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  قاومت به پوسیدگی چندسازه صنعتیبررسی م
  دانه  پالستیک با و بدون رنگ-آرد سرشاخه پسته

  
  2فراهانی  و محمدرضا ماستري1محدثه صفارزاده*

   دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبیعی گرگان،سی چوب و کاغذ،دانشکده مهندارشد  دانشجوي کارشناسی1
  گرگانی عیطب منابع وي کشاورز علوم دانشکده مهندسی چوب و کاغذ، دانشگاهاستادیار 2

  5/3/92:  ؛ تاریخ پذیرش9/11/89: تاریخ دریافت
  1چکیده

  کوپلیمر-ورده چندسازه صنعتی آرد سرشاخه پستهآدر این مطالعه، مقاومت به پوسیدگی فر
اي  و قارچ مولد پوسیدگی قهوه Trametes versicolorدر برابر قارچ مولد پوسیدگی سفید پروپیلن  پلی

puteana Coniophora دانه محتوي ورده چندسازه با و بدون رنگآهاي فر نمونه.   گردید بررسی   
  ASTMD 1413 درصد آرد سرشاخه پسته در معرض آزمون پوسیدگی، مطابق با استاندارد 60
  کوپلیمر-صنعتی آرد سرشاخه پستهنتایج نشان دادند که فرآورده چندسازه .  ماه قرار گرفتند3مدت  به

ها   تجزیه و تحلیل آماري نشان داد که میزان کاهش وزن نمونه.باشد پروپیلن مستعد پوسیدگی می پلی
وسیدگی سفید بود، ولی رچ مولد پتر از قا داري بیش طور معنی اي به در اثر قارچ مولد پوسیدگی قهوه

با بررسی . ها نداشت داري بر روي کاهش وزن نمونه ثیر معنیدانه تأ  رنگ نداشتن حضورحضور یا
ورده چندسازه سرشاخه آها در فر هاي پوسیده و شاهد، حضور منافذ و ترك میکروسکوپ الکترونی نمونه

نشان  C. puteana هاي پوسیده شده توسط قارچ ها در نمونه پروپیلن و نفوذ ریسه پلی  کوپلیمر-پسته
  .صورت سطحی بود نفوذ قارچ مولد پوسیدگی سفید به، ولی داده شد

  

 ،Trametes versicolor پروپیلن، میکروسکوپ الکترونی، پلی  کوپلیمر،سرشاخه پسته  آرد:هاي کلیدي واژه
Coniophora puteana  

                                                             
  saffarzadeh.msk2@yahoo.com: مسئول مکاتبه *
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  مقدمه
عنوان یکی از منابع  اورزي و سرشاخه درختان بهکمبود چوب باعث شده است که ضایعات کش

یکی از کاربردهاي این مواد در . نظران صنایع چوب قرار گیرد لولزي مورد توجه بسیاري از صاحبس
 ها، فرآورده چندسازه چوب دهروآاین فر باشد، یکی از هاي مرکب می تولید انواع چندسازه یا فرآورده

  باچوب الیاف کردن ترکیب از طریق معموالً ب پالستیکچو ورده چندسازهآفر. پالستیک است 
هاي  با روش پلیمر ماتریس در کننده تقویت و پرکننده عنوان هب چوب الیاف افزودن با یا و پلیمرها

  .)2008همکاران،  بخش ونور (گردند می تولید مختلف از جمله اکسترودر، پرس و روش تزریقی
 ترین مهم از. باشد می مختلفی عوامل ثیرتأ تحت پلیمر -چوب الیاف ورده چندسازهآفر خصوصیات

 مواد تولید، روش، سازگارکننده عوامل اثر به توان می ورده چندسازهآبر خصوصیات فر مؤثر فاکتورهاي
 پخش و توزیع و طول پرس، شرایط گرمانرم، پلیمر نوع و درصد سلولزي، مواد لیگنونوع و درصد افزودنی،
  .)2008 ،همکاران بخش ونور (نمود اشاره ...و الیاف یابی جهت اتصال، نوع ماتریس، توده در الیاف مناسب

آرد چوب و ضایعات کشاورزي از جمله  از  چوب پالستیکورده چندسازهآدر فرجا که  از آن
هاي  ورده چندسازه توسط قارچآ فر اینامکان تخریب ،گردد عنوان پرکننده استفاده می سرشاخه درختان به

در  .)2006 ،؛ ایباچ و سلمون2008کاظمی و جلیلوند، (  وجود دارد در محیط مرطوبوسیدگیمولد پ
طور کامل توسط مواد پالستیکی کپسوله شوند، جذب آب در این  که ذرات لیگنوسلولزي به صورتی

 یابد کاهش یافته، در این صورت مقاومت به پوسیدگی نسبت به چوب افزایش میورده چندسازه آفر
ورده چندسازه وجود دارد آضمن تولید این فر رداز جمله مشکالتی که . )2008 و همکاران، اسکریپ(

دوست بودن   سازگاري بین چوب و پالستیک و خاصیت آب نبود،لیگنوسلولزي مواد  رارتیححساسیت 
 وادم در اثر تخریب حرارتی اکسیدکربن  دي مانند فرارترکیباتتولید  .باشد میلیگنوسلولزي  مواد

  پوست میزانافزایش. )2007سو، و کلی( گردد ورده چندسازه متخلخل می باعث تولید فرآ،یگنوسلولزيل
 ، و همکارانجهانشاهی(  همراه با افزایش مواد استخراجی است، از جمله آرد سرشاخهدر مواد اولیه

ورده چندسازه آتخلخل در فر. گرداند تر فراهم می  زمینه را براي تولید گازهاي فرار بیش که،)2010
اساس مواد نسیته آن از مقدار محاسبه شده بربر ایجاد مسیرهایی براي نفوذ آب باعث کاهش دا عالوه

  .)2005 ،؛ شی و گاردنر2009 ،کیم و همکاران؛ 2007 ،وسو  کلی (گردد دهنده می تشکیل
 ها فزودنیا  از،ورده چندسازهآدر فر  و بیولوژیکی مکانیکی،منظور بهبود خصوصیات فیزیکی به

بر  ندنتوا می ،گریزي خاصیت آبا ب  اشاره نمود کههاي معدنی  افزودنیتوان به  که می.شود استفاده می
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 کورد .)2007 ،سو و  کلی( گذار باشندأثیرورده چندسازه تآفر  مقاومت به پوسیدگیوروي جذب آب 
 نشان وازه بررسی نمود ورده چندسآهاي فر ثیر کربنات کلسیم را بر روي جذب آب نمونهأ ت)2011(

 یافته ورده چندسازه کاهشآهاي فر داد که با افزایش میزان کربنات کلسیم میزان جذب آب در نمونه
ناشی از د که با افزایش تالک میزان کاهش وزن ند نشان دا،)2002(پندلتون و همکاران  .است

ف شیشه را بر جذب آب ثیر الیاأت ،)2009(فر و همکاران  قطبی. پوسیدگی افزایش یافته است
 با افزایش درصد الیاف شیشه ، بررسی نمودند آرد چوب-پروپیلن  پلیورده چندسازهآهاي فر نمونه

هاي معدنی  هایی از افزودنی ها نمونه دانه رنگ. نشان دادافزایش مورد آزمایش هاي   نمونه درجذب آب
  . بررسی نگردیده استب و جذب آها بر روي مقاومت به پوسیدگی ثیر آنأباشند که ت می

ثیر نوع قارچ أت میزان مقاومت به پوسیدگی تحت ،ورده چندسازهآعالوه بر قابلیت نفوذ آب در فر
ی عنوان کردند، قارچ مولد ، در پژوهش)2007( و روجر )2001(ایباچ و همکاران . باشد نیز می

هاي ساخته  در چندسازهتري نسبت به قارچ مولد پوسیدگی سفید  اي کاهش وزن بیش پوسیدگی قهوه
  .پروپیلن و الیاف صنوبر ایجاد کرده است  پلیزشده ا

  کوپلیمر-ورده چندسازه آرد سرشاخه پستهآ، بررسی مقاومت به پوسیدگی فرهدف از این پژوهش
ورده آ فر.گردد صورت صنعتی در جنوب کشور تولید می  بهدانه  با و بدون رنگباشد که پروپیلنی می پلی

ی، جهت انتخاب گردید که در هیچ پژوهشلنی از این پیپرو  کوپلیمر پلی-د سرشاخه پسته آرچندسازه
خه پسته همراه با سازد سرشا چه این را متمایز می و آن مقاومت به پوسیدگی آن بررسی نشده است

  .پوست بوده است
  

  ها مواد و روش
 پروپیلن پلی  کوپلیمر- سرشاخه پستهورده چندسازه آرد آ فر:پالستیک هاي چوب سازي نمونه و آماده تهیه

 متر  میلی7دانه به ضخامت  دانه و بدون رنگ با رنگ) اتیلن  درصد پلی50پروپیلن،   درصد پلی50محتوي (
 درصد آرد 60 محتوي وردهاین فرآ. سازان رفسنجان تهیه گردید پالستیک چوب از کارخانه چوب

پروپیلن   لسیم، تالک و پلیها، شامل استئارات ک  درصد افزودنی10 درصد کوپلیمر، 30سرشاخه پسته، 
  .تولید شده بود که به روش اکستروژن ) درصد2( دانه اکسید آهن ، رنگ1خورده با مالئیک انیدریدپیوند

                                                             
1- Maleic Anhydride Grafted Polypropylene 
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 زنی،  و بعد از سمبادهمتر برش داده شد حسب میلی  بر7×10×10ورده چندسازه به ابعاد آهاي فر نمونه
 103کردن در آون در دماي    ساعت و خشک2مدت  دن در آب به چرخه جوشان5ها تحت  نمونه

بعد ). 2004؛ سلمون و ایباچ، 2002ایباچ و سلمون، ( ساعت قرار گرفتند 24مدت  بهگراد  درجه سانتی
  .گیري گردید اندازه 1اي فرآورده چندسازه طبق رابطه ه  نمونهاز هر چرخه، درصد رطوبت 

  

)1(                                                                         100 ]W/)WW[(%MC ooh  
  

 .وزن خشک: Woو وزن مرطوب : Whکه در آن، 
که کل آب  با فرض بر این) 2005ی، سکجناتو(پروپیلن  اتیلن و پلی خاطر جذب آب ناچیز پلی هب

 2 طبق رابطهخه پسته اساس وزن خشک سرشاگردد، درصد رطوبت بر پسته جذب میتوسط سرشاخه 
  . محاسبه گردیدنیز

  

)2                        (                                         100 )]WX/()WW[(%MC ooh  
  

  .آرد سرشاخه پسته فرآورده چندسازهنسبت : X و وزن خشک: Woوزن مرطوب و : Whکه در آن، 
 

انجام  ASTM-D1413  این آزمون طبق استاندارد:آزمون مقاومت به پوسیدگی با روش خاك استریل
 120 سپس.  درصد تهیه گردید33 و با ظرفیت نگهداري آب pH9/7  نمونه خاك با. پذیرفت

هاي کشت قارچ  خاك، با رطوبت تنظیم شده براساس ظرفیت نگهداري آب، در شیشهمترمکعب  سانتی
از  T. versicolorکه براي قارچ هاي محتوي خاك همراه با ماده غذایی  ریخته شد سپس شیشه

بود، در متر  میلی 35×28×3چوب کاج به ابعاد  از برون C. puteanaچوب صنوبر و براي قارچ  برون
ها، یک  شهپس از سرد شدن شی. استریل گردید دقیقه 30مدت  بهگراد   درجه سانتی121 در دماي اتوکالو

ها کشت داده شد و   روي ماده غذایی داخل شیشهنظر در زیر هود المینار بربرش کوچک از قارچ مورد
براي گراد  درجه سانتی 27 درصد و در دماي 70هاي محتوي قارچ در داخل انکوباتور در رطوبت  شیشه
 هفته نگهداري 4مدت  به .puteana Cبراي قارچ گراد  درجه سانتی 22 و در دماي T. versicolorقارچ 
مدت  بهگراد  درجه سانتی 121 دماي در پروپیلن پلی کوپلیمر -تههاي چندسازه سرشاخه پس نمونه. شدند

انکوباتور،  ها در نمونه. یافته قرار گرفتنددر معرض قارچ رشدکالو استریل گردید و سپس ودر ات  دقیقه15
ها  هاي قارچ از روي نمونه  هفته تحت شرایط ذکر شده قرار داده شدند و پس از آن ریسه12مدت  به

گراد   درجه سانتی103  ساعت در آون در دماي24مدت  ها به ها وزن شدند، سپس نمونه حذف و نمونه
  .ها محاسبه شد ها میزان کاهش وزن نمونه قرار گرفتند وبعد از وزن کردن نمونه
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  .دست آمد  به3ها با استفاده از رابطه  نمونه) WL(میزان کاهش وزن 
  

)3                        (                                              100121  ]W/)WW[(%WL ooo  
  

وزن خشک قبل از مجاورت : 1oW، ورده چندسازهآهاي فر صد کاهش وزن نمونهدر: %WLکه در آن، 
  ).گرم(وزن خشک پس از مجاورت با قارچ : 2oWو ) گرم(با قارچ 

 وزن براساس وزن باشند، بنابراین کاهش  در برابر حمله قارچی مقاوم میکلیطور ها به پالستیک
  ).2009رامرز و همکاران، ( گردید محاسبه 4رابطه بر طبق  نیز خشک سرشاخه پسته

  

)4                                                            (100121  )]WX/()WW[(%WL ooow  
  

، ورده چندسازهآهاي فر ن آرد سرشاخه پسته موجود در نمونهدرصد کاهش وز: %WLWکه در آن، 
1oW :گرم (وزن خشک قبل از مجاورت با قارچ( ،2oW : وزن خشک پس از مجاورت با قارچ)گرم (

  .)بدون واحد( نسبت آرد سرشاخه پسته فرآورده چندسازه: Xو 
 مار و پوسیدگیتی دانه که در معرض پیش هاي بدون رنگ نمونه (اي شاهده نمونه: ررسی میکروسکوپیب

براي . دانه مورد بررسی میکروسکوپی قرار گرفتند  رنگپوسیده بدونهاي  نمونه و )قرار نگرفته بودند
  در آون در دمايها نمونه. ها در نیتروژن مایع شکسته شدند  ابتدا نمونهي خشکها سازي نمونه آماده
ها روي  ، نمونهسپس.  خشک شوند ساعت قرار گرفته تا کامال3ًمدت  بهگراد   سانتی درجه103
  مدل1دارنده نمونه با استفاده از چسب کربن تثبیت شدند و با استفاده از دستگاه الیه نشانی نگه

K450Xها توسط  نمونهسپس . ها روکش نازك طال کشیده شد  نمونه سطح شکست روي
  .قرار گرفتند  مورد بررسیVEGA\\TESCA مدل SEM میکروسکوپ الکترونی

با دست آمده در اثر پوسیدگی قارچی  ههاي ب  تجزیه و تحلیل آماري کاهش وزن: آماريهاي محاسبه
  .آنالیز گردید minitabافزار  در نرم  ANOVAاستفاده از

  
  نتایج

 پیدا کرد ورده چندسازه بعد از هر چرخه افزایشآ جذب آب فر:ورده چندسازهآجذب آب فر
 ).1 شکل(

                                                             
1- Squtter Coater  
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  ورده چندسازه سرشاخه درصد تغییرات وزن فرآ-1    شکل 
  .کردن  هاي متوالی جوشاندن و خشک پروپیلن طی چرخه پلی کوپلیمر -پسته

  
پروپیلن   پلی کوپلیمر–ورده چندسازه سرشاخه پستهآدرصد تغییرات وزن ذرات سرشاخه پسته فر

که مشاهده طور همان.  نشان داده شد2کردن در شکل    چرخه جوشاندن در آب و خشک5در طی 
ل، ذرات سرشاخه پسته موجود در فرآورده ذکر شده به مقدار شود، حتی در همان چرخه او می

  .افزایش یافت ییمیزان جز بهاي آب جذب کرد و میزان جذب بعد از هر چرخه  مالحظه قابل
  

  
  

  زه سرشاخهآورده چندسا تغییرات وزن سرشاخه پسته فر-2شکل 
  .کردن  هاي متوالی جوشاندن و خشک پروپیلن طی چرخه پلی  کوپلیمر-پسته
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 95دانه و نوع قارچ را بر روي کاهش وزن در سطح اطمینان  اثر مستقل و متقابل رنگ :کاهش وزن
دانه و اثر  شود، اثر مستقل رنگ که مشاهده میطور همان.  نشان داده شده است1درصد در جدول 

  .دار گردید دار نشد ولی اثر مستقل نوع قارچ معنی  درصد معنی5دانه و نوع قارچ در سطح  رنگمتقابل 
  

  .C. puteanaو  T. versicolor ورده چندسازه در برابر قارچآهاي فر  تجزیه واریانس مقادیر کاهش وزن نمونه-1جدول 
 داري معنی  سطح
  درصد5

 F آزمون  آماره
 مربعات  میانگین

)MS( 

 مجموع
 )S.S (مربعات 

آزادي  درجه
)df( 

 تغییرات منبع
)S.O.V(  

 )P (دانه رنگ  1  09/2  09/2  16/0 693/0

  )f (نوع قارچ  1 42/399 42/399  32/30  000/0
  )P*f (متقابل اثر  1  222/2  222/2  17/7 684/0
  خطا  36  18/474  17/13  
  کل  39 90/877   

  
.  نشان داده شده است3ورده چندسازه در شکل آهاي فر نمونهناشی از پوسیدگی کاهش وزن 

دانه مستعد به پوسیدگی در   رنگ هاي با و بدون ه ورد، فرآ گردد  مشاهده می3 که در شکل طوري همان
 versicolor. T تر از قارچ بیش .puteana C کاهش وزن ناشی از قارچ. باشند  می مقابل هر دو قارچ

  . گردید هش وزن کمی کا تنها موجبT. versicolor بود و 
 

  
  

  پروپیلن  پلیکوپلیمر -ورده چندسازه سرشاخه پسته فرآکاهش وزن درصد -3شکل 
  ..versicolor T و C. puteana هاي پوسیدگی ناشی از قارچ دانه در اثر با و بدون رنگ
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ورده  سرشاخه پسته فرآ آردشوند کاهش وزن ها تنها موجب تخریب چوب می که قارچ با فرض این
ورده چندسازه که در معرض ذرات سرشاخه پسته موجود در فرآ). 4 شکل(ندسازه محاسبه گردید چ

 . درصد نشان دادند20کاهش وزن حدود  ،           قرار گرفته بودند .puteana C قارچ

  

  
  

  پروپیلن  پلی کوپلیمر-ورده چندسازه سرشاخه پسته درصد کاهش وزن سرشاخه پسته فرآ-4شکل 
  .T. versicolorو  C. puteana هاي دانه در اثر پوسیدگی ناشی از قارچ رنگ  با و بدون

     
 هاي هایی را در بخش هاي شاهد، ترك  تصاویر میکروسکوپ الکترونی از نمونه:بررسی میکروسکوپی

ها در قسمت داخلی  ، همچنین این ترك) الف-5 شکل(دهد  ورده چندسازه نشان میآ سطح فرنزدیک
  ). ب-5 شکل(سازه قابل مشاهده بود ورده چندآفر
  

  
  

  ورده چندسازه آهاي شاهد فر  تصویر میکروسکوپ الکترونی از نمونه-5 شکل
  .)قسمت داخلی: ب سطح و  نزدیک:الف (پروپیلن پلی  کوپلیمر–سرشاخه پسته

 الف(
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ر اي قرار گرفتند د ورده چندسازه که در معرض قارچ مولد پوسیدگی قهوهآ فر  نمونهSEMتصاویر 
ورده هاي قارچ از سطح فرآ  ریسه،گردد می که مشاهده  طوري همان.  نشان داده شده است6شکل 

چندسازه امکان نفوذ ورده آفرها در  ترك).  الف- 6شکل (سمت داخل آن نفوذ کرده است  چندسازه به
حفرات در ).  ب-6شکل (ها را از طریق این منافذ به قسمت داخلی چندسازه فراهم آورده است  ریسه

هاي چوبی خالی  سلول. هاي قارچ وجود دارند باشند ریسه میپروپیلن  پلی از کوپلیمرسلولی که خالی 
  ). الف-6شکل (اند  از پلیمر تخریب شده

  

  
  

پوسیده  پروپیلن پلی کوپلیمر - ورده چندسازه آرد سرشاخه پستهآهاي فر  تصویر میکروسکوپ الکترونی نمونه-6شکل 
  .)قسمت داخلی:  ج و قسمت نزدیک به سطح:ب، سمت داخل ها از سطح به نفوذ ریسه: الف( C. puteanaشده توسط 

  
خوبی قابل مشاهده است  ورده چندسازه بهآدر سطح فرT. versicolor هاي قارچ  تراکم ریسه

ورده چندسازه قابل مشاهده است آهاي سطح فر در ترك T. versicolor هاي ریسه ). الف-7شکل (
  ).ب - 7شکل (
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  پروپیلن پلی کوپلیمر -ورده چندسازه سرشاخه پستهآهاي فر  تصویر میکروسکوپ الکترونی از نمونه-7شکل 
 ).ها در منافذ ریسه: بمیسلیوم در سطح و : الف ( T. versicolor پوسیده شده توسط

  
 گیري بحث و نتیجه

میزان  ورده چندسازه بهآي فرها  نشان داده شد که سرشاخه پسته موجود در نمونهدر این پژوهش
 باعث  جوشاندندماي باال هنگام .توجهی طی چرخه جوشاندن و خشک کردن آب جذب کردند قابل

موجود در  ریز منافذ و فرج و خلل در آن تر بیش ها در آب جوش و نفوذ مولکول تر بیش حرکت
هاي  دن در آب در نمونهجا که جذب آب در همان چرخه اول جوشان از آن.  ورده چندسازه گردیدآفر

  شاملورده چندسازه از همان آغازآتوان احتمال داد که فر  می،توجهی بود مورد بررسی به مقدار قابل
ورده چندسازه از آرد سرشاخه پسته استفاده شده است و میزان آجا که در فر از آن.  بوده استيفذامن

تواند با   می پوست،)2010 و همکاران،جهانشاهی ( تر از آرد چوب است پوست در آرد سرشاخه بیش
ورده چندسازه افزایش و باعث کاهش دانسیته آضمن ساخت، منافذ را در فر تر  بیشتولید گازهاي فرار

تیمار  پیش. )2005؛ شی و گاردنر، 2009، ؛ کیم و همکاران2007سو،  و کلی( ورده چندسازه گرددآفر
هاي  وردهآمقدار کمی باعث افزایش جذب آب فر به) چرخه جوشاندن و خشک کردن(مورد استفاده 
 از آسیب طور عمده تواند به افزایش جذب آب میاین .  گردید مطالعه در این پژوهشچندسازه مورد

 و گسترش منافذ یا حذف مواد محلول در  پالستیک در طی هر چرخه  دیدن فرآورده چندسازه چوب
اکسید دانه  رنگ مقدار حضور). 2002 و سلمون، ؛ ایباچ2004سلمون و ایباچ، (آب ناشی شده باشد 

که این منطبق با ورده چندسازه شد گریز باعث کاهش جذب آب در فرآ عنوان یک عامل آب بهآهن 
) 2002(باشد و با نتایج پندلتون و همکاران  می) 2009(فر و همکاران  و قطبی) 2011(نتایج کورد 
ه رطوبت مناسب بهاي مورد بررسی   پسته موجود در نمونهتیمار آرد سرشاخه در اثر پیش. تطابق ندارد

نتایج آزمون پوسیدگی ). 2009 همکاران، رامرز و(  درصد رسیدند20 حدود براي پوسیدگی تقریباً
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اي و سفید  د و هر دو قارچ مولد پوسیدگی قهوهنباش ، مستعد پوسیدگی میها وردهآنشان داد که این فر
دهنده آن است که آرد سرشاخه پسته موجود در  یب کنند، که این نشانتوانستند این فرآورده را تخر

  فعالیت قارچی از نظربرايزمینه مساعد و گردد  طور کامل توسط پالستیک حفاظت نمی ورده بهآفر
 .باشد میورده فراهم آمیزان رطوبت و دسترسی به مواد غذایی در فر

 کوپلیمر - سرشاخه پسته آورده چندسازهد که فرلکترونی نشان داده ش ستفاده از میکروسکوپ ا با ا
ها و منافذ، ممکن است در اثر خروج گازهاي  باشد که این ترك منافذي می ها و پروپیلن داراي ترك پلی

ورده ایجاد شده باشند آفرار ناشی از تخریب حرارتی ذرات سرشاخه پسته در هنگام ساخت این فر
از  C. puteana اي هاي قارچ مولد پوسیدگی قهوه  که ریسهده شهمچنین نشان داد). 2007وسو،  کلی(

چندسازه در هنگام ساخت و در معرض قرارگیري  هاي ایجاد شده در فرآورده ها و ترك طریق شکاف
رده چندسازه را وآتر نفوذ کرده و فر کردن از سطح به قسمت داخلی  هاي جوشاندن و خشک با چرخه

ها در داخل حفرات   به داخل حفرات چوب، سبب گردید ریسه پلیمر نکردن نفوذ.تخریب نمودند
سطح قابل نزدیک به تر در  که قارچ مولد پوسیدگی سفید بیش در حالی. چوب نیز مشاهده گردند

ورده چندسازه در آهاي فر ورده چندسازه را تخریب نموده بود در نتیجه نمونهآتر فر رویت بود و کم
دست  هتري را نشان دادند، این نتایج منطبق با نتایج ب هش وزن کممعرض قارچ مولد پوسیدگی سفید کا

  .باشد  می)2007(روجر و ) 2001(آمده توسط ایباچ و همکاران 
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Abstract1 

In this research, the decay resistance of commercial polypropylene-pistachio 
twigs flour composite with and without pigment was investigated against the white-
rot fungi 'Trametes versicolor' and the brown-rot fungus 'Coniophora puteana'. The 
composite specimens containing 60% pistachio twig flour were exposed to a decay 
test according to modified ASTM D 1413 standard for 3 months. The results showed 
that the composite could be decayed. With analyzing the data, it was shown that the 
weight loss of the composite due to decay by C. puteana was significantly higher 
than that for T. versicolor however, the presence of the pigment did not have any 
significant affect on the weight loss of the composite. Scanning electron microscopic 
(SEM) showed cracks and voids in the control (unexposed samples), as well as the 
fungal hyphae penetration into the samples decayed by C. puteana. Nevertheless 
white rot fungi create a surface decay. 
 
Keywords: Copolymer polypropylene, Pistachio twig flour, Soil block test, 
Scanning electron microscopy, Coniophora puteana, Trametes versicolor 
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