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بررسی ويژگیهای مکانیکی چندسازة پلیپروپیلن
تقويتشده با آرد ساقة توتون
 محمد قلیزاده؛ دانوجوی کارشساسی ارشد فرنوردههای چسدسازة چوبی ،دانوکدة کواورزی و مساب طبیعی دانورگاه سبرد کراووس،
سبد ،ایران

 لعیا جمالی راد ؛ اسالادیار روه عبوص و اسای چو و کاغذ دانوگاه سبد کاووس ،دانوکدة کواورزی و مساب طبیعی دانورگاه سبرد
کاووس ،سبد ،ایران
 هدایتاهلل امینیان؛ اسالادیار روه عبوص و اسای چو و کاغذ دانوگاه سبد کاووس ،دانوکدة کواورزی و مساب طبیعی دانوگاه سبد
کاووس ،سبد ،ایران
 سحاب حجازی؛ دانویار روه عبوص و اسای چو و کاغذ دانوگاه تهران ،دانوکدة مساب طبیعی دانوگاه تهران ،کرو ،ایران

چکیده
در این مطالعه ،با تقجه به کاشت وسیع تقتقن در استان گلبتان و حجم با

پبماند ا حاصل از سةاق آن ،کةه بةدون

مصرف است و سقزانده میشقد ،و با دف استفادة مفید از این پبماند ا و به دن اب آن کةا ا مبةابل زیبةتمویطةی،
خقاو مکانیکی ندسازة پلیپروپیلن تیقیتشده با آرد ساق تقتقن بررسی شد .بدین منظقر ،از اندازه ةا مختلةف آرد
ساق تقتقن (به منزل مادة تیقیتکننده) و پلیمر پلیپروپیلن (به منزل مادة زمینه) شةامل ،60:40 ،70:30و  50:50و

MAPP

به منزل مادة جفتکننده در دو سطح  4و  6درصد استفاده شد .نتایج نشان داد با ایزایا میدار آرد ساق تقتةقن میاومةت
کششی کا ا اما مدوب کششی ایزایا مییابد .مینین ،ایزایا میدار جفتکننده بر میاومت کششی نمقنه ا تأثیر مث ت
گذاشت .میاومت و مدوب خمشی نمقنه ا نیز با ایزایا میدار ساق تقتقن و جفتکننده ایزایا یایت .از سق دیگر ،بین
میاومت به ضرب

ندسازه ا حاصل از سطقح مختلف مصرف آرد ساق تقتقن و جفتکننده اختالف معنادار مشةا ده

نشد .بنابراین ،استفاده از  50درصد آرد ساق تقتقن به منزل مادة ط یعی و زیبت تخری پذیر مراه  6درصد جفتکننةده
برا تقلید ندسازة ق ة پالستیک با خقاو مکانیکی مطلق

تقصیه میشقد.

واژگان کلیدی :آرد ساقة توتون ،پلیپروپیلن ،جفتکننده ،چوبـ پالستیک ،زیست تخریبپذیر.

 نویسسدة مسئول تبفن01733221769 :

Email: loyajamalirad@yahoo.com
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مقدمه

اشاره کرد .ساق تقتةقن در ایةران مصةرف مشخصةی

استفاده از الیاف ط یعی ،بةه منزلة تیقیةتکننةده ،در

ندارد و یکةی از پبةماند ةا کشةاورز در شةماب

ساخت ندسةازه ةا

ةق ة پالسةتیک بةه منزلة

کشقر ،بهخصقو استان گلبتان ،است که سالیانه در

جةةایگزینی بةةرا الیةةاف مصةةنقعی ،از جملةةه الیةةاف

سطح مطلقبی کاشته میشقد .بنابراین ،سةالیانه حجةم

شیشه ،مقضقعی است که موییان بدان تقجةه دارنةد

عظیمی از پبماند ا ساق تقتقن در کشقر سقزانده

[ .]1در این زمینه استفاده از الیاف ط یعةی حاصةل از

میشةقد و امکةان مصةرف آن در سةاخت ایةن نةقع

پبماند ا لیگنقسلقلز موصةق ب کشةاورز در

یرآورده بررسی نشده است .گیاه تقتةقن بةه خةانقادة

تهی این نقع یرآورده ،عالوه بر کا ا واببتگی ایةن

بادنجانیان تعلق دارد و از جنس نیکقتیاناست .جةنس

صنعت بةه اسةتفاده از منةابع ةقبی جنگلةی ،باعة

نیکقتیانةةةا (مشةةةتمل بةةةر سةةةه جةةةنس،Rustica :

کا ا قیمت نهایی آن به دلیل قیمت پةایینتةر مةقاد

 )Tabacum ،Petunioidesشصت گقنه است .بخةا

اولی آن میشقد .گالی کمتر ،عد یرسایا سةطقح

زیاد از تقتةقن ةا تجةار متعلةق بةه زیةرجنس

ماشین آ ب ،تقزیع و پرکننةدگی زیةاد ،ویژگةی ةا

 Tabacumاست .این زیرجنس بقتها علفی و قةق

میاومتی و حرارتی مطلق  ،زیبت تخریة پةذیر ،و

دارد .برگ ا در قاعده باریکاند و بهندرب به د برگ

عد شکنندگی الیاف حین یةرآور از مزایةا دیگةر

ختم میشقد .ساق آن بلند و حدود  1تا  2متر اسةت.

الیةاف سةةلقلز اسةت [ .]2در ایةةن زمینةه مطالعةةاتی

در مقارد به  3متر و حتی بیشتر نیز میرسةد .سةاق

دربارة استفاده از الیاف ط یعی حاصل از کتان [،]4 ،3

این گیاه معمق ج تا پایان دورة رشد به صقرب عمقد

کنف [ ،]5 ،1بام ق [ ،]6آناناس [ ،]8 ،7ابریشم [ ،]9و

باقی میماند .رنگ ساقه از س ز تا س ز متمایل بةه زرد

غیره صقرب گریته است .مینین ،استفادة بیشةتر از

متغیر است .بررسی ترکی ةاب شةیمیایی سةاق تقتةقن

این مقاد لیگنقسةلقلز منجةر بةه حفاظةت بیشةتر از

نشان داد این گیاه  79درصد قلقسلقلز دارد (جدوب

منابع قبی مودود می شقد [ .]10بنابراین ،بةا تقجةه

 .)1به مین دلیل ،میتقان از آن در صةنایع سةلقلز

به کم قد منابع داخلی تأمین مقاد اولی صةنایع ةق

استفاده کرد .این پبماند کشاورز تا حدود کم قد

کشقر ،لزو یةایتن مةادة اولیة جةایگزین بةرا ایةن

مقاد اولی صنایع ق

صنعت ضرور به نظةر مةیرسةد .بةا پیشةریت ایةن

تویییاب تانةک و مکةاران او در ارت ةاط بةا میةزان

صنعت و یرا مآوردن امکان تقلید نین موصةق تی

ترکی اب شیمیایی ساق تقتقن نیز این مقضقع را تأیید

دیگر به قطع درختةان نیةاز نخقا ةد بةقد .زیةرا ایةن

میکند .آن ا گزارش کردند این ماده به دلیةل داشةتن

صنعت قادر است با استفاده از منابع قبی کةمارزش

 67/6درصد قلقسةلقلز قابلیةت اسةتفاده در صةنایع

و پبماند ا لیگنقسلقلز کشاورز  ،به منزلة یةاز

سةةلقلز را دارد و از نظةةر ترکی ةةاب شةةیمیایی دارا

تیقیتکننده ،موصق تی با ارزش ایةزودة بةا تقلیةد

قابلیتی با در تأمین مقاد اولی سلقلز است [.]11

کند .از این پبماند ا میتقان بةه سةاق گیةاه تقتةقن

کشقر را نیز ج ران مةی کنةد.
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جدول  .1خصوصیات شیمیایی ساقة توتون

درصد

ترکی
مقاد استخراجی مولقب در حالب آلی
مقاد استخراجی مولقب در آ

3/5
19/5

داغ

لیگنین

15

سلقلز با روش اسیدنیتریک

51
79

قلقسلقلز
سلقلز بعد از استخراو قلقسلقلز با یدروکبیل پتاسیم
می سلقلز ا

54
25
4/5

خاکبتر

 16گر بر  10دقییه و گالی  0/9گةر

عالوه بر این ،تالش ا بیشمار در زمین اسةتفاده

جریان مذا

از منابع قابل تجدید ،به منزل عقامل تیقیتکننةده در

بر سانتیمتر مکع  ،با نا تجار  Z30Sاز تقلیةداب

ندسازه ،صقرب گریته است؛ مثالج تویییةاب نشةان

شرکت پتروشیمی اراک ،به منزل مةادة پلیمةر  ،و از

مید د استفاده از کلا بةرنج ،بةه مثابة پرکننةده ،در

مالئیک انیدرید پیقندشده با پلیپةروپیلن بةا شةاخق

سةةاخت ندسةةازه ةةا پلةةیپةةروپیلن ویژگةةی ةةا

جریان مذا

مکانیکی آن را به قد مید ةد [12ة  .]15بنةابراین ،در

 ،PG-G 101به منزل مادة سازگارکننده ،استفاده شد.

این توییق ،بةا ةدف اسةتفادة مفیةد از پبةماند ا
لیگنقسةةلقلز کشةةاورز و بةةه دن ةةاب آن کةةا ا
آلقدگی ا زیبةتمویطةی و تقلیةد یةرآوردها بةا
زین پایینتر و با ارزش ایزودة با  ،اقدا به سةاخت
ق ة پالستیک با استفاده از آرد ساق تقتقن شةد و
خقاو مکانیکی آن بررسی شد.

مواد و روشها
مواد

80ة  50گر بر دقییةه ،بةا نةا تجةار

روشها
فیآیند ساخت چندسا  :به منظقر ساخت ندسةازة
مقرد نظر ابتدا ساق تقتقن آسیا

شد و سپس (راب

ع قردادهشده از الک  40ما و جمعآور شةده رو
الک  60ما خشک شد و در سةه سةطح  ،40 ،30و
 50درصد معادب  ،60 ،70و  50پلیمةر اسةتفاده شةد.
مینین از  MAPPدر دو سةطح  4و  6درصةد وزن
خشک پلیپروپیلن استفاده شد (جدوب  .)2مقاد مقرد
ر یک از تیمار ا جهت سةاخت تختةه بةا

در این توییق از آرد سةاق تقتةقن واریتةه ویرجینیةا،

نیاز برا

تهیهشده از شهرستان علی آباد کتقب استان گلبتان ،به

اکبترودر دو مارپیی مدب  COLLINساخت آلمةان،

منزل مادة تیقیتکننده ،از پلةیپةروپیلن بةا شةاخق

واقع در پژو شگاه پلیمر و پتروشیمی ایران ،مخلةقط
شد .سپس برا تهی نمقنه ا مربقط به آزمقن ةا
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مکانیکی از روش قال گیر تزرییی استفاده شد .بعد

 INSTRONمةةةدب  4489مقجةةةقد در آزمایشةةةگاه

از آن ،م ة نمقنةةه ةةا آزمةةقنی بةةه مةةدب حةةداقل

و کاغةذ

مکانیک ق

هلو شت ساعت در شرای کلیما قرار داده شةدند

دانشکدة منابع ط یعی دانشگاه تهران انجا شد.

تا به رطقبت تعادب موی برسند.

تجزیااهوتحلیااف آماااری :تجزیةةهوتولیةةل نتةةایج

مكانیكی :اندازهگیر میاومت و

اندا گییی خوا

گروه علق و صةنایع ةق

بهدستآمده با استفاده از تکنیک تجزیة واریةانس در

مدوب کششی ،میاومت و مدوب خمشةی ،و میاومةت

سةةطح اطمینةةان  95درصةةد و میایبةةه و گةةروهبنةةد

ASTM ،ASTMD638

میانگین داده ا با استفاده از آزمقن دانکن انجا شد.

به ضربه ط ق اسةتاندارد ا

 ،D 790و  ASTM D 256بةةا اسةةتفاده از دسةةتگاه
جدول  .2درصد وزنی اجزای کامپوزیتهای ساختهشده

آرد ساق تقتقن

پلیپروپیلن

سازگارکننده

()%

()%

(( )%بر اساس وزن خشک پلیمر)

70

6
4

ردیف

کد تیمار

1

A1C1

30

2

A1C2

30

70

3

A2C1

40

60

6

4

A2C2

40

60

4

5

A3C1

50

50

6

6

A3C2

50

50

4

 =Aآرد ساق تقتقن،

MAPP =C

یافتهها و بحث
مقاومت و مدو کششی
نتایج تجزی واریانس نشان مید د تةأثیر مبةتیل آرد
ساق تقتقن بر میاومت و مدوب کششی معنادار اسةت
()P<0/05؛ به نوق که با ایزایا میزان مصةرف آرد
ساق تقتقن میاومت کششی ق ة پالستیک کا ا
و مدوب کششی ایزایا مییابد .با تقجه بةه شةکل 1
بیشترین میاومت کششةی مربةقط بةه اسةتفاده از 30

درصد آرد ساق تقتقن ( 54/66مگاپاسکاب) و کمترین
میدار آن مربقط به استفاده از 50درصد آرد ساق تقتقن
( 48/98مگاپاسکاب) است .مینةین ،بةا اسةتفاده از 50
درصد آرد ساق تقتقن ،بیشترین میدار مةدوب کششةی،
برابر با  6974/9مگاپاسکاب ،و با اسةتفاده از  30درصةد
آرد ساق تقتقن کمترین میدار مدوب کششةی ،برابةر بةا
 5892مگاپاسکاب ،حاصل شد (شکل .)2
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شکل  .1تأثیر مستقل آرد ساقة توتون بر مقاومت کششی

شکل  .2تأثیر مستقل آرد ساقة توتون بر مدول کششی

– پالستیک ،پالستیک نیا

میاومت کششی ندسازه میانجامةد .در ایةن زمینةه،

را برا اتصاب (راب قبی به یةکدیگةر ایفةا

ما داس و ککتا اعال کردند با ایزایا میدار الیةاف در

میکند .بنابراین ،با ایزایا الیاف لیگنقسةلقلز سةهم

میاومةت

در مقاد مرک
ب

پالستیک در ترکی

ق

ترکی

ندسازة پلیپروپیلن ة الیةاف ةق

ندسةازه کةا ا مةی یابةد؛ بةه

کششی یرآورده ا کا ا مییابد [ .]16نتایج مشةابه در

طقر که میدار آن برا برقرار اتصاب با حجم زیاد

پژو ا ا استارک [ ]17و کةیم و مکةاران او []18

الیاف کایی نیبت .در نتیجه ،میدار اتصةا ب کةا ا

گةةزارش شةةده اسةةت .از طریةةی تةةأثیر مبةةتیل میةةادیر

مییابد و انتیاب تنا از مادة زمینه به یاز تیقیتکننده

مختلف مصرف جفتکننده بر میاومت کششی معنةادار

بهخقبی صقرب نمیگیرد .ایةن وضةعیت بةه کةا ا

است؛ اما بر مدوب کششی معنادار نیبت.
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شکل  .3تأثیر مستقل مقدار جفتکننده بر مقاومت کششی

مانطقر که در شةکل  3مشةا ده مةیشةقد ،بةا

 MAPPشمار بیشتر از زنجیر ا پلیمر در تومل

ایزایا مصرف جفتکننده میاومت کششی بةه طةقر

و انتیاب تنا دخالت می کنند و میاومت ندسةازه را

معنا دار ایزایا مییابد و بیشترین میاومت کششةی

به قد می د ند [ .]20 ،19به منظقر انتیاب مؤثر تنا و

مربقط به استفاده از  6درصد جفةتکننةده ،برابةر بةا

تقزیع مناس

بةار ،جهةت به ةقد میاومةت کششةی،

 53/47مگاپاسکاب ،و کمتةرین میةدار آن مربةقط بةه

وجقد یک اتصاب قق در سطح مشترک دو یاز الیاف

اسةةتفاده از  4درصةةد جفةةتکننةةده ،برابةةر بةةا 50/42

و پلیمر ز است .بدون جفتکننةده( ،راب پرکننةده

مگاپاسکاب ،است .ایةزایا میةزان جفةتکننةده تةا 6

به صقرب اجزایی مجزا با اتصاب ةا ضةعیف درون

سةازگار بیشةتر مةادة لیگنقسةلقلز و

مادة زمینةه حضةقر دارنةد .بنةابراین ،نمةیتقاننةد بةه

درصد باع

پلیمر و اتصاب بهتر آن ا شد .این عامةل ،میاومةت و

صقرب مؤثر در تقزیع تةنا وارده بةه مةادة مرکة

مةةدوب کششةةی را ایةةزایا داد .بةةا ایةةزایا مصةةرف

شرکت کنند [.]21 ،20

 MAPPب ندگی بین الیاف و ماتریس پلیمر ایزایا

مینین اثر متیابل آرد ساق تقتقن و جفتکننةده بةر

انتیاب بهتر تنا از ماتریس بةه الیةاف

میاومت کششی در سطح اطمینان  95درصةد معنةادار

می شقد .در نتیجه ،ویژگةی ةا مکةانیکی ندسةازه

است؛ اما بر مدوب کششی معنادار نیبت .مةانطةقر

به ةةقد مةةییابةةد؛ زیةةرا ،بةةا ایةةزایا میةةزان  MAPPو

کةةه در شةةکل  4مشةةا ده مةةیشةةقد ،کمتةةرین میةةزان

در مریتگی بیشتر ،اتصا ب یدروینی بین گروه ا

میاومت کششی ندسازة ةق ة پالسةتیک (45/97

مییابد و باع

یدروکبیل الیاف ط یعی و گروه ا کربقنیل مالئیک

مگاپاسکاب) مربقط به استفاده از  50درصد آرد سةاق

انیدریةةد ایةةزایا مةةییابةةد و در نتیجة ایةةزایا ایةةن

تقتقن و  4درصد جفتکننةده و بیشةترین میةدار آن

یدروینی میاومت ا مکانیکی ندسةازه

( 55/23مگاپاسکاب) مربقط به اسةتفاده از  30درصةد

پیقند ا

نیز بیشتر میشقد [ .]15مینةین ،بةا ایةزایا میةزان

آرد ساق تقتقن و  6درصد جفتکننده است.
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شکل  .4تأثیر متقابل آرد ساقة توتون و جفتکننده بر مقاومت کششی

ال ته شکل  4نشان می د د تیمةار مربةقط بةه 50

مشخق ،سهم آرد ساق تقتقن نب ت به پلیمر بیشةتر

درصةةد آرد سةةاق تقتةةقن و  6درصةةد جفةةتکننةةده

میشقد که یشردگی و در مریتگی الیاف را به دن ةاب

( )A3C1با تیمار مربةقط بةه مصةرف  30درصةد آرد

دارد .بةةر اسةةاس مطالعةةاب کةةقآز و مکةةاران او،

ساق تقتقن و  6درصد جفتکننده ( )A1C1به لوةا

اسةةتفاده از الیةةاف کتةةان مةةراه پلیمةةر پلةةیپةةروپیلن

آمةةار در گرو ةی مشةةترک قةةرار دارنةةد .در نتیجةةه،

میاومت خمشی را ایزایا مید د [ .]15میرمهةد و

می تقان نین استن اط کرد کةه حتةی بةا مصةرف 50

مکاران او نیز نتایجی مشابه را اعال کردند [.]22

درصد آرد ساق تقتقن مراه  6درصد جفتکننده نیز

از سق دیگر ،اثر مبتیل جفتکننده بر میاومةت

میدار میاومت کششی مناسة ی در میایبةه بةا تیمةار

و مةةدوب خمشةةی معن ةادار نیبةةت؛ ولةةی بةةا ایةةزایا

( A1C1بیشةةترین میةةدار میاومةةت کششةةی) حاصةةل

مصرف جفتکننةده رونةد ایزایشةی در میاومةت و

میشقد.

مدوب خمشی نمقنه ةا مشةا ده مةیشةقد .امةا تةأثیر

مقاومت و مدو خمشی
با تقجه به نتایج تجزی واریانس ،اثر مبتیل آرد ساق
تقتقن بةر میاومةت و مةدوب خمشةی معنةادار اسةت
( )P<0/05و با ایزایا آرد سةاق تقتةقن میاومةت و
مدوب خمشی ایةزایا مةییابةد .بنةابراین ،بیشةترین
میاومت خمشی (شکل  )5و مدوب خمشی (شکل )6
مربقط به استفاده از  50درصد آرد ساق تقتقن است.
علت این است که بةا ایةزایا میةدار الیةاف در وزن

متیابل آرد ساق تقتقن و جفتکننده بر مدوب خمشی
ندسازة ق ة پالستیک معنةادار اسةت (.)P<0/05
مانطقر که در شکل  7مشا ده مةیشةقد ،بیشةترین
میدار مدوب خمشی با استفاده از  50درصد آرد سةاق
تقتقن و  4درصد جفتکننده و بعد از آن بةا اسةتفاده
از  50درصد آرد ساق تقتقن و  6درصد جفتکننةده
(گروه مشترک  )aحاصل شد .ط ق تویییاب ،مصرف
میدار بیشتر جفتکننده باع

ایجاد اتصا ب قق تةر

و میاومت خمشةی بةا تر مةیشةقد [ .]23غفرانةی و
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مکاران او در مطالعاب خقد اعال کردند با ایةزایا

یعنی مادة جفتکننده از طریق پیقند بةین گةروه ةا

مصرف جفتکننده ( )MAPEمیاومت ا مکةانیکی

یدروکبیل مقاد لیگنقسلقلز و گروه ةا انیدریةد

ندسةةازه ،از جملةةه میاومةةت خمشةةی و بة ندگی

بة ندگی بهتةةر الیةةاف و

داخلی و مةدوب ا ستیبةیته ،ایةزایا مةییابةد []24؛

مةةادة جفةةتکننةةده باعة
ماتریس پلیمر میشقد [.]25

شکل  .5تأثیر مستقل آرد ساقة توتون بر مقاومت خمشی

شکل  .6تأثیر مستقل آرد ساقة توتون بر مدول خمشی
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شکل  .7تأثیر متقابل آرد ساقة توتون و جفتکننده بر مدول خمشی

مقاومت به ضیبه

کةا ا یایةةت؛ امةةا اخةةتالف معنةادار بةةین سةةطقح

نتایج تجزی واریانس نشان می د د اثر مبةتیل سةاق

مختلف تیمار ا مشةا ده نشةد .کةا ا میاومةت بةه

تقتقن ،اثر مبتیل جفتکننده ،و اثر متیابل آرد سةاق

ضربه میتقاند به این دلیةل باشةد کةه (راب پرکننةده

تقتقن و جفتکننده بةر میاومةت بةه ضةربه معنةادار

(راتی سفت و موکماند .در نتیجةه مقجة

نیبت .با ایزایا آرد ساق تقتقن میاومت بةه ضةربه

شکنندگی ندسازه میشقند.

شکل  .8تأثیر مستقل آرد ساقة توتون بر مقاومت به ضربه

تةرد و
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مان طقر که شکل  8نشان مید د ،با تقجةه بةه

تقتقن و  6درصد جفتکننده ( )A1C1قرار دارد؛ یعنی

معنادارن قدن اثر مبتیل آرد ساق تقتقن ،م سةطقح

ایزایا میدار مصرف جفةتکننةده ( 6درصةد) تةأثیر

استفاده از آن ( 40 ،30و  50درصد) به لوةا آمةار

منفی ایةزایا میةدار مصةرف آرد سةاق تقتةقن (50

در یک گروه مشترک قرار دارند .در نتیجةه مةیتةقان

درصةةد) را تعةةدیل مةةیکنةةد .مطالعةةاب انجةةا شةةده

پیشنهاد کرد از سطح  50درصد آرد ساق تقتةقن ،بةه

تأییدکنندة اثر مث ت مادة جفةتکننةده بةر بة ندگی

دلیةةل ایةةزایا سةةهم مةةادة بیقلقییةةک و زیبةةت

الیاف به ماتریس پلیمر از طریق پیقند بین گةروه ةا

تخری پذیر و کا ا سهم پالستیک (مادة شیمیایی و

یدروکبیل مقاد لیگنقسلقلز و گروه ةا انیدریةد

زیبةةت تخری ة ناپةةذیر) ،در سةةاخت ایةةن یةةرآورده

مادة جفتکننده اند .مینةین ،اسةتفاده از  50درصةد

استفاده شقد؛ بدون آنکه به لوا آمار تأثیر منفی بر

آرد ساق تقتقن و  6درصةد جفةتکننةده میاومةت و

میاومت به ضرب آن داشته باشد.

مدوب خمشةی را ایةزایا داد؛ امةا سةطقح مختلةف

نتیجهگییی
در ایةةن توییةةق ویژگةةی ةةا مکةةانیکی ندسةةازة
پلی پروپیلن تیقیت شده با آرد ساق تقتقن ،بةه منزلة
مادها جدید که در ساخت این نقع ندسازه استفاده
نشده بقد ،بررسی شد .نتایج نشان داد با ایزایا میزان
آرد ساق تقتةقن میاومةت کششةی کةا ا و مةدوب
کششی ایزایا می یابد .امةا میاومةت کششةی تیمةار
مربقط بةه  50درصةد آرد سةاق تقتةقن و  6درصةد
جفةةتکننةةده ( )A3C1بةةه لوةةا آمةةار در گرو ةی
مشترک با تیمار مربقط به مصرف  30درصد آرد ساق

مربقط به مصرف آرد ساق تقتقن و جفةتکننةده بةر
میاومت به ضربه معنادار ن قد و م سطقح مربقط به
استفاده از آن ا در یةک گةروه مشةترک آمةار قةرار
گریت .بنابراین ،با دف استفادة مفید از پبةماند ا
کشاورز با زین کم و به دن اب آن کا ا مشکالب
زیبةةتمویطةةی ،مةةیتةةقان تقلیةةد ندسةةازها را بةةا
مصةةرف بیشةةتر آرد سةةاق تقتةةقن ( 50درصةةد) ،کةةه
مادها زیبتی و تخری پذیر است ،مراه مصةرف 6
درصد جفتکننده پیشنهاد کرد.
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