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تأثیر اسیدزدایی کاغذ با نانو هیدروکسید کلسیم و نانو هیدروکسی آپاتیت
همراه با نانو سلولز و نانو کیتوزان ،بر خواص ضدقارچی آن

چکیده
عوامل متعددی منجر به تخریب سلولز و نهایتاً کاغذ میشوند که هیدرولیز اسیدی از
مهمترین این عوامل به شمار مییرود .بسییاری از اسیناد کاغیذی و کتیب تیاریخی
بهمرورزمان به خاطر هیدرولیز اسیدی و افت درجه بسپارش سلولز ،تضعیف و تخریب
میشوند .به همین دلیل اسیدزدایی از کاغذهای نفیس قدیمی بهمنظور توقف و خنثی
کردن این فرایند و نیز اعمال تیمارهای استحکامبخشی ضروری است .ازآنجیاییکیه
کاغذ محیط مناسبی برای رشد برخی قارچها محسیو مییشیود ،اسیتفادا از تیمیار
حفاظتی مناسبی که بتواند عالوا بر افزایش  pHو قلیایی نمودن کاغذ تا حد مطلو ،
موجب افزایش مقاومت کاغذ و توقف یا کندتر شدن رشد قیارچهیای مخیر شیود،
موردتوجه بودا است .در این پژوهش بهمنظور اسیدزدایی کاغذ و تقویت بافت آن بیا
استفادا از پراکنداسازی نانوهیدروکسید کلسیم و نانو هیدروکسیی آپاتییت همیراا بیا
نانوسلولز و نانوکیتوزان در حالل الکلی (اتانول) ،یک نانو پوشش بر روی سطوح کاغذ
نمونه اعمال شد .برای بررسی خواص ضد قارچی ،کاغذهای تیمارشدا بیا اسیتفادا از
قارچ آسپرژیلوس ( )Aspergillus nigerدر معرض شرایط کهنگی بیولیوژیکی قیرار
گرفتند .برای این منظور پس از تهیه محیط کشت ،کاغذهای تیمارشدا در پلیتهای
جداگانه تلقیح شدند و پس از طی کردن دوران نهفتگی ،میزان رشید قیارچ بیر روی
نمونهها موردبررسی قرار گرفیت .همننیین آزمیون مقاومیت کششیی هیم بیر روی
نمونههای تیمارشدا انجام گرفت .نتیای حالیل از بررسیی خیواص ضید قیارچی و
مقاومت کششی کاغذهای تیمارشدا نشیان داد کیه تیمارهیای اسییدزدایی بیا ایجیاد
شرایط قلیایی ،منجر به افزایش  pHکاغذ شیدا و کاغیذ تیمارشیدا بیا ترکییب نیانو
هیدروکسید کلسیم – نانوکیتوزان و نیز نمونههای تیمارشدا با نانوهیدروکسی آپاتیت
دارای کمترین میزان آلودگی قارچی بودند .کاغذهای تیمار شیدا بیا نانوهیدروکسیید
کلسیم همراا با نانو کیتوزان مقاومت کششی بهتری نیز از خود نشان دادنید .اگرچیه
تیمارهای حاوی نانوسلولز از مقاومت کمتری در برابر آلودگی قارچی برخوردار بودنید،
اما منجر به بهبود مقاومت کششی در کاغذها شد.
واژگان کلیدي :اسیدزدایی کاغذ ،هیدروکسی آپاتیت ،نانو الییا سیلولز ،کیتیوزان،
قارچ آسپرژیلوس.
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مقدمه
با گذشت زمان ،عوامل متعددی منجر به تخريب سلولز
و نهايتاً افت مقاومت كاغذ میشوند كهه از نن مملهه مهی-
توان به هیدرولیز اسیدی ،اكسیداسیون ،هیدرولیز ننزيمی،
تخريب قلیايی ،تخريب بیولوژيکی ،تشعشع و قرارگیری در
معرض نور مرئی ،پرتوهای  UVو پرتوهايی بها انهرژی بها
اشههاره كههرد [1و  .]2از بههیع عوامههل ذكرشههده ،هیههدرولیز
اسیدی پیوندهای گلیکوزيدی به عنهوان مههم تهريع عامهل
تخريب سلولز به شهمار مهیرود pH .كهم حتهی در دمهای
معمولی میتواند منجر به وابسپاری سلولز شود .هیهدرولیز
ِاتصال گلیکوزيدی منجر به كاهش طول زنجیر سلولزی در
سطوح مولکهولی و كهاهش مقاومهت مکهانیکی در مقیها
ماكروسکوپی میشود .بسهیاری از اسهناد تهاريخی بههويهژه
ننهههايی كههه خمیركاغههذ اولیهههشههان در محههیا اسههیدی
تولیدشده انهد ،بهه خهاطر مکانیسهم هیهدرولیز اسهیدی در
معرض تخريب قرار میگیرند .شرايا نگههداری كاغهذ نیهز
میتواند منجر به اسیدیتر شدن الیاف كاغذ شهود [.]3-6
با تومه به موارد ذكرشده ،اهمیت تیمارهای اسهیدزدايی و
مقاومسازی مهت حفاظهت ،تهرمیم و بهدهود ويژگهیههای
كاغذهای قديمی و نسخ تاريخی باارزش نشکار میشود .به
همیع منظور ،روشهای متعددی برای حفاظهت كاغهذ در
برابر عوامل مخرب ابداعشده و بهويژه بهرای توقهو و كنهد
كردن تخريب ناشی از هیدرولیز اسیدی ،اسیدزدايی انجهام
میشود .فرايند اسیدزدايی صهحی بايهد عههوه بهر ايجهاد
شرايا خنثی در كاغذ ،محصو ت ماندی را تثدیت كند .بها
تومه به اينکه كلسیم خواص اسیدزدايی و ننتیاكسهیدانی
دارد ،غوطهههوری در محلههولهههای هیدروكسههید كلسههیم،
بههیكربنههات كلسههیم و بههیكربنههات منیههزيم متههداولتههريع
تیمارهههای اسههیدزدايی نبههی محسههوب مههیشههوند .بهها ايههع
روشها ،اسید خنثیشهده و مقهداری قلیهای ااهافی درون
كاغذ مستقر میشود .ذخیرهسازی قلیايی باعه تقابهل بها
تشکیل اسید در نينهده مهیگهردد [ .]3اسهتفاده از برخهی
اسیدزداها در روش نبی منجر به قلیائیت بهیشازحهد (pH
بیشتر از  )1/3میشود كه همیع قلیائیت با منجر به افت
و تخريب كاغذ بهه علهت تخريهب قلیهايی و اكسیداسهیون
خواهد شهد .همننهیع غوطههوری در نب مومهب چهرو
شدن كاغذ نیز میشود .برای رفع مشهکل تخريهب قلیهايی
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سلولز در حهلههای نبهی ،روشههای اسهیدزدايی غیرنبهی
اعمال میگردد .در ايع روش ،عوامل اسیدزدا در حهلهای
نلی از قدیل اتانول و ايزوپروپانول پراكنده میشوند [.]5
متأسفانه هیچيک از روشهای اسیدزدايی به طور كامل
راايتبخش نیستند .برخی از ايع روشهها لکههههايی بهر
روی سطوح كاغذ بر مای میگذارند و طی فرايند كهنگی،
زردی ناخواستهای روی كاغذها ايجاد میكننهد .در برخهی
روشها گازهای سمی و خطرنا متصهاعد مهیشهود و در
برخی روشها هم قلیائیت بیش ازحد ايجاد شده كه منجهر
بههه تخريههب قلیههايی مههیگههردد .بههه همههیع منظههور Ion ،و
همکههاران ( )2111بههرای اسههیدزدايی و تقويههت كاغههذ از
هیدروكسهی نپاتیههت  Ca10(PO4)6(OH)2اسههتفاده كههرده و
اعهههم كردنههد ايههع تركیههب عهههوه بههر اينکههه نثههار مههاندی
اسیدزداهای متداول را ندارد ،مومب بهدهود مقاومهتههای
كاغذ نیز میگهردد و ذخیهره قلیهايی مناسهدی ههم فهراهم
مینورد .در ايع روش ،ذرات هیدروكسی نپاتیت بهه داخهل
شدکه الیاف سلولزی نفوذ كرده و با اتصال به ننها ،مناطق
نسیبديده را پوشش میدهد؛ بدون اينکه بر روی مركهب،
پوششی ايجاد شود [.]7-11
برای بهدود فرايندپذيری ذرات هیدروكسهی نپاتیهت از
تركیدههات مختلفههی اسههتفاده مههیشههود كههه يکههی از ننههها
كیتوزان است .كیتوزان كه دارای گروههای نمینی اسهت و
به خاطر شداهت ساختاری بها سهلولز ،از نن در تیمارههای
حفاظتی كاغذ نیز استفاده میشهود ،بهرهمكهنش سهطحی
بسیار مناسدی با ذرات هیدروكسی نپاتیت دارد [.]11-15
در اسیدزدايی كاغذ ،استفاده از نانوذرات قلیايی بههمهای
میکرو ذرات مؤثرتر است .ايع ذرات بهه خهاطر سهط ويهژه
بزرگتر میتوانند بهرای واكهنش بها گهروهههای اسهیدی در
دستر تر باشند و از ظرفیت بیشهتری بهرای خنثهیسهازی
برخوردارند .به عهوه ،نانوذرات توانايی بیشتری برای نفوذ بهه
داخهل شهدکه الیهاف سههلولزی دارنهد و مهیتواننهد در تمههام
اههخامت كاغههذ پخههش شههوند .بههه همههیع دلیههل ،بههرخهف
تیمارههای اسههیدزدايی حههاوی میکهرو ذرات ،بههر روی كاغههذ
سفید بر مای نگذاشته و به لحاظ بصهری كاغهذ را تحهت
تأثیر قرار نمیدهند .استفاده از نانوذرات هیدروكسید كلسیم
بهمای ذرات میکرو مومب میشهود كهه بتهوان از ايهع نهانو
ذرات در حههل الکلهی بههره بهرد چراكهه در انهدازه میکهرو،
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بهههخههوبی پراكنههده نمههیشههوند [ 5،13و  Sequeira .]16و
همکههاران ( )2116كههارايی مخلههون نههانوذرات هیدروكسههید
كلسههیم در حهههل ايزوپروپههانول را بههرای اسههیدزدايی كاغههذ
موردبررسی قرار دادنهد و اعههم كردنهد تیمهار بها نهانوذرات
هیدروكسههید كلسههیم در حهههل الکلههی بهههخصههوص بههرای
كاغذهايی كه موهر و امزای قابلحل در نب دارند ،میتوانهد
روش مناسدی برای حفاظت و اسیدزدايی باشد [.]17
اگر شرايا رشد برای قارچهای سلولوتیک بهويژه قهارچ
نسپرژيلو فراهم باشد ،میتوانهد مومهب تخريهب كاغهذ،
كتابها و اسناد با ارزش گهردد بهه همهیع دلیهل انتخهاب
كارنمدتريع تیمار حفاظتی كه بتواند عهوه بر اسهیدزدايی،
در برابهر حملهه ايهع میکروارگانیسههمهها مقاومهت كنهد ،از
اهمیت زيادی برخوردار است [.]21 ،21 ،11 ،11 ،1
ازننجههايیكههه انجههام نزمههونهههای حفههاظتی بههر روی
كاغذهای تاريخی ممکع است بهه ننهها لطمهه وارد كنهد،
معمو ً نزمونها ابتهدا بهر روی كاغهذهايی ويهژه از مهن
سلولز (كاغذ صافی) انجام میشوند و پ از كسهب نتهاي ،
بههرای كاغههذهای قههديمی مورداسههتفاده قههرار مههیگیرنههد.
همننیع به منظور شدیهسازی اثر گذر زمان و تأثیر شرايا
مخرب بر كاغذ ،استانداردهای مختلفی بهرای نزمهونههای
كهنگی و پیرسازی تدويع شده است [.]1
با تومه به اهم موارد ذكرشده ،در ايهع پهژوهش سهعی
شد تركیب مديد ،بهینه و مؤثری بهرای اسهیدزدايی كاغهذ
معرفهی گهردد كهه عههوه بهر اسهیدزدايی و فهراهم كهردن
محیطی قلیايی ،توانايی مقاومت در برابر تخريب بیولوژيکی
قارچی نیز داشته باشد .ازننجايیكه نانوهیدروكسید كلسیم
بهعنوان يکی از بهتريع مواد حفهاظتی متهداول و مناسهب
برای اسیدزدايی در كاغذ مطرح است و كیتوزان نیهز دارای
ويژگیهای اهدباكتريايی بهوده و قابلیهت برقهراری اتصهال
مناسدی با سلولز دارد ،برای اسیدزدايی و مقاومسازی كاغذ
از تركیههب نههانوذرات هیدروكسههید كلسههیم و نههانوكیتوزان
استفاده شد .همننیع بهرای اسهیدزدايی كاغهذ ،نهانوذرات
هیدروكسی نپاتیت نیز بهطور مقايسهای مورداستفاده قهرار
گرفههت و بهها تومههه بههه توانههايی كیتههوزان در تشههکیل
كمپلک های قوی با هیدروكسی نپاتیت ،برای اسیدزدايی
و مقاوم سازی بافت كاغذ ،از تركیب نهانوذرات هیدروكسهی
نپاتیت همراه با نانو كیتوزان استفاده شد تا نتاي حاصل از
اسیدزدايی و مقاومت در برابر تخريهب حاصهل از قهارچ ،بها
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تركیبهای مختلو موردبررسی قرار گیرد .همننیع بها در
نظر گرفتع ويژگیهای نانو الیاف سهلولز ،از ايهع مهاده نیهز
برای بهدود ويژگهیههای مقهاومتی كاغهذ در تركیهبههای
مختلو تیمارههای اسهیدزدايی بها هیدروكسهید كلسهیم و
هیدروكسی نپاتیت استفاده شد .نانوالیاف سلولز بهه خهاطر
اندازه نانومتری در يک بعهد سهاختاری خهود سهط مهؤثر
بسیار زيادی داشته و قابلیت تشکیل پیوندهای هیهدروژنی
بسیار زيادی دارد .ايع امر مومهب بهدهود  RBAيها سهط
پیوند نسدی الیاف در شدکه كاغذ و بهدود ويژگهیههای نن
خواهد شد [.]1

مواد و روشها
با تومه به احتمال اينکه نزمهايش مسهتقیم تیمارههای
اسیدزدايی بر روی كاغذهای تاريخی ممکع است به ننهها
نسههیب وارد كنهههد [ ،]1مطهههابق بههها روشههههای علمهههی
نزمايشگاهی حفاظت كاغذ در ايع تحقیهق از كاغهذ صهافی
واتمع شماره  1بدون مواد افزودنی و به دلیل خلوص با ی
سلولز نن استفاده شد و كاغذها مطابق مهدول  1كدبنهدی
شدند .نانو ذرات هیدروكسید كلسیم توسها شهركت مدنها
(مشاوران به نور نانوی امید) با روش پايیع بهه بها يها بهه
عدارتی رسوب دههی تولیدشهده و نمونهه نمهاده خريهداری
گرديد .نانوذرات هیدروكسی نپاتیت نیز از شركت پهردي
پژوهش يزد خريداری شد كه با روش بايومیمتیک 1تولیهد
شده بود .نانو فیدر سلولز توسا شركت نانو نهويع پلیمهر از
خمیر رنگبهری الیهاف بلنهد و تیمارشهده بها هیدروكسهید
پتاسیم با استفاده از دستگاه سوپر نسیاب ماسهاكوی ژاپهع
تهیه شد .نانو كیتهوزان نیهز از كیتهوزان بههدسهتنمهده از
كیتیع با استفاده از دستگاه سوپر نسهیاب در شهركت نهانو
نويع پلیمر تهیه شد .تیمارهای اسیدزدايی بهر روی كاغهذ
واتمع شماره  1با استفاده از شیوه غوطهوری انجام گرفهت
تا نفوذ ماده اسیدزدا بهه كاغهذ بههطهور يکنواخهت صهورت
گیرد .بهمنظور ايجاد شرايا يکسان در تیمهار اسهیدزدايی،
زمان غوطهوری برای تمام نمونهها  61ثانیه در نظر گرفتهه
شههد .بههرای پراكنههدهسههازی نههانوذرات در حهههل الکلههی،
نسدتهای مختلو پراكندهسهازی در اتهانول موردسهنجش
قرار گرفت و نسهدت بهینهه بها تركیهب  1/5گهرم در 111
Biomimetic

1
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میلیلیتر اتانول برای نانوذرات هیدروكسی نپاتیت انتخهاب
شد و برای نانوذرات هیدروكسید كلسیم نیهز مقهداری كهه
معادل و همارز شیمیايی با نانو هیدروكسهی نپاتیهت باشهد
( 1/13گرم در  111میلیلیتر اتانول) انتخاب شد .با تومهه
به مشاهدات تجربی و در نظر گهرفتع زمهان  13،21 ،11و
 23دقیقه ،نهايتهاً زمهان  21دقیقهه بهرای پراكنهده شهدن
مطلوب در نظر گرفته شد و با در نظر گهرفتع غلظهت نهانو
كیتههوزان و نانوسههلولز (ژل  ،)2/3%از ايههع دو مههاده نیههز بهها
مقههداری برابههر بههرای هههر دو تركیههب ( 16گههرم در 111

سیسی) استفاده شد .در پايان برای پراكنده سازی الکلی و
غوطه وری كاغذ  1تیمار مطابق با مهدول  1انتخهاب شهد.
سنجش  pHسط كاغذ مطابق با استاندارد T 529 om-99
و با استفاده از pHسهن مهدل  Methrom-826مجههز بهه
الکترودهای مسهط انجهام شهد [ .]22در شهرايا محهیا
(دمای  23درمه سانتیگراد) ،ابتدا با يک تها دو قطهره نب
مقطر ،سط كاغذ را بهطور مزئهی خهی كهرده و سهپ
الکترودها بر روی سط كاغذ قرار گرفتند و اولهیع عهددی
كه بر روی  pHسن تثدیت شد ،ثدت گرديد.

جدول  – 1مواد شیمیایی مورداستفاده در پراکندهسازی الکلی برای تیمار اسیدزدایی کاغذ
تیمار (نانو مواد پراكندهشده در  111سیسی اتانول)

كد

شاهد
نانو هیدروكسی نپاتیت
نانو هیدروكسی نپاتیت و نانوسلولز
نانو هیدروكسی نپاتیت و نانو كیتوزان
نانو هیدروكسی نپاتیت همراه با نانوسلولز و نانو كیتوزان
نانو هیدروكسید كلسیم
نانو هیدروكسید كلسیم و نانوسلولز
نانو هیدروكسید كلسیم و نانو كیتوزان
نانو هیدروكسید كلسیم همراه با نانوسلولز و نانو كیتوزان

A
B
C
D
E
F
G
H
I

مدايهی قارچ  Aspergillus nigerاستفادهشده در ايهع
پژوهش از كلکسهیون قهارچی دانشهگاه علهوم كشهاورزی و
منابع طدیعی گرگان دريافت شد .ابتدا كشت خالص قهارچ
بههر روی محههیا كشههت  PDAدر دمههای  27±3درمههه
سانتیگراد تهیهه شهد .سهپ بهرای تهیهه سوسپانسهیون
اسپور ،به كلنی خالص از كشتهای موان ) 25-51ساعته)
در محههیا سههیبزمینههی دكسههتروز نگههار (31 ،)PDA
میلیلیتر نب مقطر استريل و يک قطره تهوئیع  11ااهافه
شد .پلیتها تکان داده شد تا اسپورها از سط كلنهی مهدا
شوند .سپ ممعیت اسپور در سوسپانسهیون اسهپوری بها
استفاده از م هموسايتومتر 1شهمارش گرديهد و در انهدازه
 3 × 113 cfu/m3گرديد .برای بررسی خواص اهد قهارچی
نمونههههههای كاغههذ تیمارشههده ،از روش  Rakotonirainyو
همکاران استفاده شد [ .]13ابتدا نمونههای كاغذ به صورت
Haemocytometer

1

دايرهای شکل با قطر  3سانتیمتر بهرش زده شهد و سهط
ننها به  1قسمت مساوی تقسهیم شهد (شهکل  .)1سهپ
نمونههای كاغذ استريلشده ،پ از خشک شدن ،بهر روی
ظروف پتری نُه سانتیمتری حاوی محیا كشت نب_نگهار
( 2درصد) منتقل شدند .بر روی هر يک از سهطوح ،مقهدار
 11 μLاز سوسپانسیون اسهپوری قهارچ بهه روش نقطههای
مايهزنی گرديد .نمونهها در دمای  26±1درمه سانتیگراد
و رطوبت نسدی  %73قرار داده شد.
نزمايش با چهار تکرار برای ههر نمونهه انجهام شهد و از
كاغذ واتمع تیمارنشده بهعنوان شاهد استفاده شد .بعهد از
 21روز ،میزان رشد قارچ بهصورت كیفهی و بها اسهتفاده از
مقیا زير (مدول  )2ارزيابی شد.
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شکل  -1تقسیمبندی سطح کاغذ و تلقیح آن بر روی ظرف کشت حاوی آگار

جدول  -2مقیاس توصیفی برای ارزیابی میزان رشد قارچ روی سطوح کاغذهای تیمارشده
( Rakotonirainyو همکاران)2002 ،
درمه شدت نلودگی

توصیو

1
1
2
3
5

عدم رشد
رشد میسیلیومهای قارچ
شروع اسپورزايی
اسپورزايی خوب
حداكثر اسپورزايی

میزان رشد قارچ برای هر نمونه با استفاده از رابطه ()1
محاسده گرديد كه در نن  xiدرمه شدت نلودگی بر اسا
مقیهها  ni ،تعههداد قسههمت دارای درمههه نلههودگی  xiو N
تعداد كل قسمتهای موردبررسی است:
X = Σ(xini)/N

معادله 1

میزان مقاومت نمونههای كاغذ در برابر رشهد قهارچ ،بها
محاسههدهی درصههد بازدارنههدگی از رشههد ،طدههق توصههیه
اسهتاندارد ) ASTM D 2020-92 (2003و بهها اسههتفاده از
رابطه ( )2مورد مقايسه قرار گرفت .در ايع رابطه  Dcدرمه
نلودگی نمونه شاهد و  Dtدرمه نلهودگی در نمونهه تیمهار
است:
معادله 2

×100

= درصد بازدارندگی

نزمون مقاومت كششی مطابق با استاندارد
 01و بهها اسههتفاده از دسههتگاه  SE 060كمپههانی  L&Wدر
كارخانه چوب و كاغذ مازندران انجام گرفهت [ ]23و بهرای

T 494 om

تحلیل نماری كلیه نتاي بهدستنمده (مقايسه میانگیعهها،
تجزيههه واريههان  ،نزمههون دانکههع) از نههرمافههزار SPSS 16
استفاده شد.

نتایج و بحث
همانگونه كهه در شهکل  2مشهاهده مهیشهود ،تیمهار
اسیدزدايی با ايجاد شرايا قلیايی مهيم منجر بهه افهزايش
 pHكاغذها شهد و از بهیع تیمارههای مختلهو ،تیمارههای
انجامشده با هیدروكسهید كلسهیم نسهدت بهه هیدروكسهی
نپاتیت قلیائیت بیشتری ايجاد كردند .در شکل  3مشهاهده
مههیشههود كههه كاغههذهای تیمارشههده بهها مههواد شههیمیايی
مورداستفاده (نانو هیدروكسهید كلسهیم ،نهانو هیدروكسهی
نپاتیت ،نانوسلولز و نانو كیتهوزان) در سهطوح مختلفهی در
برابر قارچ مخرب نسپرژيلو دچار نلودگی شدند.
همننیع با تومه به مدول  3و بررسی نزمون مقايسهه
میانگیعها بهر روی مجمهوع نتهاي بههدسهتنمهده ،نتهاي
مقايسهه میهانگیعهها نشهان داد كهه تفهاوت بهیع تیمارههها
معنیدار بود.

31

تأثیر اسیدزدايی كاغذ با نانو هیدروكسید كلسیم و...

شکل  pH -2کاغذ قبل و بعد از تیمارهای اسیدزدایی

شکل  -2سطوح مختلف رشد قارچ در کاغذهای تیمارشده:
الف) رشد میسیلیومهای قارچ (تیمار  :Iتیمار با نانو هیدروکسید کلسیم همراه با نانوسلولز و نانو کیتوزان)،
ب :شروع اسپورزایی (تیمار  :Iتیمار با نانو هیدروکسید کلسیم همراه با نانوسلولز و نانو کیتوزان)،
ج :اسپورزایی خوب (تیمار  :Gتیمار با نانو هیدروکسید کلسیم همراه با نانوسلولز)،
د :حداکثر اسپورزایی (تیمار  :Dتیمار با نانوهیدروکسی آپاتیت و نانوسلولز)
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جدول  -2تجزیه واریانس نتایج بهدستآمده از تأثیر تیمارهای اسیدزدایی کاغذ
بر درصد بازدارندگی رشد قارچ آسپرژیلوس در سطح اطمینان %59

بیع گروهها
در هر گروه
ممع كل

مجموع مربعات

درمه نزادی

مربع میانگیع

F

معنیداری

33721/711
266/116
33113/317

1
27
33

5566/111
1/112

531/133

1/111

همانطور كهه در شهکل  5مشهاهده مهیشهود ،میهزان
نلودگی در تیمارهای مختلهو نشهان مهیدههد كهه كاغهذ
تیمارشده با نانو هیدروكسید كلسیم همراه با نانو كیتهوزان
كمتريع میزان نلودگی را داشت .همننیع ،بعد از تركیهب
نانو هیدروكسید كلسیم و نانو كیتوران ،كاغذ نغشته به نانو

هیدروكسی نپاتیت نیز نلودگی كمتری در مقايسه با سهاير
تیمارها از خود نشان داد .نزمون دانکع در سط اطمینهان
 %13نیز ايهع مهوارد را تأيیهد كهرد .رشهد قهارچ در سهاير
تیمارها بیشتر از دو تیمار ذكرشهده بهود و در تیمهار  Eبهه
حداكثر رسید.

شکل  -4تأثیر تیمارهای مختلف اسیدزدایی کاغذ بر میزان آلودگی با قارچ آسپرژیلوس و درصد بازدارندگی از رشد قارچ

ازننجايیكه نهانوكیتوزان يهک تركیهب ننتهی باكتريهال
محسوب میشود و مقاومت خهوبی در برابهر رشهد قهارچ و
باكتری دارد [ ،]11تیمار ( Hاسیدزدايی با اسهتفاده از نهانو
هیدروكسید كلسهیم و نهانوكیتوزان) ،مقاومهت كاغهذ را در
برابر نلودگی قارچی بهدود بخشید و توانست نن را بههطهور
نسدی در مقايسه بها سهاير تیمارهها در مهدت زمهانی برابهر
حفاظت كند .الدته ،افزايش تعداد روزههای نلهودگی از روز
 21به بعهد نشهان داد كهه كاغهذهای تیمارشهده حتهی بها
تركیب نانوهیدروكسیدكلسیم و نانوكیتوزان در مدت زمانی

بیشتر مسهتعد نسهیبپهذيری و نلهودگی قهارچی هسهتند.
همننیع كاغذهای تیمارشده با هیدروكسی نپاتیت همهراه
بهها نههانو كیتههوزان و نانوسههلولز نتوانسههتند در مقابههل رشههد
میکروارگانیسمها بهه انهدازه تركیهب نهانو كیتهوزان و نهانو
هیدروكسید كلسیم مقاوم كنند .همان طهور كهه در شهکل
شماره  5مشاهده میشود ،كاغذ تیمارشده بها هیدروكسهی
نپاتیت نیز توانست تا حهد زيهادی نسهدت بهه رشهد قهارچ
مقاومت كند و بعد از  21روز از انجام تیمار ،رشد قهارچهها
ازنظر كیفی و كمی بسیار كمتهر از سهاير تیمارهها (بههمهز
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تیمار با هیدروكسید كلسیم همراه با نانو كیتوزان) بهود .در
رابطه با بهتر بودن مقاومت به نلودگی قارچی در تیمهار بها
هیدروكسید كلسیم و نانو كیتوزان میتوان گفت كیتهوزان
در  pHپايیعتر بهتر خواص اد قارچی و ننتهی باكتريهايی
خود را حفظ میكند زيرا گهروه نمهیع پروتونهه شهده و بها
پروتوندار شدن ايع گروه ،كیتوزان در ايهع شهرايا ازنظهر
خواص ننتی باكتريايی و اد قارچی كهارايی خهود را بهتهر
نشان میدهد [ .]12به همیع خاطر با تومه به با تر بودن
نسههدی  pHدر تیمههار كاغههذ بهها هیدروكسههی نپاتیههت و
نانوكیتوزان در قیا با هیدروكسید كلسیم و نانوكیتوزان،
كیتوزان در تیمار با نانوهیدروكسید كلسیم بهتهر توانسهته
خاصیت اد قارچی خود را حفظ نمايد.
همننیع در تمامی نمونههای مورداستفاده كه از سلولز
بهمنظور افهزايش خهواص مقهاومتی اسهتفادهشهده ،میهزان
خاصیت اد قارچی كمتری مشاهده شد .سهلولز كهه يهک

كربوهیدرات است ،محیا مناسدی بهرای رشهد قهارچههای
نسپرژيلو محسوب میشهود [ ]21 ،21 ،11 ،11 ،1و در
تیمارهايی كه از نانوسلولز استفاده شده ،مقاومهت در برابهر
قارچ حتی در حضور نانو كیتوزان هم زياد ندود.
درمجموع میتوان گفهت اگهر اثهر سهاير عوامهل نظیهر
افزايش مقاومتی كاغذ تیمارشده مدنظر نداشد ،برای بهدود
خواص اد قارچی كاغذ استفاده از تیمار تركیدهی بها نهانو
هیدروكسید كلسیم و نهانو كیتهوزان و نیهز تیمهار بها نهانو
هیدروكسی نپاتیت از ساير تیمارهای انجام شده بهتر است.
همننیع ،بررسی مقاومت كششهی نمونههههای تیمارشهده
نشان داد در نمونهههای تیمارشهده بها نانوسهلولز مقاومهت
كششی افزايش داشته اما بها تومهه بهه نزمهون دانکهع ،در
گروهبندی مداگانهای نسدت به تیمار شهاهد قهرار نگرفتهه
است.

جدول  -4تجزیه واریانس نتایج بهدستآمده از مقاومت کششی کاغذ تیمار شده در سطح اطمینان %59

بیع گروهها
در هر گروه
ممع كل

مجموع مربعات

درمه نزادی

مربع میانگیع

F

معنیداری

3/773
2/326
6/211

1
11
26

1/572
1/151

3/361

1/116

بررسی مقاومت كششی بهر روی كاغهذهای تیمارشهده
نشان داد افزودن نانو كیتوزان اثر مثدتهی بهر روی افهزايش
مقاومت كششی داشته و كاغذ تیمار شده بها تركیهب نهانو
هیدروكسید كلسیم همراه با نانو كیتوزان دارای بیشهتريع
مقاومت به كشش بود .بعدازايع تركیهب ،كلیهه تیمارههايی
كه در تركیب خود نانوسلولز داشتند ،مقاومهت بهه كشهش
با تری از خود نشان دادند (شکل  .)5نانوفیدر سلولز و نانو
كیتوزان به علت توانايی تشکیل پیوند با الیهاف سهلولزی و
داشههتع سههط مههؤثر بیشههتر ،قابلیههت تشههکیل پیونههدهای
هیدروژنی بسیار زيادی داشته كه مومهب بهدهود  RBAيها

سههط پیونههد نسههدی الیههاف در شههدکه كاغههذ و بهدههود
ويژگههیههههای مقهههاومتی نن شهههدهانهههد [ 3 ،3 ،2و .]21
درمجموع میتوان گفهت بها در نظهر گهرفتع خهواص اهد
قههارچی و خههواص مقههاومتی كاغههذهای تیمارشههده ،كاغههذ
تیمارشده با تركیب نانوهیدروكسید كلسیم به همهراه نهانو
كیتوزان عهوه بر خواص اهد قهارچی از مقاومهت كششهی
بهتری برخوردار بود و بعدازنن ،تیمهار بها نانوهیدروكسهید
كلسیم به همراه نانوسلولز و نیز تیمار با نهانو هیدروكسهید
نپاتیت از شرايا بهتری برخوردار بودند.
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 مقاومت کششی کاغذهای تیمارشده-9 شکل

همراه با نانوكیتوزان میتواند عهوه بر اسیدزدايی و افزايش
 خاصهیت اهد قهارچی و مقاومهت،مطلوب قلیائیت محیا
 اسهتفاده از نانوسهلولز.كششی مناسدی از خود نشان دههد
نیز در تیمارهای مختلهو گرچهه مومهب بهدهود مقاومهت
 اما بهر روی خهواص اهد قهارچی كاغهذ،كششی كاغذ شد
.تأثیر منفی داشت

نتیجهگیری
بررسههی اثههر اههد قههارچی تیمارهههای اسههیدزدايی و
 بها اسهتفاده از1 مقاومسازی بر روی كاغذها واتمع شهماره
هشههت تیمههار تركیدههی نانوهیدروكسههید كلسههیم و نههانو
هیدروكسی نپاتیت همهراه بها نانوسهلولز و نهانوكیتوزان در
حهل الکلی نشان داد كه تركیب نانوهیدروكسهید كلسهیم
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Effect of paper deacidification with nano calcium hydroxide and
nano hydroxyapatite, accompanied with nano cellulose and nano chitosan on
its anti-fungal properties

Abstract
Several factors cause the degradation of cellulose and paper
subsequently; among them, acidic hydrolysis is the most
important one. Many historical books and documents are
gradually weakened and destroyed due to acidic hydrolysis
and reduction of the degree of polymerization of cellulose.
So, deacidification and strengthening treatments are necessary
for valuable old papers to stop these processes. Since the
paper is a good substrate for growth of some destroying fungi,
applying a suitable restoration treatment to stop or delay the
growth of these destroying microorganisms - in addition of
increasing the pH and preparing alkaline conditions for paperhas been considered. In this study, in order to deacidification
and strengthening of paper, with different combinations of
nano calcium hydroxide, nano hydroxyapatite, nano cellulose
and nano chitosan in an alcoholic solvent )ethanol), a nano
coat was applied on the surface of the sample paper. To study
the anti-fungal properties, biological aging was done on
treated paper with a fungus (Aspergillus niger). For this
purpose, after preparing culture medium, treated papers were
inoculated in separate petri dishes and after incubation period,
the amount of fungal growth was studied. Also, tensile
strength test was done on treated samples. Results of antifungal and tensile strength of treated papers showed that
deacidifation treatments by preparing an alkaline condition
increased the pH of paper and the paper treated with a
complex of nano calcium hydroxide and nano chitosan, and
also treated samples with nano hydroxyapatite had the lowest
fungal contamination. Treated papers with nano calcium
hydroxide and nano chitosan also showed better tensile
strength properties. Although applying nano cellulose in
treatments had the less anti-fungal resistance, but improved
the tensile strength of treated papers.
Key words: paper deacidification treatment, nano
hydroxyapatite, cellulose nano fibers, chitosan, Aspergillus
fungus.
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