
  پژوهشي تحقيقات علوم چوب و كاغذ ايران–فصلنامة علمي 

 )1390(، 173-192، صفحة 1، شمارة 26جلد 

 
 اي قهوهو قارچ پوسيدگي ) Coriolus versicolor(كمان  رنگين اثر قارچ پوسيدگي سفيد مقايسه

)Coniophora cerebella( پروپيلن   پلي-بر روي دوام و برخي از خواص مكانيكي چند سازه باگاس 
 

 2وحيدرضا صفدري  و3 امير نوربخش،2سيد خليل حسيني هاشمي ،*1مهدي مديرزارع

 دانشجوي كارشناسي ارشد دانشكده كشاورزي و منابع طبيعي دانشگاه آزاد اسالمي واحد كرجمسئول مكاتبات،  -*1
  mahdimodirzare@ yahoo.com:       پست الكترونيك

 ه كشاورزي و منابع طبيعي دانشگاه آزاد اسالمي واحد كرجدانشكدهيئت علمي  ،يار استاد-2

 تحقيقات جنگل ها و مراتع كشور مؤسسه آن،هاي  فرآوردهبخش تحقيقات علوم چوب و  ژوهشي، پدانشيار -3
 

 1389بهمن :                        تاريخ پذيرش      1388بهمن : تاريخ دريافت
 

 چكيده
، 8  تيمـار  3 تكـرار و     5در  پـروپيلن      -پلـي  بر چند سازه باگـاس       اي  قهوهسفيد و   ولد پوسيدگي   مهاي    قارچدر اين بررسي اثر     

 درصد انيـدريك مالئيـك   2وپروپيلن  پلي درصد     60 درصد الياف باگاس و      40  اختالط اين چند سازه با   .  هفته بررسي شد   16و12
از پـس  هـا     نمونـه   . و قابليت بازيافت دارد     ساخته شده  لبرزا روش پرس مسطح در مو سسه تحقيقاتي ا         ب پروپيلني  پليكرافت شده   

قرار گرفتند  و سپس به داخل انكوباتور انتقال داده شدند و در دمـاي                Kolleمخصوص موسوم به ظروف     ل ظروف   كشت در داخ  
سـتيابي بـه نتـايج      هاي الزم جهت د    گيري  اندازهقرار گرفتند و پس از پايان هر تيمار         درصد   75و رطوبت نسبي    گراد    سانتي  5/23

اولين فا كتور مورد ارزيابي بود كه در آن پيشرفت قارچ مولد پوسيدگي            ها    نمونهميسيليوم در   پوشش   ميزان درصد    .صورت گرفتند 
پوشش ميسيليوم  درصد   هفته   16 و   12 تا حدودي كمتر بود و پس از         اي  قهوه هفته اول به نسبت قارچ مولد پوسيدگي         8سفيد در   

شد در نهايت ميزان تخريب و اثر ناخن طبق معيار ويليتنير ارزيابي شد كه ميزان تخريب توسط                 درصد   100ها    ونهنمبر روي تمام    
 ميـزان درصـد كـاهش وزن      . وسيدگي سفيد تخريب بيشتر بـود     در قارچ مولد پ     كمتر از سفيد بوده و     اي  قهوه  مولد پوسيدگي  قارچ
بـوده  دار  معنـي  هفته كاهش وزن 16 و12، 8بوده و پس از طي زما ن هاي اي  قهوهدر پوسيدگي سفيد بيشتر از پوسيدگي    ها    نمونه
گيري   اندازه ها  نمونهسختي چوب پالستيك بوده ميزان كاهش سختي        گيري    اندازهبا استفاده از دستگاه ساناتام كه مخصوص        . است
در معـرض  هـاي   نمونـه  كمـي بيشـتر از  تحـت تـاثير پوسـيدگي سـفيد     هاي  نمونهنتايج نشان داد كه ميزان كاهش سختي در     . شد

 .بود اي قهوهمولد پوسيدگي هاي  قارچ
 
قـارچ پوسـيدگي سـفيد       ،ي  پالستيك، دوام طبيع    - چوب    ، پلي پروپيلني  مالئيك -يدريدان  ،پروپيلن  پلي باگاس،: كليديهاي    واژه

 .اي كمان، قارچ پوسيدگي قهوه رنگين
 

 مقدمه
 شـده توسـط     هاي مركب تقويـت     شروع توليد فرآورده  

ي مـواد   گـردد و توسـعه     الياف به هزاران سـال قبـل برمـي        

 بـوده  بسيار مورد توجه سال گذشته، 40كامپوزيتي در طي    
بحث كلي اين است كه بتوان دو يا چند مـاده را بـا              . است

ديگر مخلـوط كـرده و در نتيجـه         يك روش موزون با هم      
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  دو مـاده اول    بهتـر از  هـاي      جديدي كه داراي ويژگي    مواد
 . باشد به دست آورد

 ميليون تني مصرفي كامپوزيت در دنيا نشـان   7/4حجم  
دهد كه افزايش مصرف اين محصول در مقايسه با ساير            مي

از ايـن بـين سـهم آمريكـاي         . مصالح افزايش داشته اسـت    
 39 درصـد، اروپـا      5 آمريكـاي التـين    درصد، 31شمالي  

 2نـه   درصد، آفريقـا و خاورميا    23 درصد، آسيا و پاسيفيك   
مصرف كامپوزيـت در آسـيا و اقيانوسـيه در          . درصد است 

 چون ژاپن   دهد كه كشورهايي    طي ساليان گذشته نشان مي    
 هـزار تـن و سـاير        350چين بـا     ، هزار تن  600با بيش از    

هـا در حركـت       كشورها نيز به سوي استفاده از كامپوزيـت       
وضعيت صنعت كامپوزيت در ايران به كاربردهايي       . هستند

يع فايبرگالس، باكيليت، نظـامي، هـوايي و فيبـر          چون صنا 
استخواني محـدود اسـت، در صـنايع نظـامي و هـوايي و              

، خودروسـازي   )شناورها، قطعات سكوهاي نفتـي    (دريايي  
مخــازن مــواد (، مخــزن ســازي )ســيناد، ســپر، جلوبنــدي(

) فيبر، صندلي و لـوازم تفريحـي      (، لوازم خانگي    )شيميايي
 ) Nourbakhsh, A. & Ashori, A. (2008)(كاربرد دارند
 دوام روي كمان بر رنگين قارچ تاثير ،)1376( پارساپژوه

 حالـت  در راش گونه جنگلـي  برون چوب و درون چوب

 غلظت( 1سلكور حفاظتي نمك دو با شده حفاظت و طبيعي
 2 و 1 هـاي  غلظـت بـا  (يـت  زيلبا و )درصـد  3و 1 هاي 
 .داد رارقـ  مطالعـه  مورد را  Kolleschaleروش  با  )درصد
 نظر چوب مورد قارچ ها با نمونه مجاورت هفته  14از پس

  )پوسـيدگي ( جـرم  كـاهش  لحـاظ  از درون چـوب  و برون
 درصـد  ميزان جرم با درصد كاهش و .ندادند نشان تفاوتي

 جدول به توجه با. داد نشان رابطه آن نوع و حفاظتي نمك

 هـاي  چوب جزء) نشده اشباع(هاي شاهد  نمونه بندي طبقه

                                                 
1- celcur  

درصـد   سكلور يك با حتي شده هاي اشباع نمونه دوام و بي
 قـرار  بادوام بسيار چوب هايي جزء يت يك درصديلو باز

 فسـاد  از جلوگيري براي كه گيري شد نتيجه چنين .گرفتند

 از نمـك  تـوان  كمان مـي  رنگين قارچ برابر در راش چوب

 حفـاظتي  نمـك  از يا و درصد 1 غلظت سكلوربا حفاظتي

 .نمود استفاده درصد 2 غلظت با بازاليت
در تحقيقي اثر قارچ پوسيدگي سـفيد        )1387(مهرگان  

 14اي را در مـدت        و قارچ پوسـيدگي قهـوه     ) كمان  رنگين(
 الياف  از مخلوط  چوب پالستيك ساخته شده      بر روي هفته  

 درصـد و    28درصد بـه     70پروپيلن با نسبت      باگاس و پلي  
 مكـانيكي   هـاي    بررسي كرد و مقاومت    MAPP2دو درصد   

شامل سختي و مقاومت خمشـي و مقاومـت بـه ضـربه و              
جذب آب را بررسي كرده و به اين نتيجه رسيده كه تـأثير             

دار نبوده    پوسيدگي قارچي بر روي مقاومت به ضربه معني       
و كمتــرين مقاومــت خمشــي را داشــتند و ميــزان مــدول  

ــه ــيته در نمون ــته و در   االستيس ــزايش داش ــاهد اف ــاي ش ه
 . داري را نداشتند وسيده تفاوت معنيهاي پ نمونه

 Clemons & Ibach )2002( را آزمايشگاهي تحقيقات 
 اليـاف  هاي مركب فرآورده قارچي مقاومت تعيين زمينه در

 هاي چوب نمونه با و دادند انجام سنگين اتيلن پلي - چوبي

پوسـيدگي   قـارچ مولـد   اثـر  آنهـا . كردنـد  مقايسـه  ماسـيو 
ــفيد ــيدگي  و(Trametes versicolor)ســ  پوســ

هفته  12 دوره طي  را در(Gleophyllum trabeum)ايقهوه
كـاج   چـوب  اليـاف  مركـب  هاي فرآورده نمونه روي بر اي

 مـورد  ماسـيو  هاي چوب و نمونه اتيلن سنگين پلي – الدرا

 دوام تعيـين  جهـت  معيـاري  عنـوان  به و دادند قرار مطالعه

 .كردند ادهاستف جرم درصد كاهش فاكتور ها از نمونه طبيعي
 جـرم،  كـاهش  درصـد  لحـاظ  از كه داد نشان حاصله نتايج
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 در كمتـري  جـرم  كـاهش  به درصـد  منجر سفيد پوسيدگي

 ماسـيو  هـاي چـوب   نمونه در اي قهوه پوسيدگي با مقايسه

هـاي   نمونـه  براي حاصله جرم كه كاهش حالي در گرديده،
 3 در تنها  است، بوده ماسيو چوب از كمتر مركب فرآورده
 مولد قارچ معرض در گرفته هاي قرار كل فرآورده از درصد

 چنـين  و گرديـد  مشـاهده  جرم كاهش اي، قهوه پوسيدگي

 اليـاف  هاي مركـب  هاي فرآورده نمونه كه شد نتيجه گرفته

مولـد   برابـر قـارچ   در اتيلن سـنگين  پلي – الدرا كاج چوب
 .هستند بادوام سفيد و اي قهوه پوسيدگي

 Clemons& Ibach )2002( زمينه در را آزمايش هايي 

 چوب الياف هاي مركب فرآورده در آب جذب مقدار تعيين

 ماسيو هاي چوب نمونه با و دادند انجام اتيلن سنگين پلي –

ها  نمونه از قرارگيري پس كه داد نشان نتايج  .كردند مقايسه
 Trametes)سـفيد  پوسـيدگي  مولـد  قـارچ  معـرض  در

versicolor) ــارچ  و ــد ق ــيدگ مول ــوه يپوس  ايقه
(Gleophyllum trabeum)در ماسـيو،  هـاي چـوب    نمونه 

هاي  با فرآورده مقايسه در بيشتري آب جذب مقدار مجموع
 اتـيلن سـنگين   پلي با الدرا كاج چوب آرد از حاصل مركب

 در شده جذب مقدار آب اي، هفته 12 دوره طي در .داشتند

 ارقـر  ماسيو هاي چوب نمونه در سانتيگراد درجه 27 دماي

 40 معـادل  سـفيد،  مولد پوسـيدگي  قارچ معرض در گرفته

 قـارچ  معرض در گرفته قرار هاي چوبي نمونه در و درصد

 درصـد  100 بـه  نزديك در حدود اي قهوه پوسيدگي مولد

 در شـده  جـذب  آب مقـدار  حـداكثر  كـه  حـالي  در رسيد،

 درصد 13 الي 12 حدود مورد بررسي، هاي مركب فرآورده

 .بود
Clemons& Ibach)2004(       از يك چرخه دو هفته اي

وري و يك چرخه آب جوش و سپس خشك كردن            غوطه
به صورت متوالي جهت القاء رطوبت به درون چند سـازه           

 و HDPEاتيلن بـا دانسـيته بـاال و           هاي ساخته شده از پلي    
ــيوه    50 ــه ش ــه ب ــوب ك ــد آرد چ ــتروژن و  درص اي اكس

نـد در   گيري فشاري ساخته شده بودنـد اسـتفاده كرد         قالب
هاي سـاخته شـده      اين تحقيق نشان داده شد كه چند سازه       

توسط فرايند اكستروژن بيشترين ميزان جـذب رطوبـت را          
گيري فشاري رطوبت كمتر     باشند و در فرآيند قالب      دارا مي 

 .شود مشاهده مي
 Gnatowski)2005( آب جـذب  مقـدار  تحقيقـي  در 

 شـرايط  دو در را پالسـتيك  - چـوب  هاي مركـب  فرآورده

 D نامـه آيين با مطابق آزمايشگاهي، شرايط و بيروني محيط

 چنـين  و كـرده  مقايسه يكديگر با ASTM  استاندارد1037

 مذ متفاوت شرايط دو بين مشخصي ارتباط كه كرد گزارش

 شـده  گيـري  آب انـدازه  جـذب  مقـدار  لحـاظ  از كـور 

 نشـان  نتايج .ندارد وجود بررسي مورد هاي مركب فرآورده

 آب جـذب   مقـدار  آزمايشـگاهي،  ايطشـر  در كـه  داد

 كـه  حالي در .باشند مي درصد 2 تقريبي طور ها به فرآورده

 15 است ممكن شرايط محيط معرض ها در فرآورده همين

 مقـدار  يعنـي  .كننـد  جـذب  آب فرآورده، حجم در درصد

 شده جذب آب ضمناً. دار خواهد بود معني آنها آب جذب

 در شـود، نمي ا توزيعه فرآورده مقطع در يكنواخت طور به

 كمـي  بسـيار  آب مقـدار  داراي مغزي آنها قسمت كه حالي

. باشند مي آب از دار اشباع معني طور به سطحي اليه و است
 شـرايط  تحـت  هـاي مركـب   فرآورده آب در جذب مقدار

 مقـدار  ايـن  كـه  برسـد  درصـد  25 بـه  است ممكن محيط،

 هـاي مولـد   قارچ فعاليت جهت مورد نياز، رطوبت حداقل

 تيمـار  كـه  كردنـد  بيـان  محققـين  اين. باشند مي پوسيدگي

هـاي   فـرآورده  در آب جـذب  به كـاهش  منجر روي بورات
 .گرددمي مركب
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Ibach و سازي مرطوب چرخه ، تاثير)2002(همكاران   و 
هـاي   پوسـيدگي كامپوزيـت   خواص روي بر را كردن خشك
 دمـور  بـاال  دانسـيته  پروپيلن بـا  پلي و صنوبر الياف از حاصل
پروپيلن  پلي  -هاي الياف صنوبر كامپوزيت. دادند قرار بررسي

 پروپيلن اصالح پلي پروپيلن و پلي الياف، از متفاوتي مقادير با

 تهيه سازگاركننده عنوان به (MAPP) انيدريد مالئيك  با شده

ور  غوطه اي هفته يك چرخه 10 معرض در ها يا نمونه. شدند
 كـوره  در كردن خشك - اتاق حرارت درجه در آب در شدن

 - جـوش مانـدن   آب در سـاعت  2 معرض در يا گرفتند قرار

 گي واكشيد و وزن شدن كم.گرفتند قرار كوره در شدن خشك

 12 زمـان  مـدت  سپس در .گرديد ها محاسبه نمونه ضخامت

 يـا   G. trabeumاي قهـوه  پوسـيدگي  قـارچ  معرض در هفته

 تاثير گرفتند تا قرار T. versicolor سفيد هاي پوسيدگي قارچ

وري  غوطـه  فراينـد  بـر  آب هـا در  وري نمونـه  غوطـه  چرخه
 حمـالت  كـه  اسـت  حقيقت اين گوياي نتايج .شود مشخص

 آب وري در غوطـه  چرخـه  هـاي  تست اعمال از بعد قارچي

 .يابد مي افزايش
 Gnatowski  )2008 (    در تحقيقـي جـذب آب را بـر

ت در  روي چوب پالستيك بررسي كردند و چرخه مقاومـ        
هـاي چـوب پالسـتيك آلـوده          برابر جذب آب را در نمونه     

شده بـه قـارچ را آنـاليز كردنـد و آن را بـا اسـتانداردهاي                 
 جذب آب مقايسه كردند قابل ذكر اسـت كـه ايـن چـوب              

ها در بازارهاي آمريكـاي شـمالي مصـرف شـده             پالستيك
هاي كه با زينك      است و در اين تحقيق مشخص شد نمونه       

ده انـد جـذب آب كمتـري نسـبت بـه            بورات حفاظت ش  
هـاي آلـوده    هاي ديگر دارند و جـذب آب در نمونـه    نمونه

باشـد و افـزايش حجـم آن      درصـد مـي  1شـده بـه قـارچ    
 . باشد درصد مي15ها  پس از جذب آب  كامپوزيت

Radrigo Liana  ــاران ــأثيرات ناشــي از ) 2001(وهمك ت
 چـوب   تيمار الياف بر روي رفتار مكانيكي كامپوزيت اليـاف        

هاي ساخته    پروپيلن را مورد بررسي قرار دادند كامپوزيت        پلي
بـه عنـوان    MAPPپروپيلن بودند از      شده از آرد چوب و پلي     

هاي تيمـار     عامل اتصال دهنده استفاده گرديد براي كامپوزيت      
نشده ميزان سختي با افزايش ميزان الياف افزايش مي يابد در           

.  كاهش مـي گرايـد     صورتي كه ميزان مقاومت خمشي رو به      
 ايـن خـواص در تمـام        2موجب بهبود هـر      MAPPافزودن  

 5 الـي    5/2گـردد بـا افـزودن         تركيبات فيبر و ميزان فيبر مـي      
يـابيم بررسـي    بـه بهتـرين نتـايج دسـت مـي       MAPPدرصد  

ها  پـس از       تغييرات بر روي خواص مكانيكي اين كامپوزيت      
ا و  قرار گرفتن در معرض چرخه هاي متنـاوب تغييـرات دمـ           

دهد كه اين خواص بـا در معـرض           شرايط رطوبت نشان مي   
شـوند    ها  با اين شرايط دچار تغيير مي         قرار گرفتن كامپوزيت  

ولي ميزان جذب آب در طي زمان وابسـته بـه ميـزان تيمـار               
 . باشد الياف به كار رفته مي
Vesnaradoge ــاران ــه  ) 2006( و همك ــي ب در تحقيق

يمــر و اليــاف چــوب هــاي پل بررســي دو گــروه از نمونــه
ها   پرداختند كه در اين تحقيق آزمون سختي و جذب نمونه         

هـاي اول فنـل       انجام شد كه  پليمر به كار رفتـه در نمونـه           
هاي سري دوم بيتومن اسـتفاده شـده          فرمالدئيد و در نمونه   

 آرد چـوب بـا       درصـد  20هـاي     آزمون سختي براي نمونـه    
 50پروپيلن با نسبت     اتيلن با دانسيته پائين به عالوه پلي        پلي
هـا بـا افـزايش        انجام گرفت كه سختي نمونه     درصد 50 به

 .ميزان تركيبات آرد چوب افزايش يافت
 

 مواد وروشها
 هــايي بــه ابعــاد  در ايــن روش از چــوب ـ پالســتيك  
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استفاده شده كه آنها را پس از تهيه محيط ميليمتر 10×30×30
ولـه بـه    اي در ظـروف ك      هاي شيشـه    كشت و قراردادن پايك   

 و سپس در داخل انكوباتور در       داده  داخل اين ظروف انتقال     
 در  %75و رطوبــت نســبي گــراد  ســانتي درجــه 5/23دمــاي 

 پس از اتمام هر      و داده شدند  هفته قرار    16 و   12  ،8زمانهاي  
 . گرفتند انجام ميها   روي نمونه الزمهايآزمايشاتيمار 
 

هـاي   نمونـه  بـا  آن مجـاورت  و قـارچ  كشت چگونگي
 پالستيك-چوب

 با پالستيك  -هاي چوب نمونه دادن قرار معرض در براي

 مالـت  محيط كشـت  نياز مورد مقدار به شده، تكثير قارچ دو

 بر مندرج دستورالعمل براساس.  گرديد تهيه آگار اكستراكت

 گرم 48 مقطر، آب ليتر يك ازاي به كشت محيط ظرف روي

 محـيط  محلـول  مرحله اين در گرفت قرار استفاده مورد پودر

 cc 60 ميـزان  به  اي كوله شيشه ظروف به نشده استريل كشت
اي  شيشـه  ظـروف  داخلـي  دهانـه . شـد ريخته  محلول اين از

فويل  با  راپنبه حاوي دهانه روي و شد بسته محكم پنبه توسط
پوشانده و به داخل اتوكالو مرطـوب انتقـال داده    آلومينيومي

 بـه   اي، شيشـه  ظروف در كشت محيط ريختن هنگام .شدند

 آلـودگي  به ظروف دهانه و محيط كشت نشدن آغشته منظور

 بـه  نظـر  مورد ظروف .شد اي استفاده شيشه قيف از احتمالي،

 مـدت  در كـه  اين تا ندشد داده انتقال مرطوب اتوكالو داخل

 محيط اي حاوي شيشه ظروف. دنگرد استريل دقيقه 20 زمان

 قـارچ  حـاوي  هـايي  ديش پتري همراه به شده استريل كشت

 انتقـال  از قبـل  .شـدند  منتقـل  كشـت  به محفظه  شده، تكثير

 را كشـت  محفظه اي، شيشه ظروف مركز به هاي مذكور قارچ
 .كـرد  استريل ماوراءبنفش اشعه توسط دقيقه 20 در مدت بايد

ضد عفوني  درصد، 96 اتيليك الكل با هود كابينت و ها دست
 بـر  ضـرباتي م آزمـايش    پس از استريل محيط و لـواز  هشد

 تكه هاي تا  شدزده قارچ ميسيليوم حاوي كشت محيط سطح

آنگـاه   .گـردد  جـدا  ظـرف پتريـديش   از قارچ شكل اي دايره
توسط ميله آنس استريل شده تكه جدا شده ميلسـيوم قـارچ            

اي   و مركز محيط كشـت درون ظـروف شيشـه           برداشته شد 
 روي شـعله    اي را   و سپس دهانه ظروف شيشه     . شد قرار داده 

داده اي را روي آن قرار       چراغ الكلي چرخانده و درپوش پنبه     
 ظروف كوله در مدت زمان دو هفته به انكوباتور با دما            شد و 

 پـس از مـدتي      .ت محيط آزمايشگاه انتقـال داده شـد       و رطوب 
سطح داخلي ظروف شيشـه اي كـامالً پوشـيده از ميسـيليوم             

 روز  10هفته تا   1قارچ پوسيدگي سفيد حدود     . شدندها    قارچ
 هفتـه   3 تـا    2اي    باشد ولي پوسـيدگي قهـوه       آماده استفاده مي  

صـفدري  (كـه ظـروف كولـه را كـامالً پركنـد          كشد   طول مي 
1377(. 

 
 هاي كشت قارچ با پالستيك  -هاي چوب نمونه مجاورت

 شده داده

 فويـل  داخـل  در را پالسـتيك  - چـوب  هاي آزموني نمونه

 و  شـد  گذاشته پالستيكي يسهك درون در و پيچيده آلومينيومي
 120حـرارت   درجـه  با مرطوب اتوكالو داخل در را آنها سپس
 آن از. گردنـد  استريل تاشد  داده دقيقه قرار20مدت  به درجه 

 ميسـيليوم  و كشـت  محـيط  بـا  مستقيما ها نبايد نمونه كه جايي

  دو Kolleاي شيشـه  ظـرف  هر براي باشند، تماس  ها در قارچ

. گرديـد  اسـتريل  و تهيـه ) mm6×2×2( ابعاد هاي ب پايك شيشه
 ظـروف  همـراه  شده بـه  پالستيك استريل  -هاي  چوب نمونه

 داده انتقـال  هـود  زير كشت در محفظه داخل اي كوله به شيشه

 الكـل  بـا  هـا  دست و كابينت سطح كردن آغشته از پس .شدند

 را الكـل  به شده آغشته و شده استريل پنس  درصد،96 اتيليك
هـاي   پايـك  آن توسـط  و چرخانـده  الكلـي  چـراغ  شعله روي
 چـراغ  شـعله  روي دادن حـرارت  از بعد و برداشته اي را شيشه
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 در بـا برداشـتن   اتيليـك،  الكـل  به آغشته پنبه با تماس و الكلي

 روي آن دهانه چرخاندن اي كوله و شيشه اي، ظروف پنبه پوش

 عمود و موازي طور به ها را فاصله پايك بال الكلي، چراغ شعله

هـاي   نمونـه  .گرفتند ظروف قرار داخل در پنس ورود جهت بر
 ظـروف،  داخـل  در و برداشته پنس توسط را پالستيك - چوب

 ظـروف  مرحلـه  ايـن  پايـان  در. داده شـد  هـا قـرار   پايك روي

 بـراي  پالسـتيك،  -هـاي چـوب    حاوي نمونه Kolleاي  شيشه

 درون هـا بـه   قـارچ  رشـد  محيط  دماي و نسبي رطوبت كنترل

 .شدند منتقل انكوباتور
 

 محاسبات آماري 
  SPSSگيري در اين آزمايش از نرم افزار آماري           براي نتيجه 

 آزمـون دانكـن و تجزيـه و         ،استفاده شـده و بـا توجـه بـه آن          
 . دار بودن جداول مشخص شد واريانس حساب گرديد و معني

 
 نتايج

 ظاهري مشاهدات
هـاي در      نتيجـه اثـر نـاخن در نمونـه         1مطابق با جـدول     

 هفتـه نشـان     8هـاي پوسـيدگي سـفيد پـس از            معرض قارچ 
گونه خسارات ظاهري وارد نشده      ها هيچ   به نمونه كه  دهد    مي

 12هاي در معرض پوسيدگي سفيد پـس از           است و در نمونه   
 16هفته در چند نقطه خسارت وارد شـده اسـت و پـس از               

 .هفته در چند نقطه خسارات شديد وارد شده است
 
 

 
  ميانگين درصد پوشش ميسيليوم در مجاورت با قارچ پوسيدگي سفيد و اثرات ناخن طبق معيار ويليتنير-1جدول 

 اثر ناخن )درصد(ميانگين پوشش ميسيليوم  تعداد نمونه مدت مجاورت با قارچ

 1 85 5  هفته8
 a2 تا 1 100 5  هفته12

 b2تاa3 100 5  هفته16
 

 اي و اثرات ناخن طبق معيار ويليتنيرم در مجاورت با قارچ پوسيدگي قهوه ميانگين درصد پوشش ميسيليو-2جدول 
 اثر ناخن )درصد(ميانگين پوشش ميسيليوم  تعداد نمونه مدت مجاورت با قارچ

    
 1 90 5  هفته8

 1 100 5  هفته12

 b2 تا a2 100 5  هفته16

    

  هانمونه طبيعي ودوام وزن كاهش درصد مقايسه

هـاي كـه در    دهـد كـه نمونـه       نشان مـي   2ول  نتايج جد 
 12  الـي   8اند پس از      اي قرار گرفته    معرض پوسيدگي قهوه  

 هفتـه در  16هفته هيچ گونه خساراتي وارد نشده و پس از   
 .تمام نمونه خسارات جزئي وارد شده است
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هاي مولد    آيد اثر قارچ   بر مي  3همان طور كه از جدول      
هفته بـر كـاهش وزن       8اي پس از      پوسيدگي سفيد و قهوه   

 شدهدار       هفته معني  16 و   12دار  نبوده ، ولي پس از          معني
 8بندي دانكـن در مـدت زمـان           گروه 5طبق جدول    .است

اي اثر كاهش    هفته پس از مجاورت با قارچ پوسيدگي قهوه       
 هفتـه   16و12هاي     ولي طي مدت زمان    نشدهدار    وزن معني 

 . استشدهدار  معني

اي مولـد پوسـيدگي سـفيد و        هـ   در هر دو مورد قـارچ     
داري از لحاظ   هفته اختالف معني  16 و   12،  8اي، بين     قهوه

بنـدي    گـروه . اثر بر روي كاهش وزن وجود داشـته اسـت         
هـاي مولـد     دهد كه در هر دو مـورد قـارچ          دانكن نشان مي  

 هفتـه بـه     8اي، كاهش وزن پس از        پوسيدگي سفيد و قهوه   
 12ه بوده، ولي بين      هفت 16 و   12داري كمتر از      ميزان معني 

 .داري وجود نداشته است  هفته اختالف معني16و 
 

 
 در برابر ) هفته(ها بندي دانكن اثر مدت زمان در معرض قرار گرفتن نمونه  گروه-3جدول 

 اي بر كاهش وزن قارچ مولد پوسيدگي قهوه

 )Coniophora puteana( اي پوسيدگي قهوه

 - - دانكن

Subset for alpha = 0.05 تعداد نمونه هفته 
1 2 

8 5 2700/1  
12 5  9840/1 

16 5  2020/2 

 156/0 000/1 - داريسطح معني

 
 در برابر قارچ مولد  ) هفته(هابندي دانكن اثر مدت زمان در معرض قرار گرفتن نمونه گروه-4جدول 

 پوسيدگي سفيد بر كاهش وزن
 (Coriolus versicolor)پوسيدگي سفيد

 - - دانكن

 بندي ميانگين ها گروه=05/0
 تعداد نمونه هفته

1 2 

8 5 2120/1  
12 5  4600/7 

16 5  7960/7 

 133/0 000/1 - داري سطح معني
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ميـانگين كـاهش وزن بـر حسـب          7با توجه به جدول     
 هفته تاثير   8درصد در شروع آغاز پوسيدگي درمدت زمان        

بت بـه پوسـيدگي     اي به مقـدار انـدكي نسـ         پوسيدگي قهوه 

 هفتـه  16 و 12هـاي   سفيد بيشتر بوده ولـي در طـي زمـان    
ها   پوسيدگي سفيد تاثير بيشتري بر ميزان كاهش وزن نمونه        

 .داشته است
 

 پروپيلن   پلي- ميانگين كاهش وزن فرآورده مركب بر اساس وزن كل باگاس-5جدول 
 ).هفته( در سه زمان مختلف

  قارچنوع )هفته(مدت زمان (%)كاهش وزن

27/1 8 

98/1 12 

20/2 16 

 اي پوسيدگي قهوه

21/1 8 

46/2 12 

80/2 16 

 پوسيدگي سفيد

 

 ).هفته( ميانگين كاهش وزن فرآورده مركب بر اساس وزن باگاس در سه زمان مختلف -6جدول 
 نوع قارچ )هفته(مدت زمان كاهش وزن× 100 ÷ 40 (%)كاهش وزن

18/3 40÷100×27/1 8 

95/4 40÷100×98/1 12 

50/5 40÷100×20/2 16 

 اي  قهوهپوسيدگي

03/3 40÷100×21/1 8 

15/6 40÷100×46/2 12 

00/7 40÷100×80/2 16 

 پوسيدگي سفيد

 
 

 در سه تيمار مختلف اي درصد كاهش وزن پوسيدگي سفيد و قهوه -1نمودار 

هفته

1.211.27
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ي سـفيد بـر روي      اثـر پوسـيدگ     7 با توجه به جـدول    
 12 پالستيك بر اساس وزن باگاس طي هفته هاي      - چوب

 باشد اي مي  بيشتر از پوسيدگي قهوه16 و
شود كه در كـل درصـد          مشاهده مي  1با توجه به نمودار     

 16كاهش وزن ايجاد شده تو سط پوسيدگي سـفيد پـس از             
ولي درصد كاهش وزن پس از تيمار       . هفته بيشتر بوده است   

مقدار كمي بيشتر از پوسيدگي سفيد بوده اسـت          هفته اول    8
 هفتـه در  16هفتـه نسـبت بـه    12ولي درصد كاهش وزن از    

 .باشد اي مي پوسيدگي سفيد بيشتر از پوسيدگي قهوه
اي   هاي مولد پوسيدگي سـفيد وقهـوه        پس از تاثير قارچ   

پـروپيلن مشـاهده شـد كـه          بر روي چند سازه باگاس پلي     
 8(شتر بوده زيرا در ابتدا      درصد تخريب پوسيدگي سفيد بي    

ليگنين را مورد اسـتفاده قـرار داده و سـپس بـه             ) هفته اول 
سلولز و همـي سـلولز حملـه كـرده ودر نتيجـه تخريـب               

اي سـلولز و همـي        بيشتري داشته و قارچ پوسيدگي قهـوه      
سلولز را مورد حمله قرار داده و در اين آزمـايش موجـب             

اهش وزن در اثر    گردد و در نتيجه ك      تخريب هلو سلولز مي   
 هفته بيشـتر از     16تخريب قارچ مولد پوسيدگي سفيد طي       

 .اي بوده است پوسيدگي قهوه
 

 مكانيكي خواص
  سختي -

 مشخص است، بـين ميـزان       8همان طور كه در جدول      
هاي قرار گرفته در معرض       هاي شاهد و نمونه     سختي نمونه 

ر دا اي اختالف معني هاي مولد پوسيدگي سفيد و قهوه    قارچ
 .وجود دارد

 

  هفته8ها پس از  اي بر سختي نمونه هاي مولد پوسيدگي سفيد و قهوه  آناليز واريانس اثر قارچ-7جدول 
 سختي

(shore D) 
 داري  سطح معني  مقدارF ميانگين مربعات درجه آزادي مجموع مربعات

 000/0 362/57 804/85 2 608/171 ها بين گروه

   496/1 12 950/17 داخل هر گروه
    14 558/189 كل

 

  هفته8هاي شاهد و پوسيده پس از مدت زمان  بندي دانكن سختي نمونه گروه-8جدول 
(α=%5 ها  بندي ميانگين گروه)دانكن(  VAR00008 

 كد
N 

1 2 

1 5 4000/70   

2 5 4500/70   

0 5  600/77  

داري سطح معني    950/0  000/1  
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هـاي همگـن     ر مجموعـه  ها در زي    ها براي گروه    ميانگين
دهـد كـه      بندي دانكن نشان مي     گروه .نشان داده شده است   

داري بيشـتر از      هاي شاهد به طور معني      ميزان سختي نمونه  
هاي مولد پوسيدگي     هاي قرار گرفته در معرض قارچ       نمونه

باشد، ولـي بـين        هفته مي  8اي در مدت زمان       سفيد و قهوه  
اي پـس از مـدت       هاي مولد پوسيدگي سفيد و قهـوه        قارچ
داري از لحـاظ اثـر بـر سـختي             هفته اختالف معني   8زمان  

 .وجود ندارد
 

 هاي  ها در برابر قارچنمونه) هفته(آناليز واريانس اثر مدت زمان در معرض قرار گرفتن-9جدول 
 اي بر سختي مولد پوسيدگي سفيد و قهوه

 سطح معني داري مقدارF ميانگين مربعات df مجموع مربعات  

ها بين گروه  108/51  2 554/25  787/21  000/0  

ها درون گروه  075/14  12 173/1    
وسيدگي پ

اي قهوه   
183/65 كل  14    

ها بين گروه  700/63  2 850/31  333/17  000/0  

ها درون گروه  050/22  12 837/1    

پوسيدگي 
 سفيد

750/85 كل  14    
 

 مولـد   بر اساس اين نتايج بررسـي اثـر دو نـوع قـارچ            
ها در سـه      اي و سفيد بر روي سختي نمونه        پوسيدگي قهوه 

دهـد كـه تمـام        هفته نشـان مـي     16و   12، 8زمان مختلف   
 .دار بوده است تيمارها معني

 
 اي و سفيد بر روي  آناليز واريانس اثر دو نوع قارچ مولد پوسيدگي قهوه-10جدول 

 )هفته( ها در سه زمان مختلف سختي نمونه

 داري   معني سطح Fمقدار  ميانگين مربعات درجه آزادي عاتمجموع مرب  

 931/0 008/0 006/0 1 006/0 ها بين گروه

 8   781/0 8 250/6 داخل هر گروه
    9 256/6 كل

 450/0 630/0 296/1 1 296/1 ها بين گروه

 12   058/2 8 463/16 داخل هر گروه

    9 759/17 كل
 358/0 946/0 406/1 1 406/1 ها بين گروه

 16   481/1 8 850/11 داخل هر گروه

    9 256/13 كل
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آيد، در هـر دو مـورد       بر مي  9همان طور كه از جدول      
 16 و   12،  8اي بين     هاي مولد پوسيدگي سفيد و قهوه       قارچ

داري وجود داشـته      هفته و اثر آنها بر سختي اختالف معني       
ه در مـورد قـارچ      دهد كـ    بندي دانكن نشان مي     گروه. است

 هفتـه   8اي، ميـزان سـختي پـس از           مولد پوسـيدگي قهـوه    
باالترين مقدار را به خود اختصاص داده است، ولـي بـين            

در . دار  وجود نداشـته اسـت         هفته اختالف معني   16 و   12
بندي دانكـن نشـان       مورد قارچ مولد پوسيدگي سفيد گروه     

ف  هفتـه اخـتال  16 و 12، 8دهد كه بين هر سـه گـروه          مي
داري وجود داشته و بيشترين مقدار سختي مربوط به           معني

هفتــه هشــتم و كمتــرين ميــزان ســختي مربــوط بــه هفتــه 
 .باشدشانزدهم مي

انجـام  ) سه تيمـار (اين بررسي كه در سه زمان مختلف   
هـاي تحـت اثـر        دهـد كـه سـختي نمونـه         گرفته نشان مـي   

اي در سطح بـاالي       هاي مولد پوسيدگي سفيد و قهوه       قارچ
 .داري است عنيم

 
 بر روي )  هفته16 و 12، 8( آناليز واريانس اثر سه زمان مختلف در معرض قرار گرفتن-11جدول 

 اي و سفيد در معرض دو نوع قارچ مولد پوسيدگي قهوه هاي قرار گرفته سختي نمونه

 سطح معني داري مقدارF ميانگين مربعات مجموع مربعات  

ها بين گروه  2 554/25  604/25 000/0 
ها درون گروه  12 173/1 اي پوسيدگي قهوه      

    14 كل

ها بين گروه  2 850/31  333/17 000/0 

ها درون گروه  12 837/1  پوسيدگي سفيد   

    14 كل
 

هايي در زير مجمو عه هاي همگـن          ميانگين براي گروه  
بنـدي    نمايش داده شده است با توجه به جدول فوق گروه         

هـا در معـرض       دهد كه بين سـختي نمونـه        يدانكن نشان م  

 16و12هـاي     اي در بـين زمـان       قارچ مولد پوسيدگي قهـوه    
 داري وجود ندارد ولي بين مدت زمـان         هفته اختالف معني  

 .داري وجود دارد  هفته اختالف معني16 و 12 هفته و   8
 

   )هفته 16 و 12، 8( آزمون دانكن اثر سه زمان مختلف در معرض قرار گرفتن-12جدول 
  اي در معرض قارچ مولد پوسيدگي قهوه هاي قرار گرفته بر روي سختي نمونه

 05/0= زيرمجموعه آلفا 
 N 1 2 )هفته(زمان 

16 5 2000/66  
12 5 6300/66  
8 5  4000/70 

 000/1 518/0  سطح معني داري
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آزمون دانكن در سه زمان مختلف كه در معرض قارچ          
مورد بررسي قـرار داده شـده نشـان         مولد پوسيدگي سفيد    

 هفتــه اخــتالف 16و12 ،8دهــد بــين هــر ســه زمــان  مــي
 داري در ميزان كاهش سختي وجود دارد معني

 
   ) هفته16 و 12، 8( آزمون دانكن اثر سه زمان مختلف در معرض قرار گرفتن-13جدول 

 هاي قرار گرفته در معرض قارچ مولد پوسيدگي سفيد بر روي سختي نمونه
 05/0= زيرمجموعه آلفا 

 N 1 2 3 )هفته(مان ز

16 5 4500/65   
12 5  3500/67  
8 5   4500/70 

 000/1 000/1 000/1  سطح معني داري

 
هـاي    دهد بين سختي نمونـه      نتايج اين بررسي نشان مي    

 هاي مولد پوسيدگي  هاي در معرض قارچ شاهد و نمونه
 .داري وجود دارد اي اختالف كامال معني سفيد و قهوه

 
 هاي شاهد و قرار گرفته در معرض دو نوع قارچ آناليز واريانس سختي نمونه -14جدول 

 )هفته( اي و سفيد در سه زمان مختلف مولد پوسيدگي قهوه
 داري   معني سطح Fمقدار  ميانگين مربعات درجه آزادي مجموع مربعات  

 000/0 011/92 241/139 3 723/417 ها بين گروه

 اي پوسيدگي قهوه   513/1 16 213/24 داخل هر گروه

    19 963/441 كل
 000/0 561/67 511/142 3 534/427 ها بين گروه

 پوسيدگي سفيد   109/2 16 750/33 داخل هر گروه

    19 284/461 كل

 
بندي دانكن در جدول فوق بيانگر اين         با توجه به گروه   

هـاي در      شـاهد و نمونـه     هـاي   است كه بين سختي نمونـه     
داري   اي اخـتالف معنـي      معرض قارچ مولد پوسيدگي قهوه    
 هفته پوسيدگي تحـت     8  وجود دارد و نيز بين مدت زمان      

داري   تاثير اين قارچ نسبت به ساير زمان ها  اختالف معني          
 هفتــه  16و 12هـاي    امـا ميـان مــدت زمـان   . وجـود دارد 

 .داري وجود ندارد اختالف معني
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 اي  هاي شاهد و قرار گرفته در معرض قارچ مولد پوسيدگي قهوه آزمون دانكن سختي نمونه-15جدول 
 اي  كنترل سختي پوسيدگي قهوه )هفته( در سه زمان مختلف

 05/0= زيرمجموعه آلفا 
 N 1 2 3 )هفته(زمان 

16 5 2000/66   
12 5 6300/66   
8 5  4000/70  
0 5   6000/70 

 000/1 000/1 588/0  سطح معني داري
 

دهـد كـه سـختي        بندي دانكـن نشـان مـي        آزمون گروه 
هاي شاهد كه در معرض قارچ مولد پوسيدگي سفيد           نمونه

 هفتـه تغييـر   8داري طي مـدت    اند به طور معني     قرار گرفته 

اين قـارچ  بـه       هاي تحت تاثير    اما سختي در نمونه   . كند  مي
داري را نشان     هفته با يكديگر تفاوت معني     16 و 12مدت  
 .دهد نمي

 

 هاي شاهد و قرار گرفته در معرض قارچ مولد پوسيدگي سفيد  آزمون دانكن سختي نمونه-16جدول 
 اي كنترل سختي پوسيدگي قهوه )هفته( در سه زمان مختلف

 05/0= زيرمجموعه آلفا 

 N 1 2 3 )هفته(زمان 

16 5 4500/65   
12 5 3500/67   
8 5  4500/70  
0 5   6000/77 

 000/1 000/1 055/0  سطح معني داري

 

 
 )هفته( پروپيلن در سه زمان مختلف  پلي-هاي باگاسميانگين سختي نمونه -2نمودار 
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ه  فـوق نشـان داده شـد       ستونيطور كه در نمودار       همان
هاي    ستون مشكي رنگ نشان دهنده سختي در نمونه        است

 اسـت در  shore D 40/70ت كه معادل حـدود   هفته اس8
 هفته كاهش سـختي در      16شود كه پس از       كل مشاهده مي  

 در  . اسـت  اي  پو سيدگي سفيد بيشتر از پـو سـيدگي قهـوه          

اي تفا وت چنداني بين كـاهش سـختي در            پوسيدگي قهوه 
شـود ولـي در        هفته مشـاهده نمـي     16 و 12بين تيمار هاي    

 . استدارتر پوسيدگي سفيد تفاوت معني
دهد كه كاهش سـختي در        و نتايج اين نمودار نشان مي     

 .دار است  نوع پو سيدگي معني2هر 
 
 
 

 
 

 )هفته( هاي قرار گرفته در معرض قارچ در سه زمان مختلف هاي شاهد و نمونه  ميانگين سختي نمونه-3نمودار 
 
 
 

 
 )هفته( پروپيلن در سه زمان مختلف  پلي-هاي باگاسميانگين كاهش سختي نمونه -4 نمودار
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پالستيك شاهد  عكس گرفته شده از نمونه چوب -1شكل 
 SEMتوسط ميكروسكوب الكتروني 

 
 

 

 
 

 از SEMعكس توسط ميكروسكوپ الكتروني -2شكل 
 ) هفته8پس از (نمونه پوسيده سفيد 
 

 
 

 از SEMميكروسكوپ الكتروني عكس  توسط -3شكل 
 ) هفته8پس از (اي  نمونه پوسيده قهوه

 
 

 
 

 از SEMعكس توسط ميكروسكوپ الكتروني -4شكل 
 ) هفته12پس از (نمونه پوسيده سفيد 
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 از SEMعكس توسط ميكروسكوپ الكتروني -5شكل 
 ) هفته12پس از (اي  نمونه پوسيده قهوه

 
 
 

 
 

 از SEMلكتروني عكس توسط ميكروسكوپ ا-6شكل 
 ) هفته16پس از (نمونه پوسيده سفيد 
 

 
 

 از SEMعكس توسط ميكروسكوپ الكتروني -7شكل 
 ) هفته16پس از (اي  نمونه پوسيده قهوه

 
شود كـه كـاهش سـختي         اي فوق مشاهده مي     در نمودار ميله  
 هفته  8هاي شاهد و پس از تيمار         اي در نمونه    پوسيدگي قهوه 

 8اين كـاهش سـختي بـين تيمـار      است وshore D 7حدود 
 است و بين تيمار پـس از  shore D 4 هفته حدود 12هفته و 

 shore D 43/0 هفته محسوس نيست وحدود 16 هفته و 12
 هفته 16ولي در پوسيدگي سفيد كاهش سختي پس از         . است

شاهد بوده و اختالف كاهش سختي پس        هاي  بيشتر از نمونه  
 است ودر كل كاهش سختي دارتر   هفته معني  16 هفته و  12از  

هاي قـرار گرفتـه در معـرض           هفته در نمونه   16پس از تيمار    
 .پوسيدگي سفيد بيشتر است

ــين      در نمــودار ســتوني فــوق كــاهش ميــزان ســختي ب
 نشـان  shore Dهاي شاهد و تيمارهـا را بـر حسـب     نمونه
شود كه كـاهش سـختي نسـبت بـه            دهد و مشا هده مي      مي

مار در پوسيدگي سـفيد بيشـتر از         تي 3هاي شاهد در      نمونه
اي است و كاهش سختي در بين تيمار هاي        پوسيدگي قهوه 
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هــاي قــرار گرفتــه در معــرض  هفتــه در نمــو نــه 16  و12
 .اي است دارتر از پوسيدگي قهوه پوسيدگي سفيد معني

 
 بحث 

 8دهد درصـد پوشـش ميسـيليوم پـس از             نتايج نشان مي  
ـ   90هفته در هر دو قارچ حدود        وده اسـت ودرصـد      درصد ب

 هفته بيشـتر    8اي پس از      پوشش ميسيليوم در پوسيدگي قهوه    
 هفته  16 و   12از پوسيدگي سفيد بوده ودر كل پس از مدت          

 درصـد   100در هر دو تيمار نهايي درصد پوشش ميسـيليوم          
بوده است و اثر ناخن طبق معيار ويلتينيـر بـه طـور كلـي در                

تـه خسـارات     هف 16پوسيدگي سفيد بيشـتر بـوده و پـس از           
هاي مولد  اثر قارچ .شديد در بعضي نقاط مشخص شده است

 هفتـه بـر كـاهش وزن        8اي پـس از       پوسيدگي سفيد و قهوه   
دار     هفتـه معنـي    16 و   12دار نبوده است، ولـي پـس از           معني

اي بـر كـاهش وزن        اثر پوسيدگي سـفيد و قهـوه       .بوده است 
 16 و 12 ،8هـاي     پروپيلن طي زمـان     پلي –هاي باگاس     نمونه

 8بندي دانكن در مدت زمـان         گروه. دار بوده است    هفته معني 
اي اثـر كـاهش       هفته پس از مجاورت با قارچ پوسيدگي قهوه       

 16 و 12هـاي     دار نبوده است ولي طي مدت زمان        وزن معني 
هاي مولد پوسـيدگي سـفيد و         قارچ .دار بوده است    هفته معني 

داري از لحـاظ      ي هفته اختالف معن   16 و   12،  8 اي، بين     قهوه
بندي دانكن    گروه. اثر بر روي كاهش وزن وجود داشته است       

هاي مولـد پوسـيدگي       دهد كه در هر دو مورد قارچ        نشان مي 
 هفتــه بــه ميــزان 8اي، كــاهش وزن پــس از  ســفيد و قهــوه

 16 و   12 هفته بـوده، ولـي بـين         16 و   12داري كمتر از      معني
ميانگين كاهش   .داري وجود نداشته است     هفته اختالف معني  

وزن بر حسب درصد در شروع آغاز پوسيدگي درمدت زمان          
اي بـه مقـدار انـدكي نسـبت بـه              هفته تاثير پوسيدگي قهوه    8

 16 و   12هـاي     پوسيدگي سفيد بيشتر بوده ولي در طي زمـان        

هفته پوسيدگي سفيد تـاثير بيشـتري بـر ميـزان كـاهش وزن              
 -ي چـوب اثر پوسـيدگي سـفيد بـر رو      . ها داشته است    نمونه

 بيشتر  16  و 12هاي پالستيك بر اساس وزن باگاس طي هفته      
هـاي مولـد      پس از تاثير قـارچ    . باشد  اي مي   از پوسيدگي قهوه  

اي بــر روي چنــد ســازه باگــاس  پوســيدگي ســفيد و قهــوه
پروپيلن مشاهده شد كه درصد تخريب پوسيدگي سـفيد           پلي

رد استفاده  ليگنين را مو  )  هفته اول  8(بيشتر بوده زيرا در ابتدا      
قرار داده و سپس به سلولز و همي سـلولز حملـه كـرده ودر              

اي سلولز  نتيجه تخريب بيشتري داشته و قارچ پوسيدگي قهوه
و همي سلولز را مورد حملـه قـرار داده و در ايـن آزمـايش                

گردد و در نتيجه كـاهش وزن         موجب تخريب هلو سلولز مي    
 هفتـه   16در اثر تخريب قارچ مولـد پوسـيدگي سـفيد طـي             

بـين ميـزان سـختي      . اي بـوده اسـت      بيشتر از پوسيدگي قهوه   
هاي  هاي قرار گرفته در معرض قارچ هاي شاهد و نمونه نمونه

 .دار وجود دارد    اي اختالف معني    مولد پوسيدگي سفيد و قهوه    
هاي شـاهد     بندي دانكن نشان داد كه ميزان سختي نمونه         گروه

 قرار گرفته در معـرض      هاي  داري بيشتر از نمونه     به طور معني  
 8اي در مـدت زمـان         هاي مولد پوسيدگي سفيد و قهوه       قارچ

هـاي مولـد پوسـيدگي سـفيد و        باشد، ولي بين قارچ   هفته مي 
داري از     هفتـه اخـتالف معنـي      8اي پس از مدت زمـان         قهوه

هـاي    در هر دو مورد قـارچ      .لحاظ اثر بر سختي وجود ندارد     
 هفتـه و اثـر      16 و   12،  8اي بين     مولد پوسيدگي سفيد و قهوه    

. داري وجـود داشـته اسـت        آنها بـر سـختي اخـتالف معنـي        
بندي دانكن نشان داد كه در مورد قارچ مولد پوسيدگي            گروه
 هفتـه بـاالترين مقـدار را بـه          8اي، ميزان سختي پس از        قهوه

 هفته اخـتالف    16 و   12خود اختصاص داده است، ولي بين       
ورد قارچ مولد پوسـيدگي     در م . دار  وجود نداشته است      معني

 12،  8بندي دانكن نشان داد كه بين هر سه گـروه             سفيد گروه 
داري وجود داشته و بيشترين مقدار         هفته اختالف معني   16و  
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سختي مربوط به هفته هشتم و كمترين ميزان سختي مربـوط           
نتايج بررسي اثر دو نوع قارچ مولد . باشدبه هفته شانزدهم مي

هـا در سـه       سفيد بر روي سختي نمونـه     اي و     پوسيدگي قهوه 
هفته نشـان داد كـه تمـام تيمارهـا       16  و 12،  8 زمان مختلف 

سـه  (بررسي كه در سـه زمـان مختلـف          . دار بوده است    معني
هاي تحـت     دهد كه سختي نمونه     انجام گرفته نشان مي   ) تيمار

اي در سطح با الي       هاي مولد پوسيدگي سفيد و قهوه       اثر قارچ 
هايي در زير مجمـو عـه         ميانگين براي گروه   .داري است   معني

هاي همگن نمايش داده شده است با توجه به جـدول فـوق             
هـا در     دهد كه بين سـختي نمونـه        بندي دانكن نشان مي     گروه

 و 12هـاي   اي در بين زمان معرض قارچ مولد پوسيدگي قهوه  
 داري وجود ندارد ولي بين مدت زمان       هفته اختالف معني   16
 .داري وجـود دارد      هفتـه اخـتالف معنـي      16  و 12 هفته و    8

آزمون دانكن در سه زمان مختلف كه در معرض قارچ مولـد            
پوسيدگي سفيد مورد بررسي قرار داده شده نشان داد بين هر           

داري در ميـزان      هفتـه اخـتالف معنـي      16 و 12 ،8سه زمـان    
بررسـي نشـان داد بـين سـختي         . كاهش سختي وجـود دارد    

هـاي مولـد      هاي در معـرض  قـارچ        نههاي شاهد و نمو     نمونه
داري وجـود     اي اختالف كامال معنـي      پوسيدگي سفيد و قهوه   

بندي دانكن در جدول فوق  بيانگر اين          با توجه به گروه    .دارد
هاي در معرض     هاي شاهد و نمونه     است كه بين سختي نمونه    
داري وجود دارد     اي اختالف معني    قارچ مولد پوسيدگي قهوه   

 هفته پوسيدگي تحت تاثير اين قـارچ        8زمان  و نيز بين مدت     
امـا  . داري وجـود دارد     نسبت به ساير زمان ها  اختالف معني       

داري وجود     هفته اختالف معني   16و 12هاي    ميان مدت زمان  
بندي دانكـن نشـان داد كـه سـختي نمـو              آزمون گروه  .ندارد

هاي شاهد كه در معرض قارچ مولد پوسيدگي سفيد قـرار             نه
. كنـد    هفته تغيير مـي    8داري طي مدت      به طور معني  اند    گرفته

 و 12هاي تحت تاثيراين قارچ  به مـدت           اما سختي در نمونه   
 .داري را نشان نمي دهد  هفته با يكديگر تفاوت معني16

 
 SEMهاي ميكروسكوپ الكتروني  نتايج بررسي عكس

 با توجه به عكس اولي كه از نمونه شاهد گرفته شده و               
پروپيلن سالم كـه يـك دسـت و مسـطح اسـت              در آن پلي  
اي سـالم از اليـاف       شود و در انتهاي عكس رشته       رؤيت مي 

هـاي بعـدي كـه از     باگاس قابل رؤيت اسـت و در عكـس     
ــه ــه شــده اســت    نمون ــاي در معــرض پوســيدگي گرفت ه
پروپيلن ايجاد شده     هايي كه بين الياف باگاس و پلي       شكاف

ود كه ايـن رخـداد      ش  هايي را داده ديده مي     و تشكيل حفره  
باشـد و    در اثر پوسيدگي ايجاد شده در الياف باگـاس مـي          

شود كه هر چه زمـان تيمـار بيشـتر بـوده ايـن                مشاهده مي 
تخريبات بيشتر است و همچنين بـا افـزايش زمـان تيمـار             
الياف باگـاس بيشـتر مـورد اسـتفاده قـرار گرفتـه و نفـوذ                

 .هاي قارچي بيشتر بوده است ريسه
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Abstract 
    This experiment investigated the effect of the white and brown rot fungi on the PP-Bagasse 
fiber composites over 5 repetitions and 3 treatments during 8, 12 and 16 weeks. This product 
that is recyclable, have  been made in the Alborz  Research Complex under the laboratorial 
condition using the flat press method, 40%  Bagasse fiber ,60% PP and 2%MAPP. At the end of 
experiment, the effect of nail was considered according to The mycelium coverage percent and 
Willitnear criteria. Also samples weight reduction and its stiffness was determined according to 
the standard of, ASTM1037.The samples after being cultured put into the kolle vessels, then 
they transferred to the incubator with the temperature of 23/5 and relative moisture of 75% and 
for reaching to the results, after each treatment, the necessary measurements was done. The first 
factor that evaluated was the mycelium coverage percent that was somehow less in white rot 
fungus in 8 compare to weeks brown rot fungi.  After 12 and 16 weeks all the samples became 
100 % covered with Mycelium. Finally the level of decay and the effect of Nail evaluated 
according to willitnear criteria in which the apparent decay in the brown rot was less than white 
rot. The weight reduction percent in samples being near in the white rot were more and after 8, 
12 and 16 week this was significantly different. By using Sanatam device which is special for 
the resistant measurement of wood- plastic composite, the stiffness reduction was determined. 
The results showed that the level of stiffness reduction in the sample’s exposing to the white rot 
fungi were higher than those that were exposed to brown rot fungi.  
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