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  دهیچک
 یکروسکوپی میلن مورد بررسیپروپیپل- چندسازه خاك ارهیدگیه پوسن پژوهش مقاومت بیدر ا

زان ی مي، بر رو) درصد75 و 60، 45( متفاوت خاك اره ی وزنير درصدهای تاثیابیارز. قرار گرفت
 ASTM-99 از استاندارد یدگی انجام آزمون پوسيبرا .ن پژوهش مورد نظر بوده استی در ایدگیپوس

D1413ن کمان ی و قارچ رنگ)Trametes versicolor(هفته مجاورت 12پس از .  استفاده شد 
دست آمده با  بهيهاداده. دین گردییزان کاهش جرم آنها تعی میها و قارچ، طبق آزمون بلوك خاکنمونه

ش درصد خاك اره با یج نشان داد که افزاینتا.  قرار گرفتیانس مورد بررسیه واریاستفاده از تجز
 توسط یکروسکوپی میبررس.  در چند سازه همراه بوده استیدگیزن و پوسزان کاهش ویش میافزا

ش درصد ی نشان داد که افزایکروسکوپی میدست آمده از بررسج بهینتا.  انجام شديکروسکوپ نوریم
زان کپسوله شدن یکاهش م، هاکنواخت آنیریتر ذرات، تجمع غشی بیهم افتادگيخاك اره، منجر به رو

لن شده و چند سازه را جهت ی پروپین خاك اره و پلیش حفرات مابیز افزای و نمریذرات توسط پل
  .  مستعدتر نمودیحمله قارچ

، قارچ Soil Block، آزمون یدگیلن، مقاومت به پوسی پروپی پل- چند سازه خاك اره:يدی کليهاواژه
  1 یکروسکوپی مین کمان، بررسیرنگ
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  مقدمه
عنوان ماده چسبنده و به (ی مصنوعيمرهای با استفاده از پلییهار ساخت چندسازهی اخيهادر سال

مورد ) عنوان پرکنندهبه(صورت خاك اره، پودر و آرد  شامل چوب بهیعیاف طبیز الیو ن) وند دهندهیپ
 توجه به مستعد بودن با). 2003کسن و همکاران، یو(دکنندگان قرار گرفته است یتوجه محققان و تول

اد یر زیها و تاث مانند قارچیب توسط عواملیها به تخر مورد استفاده در چندسازهيگنوسلولزیاف لیال
ن محصوالت در برابر عوامل مخرب ی دوام ایها، بررس آنیکی و مکانیکیزی بر خواص فیدگیپوس

 یز چگونگیک و نیه و پالستگر نسبت اختالط خاك اری دياز سو.  داردياژهیت وی اهمیکیولوژیب
باشد، چرا که به نظر ین فرآورده می مهم و قابل تعمق در ايهان مواد از چالشیع و پراکنش ایتوز

ن چندسازه را یت جذب آب ایتواند ظرفیک مین ذرات خاك اره و پالستی مابی خاليرسد فضاهایم
ن یتر اقی دقیجهت بررس. ها گرددبخشن ی قارچ در ايهاومیسلیش نفوذ میباال برده و منجر به افزا
 يادی زيهاشی در آزما.ن فرآورده سودمند خواهد بودی اي بر رویکروسکوپیموارد، انجام مطالعات م

نه ی در زمی قرار گرفته، اما اطالعات کمیک مورد بررسی چوب پالستيها چند سازهیکیخواص مکان
د و یسف (یدگیش پوسی با انجام آزما.)2005لوپز و همکاران، (ها وجود دارد  آنيدوام و ماندگار

و، مشاهده ی چوب ماسيهاسه آن با نمونهین و مقایلن سنگیاتی پل- چندسازه چوبيبر رو) ياقهوه
 یدگیسه با پوسی در مقايترد منجر به کاهش جرم کمی سفیدگیو، پوسی چوب ماسيهاشد که در نمونه

و بوده یتر از چوب ماس چندسازه کميها نمونهيکه کاهش جرم حاصل برایده، در حالی گردياقهوه
ک ی پالست-یعیاف طبی اليها چندسازهیدگی مقاومت به پوسیابیدر ارز). 2002باچ، یا کلمنس و( است

برگان باعث  در پهنیدگی، مالحظه شد که پوسياد و قهوهی سفیدگی مولد پوسيهادر برابر قارچ
 ی که در بررسيگریج آزمون دینتا). 2005لوپز و همکاران، (د ی درصد گرد10ش از ی بیوزنکاهش 

، انجام گرفت، نشان داد 70 به 30هاي ساخته شده از پلی اتیلن بازیافتی و کاج پاندروزا با نسبت تخته
ه یابند کها به اندازه کافی به رطوبت مطلوب دست میکه ذرات چوب در نزدیکی سطح چندسازه

ها شین آزمایقبل از ا. ش شدندی هردو، آزماياد وقهوهی سفیدگین منظور پوسیابه. پوسیدگی آغاز شود
ها و ترین پوسیدگی محدود به سطح تختهبیش. مار شدندیش تی در آب پيورها با دو هفته غوطهنمونه

بیشتري جذب کرده  آب ،تر و سطح بیشترچنین چندسازه با اندازه کوچکهم. درصد بود10کمتر از 
لن یاتیپل- چوبيها مقاومت چندسازهین در پژوهشیچنهم). 2005 و همکاران، یمانکووسک(بود 
 قرار گرفت و ی مورد بررسیعی طبییز آبشویو ن) ياد و قهوهیسف (ی قارچیدگین در برابر پوسیسنگ
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پندلتون و (شود یده میدتر شی با درصد چوب بيها در نمونهیبیر تخرین تأثیترشیمشاهده شد که ب
-چوب  آرد چندسازهیکی وخواص مکاني مورفولوژي که بر رويادر مطالعه). 2002همکاران، 

کروسکوپ یدست آمده از مر بهی درصد، صورت گرفت، تصاو30چوب  زان آردیلن، با میاتیپل
ها ده در آن که آرد چوب اصالح نشییها و ترك در چندسازهی نشان داد که سطح شکستگیالکترون

 و ترك یبرها در اثر شکستگیشتر فیباشد که بی مین به آن معنی است و ای حفراتيکار رفته بود، دارابه
ن ی مابی است که چسبندگین معنین مسأله احتماال به ایا. اندمار نشده به عقب رانده شدهیچندسازه ت

 بر یاف چوبیر خواص الی تأثیبررس). 2003کوآن و همکاران، (ف بوده است یاف ضعینه و الیماده زم
 نسبت یژگیلن نشان داد که ویپروپیپل-  چوبيهاجاد ترك و شکستن در چندسازهی ايهایژگی ويرو

ر یها تأث چندسازهی مقاومت و سختي اندازه ذرات بر رویژگیتر از وشیار بیاف بسیو درصد ال
 درصد آرد چوب 50 يک حاویالستپ-در سطح چندسازه چوب ).2003استارك و رولندز، (گذارد یم

، ذرات چوب را کپسوله لن سبکی اتیزمانی که پل، ن ساخته شده به روش اکستروژنیلن سنگیاتیو پل
 چندسازه ي بر رویقاتی تحقیط). 2007استارك و ماتوآنا، (تري دیده شدند نکرده بود، حفرات بیش

ب شده باشند و ی با هم ترکیخوببهمر ی که چوب و پلیلن، مشخص شد زمانی پروپی پل-آرد چوب 
ار یلن بسی پروپی ذرات چوب از پليها وجود داشته باشد، معموال جداسازن آنی بیرابطه تنگاتنگ

 در ییهاصورت دستهن چندسازه متراکم شده و بهیاف در ایا الیبرها ین فیچنهم. دشوار خواهد بود
 ارزیابی يبرا). 1998اکسمن و کلمنس، (کنند ی مجادینه ای را در ماده زمیکنواختیریع غیآمده و توز

 در چندسازه ،پروپیلناي پلیکنش میان چوب و ماده زمینه و برهمیمورفولوژیکی توزیع پرکننده چوب
  و مشاهده شد کهدیگرد از میکروسکوپ نوري و الکترونی استفاده ،ساخته شده به روش تزریقی

 وجود دارد، به داخل ی که در داخل و نیز مابین دیواره سلولهاییتركق یتواند از طریلن میپروپیپل
 سه بعدي را تشکیل دهد که شامل ذرات چوبی و ماده ياحفرات سلولی چوبی نفوذ کند و شبکه

دست آمده از میکروسکوپ نوري برروي چند مشاهدات به. باشد در خارج آن میيمریاي پلزمینه
هاي چوبی در الیه نازك گسترده شده،  نشان داد که پرکنندهزی پلی پروپیلن ن-هاي آرد چوب سازه

صورت واضح و تر بهدر تصاویر میکروسکوپی معمولی، تنها ذرات بزرگ. اندهیچ عنوان رنگی نشدهبه
تر مانند اجزا فیبرهاي اي رنگی بودند، اما ذرات کوچکشد، که به شکل تودهمشخص دیده می

ت ی نشان دادن قابل).2002 فو،- و تیوکیتومو(هم و نامشخص بودند صورت مبهاي سلولی، بهدیواره
 مناسب ياع چوب در ساخت فرآوردهیها و کارخانجات صناز کارگاهی استفاده از خاك اره دورریعمل



  1390) 3(، شماره )18(هاي علوم و فناوري چوب و جنگل جلد مجله پژوهش

 52

ب یزان تخری میابین ارزیچنهم، باشدی می فراواني موارد کاربردي که دارايو با صرفه اقتصاد
ن ید به نام قارچ رنگی سفیدگیلن توسط قارچ مولد پوسی پروپی پل- چندسازه خاك اره يهانمونه

 متفاوت خاك اره ير درصدهای تأثیز بررسیها و نزان کاهش وزن نمونهیق محاسبه میکمان از طر
 چندسازه خاك اره يها نمونهیدگی مقاومت به پوسيعنوان ماده پرکننده بر رو، به)75،60،45(
لن با توجه ی پروپی پل-ده شده چندسازه خاك اره ی پوسيها نمونهیکروسکوپیلن و مطالعه میپروپیپل

 تفاوت مورد توجه .ن پژوهش بوده استیع ذرات خاك اره، از اهداف ایزان درصد اختالط و توزیبه م
ک ی پالست- چندسازه چوبيها از نمونهیکوپکروسیر میه تصاوی با مطالعات گذشته، تهین بررسیا

  .باشدیده شده با قارچ میپوس
  

  هامواد و روش
د گرافت شده با یدریک انی و مالئ1لنی پروپیجهت ساخت چندسازه، از خاك اره، پل: ازیمواد مورد ن

د یدریک انیعنوان پرکننده و مالئ بهنه، خاك ارهیعنوان ماده زملن بهیپروپیپل. دیلن استفاده گردی پروپیپل
خاك اره از گونه . کار رفتند، به)سازگار کننده(ن دو فاز ین ایمنظور بهبود اتصال ب به2لنی پروپیپل

تر  کم و رطوبت آن30 خاك اره،ياندازه مش بند. دیه گردی تهي چوب بريهادار بوده و از کارگاهیسپ
قه ی دق10 گرم بر MFI( 8 (3ان ذوبی با شاخص جريصورت پودرلن بهی پروپی پل. بود درصد5/1از 

 2لن با نسبت ثابت ی پروپید پلیدریک انیمالئ. دیه گردی تهینی بندرامام خمیمیو از کارخانه پتروش
  . مارها افزوده شدی تیدرصد به تمام

 تکرار 4مار شامل یمار مختلف و هر تی ت3 چندسازه شامل :لنیپروپی پل-ساخت چندسازه خاك اره
با توجه به . بود)  درصد75 و60 ،45( مختلف خاك اره ي چندسازه در درصدهايهاتفاوت نمونه. بود

مار صورت گرفت و جهت ساخت، ی ت3لن، اختالط مواد در ی پروپی مختلف خاك اره و پليهانسبت
ستگاه اکسترودر پژوهشکده دانشگاه علوم  ساخت چندسازه از روش اکستروژن و ديبرا. دیآماده گرد

صورت دو ماردون بود که در آن جهت اکسترودر به.  گرگان، استفاده شدیعی و منابع طبيکشاورز

                                                   
1- Poly Propylene 
2- MAPP  
3- Melt Flow Index  
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 سه مرحله یت طیدر نها. گرفتیگرد صورت مر همیصورت غها به موازات هم و بهچرخش ماردون
  . نوع چندسازه ساخته شد3جداگانه، 

 10×10×10هـا بـه ابعـاد      ، نمونه یدگیمنظور انجام آزمون پوس   به : از چندسازه  یمون آز يهاه نمونه یته
  . متر برش داده شدندیلیم

ن مرحله که یهدف از ا: لنی پروپی پل- خاك ارهيهاخشک کردن نمونه/ جوشاندنيهاانجام چرخه
 خاك يهاش شدت جذب رطوبت نمونهیافزاشود، ی محسوب میدگیمار آزمون پوسیش تیعنوان پبه

ن یبه ا.  چرخه انجام شد5 یها جهت استفاده در آزمون است که ط آنيسازلن و آمادهی پروپی پل-اره 
 ساعت در آون خشک 24مدت  ساعت در آب جوشانده شده و سپس به2مدت ها بهب که نمونهیترت

  . شدند
 در نظر گرفته يها، نمونهیکروسکوپیر میه تصاویاز تهش یپ: ها از نمونهیکروسکوپیر میه تصاویته

مدت و قرار گرفتن به) 50:50به نسبت (ن یسریمخلوط آب و گل از ، با استفادهيریگ مقطعيشده برا
گراد ی درجه سانت75 يک هفته با دمایگراد و سپس ی درجه سانت100 ي ساعت داخل آون با دما24

ها  از آنکرونی م15 با ضخامت ی، مقاطعکروتوم ی دستگاه موسطسپس ت ).1996دوار، یام(نرم شدند 
ه عکس از ی جهت ته. شدنديزی رنگ آم1نیت مقاطع آماده شده با استفاده از زافرانیدر نها. دیه گردیته

ر قبل و ین تصاویا. دی استفاده گرد-BX51(OLYMPUS (يکروسکوپ نوری از م،مقاطع آماده شده
  . انجام شدی قارچیدگیم آزمون مقاومت به پوسبعد از انجا

  ، از اســتانداردیدگی جهــت انجــام آزمــون مقاومــت بــه پوســ:ن کمــانیر قــارچ رنگــیــه و تکثیــته
ASTM-D1413  اصـالح شـده و قــارچ  Trametes versicolor   شگاه یــاسـتفاده شــد کـه از آزما

ط کـشت  یر قـارچ در محـ  یتکث. دیه گردی گرگان ته یعی و منابع طب   ي دانشگاه علوم کشاورز   یپزشکاهیگ
  . مالت اکستراکت آگار انجام گرفت

پس  . صورت گرفتین آزمون با استفاده از آزمون بلوك خاکی ا:ها نمونهیدگیآزمون مقاومت به پوس
مدت ها به کشت قارچ و نمونهيهاشهی، شASTM D-1413از انجام مراحل آزمون، طبق استاندارد 

.  درصد قرار گرفتند75 یگراد و رطوبت نسبی درجه سانت25 ي با دماير هفته در داخل انکوباتو12
 از انکوباتور خارج شده و ی آزمونيها قارچ و نمونهي حاويهاشهی هفته، ش12پس از گذشت 

                                                   
1- Safranin  
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ها، زدوده شده،  موجود در سطح نمونهيهاومیسلیابتدا م. رون آورده شدندیها بيها از داخل بطرنمونه
ها پس از قرار گرفتن در داخل آون با درجه گاه وزن خشک نمونهآن. ن شدییشان تعسپس وزن

 با دقت یتالیجی دي ساعت، با استفاده از ترازو24مدت گراد و بهی درجه سانت2103حرارت 
 یدگیزان رطوبت قبل و بعد از پوسیز میو ن زنزان کاهش ویت میدر نها . شديریگ اندازه0001/0
  . دی گرديریگها اندازهنمونه

ه ی و تجزی تصادفن پژوهش، در قالب طرح کامالًیا دست آمده در بهيهاداده :يمحاسبات آمار
 1یاده از آزمون توکن شده با استفیی تعيهایژگین ویانگیل قرار گرفته و میه و تحلیانس مورد تجزیوار

  .تسه  قرار گرفیمورد مقا
  

  ج و بحثینتا
 يمارها در سطح خطای تیدگین مقاومت به پوسیانگیاختالف م: یدگیج آزمون مقاومت به پوسینتا

ن مقاومت به زایها، مزان خاك اره در چند سازهیش میبا افزا). 1جدول ( دار بود ی درصد معن5 يآمار
 درصد خاك اره، 45 ي حاويهاچند سازه. افته بودیدار کاهش یها به طور معن در آنیدگیپوس

 را از خود یدگیزان مقاومت به پوسین میتر درصد خاك اره، کم75 ي دارايهان و چند سازهیترشیب
  .نشان دادند

  
  .درصد 5 يآمار يخطا سطح - کمان نیرنگ قارچ برابر رد سازه چند يهانمونه وزن کاهش ریمقاد انسیوار هیتجز - 1 جدول

 يداریسطح معن Fمقدار  ن مربعاتیانگیم مجموع مربعات يدرجه آزاد راتییمنبع تغ

 000/0 680/695** 699/481 2 398/963 درصد خاك اره

   692/0 9 232/6 خطا

    11 969 /630 مجموع

      
زان ی مينده را بر رویر افزاین تاثیخاك اره، باالتردرصد  45 با Cمار ی، ت1 شکلبا توجه به 

 نمونه را بر حسب درصد خاك اره یدگی، درصد رطوبت بعد از پوس2 شکل .ها داشت نمونهیدگیپوس
درصد خاك اره  75 ي، مربوط به نمونه حاویدگین درصد رطوبت پس از پوسیباالتر. دهدینشان م

                                                   
1- Tukey  
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 را یدگیصد خاك اره، حداقل درصد رطوبت پس از پوسدر 45 يب، نمونه حاوین ترتیبوده و به هم
رابطه  یدگیزان خاك اره با درصد رطوبت پس از پوسیجه گرفت که میتوان نتیب مین ترتیبه ا. دارد
زان جذب ید، می سفیدگیب نمونه توسط قارچ مولد پوسی تخرید بتوان گفت در پیشا. م داردیمستق

  .ابدییش میرطوبت در نمونه افزا
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   خاك يهارات کاهش وزن بر حسب درصد خاك اره در چند سازهیی تغ-1شکل 
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   خاك ن کمان بر حسب درصدی توسط قارچ رنگیدگیرات درصد رطوبت پس از پوسیی تغ-2 شکل

  لنی پروپی پل-  خاك ارهيهااره در چند سازه
  



  1390) 3(، شماره )18(هاي علوم و فناوري چوب و جنگل جلد مجله پژوهش

 56

دهنده چند  نشان3شکل: ی قارچیدگیش از مرحله پوسیها پ از چند سازهیکروسکوپیر میتصاو
اند، لن پراکنده شدهی پروپینه پلی در ماده زمیخوب بهیباشد، ذرات چوبیدرصد خاك اره م45سازه با 

کنواخت ذرات خاك اره، یع ین توزیبنابرا. شودیده نمی ديادیکه در چند سازه حفرات زيطوربه
 طبق نظر یعنیلن شده است، ی پروپیاحتماال منجر به کپسوله شدن بهتر ذرات خاك اره توسط پل

ار مشخص و یمر، ارتباط بسین چوب و پلیرغم فقدان ماده چسبنده ماب، به)1995(ندبرگ یاکسمن و ل
 و ماده ین ذرات چوبی بیکنش و ارتباط محکم و تنگاتنگ که برهمیجاد شده و زمانین آنها ای بیمحکم

ج اکسمن و یطبق نتا(ار دشوار است یگر بسیکدیک آنها از یص و تفکی وجود داشته باشد، تشخيانهیزم
 درصد  خاك اره را نشان 75 درصد و 60ب چند سازه با ی، به ترت5و4يهاشکل).  1998کلمنس، 

ده یصورت واضح و مشخص دتر به، تنها ذرات بزرگ) الف-4شکل(ر ی تصاویدر برخ. دهندیم
تر، به حالت مبهم و نامشخص که ذرات کوچکی هستند، در صورتی رنگياشوند که به شکل تودهیم
 درصد خاك اره 75ژه در چند سازه با یها، به ون چند سازهیدهند که در ایر نشان میتصاو. باشندیم
 درآمده و ياصورت دستهبا بهیذرات خاك اره متراکم شده، تقر) يگنو سلولزی درصد ماده ل50ش از یب(

ن یدر واقع در ا). 2007استارك و ماتوآنا ، (اند نه به وجود آوردهی را در ماده زمیکنواختیریع غیتوز
زان یجه آن، میباشد که در نتیکنواخت میری و غياصورت تودهع ذرات خاك اره بهیچند سازه  توز

ن چند سازه شامل یگر ایعبارت دبه. ابدییلن، کاهش می پروپیوله شدن ذرات خاك اره توسط پلکپس
 انباشته از خاك اره ياب نشده و تودهی با هم ترکیخوبلن بهی پروپی است که خاك اره و پلییهاقسمت

 يترشیفرات بلن، ذرات خاك اره را کپسوله نکرده باشد، حی پروپی که پلیزمان. آوردیوجود مرا به
ن ین امر ایل ای از دالیکی، )2007(قات استارك و ماتوآنا ید طبق تحقیشا). ب- 5شکل(شوند یده مید

 یند ساخت چند سازه، ناکافی روش اکستروژن، فشار و حرارت اعمال شده در طول فرآیاست که ط
  . دهدیافتن و روان شدن را نمیان یلن اجازه جری پروپیبوده و به پل
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  )ب               (             )                                          الف(

  20Xیینما، بزرگیدگیدرصد خاك اره قبل از پوس45 يلن حاوی پروپی پل– چند سازه خاك اره -3شکل 
  

                         
  )ب                                                  (              )            الف(

  20Xیینما، بزرگیدگیدرصد خاك اره قبل از پوس60 يلن حاوی پروپی پل– چند سازه خاك اره -4شکل 
  

                                    
  )ب)                                                              (الف(

  20X یینما بزرگ- یدگی درصد خاك اره قبل از پوس75 يلن حاوی پروپی پل– چند سازه خاك اره -5 شکل
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ع و ی با توزییها در چند سازه:ی قارچیدگیها پس از مرحله پوس از چند سازهیکروسکوپیر میتصاو
ر نفوذ یک سد و مانع عمل نموده و از گسترش مسیعنوان ک بهی مناسب خاك اره، ترموپالستیپراکندگ

 درصد 45توان در چند سازه با ین امر را میا. دینمای ميری قارچ به داخل فرآورده جلوگيهاومیسلیم
 منجر به یدگیسشود، پویر مشاهده میطورکه در تصوهمان). الف-6شکل(خاك اره مشاهده نمود 

سه ی در مقایدگین پوسی ایها و حفرات در چند سازه شده است، ولجاد شکافی چند سازه و اينابود
 درصد 60در چند سازه با  .ار کمتر استی درصد خاك اره، بس75ا ی درصد و 60 يبا چند سازه حاو

.  داردي کمتریارجک، نمود خی پالست– چند سازه چوب ي بر رویرات حمله قارچیز، تاثیخاك اره ن
 درصد 75 درصد و 60 از چند سازه با يکروسکوپ نوریر میب تصاوی، به ترت7ب و -6 يهاشکل

جه حمله یرود در نتیاحتمال م. دهندین کمان نشان می توسط قارچ رنگیدگیخاك اره را پس از پوس
در چند سازه با . رد وجود دايانهین ذرات خاك اره با ماده زمیف و سست مابیکنش ضع، برهمیقارچ

زان ین میترشی بين چند سازه که حاویدر ا. ان استی نماین مسأله به روشنی درصد خاك اره، ا75
ها و فواصل ما  قارچ در شکافيهاومیسلی مشهودتر بوده و حضور میخاك اره است، اثر حمله قارچ

ه شده از ی تهيوپ نورکروسکیر میدر کل، تصاو. ت استیلن، قابل روی پروپین خاك اره و پلیب
، نشان )درصد75 و 60، 45( متفاوت خاك اره يلن با درصدهای پروپی پل–مقاطع چند سازه خاك اره 

گر بوده یتر از دو نوع دشی درصد خاك اره، ب75 در چند سازه با نسبت یدگیزان پوسیدهند که میم
مار یش تی، تحت پیدگیت به پوسش از انجام آزمون مقاومیها، پن چند سازهیکه اییجااز آن. است

 یدگی و واکشیدگیکش در اثر همییهارود شکافیخشک شدن، قرار گرفته بودند، احتمال م/جوشاندن
 قارچ را از يهاسهینه ورود رین حفرات زمیرسد ایجاد شده و به نظر میذرات خاك اره در چند سازه ا

  .دان چند سازه فراهم ساختهی داخليهاق به بخشین طریا

                        
  )ب                                            (             )                الف(

ن کمان، ی با قارچ رنگیدگیلن پس از پوسی پروپی پل– از چند سازه خاك اره يکروسکوپ نوریر میتصو -6شکل 
  . درصد خاك اره60يحاو): ب( درصد خاك اره، 45 يحاو): الف. (20Xیینمابزرگ
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ن ی توسط قارچ رنگیدگی درصد خاك اره، پس از پوس75 ي از چند سازه ، حاويکروسکوپ نوریر می تصو-7شکل 
ها نشان کانیپ. دهدی قارچ را نشان ميهاومیسلی از چند سازه که حضور میر بزرگ شده بخشیتصو): نییپا. (کمان

  باشندیوم قارچ میسلیدهنده م
  
  يریگجهینت
زان خاك یش می نشان داد که افزایدگیج آزمون مقاومت به پوسینتا: یدگیج آزمون مقاومت به پوسینتا

 شده و یدگیزان مقاومت به پوسیلن، منجر به کاهش میروپپی پل- خاك ارهيهااره در چند سازه
  .ها را به همراه داشتزان کاهش وزن در چند سازهین میترشیب

ر یدهنده تاث، نشانيکروسکوپ نوریه شده با میر تهیتصاو: یکروسکوپیر میج حاصل از تصاوینتا
 يمری پليانهیع آنها در ماده زمیز نحوه توزیها و نکار رفته در چند سازهنسبت خاك اره به

ش درصد یکه افزايطورن کمان بود، بهی چندسازه با قارچ رنگیدگیزان پوسی مي، بر رو)لنیپروپیپل(
زان کپسوله شدن یکنواخت آنها، کاهش میریتر ذرات، تجمع غشی بیهم افتادگيخاك اره، منجر به رو

لن شده و چند سازه ی پروپین خاك اره و پلیها مابش حفرات و شکافیز افزایمر و نیذرات توسط پل
زان خاك اره، پراکنش ذرات در ماده یطور با کاهش من یهم.  مستعدتر نمودیرا جهت حمله قارچ
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زان یلن، می پروپیش کپسوله شدن ذرات خاك اره توسط پلیزمان با افزا بهتر شده و هميمری پليانهیزم
     .افتی چند سازه، کاهش یدگیجه پوسینت و در یحمله قارچ
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Abstract 

In this research, the decay resistance of sawdust–polypropylene composite has 
been evaluated by microscope. The scope of research was to assess the effect of 
different weight percentages of sawdust (45%, 60% and 75%) sawdust distribution 
on the fungal decay. ASTM D1413-99 test method was used to carry out decay test 
and Trametes versicolor was chosen as a white rot fungus. After 12 weeks 
exposure of the composites samples to the fungi, the weight losses were determind 
using Soil Block test. Analyzing the data using ANOVA one way statistical 
method, it has been shown that the weight losses of the composite due to decay 
were proportional to the sawdust weight percentages. Also, it was found that 
weight losses were higher in those treatments with upper sawdust percentages. In 
order to microscopic study, a light microscope was used. The results showed that 
increasing in the weight percentage of sawdust, led to particles aggregation, their 
nonuniform dispersion, decreasing in particles encapsulating by polymer and 
increasing in hollows and voids between sawdust and polypropylene which made 
the composite susceptible for fungi attack. 

 
Keywords: Sawdust-polypropylene composite; Decay resistance; Soil Block test; 
Trametes versicolor; Microscopic study 
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