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 الخالصة 
ح حبیبیôة مسôتوفیة للمتطلبôات القیاسôیة اجري البحث على سیقان القطن لمعرفôة صôالحیتھا النتôاج الôوا       

 ١٢احادیة الطبقôة و٢٧لوحا مضغوطا مختبریا منھا  ٣٩تم تصنیع  .الخاصة بااللواح المصنعة من الخشب 
ثالثیôôة الطبقôôة وذلôôك الختبôôار تôôأثیر حجôôم الôôدقائق وكثافôôة اللôôوح وعôôدد طبقôôات اللôôوح فôôي صôôفاتھ الفیزیائیôôة 

دقائق األصôôغر حجمôôا ادت الôôى تحسôôن كôôل مôôن الصôôفات المیكانیكیôôة أظھôôرت النتôôائج ان الôô .والمیكانیكیôôة
قôد اعطôت ) ٠.٥٥٠(والفیزیائیة وقد تداخل عامل الحجم ھذا مع عامل كثافة اللوح وظھر ان الكثافôة األوطôأ 

تغییر عôدد  .قیما متدنیة جدا للصفات المیكانیكیة في حین لم تؤثر بمثل ھذا األسلوب على الصفاتت الفیزیائیة
 .ات اللوح ضاعف من قیمة كل من معاملي الكسر والمرونة كما أدى الى تحسôین مقاومôة األلôواح للمôاءطبق

ھذه النتائج أوضحت صالحیة سیقان القطôن النتôاج الôواح حبیبیôة قیاسôیة باسôتخدام المتغیôرات المôذكورة فôي 
 .البحث مع بعض التحسینات الممكنة 

 
 المقدمة

ید من االستخدامات منھا البنائیة ومنھا ما یتعلق بصناعة االثاث بمختلف یدخل اللوح الحبیبي  في العد        
ھذا اللوح ینتج عادة من  خشب األشجار في حین ان الكثیر من البلدان قد اتجھت الى استغالل  .ھ ــانواع

مواد اخرى كبدیل عن جذوع األشجار النتاج انواع مختلفة من األلواح وباألخص تلك الدول الفقیرة 
من بین ھذه المواد مخلفات مصانع األخشاب وبعض  .بات والتي لدیھا نقص في مواردھا الخشبیةبالغا

بحیث ان بعضھا )  ١٩٧١،Travnik و   Eisner  مخلفات الحقول الزراعیة وانواع من النباتات الحولیة 
 ( ل البكازاصبحت صادراتھ تشكل رقما كبیرا من دخلھ القومي كما ھو الحال في كوبا عن طریق استغال

 بعض ھذه المواد  ) ١٩٨٤،  Carvajal( في مجال صناعة األلواح المضغوطة )مخلفات قصب السكر 
 ، Abd Ali(تم البحث فیھ وتجربتھ محلیا كالقصب والبردي وسیقان زھرة الشمس وغیرھا (اللكنوسلیلوزیة

 )١٩٩٧، Kasirو     Abd Aliو  ١٩٩٣
ن ھذه المواد بحسب مدى مالئمة كل منھا من حیث التركیب تختلف نوعیة األلواح المنتجة م       

التشریحي وما یتعلق بنوعیة وأبعاد الخالیا وسماكة جدرانھا وكذا تركیبھا الكیمیاوي وغیر ذلك من الصفات 
التي تؤثر بشكل مباشر في مدى نجاح عملیات التصنیع، لذلك ینبغي البحث في كل مادة العطاء انسب 

 .ن انتاج اللوح المطلوب الطرق التي تمكن م
 ١٩٧٠،   Chitenden(تشیر المراجع الى ان سیقان القطن من بین المواد المستخدمة في ھذا المجال      

اما المستویات المالئمة من عوامل التصنیع التي تمّكن من انتاج اللوح القیاسي فھي خاضعة للبحث )
لتكون المادة األولیة للبحث على اعتبار ان  )ن القطنسیقا (من ھذا المنطلق اختیرت ھذه المادة  .والدراسة

ھذا المحصول الصناعي المھم یزرع بمساحات واسعة وبدعم وتوجیھ من الدولة، ھذا ما یوفر میزة ھامة 
في ھذا المجال وھي تقلیل تكالیف الجمع ھذا من جانب ، اما من الجانب اآلخر فان السیقان المتبقیة في 

اتجاه مما یجعل كلفة المواد األولیة مقتصرة في الوقت الحاضر على تكالیف التجمیع الحقول ال تستغل بأي 
وبالنظر لتوّجھ وزارة الصناعة والمعادن في ایجاد صناعة للمسطحات الخشبیة معتمدة على موادنا  .والنقل 

ان القطن في انتاج األولیة المتوفرة فقد تم التعاون معھا في انجاز ھذا البحث لمعرفة امكانیة استغالل سیق
 .االواح حبیبیة تصلح  لصناعة االثاث 



 مواد وطرق البحث
 كغم من سیقان القطن بعد جني المحصول من الموقع التابع لمركز 300تم جمع حوال  :المواد األولیة 

-٨لمحتوى رطوبي  (الربیع للبحوث الزراعیة والغذائیة في منطقة التاجي شمال بغداد وتركت لتجف ھوائیا
  تم تقطیعھا الى %)١٠

  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ١١/٢٠٠٤/ ٩وقبولھ         ٢٠٠٤/ ٨/ ٤تأریخ تسلم البحث 
 

بوساطة ماكنة تحضیر الôدقائق ، وقôد اسôتخدم   ( Particles )سم ثم لتحول الى دقائق   )٥-٢(قطع باطوال 
لôدى شôركة  (والثانیôة للôدقائق الناعمôة ) القطôاع الخôاص لôدى (لھذا الغرض ماكنتان األولى للôدقائق الخشôنة 

أجریت الغربلة على الôدقائق بغرابیôل مختلفôة واختیôر منھôا أربôع مجôامیع متباینôة فôي أبعôاد  . )الباسل العامة 
           :دقائقھا وكما یأتي

بحسôب مجامیعھôا  أجریت عملیة تجفیôف الôدقائق بôالفرن .ملم١<):د(ملم،٢-١):ج(ملم،٥-٢):ب(ملم، ٥>):آ(
ثم وضعت في أكیاس بولي أثیلôین كôي ال تكتسôب رطوبôة %) ٣-١(لحین الوصول الى محتوى رطوبي بین 

وقôد اسôتخدم راتôنج الریôزول المصôنع فôي شôركة ذات الصôواري العامôة فôي جمیôع مراحôل البحôث  .من الجôو
أللôواح ثالثیôة الطبقôة فقôد احتôوت أمôا ا .من الوزن الجاف للدقائق في حالة األلواح احادیة الطبقôة%١٠بنسبة
فôي الطبقتôین السôطحیتین لôوزن الôدقائق الجôاف ایضôا ،   %١٤من الالصق في الطبقة الوسôطیة و %٨على

 .ھذا وقد شكل مجموع وزن الطبقتین السطحیتین ثلث وزن الطبقة الوسطیة لھذه األلواح 
التصôنیع  تôم اجôراء عملیôات التصôنیع التôي  بعد تحدید أوزان المôواد األولیôة الداخلôة فôي  :خطوات التصنیع 

 )سôم مكبوسôة كبسôا اولیôا بôاردا  x 30 25تسبق عملیة الكôبس الحôار یôدویا العôداد حصôیرة اللôوح باالبعôاد 
Prepressing  ) .  وقد تم استخدام المستوات التالیة من العوامل أثناء الكبس: 

ثانیôة ،  الضغôـط  ٥٠ـô  ٤٠دقôائق ،   مôدة االنغـôـالق٦: ،    وقـôـت الكبـôـس  مْ ١٧٠درجة حرارة الكôبس     
میكاباسكال ، وبعد انتھاء مدة الكôبس أخرجôت األلôواح وتركôت الكمôال التصôلب والتجôانس مôع  ٤.٢:النوعي

 .الظروف المحیطة 
 :نفذ البحث بمرحلتین وكما یلي :التصمیم والتحلیل االحصائي 

 :وبعاملین متغیرین ھما )حادیة الطبقةأ(في المرحلة األولى تم انتاج الواح متجانسة
 )بثالث مستویات تمثل االحجام  آ ،  ب ، ج  (عامل حجم الدقائق   -أ     
 )٣سم /غم ٧٥٠،  ٦٥٠،  ٥٥٠بثالث مستویات ھي  (عامل كثافة اللوح المصنع  -ب    

 ٣ذ مôن كôل لôوح أخô .لوحôا ٢٧مرات فیكون عôدد األلôواح  ٣كرر كل منھا  ٩ =بذلك یكون عدد المعامالت 
نمôôاذج لالختبôôار لكôôل صôôفة مôôن الصôôفات المدروسôôة وحللôôت النتôôائج احصôôائیا علôôى انھôôا تجربôôة عاملیôôة وفôôق 

 . ( Factorial CRD )التصمیم العشوائي التام 
وفي المرحلة الثانیة تم انتاج الواح ثالثیة الطبقة بعاملي المرحلة األولى نفسھما ولكن بمستویات مختلفôة      

للطبقôة  )ب ، ج (لتكّون سطحي اللوح والدقائق الخشنة من النôوعین  )حجم د (ختیرت الدقائق الناعمةحیث ا
 /غôم ) ٠.٧٨٠، ٠.٧٠٠(أما المتغیر الثاني فكان كثافة اللوح بمستویین ھما .الوسطیة للوح بحسب المعاملة 

 .ر المرحلة األولى مرات واختبرت األلواح بنفس طریقة اختبا ٣كررت  ٤كان عدد المعامالت  ٣سم
بعôد تھôذیب األلôواح وتركھôا لفتôر ة التكییôف مôع الظôروف الجویôة تôم  :الفحوص炳ات المیكانیكی炳ة والفیزیائی炳ة 

سôم وبطôول اللôوح،  ٥نماذج بعôرض  ٤قیاس أبعادھا لحساب أوزانھا النوعیة ، بعدھا تم تقطیع كل منھا الى 
واالثنان اآلخران تôم تقطیعھمôا بحیôث  ( Bending strength )اثنان منھا خصص لفحص مقاومة االنحناء 

لفحص الزیادة الوزنیôة واالنتفôاخ ونموذجôان لفحôص  ٣نماذج لفحص قوة التماسك و  ٣امكن الحصول على 
الفحوصôôات المیكانیكیôôة بمختبôôر فحôôص األخشôôاب بجامعôôة الموصôôل والفحوصôôات  اجریôôت.التمôôدد الطôôولي

أخذت القراءات وحللت احصائیا وقورنت مع قôیم  .بغداد لألثاث األخرى في وحدة البحث والتطویر بمصنع 
 )١٩٩٣، ANSI/A208.1(المتطلبات القیاسیة

 



 النتائج والمناقشة
اشôôارت نتôôائج فحوصôôات األلôôواح احادیôôة الطبقôôة ان ھنôôاك تôôأثیرا كبیôôرا لكôôل مôôن عôôاملي حجôôم الôôدقائق       

ھذا التأثیر في الصفات المیكانیكیة ، فقد ازداد المعدل یوضح  )١(دول لجاف وكثافة اللوح في صفات األلواح 
،    ٧.١٦(مôôôن الôôôدقائق الôôôى   )آ(میكاباسôôôكال اللôôôواح المجموعôôôة ٦.٢٥العôôôام لمعامôôôل الكسôôôر مôôôن

ھذا التأثیر كôان أوضôح علôى صôفة قôوة التماسôك  .على التوالي  ،)ج(،  )ب(میكاباسكال للمجموعتین )٧.١٨
  ٠.٣٢١، ٠.٢٨٤، ٠.٢٧٤ئق الخشôôنة الôôى الôôدقائق الناعمôôة وبمعôôدل  حیôôث ازدادت باسôôتمرار مôôن الôôدقا

 .میكاباسكال، على التوالي  
 
 

 تأثیر حجم الدقائق وكثافة اللوح في الصفات المیكانیكیة لاللواح احادیة الطبقة ):١(الجدول 
رقôôôôôôôôôôôôôم 
  المعاملة

حجôôôôôôôôôôôôôôôم 
  *الدقائق

الكثافôôôôôôôôôôôôôôôôôة 
  المخططـة

  )٣سم/ غم (

الكثافôôôôôôôôôôôôôôôôôة 
الفعلیôôôôôôôôôôôôôôôôôة 

  )٣سم/غم(

  )میكاباسكال( قوة التماسك   )میكاباسكال( امل الكسر مع

  المعدل  قیمة المعاملة  المعدل  قیمة المعاملة

    ٤.٧٢  ٠.٥٥٦  ٠.٥٥٠  أ  ١
٦.٢٥  
  

٠.٢٦٣    
٠.٢٧٤  

  
  ٠.٢٨١  ٧.٣٥  ٠.٦٦١  ٠.٦٥٠  أ  ٢
  ٠.٢٧٩  ٧.٤٨  ٠.٧٤٦  ٠.٧٥٠  أ  ٣
    ٤.١٣  ٠.٥٤٧  ٠.٥٥٠  ب  ٤

٧.١٦  
  

٠.٢١٥    
  ٠.٢٤٠  ٦.٩٤  ٠.٦٥٧  ٠.٦٥٠  ب  ٥  ٠.٢٨٤

  ٠.٣٩٦  ١٠.٤٠  ٠.٧٢٠  ٠.٧٥٠  ب  ٦
  ٣.٦٤  ٠.٥٧٥  ٠.٥٥٠  ج  ٧

٧.١٨  
٠.٢٧٢  

٠.٣٢١  
  

  ٠.٣٦٦  ٩.٠٤  ٠.٦٨٨  ٠.٦٥٠  ج  ٨
  ٠.٣٢٤  ٨.٨٦  ٠.٧٤٨  ٠.٧٥٠  ج  ٩
 احجام الدقائق موضحة في طرق ومواد البحث   *
 

، ففي حالة معامل الكسر أدت الكثافة الى أما تأثیر كثافة اللوح فقد جاء متداخال مع تأثیر العامل األول       
وذلك لجمیع انواع الدقائق بحیث ان القیم قد  ٣سم/غم ٠.٥٦٠  ٠.٥٥٠تحسن كبیر جدا بین المستویین  

تضاعفت تقریبا مع زیادة الكثافة بین ھذین المستویین في حین لم یحصل الشيء نفسھ لصفة قوة التماسك 
نوعیة الدقائق فبینما كان تحسنھا طفیفا مع ازدیاد الكثافة في حالة حیث اختلفت الزیادة بمقدارھا بحسب 

وعند مقارنة المعامالت مع بعضھا نجد  .الدقائق الخشنة فقد تحسنت بمقدار اكبر لنوعي الدقائق اآلخرین 
ان المعاملة السادسة اعطت افضل القیم وعند موازنتھا بالمتطلبات القیاسیة كان معامل الكسر لھا غیر 

 ANSI / A208.1توف بینما استوفت صفة قوة التماسك الحد األدنى المسموح بھ في المواصفة مس
)١٩٩٣.( 

فانھا تظھر بوضوح ان مقدار الماء الممتص وكذا ) ٢(اما الصفات الفیزیائیة الموضحة في الجدول       
ناعة اللوح وقد ظھر انتفاخ االلواح وتمددھا الطولي قد تناقص مع تقلیص حجم الدقائق المستخدمة في ص

 .الفرق بین النوعین الثاني والثالث اكبر مما ھو بین األول والثاني 
لقد اثر عامل كثافة اللوح بمقادیر مختلفة بحسب كل صفة ففي حین لم یكن تأثیره واضحا على صفة       

ادة في مقدار االنتفاخ فقد ادت زیادة كثافة اللوح الى زی .الزیادة الوزنیة كان غیر ذلك للصفتین االخریتین 
بسماكة االلواح وفي تمددھا الطولي وھذا على األغلب مرده الى ان األلواح األعلى كثافة قد احتوت مادة 
خشبیة اكبر أي ان دقائقھا كانت متراصة بشكل اكبر مما جعل تغلغل الماء بین وفي داخل دقائقھا قد ادى 

لواح ذات الكثافة االوطأ، مثل ھذه النتییجة أكدھا الى تباعدھا عن بعضھا بمقدار اعلى مما حصل لال
ان مالحظة القیم الواردة في  ).١٩٧٤(   Moslemiو  )١٩٧٣(وآخرون  Jertjejensenمختصون  مثل 

الجدول المذكور تقود الى االستنتاج بان حوالي ثالثة ارباع الزیادة الوزنیة واالنتفاخ والتمدد الطولي قد 
أما  .ولیتین من الغمر مما یعني ان االلواح قد تأثرت بمعدل اعلى مما یجب بالماء حصل خالل الساعتین اال



المعاملة األفضل من ناحیة الصفات الفیزیائیة فكانت المعاملة السابعة على الرغم من امتصاصھا لمقدار من 
الحكم على صالحیة الماء اكبر من المعاملة الثامنة حیث ان صفتي االنتفاخ والتمدد الطولي اكثر اھمیة في 

 .ھذا یعني ان حجم الدقائق األنعم قد اعطى نتائج افضل من ناحیة الصفات الفیزیائیة لاللواح  .اللوح 
ان صفات اللوح وكما اشیر آنفا تتأثر بالكثیر من العوامل التي تتداخل مع بعضھا في التأثیر لتعطي في       

لھذا فقد استبعد الحجôم  )١٩٩٨،  Stefka(عوامل التصنیع النتیجة لوحا مختلفا عند تغییر واحد او اكثر من 
فôôي المرحلôôة الثانیôôة مôôن البحôôث واسôôتعمل الحجمôôان  ب ، ج  لیكôôّون كôôل منھمôôا الطبقôôة  )آ(األخشôôن للôôدقائق 

على امل ان یؤدي تحسین سôطح  )حجم  د  (الوسطیة أللواح ثالثیة الطبقة یتكون سطحاھا من دقائق ناعمة 
یات اخôرى مôن حادیة الطبقôة ، ھôذا اضôافة الôى اسôتخدام مسôتوصفات افضل من االلواح ا اللوح الى اعطائھ

صôفات األلôواح ثالثیôة الطبقôة  )٣(یوضôح الجôدول   .الكثافة وزیادة المحتوى الصمغي للطبقتین السطحیتین 
 .والتي تظھر بجالء تفوقھا على االلواح احادیة الطبقة 

میكاباسكال وبھذا   ٢٦.١٤الكسر وباالخص لاللواح ذات الكثافة العالیة حیث بلغ معدلھ  لقد ازداد معامل
اما قوة التماسك ، وحیث انھا تعتمد بالدرجة  .یكون قد تفوق كثیرا على المتطلبات القیاسیة لھذه الصفة 

میكاباسكال  ٠.٣٩٦وبقیمة قصوى مقدارھا  )ب(األساس على الطبقة الوسطیة فقد ظھر تفوق الدقائق حجم 
لاللواح ذات الكثافة االعلى وھذه القیمة مستوفیة للشروط المطلوبة في حین ان قیم االلواح ذات الدقائق  

 لم تستوف ذلك) ج(
  

  تأثیر حجم الدقائق وكثافة اللوح في الصفات الفیزیائیة لاللواح احادیة الطبقة ) : ٢(الجدول 
رقم 

  المعاملة 
حجم 
  الدقائق

الكثافة 
المخططة

  ٣سم/غم

الكثافة 
الفعلیة 

  ٣سم/غم

  (%)التمدد الطولي   (%)االنتفاخ   (%)الزیادة الوزنیة 
  ساعة ٢٤  ساعة  ٢  ساعة ٢٤  ساعة ٢  ساعة ٢٤  ساعة ٢

  ٢.١٦  ١.٧٤  ٦٠.٤  ٥٤.١  ١٣٥.٤  ١١٣.٣  ٠.٥٥٦  ٠.٥٥٠  أ  ١
  ٣.٦٧  ٢.٧١  ٨٩.٦  ٨٠.١  ١٥٨.٣  ١١٨.٥  ٠.٦٦١  ٠.٦٥٠  أ  ٢ 

  ٣.٨٧  ٣.٤٩  ١١٨.٤  ٩٢.٢  ١٤٣.٣  ١١١.٦  ٠.٧٤٦  ٠.٧٥٠  أ  ٣
  ٢.٧٥  ٢.١٩  ٥٦.٩  ٣٨.٣  ١٢٦.٦  ١٠٩.١  ٠.٥٤٧  ٠.٥٥٠  ب  ٤
  ٣.٩١  ٢.٨٣  ٧٣.٢  ٥٦.٧  ١٣٧.٥  ١١٤.٩  ٠.٦٥٧  ٠.٦٥٠  ب  ٥
  ٣.٣٥  ٢.٦٠  ٧٩.٣  ٦٧.٩  ١٢٥.٠  ٩٧.٤  ٠.٧٢٠  ٠.٧٥٠  ب  ٦
  ١.٠١  ٠.٩٢  ٢٨.٩  ٢٥.٠  ١٢٣.٧  ١٠٥.٠  ٠.٥٧٥  ٠.٥٥٠  ج  ٧
  ١.١٤  ١.٠٤  ٤١.٥  ٣٨.٠  ٩٨.٦  ٨٤.٦  ٠.٦٨٨  ٠.٦٥٠  ج ٨
  ١.٩٨  ١.٥٩  ٦٤.٢  ٥٦.١  ١١٧.٧  ١٠٢.٨  ٠.٧٤١  ٠.٧٥٠  ج  ٩

  
 تأثیر حجم الدقائق وكثافة اللوح في صفات األلواح ثالثیة الطبقة ):٣(الجدول 

  صفات اللوح
  طبقة الوسطیةحجم دقائق ال

  ج  ب
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  ٢٠.٣٢  ١٢.٦٠  ٢٦.١٤  ١٠.١٢  )میكاباسكال( معامل الكسر 
  ٠.٢٩٦  ٠.٢٦٤  ٠.٣٩٦  ٠.٣١٩  )میكاباسكال( قوة التماسك 

  (%)الزیادة الوزنیة 
  ساعة ٢        
  ساعة ٢٤       

٨٩.٨  
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٦١.٣  
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٦٣.٨  



  (%)االنتفاخ 
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٣٤.٦  
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  (%)التمدد الطولي 
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تôôأثرت الصôôفات الفیزیائیôôة بالعôôاملین بشôôكل كبیôôر ومôôع انھôôا اجمôôاال افضôôل مôôن صôôفات االلôôواح احادیôôة       
حیôث )ب(فة االنتفاخ ، فتاثیر الكثافة ھنا كان دائما ایجابیا مع الدقائق الطبقة فانھا سلكت بشكل مغایر في ص

مع زیادتھا تحسنت الصôفات الثالثôة ،  وباسôتثناء صôفة االنتفôاخ التôي لôم تبôد تôأثرا كبیôرا فقôد تحسôنت ایضôا 
ج اللôوح ان ھذه النتیجة تؤكôد تôداخل العوامôل مôع بعضôھا فانتôا) ج(الصفتین االخریتین لاللواح ذات الدقائق 

ثالثي الطبقة بمحتوى صôمغي متبôاین فôي طبقôات اللôوح وبھôذه المسôتویات مôن الكثافôة یكôون قôد حقôق نتôائج 
ومôôن ناحیôة حجôôم  .افضôل مôن ناحیôôة التصôاق الôôدقائق مôع بعضôôھا ممôا یعیôôق تغلغôل المôôاء الôى داخôôل اللôوح 

األخشôôن ضôمن المسôôتویات  )ةالحشôôو(الôدقائق فôان تôôأثیره كôان بالصôورة التôôي تعطôي افضôلیة لôôدقائق الوسôط
معدالت ھذه الصفات جاءت غیôر مسôتوفیة للمتطلبôات االقیاسôیة مôع انھôا قریبôة جôدا منھôا ، لôذا   .المستخدمة

 و) ١٩٨٣(  Mayو   Roffaelولتحسین الصفات الفیزیائیة ینبغي استخدام البرافین الôذي تشôیر المصôادر 
Berong  )١٩٩٣ (وMaloney   )اثیره ا)١٩٩٣ôôى تôôانع الôôي مصôôادة فôôتعمل عôôذي یسôôا والôôر علیھôôلكبی

 .االلواح الحبیبیة لتحسین صفاتھا الفیزیائیة 
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ABSTRACT 

         The research has conducted to investigate the suitability of cotton stems for 
the production of standard particleboards. Thirty nine boards were manufactured ; 
27 of them were single -layer  and 12 were three - layers boards. The research 
dealt with the effect of particles size, board density, and the number of layers on 
the board properties. The results showed that the smallest particles improved the 
properties of the boards. The specific gravity of 0.550 had a very low mechanical 
but not physical properties. Multi layering of the board duplicated both of modulus 
of rupture and modulus of elasticity and improved the water resistance. The 
experiment assured the suitability of cotton stems for the production of 
particleboards by using the recommended levels of manufacturing variables. 
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