بررسي تاثير قارچ رنگينكمان (Coriolus
 )versicolorبر كاهش رنگ پساب مرحله رنگبري
نویسنده :رضا نقدي ،علينقي کریمي  ،سیداحمد میرشکرایي ،احمد
جهانلتیباري

نهدر این پژوهش تاثیر قارچ رنگینکمان ()Coriolus versicolor
که از قارچهاي بومي کشورمان ميباشد بر کاهش رنگ پساب مرحله
رنگبري کارخانه کاغذ پارس که عاملي مهم در تفسیر پساب بشمار
ميآید مورد ارزیابي قرار گرفت .متغییرهاي این بررسي دماْ ،زمان
تیمار pH ،و مقدار زیست توده بودند که براي بررسي اثر مستقل
هر متغییر بر کاهش رنگ ،دیگر متغییرها بر پایه شرایط بهینه نسبي
رشد قارچها ،ثابت در نظر گرفته شد .بررسي تاثیر زمان بر کاهش
رنگ پساب نشان داد که با افزایش زمان تا  6روز ،میزان کاهش رنگ
به بیشینه خود معادل  59درصد ميرسد .تاثیر  pHبر کاهش رنگ،
بیانگر این بود که با افزایش  pHدر محدوده 3تا  ،4کاهش رنگ به
بیشینه خود معادل با  45درصد ميرسد .بررسي تاثیر مقدار زیست
توده بر کاهش رنگ نشان داد که با افزایش مقدار آن تا  12گرم در
لیتر پساب ،کاهش رنگ بیشینه  42درصد و بعد از ان کاهش ميیابد.
بررسي تاثیر دما بر کاهش رنگ پساب نشان داد که بهترین دما براي
کاهش رنگ دماي  25درجه سلسیوس با کاهش رنگ معادل 50
درصد ميباشد .با توجه به نتایج به دست امده ،مشخص شد که
قارچ رنگینکمان به طور موثري ميتواند باعث کاهش رنگ پساب
مرحله رنگبري شود.

تاثير استيالسيون در تختههاي همسان و سهاليه بر
ويژگي هاي فيزيكي مكانيكي تختهخردهچوب صنوبر
نویسنده :حمیده عبدلزاده  ،کاظم دوستحسیني  ،علينقي کریمي ،
علياکبر عنایتي

در این پژوهش امکان بهره گیري از خردهچوبهاي استیله شده
در تختهخردهچوب صنوبر مورد بررسي قرار گرفت .سطوح
استیالسیون باال ،متوسط و صفر (شاهد) و محل بهره گیري از
خردهچوبهاي استیله شده در تختهخردهچوب به عنوان عامل
هاي متغیر این پژوهش در نظر گرفته شده و تاثیر آنها بر ویژگي
هاي کاربردي تخته بررسي شد .با توجه به اینکه خردهچوبهاي

استیله شده تنها  50درصد وزن تخته را تشکیل ميداد ،نتایج نشان
دادند که بهره گیري از همین میزان خرده چوبهاي استیله شده
ثبات و پایداري ابعاد تخته را نزدیک به  50درصد بهبود داده
ولي مقاومتهاي مکانیکي آن را نیز تا حدي کاهش ميدهد .با
باال رفتن شدت تیمار استیالسیون مقاومت مکانیکي تخته کاهش
و ثبات ابعاد آن افزایش ميیابد .کاربرد خردهچوبهاي استیله شده
در الیههاي سطحي تخته ،مقاومت خمشي آنرا نسبت به تختههاي
همسان کاهش ميدهد .اگرچه مقاومت خمشي تخته با بکار بردن
خرده چوبهاي استیله شده کاهش ميیابد ولي بر پایه استانداردهاي
 DIN 68763و  ANSI A 208/1-1993مقاومتها هنوز از حد
استاندارد باالتر است و ویژگيهاي مقاومتي مناسبي را دارا ميباشد.
تختههاي سهالیه پس از  2و 24ساعت غوطهوري در آب ،داراي
جذب آب و واکشیدگي ضخامت کمتري نسبت به تختههاي همسان
بودند.

شاخصهاي موثر در انتخاب مديرتوليد صنعت مبلمان
كشور
نویسنده :مجید عزیزي

تعیین معیارهاي موثر در تصمیمگیري براي انتخاب مدیر تولید
کارخانه هاي مبلمان ،نقش اساسي در افزایش بازدهي واحدهاي
تولیدي یادشده دارد بویژه در صنعت مبلمان به جهت وابستگي
بیشتر فرایند تولید به نیروي انساني این موضوع اهمیت باالتري پیدا
ميکند .اولویتهاي شاخصهاي انتخاب مدیرتولید و کسب دانش
فني و اهمیت به آموزش به ترتیب پرسش و فرضیه پژوهش در نظر
گرفته شد .براي شناسایي معیارهاي موثر در گزینش مدیر،در این
تحقیق 9 ،واحد مهم تولیدي مبلمان درکشور مورد بررسي قرار
گرفتند .این معیارها به  5گروه اصلي و  10زیر شاخص تقسیم
شدند .سلسله مراتبي بر پایه  5گروه اصلي از معیارها طرح شد.
وزن شاخصها با فرایند تحلیل سلسله مراتبي تعیین شد .نتیجه
نشان داد که شاخص ناسازگاري کلي برابر  0/01است و در میان
 12معیار موثر در گزینش مدیر تولید براي صنعت مبلمان  5مورد
آنها که عبارت اند از اهمیت به آموزش ،فراگیري دانش فني تجربي،
فراگیري دانش فني نظري ،ارتباطات اجتماعي داخلي و مهارتهاي
جانبي ،داراي باالترین اولویت هستند.
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