیةز بة   قابل مالحظه

                                                      
1. Thermoset 

 ةا  مرکة     تقان به طراحةی یةرآورده    ا می مقیییت

 ةاز انةداز  ها  جهت کاربرد ا  گقناگقن و استفاد  یه

 ا   ا  سطوی و میانی این تخته متفاوب الیاف در  یه

 [.3] اشاره کرد

 ا   یرآورده ا  کاربرد   کیفیت سطح از ویژگی

ثیر شةرای  مختلةف رطقبةت    أتوت تة  و استمرک  

د ی را  تنها کیفیت عملیاب پرداخت و پقشا نب ی نه

، بلکه بر میةزان عملیةاب پرداخةت یةا     د د میکا ا 

نهةایی     زینة و  گةذارد  مةی زنی بیشتر اثر  لزو  سن اده

ینةةد ادر یر 2زبةةر  سةةطح [.4] بةةرد بةةا  مةةی تقلیةد را 

 ی ةةا  مرکةة   ةةقبی ا میتةة هکةةردن یةةرآورد ا   یةةه

 PVC ةا     از آنجا کةه پقشةا   ؛ مثالج،العاده دارد یقق

تقانایی پقشاندن اختال ب سةطح را   اند و ببیار نازک

منفی بةر    تقاند اثر  ا می زبر  سطح یرآورده، ندارند

 [.5] داشته باشد ا  آنکیفیت  ب ندگی 

 ةا    زبر  سةطح یةرآورده    درج ،در حالت کلی

ماننةد نةقع    ة  ا  مقاد اولیه تابع ویژگیمرک   قبی 

و  مینین  ة  ا تقزیع و  مگنی آن ،)راب ةانداز ،گقنه

از جملةه پارامتر ةا  پةرس، میةزان      ةمتغیر ا  تقلید

ینةد  ایر ، ةا  سطوی، رطقبةت تختةه    رزین، تراکم  ی

 [.6است ] ة ا کار  پانل و ماشین ،زنی سن اده

 خصقصةةیاب سةةطح یزوراوقلةةق و کقسةةانکقرن 

 کابق قشده از  ق   متقس  ساخته  یی ر دانبیت تخته

کةار   . نتةایج کردنةد در تایلند بررسةی   را و اکالیپتقس

صایی  باشدسطح بیشتر    ه دانبیت نشان داد  ر  ا آن

شده   ا  ساخته تختهعالوه  بهشقد.   بیشتر می نیز سطح

 ةا    تختةه  از تةر  صةاف  یاز  ق  اکالیپتقس سةطو 

کةه علةت آن    داشةتند؛  کةابق ق شده از  ةق    ساخته

نبة ت بةه  ةق      کةابق ق الیاف ببیار کقتاه  ةق   

                                                      
2. Surface roughness 
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در بررسةی  آک قلقب و آیریلمیس  .[7بقد ]اکالیپتقس 

ثیر استفاده از نب ت با    ق  واکنشةی کةاو بةر    أت

 یی ر دانبیت  متقس  جذ  سطوی و زبر  سطح تخته

کردند خقاو آناتقمی و مریقلقی   اعال شده  ساخته

یی ر دانبیت    بر خقاو سطوی تخته شده ستفادهالیاف ا

 ا  حاو  نب ت  تخته که طقر ؛ ثر استؤم متقس 

 ةةق   درصةةد 75بةةا   الیةةاف  ةةق  واکنشةةی ) 

 جةةذ  نرمةةاب( میةةادیر  ةةق  درصةةد 25واکنشةةی، 

 ا بیشتر از  تختهاین  زبر  سطح و نیزداشتند با تر  

درصد الیاف  ةق    10 ا  حاو   زبر  سطح تخته

رطقبت تعادب بةر   اثررولر و رایابل  .[8بقد ]شی واکن

یی ر دانبیت  متقسة  بةدون روکةا     زبر  سطح تخته

 ةا  مختلةف را    شده از مةقاد خةا  و  بة     ساخته

بةةین میةةدار   نتةةایج نشةةان داد رابطةةارزیةةابی کردنةةد. 

یةده از  یپی یتابعسطح و زبر  متقس   تعادب رطقبت

[. نتةایج  9] بةین ببةیار  از متغیر اسةت    تأثیر متیابل

و واینةةد  در زمینةة  تةةأثیر تیمةةار  توییةةق آیةةریلمیس

حرارتةةی بةةر کیفیةةت سةةطح و خةةقاو  بةة ندگی   

  تیمار حرارتی بعةد از پةرس اثةر   یی ر نشان داد  تخته

و اتصةاب  بة     ،دار بر زبر  سطح، ترشقندگیامعن

دارد. بةا ایةزایا    یی ر دانبةیت  متقسة     ا  تخته پانل

 میاومةت اتصةاب  تماس ایةزایا و    زاوی ،دما  تیمار

[. اکرمی و  مکاران او تأثیر پارایین 10] کا ا یایت

و شرای  پرس را بةر خةقاو کةاربرد  و  مینةین     

یی ر دانبیت  متقس  بررسةی کردنةد.    زبر  سطح تخته

نتایج نشان داد استفاده از پارایین تةأثیر معنةادار  بةر    

رشی مدوب گبیختگی و مدوب ا ستیبیته و میاومت ب

شده ندارند. در زمین  تأثیر اسةتفاده از    ا  مطالعه تخته

پارایین بر خقاو ییزیکی نیز مشخق شةد ایةزایا   

مصرف پارایین باع  کا ا جذ  آ  و واکشیدگی 

عةالوه،   شقد. بةه  می یی ر دانبیت  متقس  تختهضخامت 

استفاده از پةارایین تةأثیر معنةادار  بةر زبةر  سةطح       

 [.11 ا نداشت ] تخته

[، 12مینةةین نتةةایج کةةار کیةةق و  مکةةاران او ]  

[، و کریمةی و  مکةاران او   13ییلیپ و  مکاران او ]

[ نشةةان داد اسةةتفاده از الیةةاف پبةةماند گیا ةةان   14]

 ا  ییزیکی و مکةانیکی   کشاورز  باع  ایت ویژگی

 شقد. یی ر دانبیت  متقس  می تخته

 ا  مرکة  و   برا  ایزایا کیفیت سطح یرآورده

  ةةا کةةاربرد  آن ةةا   ویژگةةی به ةةقد بدر عةةین حةةا

 ةا    ةا  مختلفةی وجةقد دارد کةه یکةی از آن      حل راه

 ةا    استفاده از مةقاد لیگنقسةلقلز  مناسة  در  یةه    

کم ةةقد مةةقاد   بةةا تقجةةه بةةه  [. 3] سةةطوی اسةةت 

یی ةر بةه    لیگنقسلقلز  و نیةاز اساسةی صةنعت تختةه    

 ةةدف ایةةن  اسةةتفاده از منةةابع جدیةةد لیگنقسةةلقلز ،

الیةاف    میةزان بهینة  امکةان اسةتفاده و   تعیین پژو ا 

و   ق  درخت انگقر برا  رسیدن به کیفیةت سةطح  

 خقاو کاربرد  مناس  است.

 ها مواد و روش
بةرا  ایةن بررسةی، شةامل الیةاف       مةقرد نیةاز   الیاف

آریةن    از کارخانة   ا   قبی )جنگلی و باغی(، گقنه

 تهیةه شةد.   ، واقةع در حقمة  شهرسةتان سةار ،    سینا

 ةا    از بةاغ  انگةقر  اندرختة   ه و تنضایعاب سرشاخ

نةقار   ة کمةک ار اطراف شهرستان شهرکرد تهیه و به 

شةدند. سةپس،    متر ت دیل سانتی 5به قطعاتی به طقب 

در نهایةت   مدب یک روز در آ  خیس خقردند وبه 

 ایی با ابعاد مةقرد    یپسصقرب با خردکن پالمن به 

پةس از   ، ةا  تقلیدشةده    یةپس الیاف . درآمدندنیاز 

بار  6یشار  و گراد سانتی  درج 170بخارزنی در دما  
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در دسةةةتگاه بخةةةارزن  دقییةةةه  7و مةةةدب زمةةةان  

 .نددستگاه دیی راتقر جدا شةد   آزمایشگا ی، به وسیل

تةا   30حدود آمده تا رسیدن به رطقبت  دست هالیاف ب

 آوندرصةةةد در  ةةةقا  آزاد و پةةةس از آن در    60

 طةی  گةراد  سةانتی   درج 103آزمایشگا ی و در دما  

درصةد   3ساعت تا رسیدن به رطقبت  24مدب زمان 

 بة  مةقرد اسةتفاده بةرا  سةاخت      خشک شدند. 

یرمالد ید بقد که از شرکت   ا از نقع  ب  اوره تخته

شةیمی تهیةه شةد. خصقصةیاب آنةاتقمی الیةاف        تیران

 ةةا  جنگلةةی و الیةةاف  ةةق  مةةق بةةا روش    ةةق 

 (.1گیر  شد )جدوب  یرانکلین اندازه

نب ت اختالط الیاف درنظرگریتن عقامل متغیر:  با

 3در   ا  جنگلی  ق  ق  درخت انگقر با الیاف 

 سةه زمان پةرس در  و  (60/40، 30/70، 0/100سطح )

دمةا  پةرس   و عقامةل ثابةت:    دقییه( 6، 5، 4سطح )

 30پةةرس ) ةیشةةار ویةةژ، گةةراد( سةةانتی  درجةة 180)

 15 ةا )  ضةخامت تختةه  ، (ربعمتر م کیلقگر  بر سانتی

میةدار  بة    ، لدبید(ایرم نقع  ب  )اوره، متر( میلی

نةةقع  ،بةةر اسةةاس وزن خشةةک الیةةاف( درصةةد  10)

 درصةد  2کاتالیزور ) میدار، (آمقنیق  کاتالیزور )کلرید

مخصةةقو ، جةةر  اسةةاس وزن خشةةک  بةة ( بةةر

( و نةقع  متةر مکعة    گةر  بةر سةانتی    65/0)  ةا  تخته

 ةا  آزمةقنی سةاخته شةدند.       ا: یک  یه، تخته تخته

الیاف مقرد نیاز برا  ساخت  ةر تختةه تةقزین و در    

زده شدند. از قةال ی بةا     زن آزمایشگا ی  ب   ب 

د ةی کیةک الیةاف     متر برا  شکل سانتی 40×40ابعاد 

شةةده بةةه صةةقرب  زده اسةةتفاده شةةد و الیةةاف  بةة 

د. الیةاف، پةس از   یکنقاخت درون قال  پاشیده شةدن 

شدن اولیه و سرد، با پرس گر   تشکیل کیک و یشرده

تةةا ضةةخامت  Burkle-La-160آزمایشةةگا ی از نةةقع 

اسمی یشرده شدند. با درنظرگریتن عقامل متغیةر، نُةه   

تیمار و برا   ر تیمار سه تکرار و در مجمقع بیبةت  

 ةا    تختةه و  فت تخت  آزمایشةگا ی سةاخته شةد.    

بةه منظةقر    ،ر بُ شده پس از کناره آزمایشگا ی ساخته

رسیدن به تعادب رطقبتی با موی  و  مینةین تعةادب   

 فته در اتاق کلیما  دوبه مدب  ، ا  ا  داخلی آن تنا

 1 و دمةا   درصةد  65± 5 با شةرای  رطقبةت نبة ی   

 سةپس، ط ةق   قةرار گریتنةد.  گةراد   درج  سةانتی  ±20

،  ا  آزمقنی  نمقنه 326EN-1 بردار  نمقنهاستاندارد 

 ةا  ییزیکةی و مکةانیکی،     گیر  ویژگةی  برا  اندازه

[. ویژگةی ییزیکةی واکشةیدگی    15برش داده شةدند ] 

 ا، پس از دو و بیبت و  هار سةاعت   ضخامت تخته

و ویژگی  ،317ENور  در آ ، برابر استاندارد  غقطه

 ط ةق اسةتاندارد   (MORمکانیکی میاومةت خمشةی )  

310 EN    آزمةایا نةقع  ماشةین  تقسة INSTRON 

متر بر دقییه تعیین  میلی 10با سرعت بارگذار   4486

 [. 17و  16شد ]

 های جنگلی و مو ضریب الغری الیاف چوب . میانگین ابعاد و1جدول 

 نقع مادة اولیه
 طقب

 متر( )میلی

 قطر

 )میکرون(

 ضخامت دیقاره

 )میکرون(

 ضری   غر 

 

 الیاف  ق  مق

  ا  جنگلی الیاف  ق 

94/0 

26/1 

2/24 

4/24 

1/5 

6 

7/38 

6/51 
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 ،زبر  سطح از روش سقزنی کردن مشخقبرا  

اسةتفاده شةد. در ایةن روش     است،تماسی  یکه روش

مةقرد    از سطح نمقن متر( میلی 8/4) مبایت مشخصی

 ینظر تقس  نقک سقزن یةق د  دسةتگاه بةا سةرعت    

ثابت پیمقده و پبتی و بلند  و تغییةراب نةا مقار    

گیةر  زبةر     شةقد. بةرا  انةدازه    سطح سةنجیده مةی  

 50×50اد با ابعة    ا سطح نمقنه ، ا  مقرد نظر نمقنه

با استفاده  و زن آزمایشگا ی دستگاه سن اده بامتر  میلی

سةن اده زده شةد.    180بنةد    از کاغذ سةن اده بةا دانةه   

، Ra ،Rzسپس، پارامتر ا  عدد  کیفیت سطح شامل 

اسةتاندارد   گیةر  و پروییةل سةطح ط ةق     اندازه Rqو 

4777DIN  بةةةا اسةةةتفاده از دسةةةتگاهHOMMEL 

WERKE T8000 [18] شد رسم. 

این بررسی در قال  طرح کامالج تصادیی و آزمقن 

  حاصةل   ةا  وتولیل داده و تجزیهیاکتقریل اجرا شد 

 ا  ییزیکی و مکانیکی و زبر   گیر  ویژگی از اندازه

تکنیک تجزی  واریةانس و  با استفاده از   ا سطح نمقنه

انجةا     ا به کمةک آزمةقن دانکةن    بند  میانگین گروه

 .گریت

 ها و بحث یافته
نتایج تجزی  واریانس اثر مبتیل و متیابل عقامل متغیر 

 ا  ییزیکی و مکانیکی و یاکتقر ا  زبر   بر ویژگی

 آید. می 2سطح در جدوب 

 

 

 های آزمونی های مورد بررسی تخته ویژگیواریانس اثر مستقل و متقابل عوامل متغیر بر  ة. تجزی2جدول 

 تغییرابمن ع 
 میاومت خمشی

(f) 

 واکشیدگی ضخامت 

(h2) 

(f) 

واکشیدگی ضخامت 

(h24) 

(f) 

 Raعامل 

(f) 

 Rzعامل 

(f) 

 Rqعامل 

(f) 

 745/6** 653/3* 931/6** 044/14** 628/9** 628/9** درصد اختالط الیاف مق

 ns016/0 ns016/0 **810/5 ns 202/0 ns 455/0 ns 450/0 زمان پرس

 الیاف مقدرصد اختالط 

 زمان پرس ×
ns218/1 ns394/2 **250/8 ns 438/0 ns 204/0 ns 662/0 

 دارا: بدون اثر معنnsدرصد،  5دار در سطح ادرصد، *: معن 1دار در سطح ا** معن

 

 مقاومت خمشی
ثیر أتة  ،(2 واریةانس )جةدوب    بر اساس نتةایج تجزیة  

در میاومت خمشةی  مق بر  ق  مبتیل درصد الیاف 

بقد؛ طقر  که با ایزایا میزان دار ادرصد معن 1سطح 

الیاف  ةق  مةق از میةزان میاومةت خمشةی کاسةته       

د ةد   بند  دانکن نشةان مةی   (. گروه1شقد )شکل  می

درصد الیاف  ةق    60درصد و  30 ا  حاو   تخته

 ةا  شةا د در    مق در یک گروه قرار دارنةد و نمقنةه  

 گیرند. ار میگرو ی جداگانه قر
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 مو بر مقاومت خمشی چوب اثر درصد الیاف .1 شکل

 

تربقدن طقب الیاف  ةق  مةق و    با تقجه به کقتاه

( 1 ا )جدوب  کمتربقدن ضری  کشیدگی ) غر ( آن

 ةا  جنگلةی، ایةزایا میةزان      نب ت به الیاف  ةق  

ریتگةی    ةا بةه در ةم    الیاف  ق  مق در ساختار تخته

شةقد و    ا  نگا  تشکیل کیک الیاف منجر می کمتر آن

یابةد.    ةا کةا ا مةی    در نتیجه سطح تمةاس بةین آن  

 ا،  بنابراین، با ایزایا سهم این الیاف در ساختار تخته

، 19، 14، 12یابةد ]   ا کةا ا مةی   میاومت خمشی آن

نشان داد کمتةرین میةدار   [. نتیج  این ویژگی 21، 20

درصد  60 ا  حاو   میاومت خمشی مربقط به تخته

مگاپاسةکاب(.  مینةین    6/10الیاف  ق  مق اسةت ) 

 ةا  شةا د    بیشترین میدار میاومت خمشی در تختةه 

مگاپاسکاب(. از طریی زمان پرس  39/13مشا ده شد )

 اثر  معنادار بر میاومت خمشی نداشت.

 واکشیدگی ضخامت
بةر  را مةق    ةق   مبةتیل درصةد الیةاف   اثر  2ل شک

 بیبةةت و  هةةارو  دوبعةةد از  ،واکشةةیدگی ضةةخامت

گقنةه کةه     مةان  .د ةد  نشةان مةی   ،ور  ساعت غقطه

مةق از    ق  با ایزایا میدار الیاف ،شقد مالحظه می

ایزایا و   ا تخته درصد واکشیدگی ضخامت 30به  0

 60بةه   30از  میةدار ایةن الیةاف    پس از آن با ایزایا

. دلیل ایةزایا ایةن   یابد میین ویژگی کا ا درصد ا

تربةةقدن طةةقب و کمتربةةقدن  کقتةةاه دتقانةة ویژگةی مةةی 

ضری  کشیدگی الیةاف  ةق  مةق و در عةین حةاب      

[. 20 ،19، 14] باشةد این الیاف  ةضخامت کمتر دیقار

ایةزایا میةزان    در اثةر  ضةخامت کا ا واکشةیدگی  

درصةةد( و  60بةةه  درصةةد 30)از الیةةاف  ةةق  مةةق 

حجةةم الیةةاف ریةةز و کقتةةاه بةةا ضةةری   بیشترشةةدن 

پرشةدن یضةا ا    این الیاف باعة   شیدگی کم بقد. ک

و  ،به قد اتصا ب داخلی تخته ،یشردگی بیشترخالی، 

شةةقند.  در نهایةةت کةةا ا واکشةةیدگی ضةةخامت مةةی

ط ةق   ،شةقد  مشةا ده مةی   2 طقر کةه در شةکل    مان

الیةاف   درصةد  30 ا  حاو   تخته ،بند  دانکن گروه

و دارا   گیرنةد  مةی و ی مجةزا قةرار    ق  مق در گر

 اند.   بیشترین میدار واکشیدگی ضخامت
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 ساعت وچهار بیستو  دومو بر واکشیدگی ضخامت بعد از  چوب اثر درصد الیاف. 2شکل 

 

واکشةةیدگی  (2واریةةانس )جةةدوب   تجزیةة نتةةایج

ور   سةاعت غقطةه   بیبةت و  هةار  ز ضخامت بعد ا

مةق و زمةان     ةق   اثر مبتیل درصد الیاف داد نشان

 1در سةطح  این دو یاکتقر اثر متیابل   مینین پرس و

دیةده   3طقر کةه در شةکل    .  ماندار استادرصد معن

با ایزایا زمان پةرس واکشةیدگی ضةخامت     شقد، می

. یابد میایزایا  ،ساعت بیبت و  هاربعد از  ، ا تخته

شةده بةا زمةان      ا  سةاخته  واکشیدگی ضخامت تخته

 ةا    ولی تختةه  است؛ حددقییه در یک  6و  5پرس 

دقییه واکشیدگی ضخامت  4شده با زمان پرس  ساخته

کمتر  داشتند و در گرو ةی جداگانةه قةرار گریتنةد.     

مةق و زمةان     ةق   اثر متیابل درصةد الیةاف   4 شکل

  هاربیبت و بعد از  را پرس بر واکشیدگی ضخامت

واضح اسةت   .د د ور  در آ  نشان می ساعت غقطه

 ةا    که بیشترین واکشیدگی ضخامت مربقط به تخته

دقییةه   5درصد الیاف  ق  مق و زمةان پةرس    30با 

 ا   ( و کمترین میزان آن مربقط به تختهدرصد 7/17)

 ( است.درصد 3/14دقییه ) 4شا د و زمان پرس 

 

 
 ساعت وچهار بیستو  دواثر زمان پرس بر واکشیدگی ضخامت بعد از  .3 شکل
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 ساعت وچهار بیستر واکشیدگی ضخامت بعد از مو و زمان پرس ب چوب صد الیافدر اثر .4 شکل

 

  بیی سطح
میةانگین   ا سةه یةاکتقر    برا  تعیین زبر  سطح تخته

نبةة ت بةةه خةة  میةةانی در طةةقب   نةةا مقار  سةةطح

برآمةدگی و   پةنج نیطةه   میةانگین (، Ra) 1گیةر   اندازه

دو    ریشةة(، و Rz) 2در سةةطحمتةةقالی یروریتگةةی 

( Rq) ثرؤزبةر  مة  یةا  مةان    3میانگین مربعاب زبةر  

نتایج تجزی  واریةانس را   2جدوب گیر  شدند.  اندازه

 .د د نشان می

 Raعامف 
د د اثر مبتیل درصد الیاف  ق   نشان می 2جدوب 

درصد معنةادار اسةت؛ امةا     1در سطح  Raمق بر عامل 

اثر مبتیل زمان پرس و اثر متیابل درصد الیاف  ق  

 معنادار نیبت. Raمق و زمان پرس بر عامل 

د نةدة اثةر مبةتیل درصةد الیةاف       نشةان  5شکل 

طةقر کةه مشةا ده     است.  مان Ra ق  مق بر عامل 

                                                      
1. Average Roughness  

2. Mean peak-to-valley height 

3. Root Mean Square Roughness (RMS) 

شقد، با ایزایا میدار الیاف  ق  مق  مصریی از  یم

یابد و پةس از آن   ایزایا می Raدرصد عامل  30به  0

درصةد   60بةه   30با ایزایا میدار الیاف  ق  مق از 

ند. امةا ایةن کةا ا    ک میدار این عامل کا ا پیدا می

بند  دانکن در یک گةروه   معنادار نیبت و ط ق گروه

 گیرد. قرار می

 Rzعامف 
مشةخق   2بر اساس نتایج تجزیة  واریةانس جةدوب    

 Rzشقد اثر مبتیل درصد الیاف  ق  مق بر عامل  می

است؛ ولی اثر مبتیل زمان  درصد معنادار 5در سطح 

پرس و اثر متیابل درصةد الیةاف  ةق  مةق و زمةان      

د نةدة   نشان 6شکل . معنادار نیبت Rzپرس بر عامل 

اسةت.   Rzاثر مبتیل درصد الیاف  ق  مق بر عامةل  

د د با ایزایا میدار الیاف  ق  مق   نتایج نشان می

یابد و  ایزایا می Rzدرصد عامل  30به  0مصریی از 

 60بةه   30پس از آن با ایزایا میةدار ایةن الیةاف از    

 کند. درصد، میدار این عامل کا ا پیدا می
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 Raو بر عامل . اثر مستقل درصد الیاف چوب م5شکل 

 

 
 Rz. اثر مستقل درصد الیاف چوب مو بر عامل 6شکل 

 

 Rqعامف 
د د اثر درصد الیاف  ق  مةق بةر    نشان می 2 جدوب

اسةت؛ امةا اثةر     درصةد معنةادار   1در سطح  Rqعامل 

مبتیل زمان پرس و اثر متیابل درصد الیاف  ق  مق 

 7معنةادار نیبةت. شةکل     Rqو زمان پرس بةر عامةل   

د ندة اثر مبتیل درصد الیاف  ق  مق بر عامل  نشان

Rq کند بةا ایةزایا میةدار الیةاف      است. نتایج بیان می

یابةد   ایزایا می Rqعامل  درصد 30به  0 ق  مق از 

 60بةه   30و پس از آن با ایزایا میدار این الیةاف از  

 کنةد؛ امةا ایةن    درصد میدار این عامل کا ا پیدا مةی 

 کا ا معنادار نیبت.
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 Rq . اثر مستقل درصد الیاف چوب مو بر عامل7شکل 

 

 
  HOMMEL WERKE T8000)سنج شده با دستگاه زبری گیری شاهد )اندازه ة. پروفیل زبری سطح تخت8شکل 

 

 ةا    د ةد، تختةه   نشان می 8طقر که شکل   مان

 ةا    درصد الیاف مق( نب ت به تخته 0شا د )دارا  

درصةةد الیةةاف مةةق پروییةةل زبةةر    60و  30حةةاو  

عةالوه، ایةزایا درصةد اخةتالط       مقارتر  دارند. به

درصةد باعة  ایجةاد پروییةل      60بةه   30الیاف مق از 

 د و  ا  آزمقنی شد. در تخت  شةا   مقارتر در نمقنه

Rsk< 0درصةد الیةاف  ةق  مةق،      60تخت  حةاو   
1 

 ةا بیشةتر از    د د میزان یروریتگةی  است که نشان می

                                                      

هاا رن   شاخصی از شکل یا انحراف از تقاانن منحنای توزیار انت اا      .1

 پروفیل سطح است.

 ةا    (. در تختةه 10و  8 ةا     است )شةکل  برآمدگی

اسةت کةه    Rsk > 0درصد الیاف  ق  مق  30حاو  

 ةةا بیشةةتر از   د ةةد میةةزان برآمةةدگی   نشةةان مةةی 

 ا   (؛ در حالی که در تخته9 است )شکل  یروریتگی

درصد الیاف  ةق  مةق نبة ت بةه تختة        60حاو  

درصد الیاف  ق  مق میدار  30شا د و تخت  حاو  

Rku
د ندة تیز  بیشتر منونی در  بیشتر است که نشان 2

 ا  شةا د میةدار    پروییل سطح است.  مینین تخته

Rku .کمتر  داشتند 

                                                      
 .پروفیل سطح استمعیانی از تیزی منحنی رن  .2
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 درصد الیاف چوب مو  30حاوی  ةتخت. پروفیل زبری سطح 9شکل 

 (HOMMEL WERKE T8000 سنج شده با دستگاه زبری گیری )اندازه

 

 
 درصد الیاف چوب مو  60حاوی  ة. پروفیل زبری سطح تخت10شکل 

 (HOMMEL WERKE T800سنج  با دستگاه زبری  شده گیری )اندازه

 

ایةزایا میةزان    د د، میطقر که نتایج نشان   مان

 ا  بر زبر  سطح نمقنه ادارمعن  ثیرأالیاف  ق  مق ت

(. 2)جةدوب   رد( داRa ،Rz، Rqو پارامتر ا  زبةر  ) 

 30 ا  حةاو    میدار سه عامل زبر  مذکقر در تخته

 بةقد  ا  شةا د   درصد الیاف  ق  مق بیشتر از تخته

 دتقانة  مةی  توضةعی دلیةل ایةن    .(7 ،6، 5 ا   )شکل

بقدن طقب الیةاف  ةق  مةق نبة ت بةه الیةاف        کقتاه

( کةةه باعةة  1)جةةدوب  باشةةد ةةا  جنگلةةی   ةةق 

وجقدآمةدن   هریتگی کمتةر الیةاف و در نتیجةه بة     در م

در  او [. نملةی و  مکةاران  7شةقد ]  سطح زبرتةر مةی  

 ةخةرد  ثر بر زبةر  سةطح تختةه   ؤبررسی پارامتر ا  م

درصد  70با شده   ا  ساخته کردند تخته اعال  ق  

 ةا  سةطح     ق  کاو زبر  سطح کمتةر و ویژگةی  

درصد  70شده با   ا  ساخته بهتر  در میایبه با تخته

ند که یکی از علل آن را الیاف بلنةدتر  ر ق  راش دا

 ةةق  کةةاو نبةة ت بةةه  ةةق  راش و در نتیجةةه    
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درصةد   30 ر ند  [.22ریتگی بهتر بیان کردند ] در م

این میدار  کردند،ویرو را پر  این الیاف بخشی از خلل

بةا ایةزایا    . ا را پر کند طقر کامل حفرهه ب نتقانبت

درصد میدار سةه   60به  30درصد الیاف  ق  مق از 

 ةةا کةةا ا یایةةت    در تختةةه Rqو ، Ra ،Rzعامةةل 

. دلیل این کا ا زبر  سةطح  (7 و 6 و 5  ا  )شکل

بیشترشدن حجم الیاف بةا طةقب و ضةخامت     دتقان می

 زیرا ایةن الیةاف باعة     .(1)جدوب باشد تر کم ةدیقار

و در  شقد میپرکردن یضا ا  خالی و یشردگی بیشتر 

 کند. میتر  ایجاد  نتیجه سطح صاف

 گییی نتیجه
نتایج این بررسی نشان داد استفاده از الیاف  ق  مةق  

 ةا در میایبةه بةا     س   کا ا میاومت خمشی تخته

 ق  مق در . با ایزایا الیاف شقد می ا  شا د  تخته

درصةد، واکشةیدگی    30 ةا و تةا میةدار     ساختار تخته

کةه میةدار ایةن      ا ایزایا و در صةقرتی  ضخامت آن

واکشیدگی ضةخامت   ،درصد ایزایا یابد 60الیاف تا 

واکشةیدگی   ،بةا وجةقد ایةن    .یابةد   ا کا ا مةی  تخته

 60 ةا  حةاو      ةا  شةا د و تختةه    ضخامت تختةه 

بند  شدند.  ط یهدرصد الیاف  ق  مق در یک گروه 

 ةا    تخته نشان دادگیر  زبر  سطح نیز  نتایج اندازه

 ةا    شا د پروییل زبر   مقارتر  نب ت بةه تختةه  

تةقان   به طقر کلی می ،دارند. بنابراین حاو  الیاف مق

یی ةر   نتیجه گریت استفاده از الیاف مق در ساخت تخته

منفی بر زبر  سطح، میاومةت    ثیرأمتقس  ت  دانبیت

 ةا   طقر نب ی واکشیدگی ضخامت تختهه و ب ،یخمش

زبر  سةطح،   تقاند نمیایزایا زمان پرس نیز و  رددا

 را  ةا  و واکشیدگی ضةخامت تختةه   ،میاومت خمشی

به قد بخشد.  ور  ساعت غقطه بیبت و  هاربعد از 

در ایةةن بررسةةی جداسةةاز  الیةةاف  ةةق  مةةق در    

 نا ار طی دو مرحله انجةا  شةد. ایةن    آزمایشگاه و به

 ةا    مقضقع بةر کیفیةت الیةاف و در نتیجةه ویژگةی     

یةک   شده اثر منفی گذاشت. بنابراین،  ا  ساخته تخته

 در زمین بررسی تکمیلی برا  دستیابی به نتایج قطعی 

 خقا د بقد.ثمربخا لیاف  ق  مق کیفیت ا
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