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بررسی ویژگیهای مقاومتی ،نوری و ضد باکتریایی کاغذهای تیمار شده با کیتوزان و
نانواکسیدروی

نورالدین نظر نژاد

چکیده

الهام محمدي

تحقیقات در زمینه کاغذهای با ویژگی ضد باکتری توجه زیادی را به خود جلب کرده
است .در این تحقیق ،کاغذهای ضد باکتری با کیتوزان ،نانو اکسید روی و ترکیب
همزمان آنها تولید شد .در مرحله اول کیتوزان در سه مقدار  2/5 ،1/5و  3/5درصد
و نانو اکسید روی در مقادیر  1/5 ،0/5و  2/5درصد ،مورداستفاده قرار گرفتند .سپس
مقادیر بهینه هر ماده با توجه به تأثیر در عدم رشد باکتریها ،تعیین و کاغذ با ترکیب
همزمان کیتوزان و نانو اکسید روی تولید شد .ویژگیهای مقاومتی ،نوری و ضد
باکتریایی کاغذها مطالعه گردید .نتایج نشان داد که مقاومت کششی کاغذهای تیمار
شده با ترکیب کیتوزان و نانو اکسید روی افزایش یافت .درجه روشنی کاغذها کاهش
و ماتی افزایش پیدا کرد .همچنین عملکرد ضد باکتریایی کاغذها بر دو باکتری گرم
منفی اشرشیاکلی و گرم مثبت استافیلوکوکوس اورئوس مناسب بوده و سبب عدم
رشد باکتریها شده است.

شقایق رضا نژاد

واژگان کلیدي :کاغذ ،آنتی باکتریال ،کیتوزان ،نانو اکسید روی.

مقدمه
كاغذ بهعنوان يک محصول استراتژيک نقش مهمی را
در رفع نیازمندیهای زندگ انسان بازی م كنید از بیی
انواع دستههای كاغذ مورد مصرف در زندگ بشر ،الییاف و
كاغذهاي با ويژگ ضید باكتريیاي جايگیاه ويیژهای را بیه
خود اختصاص دادهانید  ]1يکی از مهیمتیري ملوومیا
كاغذهای بستهبندی میواد غیذاي و بهداشیت  ،اسیتريو و
عییاری از میکییروب بییودن نهییا هس ی  ]2الیییاف ضیید
میکروب  ،الیاف هستند كه قادرنید عیهوه بیر مقاومی در
مقابو رشد سريع باكتری ،ويروس و قارچها امکیان كشیت
نهییا را نیییو فییراهم نماينیید كییه اي ی ويژگ ی از ريیی
استانداردهای زمون كشی میکروبی در زمايشیگاههیای
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میکروبیولوژی قابوارائه و اثبا اس  ]3بهمنظور بهبیود
پتانسیو استريو نمودن كاغذ و جلوگیری از رشد و توسعه
باكتریها و میکروبها در زمان كاربرد ايی كاغیذها ،می -
تیوان در تولیید كاغیذ از فلواتی همچیون نیانو دیاكسیید
تیتانیوم ،نانو اكسید روی ،نانو نقره استفاده نمود همچنی
اسییتفاده از ارا در انییدازههییای كوچییک راهکییاری بییرای
تکمیو نانو زيس فناوری اسی خیواص سی ح يکی از
پارامترهای تعیی كننده خصوصیا هر محصول می باشید
كه م توان با پوشش نانومتری ن را اصهح كرد نیانوارا
بهوس ییلهی روشهییاي ماننیید روكییش ده ی بییا اس ی ری،
الکترواستاتیک و پد كردن تواناي اتصال بیه سی ر را دارا
م باشند  ]4روی فلوی اس كیه پراكنیدگ فراوانی در
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بیع داشته و بیرای عملکیرد بسییاری از پیروت ی هیای
فلوی (متالو پروت ی ) ضروری اس  ]4نانو ارا اكسیید
روی به عل خواص فیويک و شیمیاي پايدار ،غیر سیم ،
ارزان بودن ،ظاهر سفیدرنگ و تواناي بلوكیه كیردن اشیعه
فرابنفش به ور گستردهای استفاده م شوند نیانو اكسیید
روی با روشهای گوناگون ازجمله تبخیر لییوری ،رسیوب
بخار شیمیاي  ،گرماب (هییدرو ترمیال) و رسیوب محلیول
شیمیاي (سو – ژل) با مورفولوژی مختلف سنتو م شوند
 ]4در تحقیقییا پیشییی  ،اثییر ضیید میکروبی نییانو ارا
اكسید روی علیه دسته وسیع از باكتریهای گرم مثب و
گییرم منفیی همچییون اسییتافیلوكوكوس اورئییوس 1،انتییرو
كوكییوس فکییالی  2،سییالمونه تیف ی موريییوم3و انتروبییاكتر
ئروژنو4بررس شده و به اثبا رسیده اسی  ]5اثیر ضید
میکروبی نیانو ارا اكسیید روی را می تیوان بیا چنییدي
مکانیسم توجیه كرد القای اسیترس اكسییداتیو بیه دلییو
تولید راديکالهای اكسیژن فعال ،واكنش اي راديکالهیای
اكسیژن فعال با  ،DNAپروت ی و لی دها و درنتیجه میر
سلول از بی رفت رايش غشا به دلیو تجمیع نیانو ارا
در غشای باكتری و همچنی تجمع نها در درون سیلول
زاد شییدن يییونهییای روی كییه بااتصییال بییه غشییای
میکروارگانیسمها سبب اعمال اثر ضد میکروبی می شیوند
 ]6مشت استیو شده كیتی مادهای به نام كیتوزان م -
باشد كیتوزان يک زيس پلیمر با دانسیته بار مثب زيیاد،
غیر سم  ،زيس سازگار ،ضد باكتری و ضید قیارچ اسی
اي ماده يک پل ساكاريد خ با وزن مولکیول زيیاد بیا
فرمول شیمیاي ( )C6H11NO4م باشد كیتیوزان توانیاي
ايجاد پیوند با سلولو را داشته و پیوندهای هیدروژن  ،يون
و كوواالنس بی كیتوزان و سلولو تشکیو م شیود پیونید
هیدروژن بی گروههای هیدروكسیو و پیونید يیون بیی
يونهای كربوكسیو سیلولو و گیروههیای كیاتیون مینی
تشکیو م شوند پیوند كواالنس بی گروههای میی اول
كیتوزان و گروههای لدهید الیاف سلولوی تشکیو م شود
 ]7خاصی ضد باكترياي كیتوزان به عوامیو سیاختاری
اي ارا مانند وزن مولکیول  ،درجیه استیهسییون و بیار
1

Staphylococcus aureus
Enterococcus faecalis
3
Salmonella Typhimurium
4 Enterobacter aerogenes
2

الکتريک  ،عوامو میکروب مانند س  ،نوع میکروارگانیسم-
ها و عوامو محی مانند  ،pHحضور يونها و دما بسیتگ
دارد  ]7مکانیسییمهییای بهكاررفتییه در تركیبییا ضیید
میکروب بسیار متنوع و شامو جلوگیری از ساخ ديیواره
سلول  ،تخريب ديواره سلول ،مسموم كردن سلول ،متوقف
كردن فعالی نويم و تخريب غشیا سیلول هسیتند ]8
مکانیسمهای ضد باكتری كیتیوزان شیامو ،تعامیو سی ر
يون كه منجر به نش سلول ديوار ،مهار پروت ی سینتو از
ري نفوا كیتیوزان بیه هسیته میکروارگانیسیم و از بیی
بردن مواد مغذی ضروری برای رشید میکروبی می باشید
باكتری استافیلوكوكوس اورئوس جو مهمتري باكتریهای
گرم مثب م باشد كه عامو بیمیاریهیای مختلفی مثیو
مسمومی غیذاي  ،عفونی هیای پوسیت  ،عفونی خیون،
عفونیی مغییو اسییتخوان ،كنییه ،كییور و عفونیی هییای
بیمارستان اسی  9 ،4و  ]10بیاكتری اشرشییاكل جیو
مهمتري باكتریهای گرم منف م باشد كه م تواند عامو
بسیاری از عفون ها و بیماریهای مهم از قبیو عفون های
بیمارسییتان  ،عفونیی هییای ادارای ،عفونیی هییای خییون و
مننژي اس  10و  ]9بهدلیو اهمی اي دو باكتری در
بی باكتریهای مهم پوشک اكثر زمايشیا مربو یه بیه
تأثیر مواد ضد میکروب برعلیه ايی دو بیاكتری بیهعنیوان
شاخصتري نمونهها مورد زمايش قرار م گییرد تیاكنون
تحقیق یا زيییادی جه ی تولییید كاغییذهای ضیید بییاكتری
انجامشده اس اي كاغیذها شیامو كاغیذهای بهداشیت ،
بستهبندی و اسیکناس می باشیند  ]1-3 ،9-12بیه ايی
منظور از مواد بیع و ل در ايجاد ويژگ ضید بیاكتری
استفادهشده اس ازجمله اي مواد نانو نقیره ،نیانو اكسیید
روی و كیتوزان هستند همچنیی در برخی تحقیقیا از
تركیب همزمان كیتوزان و نیانو نقیره يیا نیانو نقیره و نیانو
اكسید روی و میواد ديگیر در ايجیاد ويژگی ضید بیاكتری
استفادهشییده اسیی  ]1-3 ،9-20بییهعییهوه تحقیقییات
درزمینهٔ تأثیر كاغیذهای ضید بیاكتری بیر بیاكتریهیای
مختلیییییف ماننییییید اسیییییتافیلوكوكوس اورئیییییوس،
باسیلوسسوبتیلی  ،اشرشیییاكل  ،سییالمونه و قییارچهییاي
مانند س رژيلوس و فومیگاتوس انجامشده اسی ،3 ،2 ،1
 19 ،17 ،14و  ]20در اي تحقی در مرحله اول ،سیاخ
كاغذهای ضد باكتری با استفاده از كیتوزان و نیانو اكسیید
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روی انجییام شیید در مرحلییه دوم تییأثیر تركیییب هییمزمییان
كیتوزان و نانو اكسید روی بر ويژگ ضد باكتری ،مقاومت
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جلوگیری از حال شکنندگ در كیتوزان  1گرم گلیسرول
با نسب يک به يک به محلول افووده و به مد  30دقیقه
با همون مخلوط شد برای تهیه محلول  15درصد مراحیو
فو تکرار گرديد ]21

مواد و روشها
تعیین بهترین سطح از بین سططو تعریفشطده

مواد
خمیر الیاف بلند كراف با درجه روان  750± 20و
پل اكريو مید كاتیون با درصد خشک  25درصد از
كارخانه چوب و كاغذ مازندران تهیه شد كیتوزان و اسید
استیک از شرك مر و نانو اكسید روی از شرك نانو
سان تهیه شدند
روش
آمادهسازی خمیرکاغذ
خمیركاغذ بر اساس اسیتاندارد T200 sp-

مادهسازی
 01يی نامه  TAPPIانجیام شید ابتیدا ور هیای مقیواي
شکو خمیركاغذ كراف الیاف بلند ،به اندازههیای كوچیک
برش داده شدند و س به مد  24ساع در ب مق یر
خیسانده و توسط دستگاه بازكننده الییاف بیه خمییركاغیذ
تبديو شدند خمیركاغیذ میادهسیازی شیده هیوا خشیک
گرديد و درنهاي درصد ر وب خمیر حاصو تعیی شد و
جه ثاب ماندن ر وب ن در كیسههای نايلون دربسته
و در يخچال نگهداری شدند در مرحله بعد پی از تعییی
درجه روان خمیركاغذ بر اساس اسیتاندارد T227 om-94
يی نامیه  TAPPIبییا زمیونگر اسییتاندارد كانیاداي درجییه
روان ( )CSF.mLمدل  PTIساخ

كشور اتیريش ،خمییر

الیاف بلند كرافی توسیط دسیتگاه پااليشیگر میدل
ساخ اتريش درجه روان  300 ± 20تح پااليش قیرار
گرف
IDM

برای کیتوزان و نانو اکسید روی جهت ساخت کاغذ
در مرحله اول ،كاغذ دس ساز با وزن پايیه  120گیرم
بر مترمربیع م یاب بیا اسیتاندارد  T205,om 88يی نامیه
 TAPPIساخته شد كیتیوزان در سی وح  2/5 ،1/5و 3/5
درصد و نانو اكسید روی در مقیدار  1/5 ،0/5و  2/5درصید
در حال تر و به سوس انسیون الییاف افیووده شید سی
زمون ضد باكتری برای نمونههای كاغذ ساختهشده انجیام
شد تا مقدار بهینه جه پوشش همزمیان كیتیوزان و نیانو
اكسید روی تعیی شود
پوشش دهی کاغذ
پ از تعیی مقادير بهینه كیتوزان و نانو اكسید
روی ،اي مواد به ور همزمان و به روش اس ری ،روی
س ر كاغذتر پ از جداسازی از س ر توری و قبو از
عملیا پرس پوشش ده شدند
آزمونها
مقاوم كشش كاغذ ب يی نامه ،T494OM-01
ب يی نامه  ،T414OM-04مقاوم
مقاوم پارگ
تركیدن ب يی نامه  ،T403OM-04درجه روشن ب
ئی نامه  T452- om98و مات نمونهها ب ئی نامه
 T425-om96استاندارد  TAPPIانجام گرف
بررسی ویژگی ضد باکتری

آمادهسازی کیتوزان
جه مادهسیازی كیتیوزان ،ابتیدا اسیتیک اسیید بیا
غلظ  99درصد تا غلظ  1درصد رقی سازی شد ،س
 1گرم پودر میتوزان به اسید رقی شده افووده و به مد 2
ساع  ،در دمای  45درجه سانت گراد و بیا همیون مگنی
دار به مقدار  350دور در دقیقه هیم زده شید پ ازاينکیه
دمییای محلییول كیتییوزان بییا محیییط هییمدمییا شیید ،جهی

ويژگ ضد باكتری كاغذها بهوسیلهی كش باكتری-
های اشرشیاكل و استافیلوكوكوس اورئوس در محیط
كش حاوی نمونههای كاغذ تیمار شده ،از ري مشاهده
تشکیو هاله عدم رشد مورد ارزياب قرار گرف
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تجزیهوتحلیل آماری
جه تجويهوتحلیو ماری اي پژوهش از نرمافوار
 SPSSاستفاده شد و دادهها بهصور زمايشا فاكتوريو
ه تصادف با استفاده از تکنیک تجويه
در قالب رح كام ً
واريان مورد تجويهوتحلیو ماری قرار گرفتند مقايسه
بی نمونهها و تیمارهای مختلف بر اساس گروهبندی
میانگی ها و به روش زمون دانک در س ر ا مینان 95
درصد صور پذيرف

نتایج
مرحله اول
ویژگی مقاومتی کاغذ تیمار شده با کیتوزان و نانو
اکسید روی
نمودار  1تا  3به ترتیب تأثیر كیتوزان در سه مقدار
 2/5 ،1/5و  3/5درصد و نانو اكسید روی در سه مقدار
 1/5 ،0/5و  2/5درصد بر شاخص مقاوم كشش ،
تركیدن و پارگ در نمونههای تیمار شده كاغذ را نشان
م دهد همان ور كه در نمودار مشاهده م شود ،با
افوايش مقدار كیتوزان ،شاخصهای مقاوم كشش ،
تركیدن و پارگ نسب به كاغذ شاهد افوايش پیداكرده
اس و در كیتوزان  3/5درصد باالتري مقدار مقاوم
مقادير ويژگ
مشاهده شد همچنی تجويه واريان
مقاومت كاغذهای تیمار شده با كیتوزان نشان داد كه در
س ر  ،0/05اختهف معن دار بی نمونهها وجود ندارد
مهمتري فاكتور مؤثر بر مقاوم كشش و تركیدن در
كاغذ ،تعداد و كیفی اتصال الیاف م باشد افوايش اتصال
الیاف به هم در اثر افوايش پااليش يا پرس مر وب و
همچنی با مواد افواينده مقاوم ها ايجاد م شود  23و
 ]9همچنی عوامو مؤثر بر مقاوم به پارگ كاغذ شامو
ول الیاف ،ق ر الیاف و تعداد الیاف كه در پاره شدن
كاغذ دخال دارند م باشند اي مقاوم بیشتر وابسته به
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دو عامو مقاوم اات الیاف و اتصال بی الیاف م باشد
 ]24مقاوم اات الیاف ،مقاوم يک فیبر اس و بسته
به نوع ماده اولیه مصرف متفاو اس  ]25كیتوزان
دارای ساختاری شبیه سلولو بوه و به دلیو بار مثب
س ح  ،روی س ر الیاف كه دارای بار منف هستند،
جذبشده و سبب افوايش ضخام الیاف شده درنتیجه با
افوايش قدر تکبهتک الیاف سبب افوايش مقاوم ها
همچون پارگ كاغذ م گردد بهعهوه گروههای مین
موجود در ساختار كیتوزان واكنشپذيری را افوايش داده و
سبب افوايش اتصاال بی الیاف و كیتوزان درنتیجه
افوايش مقاوم ها م شود  ]3شاخص مقاوم های كاغذ
با تیمار نانو اكسید روی روند كاهش را نشان داد تجويه
واريان مقادير مقاومت كاغذهای تیمار شده با نانو اكسید
روی نشان داد كه در س ر  ،0/05اختهف معن دار بی
نمونهها وجود ندارد نانو اكسید روی ارهای فلوی اس و
مشابه يک پركننده عمو م كند پركنندهها در كاغذ مانع
اتصال بی الیاف م شوند و درنتیجه مقاوم های كاغذ
بهخصوص مقاوم كشش و تركیدن كه وابستگ
بیشتری به پیوند بی الیاف دارند ،كاهش م يابند  ]6به
همی منظور جه بهبود مقاوم ها پل اكريو مید
كاتیون استفاده شد اي پلیمر دارای خاصی كاتیون
اس و با الیاف اتصال برقرار كرده و سبب افوايش تماس و
پیوند بی الیاف و درنتیجه افوايش مقاوم ها م شود 2
و  ]24نانو ارا نانو اكسید روی كه مشابه پركنندهها
باعث كاهش مقاوم ها م شوند در حالیکه پل اكريو
مید كاتیون بهعنوان پلیمر افوايشدهنده مقاوم ها باعث
افوايش نها م شود درنتیجه با توجه به اي كه يک ماده
باعث افوايش مقاوم ها و ماده ديگر باعث كاهش
مقاوم ها شده بر يند اي دو باعث شده كه اختهف
میانگی ها معن دار نشود
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نمودار  :1تأثیر تیمار کیتوزان و نانو اکسید روی بر شاخص مقاومت کششی

نمودار  :2تأثیر تیمار کیتوزان و نانو اکسید روی بر شاخص مقاومت به ترکیدن
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نمودار  :3تأثیر تیمار کیتوزان و نانو اکسید روی بر شاخص مقاومت به پارگی

ویژگی نوری کاغذهای تیمار شده با کیتوزان و
نانو اکسید روی
نمودارهای  4و  5تأثیر كیتوزان و نانو اكسید روی بر
درجه روشن و مات نمونههای تیمار شده كاغذ را نشان
م دهد تجويه واريان درجه روشن و درصد مات
كاغذهای تیمار شده با كیتوزان نشان داد كه در س ر
 ،0/05اختهف معن دار بی نمونهها وجود ندارد

همان ور كه در نمودارها مشاهده م شود ،با افوايش
مقدار نانو اكسید روی ،درجه روشن افوايش پیداكرده
اس تجويه واريان درجه روشن كاغذهای تیمار شده با
نانو اكسید روی نشان داد كه در س ر  ،0/05اختهف
معن دار بی نمونهها وجود دارد همچنی بررس
میانگی ها با زمون دان ك نشان داد كه دادهها در 3
گروه قرار دارند
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نمودار  :4تأثیر تیمار کیتوزان (الف) و نانو اکسید روی (ب) بر درجه روشنی

درجه روشن كاغذ به درجه روشن مواد اولیه خمیر-
كاغذ pH ،خمیركاغذ ،نوع و مقدار مواد افوودن و
درمجموع به ضرايب جذب و پخش نور وابسته اس ]1
نتايج حاصو از زمونهای درجه روشن در مرحله اول
نشان م دهد كه با افوايش مقدار كیتوزان درجه روشن
تغییر چندان نداشته اس اما با افوايش مقدار نانو اكسید
وريکه میوان
روی درجه روشن افوايش داشته اس
افوايش ازنظر ماری معن دار بوده اس بهكارگیری
پركنندههای معدن سبب تغییر و بهبود ويژگ های نوری

در كاغذ م شود  ]26نانو اكسید روی دارای درجه
روشن اولیه بیشتر و همچنی به دلیو اندازه ارا  ،س ر
ويژه زيادی نسب به الیاف داشته كه سبب افوايش درجه
روشن نمونههای تیمار شده با ن شده اس  ]23نتايج
حاصو از مات نشان داد كه با افوايش مقدار نانو اكسید
همچنی تجويه
روی ،مات افوايش پیداكرده اس
واريان درصد مات كاغذهای تیمار شده با نانو اكسید
روی نشان داد كه در س ر  ،0/05اختهف معن دار بی
نمونهها وجود دارد همی ور مقايسه میانگی دادهها با
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زمون دانک نشان م دهد كه دادهها در  2گروه قرار
دارند مات كاغذ ،خاصیت از كاغذ اس كه مانع عبور نور
از كاغذ م شود و تابع عوامل چون وزن پايه ،ضريب
جذب و ضريب پخش نور در كاغذ اس  ]2به وركل با

افوايش پركننده در ساختار كاغذ ،عموماً ويژگ های نوری
كاغذ افوايش م يابد نانو اكسید روی نیو عملکردی مانند
پركننده در كاغذ دارد ،درنتیجه سبب افوايش ويژگ های
نوری در نمونهها شده اس ]9

نمودار  :5تأثیر تیمار کیتوزان (الف) و نانو اکسید روی (ب) بر ماتی

آزمون ضد باکتری
جه تعیی مقدار بهینه كیتوزان و نانو اكسید روی
برای استفاده همزمان ،كاغذهای تیمار شده تح زمون
ضد باكتری قرار گرفتند تا عملکرد ضد باكترياي اي

نمونهها در برابر دو باكتری گرم منف اشرشیاكل و گرم
مثب استافیلوكوكوس اورئوس تعیی شود شکوهای  1و
 2به ترتیب واكنش باكتریهای اشرشیاكل و استافیلوس
كوكوس اورئوس كش شده نسب به كاغذهای تیمار شده
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با كیتوزان در س وح  2/5 ،1/5و  3/5درصد و نمونههای
تیمار شده با نانو اكسید روی  1/5 ،0/5و  2/5درصد را
نشان م دهند نتايج نشان داد كه تنها نمونه كاغذی تیمار
شده با كیتوزان  3/5درصد مانع رشد باكتریهای گرم
مثب استافیلوس كوكوس اورئوس كش شده گرديد و
هاله عدم رشد در ا راف نمونه كاغذ مشاهدهشده اس
همچنی نتايج زمون با كاغذهای تیمار شده با نانو اكسید
روی نشان داد كه تنها مقدار  2/5درصد مانع رشد
باكتریهای گرم مثب استافیلوس كوكوس اورئوس
كش شده اس و هاله عدم رشد كوچک در ا راف نمونه
كاغذی تشکیوشده اس در بی زيس پلیمرها ،كیتوزان
به دلیو خواص اات ضد باكترياي موردتوجه زيادی
قرارگرفته اس  ]3اثر ضد میکروب كیتوزان ناش از بار
مثب گروههای مین موجود در كرب دوم در حلقه
گلوكوامی م باشد اي بار مثب به كیتوزان يک ساختار
كاتیون م بخشد كه با تركیب بار منف ديواره باكتری-
های گرم منف واكنش م دهد  ]28مکانیسم عمو نانو
وری كه
اكسید روی نیو شبیه ساير نانو ارا اس
عموماً از ري تخريب ديواره باكتری عمو م كند ]29
با توجه به اي ويژگ نانو اره اكسید روی بهعنوان يک از
پركاربردتري نانو ارا برای مقابله با باكتریهای گرم
زمون
منف و گرم مثب مورداستفاده قرارگرفته اس
نت باكتريال اي تحقی نشان داد كه نمونههای كاغذی
ساختهشده با كیتوزان و نانو اكسید روی در درصدهای
كمتر مانع رشد باكتریها نشدند با توجه به اينکه در
هنگام ساخ كاغذ نگهداش پركننده در باف كاغذ يک
چالش م باشد و باوجود استفاده از نگهدارنده پل اكريو
مید كاتیون  ،بخش از پركنندهها به همراه ب خروج از
توری ساخ از باف كاغذ خارجشدهاند؛ بنابراي درصد
نهاي باق مانده در كاغذ ساختهشده كمتر از میوان اولیه
اكرشده خواهد بود اي موضوع بهويژه در مورد نانومواد
شديدتر اتفا م افتد به همی دلیو در درصدهای
استفادهشده از مواد ضد باكتری عدم رشدی ديده نشد
همی ور گروههای مین كیتوزان (عامو تخريبكننده
ديواره باكتری) در هنگام ساخ كاغذ با گروههای
هیدروكسیو الیاف تركیبشده و از دسترس خارج م -
شوند و عملکرد ضد باكترياي نها كاهش و ضعیف م -

153

شود ،به همی دلیو در بیشتري درصدهای مصرف
كیتوزان و نانو اكسید روی هاله عدم رشد ديده شد البته
هیچكدام از نمونهها نتوانستند ممانعت در مورد رشد
باكتری اشرشیاكل ايجاد بکنند
مرحله دوم
ویژگی مقاومتی کاغذهای تیمار شده با ترکیب
همزمان کیتوزان و نانو اکسید روی
نمودارهای  6تا  8به ترتیب تأثیر تیمار با مقادير
بهینه كیتوزان و نانو اكسید روی بر شاخصهای مقاوم
به كشش ،تركیدن و پارگ كاغذها را نشان م دهد برای
تعیی مقدار بهینه از مقاديری استفاده شد كه بیشتري
تأثیر را در زمون نت باكتريال نشان دادند با توجه به
نت باكتريال كه نمونه كاغذهای
نتايج زمايشا
ساختهشده با كیتوزان به مقدار  3/5درصد و نانو اكسید
روی با مقدار  2/5درصد خاصی نت باكترياي از خود
نشان دادند ،پوشش ده كاغذها با همی مقادير انجام
كاغذهای پوشش دادهشده مورد ارزياب قرار
شد س
گرفتند نتايج زمونهای مقاوم به كشش و پارگ در
نمونه شاهد و نمونه كاغذ پوشش دادهشده با تركیب هم-
زمان كیتوزان و نانو اكسید روی نشان داد كه نمونههای
تیمار شده دارای مقاوم های بیشتری نسب به نمونه
شاهد هستند؛ اما در مورد شاخص تركیدن نتیجه عک
مشاهده شد به نظر م رسد كه تأثیر كاهش نانو اكسید
روی در مقاوم به تركیدن بیشتر از تأثیر افوايش
كیتوزان بوده اس به همی دلیو مقدار مقاوم به
تركیدن در نمونههای همزمان كیتوزان و نانو اكسید روی
بیشتر از نانو اكسید روی تنها و كمتر از كیتوزان تنهاس
كیتوزان و نانو اكسید روی موجود در تركیب پوشش م -
توانند با گروههای هیدروكسیو موجود بر روی الیاف كاغذ،
واكنش داده و باعث پیوند شیمیاي با س ر كاغذ شده و
سبب افوايش مقاوم های مکانیک كاغذ نهاي م گردد
همچنی پوششده سبب پر شدن بیشتر منافذ س ح
كاغذ و ايجاد س ح يکنواخ م گردد كه سبب بهبود
بیشتر مقاوم های مکانیک م گردد ]22
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شکل  :1بررسی ویژگی ضد باکتریایی کاغذهای تیمار شده با کیتوزان ( 1/5الف)( 2/5 ،ب) 3/5 ،درصد (پ) با باکتری اشرشیاکلی و (ج)،
(د) و (ه) با باکتری استافیلوکوکوس اورئوس

مجله صنايع چوب و كاغذ ايران ،سال دوازدهم ،شماره  ،1بهار 1400

155

شکل  : 2بررسی ویژگی ضد باکتریایی کاغذهای تیمار شده با نانو اکسید روی ( 0/5الف)( 1/5 ،ب) 2/5 ،درصد (پ) با باکتری اشرشیاکلی
و (ج)( ،د) و (ه) با باکتری استافیلوکوکوس اورئوس

156

بررس ويژگ های مقاومت  ،نوری و ضد باكترياي كاغذهای

نمودار  :6تأثیر تیمار همزمان کیتوزان و نانو اکسید روی بر شاخص مقاومت کششی

نمودار  :7تأثیر تیمار همزمان کیتوزان و نانو اکسید روی بر شاخص مقاومت به ترکیدن

مجله صنايع چوب و كاغذ ايران ،سال دوازدهم ،شماره  ،1بهار 1400

157

نمودار  :8تأثیر تیمار همزمان کیتوزان و نانو اکسید روی بر شاخص مقاومت به پارگی

ویژگی نوری کاغذهای تیمار شده با ترکیب هم-
زمان کیتوزان و نانو اکسید روی
نمودارهای  9و  10تأثیر تیمار همزمان با كیتوزان و
نانو اكسید روی بر درجه روشن و مات كاغذها را نشان
م دهد همان ور كه مشاهده م شود ،درجه روشن
كاغذها با افوودن كیتوزان كاهش و مات افوايش ياف و
در نمونه دارای نانو اكسید ،در هر دو زمون افوايش
مشاهده شد نمونه با تركیب همزمان كیتوزان و نانو
اكسید روی نشان داد كه پوششده سبب افوايش مات
در نمونهها شده و بااينکه مقدار بیشتر بوده اما اختهف

معن داری بی نمونه با تیمار همزمان و نانو اكسید روی
وجود نداشته اس همچنی در درجه روشن باوجود
باالتر بودن مقدار عددی زمون ،بررس ماری عدم
اختهف معنادار بی نمونههای تیمار شده با كیتوزان و
تركیب همزمان را نشان داد زياد بودن درجه روشن اولیه
در نانو اكسید روی و عملکرد شبیه به پركنندهها و
همچنی ايجاد پیوند بی كیتوزان و نانو اكسید روی و
همچنی با س ر كاغذ بهعهوه ايجاد س ح يکنواخ و
با تخلخو كمتر بهواس ه پوششده م توانند در بهبود
ويژگ های نوری كاغذ مؤثر باشند  24و ]23

نمودار  :10تأثیر تیمار همزمان کیتوزان و نانو اکسید روی بر درجه روشنی.
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نمودار  :11تأثیر تیمار همزمان کیتوزان و نانو اکسید روی بر ماتی

آزمون آنتی باکتریال کاغذهای تیمار شده با
پوشش کیتوزان و نانو اکسید روی
شکو  3واكنش باكتریهای اشرشیاكل و استافیلوس
كوكوس اورئوس كش شده نسب به كاغذهای تیمار شده
با پوشش تركیب همزمان كیتوزان (در س ر  3/5درصد) و
نانو اكسید روی (در س ر  2/5درصد) را نشان م دهد
نتايج نشان م دهد كه نمونههای تیمار شده مانع رشد
باكتریهای گرم مثب استافیلوكوكوس اورئوس و گرم
منف اشرشیاكل كش شده گرديده اس يعن هاله عدم
رشد در ا راف نمونههای كاغذی تشکیوشده اس و نمونه
عملکرد خوب داشته اس اشرشیاكهی يک نوع باكتری
گرم منف اس كه كیتوزان با مقدار كاف و برخورد
مناسب م تواند ديواره ن را تخريب كند و محتويا ن را

خارج كند كه در اي شرايط باكتری ديگر قادر به رشد و
تکثیر نیس  ]3در س ر سلول باكتریهای گرم منف
بار منف بیشتری نسب به گرم مثب وجود دارد بنابراي
جذب كیتوزان در س ر سلول نها افوايشيافته و قدر
مهاركنندگ كیتوزان از اي طري بر اي باكتریها بیشتر
اس شاه زيدی ( )2014در م العهای گوارش كردند كه
نانو ارا اكسید روی با مقدار مناسب و برخورد مؤثر
عملکرد خوب در برابر باكتریهای استافیلوكوكوس
اورئوس و اشرشیاكل داشته و اي نانواره بر هر دو باكتری
گرم مثب و گرم منف تأثیرگذار بوده و اي مساله
وسیعال یف بودن ويژگ ضد میکروب اي نانواره را بیان
م كند ]27
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شکل  :3آزمون واکنش به باکتریهای (الف) اشرشیاکلی و (ب) استافیلوس کوکوس اورئوس کاغذهای تیمار شده با پوشش همزمان
کیتوزان و نانو اکسید روی.

نتیجهگیری
در اي تحقی ساخ كاغذهای ضد باكتری با استفاده
از كیتوزان ،نانو اكسید روی و تركیب از كیتوزان و نانو
اكسید روی موردم العه قرار گرف برای تولید كاغذها از
خمیركاغذ الیاف بلند كراف استفاده شد و كیتوزان و نانو
اكسید روی بهعنوان ماده ايجادكننده خاصی ضد باكتری
مقادير بهینه هر ماده
مورداستفاده قرار گرفتند س
تعیی و برای ساخ كاغذ با پوشش كیتوزان و نانو اكسید
روی مورداستفاده قرار گرف نتايج نشان داد در كاغذهای

با تركیب كیتوزان و نانو اكسید روی ،مقاوم كشش
به ور چشمگیری افوايش ياف همچنی درجه روشن
كاهش و مات افوايش داشته اس زمون ضد باكترياي
بر روی دو باكتری گرم مثب و گرم منف اشرشیاكل و
استافیلوكوكوس اورئوس نشان داد كه در مقادير كمتر
كیتوزان و نانو اكسید روی خاصی ضد باكترياي ديده
نشد اما در مقدار  3/5درصد كیتوزان و  2/5درصد نانو
اكسید روی و همچنی در كاغذهای با پوشش همزمان هاله
عدم رشد در كاغذها مشاهده شد
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Evaluation of Strength, Optical and Antibacterial Properties of Treated Papers
by Chitosan and Nano Zinc Oxide

Abstract
Investigation about antibacterial papers has been attracted
much attention. In this study, antibacterial papers were
produced by treatment with chitosan, zinc nano oxide (Zno)
and their composition. In the first stage, chitosan was used in
1.5, 2.5 and 3.5% and Zno in amounts of 0.5, 1.5 and 2.5%.
Then, the optimum amounts of materials were determined
according to bacterial response, and the paper was produced
by the combination of chitosan and Zno. The strength, optical
and antibacterial properties of the papers were investigated.
The results showed that the tensile strength of the chitosan
and Zno composite increased. The brightness and opacity of
the papers decreased and increased, respectively. Also, the
antibacterial performance of the papers on the E. coli and
Staphylococcus aureus was good and prevented to the growth
of bacteria.
Keywords: Paper, Antibacterial, Chitosan, zinc Nano oxide.
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