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 چکیده
 شده تیتقوپروپیلن های فیزیکی و مکانیکی کامپوزیت پلیبر ویژگی MAPPکننده  در این تحقیق، تأثیر مقدار پرکننده و ماده جفت     

قرار گرفت. بدین منظور استفاده از سه  موردمطالعهبا آرد حاصل از ضایعات ناشی از هرس سالیانه برگ نخل خرما )رقم شاهانی( 

عوامل متغیر در نظر گرفته شد. سپس خواص  عنوان به MAPPدرصد  6و  1درصد آرد نخل خرما و دو سطح  03و  13، 93سطح 

مقاومت و مدول کششی، در آب،  یور غوطهساعت  21و  2واکشیدگی ضخامت بعد از های آزمونی شامل مکانیکی نمونهفیزیکی و 

گیری شد. نتایج حاصل نشان داد با افزایش آرد نخل خرما مقاومت خمشی، مقاومت مت و مدول خمشی و مقاومت به ضربه اندازهمقاو

همچنین با بررسی اثر  یافت.مدول کششی افزایش و  کششی و مقاومت به ضربه کاهش و در مقابل واکشیدگی ضخامت، مدول خمشی

کششی و خمشی کامپوزیت حاصل  تهیسیاالست مدول، مقاومت و ضخامت یدگیواکش MAPPکه با افزودن شد کننده مشخص  ماده جفت

کننده منجر به بهبود کیفیت سطح  بهبود یافته است. این بدان معنی است که همراه با افزایش مصرف آرد نخل خرما، افزودن عامل جفت

 حاصل کرده است. االستیسیته مدول در پایداری ابعادی وویژه  بهرا  یا مالحظه قابلمشترک شده و تغییرات 

 

 .تهیسیاالست مدول، کننده پروپیلن، آرد نخل خرما، جفت، پلیکامپوزیت: كليدی یها واژه

 

 مقدمه

و به  با توجه به افزایش جمعیت و پیشرفت تکنولوژی
، همواره یطیمح ستیز یها یآلودگدنبال آن افزایش میزان 

از طریق  ها یآلودگبرای کاهش میزان  ییها حل راهبه دنبال 
هستیم  ستیز طیمحدار  استفاده از مواد سبز و دوست

(Andersons et al., 2006; Joshi et al., 2004.) این  در
از الیاف طبیعی در ساخت  استفاده ،ها حل راهمیان یکی از 

بوده که در حال حاضر حائز پالستیک -چوب یها تیکامپوز
 ,.Andersons et alحال افزایش است ) در واهمیت بوده 

2006; Oksman et al., 2003; Joshi et al., 2004;و ) 
در گرو یافتن مواد جدید و قابل استفاده  آن آینده توسعه

، الیاف نقش مقاومتی ییها تیکامپوز نیچن نیاباشد. در می
. دهند یمداشته و خواص مکانیکی ماتریکس را بهبود 

نگهداری  نقش اصلی فاز زمینه، احاطه کردن و که یدرحال
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از  و انتقال نیرو و از سوی دیگر جلوگیری کننده تیتقو الیاف
 ,.Shubhrat et al) باشد یمی الیاف طبیعی نیز ب محیطتخری

در بخش ترین موادی که پرمصرفمهمترین و (. از 2011
 توانمی ،ردیگ یمقرار  استفاده مورد ماده زمینه یا فاز پیوسته

کلراید وینیلپروپیلن و پلیاتیلن سبک و سنگین، پلیبه پلی
 03حدود قیمت  های ارزان. این قبیل پالستیککرداشاره 

های مصرفی در صنایع پالستیک درصد از کل ترموپالستیک
آرد  تواند به صورتکننده میاما تقویت؛ دهندمیرا تشکیل 

طرفداران یای ؤر. الیاف طبیعی که زمانی الیاف باشد یا
بوده است، اکنون جایگاه خود را پیدا کرده  ستیز طیمح

مطرح  ها تیکامپوزاین نوع کننده در تقویت عنوان بهاست و 
هستند. این الیاف شامل الیاف چوب، محصوالت 

در این لیگنوسلولزی کشاورزی و سایر الیاف سلولزی است. 
زیادی استفاده از انواع الیاف طبیعی شامل  راستا محققان
 ,.Seung-Hwan et al.,, 2007Ganster et alالیاف سلولز )

 Srikanth et al.,2009;Borysiak etالیاف چوب ) ،(;2006

al.,2006)( کتان ،Bos et al., 2006;Angelov et al., 

 ,.Khan et al.,, 2010;Grinia et al، ابریشم )(2007

 ,,.Zampaloni et al.,2007;Shinichi et al(، کنف )2010

و غیره را  (Mwaikambo et al., 2000، الیاف پنبه )(2006
منابع امروزه با توجه به کمبود . اند دادهمورد مطالعه قرار 

کشاورزی و حتی پسماند  استفاده از پسماندهای ،چوبی
جایگزینی برای  عنوان بهکاغذسازی  یها کارخانهحاصل از 

است.  قرارگرفته موردتوجهمحصوالت بر پایه چوب خام نیز 
لیگنوسلولزی در ساخت گسترش استفاده از مواد البته 
به دلیل ارزانی قیمت، در دسترس بودن و  ها تیکامپوز

های مزیت ها تیکامپوزباشد. این ری آنها میتجدیدپذی
چوب، مانند جرم ویژه کم، قیمت پایین، مقاومت به اشعه 

 در کاری مطلوب را دارند. های ماشینبنفش و ویژگیماوراء
های فنی و مهندسی تعداد اندکی از شرکت بجزکشور ایران 

کنند و به اهمیت آن واقف عملی روی آن کار می طور بهکه 
-اطالع میمراکز صنعتی هنوز نسبت به آن بی بیشترهستند، 

باشند. این در حالیست که با شناخت کامل انواع مواد، 
توان صحیح آن می یریبکارگهای طراحی، ساخت و روش

در صنایع مختلف کشور نظیر خودروسازی،  تحوالت زیادی
، ساخت وسایل ورزشی، یساز یکشت، یماسازیهواپ

ا توجه به رشد جمعیت ب .کردو غیره ایجاد  یساز ساختمان
همواره  یطیمح ستیز یها یآلودگکشور ایران و افزایش 

تزی بر پایه مصرف مواد سنباید به دنبال راهی برای کاهش 
شونده و سازگار با و تا حد ممکن از منابع تجدید نفت بوده

تولید  .استفاده کرددر تولید محصوالت خود  ستیز طیمح
تواند یکی از پالستیک می -الیاف طبیعی یها تیکامپوز

مصرف مواد پالستیکی باشد. همچنین با  محدودکنندهعوامل 
های شمال کشور و با توجه به  نگاهی به وضعیت جنگل

وجود دارد، چوبی ماده اولیه  د شدیدی که در تأمینکمبو
اولیه جایگزین برای صنعت چوب و کاغذ و  لزوم یافتن ماده

طبق  ،این میان در رسد. می به نظرصنایع سلولزی ضروری 
سطح زیر کشت  نظر از، ایران 4جهانی خواروبارآمار سازمان 

نخل خرما پس از الجزایر و عربستان دارای رتبه سوم در 
درصد از  2. بر اساس آمار منتشر شده بیش از باشد یمدنیا 

هزار  242اراضی قابل کشت کشور یعنی چیزی در حدود 
تعلق داشته و در هر هکتار رقمی در  ها نخلستانهکتار به 

در طول از سوی دیگر . وجود دارداصله درخت  403حدود 
نخل هرس برگ از یک درخت  20تا  40به  نزدیکیکسال 

-کیلوگرم می 9تا  2ط هر برگ خرما وزن متوس شود کهمی

بنابراین تعمیم این مقدار به چند میلیون اصله، حجم ؛ باشد
زیادی خواهد بود که در حال حاضر مدیریت صحیح و 

 Khademiد ندارد )برداری از این بقایا وجوای در بهرهبهینه

et al., 2006) های نخل یعنی ساالنه حجم هنگفتی از برگ؛
شود و های کشور سوزانده مینخلستانخرما در اطراف 

های قلبی و موجبات آلودگی شدید هوا و خطرات بیماری
ها فراهم ریوی را برای جوامع انسانی نزدیک به نخلستان

اکسید فراوانی را وارد جو زمین دی حال نیدرعو  کند می
استفاده از ضایعات هرس برگ نخل خرما  جهیدرنت. کند می

ا ارزش افزوده بیشتر مانند ایی بههدر تولید فرآورد
تواند یک راه  پالستیک می –الیاف طبیعی  یها تیکامپوز

                                                           
1- UN Food & Agriculture Organization (FAO), 2012 
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رفت از معضل امحاء ضایعات برگ نخل خرما و  برون
. ک ماده لیگنوسلولزی با ارزش باشداستفاده بهینه از ی

سطح وسیع کشت نخل خرما در با توجه به  درمجموع
های جنوبی کشور و به دنبال آن حجم باالی ضایعات استان

ناشی از هرس سالیانه برگ نخل خرما و عدم وجود 
استفاده از این نوع ضایعات و  برایکاربردی صحیح، 

کاهش  و هاسوزاندن آنها در اطراف نخلستانجلوگیری از 
ماده استفاده از این نوع  توان یم، یطیمح ستیزاثرات سوء 

ورده در ساخت این فرآبا اختالط بهینه با پلیمرها  همراه خام
 مورد توجهمکانیکی آن را فیزیکی و  یها یژگیوو بررسی 
شهرستان جهرم با دارا بودن بیش از این میان  در قرار داد.

های مهم  یکی از قطب ،نخل هکتار باغ 033چهار هزار و 
تولید خرما در استان فارس و کشور است که ساالنه بیش از 

 30از  شیب .شود تولید می ها باغهزار تن خرما از این  22

 درصد رقم تولیدی خرما در این شهرستان رقم شاهانی است
(Mousavi et al., 2014 .)Resalati ( 2332و همکاران) 

ی ارقام نخل ها در بررسی خصوصیات شیمیایی سرشاخه
بیانگر این نکته است که در بین ارقام مورد مطالعه،  خرما

(. 4رقم شاهانی دارای بیشترین مقدار سلولز است )جدول
سایر  به نسبت بهتری مکانیکی خواص سلولز که ییازآنجا
 ذرات در سلولز بیشتر مقدار، دارد لیگنوسلولزی مواد اجزاء
 در خمشی االستیسیته مدول افزایش باعث تواند یم نخل برگ
در این پژوهش  رو از ایند. شو آن از شده ساخته ایههتخت

غالب نخل شاهانی پرورش یافته در  بر آن شدیم تا از گونه
برای ساخت کامپوزیت شهرستان جهرم  یها نخلستان

خصوصیات فیزیکی و  بعدپالستیک استفاده کرده و -چوب
 .مکانیکی آن را مورد بحث و بررسی قرار دهیم

 
 (Resalati, et al.,  3131درصد سلولز موجود در سرشاخه ارقام خرما ) -3 جدول

 شاهاني مضافتي كروت استعمران كبکاب ارقام

 12/19 23/93 60/93 69/92 02/93 سلولز )%(

 

 هامواد و روش

رقلم  )تهیه آرد نخل خرما، ابتدا برگ نخلل خرملا    برای
از شهرستان جهرم استان فارس به صورت تصادفی  (شاهانی

و تبدیل آنها به خلالل،   کردن خردبعد از  آنگاههرس شده و 
 تبدیل شدند.آرد با استفاده از آسیاب مکانیکی به ذرات ریز 

 نخلایجاد یکنواختی و حذف تأثیر اندازه ابعاد آرد  منظور به
شلده   ، ذرات عبلور داده های کامپوزیتبر روی ویژگی خرما

مش را خشک  63مش و  باقیمانده بر روی الک  13از الک 
للوگیری از  ج براینایلونی  یها سهیککرده و بالفاصله درون 

و  13، 93و از آن در سله سلطح    نفوذ رطوبت قرار داده شد
بلا شلاخص   ) لنیپلروپ  یپلپلیمر  %03و  63، 03 برابر 13%

( استفاده Z3OSگرم بر دقیقه با نام تجاری  46جریان مذاب 
 پلروپیلن با پلی خورده وندیپشد. همچنین از مالئیک انیدرید 

درصلد وزن خشلک    6و  1در دو سلطح   (MAPP)صنعتی، 
مواد موردنیاز برای هریلک از تیمارهلا   پلیمر استفاده گردید. 

اکسترودر دو مارپیچه ملدل  استفاده از با  ،ساخت تخته برای
COLLIN  واقللع در پژوهشللگاه پلیمللر و پتروشللیمی ایللران

 هلای  مربلوط بله آزملون    یهلا  نمونله  سپس مخلوط شدند.
 تهیه شلدند. گیری تزریقی  روش قالب به، یکیو مکانفیزیکی 
رسیدن به رطوبت تعادل بلا   برای های آزمونی نمونه بعدازآن
ساعت در شرایط کلیما قرار داده  12به مدت حداقل  محیط،

 21و  2بعلد از   هلا  نمونله  واکشیدگی ضخامت سپس ند.شد
مکلانیکی شلامل    یهلا  یژگل یودر آب و  یور غوطهساعت 

و مقاومت  کششیو مدول  مقاومت ،خمشیمقاومت و مدول 
 ASTMD638 ،ASTM D بر طبلق اسلتاندارهای   به ضربه

 شلللد. یریلللگ انلللدازه ASTM D 256ASTM و 790
تکنیک تجزیه از آمده با استفاده  دست بهنتایج  لیوتحل هیتجز

ها، با استفاده از آزملون چنلد   واریانس انجام و میانگین داده
درصد مورد مقایسه قلرار   30دامنه دانکن در سطح اطمینان 

 گرفت.  
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 ساعت 24و  2آرد نخل خرما بر ميزان واكشيدگي ضخامت بعد از مقدار اثر مستقل  -3 شکل

 

 
 ساعت 24و  2بر ميزان واكشيدگي ضخامت بعد از  كننده جفتمقدار اثر مستقل  -2 شکل

 

 
 ساعت 24و  2كننده بر ميزان واكشيدگي ضخامت بعد از  اثر متقابل آرد نخل خرما و جفت -1 شکل
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 نتایج
 واکشیدگی ضخامت

اثر مستقل شود مشاهده می 2و  4طور که در شکل همان     
کننده بر میزان واکشیدگی ضخامت  آرد نخل خرما و جفت

وری در آب، دارای اختالف ساعت غوطه 21بعد از 
به  93یعنی با افزایش آرد نخل خرما از ؛ باشد یمی دار یمعن
 طور بهساعت،  21درصد، واکشیدگی ضخامت بعد از  03
رف اما با افزایش مقدار مص؛ ی افزایش یافته استدار یمعن

 طور بهساعت  21جفت کننده، واکشیدگی ضخامت بعد از 
ی کاهش یافته است. همچنین در بررسی اثر متقابل دار یمعن

( مشخص گردید که همراه با افزایش مصرف 9آنها )شکل 
کننده به دلیل سازگاری بیشتر بین الیاف و پلیمر، میزان  جفت

 واکشیدگی ضخامت کاهش یافت.
 

 مقاومت كششي و خمشي
دهد که اثر مستقل آرد نخل نتایج آنالیز واریانس نشان می   

خرما بر مقاومت کششی و خمشی کامپوزیت ساخته شده، 
با  که یطور به(. P< 30/3باشد )می یدار یمعندارای اختالف 

درصد، مقاومت کششی و  03به  93افزایش آرد نخل خرما از 
 0 و 1 یها شکلدر که  یطور همانخمشی کاهش یافته است. 

بیشترین میانگین مقاومت کششی و خمشی  شودمشاهده می
درصد آرد نخل خرما و کمترین مقدار  93مربوط به استفاده از 

 باشد. درصد آرد نخل خرما می 03آن مربوط به استفاده از 

کننده باعث افزایش  از سوی دیگر افزایش مقدار ماده جفت
و  آرد سلولزی و پلیمر مرحلهتقویت فصل مشترک بین دو 

مقاومت  دار یمعندر کامپوزیت و افزایش  تر همگنساختاری 
 (. 0و  6 یها شکلکششی و خمشی شده است )

دهد که مقاومت نشان می 3و  2ی ها شکل نیهمچن   
کششی و خمشی در هریک از سطوح مختلف آرد نخل 

درصد( با افزایش مقدار ماده  03و  13، 93خرما )
ی افزایش یافته دار یمعن طور بهدرصد(  6به  1)از کننده  جفت

باالترین مقدار مقاومت کششی و خمشی که  طوری بهاست. 
کننده مربوط به استفاده  در اثر متقابل آرد نخل خرما و جفت

 باشد.کننده می درصد ماده جفت 6درصد آرد نخل و  93از 

 
 اثر مستقل آرد نخل خرما بر ميزان مقاومت كششي  -4 شکل

 

 
 اثر مستقل آرد نخل خرما بر ميزان مقاومت خمشي  -1 شکل

 

 
 كننده بر ميزان مقاومت كششياثر مستقل جفت -6شکل 

 

 
 

 كننده بر ميزان مقاومت خمشي اثر مستقل جفت -1شکل 

b 
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 كننده بر ميزان مقاومت كششي  اثر متقابل آرد نخل خرما و جفت -3شکل 

 

 
 كننده بر ميزان مقاومت خمشي  اثر متقابل آرد نخل خرما و جفت -3شکل 

 

 مدول كششي و خمشي
توان با استفاده از سطوح مختلف آرد نخل خرما نیز می

را در مدول کششی و خمشی مشاهده  یدار یمعناختالف 
مدول کششی و  ،با افزایش آرد نخل خرما که یطور بهکرد. 

دانکن، مقادیر  یبند گروهخمشی افزایش یافته است و 
مختلف مدول کششی و خمشی مربوط به سطوح مختلف آرد 

های مختلف قرار داده است نخل خرما را در گروه
 (. 44و  43 یها شکل)

که افزایش مقدار ماده  دهد یمنتایج آنالیز واریانس نشان 
مدول کششی شده است  دار یمعنکننده باعث افزایش  جفت

بیشترین میزان مدول کششی مربوط  که یطور به(. 42)شکل 
کننده و کمترین میزان مدول  درصد جفت 6به استفاده از 

در باشد. کننده می درصد جفت 1کششی مربوط به استفاده از 

کننده نیز، بیشترین  بررسی اثر متقابل آرد نخل خرما و جفت
درصد آرد نخل  03میزان مدول کششی در تیمار حاصل از 

کننده و کمترین میزان آن در تیمار  درصد جفت 6خرما و 
کننده  درصد جفت 1درصد آرد نخل خرما و  93حاصل از 

 .شدمشاهده 
 

 مقاومت به ضربه
نتایج آنالیز تجزیه واریانس، اثر مستقل آرد نخل خرما را 

نشان  دار یمعنبر مقاومت به ضربه کامپوزیت حاصل، 
و  93که بین  گردد یممشخص  49. با توجه به شکل دهد یم

ی وجود ندارد اما دار یمعندرصد آرد نخل خرما اختالف  13
مقاومت  دار یمعندرصد، کاهش  03با افزایش سطح آرد تا 

  شود. میبه ضربه مشاهده 
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 اثر مستقل آرد نخل خرما بر ميزان مدول كششي  -33شکل

 

 
 اثر مستقل آرد نخل خرما بر ميزان مدول خمشي  -33 شکل

 

 
 كننده بر مدول كششي اثر مستقل جفت -32شکل 

 

 
 اثر مستقل آرد نخل خرما بر مقاومت به ضربه -31شکل 

 بحث 
بلا   این مطالعه مشخص شد کهبا بررسی نتایج حاصل از 

کاهش یافته  ها تختهابعادی  یداریپا ،افزایش آرد نخل خرما
افزایش یافتله   دوست آبمواد لیگنوسلولزی  سهم رایز ،است
اگرچه افزایش سهم آرد نخلل خرملا، بلر واکشلیدگی     . است

تلأثیر منفلی   در آب  یور غوطله سلاعت   2ضخامت بعلد از  
جفلت  ملاده  با افلزایش مصلرف   اما نداشته است.  یدار یمعن

 یهلا  گروه، به دلیل سازگاری بیشتر بین الیاف و پلیمر ،کننده
کربونیلل   یهلا  گلروه هیدروکسیل بیشتری از الیاف طبیعی با 

 Shubhra etمالئیک انیدرید، پیوند هیدروژنی تشکیل داده )

al., 2011)، هیدروکسلیل آزاد   یهلا  گلروه  میلزان  جله یدرنت
 و بله دنبلال آن   نیلز کلاهش   موجود در ساختار کامپوزیلت 

نتلایج  همچنلین  . یافته است افزایش ها تخته ایداری ابعادیپ
نیز نشان داد که با افزایش مصلرف آرد   تحقیقحاصل از این 

، به دلیلل کلاهش سلهم ملاده زمینله در ترکیلب       نخل خرما
کلاهش یافتله   حاصل، مقاومت کشلشی و خمشی کامپوزیت 

زیرا چسبندگی آرد با ماده زمینه کافی نیست و کارایی ؛ است
به ماتریس حاصل کلاهش   پرکننده )آرد(انتقال تنش از ماده 

چلوب پالسلتیک، ملاده     یهلا  تیل کامپوز در رایل ز؛ یابدمی
، نقلش چسلب را بلرای اتصلال ذرات     مورداسلتفاده پلیمری 

، اتصاالت بین اجلزا کند و در ایجاد چوبی به یکدیگر ایفا می
ذوب شللدن  جللهیدرنتایللن اتصللال  دارد و  تللأثیر بسللزایی

بله   آید و باعث اتصلال الیلاف چلوب   پالستیک به وجود می
 با افلزایش مقلدار ملاده پرکننلده،     رو از اینشود، یکدیگر می

این اتصاالت نیلز   مقدار آنپالستیک و به دنبال سهم درصد 
درصلد،   93با افزایش بیش از  جهیدرنت .کاهش خواهد یافت

کششلی و  مقاومت  د اتصال خوبی ایجاد کند وتوانپلیمر نمی
و  Rozmanتحقیقلی کله توسلط     در یابد.خمشی کاهش می

 هلای مکلانیکی چندسلازه   ( بر روی ویژگی4332همکاران )
بلاال و آرد نخلل روغنلی     با دانسیته لنیات یپلساخته شده از 

هلای  مشخص شد که مقاومت خمشلی چندسلازه   انجام شد،
چنلین   انآنل حاصل با افزایش میزان آرد نخل کاهش یافت. 

کردند که ایلن کلاهش مربلوط بله علدم توزیلع        یریگ جهینت
زمینله پلیملری    در درون ماده مناسب ذرات آرد نخل خرما



 90                                                                                                                         4 ه، شمار94تحقیقات علوم چوب و کاغذ ایران، جلد  هفصلنام

است که شلانس قلرار گلرفتن ذرات نخلل خرملا در کنلار       
د و با تجمع آنهلا در کنلار هلم    دهیکدیگر را نیز افزایش می

در تحقیقللی دیگللر، گللردد. باعللث کللاهش مقاومللت مللی 
Gholizadeh مکلانیکی   یهلا  یژگل یو(، 2340) و همکاران

را ملورد   و ساقه توتون پروپیلنچندسازه ساخته شده از پلی
بررسی قرار دادند و به این نتیجه دست یافتند که مقدار زیلاد  
ماده لیگنوسلولزی منجر به کاهش اتصال با ماتریس پلیمری 

و همکللاران  Kokta (4333،) Kimو  Maladasگللردد. مللی
( نیللز نتللایج مشللابهی را گللزارش  4330) Stark ( و2332)

درصلد،   03با افزایش آرد نخل خرملا تلا    همچنین .اند کرده
 کامپوزیلت افلزایش یافتله اسلت.     مدول کششلی و خمشلی  

 اجلزای  ملدول  و چندسازه تهیسیاالست مدول بین که ییازآنجا
 & Starkدارد ) وجلود  مسلتقیمی  رابطله  آنهلا  دهنده لیتشک

Rowlands, 2003،) گلللرفتن نظلللر در بلللا جلللهیدرنت 
 ،اسلتفاده  ملورد  لیگنوسللولزی  ملواد  باالتر تهیسیاالست مدول
هملراه بلا افلزایش     چندسازه االستیسیته مدول افزایش شاهد

یعنی با افزایش سلهم آرد نخلل   ؛ هستیمسهم آرد نخل خرما 
خرما، مدول کششی و خمشلی کامپوزیلت حاصلل افلزایش     

تلا  کننلده   از سوی دیگر افزایش مقدار ماده جفتیافته است. 
بلین دو   مشلترک  سلطح  تیل فیکبهبود باعث درصد،  6سطح 
در  یتلر  همگلن  آرد سلولزی و پلیمر شده و ساختار مرحله

هتلر  و چسبندگی ب کنش برهم جهیدرنت ،فراهم کردهکامپوزیت 
ملاده   از انتقال بهتلر تلنش   بین الیاف و شبکه پلیمری، باعث

 خواص فیزیکلی و مکلانیکی   بهبود جهیدرنتزمینه به الیاف و 
-مگنساختار ماده ه هرچه یعنی؛ گردد یمحاصل  کامپوزیت

وارده بهبلود یافتله و   تر باشد، توزیع تنش تحت تلأثیر بلار   
کمتر اتفاق خواهد افتاد،  ،ای از محصولتمرکز تنش در ناحیه

کششلی و  و ملدول  ظرفیت تحمل تنش و مقاوملت   جهیدرنت
 ( در2334و همکلاران )  Rozmanیابلد.  خمشی افزایش می

کننللده در  تحقیللق دیگللری تللأثیر اسللتفاده از مللاده جفللت 
به هملراه آرد   لنیپروپ یپلهیبریدی حاصل از  یها تیکامپوز

نخل روغنی و الیاف شیشه را مورد بررسی قرار داده و اعالم 
بهبود یافتله   ها مقاومتکننده  کردند که با افزایش عامل جفت

کننده سازگاری بین الیاف و پالستیک  زیرا عامل جفت ،است

و همکللاران  Shuhbra نیهمچنلل را افللزایش داده اسللت. 
مکللانیکی  یهللا یژگللیو( در بررسللی کلله بللر روی 2344)

و الیاف طبیعلی داشلتند بله ایلن      لنیپروپ یپل یها تیکامپوز
در  MAPPکننده  نتیجه رسیدند که با استفاده مناسب از جفت

آن را  یها مقاومت توان یمساخت این نوع کامپوزیت، یند افر
و  Rosa، (2333همکلللاران ) و Rowell بهبلللود بخشلللید.

و  Kargarfard (2349)، (2333همکلللللللللللللللاران )
KhademiEslam ( 2349و همکاران)   نیز نتایج مشلابهی را

نتایج حاصل از این تحقیلق نشلان    یطورکل به گزارش کردند.
هلرس  حاصلل از  اسلتفاده از ضلایعات    تلوان  یمکه  دهد یم

 ریپذ بیتخر ستیز یا ماده عنوان بهرا برگ نخل خرما ساالنه 
جنوبی کشور کشت شده و  یها استانکه در سطح وسیعی از 

را  شلود  یمساالنه حجم زیادی از این نوع ضایعات سوزانده 
با هلدف کلاهش میلزان ضلایعات و بله دنبلال آن کلاهش        

ناشی از سوزاندن آنها و همچنلین   یطیمح ستیز یها یآلودگ
را در  تلر  نییپلا استفاده مفید از این نوع ضایعات بلا قیملت   

 . کردچوب پالستیک پیشنهاد  یها تیکامپوزتولید 
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Abstract 
    In this research, the effect of the wood filler content and coupling agent (MAPP) on the 

physical and mechanical properties of Polypropylene reinforced with palm wood flour from the 

annual pruning of palm leaves (Shahani species) composite, were studied. For this purpose, the 

palm wood flour in three levels of 30%, 40%, 50% and two levels of Maleic anhydride grafted 

polypropylene 4% and 6% were used as variable factors. Then, the Physical and mechanical 

properties of samples, including thickness swelling after 2 and 24 hours of immersion in water, 

bending strength, bending modulus, tensile strength, tensile modulus and impact strength, were 

measured.The results showed that by increasing palm wood flour, the bending strength, tensile 

strength and impact strength were decreased but the thickness swelling, bending modulus, 

tensile modulus were increased. It was also found that by adding MAPP, thickness swelling, 

bending strength, bending modulus, tensile strength and tensile modulus were improved. The 

results revealed that at increased consumption of palm wood flour and adding coupling agent 

leads to improve quality of the interface and significant changes especially dimensional stability 

and MOE, are achieved. 
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