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 چکیده
اخیراً با استفاده از پسماند کشاورزی و ضایعات صنایع چوب رو به گسترش است. سیمان -چوبتالش برای گسترش صنعت تخته  

ساقه پنبه و... و نیز ضایعات حاصل از صنایع  کلش برنج، کاه گندم و مانند پسماندهای کشاورزی وبی در کشور، کاربردلیل کمبود منابع چدبه

کشاورزی برای تولید  از عواملی که سبب افزایش گرایش به استفاده از پسماند باشد.میچوبی امری مهم  هایکامپوزیتچوبی در ساخت 

مواد اولیه چوبی نسبت به  و همچنین قیمت کمتر آنها شانناندها، بالاستفاده بوداین پسم افزایشتوان به شود میهای چوبی میچندسازه

 . از اینرو،کشاورزی و ضایعات چوب انجام شد سیمان از پسماند-امکان ساخت چوب با هدف بررسی مطالعهاین د. اشاره کر حاصل از جنگل

نتایج  .مرور شد سیمان-برای ساخت چوب کشاورزی و ضایعات چوبد پسماندرمطالعات انجام شده در داخل و خارج از کشور درباره کارب

. های خوبی از خود نشان دادندمقاومتسیمان تهیه شده از ساقه پنبه، کاه گندم و کلش برنج به ترتیب -چوبتخته که مطالعات نشان داد 

 سیمان-چوبعنوان ماده اولیه برای ساخت هتوان از ضایعات کشاورزی با رعایت نسبت های مناسب بکه می دادندان تحقیقات نش نتایج

 استفاده نمود.

 های کشاورزی، مواد لیگنوسلولزیپسماندبرنج،  چوب سیمان، کاه گندم، کلش کلمات کلیدی: 

 

 . مقدمه1
که از ترکیب ذرات آلی مثل مواد لیگنوسلولزی چوبی و غیر چوبی با چوب سیمان یکی از فراورده های چندسازه چوبی است 

اتصال دهنده های معدنی مثل سیمان، گچ و... حاصل می شود و میتواند به عنوان مصالح ساختمانی مورد استفاده قرار گیرد. 

دی مطلوبی مانند مقاومت به فراورده های چوب سیمان که امروزه در بیشتر کشورهای جهان تولید میگردد، دارای خواص کاربر

عوامل جوی، آتش و عوامل بیولوژیکی و سبکی وزن در مقایسه با سایر مصالح ساختمانی بوده و از پایداری ابعاد باالیی برخوردار 

حدهای مسکونی ادر احداث وصفحات بزرگی تولید میشوند، به طور گسترده ای  است. امروزه پانل های چوب سیمان که به صورت

دارا بودن خاصیت  چوب سیمان به لحاظ مقاومت های مکانیکی و مقاومت در برابر آتش واری مورد استفاده قرار میگیرند. جو ت

دارای مقاومت  (MDF)محصوالت چوبی مانند تخته خرده چوب و تخته فیبر با دانسیته متوسطسایر در مقایسه با جذب صوت 

ن به استفاده از مواد معدنی به جای چسب های رزینی)با ترکیبات فنل( اشاره از دیگر مزایای چوب سیمان میتوا باالیی است.

هدف از اجرای چنین طرح های کرد که در این صورت خطر متصاعد شدن فنل و آسیب به سالمت انسان به حداقل می رسد. 

ب سیمان برای مصارف در ساخت چوبا چوب ماسیو ضایعات صنایع چوب پسماندهای کشاورزی و تحقیقاتی، جایگزین کردن 

( در بررسی امکان استفاده از 1385ساختمانی و تولید محصوالت سبک تر با روش ساخت آسان است. آموسی و همکاران)

کامپوزیت های سبک چوب سیمان در مقاوم سازی ساختمان ها در برابر سوانح طبیعی به این نتیجه رسیدند که کامپوزیت های 

در حد مطلوب میباشند که علت این مسئله به دلیل ایجاد هیدراتاسیون سیمان با چوب و احاطه  تهیه شده دارای مقاومت هایی

استحکام بیشتر در این کامپوزیت ها میباشد. به همین دلیل مناسب برای شدن کامل الیاف با اتصاالت کریستالی سیمان و ایجاد 

( رفتار هیدراتاسیون و مقاومت فشاری تخته 2003) Wei .باشندمی کاربرد های ساختمانی به ویژه برای پوشش های خارجی 

دارند و  سیمانالیاف سیمان را مورد بررسی قرار داد. نتایج بررسی او نشان داد که الیاف اثر منفی زیادی بر روی هیدراتاسیون 

ید انتظار شیمیایی مناسب نبا دریافت که بدون افزودن موادوی مقاومت فشاری تخته ها را به شدت پایین می آورند. همچنین 

اخیراً به دلیل کمبود منابع چوبی در کشور، بررسی امکان کاربرد مواد لیگنوسلولزی غیر ست آید. داشت که نتیجه مطلوب به د
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نظیر پسماندهای کشاورزی همچون کلش برنج، کاه گندم وساقه پنبه و... و نیز ضایعات حاصل از صنایع چوبی نظیر خاک چوبی 

ر ساخت فراورده های مرکب چوبی امری مهم تلقی میشود. از عواملی که سبب افزایش گرایش به استفاده از پسماندهای اره د

ن آنها و همچنین قیمت کمتر نی این پسماندها، بالاستفاده بودکشاورزی برای تولید چندسازه های چوبی میشود میتوان به فزو

اکنون گندم و برنج از مهم ترین محصوالت کشاورزی جهان و مخصوصاً ایران  آنها نسبت به محصوالت جنگلی اشاره کرد. هم

هستند و سطح کشت قابل توجهی را به بخود اختصاص داده اند. با این حال مکرراً مشاهده شده که پسماندهای حاصل از این 

مواد آلی مورد نیاز برای ساخت محصوالت در کشور ما سوزانده میشود و باعث آلودگی های زیست محیطی میگردد؛ پس تأمین 

فراورده های مرکب چوبی همچون چوب سیمان از این پسماندها میتواند هم از لحاظ زیست محیطی و هم از لحاظ اقتصادی 

بسیار مقرون به صرفه باشد. با توجه به اهمیت پسماندهای کشاورزی و کاربرد سنجیده آن با ارزش افزوده باالتر در صنعت چوب، 

 یق با هدف جمع آوری اطالعات کافی در این خصوص انجام شد.این تحق
 

 . روش کار2

اندهای کشاورزی مانند کلش پسم ل و خارج از کشور درباره کاربردبا توجه به مروری بودن مقاله، مطالعات انجام شده در داخ

ساخت چوب سیمان مرور شدند و با بررسی برنج، کاه گندم، پوشال و پوسته شالی و... و ضایعات حاصل از صنایع چوب برای 

 نتایج آنها پیشنهادات مطلوب ارائه شد.

 

 . نتایج و بحث3

باهم مقایسه کردند و به این نتیجه  بار حداکثر در مکانیکی مقاومت نظر ازرا  شده ساخته های پانل( 1392ی و همکاران )ابائگلب

و ساقه پنبه  مقاومت را داشته مگاپاسکال( بیشترین مقدار 4146/4)شاهد عنوان به صنوبر از شده تهیه سیمان تختهرسیدند که 

مگاپاسکال( به ترتیب در مرتبه های پایین تری  8622/0مگاپاسکال( و کلش برنج ) 6776/1مگاپاسکال(، کاه گندم ) 463/2)

 مناسب، هاینسبت  رعایت با کشاورزی ضایعات از دهنده این است که میتوان قرار گرفته اند. البته نتایج کامل این تحقیق نشان

 .نمود استفاده انباری و دیوار ساخت برای اولیه ماده عنوانه ب

 شستشوی تأثیراز گونه های جنگلی راش، ممرز و توسکا در ساخت پانل های چوب سیمان و  ،( در یک تحقیق1994رنگ آور )

 استخراجی مواد کاهش با ها چوب خرده شستشوی که رسید نتیجه این به آن اتصاالت و پرتلند سیمان یگیرای بر ها چوب خرده

 اتصاالت ایجاد با و داده افزایش را سیمان هیدراتاسیون گرمای و داده قرار تأثیر تحت را سیمان گیرایی و هیدراتاسیون چوب،

 .بخشد می بهبود را سیمان چوب های پانل( داخلی چسبندگی) سطح بر عمود کششی و خمشی های مقاومت تر، قوی

 به صنوبر گونه از نامبرده. قرارداد مطالعه مورد را سیمان چوب کاربردی صفحات خواص بر افزودنی مواد ( تأثیر1372یزدی )

 .دست یافت مکانیکی در خواص مناسبی بسیار نتایج به ، افزودنی ماده %5 افزودن و با کرد استفاده چوبی ماده عنوان

Zziwa   ( 2006و همکاران)  سیمان  به چوب نسبت با پرتلند با سیمان کاج اره خاک اختالط از حاصل ای سازه چندبلوک های

اندازه گیری وزن، حجم و محاسبه دانسیته و نیز  با ورا ارزیابی کردند میلی متر  5/3تا  5/2و ذرات چوب با قطر  1به  2و  2به  3

دیواری های  سازهدر حتی و مستقیم وارده بار تحت ها سازه اندازه گیری مقاومت فشاری آنها به این نتیجه رسیدند که این چند

 داخلی دیوارهای برای چارچوب تزئینی های تکه صورت بهمی توانند  سبک دلیل وزن به ولی ، نیستند مناسب سنگین نیمه بار با

 این به ها فشاری نمونهمقاومت مجدد  گیری اندازه و ها این فرآورده نمودن خیس با آنها همچنین .گیرند استفاده قرار مورد

 .یابد کاهش می درصد 40 حدود مرطوب های در مکان آنها مقاومت که رسیدند نتیجه

 بررسی قرار مورد را آهن راه تراورس بازیافتی از شده سیمان ساخته چوب مکانیکی و فیزیکی خواص (1387) همکاران و طبرسا

 5، 3کلریدکلسیم ) افزودنی ماده و درجه سانتی گراد ( 60و  25حرارت )  تأثیردرجه شامل که تیمار شش بررسی این در دادند؛

 .گرفت قرار بررسی مورد بود، سیمان چوب خواص صفحات سیمان بر ی کننده جفت عنوان درصد وزن خشک سیمان ( به 7و 

 می درصد 95 اطمینان سطح در داری معنی اختالف دارای مختلف تیمارهای در شده ساخته های تخته که داد نشان نتایج
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 افزودنی ی ماده درصد 7 و گراد سانتی درجه 25 دمای در شده ساخته های هتخت مختلف، تیمارهای به توجه با .باشند

 دمای در شده ساخته های تخته به نسبتی کمتر ضخامتی واکشیدگی و آب جذب و باالتر مکانیکی های مقاومت کلریدکلسیم،

  .داشتند کلسیم کلرید درصد 3 افزودنی ی ماده و گراد سانتی درجه 60

درصد براساس وزن تخته مورد استفاده قرار داد. این محقق به این  30و  20، 10سطح  3( الیاف بازیافتی را در 2002ولی زاده )

 می باشد.  90به  10نتیجه رسید که بهترین درصد اختالط الیاف به سیمان 

اد ذرات خرده چوب تأثیر فراوانی برخواص فیزیکی و ( در تحقیقات خود به این نتیجه رسیدند که ابع2011ناظریان وهمکاران )

مکانیکی دارد. نتایج این تحقیق نشان داد که تغییر در ابعاد ذرات باعث افزایش ضریب نازکی، ضریب فشردگی و سطح ویژه ذرات 

ابعاد، ضریب همچنین تخته هایی که از ذراتی با و درنهایت بهبود واکشیدگی ضخامت و خواص مکانیکی تخته ها شده است. 

نازکی، فشردگی و سطح ویژه کم تر ساخته شده بودند، خواص مقاومتی کمتری داشته اند. همچنین کاهش ابعاد ذرات، باعث 

ده از ذرات کوچک تر افزایش انحالل مواد استخراجی و قندها در محلول سیمانی شده و در نتیجه مقاومت تخته های ساخته ش

  کاهش یافته است.

( با استفاده از الیاف لیگنوسلولزی به همراه خاکستر سبوس برنج، بلوک های سیمانی سبک ساختند 1392کاران )ضیابری و هم

و اثر نوع و مقدار هر یک از مواد بر خواص مکانیکی و فیزیکی نمونه ها را بررسی کردند و به این نتیجه رسیدند که بلوک های 

دانسیته و مقاومت فشاری و همچنین کمترین مقدار جذب آب بودند. اثر مقدار ساخته شده از الیاف بازیافتی دارای بیشترین 

، دانسیته ی بلوک ها کاهش درصد 50خاکستر سبوس برنج بر خواص بلوک ها نشان داد که با افزایش مقدار خاکستر از صفر به 

 .حاصل شددرصد خاکستر سبوس برنج  25و بهترین نتایج جذب آب و مقاومت فشاری در میزان  یافته

تحقیقی به منظور بررسی تأثیر کاربرد پسماندهای لیگنوسلولزی سبوس و ساقه برنج بر ویژگی ( 1392)مهدی نیا و همکاران 

های فراورده چندسازه چوب سیمان انجام دادند و به این نتیجه رسیدند که با تغییر ماده لیگنوسلولزی از کلش برنج به مخلوط 

. همچنین نتایج نشان و واکشیدگی ضخامت افزایش یافته است ولی جذب آب ویژگی های مکانیکی بهبود یافته کلش و صنوبر،

درصد خاکستر سبوس برنج استفاده شد، بیشترین مقاومت خمشی، مدول االستیسیته، مقاومت برشی و  4داد زمانی که از 

 ه دست آمد.ساعت در آب ب 24و  2کمترین واکشیدگی ضخامت و جذب آب بعد از 
 

 . نتیجه گیری و پیشنهادات4

های اردبیل، گیالن و ساخت چوب سیمان، استانکاربرد پسماندهای کشاورزی در  با توجه به تحقیقات صورت گرفته در مورد

وجود مازندران به دلیل دارا بودن مزارع گندم و برنج و به دنبال آن تولید قابل توجهی کاه گندم و کلش برنج و همچنین 

توجه به اهمیت صیانت  بری و تولید ضایعات حاصل از صنایع چوب، توان بالقوه ای در این خصوص داشته و باهای چوبکارگاه

و ضایعات صنایع  مذکورهای شود که از پسماندهای کشاورزی استاناز منابع طبیعی و کاهش قطع درختان جنگلی پیشنهاد می

 چوب به عنوان ماده اولیه مطلوب در ساخت پانل های چوب سیمان استفاده گردد.
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 پژوهشی تحقیقات علوم چوب و کاغذ ایران.-شده از پسماندهای کشاورزی، فصلنامه علمی

، بررسی تأثیر کاربرد پسماندهای 1392نیا,میثم؛ مینا احمدی؛ آرش فرج پور؛ اصغر تابعی و سعید کامرانی، مهدی  .10

لیگنوسلولزی)سبوس و ساقه برنج( بر ویژگی های فراورده چندسازه چوب سیمان،مجله تحقیقات منابع طبیعی تجدید 

 شونده.
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Abstract 
The efforts to expand the wood-cement board industry based on agricultural residues and wood 

wastes are becoming increasing. Recently, due to shortage of raw material for wood industries in the 

country, it is important to use wood waste and agricultural wastes such as rice and wheat straw and 

cotton stalk in wood-based composite industry. Important factors for increasing the tendency of using 
the agricultural residue and wood waste in the production of wood composites are attributed to the high 

amounts of these wastes, their inusability, and their lower cost than forestry raw materials. This study 

was conducted to investigate the feasibility of using wood and agricultural residues for manufacturing 
wood-cement boards. Therefore, internal and international studies on the use of agricultural waste and 

wood waste for manufacturing of wood-cement board are reviewed. The results revealed that the wood-

cement boards made of cotton stalk, wheat and rice straw showed good mechanical and physical 

properties, respectively. The results also showed that agricultural waste can be used as a raw material 
for making wood-cement board with appropriate ratios with wood.  

Keywords: wood-cement board, wheat straw, rice straw, agricultural residues, lignocellulosic 

materials 
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