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اثر پیش تیمار قارچی خرده چوب صنوبر بر برگشت روشنی کاغذ حاصل از آن

چکیده
خمیر کرافت رنگبری نشده حاصل از خرده چوبهای صنوبر ،پیش تیمار شده با قارچ
رنگین کمان در زمانهای  2 ،1و  3هفته (خمیر کرافت زیستی) ،به عنوان ماده اولیه
در این مطالعه استفاده شد .خمیرهای مذکور بعد از هر مرحله رنگبری ،به روش
 ECFدر توالی  ،DEDاز نظر ویژگیهایی نظیر مقدار لیگنین و میزان گروههایی که
در برگشت روشنی کاغذ مؤثرند ( کربنیل ،کربوکسیل و هگزنورونیک اسید) مورد
بررسی قرار گرفتند .به منظور بررسی ویژگی برگشت روشنی ،کاغذهای دست ساز
استاندارد  60گرم بر متر مربع ساخته شده از خمیرهای فوق تحت دو نوع تیمار
کهنگی گرمایی و  UVقرار گرفته و سپس درجه روشنی آنها ارزیابی گردید .نتایج
نشان داد که با افزایش زمان پیش تیمار ،در کلیه تیمارهای رنگبری ،مقادیر لیگنین
به استثنای مرحله  D1در تیمار سه هفتهای ،بیشتر می شود؛ گروههای کربنیل در
یک هفته پیش تیمار (مرحله سوم) و دو هفته پیش تیمار (مرحله اول) به کمترین
مقدار خود می رسد و از میزان گروههای کربوکسیل و هگزنورونیک اسید پس از
رنگبری توالی سه مرحله ای کاسته می شود .اثر تیمار گرمایی بر برگشت روشنی در
مقایسه با تیمار  UVبطور قابل توجهی بیشتر بوده است .همچنین ،کاغذهای حاصل
از خرده چوبهای پیش تیمار شده در زمان  1و  2هفته ای از کمترین برگشت
روشنی و کاغذهای حاصل از خرده چوبهای با پیش تیمار قارچی سه هفته ای
بدلیل داشتن گروههای کربنیل و هگزنورونیک بیشتر از بیشترین مقادیر برگشت
روشنی برخوردارند .از این نظر ،زمان دو هفته پیش تیمار به عنوان زمان مناسب
جهت پیش تیمار قارچی تایید میگردد.
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مقدمه
مواد سلولزی با گذشت زمان دچار تخريب طبیعی شده
و ثبات و دوام خود را در اثر شرايط ذخیرهسازی از دست
میدهند .در اين راستا ،متناسب با نوع مواد اولیه،
فرآيندهای خمیرسازی و سفید كردن ،میزان پايداری
ويژگیهای محصوالت مختلف نیز متفاوت خواهد بود [.]1
البته اين پايداری ،به عوامل ديگری نظیر عوامل ذاتی
(تركیب شیمیايی) و شرايط محیطی (شرايط جوی) نیز

بستگی دارد [ .]2در اين میان ،روشنی ،يکی از مهمترين
شاخصهای كیفی برای فرآيندهای كاغذسازی است؛
بطوريکه ،مقدار آن بايستی بعد از حملونقل و
ذخیرهسازی نیز حفظ شود لذا همزمان با افزايش استفاده
از انواع كاغذها ،بهويژه خمیركاغذ كرافت ،عالقهمندی
زيادی برای حفظ پايداری روشنی آنها وجود دارد.
دراينارتباط ،عدد كاپای پايین و مقادير درجه روشنی باال
در كارخانههای تولید خمیر كرافت مدرن از پهن برگان،
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الزاماً به معنای داشتن پايداری باالی درجه روشنی نیست.
البته ،كنترل مناسب پايداری روشنی ،مستلزم شناسايی
دقیق ساختارهای شیمیايی نهفته در فرايندها است كه
باعث بازگشت خواص نوری محصوالت می شود .هرچند،
در خمیر رنگبری شدهای كه در معرض نور ،گرما،
رطوبت ،مواد شیمیايی و اكسیژن قرار گیرد ،عوامل مذكور
میتوانند علت تیرگی يا زرد شدگی خمیر باشند (كه اين
فرآيند به برگشت درجه روشنی معروف است) ،بااينحال،
هنوز دلیل اصلی رخ دادن برگشت درجه روشنی مشخص
نشده است [ 4 ،3و .]5
پژوهشهای مختلفی كه با استفاده از مواد اولیه مختلف
و با روشهای مختلف رنگبری  ECFو  TCFانجامشدهاند،
بیانگر آن است كه برگشت روشنی خمیركاغذ ،اساس ًا به
عواملی نظیر گروههای هگزنورونیک اسید ،گروههای
كربونیل (( )C=Oآلدئیدها و كتونها) ،گروههای
كربوكسیل ،مواد استخراجی و لیگنین باقیمانده مرتبط
میشود [ 5و  .]6همچنین ،يونهای فلزی انتقالی نظیر
 Cu2+ ،Fe3+ ،Fe2+و يا  Mn2+كه بهعنوان عناصر
كممقدار در خمیرهای رنگبری شده وجود دارند ،نیز درافت
سريعتر درجه روشنی مشاركت مینمايند [ ]7ولی نقش
اصلی آنها در ايجاد رنگ ،هنوز ناشناخته مانده است.
مکانیسم برگشت روشنی اساس ًا پیچیده بوده و در
بردارنده تعداد كثیری از واكنشهای همزمان است .سلولز،
بهعنوان يک پلی الکل ،میتواند در طی رنگبری خمیركاغذ
اكسیدشده و مقادير زيادی گروههای كربنیل و كربوكسیل
را ايجاد نمايد .اين اكسیداسیون باعث كاهش وزن مولکولی
سلولز میگردد و لذا ساختارهای آروماتیکی جديدی از
زنجیر سلولز تشکیل میگردند كه غیرقابلحل در آب
هستند و میتوانند باعث برگشت رنگ خمیركاغذ گردند.
مطالعه مرحلهبهمرحله رنگبری خمیركاغذ نشان داده است
كه استفاده از رنگبری پروكسید بهعنوان مرحله پايانی
رنگبری باعث پايداری بیشتر روشنی كاغذ میشود كه اين
موضوع به اكسیداسیون گروههای كربنیل توسط پروكسید
نسبت داده شده است .همچنین ،مراحل رنگبری خمیر بر
اساس مواد شیمیايی بر پايه كلر و اكسیژن باعث افزايش
انواعی از اكسیدكنندهها شامل راديکالهايی نظیر Cl•,
• ClO• •O2, HO•, HO2•, Hو يا كاتیونهايی نظیر Cl+,

 HO+, O3+و H+میشوند .اين نوع راديکالها ترجیح ًا با
ساختارهای آروماتیکی و الفینی سرشار از الکترون و گاه با
انواع كربوهیدراتها نیز واكنش میدهند .رنگبری
خمیركاغذ بهمنظور دستیابی به روشنیهای باال ،نیازمند
استفاده از دوز باالی اكسیدكنندهها جهت تضمین خروج
كامل لیگنین و هگزنورونیک اسیدها میباشند ولی اين امر
باعث اكسیداسیون خمیر با انواع واكنشگرهای فعال فوق
الذكر میشوند.
تصور میشود كه مواد استخراجی كلردار شده در مرحله
اول رنگبری با كلر نیز باعث ايجاد برگشت رنگ خمیركاغذ
میگردند .ظاهر ًا اسید هیپوكلريک از هیدرولیز پلی
ساكاريدهای خمیر آزاد میشود كه باعث رهاسازی مواد
رنگی میگردد .بعالوه واكنشهای كلر و دیاكسید كلر با
كربوهیدراتها باعث افزايش ارونیک اسیدهايی نظیر
هگزنورونیک اسید میشود كه حضور آنها بر روی زنجیر
سلولزی باعث افزايش برگشت رنگ كاغذ میگردد .گزارش
شده كه كینون های شاخص كه در مرحله اول و دوم
رنگبری با دیاكسید كلر تشکیل میشوند ،نیز ممکن است
در خمیر رنگبری شده باقی بمانند كه ممکن است ،مسئول
زرد شدن كاغذ ناشی از گرما باشند .برخی از مطالعات نیز
نشان میدهند كه اين كینون ها میتوانند از لیگنین مشتق
شوند؛ بنابراين بر اساس اطالعات فوق ،میتوان بیان نمود
كه برگشت روشنی خمیرهای با روشنی باال اساس ًا از
اكسیداسیون همه تركیبات موجود در خمیر رنگبری نشده
(نظیر كربوهیدراتها ،لیگنین ،مواد استخراجی و فلزات)
بهوسیله كلر نشات میگیرند كه اصوالً باعث افزايش موادی
میشوند كه در واحد رنگبری و در اثر شستشو بهطور كامل
از خمیر خارج نمیشوند [.]1
برگشت روشنی در خمیركاغذ رنگبری شده به روش
 ECFعمدت ًا درنتیجه حضور گروههای كربونیل و گروههای
كربوكسیل ( )COOHتوسط اكسیداسیون اتم C3 ،C2 ،C1
و  C6است كه حین فرايندهای پخت و سفید كردن
تشکیل میشود [ 4و  .]8گروههای مذكور ،هر دو باعث
برگشت درجه روشنی خمیر میشوند اما توانايی گروههای
كربنیل در برگشت درجه روشنی بیشتر از گروههای
كربوكسیل است [ .]9همچنین گزارش گرديده كه بین
مقدار گروههای كربنیل با میزان حضور گروههای
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كربوكسیل موجود در خمیركاغذ ارتباط وجود دارد؛
بهطوریكه تشکیل اين گروهها ،حین فرايندهای لیگنین
زدايی ،بهعنوان يک منشأ باالبرنده میزان گروههای
كربوكسیل مطرح گرديده است [.]10
بعالوه ،ذكر شده كه مرحله رنگبری با دیاكسید كلر،
مقدار گروههای كربوكسیل را كاهش میدهد كه اين امر
تقريباً از حذف كامل هگزنورونیک اسیدها و كاهش متیل
گلوكورونیک اسید ( )MeGlcAموجود در خمیر ناشی
میشود [ .]11نشان داده شده كه گروههای كربوكسیل،
همبستگی معنیداری با برگشت درجه روشنی دارد .در
حقیقت اثبات شده كه با استقرار گروههای كربوكسیل در
 C1و يا  C6در ساختارسلولز نسبت به  C2و  ،C3برگشت
روشنی بیشتری اتفاق میافتد [.]12
برخی از تحقیقات نشان میدهند كه هگزنورونیک
اسیدها ،منشأ اصلی برگشت درجه روشنی هستند.
دراينارتباط برگشت روشنی در خمیر رنگبری شده به
روش  ECFدر سوزنیبرگان و پهنبرگان از يک الگوی
يکسان پیروی میكند .هرچند ،خمیر سوزنیبرگان همیشه
مقدار هگزنورونیک اسید پايینی دارند [ 13 ،7و .]14
ازآنجايیكه گروههای كربنیل باعث برگشت درجه
روشنی میشوند و مصرف مواد شیمیايی را افزايش می-
دهند لذا در يک مطالعه برای كاهش مصرف مواد
شیمیايی با كاهش گروههای كربنیل در مراحل
خمیرسازی و رنگبری از تیمار قارچی استفاده شده است.
دراينارتباط ،انتظار میرود كه تیمار قارچی با بازنمودن
ساختار ديواره سلول چوبی ،نفوذ و انتشار مواد شیمیايی را
بهبود بخشد كه درنتیجه باعث بهبود كیفیت خمیر خواهد
شد [.]15
بهطوركلی تیمار مواد لیگنوسلولزی با قارچهای مخرب
لیگنین ،قبل از خمیرسازی ،بهصورت خمیرسازی زيستی
تعريف میشود كه میتواند بهعنوان پتانسیلی جهت رفع
پارهای از مشکالت روشهای متداول خمیرسازی مکانیکی
و شیمیايی مطرح باشد .در اين خصوص ،نتايج تحقیقات
انجامشده حاكی از آن است كه پیشتیمار بیولوژيکی
چوب با قارچهای مختلف برای تولید خمیر كرافت بیانگر
مزايايی در بخش خمیرسازی (نظیركاهش عدد كاپا 3-50
درصد ،كاهش زمان پخت تا  30درصد ،تغییرات اندک
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بازده و ويسکوزيته خمیركاغذ و نیز كاهش مصرف قلیای
مؤثر  20-28درصد) ،در بخش آمادهسازی خمیركاغذ
(نظیر بهبود پااليشپذيری خمیركاغذ) ،در بخش رنگبری
(نظیر بهبود قابلیت رنگبری خمیركاغذ ،كاهش مصرف
مواد شیمیايی رنگبری در مرحله كلرزنی تا  9درصد،
افزايش روشنی خمیركاغذ بیوكرافت با توالی رنگبری
مشابه كرافت معمولی تا  8درصد) و در ويژگیهای كاغذ
(نظیر افزايش مقاومت كششی تا  50درصد ،افزايش
مقاومت به تركیدن تا  40درصد و كاهش مقاومت به
پارگی) است [.]6
با توجه به اثرات مثبت پیشتیمار قارچی بر روی
ويژگیهای خمیرسازی كرافت ،چنانچه اين پیشتیمار
بتواند در حذف گروههای كربنیل ،كربوكسیل و
هگزنورونیک اسید ،نیز اثرات مطلوبی بجای بگذارد ،می-
توان در خمیرهايی كه برگشت رنگشان حائز اهمیت باشد،
از اين روش استفاده نمود .لذا اين تحقیق با تمركز بر روی
خمیر كرافت زيستی ،به دنبال آن است كه اثر پیشتیمار
قارچی خرده چوب صنوبر را بر برگشت روشنی كاغذ
حاصل از آن بررسی نمايد .لذا ،بدين منظور ،از اندازهگیری
تعداد گروههای كربنیل ،كربوكسیل و هگزنورونیک اسید،
در خمیرهای حاصل از خرده چوبهای تیمار شده با قارچ
رنگینكمان در زمانهای مختلف و نیز اثرات آن در
كاغذهای حاصله در زمان حال و در درازمدت بهره برده
شده است.

مواد و روشها
در اين تحقیق ،خمیر كرافت زيستی رنگبری نشده
بهعنوان ماده اولیه مورداستفاده قرار گرفت .برای تهیه
خمیر مذكور ،ابتدا خردهچوبهای صنعتی صنوبر
(تهیهشده از كارخانه چوب و كاغذ مازندران) توسط قارچ
رنگینكمان ( )Trametes versicolorدر زمانهای  1هفته
( 2 ،)PP1هفته ( )PP2و  3هفته ( )PP3پیشتیمار شده و
با هدف دستیابی به كاپای تقريب ًا يکسان (حدود  ،)20در
شرايط  %22مواد شیمیايی و بر مبنای وزن خشک خرده
 ،L:W = 7:1 ،170 Cسولفیديته % 25
چوب ،دمای ̊
وزمان پخت  90دقیقه مورد پخت كرافت قرار گرفت.
بهموازات اين نمونههای تیمار شده ،يک نمونه شاهد ()PR
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نیز در نظر گرفته شد كه مورد تیمار قارچی قرار نگرفته
بود[ .]6خمیرهای رنگبری نشده پس از تعیین درصد
رطوبت و اندازهگیری عدد كاپا بر اساس استاندارد T 236
 ،om-99با استفاده از توالی  DEDمورد رنگبری قرار
گرفتند .هر مرحله رنگبری در توالی فوقالذكر در زمان
 70 Cو غلظت خمیر %% 10نجام شد.
 60دقیقه ،دمای ̊
همچنین میزان مصرف دیاكسید كلر به میزان  0/3 kبر
اساس فعالیت  Cl2در مرحله اول رنگبری و %% 50ين
میزان برای مرحله سوم رنگبری استفاده گرديد .میزان
سود در مرحله دوم نیز معادل  0/6میزان مصرف
دیاكسید كلر در مرحله اول در نظر گرفته شد.
برای ارزيابی خمیرها ،آزمونهای مختلفی نظیر تعیین
عددكاپا بر روی خمیرهای رنگبری نشده بر اساس استاندارد
 TAPPIآيیننامه شماره ، T 236 om- 99میکروكاپا بر روی
خمیرهای رنگبری شده بعد از هر مرحله از توالی  DEDبر
اساس استاندارد  ،TAPPI UM 264تعیین میزان گروههای
كربنیل ،كربوكسیل و میزان هگزنورونیک اسید بر روی
خمیرهای پس از هر مرحله رنگبری به ترتیب بر اساس
استاندارد  ،TAPPI T-430با استفاده از روش جذب متیلن بلو
[ ]16و با استفاده از روش  Evtuguinو همکاران ()2002
[ ]17صورت پذيرفت .سپس از همه خمیرها بر اساس
استاندارد  TAPPIآيیننامه شماره  T 272 sp-02كاغذهای

دستساز استاندارد  60 g/m2ساخته شد .همچنین ،بهمنظور
بررسی اثر پیش تیمار قارچی خرده چوبها بر روی كاغذهای
ساختهشده ،تیمارهای كهنگی گرمايی (شرايط دمايی ˚C
 105±2در مدت  72ساعت) و ( UVمجاورت با المپ  UVبا
طولموج  365 nmبه مدت  72ساعت) به ترتیب بر اساس
استاندارد  ISO 5630-4و روش ]18[ )1996( Heitner
اعمال گرديد .در پايان كاغذهای تیمار شده به همراه نمونههای
كنترل ازنظر درجه روشنی و بر اساس استاندارد TAPPI
آيیننامههای شمارههای  T452 om-08مورد ارزيابی قرار
گرفتند.
ال
طرح آماری مورداستفاده در اين تحقیق از نوع كام ً
تصادفی است .در اين طرح بهمنظور مقايسه میانگینها از
آزمون دانکن استفاده گرديد .برای تجزيهوتحلیلهای آماری
نیز از نرمافزارهای  Excelو  SPSSاستفاده شده است.

نتایج و بحث
جدول  ،1مقادير عدد كاپا برای خمیرهای رنگبری
نشده و رنگبری شده حاصل از خرده چوبهای صنوبر
پیش تیمار شده با قارچ را نشان میدهد .همانگونه كه
مشاهده میشود لیگنین موجود در تیمارهای مختلف
تقريباً با يکديگر برابر بوده كه اين موضوع بیانگر يکنواختی
شرايط پخت خرده چوبهای پیش تیمار شده بیولوژيکی
است.

جدول -1مقادیر عدد کاپای خمیرهای رنگبری نشده و رنگبری شده حاصل از خرده چوبهای صنوبر پیش تیمار شده
خمیر رنگبری نشده
تیمار

عدد كاپا

خمیر رنگبری شده
میکروكاپا
مرحله D0

مرحله E

مرحله D1

PR

20/26

2/06

2/79

1/07

PP1

21/73

2/56

2/27

0/42

PP2

20/75

3/96

3/63

3/17

PP3

21/21

5/19

5/31

1/36

همچنین ،تغییرات عدد میکروكاپا در خمیرها از
مرحله اول به سمت مرحله سوم رنگبری دارای روند
تقريباً نزولی است كه حکايت از خروج لیگنین به ترتیب
مراحل مذكور دارد .الزم به ذكر است كه در كلیه

تیمارهای رنگبری مقادير لیگنین (عدد كاپا) با افزايش
زمان پیش تیمار ،بهاستثنای مرحله  D1در تیمار
سههفتهای ،بیشتر میشود كه به نظر میرسد اين موضوع
ناشی از نداشتن ماهیت كامالً گزينش پذير قارچ
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مورداستفاده در بخش پیش تیمار خرده چوبها باشد كه
عالوه بر لیگنین ساير كربوهیدراتها را نیز تخريب نموده و
با ايجاد گروههای اسیدی (بهويژه هگزنورونیک اسید)
اندازهگیری عدد كاپا را با خطا مواجه نموده و بهصورت
مقادير بیشتر نشان داده است [ 19 ،12و .]20
شکل  1اثر پیش تیمار قارچی خرده چوب صنوبر بر
میزان گروههای كربنیل خمیركاغذ حاصله طی مراحل
مختلف رنگبری  DEDرا نشان میدهد .همانگونه كه
ديده میشود بهطوركلی با افزايش زمان پیش تیمار قارچی
خرده چوبها تا دو هفته تغییرات محسوسی به لحاظ
آماری در میزان گروههای كربنیل موجود در خمیر ديده
نمیشود ولی بعدازآن بهطور قابلتوجهی روندی افزايشی
در میزان گروههای كربنیل در خمیرهای رنگبری شده
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طی میشود .گزارشات منتشره در مورد قارچ رنگینكمان
بیانگر آن است كه عمده فعالیت تخريبی اين قارچ تا دو
هفته بر لیگنین متمركز بوده و پسازآن به سمت
كربوهیدراتها متمايل میگردد [ .]6لذا به نظر میرسد،
نتايج تخريبی اين قارچ و متعاقب آن پخت كرافت و
رنگبری با دیاكسید كلر بهصورت باندهای دوگانه گروه-
های كربنیل ظاهر میگردد .گزارش شده است كه در اثر
فرايندهای اكسیداسیونی نظیر پخت و رنگبری بر روی
كربنهای  3 ،2و  6در زنجیر سلولزی گروههای كربنیل
تشکیل میشوند كه بر روی سلولز بهصورت باندهای
دوگانه هیدرات/همی استال/همی كتال ظاهر میگردند
[ 21و .]22

شکل  -1اثر پیش تیمار قارچی خرده چوب صنوبر بر میزان گروهها ی كربنیل خمیركاغذ حاصله طی مراحل مختلف رنگبری

همچنین ،هرچند با افزايش زمان پیش تیمار خرده
چوب ،از مرحله اول رنگبری به سمت مرحله سوم میزان
گروههای كربنیل روند مشخصی ندارد ولی در تیمار
يکهفتهای (مرحله سوم) و دوهفتهای (مرحله اول) ،اثر
رنگبری خود را بهصورت كمترين مقدار گروههای كربنیل
نشان داده است .نتايج تحقیقات در مورد پیش تیمار
قارچی نشان داده است كه بهترين اثر پیش تیمار قارچی
خرده چوبها بر روی ويژگیهای كاغذ در دو هفته بوده
است [ ]6كه شايد از اين منظر بتوان گفت كه زمان دو
هفته پیش تیمار قارچی به دلیل ايجاد گروههای كربنیل

كمتر به برگشت روشنی كمتری در كاغذ منجر شود؛ كه
نتايج ارائهشده در شکل  4تأيید میكند كه تیمارهای
دوهفتهای در نمونه شاهد و تیمارهای كهنگی ،در مقايسه
با ساير زمانهای پیش تیمار ،از درجه روشنی باالتر
(برگشت روشنی كمتر) ی برخوردارند.
شکل  2اثر پیش تیمار قارچی خرده چوب صنوبر بر
میزان گروههای كربوكسیل خمیركاغذ حاصله طی مراحل
مختلف رنگبری  DEDرا نشان میدهد .همانگونه كه
مالحظه میشود بهطوركلی با افزايش زمان پیش تیمار،
اثر رنگبری بهويژه در مرحله  D0روندی صعودی در ايجاد
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اثر پیش تیمار قارچی خرده چوب صنوبر بر برگشت روشنی كاغذ حاصل از آن

گروههای كربوكسیل داشته كه با رسیدن به مرحله
روند تغییرات با اندكی كاهش نسبت به نمونه شاهد مقدار
گروههای مذكور ثابت گرديده است .از سوی ديگر ،در هر
تیمار بهطور مستقل ،از فاز  1به فاز  3رنگبری مالحظه
میشود كه میزان گروههای كربوكسیل كاهش يافته است.
نتايج تحقیقات نشان میدهد كه اساساً در اثر رنگبری و
پخت گروههای كربوكسیل در خمیر موجود به وجود
میآيند ولی نکته قابلذكر آن است كه پیش تیمار قارچی
در زمانهای مختلف با تأثیر بر فرايند رنگبری باعث تغییر
D1

مقادير گروههای مذكور به شکل فوقالذكر گرديده است
[ .]21نکته ديگری كه از شکل ذيل برداشت میشود ،اين
است كه بهطوركلی با انجام پیش تیمار قارچی از میزان
گروههای كربوكسیل پس از رنگبری توالی سه مرحلهای
كاسته شده هرچند مقدار آن در مقايسه با نمونه شاهد به
لحاظ آماری معنیدار نیست لذا به نظر میرسد كه اين
پیش تیمار بتواند از برگشت روشنی در كاغذهای
ساختهشده از اين خمیرها بکاهد.

شکل  -2اثر پیش تیمار قارچی خرده چوب صنوبر بر میزان گروهها ی كربوكسیل خمیركاغذ حاصله طی مراحل مختلف رنگبری

شکل  3اثر پیش تیمار قارچی خرده چوب صنوبر بر
میزان گروههای هگزنورونیک اسید خمیركاغذ حاصله طی
مراحل مختلف رنگبری DEDرا نشان میدهد .همانگونه
مشخص است در يکروند كلی ،پیش تیمار قارچی خرده
چوب باعث كاهش گروههای هگزنورونیک اسید میشود
كه بهويژه در انتهای مرحله  D0هر تیمار كامالً مشهود
است .اين روند در مورد نمونههای شاهد كه بدون پیش
تیمار قارچی بودهاند گويای افزايش میزان هگزنورونیک
اسیدها از مرحله  D0به سمت  D1است زيرا رنگبری
بهعنوان يک فرايند اكسیداسیونی باعث ايجاد گروههای
هگزنورونیک اسید میشوند .الزم به ذكر است كاهش
گروههای مذكور تا هفته دوم پیش تیمار قارچی مشهود
بوده و بعدازآن به دلیل ويژگی غیرانتخابی بودن قارچ
مورداستفاده و نتیجتاً تخريب كربوهیدراتها ،منجر به

ايجاد تعداد بیشتری هگزنورونیک اسید شده است كه در
هفته سوم پیش تیمار بر روی نمودار نشان داده شده است
[ .]12گروههای هگزنورونیک اسید اساس ًا در خمیر سازی
قلیايی و بهويژه كرافت پهن برگان از شاخه جنبی همی
سلولز زايالن و در اثر تبديل -O-4متیل-D-گلوكورونیک
اسید) (MeGlcAبه -4دی اكسی  -4اورونیک اسید
(هگزورونیک اسید) ايجاد میگردد .البته ،اين موضوع می-
تواند در اثر عمل اكسیداسیون در رنگ بری نیز تشديد
گردد [ .]23اين نتیجه نیز نشان میدهد كه دو هفته پیش
تیمار قارچی بهعنوان گزينه مناسب در كاهش گروههای
هگزنورونیک عمل نموده كه به نظر میرسد كه اين
موضوع بتواند باعث كاهش برگشت روشنی كاغذهای
حاصله شود.
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شکل  -3اثر پیش تیمار قارچی خرده چوب صنوبر بر میزان گروهها ی هگزنورونیک اسید خمیركاغذ حاصله طی مراحل مختلف رنگبری

بررسی اشکال  1تا  3نشان میدهد كه اساساً و در
اكثر موارد با افزايش زمان پیش تیمار تا دو هفته و در اثر
عملیات رنگبری ،گروههای عاملی بهويژه كربنیل و
هگزنورونیک اسید روندی كاهشی داشته و در سه هفته
زياد میشوند .اين موضوع بیانگر آن است كه پیش تیمار
قارچی در زمان دو هفته باعث كاهش گروههای
موردبررسی بر روی زنجیر سلولز گرديده است و از اين
منظر نتايج ساير تحقیقات در مورد بهینه بودن زمان دو
هفته در ارتباط با اثرگذاری پیش تیمار قارچی بر روی
ويژگیهای خمیر و كاغذ تأيید میگردد [ 12و .]24
شکل  4اثر پیش تیمار قارچی خرده چوب صنوبر و
تیمار كهنگی میزان درجه روشنی كاغذ حاصل از آن طی
مراحل مختلف رنگبری را نشان میدهد .اين شکل نشان
میدهد كه اوالً اثر پیش تیمار قارچی خرده چوب صنوبر
بهطور فاحشی بر رنگبری اثرگذار بوده بهطوریكه در
مقايسه با نمونههای بدون پیش تیمار از درجه روشنی
ال
باالتری برخوردارند و اين اثرات در هر سه نمودار كام ً
مشهود است .نتايج تحقیقات بیانگر آن است كه پیش
تیمار قارچی خرده چوب اثر محسوسی بر درجه روشنی
خمیرهای رنگبری نشده ندارد ولی با مصرف مقدار
يکسان مواد شیمیايی در بخش رنگبری میتوان به درجه
روشنی باالتری در نمونههای پیش تیمار شده با قارچ

رسید [ 24 ،6و  ]25كه اين موضوع بهوضوح در
نمودارهای مختلف شکل  4قابلمشاهده است.
با افزايش زمان پیش تیمار ،در هر نمونه بهطور
مستقل ،افت درجه روشنی رخ داده است كه البته اين
پديده در دو مرحله اول رنگبری ( D0و  )D1بیشتر
مشهود است .نتايج ارائهشده در اشکال  1و  3نشان
میدهد كه پیش تیمار قارچی سههفتهای به دلیل داشتن
گروههای كربنیل و هگزنورونیک بیشتر در هر سه حالت
تیمار (شاهد ،حرارتی و  )UVاز مقادير درجه روشنی
كمتری برخوردارند و اين بدين معناست كه در مورد هر
سه برگشت درجه روشنی اتفاق افتاده است.
مقايسه هر سه نمودار ازنظر نوع تیمار كهنگی نشان
میدهد كه اثرگذاری منفی تیمار گرمايی بر درجه روشنی
بهطور قابلتوجهی بیشتر بوده است .همچنین ،مقايسه
درجه روشنی در مورد زمانهای پیش تیمار خرده چوب
نشان میدهد كه زمان  1و  2هفته از باالترين درجه
روشنی و بهعبارتديگر كمترين درجه برگشت روشنی
برخوردارند كه با توجه به اشکال  1و  3به نظر میرسد كه
زمان دو هفته پیش تیمار بهعنوان زمان مناسب جهت
پیش تیمار قارچی تائید میگردد بهطوریكه اين يافتهها با
نتايج تحقیقات  Kirk et al. 1993،Akhtar et al. 1994و
 Rasooly Garmaroody et al. 2011مطابقت دارد [24 ،6
و .]26

اثر پیش تیمار قارچی خرده چوب صنوبر بر برگشت روشنی كاغذ حاصل از آن
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شکل  -4اثر پیش تیمار قارچی خرده چوب صنوبر و تیمار كهنگی میزان درجه روشنی كاغذ حاصل از آن طی مراحل مختلف رنگبری

نتیجهگیری
اين تحقیق به بررسی اثر پیش تیمار قارچی خرده
چوب صنوبر بر ويژگی برگشت روشنی كاغذ حاصل از آن
متمركز گرديد كه نتايج آن بهطور خالصه به شرح زير
است:
 با افزايش زمان پیش تیمار قارچی خرده چوب تا دوهفته میزان گروههای كربنیل و هگزنورونیک اسید كه
بهعنوان دو عامل اصلی برگشت روشنی هستند ،بهطور
قابلتوجهی كاهش داشته و بعدازآن در سه هفته
میزان اين گروهها زياد شده كه اين موضوع ناشی از
عدم گزينش پذيری قارچ مورداستفاده بوده است كه با
تخريب كربوهیدراتها باعث افزايش گروههای فوق بر
روی زنجیر سلولز شده است.
 افزايش زمان پیش تیمار قارچی ،در مرحله اولرنگبری باعث افزايش گروههای كربوكسیل در خمیر
میشود .ولی اين موضوع با انجام كامل مراحل
رنگبری به مقدار ثابت گروههای فوق ختم میگردد.

-

-

-

-

ااثر پیش تیمار قارچی خرده چوب صنوبر بهطور
فاحشی بر رنگبری اثرگذار بوده بطوريکه خمیرهای
حاصل از اين خرده چوبهای پیش تیمار شده در
مقايسه با نمونههای بدون پیش تیمار از درجه روشنی
بسیار باالتری برخوردارند.
كاغذهای حاصل از خرده چوبهای با پیش تیمار
قارچی سههفتهای ،به دلیل داشتن مقادير بیشتر
گروههای كربنیل و هگزنورونیک از درجه روشنی
كمتری برخوردارند .بهعبارتديگر برگشت روشنی اين
نوع كاغذها در مقايسه با ساير حالتها بیشتر است.
ازنظر نوع تیمار كهنگی ،نشان میدهد كه اثرگذاری
منفی تیمار گرمايی بر برگشت درجه روشنی بهطور
قابلتوجهی بیشتر بوده است.
زمان دو هفته پیش تیمار بهعنوان زمان مناسب جهت
پیش تیمار قارچی و اثر آن بر پايداری روشنی
كاغذهای حاصله توصیه میگردد.
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Effect of fungal pre-treatment of poplar chips on paper brightness reversion
Abstract
Unbleached kraft pulp made from poplar chips, pre-treated by
Trametes versicolor in one, two and three weeks (bio-kraft
pulp), was used as a raw material in this study. Abovementioned pulps were characterized in the terms of lignin
content and groups effective on the brightness reversion
(carbonyl, carboxyl and hexenuronic acid); after each step of
bleaching, using ECF method at DED sequences. In order to
evaluate the brightness reversion, 60 g/m2 standard
handsheets made from pulps were treated by thermal and UV
ageing and then their brightness were measured. Results
showed that by increasing pre-treatment duration, in all
bleached treatments, lignin content increased excluding D1
step in three-weeks pre-treatment. Carbonyl groups reached
the lowest content in one-week pre-treatment (third step) and
2-weeks pre-treatment (first step) and carboxyl groups and
hexenuronic acid decreased after 3 steps sequence bleaching.
Effect of thermal treatment on brightness reversion was
considerably more than UV treatment. In addition, papers
from pre-treated chips for one and two weeks had minimum
brightness reversion and papers made from chips after threeweeks fungal pre-treatment had maximum brightness
reversion due to more carbonyl and hexenuronic acid. In this
respect, two-weeks pre-treatment was confirmed as an
optimum fungal pre-treatment.
Keywords: carbonyl, carboxyl, hexenuronic acid, brightness
reversion, chlorine dioxide, Trametes versicolor.
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