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بررسی امکان تولید خمیر و کاغذ از علفهای هرز

چکیده
افزایش روزافزون مصرف فرآوردههای کاغذی ازیکطرف و محدودیت منابع چوبی از
طرف دیگر ،ضرورت توجه به منابع لیگنوسلولزی غیرچوبی را بیشازپیش آشکار
میسازد .در این پژوهش ،امکان تولید خمیرکاغذ و کاغذ از سه گونه گیاهی بومی
منطقه اردبیل بانامهای تاتاری ،توق و پاپیروس با نامهای علمی Carduus
 Xanthium spinosum L ،pycnocephalusو  Cyperus papyrusموردبررسی
قرار گرفتند .ابتدا درصد اجزا شیمیایی شامل مواد استخراجی ،سلولز و لیگنین تعیین و
سپس پارمترهای خمیر و کاغذ حاصل از گونهها اعم از میزان بازده غربال ،وازد ،عدد
کاپا ،ویژگیهای فیزیکی ،مقاومتی و نوری ارزیابی شدند .بر اساس نتایج بهدستآمده
از این پژوهش ،میانگین مقدار اجزا شیمیایی شامل مقدار سلولز ،لیگنین ،مواد
استخراجی و خاکستر به ترتیب برابر با  4/72 ،13/5 ،38/15و  5/81برای توق و به
ترتیب  2/95 ،10/3 ،38/25و  5/48برای گونهی تاتاری و برای گونه پاپیروس به
ترتیب  4/4 ،19/38،2/8و  4/64اندازهگیری شد .حداکثر بازده بهدستآمده در بین
تیمارهای مختلف موردبررسی ،مربوط به تیمار پاپیروس ( 39/8درصد) بود .در این
تیمار ،دمای بیشینه  175درجه سانتیگراد ،نسبت مایع به گونه  6به  ،1قلیائیت فعال
 30درصد و زمانماند  90دقیقه اعمال شد .کمترین مقدار شاخص پارگی برای تیمار
سودا تاتاری ( 2/49میلی نیوتن مترمربع بر گرم) و بیشترین مقدار برای تیمار کرافت
توق ( 8/1میلی نیوتن مترمربع بر گرم) به دست آمد .همچنین کمترین و بیشترین
میزان شاخص ترکیدن به ترتیب مربوط به تیمار سودا پاپیروس ( 0/61کیلوپاسکال
مترمربع بر گرم) و تیمار کرافت توق ( 2/48کیلو پاسکال مترمربع بر گرم) بود .همچنین
تیمار سودا پاپیروس با مقدار  45درصد ایزو دارای بیشترین مقدار درجه روشنی در بین
تیمارهای موردبررسی بود.
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واژگان کلیدي :علف هرز ،مواد لیگنوسلولزی ،بازده خمیرکاغذ ،عدد کاپا ،مقاومتت
کاغذ ،درجه روشنی.

مقدمه
ازنقطهنظر تاريخی ،اولین بار كاغذ با استفاده از الیاف
غیرچوبی ساخته شد ولی با توسعه سريع و رشد روزافزون
اين صنعت ،بر استفاده از ماده اولیه چوبی تمركز يافت .در
حال حاضر حجم گسترده ارتباطات فرهنگی ،اقتصادی،

اجتماعی و تبادل اطالعات سبب افزايش مصرف كاغذ و
محصوالت كاغذی شده اما درعینحال با محدوديت منابع
چوبی از جنگلهای دنیا مواجه بودهايم؛ لذا تمايل به
استفاده از منابع سلولزی غیرچوبی افزايش يافته است .در
اين راستا كشورهايی وجود دارند كه از ماده اولیه چوبی
مناسبی برخوردار نبوده و يا به دلیل محدوديت آن سعی و
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كوشش خود را بر استفاده از منابع الیاف سلولزی غیرچوبی
و ساير منابع ،مانند كاغذ باطله متمركز كردهاند .اين امر
بهويژه در كشورهای درحالتوسعه ،حائز اهمیت است كه
اين گروه از كشورها اغلب به علت نداشتن منابع طبیعی و
جنگلی كافی برای استفاده از آنها در ساخت كاغذ مجبور
به واردات مستمر كاغذ هستند [ .]1ازاينرو در كشورهای
درحالتوسعه كه وابستگی مستمری به واردات كاغذ دارند،
نیاز به شناسايی گونههای علفی بهويژه گیاهان خودرو كه
نیاز به آبیاری و مراحل ويژه برداشت و مراقبت از گیاه
نمیباشند اهمیت بیشتری میيابند .در اين راستا میتوان
گونههای علف هرز را معرفی كرد.
علف هرز به آن دسته از گیاهانی كه به صورتهای
مختلف با فعالیتهای بشر تداخل دارند و مانع آسايش وی
میشوند گفته میشود .اين دسته از گیاهان علفی ،در
مدت رشد خود ارتباط اكولوژيکی نزديکی با
اكوسیستمهای كشاورزی ،گیاهان اصلی و حیوانات داشته
و معموالً در جايی رشد میكنند كه مورد خواست انسان
نبوده و به سبب رويش در گیاهان زراعی و علوفه ،عملکرد
و كیفیت آنها را كاهش میدهند ،در حاشیه جادهها،
مسیر خطوط انتقال برق و مناطق باير شهری رويیده و
ضمن آنکه طبیعت را بدمنظره میكند ،مانع ديد میشود.
مسمومیت دامها و انسان ،ايجاد حساسیتهای گوناگون،
آلودگی آب درياچهها و مخازن آب ،انسداد آبراهها و
كانالهای زهکشی ،ممانعت از نفوذ نور به درياچه و منابع
طبیعی از ديگر مشکالت ناشی از توسعه اين گیاهان
خودرو است .خسارات ناشی از علفهای هرز از آفات و
امراض بیشتر بوده بهطوریكه در كشورهای توسعهيافته
مناطق معتدله میزان اين خسارت بین  10تا  15درصد
كل محصول تخمین زده شد و اين رقم در كشورهای
درحالتوسعه و مناطق استوايی بیشتر است .بدين سبب
همواره بخش عمدهای از تالش كشاورزان صرف مبارزه و
كنترل علفهای هرز میشود [ ]2و [ .]3تاتاری ايتالیايی1
و توق خاردار (مستونک) 2دو نمونه از علفهای هرز رايج
در مراتع اطراف اردبیل میباشند كه در اين تحقیق
موردبررسی قرار میگیرند .در كنار دو گونه فوقالذكر،

Carduus pycnocephalus
Xanthium spinosum L

گونه پاپیروس 3نمونه ديگری از گونههای خودرو كه بومی
اردبیل است نیز موردبررسی قرار میگیرد .گیاهی از تیره
گندمیان كه با ساقه زردرنگ بسیار شبیه به ساقه گندم
است .برخالف دو گونه تاتاری و توق ،مطالعه فعلی اولین
بررسی انجامشده درزمینه تولید كاغذ از پاپیروس نیست.
مصريان باستان ،اولین كاغذ را از ساقههای گیاه پاپیروس
تهیه كردند .برای اين منظور گیاه پاپیروس در نزديکی
سطح زمین قطع میشد و سپس بهصورت اليهاليه برش
داده می شد .ازآنجاكه اين روش با تکنولوژی امروزی تولید
كاغذ كامالً متفاوت است .ازاينرو در اين مطالعه ،قابلیت
تولید كاغذ ازاينگونه نیز با بهرهگیری روشهای رايج
آزمايشگاهی موردبررسی قرار میگیرد.
در سالهای اخیر بررسی قابلیت تولید خمیركاغذ و
كاغذ از برخی گونههای غیرچوبی و علفی نظیر باگاس ،كاه
گندم و كاه برنج به نتايج خوبی منجر شد و حتی در برخی
كشورها از قبیل چین و برخی كشورهای آمريکای جنوبی
نیز به تولید صنعتی رسیده است Qi-pei .و همکاران
( ،)2006خمیرسازی از كاه گندم با مايع پخت شامل
تركیبی هیدوركسید پتاسیم -آمونیوم را بررسی و شرايط
بهینه خمیرسازی را اعالم نمودند [ Rodriguez .]4و
همکاران ( ،)2008روشهای مختلف تولید خمیركاغذ از
كاه برنج شامل روشهای سودا ،سودا-آنتراكینون ،سودا-
پارابنزوكینون ،هیدروكسید پتاسیم و سولفات سديم
(كرافت) را بررسی كردند [ .]5نتايج آزمايشها نشان داد
كه كاغذهای ساختهشده از پخت بهینه سودا -آنتراكینون
دارای بیشترين میزان روشنی بودند Latibari .و همکاران
( )2012استفاده از خمیركاغذ شــیمیايی مکانیکی كاه
گندم در خمیرسازی نیمهشیمیايی سولفیت خنثی بررسی
و شرايط بهینه تولید كاغذ فلوتینگ را تعیین نمودند .با
اعمال زمان پخت  40دقیقه 10 ،درصد هیدروكسید سديم
و  95درجه سانتیگراد دمای پخت ،بازده  72/2درصد به
دست آمد .بهعالوه دانسیته كاغذ  440كیلوگرم بر
مترمکعب و شاخص مقاومت به پاره شدن و شاخص
كشش به ترتیب  6/51میلی نیوتن مترمربع بر گرم و
 56/5نیوتن متر بر گرم اندازهگیری شد.
هدف اصـلی در ايـن پـژوهش ،تعیـین درصـد اجـزای

1
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Cyperus papyrus
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بزداغ جمعآوری شده و به آزمايشگاه خمیركاغذ دانشگاه
محقق اردبیلی انتقال يافت .تهیه آرد از گونههای
موردمطالعه طبق استاندارد  T042 om-97آيیننامه
 TAPPIتهیه و سپس میزان سلولز و لیگنین آنها
اندازهگیری شدند .برای اندازهگیری میزان سلولز از روش
اسید نیتريک و برای تعیین مقدار لیگنین از روش كالزون
استفاده شد [ .]8نمونه تصاوير مربوط به علفهای هرز در
شکل شماره ( 1الف ،ب و ج) ارائه شده است.

ساختار سـه گونـه علـف هـرز بـا نامهـای تاتـاری ،تـوق و
پــاپیروس و نامهــای علمــی ،Carduus pycnocephalus
 Xanthium spinosum Lو  Cyperus papyrusو ســپس
قابلیت تولید خمیركاغذ و كاغذ ازاينگونهها است [ 6و .]7

مواد و روشها
نمونههای تاتاری و توق از مراتع اطراف اردبیل و نمونه
پاپیروس از دامنه كوه سبالن در شهرستان نیر و يیالق

الف)

ج)

ب)

شکل  -1الف) تصویری از گونه تاتاری ،ب) تصویری از گونه توق ،ج ) تصویری از گونه پاپیروس

بخش ديگر ساقهها بهوسیله قیچی باغبانی به ابعاد
كوچکتر جهت انجام فرايند خمیرسازی برش داده شد.
طول ابعاد نهايی حدود  3تا  4سانتیمتر در نظر گرفته
شد .خمیرسازی از ساقهها بر پايه دو فرآيند سودا و كرافت
انجام شد .ابتدا درصد رطوبت گونهها تعیین و سپس پخت
خمیركاغذ انجام شد .برای اين منظور از ديگ پخت
ناپیوستهی چرخان موجود در آزمايشگاه خمیر و كاغذ
دانشگاه محقق اردبیلی كه دارای  2مخزن  4لیتری است،
استفاده گرديد .پختهای اولیه ،با گسترهای از شرايط اعم
از زمانهای ماند و میزان قلیائیت جهت دستيابی به
خمیركاغذ با میزان وازد كمینه (كمتر از پنج درصد) انجام
شدند .برای هر سه گونه در هر دو فرايند سودا و كرافت،
وزن خشک ساقهها برابر با  50و  100گرم ،دو مقدار برای
نسبت مايع به گونه يعنی  6و  8به  1و دمای حداكثر،
 150و  175درجه سانتیگراد ،قلیائیت فعال در محدوده
 14تا  30درصد (بر مبنای  )NaOHبر پايه وزن خشک
كاه و زمان ماندهای  90و  120دقیقه اعمال شدند .برای
فرآيند كرافت سه سطح سولفیديته يعنی  25 ،20و 30

درصد تعیین شد .پس از پايان زمانهای ماند مذكور ،فشار
موجود در مخازن تخلیه شده و سپس درب مخازن باز شد.
در مرحلهی بعد ،محتويات مخازن بر روی الک  200مش
ريخته شده و تا خروج كامل مايعات پخت سیاه موجود در
آن ،توسط آب شهری شستشو داده شدند .پس از تعیین
درصد رطوبت و اندازهگیری وزن كل خمیركاغذهای هوا
خشک ،درصد رطوبت و بازده خمیركاغذهای حاصل تعیین
و درنهايت عدد كاپای نمونه خمیركاغذها مطابق استاندارد
 T236 om-99آيیننامه  TAPPIصورت گرفت .برای
ارزيابی ويژگیهای خمیركاغذ گونههای علفی موردبررسی،
كاغذهای دستساز  60گرمی مطابق استاندارد sp-02
 T 205تهیه شد.
ضخامت كاغـذها مطـابق بـا اسـتاندارد  T 411 om-10بـا
دقت  0/001میلیمتر و مقاومت در برابر عبـور هـوا طبـق
اســتاندارد شــماره  T 251 cm-85تعیــین ش ـد .دســتگاه
مورداستفاده ،زمان الزم جهت عبور  100میلیلیتـر هـوا را
برحسب ثانیـه نشـان میدهـد .تعیـین شـاخص پـارگی و
شاخص تركیدن به ترتیب بر اساس شـماره اسـتانداردهای
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اساس ،مقدار سلولز هر سه گونه در محدوده يکسانی بوده
اما در مقابل مقادير مختلفی برای میزان مواد استخراجی و
لیگنین سه گونه گزارش شده است.
مواد استخراجی جزء تركیبات اصلی تشکیلدهنده
مواد لیگنوسلولزی محسوب نشده و معموالً شامل مومها،
چربیها ،هیدروكربنهای غیرفرار ،كربوهیدراتهايی با وزن
مولکولی اندک ،نمکها و مواد قابلحل در آب میباشند.
ازآنجاكه اين مواد ماهیت پلی ساكاريدی نداشته و امکان
برقراری پیوند هیدروژنی را ندارند تأثیر مثبتی در بهبود
مقاومتهای خمیركاغذ نخواهند داشت و لذا میتوان بیان
داشت كه كم بودن مقدار آنها از مزايای يکگونه
لیگنوسلولزی تلقی میشود [.]7

 T 403 om-02 ،T 414 om-04و  T511om-02از
مجموعه استاندارد  TAPPIانجـام گرديـد .درجـه روشـنی
كاغذ كه میزان انعکاس نـور از سـطح كاغـذ در طولمـوج
 457نــانومتر اســت طبــق دســتورالعمل T452om-02
استاندارد  TAPPIانجـام گرفـت .درنهايـت تجزيـهوتحلیل
دادهها با آنالیز واريانس يکطرفه و گروهبنـدی میانگینهـا
بهوسیله آزمون دانکـن در قالـب طـرا كـامالً تصـادفی بـا
استفاده از نرمافزار  SPSS 16انجام شد.

نتایج و بحث
درصد تركیبات شیمیايی شامل میزان مواد
استخراجی ،سلولز و لیگنین برای سه گونه تاتاری ،توق و
پاپیروس در جدول شماره  1آورده شده است .بر اين

جدول  -1نتایج آنالیز شیمیایی تاتاری ،توق و پاپیروس
نام گونه

مواد استخراجی

سلولز

لیگنین

خاكستر

توق
پاپیروس
تاتاری

4/72
4/40
2/95

38/15
38/80
38/25

13/5
19/5
10/3

5/81
4/64
5/48

ازآنجايیكه مواد استخراجی باعث بروز مشکل قیر1
میشود میتوان گفت كه درصدهای كمتر اين تركیبات
باعث تسهیل فرآيند پخت خواهد شد [ .]9مقدار مواد
استخراجی (محلول در الکل-بنزن) برای گیاهان چوبی
معموالً در محدودهی  2-5درصد و برای گیاهان غیرچوبی
در محدودهی بهمراتب بیشتر است .درنتیجه ،اين مقادير
برای هر سه گونه موردبررسی در محدودهی گونههای
چوبی قرار دارد [ .]1بخش فیبری كاغذ عمدتاً از سلولز،
همی سلولز و لیگنین تشکیل شده است .در الیاف گیاهی،
سلولز تعیینكننده ويژگیهای گیاه ازنظر كاغذسازی بوده
و جاذبه بین مولکولهای آن در سطوا فیبری مختلف،
منشاءاصلی اتصال فیبر با فیبر درون كاغذ است .درواقع،
سلولز مهمترين جزء تشکیلدهنده ديواره الیاف يا اسکلت
آنها محسوب شده و باال بودن مقدار آن در الیاف گیاهی
باعث افزايش بازده خمیركاغذ میشود [ .]8در مقابل،
لیگنین بهعنوان ديگر تركیب اصلی ديواره ،نقش اتصال
الیاف به يکديگر را داراست كه هرچه مقدار آن كمتر باشد،
Pitch

1

خمیرسازی شیمیايی و به دنبال آن رنگبری به نحو
سادهتر و با صرف مواد شیمیايی ،انرژی حرارتی و زمان
كمتر انجام میگیرد؛ متعاقباً آلودگی زيستمحیطی كاهش
و بازده خمیركاغذ نهائی افزايش میيابد [ .]9ازآنجاكه
هدف اصلی در خمیرسازی شیمیايی و نیمه شیمیايی و
همچنین رنگبری خمیركاغذ ،حذف لیگنین از ماتريکس
ماده اولیه است [ ،]7ازاينرو درصد لیگنین كمتر سه گونه
در مقايسه با گونههای چوبی ،میتواند يک نکته مثبت
محسوب شود .اين موضوع ازنظر مصرف مواد شیمیايی،
انرژی حرارتی ،زمان كمتر و همچنین آلودگی
زيستمحیطی كمتر نیز قابلتوجه است.
جدول  2میزان تركیبات شیمیايی گونههای
موردبررسی در اين پژوهش را در مقايسه با برخی
گونههای پركاربرد چوبی و نیز غیرچوبی نشان میدهد .بر
اين اساس ،مقدار سلولز هر سه گونه از گونههای چوبی
بسیار كمتر بهدستآمده و در محدوده گونههای كلزا ،ساقه
سورگوم و ساقه آفتابگردان است (جدول  .)2در مقابل
میزان كمتر لیگنین هر سه گونه كه در مقايسه با گونههای
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چوبی و غیرچوبی فوقالذكر كمترين مقدار را دارا هستند
نکتهی مثبت تلقی میشود .با توجه به اينکه لیگنین
تشکیل پیوندهای بین فیبری را در كاغذ به تعويق انداخته
و درنتیجه موجب كاهش مقاومت كاغذ میشود [،]7
ازاينرو اين ويژگی ،مزيتی ديگر اين گونهها محسوب
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میشود .از طرفی ديگر ،كمتر بودن میزان لیگنین باعث
كاهش مصرف مواد شیمیايی در فرايند خمیرسازی و رنگ
بری شده و به دنبال آن آاليندههای زيستمحیطی موجود
در پساب كارخانههای خمیر و كاغذ را كاهش میدهد
[.]01

جدول  -2میانگین ترکیبات شیمیایی گونههای موردبررسی در مقایسه با برخی منابع فیبری
منبع فیبری

سلولز
()%

لیگنین
()%

مواد استخراجی
()%

كاج
كاه برنج
كاه گندم
ساقه آفتابگردان 1
ساقه ذرت
باگاس
كلزا
كنف
ساقه سورگوم
ساقه پنبه
توسکای قشالقی

55/9
48/7
49/3
39/93
49/67
55/75
41/1
46/75
41/5
58/48
48/5

26/20
18/23
21/3
22/24
21/88
20/5
17/60
18/50
15/64
21/45
25/35

2/57
5/21
5/6
4/92
2/53
3/25
8/12
4/28
7/99
1/42
2/36

عدد کاپا و بازده خمیرکاغذ
اثر عوامل پخت شامل نوع گونه ،دما و زمان پخت و
قلیائیت فعال بر میزان بازده و وازد غربال بررسی شد.
سطوا متفاوت و چندگانه زمان ،دما ،نسبت مايع پخت به
گونه 1و قلیائیت فعال بر اساس میزان وازد غربال حاصل از
پختهای اولیه انتخاب شد .به اين منظور ابتدا شرايط
خمیرسازی ماليم اعمال شد و سپس جهت به حداقل
رساندن وازدهها (تا محدوده كمتر از  5درصد) ،شرايط
شديدتر بهصورت مرحلهبهمرحله اعمال گرديد .نتايج پخت
سودا برای سه گونه موردنظر در جدول شماره  3آورده
شده است.
برای گونه پاپیروس با توجه به حجم زياد وازده غربال
در دمای  150درجه سانتیگراد و قلیائیت فعال  14و 16
درصد (تیمارهای  1و ،)2با تشديد شرايط پخت و
اعمال دمای  175درجه سانتیگراد و قلیايئیت فعال ،20
 25و  30درصد میزان وازد غربال بهطور فراوانی كاهش
يافت (تیمار  3و .)4درنهايت ،جهت به حداقل رساندن
)1: Liquor to wood ratio (L/W

مأخذ
()2008
()2005
()2002
()2005
()2006
()2006
()2005
()2009
()2008
()2008
()2004

[Rodriguez]4
[Sedfidgaran]10
[Moradian]11
[Rodi]12
[Fakhrian]13
[Samariha]14
[Sedfidgaran]10
[Dutt et al.]15
[Rodriguez]16
[Jiménez]17
[Fakhrian roghani ]18

میزان وازد غربال ،نسبت مايع پخت به گونه از  8به 6
تقلیل يافت .مطابق انتظار میزان وازده غربال بهطور
قابلتوجهی به كمترين مقدار كاهش يافت (تیمار .)5
همچنین تیمار مذكور بیشترين میزان بازده غربال در بین
تیمارهای پنجگانه خمیركاغذ سودا از پاپیروس را داراست.
بهطوركلی با تشديد شرايط پخت ،از میزان وازد غربال كم
شده و در مقابل میزان بازده غربال افزايش يافت .بر اساس
اين نتايج ،تیمار  5بهعنوان تیمار بهینه پاپیروس برای
مراحل بعدی از قبیل تعیین عدد كاپا ،تهیه كاغذ دستساز
و ارزيابی ويژگیهای خمیركاغذ و كاغذ انتخاب شد .برای
گونه توق ،با افزايش میزان قلیائیت فعال از  20به 27
درصد مقدار وازد غربال كاهش يافت و به كمترين مقدار
رسید (تیمار  .)7خمیركاغذ حاصل از اين تیمار بهعنوان
تیمار بهینه برای پخت سودا از توق انتخاب و برای مراحل
بعدی ارزيابی خمیركاغذ و كاغذ استفاده گرديد .درنهايت
برای گونه تاتاری ،بر اساس میزان بازده و وازد غربال،
تیمار  9از بین دو تیمار مربوطه (تیمار  8و  )9بهعنوان
تیمار بهینه انتخاب گرديد.
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جدول  -3نتایج پخت سودا برای سه گونه پاپیروس ،توق و تاتاری
كد تیمار

گونهها

L\W

دمای پخت
()̊C

زمان پخت
(دقیقه)

قلیائیت فعال
()%

بازده
()%

وازد
()%

1

پاپیروس

8

150

90

14

21/3

28/5

2

پاپیروس

8

150

120

16

25/3

21/3

3

پاپیروس

8

175

90

20

36/9

7/8

4

پاپیروس

8

175

90

25

34/9

10/1

5

پاپیروس

6

175

90

30

39/8

0

6

توق

8

175

120

20

31/1

6/1

7

توق

8

175

120

27

31

0/74

8

تاتاری

6

175

120

22

33/8

2/4

9

تاتاری

6

175

120

25

35/7

0

نتايج حاصل از پخت كرافت برای هر سه گونه
موردبررسی در جدول شماره  4آورده شده است .بر اساس
نتايج حاصل از پختهای اولیه ،مقدار درجه حرارت بهینه
برابر با  175درجه سانتیگراد و قلیائیت فعال  25درصد بر
مبنای  NaOHانتخاب گرديدند .میزان بهینه درصد

سولفیديته برای سه گونه متفاوت بوده و به ترتیب 25 ،20
و  30درصد برای گونه تاتاری ،توق و پاپیروس تعیین
شدند .درنهايت با در نظر گرفتن دو سطح  6و  8برای
نسبت مايع به گونه ،پخت كرافت گونهها انجام شد.

1جدول -4نتایج پخت کرافت برای سه گونه پاپیروس ،توق و تاتاری
گونه

L\W

دمای پخت
()̊C

زمان پخت
(دقیقه)

قلیائیت فعال
()%

سولفیديته
()%

بازده
()%

وازد
()%

پاپیروس
توق
تاتاری

6
8
6

175
175
175

90
120
120

25
25
25

30
25
20

40/4
30
32/2

0/4
3/4
1/4

در گام نخست ارزيابی خمیركاغذ و كاغذ ،ابتدا عدد
كاپا برای تیمارهای بهینه حاصل از هر دو فرآيند سودا و
كرافت تعیین شد .بر اساس نتايج حاصل در جدول 5
مشاهده میشود كه خمیركاغذهای سودا و كرافت حاصل
از دو گونه پاپیروس و توق در محدوده قابل رنگبری بوده

(عددكاپای كمتر از  )20و در مقابل خمیركاغذهای سودا و
كرافت حاصل از گونه تاتاری دارای عدد كاپا بسیار زيادی
هستند كه اين بیانگر وجود مقدار بیشتر لیگنین باقیمانده
در تركیب خمیركاغذهای حاصل است.

جدول  -5مقایسه عدد کاپا برای تیمارهای انتخابی از سه گونه پاپیروس ،توق و تاتاری
گونه
خمیركاغذ
سودا
كرافت

پاپیروس

توق

تاتاری

16/6
16/2

16/2
24/2

59/9
78/6

برای تعیین قابلیت تولید خمیر و كاغذ گونههای
مورداستفاده در اين مطالعه ،مقادير عدد كاپا و بازده برای

تیمارهای انتخابشده در مقايسه با برخی گونههای
غیرچوبی در جدول شماره  6آورده شده است.
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جدول  -6مقایسه بازده و عدد کاپا خمیرکاغذهای حاصل با سایر گونههای غیرچوبی
فرايند

بازده (غربال)

كاپا

شرايط فرايندی

ماخذ

گونه

سودا

40

16/4

كرافت

40/4

16/6

سودا

33

23/8

كرافت

30

16

سودا

35/7

78/6

كرافت

32/2

59/9

قلیائیت فعال 30 ،درصد
قلیائیت فعال 25 ،درصد
سولفیديته 30 ،درصد
قلیائیت فعال 27 ،درصد
قلیائیت فعال 25 ،درصد
سولفیديته 25 ،درصد
قلیائیت فعال 25 ،درصد
قلیائیت فعال 25 ،درصد
سولفیديته 20 ،درصد

تحقیق كنونی

كاه گندم

سودا

42/5

18/7

باگاس

سودا

52/5

17/1

كلزا

سودا

38/8

36

پاپیروس

توق

تاتاری

قلیائیت فعال 20 ،درصد
قلیائیت فعال 15 ،درصد،
پخت 60 ،دقیقه
در º165 C
قلیائیت فعال 20 ،درصد،
پخت 100 ،دقیقه
در º160 C

بر اين اساس ،مقدار بازده سه گونه موردبررسی در
گروههای جداگانهای قرار میگیرند؛ بازده خمیركاغذهای
سودا و كرافت حاصل از گونه پاپیروس بیشتر از گونههای
توق و تاتاری و در محدوده خمیركاغذ سودا حاصل از كاه
گندم [ ]20و سودا حاصل از كلزا [ ]11قرار میگیرد.
بااينوجود ،مقادير بازده هر سه گونه بسیار كمتر از بازده
خمیركاغذ سودا حاصل از باگاس [ ]21است.

"
"
"
"
"
[Ghaffarzadeh et al. ]19

()2011
[Hamzaeh et al.]20

()2009
[Molaei ]21

))2009

نتايج حاصل از اندازهگیری ويژگیهای فیزيکی و
مقاومتی كاغذهای حاصل از تیمارهای مختلف در جدول 7
آورده شده است .مقدار ضخامت محاسبهشده برای كاغذ
حاصل فرآيند سودا از كاه گندم برابر با  95/76میکرون
توسط  Ghaffarzadehو همکاران ( )2011و  Mahdaviو
همکاران ( ،)2009میتوان ادعا كرد كه ضخامت هر سه
گونه در محدوده خمیر و كاغذ سودا حاصل از كاه گندم قرار
دارند.

ویژگیهای خمیرکاغذ
جدول  -7ویژگیهای فیزیکی و مقاومتی کاغذهای حاصل از تیمارهای مختلف موردبررسی
مقاومت به نفوذ هوا
()S

ضخامت
() µ

شاخص پارگی
()mN.m2/g

شاخص تركیدن
()KPa.m2/g

كرافت

*0

141

3/58

0/84

سودا

*0

170

3/60

0/61

كرافت

6/25

100

3/07

1/05

سودا

1

136/25

2/49

0/81

كرافت

13

100

8/10

2/48

سودا

7

132/5

6/80

1/85

تیمار
پاپیروس
تاتاری
توق

* بسیار ناچیز و در حد صفر
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مقدار شاخص تركیدن و پارگی برای برخی گونههای
چوبی و غیرچوبی در جدول شماره  8آورده شده است.
مقايسه شاخص تركیدن شش تیمار مختلف موردبررسی با
تیمارهای ذكرشده در جدول  8حاكی از تفاوت آشکار بین
دودسته است .بهطوركلی میتوان نتیجه گرفت كه

شاخصهای مقاومتی خمیركاغذ حاصل از گونههای
پاپیروس و تاتاری در محدودهی خمیركاغذ سودا حاصل از
كاه گندم است .در مورد گونه توق ،شاخصهای ارزيابیشده
دارای مقادير بسیار بهتری از دو گونه فوقالذكر است.

جدول  -8مقایسه ویژگیهای مقاومتی کاغذ
نوع تیمار

شاخص مقاومت به
تركیدن
()KPa.m2/g

شاخص مقاومت به پارگی
()mN.m2/g

خمیركاغذ سودا -كاه گندم
خمیركاغذ سودا -كاه گندم
خمیركاغذ سودا– نی
خمیركاغذ سودا -برونچوب صنوبر
خمیركاغذ سودا -درونچوب صنوبر

5/68
4/64
2/09
6/92
6/92

6/6
8/74
8/07
7/12
5/25

مقادير درجه روشنی برای كاغذهای دستساز حاصل
از خمیركاغذهای ساختهشده در شکل شماره  2ارائه شده
است .همانطور كه مشاهده میشود درجه روشنی
خمیركاغذهای سودا حاصل از هر سه گونه بسیار بیشتر از
نمونههای كرافت است ( .) p<0/05بهعالوه مقايسه درجه

مأخذ
[Ghaffarzadeh et al. (2010)]19
[Mahdavi et al. (2005)]23
[Saraeian et al. (2009) ]24

روشنی بر اساس نوع گونه نشان میدهد كه نمونه
خمیركاغذ حاصل از پاپیروس و تاتاری به ترتیب بیشترين
و كمترين مقدار درجه روشنی را در بین سه گونه علفی
موردبررسی دارند.

شکل  -2مقادیر درجه روشنی خمیرکاغذهای مختلف موردبررسی

 Forouzanfarو همکاران ( )2016درجه روشنی
خمیركاغذهای رنگبری نشده حاصل از تیمارهای مختلف
مربوط به اختالط گونههای پهنبرگ جنگلی و خمیركاغذ

حاصل از صنوبر دست كاشت را در محدوده  26تا  31به
دست آوردند .میتوان نتیجه گرفت كه هر دو خمیركاغذ
سودا و كرافت حاصل از گونه پاپیروس و توق در محدودهی
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قابلقبول است .در مقابل خمیركاغذ حاصل از گونه تاتاری
تیره بوده و دارای درجه روشنی كمتری در مقايسه با
گیاهان غیرچوبی و چوبی قرار میگیرد [.]25

نتیجهگیری
اين تحقیق با هدف بررسی قابلیت تولید خمیركاغذ و
كاغذ از علفهای هرز بومی استان اردبیل شامل پاپیروس،
تاتاری و توق انجام گرفت و میانگین مقدار اجزا شیمیايی
شامل مقدار سلولز ،لیگنین ،مواد استخراجی و خاكستر به
ترتیب برابر با  4/72 ،13/5 ،38/15و  5/81برای توق و به
ترتیب  2/95 ،10/3 ،38/25و  5/48برای گونهی تاتاری و
برای گونه پاپیروس به ترتیب  4/4 ،19/38،2/8و 4/64
اندازهگیری شد .بهاينترتیب ،مقدار سلولز و خاكستر هر
سه گونه در محدوده يکسانی بوده و در مقابل مقادير
متفاوتی برای میزان مواد استخراجی و لیگنین سه گونه
گزارش شده است .بر اساس نتايج حاصل از پختهای
اولیه ،مقدار درجه حرارت بهینه برابر با  175درجه
سانتیگراد و قلیائیت فعال  25درصد بر مبنای
هیدروكسید سديم انتخاب گرديدند .میزان بهینه درصد
سولفیديته برای سه گونه متفاوت بوده و به ترتیب 25 ،20
و  30درصد برای گونه تاتاری ،توق و پاپیروس تعین
شدند .حداكثر بازده بهدستآمده در بین تیمارهای مختلف
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موردبررسی ،مربوط به تیمار پاپیروس برابر با  39/8به
دست آمد .در تیمار فوق ،دمای بیشینه  175درجه سانتی
گراد ،نسبت مايع به گونه  6به  ،1قلیائیت فعال  30درصد
و زمانماند  90دقیقه اعمال شد .ارزيابی نتايج عملیات
پخت نشان داد كه خمیركاغذهای سودا و كرافت دو گونه
پاپیروس و توق در محدوده قابل رنگبری بوده (و دارای
كاپای كمتر از  )20و در مقابل خمیركاغذهای سودا و
كرافت گونه تاتاری دارای عدد كاپا بسیار زيادی هستند
كه حاكی از وجود مقدار بیشتر لیگنین باقیمانده در
تركیب خمیركاغذهای حاصل است .مقايسه شاخص
تركیدن و پارگی تیمارهای مختلف موردبررسی با ساير
گونهها ،شاخصهای مقاومتی خمیركاغذ حاصل از گونههای
پاپیروس و تاتاری در محدودهی خمیركاغذ سودا حاصل از
كاه گندم قرار میدهد .در مورد گونه توق ،شاخصهای
ارزيابیشده دارای مقادير بسیار بهتری از دو گونه فوقالذكر
است .بهعالوه مقايسه درجه روشنی بر اساس نوع گونه
نشان میدهد میتوان نتیجه گرفت كه هر دو خمیركاغذ
سودا و كرافت حاصل از گونه پاپیروس و توق در محدودهی
درجه روشنی خمیر سودا كاه گندم است .در مقابل
خمیركاغذ حاصل از گونه تاتاری تیره بوده و بسیار كمتر از
محدودهی گیاهان غیرچوبی و چوبی قرار میگیرد.
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Investigation on the possibility of producing the pulp and paper from weeds

Abstract
Increasing use of wood products accompanying with resource
constraint has revealed the importance of nonwood based
materials. In this study, pulping and papermaking potential of
three varieties of weeds including Xanthium spinosum,
Carthamus tinctorius and Cyperus papyrus have been
considered. At first, chemical components of the samples i.e.
cellulose, lignin and extractives were measured following
TAPPI standard test methods. Afterwards, pulping process
based on soda and Kraft was carried out and the pulp and
paper properties including screen yield, reject percentage,
kappa number, physical, strength and optical properties were
evaluated. According to the results, the amounts of cellulose,
lignin and extractives of Xanthium spinosum was 38.15%,
13.5% and 4.72%, respectively. Theses parameters were
estimated to be about 38.25%, 10.3% and 2.95% for
Carthamus tinctorius and 38.8%, 19.2% and 4.4% in case of
papyrus. The yield of soda and Kraft pulp from the papyrus
was more than Xanthium spinosum and Carthamus tinctorius.
Among all treatments, the highest screen yield was related to
soda pulping of Cyperus papyrus by 39.8% which was
obtained by 90 minutes cooking at 175 °C as the maximum
temperature, L/W: 6/1 and active alkaline of 30%. The lowest
and the highest amounts of the tear index were related to soda
pulp sample of the Carthamus tinctorius and Kraft pulp
sample of Xanthium spinosum by 2.49 and 8.1, respectively.
In addition, the lowest and the highest values of bursting
indices were related to soda pulp sample of the Cyperus
papyrus and Kraft pulp sample of Xanthium spinosum by 0.61
and 2.48, respectively. Meanwhile, soda pulp sample of the
Cyperus papyrus showed the highest brightness of 45% ISO.
Keywords: weeds, lignocellulosic materials, yield, pulp,
kappa number, paper strength, brightness.
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