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دٍهیي ّوایص هلی صیاًت اص هٌابع طبیعی ٍ 

 1394اسفٌذ  13ٍ  12هحیط صیست، 

 داًطگاُ هحقق اسدبیلی

 تَلیذ خویشکاغز ٍ کاغز اص پسواًذ گٌذم

 اهیذ غفاسصادُ هالباضی

 Omid_ghaffarzadeh@uma.ac. ir ػضَ ّیبت ػلوی گشٍُ ػلَم ٍ غٌبیغ چَة ٍ وبغز داًطگبُ هحمك اسدثیلی
 

 چكیذُ:

ای اص آى دس سفت. ّن اوٌَى ًیض ثخص ػوذُّب ٍ پَضص سمف ٍ دیَاسّب ثِ وبس هیوبُ گل پطت ثبم وبُ گٌذم سبثمبً ثشای تْیِ
سسذ ٍ ایي دس حبلی است وِ لبثلیت ّضن ٍ اسصش غزائی خَسد ٍ یب سَصاًذُ هی ضَد ٍ یب ثِ هػشف تغزیِ دام هی هضاسع ثب خبن ضخن هی

ّبی  تَلیذ چَة  وبفی ٍ هٌبست اص هٌبثغ داخلی  ثشای تبهیي ظشفیت اسوی وبسخبًِ ای ًظیش ػذم  آى ًبچیض است. ثِ دالیل تؼییي وٌٌذُ
یبثذ. دس ایي ثشسسی، تَلیذ  ، تحمیك ٍ ثشسسی گستشدُ دس استفبدُ اص هٌبثغ غیش چَثی هَخَد دس وطَس اّویت هیغز وطَسغٌبیغ چَة ٍ وب

گشم  100ّبی وبُ، ضبّذ ضبهل ٍصى سبلِ گشفت. ػَاهل ثبثت پخت وبُ گٌذم هَسد اسصیبثی لشاسخویش وبغز ثِ سٍش ضیویبیی سَدا اص 
دسغذ  20ٍ  18، 15ّبی ضبهل للیبئیت دسخِ سلسیَس ثَدًذ. پخت 160ٍ دهبی ثیطیٌِ،  1ثِ  7)ثشاسبس ٍصى خطه(، ًسجت هبیغ ثِ وبُ، 

هبًذ دسغذ ٍ صهبى  20تیوبس ثب للیبئیت ثَدًذ. دلیمِ  150ٍ  120، 60،90، 30( ثش پبیِ ٍصى خطه وبُ ٍ صهبى هبًذّبی NaOH)ثش هجٌبی 
. ثبصدُ خویش حبغل ثشاثش ّبی فیضیىی ٍ همبٍهتی آى اسصیبثی ضذ ٍیژگیسبص تؼییي ٍ  دلیمِ ثِ ػٌَاى تیوبس هٌتخت خْت تَلیذ وبغز دست 90
ٍ  76/95، 51/1ای وبغز ثِ تشتیت ثشاثش ثب تؼییي ضذ. حدن ٍیژُ، ضخبهت ٍ همبٍهت ثِ ًفَر َّ 7/18وبپب خویشوبغز ثشاثش ثب ٍ ػذد  5/42ثب 
هحبسجِ ضذ.  6/6ٍ  68/5، 42/80ثِ دست آهذ. ّوچٌیي همبٍهت وططی، همبٍهت ثِ تشویذى ٍ همبٍهت ثِ پبسگی ثِ تشتیت ثشاثش ثب  9/29

ى ثخطی اص ووجَد هبدُ اٍلیِ ثِ ّبی اص حبوی ٍخَد پتبًسیل ثبالی وبُ گٌذم ثشای خبیگضیٌی ٍ خجشا همبیسِ ًتبیح ثب خویشّبی حبغل اص گًَِ
 خػَظ دس وطَسّبیی ًظیش وطَس هب وِ ثب ووجَد هٌبثغ چَثی هَاخِ ّستٌذ هی ثبضذ. 

 ّبی خویشوبغز تَلیذ خویشوبغز ٍ وبغز، ضبیؼبت گٌذم، ثبصدُ، وبپب، ٍیژگی ّای کلیذی: ٍاطُ

 
 

 هقذهِ ٍ ّذف
ثبضذ. دس همبیسِ ثب وبُ سبیش غالت، وبُ سبیش غالت اص خولِ ثشًح هی وبُ گٌذم ثْتشیي هٌجغ فیجشی ثشای خویشسبصی دس همبیسِ ثب

ضَد اهب ثبصدُ خویش حبغل اص آى ون است؛ همذاس سلَلض  وبُ گٌذم ثیطتش ٍ الیبف آى طَیل تش است. ثِ ػٌَاى هثبل وبُ یَالف ساحتش خویش هی
تِ ضذُ ثب وبُ گٌذم، داسای همبٍهت ثیطتشی ًسجت ثِ ّوچٌیي هستلضم اػوبل ضشیط ضذیذتشی ثشای خویشسبصی است. وبغزّبی سبخ

 (.8ثبضٌذ )وبغزّبی سبختِ ضذُ اص سبیش غالت هی

وطَس هب ایشاى ثب داضتي ضشایط آة ٍ َّایی ٍیژُ ای دس ّش هٌطمِ اش، ثستش هٌبسجی سا ثشای تَلیذ اًَاع هحػَالت وطبٍسصی 
دسغذ اص ایي  58هتفبٍت دس ایي سشصهیي سا خجش هی دٌّذ، ثب ایي ٍخَد ثیص اص ًَع اللین  8فشاّن آٍسدُ است ٍ ضبخع ّبی اللیوی ٍخَد 

اللین ّب دس هحذٍدُ ثسیبس خطه ٍ خطه لشاس گشفتِ اًذ.دس ایي هیبى صساػت غالت ٍ ثِ ٍیژُ گٌذم، ثخص اغلی فؼبلیت ّبی وطبٍسصاى 
یوِ خطه هثل وطَس هب، اًَاع گیبّبًی وِ ثتَاًٌذ ثذٍى دس ضشایط اللیوی هتغیش هٌبطك ً هٌبطك خطه ٍ ًیوِ خطه سا تطىیل هی دّذ.

آثیبسی وطت ضًَذ ًسجتب هحذٍدًذ ٍ ّیچ وذام اص ایي گیبّبى ًتَاًستِ اًذ ثش گٌذم وِ هْوتشیي گیبُ ایي هٌبطك است اسخحیت پیذا وٌٌذ. 
 (.4ثٌبثشایي، غالت ثِ ٍیژُ گٌذم دس هٌبطك خطه اص اّویت التػبدی ثِ سضایی ثشخَسداس است )

گشدد ٍ دس دًیب ّیچ هبّی اص سبل ًیست وِ دس آى هحػَل گٌذم  ثِ طَس ولی، گٌذم ثیص اص ّش گیبّی دس خْبى وطت هی
هیلیَى تي( ثِ گٌذم اختػبظ داسد  600تب  500هیلیبسد تي است وِ ثیطتشیي هیضاى آى )حذٍد  8/1(. تَلیذ ول غالت خْبى 6دست ًیبیذ ) ثِ

دسغذ اص تَلیذ ول( ثِ  45ای اص گٌذم ) َلیذ سبالًِ ًیض گٌذم دس دسخِ اٍل اّویت لشاس داسد. دس ایشاى سْن ػوذٍُ اص ًظش سطح صیش وطت ٍ ت
دسغذ اص آى ثِ غَست  50ضَد.دس حبلی وِ حذٍد  دسغذ اص آى ثشای تغزیِ دام استفبدُ هی 5ػٌَاى غزای اًسبى استفبدُ هی ضَد. حذٍد 

ّبی فبسس، لشستبى، ایالم، خَصستبى، هشوضی، ّوذاى، وشدستبى، صًدبى، آرسثبیدبى، گیالى،  اى، استبىسٍد. دس وطَس ایشضبیؼبت ثِ ّذس هی
 (.4) هبصًذساى، تْشاى ٍ چْبسهحبل ٍ ثختیبسی دس تَلیذ گٌذم پیطشٍ ّستٌذ
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سضذ سٍص افضٍى ایي غٌؼت، ی سشیغ  ٍ اص ًمطِ ًظش تبسیخی، اٍلیي ثبس وبغز ثب استفبدُ اص الیبف غیش چَثی سبختِ ضذ ٍلی ثب تَسؼِ
ثش استفبدُ اص هبدُ اٍلیِ غیش چَثی توشوض یبفت. دس حبل حبضش حدن گستشدُ استجبطبت فشٌّگی، التػبدی، اختوبػی ٍ تجبدل اطالػبت سجت 

ا هیل ثِ این؛ لزّبی دًیب هَاخِ ثَدُ افضایص هػشف وبغز ٍ هحػَالت وبغزی ضذُ اهب دس ػیي حبل ثب هحذٍدیت هٌبثغ چَثی اص خٌگل
دُ ٍ استفبدُ اص هٌبثغ سلَلضی غیش چَثی افضایص یبفتِ است. دس ایي ساستب وطَسّبیی ٍخَد داسًذ وِ اص هبدُ اٍلیِ چَثی هٌبسجی ثشخَسداس ًجَ

وض وشدُ یب ثِ دلیل هحذٍدیت آى سؼی ٍ وَضص خَد سا ثش استفبدُ اص هٌبثغ الیبف سلَلضی غیش چَثی ٍ سبیش هٌبثغ، هبًٌذ وبغز ثبطلِ هتوش
 اًذ.

وبُ ثِ ػٌَاى یىی اص هٌبثغ لیگٌَسلَلضی غیشچَثی، هی تَاًذ ثشای تَلیذ وبغز ثىبس سٍد. ایي اهش ثِ ٍیژُ دس وطَسّبی دس حبل 
تَسؼِ، حبئض اّویت است وِ ایي گشٍُ اص وطَسّب اغلت ثِ ػلت ًذاضتي هٌبثغ طجیؼی ٍ خٌگلی وبفی ثشای استفبدُ اص آًْب دس سبخت وبغز 

دلیل اغلی وِ وبُ سا ثِ ػٌَاى یىی اص هَاد اٍلیِ هْن سلَلضی ثشای غٌبیغ وبغزسبصی هؼشفی  ثِ ٍاسدات هستوش وبغز ّستٌذ. هدجَس
وٌٌذ ایي است وِ ایي هَاد لیگٌَسلَلضی اغلت پس هبًذُ ٍ ضبیؼبت هحػَالت وطبٍسصی ثِ ٍیژُ گٌذم، خَ، ثشًح ٍ سبیش غالت ّستٌذ.  هی

ِ اًْب آسبى است. دس ًتیدِ دس وطَسّبی دس حبل تَسؼِ وِ ٍاثستگی هستوشی ثِ ٍاسدات وبغز داسًذ، دس اهش تَلیذ ػالٍُ ثش ایي دستیبثی ث
 وبغز هٌبست تشیي اًتخبة استفبدُ اص وبُ ثِ ػٌَاى هبدُ اٍلیِ سلَلضی ثشای غٌبیغ وبغزسبصی داخلی است.

سفت. ّب ٍ حػبسّب ثِ وبس هیّبی داخلی سبختوبىٍ دیَاسُ ّب ٍ پَضص سمفدس گزضتِ، وبُ گٌذم ثشای تْیِ وبُ گل پطت ثبم
ای اص وبُ گٌذم وطَس ثِ هػشف خَسد ٍ یب سَصاًذُ هی ضذ. اص صهبى ّبی لذین  تبوٌَى ثخص ػوذُ ثخطی اص آى دس هضاسع ثب خبن ضخن هی

ای ًظیش ػذم  تَلیذ  (. ثِ دالیل تؼییي وٌٌذ3ُ) سسیذُ است ٍ ایي دس حبلی است وِ لبثلیت ّضن ٍ اسصش غزائی آى ًبچیض استتغزیِ دام هی
غز وطَس، وبّص فطبس ثش هٌبثغ چَثی ّبی غٌبیغ چَة ٍ وب چَة  وبفی ٍ هٌبست اص هٌبثغ داخلی  ثشای تبهیي ظشفیت اسوی وبسخبًِ

آیٌذُ، خلَگیشی اص خشٍج  خٌگلی، تبهیي ثخص ػوذُ هحػَالت چَثی  اص طشیك ٍاسدات ٍ ضشٍست تبهیي ایي فشاٍسدُ استشاتژیه دس حبل ٍ
ای ثب استفبدُ اص ایي ّبی وبغزی ٍ چٌذ سبصُ ٍ تَخِ صیبد ثِ ٍیژُ دس وطَسّبی دس حبل تَسؼِ ثِ هٌبثغ غیش چَثی خْت تَلیذ فشاٍسدُاسص، 

 یبثذ. هٌبثغ، تحمیك ٍ ثشسسی گستشدُ دس استفبدُ اص هٌبثغ غیش چَثی هَخَد دس وطَس اّویت هی
 

 ّا هَاد ٍ سٍش

 ساصی کاُ گٌذم بشداسی ٍ آهادُ ًوًَِ

ّبی تْیِ ضذُ ثِ ( اص هضاسع گٌذم دس ضْشستبى آق لال دس استبى گلستبى ثشداضت ضذ. سبلِ 8019Nّبی وبُ گٌذم )الیي ًوًَِ
ثمیِ سبلِ ثِ لطؼبت  ّب خذا گشدیذُ ٍی سبلِآصهبیطگبُ غٌبیغ چَة ٍ وبغز داًطگبُ ػلَم وطبٍسصی ٍ هٌبثغ طجیؼی هٌتمل ضذًذ. اثتذا سٌجلِ

ّبی  هتشی تجذیل ٍ سپس لطؼبت حبغل دس هحیط آصهبیطگبُ َّا خطه ضذُ ٍ ثِ هٌظَس ػذم تجبدل ثب هحیط دس ویسِسبًتی 2-5/2
 پالستیىی لشاس گشفتٌذ.

 

 تعییي دسصذ سطَبت کاُ گٌذم
بم ٍ تَصیي ضذ. ثِ هٌظَس خطه ًوَدى، گیشی تػبدفی اًدّبی پالستیىی هزوَس، چْبس ثبس ًوًَِّبی هَخَد دس ویسِاص سبلِ

ّب سا اص آٍى خبسج وشدُ ٍ ثِ هٌظَس خلَگیشی اص خزة سشیغ سطَثت، دس سبػت ًوًَِ 24ًوًَِ ّب دس آٍى لشاس دادُ ضذًذ. ثؼذ اص گزضت 
ّب تؼییي (، دسغذ سطَثت آى1-3ی ریل )ّب هدذداً تَصیي ضذُ ٍ ثش اسبس ساثطِدسیىبتَس لشاس دادُ ضذًذ. ثؼذ اص گزضت چٌذ دلیمِ، ًوًَِ

 ضذ.
 

(3-1) 100 × 
 ٍصى هشطَة وبُ –ٍصى خطه وبُ 

 ; دسغذ سطَثت وبُ
 ٍصى هشطَة وبُ

 

 ی خویشکاغز تْیِ
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ی چشخبى هَخَد دس آصهبیطگبُ غٌبیغ چَة ٍ وبغز داًطگبُ ػلَم وطبٍسصی ٍ هٌبثغ پخت خویشوبغز دس دیگ پخت ًبپیَستِ
گشم )ثشاسبس ٍصى  100ّبی وبُ، ضبّذ ضبهل ٍصى سبلِ لیتشی است، اًدبم ضذ. ػَاهل ثبثت پخت 5/2هخضى  6طجیؼی گشگبى وِ داسای 

ای اصضشایط هتفبٍت اػن اص صهبى ّبی اٍلیِ، ثب گستشُدسخِ سلسیَس ثَدًذ. پخت 160ٍ دهبی ثیطیٌِ،  1ثِ  7خطه(، ًسجت هبیغ ثِ وبُ، 
(. ثشای ایي هٌظَس، للیبئیت 1-3( اًدبم ضذًذ )خذٍل 20ل سًگجشی )خویشی ثب ػذد وبپبی ووتش اص خْت دستیبثی ثِ خویش لبث ،هبًذ ٍ للیبئیت

دلیمِ اػوبل ضذًذ. پس اص  150ٍ  120، 60،90، 30( ثش پبیِ ٍصى خطه وبُ ٍ صهبى هبًذّبی NaOHدسغذ )ثش هجٌبی  20ٍ  18، 15
ّبی فَق، هخبصى اص دیگ پخت خبسج ضذُ ٍ دس داخل ظشفی پش وذام اص صهبىیبثی ثِ خویشی ثب ػذد وبپبی هَسدًظش، پس اص اتوبم ّش  دست

ّب هتَلف ضًَذ. فطبس هَخَد دس هخبصى اص طشیك ثبص وشدى ضیش تخلیِ، خبسج ضذُ ٍ سپس دسة هخبصى ثبص اص آة سشد لشاس گشفتٌذ تب ٍاوٌص
خشٍج وبهل هبیؼبت پخت سیبُ هَخَد دس آى، تَسط آة ضیش هص سیختِ ضذُ ٍ تب  200ی ثؼذ، هحتَیبت هخبصى ثش سٍی اله ضذ. دس هشحلِ

ضستطَ دادُ ضذًذ. هبیغ خشٍخی، هخلَطی ضبهل ثخص حل ضذُ لیگٌیي ٍ پلی سبوبسیذّب، هَاد استخشاخی، ثشخی تشویجبت ضیویبیی 
 ثبضذ.اًذ، هیٍاوٌص ًىشدُ ٍ ًیض هَاد ضیویبیی خذیذی وِ دس طَل فشایٌذ خویشسبصی تطىیل ضذُ

 

 هایع پخت سیاُ pH تعییي
 گیشی ضذ. گشاد اًذاصُدسخِ سبًتی 25±1هتش دس دهبی  pHسیبُ تَسط  پختهبیغ  pHدس پبیبى پخت، 

 

 تعییي دسصذ سطَبت ٍ باصدُ خویشّای حاصل
گیشی ضذ. سپس اص خویشّبی هزوَس، دٍ ثبس ًوًَِ گیشی  ّبی پالستیىی اًذاصُاثتذا ٍصى ول خویشّبی َّاخطه هَخَد دس ویسِ

گیشی ٍصى ول  ّب تؼییي گشدیذ. پس اص تؼییي دسغذ سطَثت ٍ اًذاصُ، دسغذ سطَثت آى2-3تػبدفی اًدبم ضذ ٍ دس ًْبیت هطبثِ ثٌذ 
 ی ریل  ثبصدُ تؼییي ضذ.خویشّبی َّا خطه، ٍصى وبهالً خطه خویشّب تؼییي گشدیذ ٍ دس ًْبیت ثب استفبدُ اص ساثطِ

 

(3-2)  100× 
 )گشم(ٍصى خویش وبهالً خطه 

 ; ثبصدُ
 ٍصى وبُ وبهالً خطه )گشم(

 

 خویشکاغز 1تعییي عذد کاپا
ًشهبل وِ ثِ ٍسیلِ یه گشم خویشوبغز دس ضشایط استبًذاسد دس هحیط اسیذی هػشف ضذُ ثبضذ،  1/0لیتش پشهٌگٌبت پتبسین  هیلی

ثبضذ. تؼییي ػذد وبپب، آصهبیطی است وِ ثشای خویشوبغز هیضَد ٍ دس ٍالغ هؼیبسی اص لیگٌیي ثبلی هبًذُ دس تحت ػٌَاى ػذد وبپب تؼشیف هی
سٍد. هسلن است وِ ّشچِ ػذد وبپبی خویش وبغز ثیطتش ثبضذ، خویش تیشُ تش ٍ سًگجشی تؼییي هیضاى لیگٌیي صدایی ٍ لبثلیت سًگجشی ثىبس هی

ش ثِ هٌظَس سًگجشی خَاّذ ثَد. دس ایي ثشسسی، آى دضَاستش ٍ ًیبصهٌذ هَاد ضیویبیی ثیطتش است؛ وِ ایي اهش هستلضم غشف ّضیٌِ ثیطت
TAPPIگیشی ػذد وبپبی خویشوبغز هطبثك ثب استبًذاسد  اًذاصُ

غَست گشفت. اًذاصُ گیشی ػذد وبپب ثشای توبم  99om-236Tثِ ضوبسُ 2
 تىشاس اًدبم ضذ. 3ّبی خویش دس ًوًَِ

 

 تعییي دسجِ سٍاًی خویش کاغز
ّبست. دسخِ سٍاًی خویشّبی هَسدًظش هطبثك همبٍهت الیبف دس ثشاثش ػجَس آة اص هیبى آىدسخِ سٍاًی خویشوبغز ضبخػی اص 

 تؼییي ضذ. 04om-227Tثِ ضوبسُ  TAPPIاستبًذاسد 
 

                                                           
1
 - Kappa number 

2
 - Tappi standard methods 



                                                                                 
 

4 
 

دٍهیي ّوایص هلی صیاًت اص هٌابع طبیعی ٍ 

 1394اسفٌذ  13ٍ  12هحیط صیست، 

 داًطگاُ هحقق اسدبیلی

 خویش کاغز 3پاالیص
ّبی الیبف ثشای تَلیذ وبغز ٍ همَای ثب ویفیت هطلَة، آٍسی هىبًیىی خویش وبغزّبی ضیویبیی ثِ هٌظَس تغییش ٍیژگی ػول

اًدبم ضذ. دسخِ سٍاًی هَسد ًظش دس ایي  00sp- 248 Tثِ ضوبسُ  TAPPIضَد. پبالیص خویش وبغز هطبثك استبًذاسد پبالیص ًبهیذُ هی
 دس ًظش گشفتِ ضذ. 350±25تحمیك 

 

 4تْیِ کاغزّای دست ساص
 تْیِ گشدیذ. TAPPIی استبًذاسد هدوَػِ 02sp- 205 Tگشهی ثشاسبس دستَسالؼول 60سبص  وبغزّبی دست

 

 ّای فیضیكی کاغزّای دست ساص گیشی ٍیظگی اًذاصُ

 5ٍصى پایِ
ضَد. ٍصى پبیِ وبغز ثش اسبس دستَسالؼول ضَد، ٍصى پبیِ ًبهیذُ هیخشم ٍاحذ سطح وبغز وِ ثشحست گشم ثش هتشهشثغ ثیبى هی

02om-410T  استبًذاسدTAPPI  تؼییي ضذ.گشم  001/0ثِ ٍسیلِ تشاصٍی دلیك آصهبیطگبّی ثب دلت 
 

 6ضخاهت
ثِ ضوبسُ  TAPPIضخبهت ػجبست است اص فبغلِ ػوَدی ثیي سطَح اغلی وبغز یب همَا. ضخبهت وبغزّب ثش اسبس استبًذاسد 

05om-411T ُگیشی ضذ. اًذاص 
 

 حجن ٍیظُ
هدوَػِ  70wd-426Tطجك دستَسالؼول دس ایي ثشسسی، حدن ٍیژُ ضَد. ثبله حدوی است وِ تَسط یه گشم وبغز اضغبل هی

 هتش هىؼت ثش گشم ثیبى ضذ. ثبله ثب داًسیتِ ظبّشی ساثطِ ػىس داسد.هحبسجِ ٍ ثشحست سبًتی TAPPIاستبًذاسد 
 

 7هقاٍهت بِ ًفَر َّا
-ّب حدن َّایی سا وِ دس ٍاحذ صهبى ػجَس هیوٌٌذ؛ ثشخی اص آىپزیشی دس ثشاثش َّا ثش دٍ هجٌب وبس هیگیشی ًفَرّبی اًذاصُُدستگب

صهبى الصم ثشای ػجَس حدن هؼیٌی ّب، لیتش ثش ثبًیِ است )لبثلیت ػجَس َّا(؛ ثشخی دیگش اص دستگبُ وٌٌذ وِ ٍاحذ آى هیلیگیشی هیاًذاصُوٌذ 
َر گیشی همبٍهت دس ثشاثش ًفدس ایي تحمیك اص دستگبُ اًذاصُ وٌٌذ )همبٍهت ثِ ًفَر َّا(. لیتش( سا ثشحست ثبًیِ گضاسش هی اص َّا )ثشحست هیلی

لیتش َّا ثشحست ثبًیِ سا ًطبى  هیلی 300ضذ وِ صهبى الصم ثشای ػجَس  َّا هَخَد دس آصهبیطگبُ غٌبیغ خویش ٍ وبغز داًطگبُ گشگبى استفبدُ
 دّذ. هی
 

 ساص ّای هقاٍهتی کاغزّای دست گیشی ٍیظگی اًذاصُ

 8هقاٍهت کططی

                                                           
3
 - Refining  

4
 - Handsheet  

5
 - Grammage  

6
 - Caliper 

7
 - Air resistance 

8
 - Tensile strength 
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ًَاس ٍ سشػت ثبسگزاسی، ّش دٍ ثِ دلت هطخع ضذُ است،  وِ طَل ًیشٍی الصم ثشای پبسُ وشدى یه ًَاس ثبسیه وبغز ٌّگبهی
ضَد. همبٍهت وططی وبغزّبی دست سبص تْیِ ضذُ ثش اسبس  ضَد وِ ثشحست ویلًَیَتي ثش هتش ثیبى هیهمبٍهت وططی ًبهیذُ هی

 گیشی ضذ. اًذاصُ 01om- 494 Tثِ ضوبسُ  TAPPIاستبًذاسد 
 

 9هقاٍهت بِ پاسگی
ی ایدبد ضذُ دس یه ًوًَِ وبغز سا همبٍهت ثِ پبسگی گَیٌذ. ایي آصهَى ثش اسبس ِ پبسگی اٍلیِهمذاس ًیشٍی الصم خْت اداه

 اًدبم ضذ. 04om- 414 Tثِ ضوبسُ  TAPPIاستبًذاسد 
 

10هقاٍهت بِ تشکیذى
 

)هٌجسط همبٍهت ثِ تشویذى ػجبست است اص همبٍهت یه ٍسق وبغز دس ثشاثش تغییش ضىل ثِ ٍسیلِ یه پشدُ الستیىی ثبد ضًَذُ 
گیشی ایي همبٍهت اص دستَسالؼول  ضَد. خْت اًذاصُی پبسگی )تشویذى( وبغز تؼییي هیگیشی فطبس ّیذسٍلیىی دس ًمطِ ضًَذُ( وِ ثب اًذاصُ

02om- 403 T  استبًذاسدTAPPI .استفبدُ گشدیذ 

 

 سٍش تجضیِ ٍ تحلیل آهاسی
( یه ANOVAّب ثب آًبلیض ٍاسیبًس ) . تدضیِ ٍ تحلیل دادُثشسسی ولیِ هحبسجبت دس لبلت طشح وبهالً تػبدفی اًدبم گشدیذ

 استفبدُ ضذ. SPSS 16افضاس  ّب اص ًشم ّب ثِ ٍسیلِ آصهَى داًىي اًدبم ضذ. ثشای  تحلیل دادُ ثٌذی هیبًگیي طشفِ ٍ گشٍُ
 

 ًتایج ٍ بحث

 ّا ٍ خویشساصی اص کاُ گٌذم پخت
اًدبم ضذًذ. ساثطِ ثیي ػذد وبپب، ثبصدُ ٍ صهبى هبًذ دس دهبی  20صیش ّبی اٍلیِ خْت سسیذى ثِ خویشی ثب ػذد وبپبی پخت

 آٍسدُ ضذُ است: 1ثیطیٌِ ثشای پخت ضبّذ دس خذٍل 
 

 سابطِ بیي عذد کاپا ٍ باصدُ با صهاى پخت -1جذٍل 
 صهبى هبًذ ػذد وبپب ثبصدُ )دسغذ(

 دس دهبی ثیطیٌِ )دلیمِ(
 (دسغذللیبئیت )

)ثشحست سَد 
 سَصآٍس(

 لبثل لجَل ٍاصدُ

94/0 6/43 8/33 90 15 
13/1 43 34 120 

43/0 5/41 6/27 60 18 
47/0 3/39 1/21 90 

47/0 6/44 9/23 120 

58/0 1/44 9/22 150 

60/0 3/43 7/20 30 20 
57/0 44 9/19 60 

41/0 5/42 7/18 90 

30/0 3/43 18 120 

30/0 3/42 2/18 150 

                                                           
9
 - Tear strength 

10
 - Burst strength 
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دسغذ  20دلیمِ( تیوبسّبی ثب للیبئیت  30ّب )ثِ استثٌبی هذت صهبى ضَد، دس توبم صهبىخذٍل فَق دیذُ هیّوبى طَسی وِ دس 

دسغذ هٌدش ثِ تَلیذ خویشی ثب ػذد  18ٍ  15اًذ. اص طشف دیگش استفبدُ اص للیبئیت ( تَلیذ وشد20ُخویش لبثل سًگجشی )ػذد وبپبی ووتش اص 
سبص تؼییي  دلیمِ ثِ ػٌَاى تیوبس هٌتخت خْت تَلیذ وبغز دست 90دسغذ ٍ صهبى هبًذ  20تیوبس ثب للیبئیت  ًطذًذ. ثٌبثشایي 20وبپبی ووتش اص 

 ضذ.
 

 ّای فیضیكی ٍ هقاٍهتی خویشکاغز گیشی ٍیظگی اًذاصُ

 ّای فیضیكی خویشکاغز ٍیظگی

 76/95سبًتیوتش هىؼت ثش گشم،  51/1حدن ٍیژُ، ضخبهت ٍ لبثلیت ًفَر َّای وبغزّبی حبغل اص وبُ گٌذم، ثِ تشتیت 
( تَلیذ خویش سَدا اص وبُ گٌذم سا ثشسسی وشدًذ ٍ همبدیش هطبثْی سا ثشای 1389ثبًیِ هحبسجِ ضذ. هْذٍی ٍ ّوىبساى ) 9/29هیىشٍهتش ٍ 

 ٍسدًذ. پبساهتشّبی فَق الزوش  ثِ دست آ
ثبضذ. ثِ ػٌَاى هثبل  ّبی وبغز است وِ دس وبغزّبی سٍصًبهِ ٍ چبح ٍ تحشیش داسای اّویت صیبدی هی ضخبهت اص خولِ ٍیژگی

وبغزّبی چبح هتٌبست ثب فشآیٌذ چبح هشثَطِ، ثِ ضخبهتی هطخع ٍ یىٌَاخت ًیبص داسًذ تب ثش سٍی دستگبُ چبح ثِ خَثی ػول ًوَدُ ٍ 
 (.7دچبس اضتجبُ ًگشدد )دستگبُ  سیستن تغزیِ

-هتش هىؼت ثش گشم هی ی حدوی است وِ تَسط یه گشم وبغز اضغبل ضذُ ٍ ٍاحذ آى ثش حست سبًتیدٌّذُ حدن ٍیژُ ًطبى

تَاى ثِ همبٍهت وبغز پی ثشد صیشا ثب افضایص اتػبالت داخلی وبغز، حدن ٍیژُ وبّص ٍ همبٍهت وبغز ثبضذ. ثب استفبدُ اص حدن ٍیژُ هی
 (.7ضَد ) ی ثیطتش ثبػث افضایص ًشهی دستوبل وبغزی ٍ وبغزّبی چبح ٍ تحشیش هییبثذ. حدن ٍیژُیافضایص ه

 

 ّای هقاٍهتی خویشکاغز ٍیظگی

 اسائِ ضذُ است. 2سبص دس خذٍل  همبدیش همبٍهت وططی، همبٍهت ثِ تشویذى، همبٍهت ثِ پبسُ ضذى وبغزّبی دست
 

 ٍهتی کاغزّای هقا گیشی ٍیظگی تاثیش اًذاصُ  -2جذٍل 

 ًَع تیوبس هأخز
ضبخع همبٍهت ثِ 

 (Nm/gوطص)
ضبخع همبٍهت ثِ تشویذى 

(KPa.m
2
/g) 

ضبخع همبٍهت ثِ پبسُ ضذى 
(mN.m

2
/g) 

 تحمیك وًٌَی
خویشسبصی اص وبُ 

 گٌذم
42/80 68/5 6/6 

هْذٍی ٍ ّوىبساى 
(1385) 

خویش سَدا اص وبُ 
 گٌذم

3/83 64/4 74/8 

هْذٍی ٍ ّوىبساى 
(1385) 

 07/8 09/2 54/43 اص ًیسَدا 

سشائیبى ٍ ّوىبساى 
(1389) 

خویشسَدا اص ثشٍى 
 چَة غٌَثش

76 92/6 12/7 

سشائیبى ٍ ّوىبساى 
(1389) 

خویشسَدا اص دسٍى 
 چَة غٌَثش

65 92/6 25/5 

 
ثبضذ. افضایص اتػبل ثیي الیبف دس اثش افضایص هْوتشیي فبوتَس هَثش ثش همبٍهت وططی، تؼذاد ٍ ویفیت اتػبل ثیي الیبف هی

( ًیض ًتبیح هطبثْی ثشای ضبخع 1385(. هْذٍی ّوىبساى )7پبالیص وشدى یب پشس وشدى تش، همبٍهت وططی وبغز سا افضایص خَاّذ داد )
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َسط سشائیبى ٍ ّوىبساى وطص خویش سَدای حبغل اص وبُ گٌذم گضاسش وشدًذ. خویش سَدا دسٍى چَة ٍ ثشٍى چَة غٌَثش دلتَئیذس ًیض ت
ثبضٌذ. اگشچِ ثب افضایص طَل ( تَلیذ ٍ هَسد اسصیبثی لشاس گشفت. طَل فیجش ٍ اتػبل ثیي الیبف دٍ فبوتَس هَثش دس همبٍهت تشویذى هی1389)

یذى آصهًَی است وِ یبثذ اهب همبٍهت تشویذى ثیطتش ثِ اتػبل ثیي الیبف ثستگی داسد. همبٍهت ثِ تشوفیجش، همبٍهت ثِ تشویذى افضایص هی
گیشی وبغز ثَدُ ٍ ثب ٍصى پبیِ وبغز هتٌبست است ٍ ضذیذاً تحت  دّذ، لزا تحت تبثیش ضىلثخص ون استحىبم )ضؼیف( وبغز سا ًطبى هی

 (.7گیشد ) تبثیش تغییشات سطَثت لشاس هی
داسًذ، تؼذاد اتػبالت ثیي الیبف ٍ همبٍهت ثِ پبسگی ثِ ػَاهلی ًظیش طَل الیبف، تؼذاد الیبفی وِ دس پبسُ ضذى وبغز دخبلت 

همبٍهت اتػبالت ثستگی داسد. طَل الیبف فبوتَس ثسیبس هْوی دس همبٍهت پبسُ ضذى است. ثب افضایص طَل الیبف همبٍهت پبسُ ضذى ًیض 
صثشی ًیض اص یبثذ صیشا افضایص طَل الیبف ثِ هفَْم غشف ًیشٍی ثیطتش ثشای وٌذى الیبف است. همبٍهت ته ته الیبف ٍ افضایص هی

 (.7ّبی ثیطتش وبغز هَثشتشًذ )ّب دس داًسیتِپبساهتشّبی هَثش ثش پبسگی است ّش چٌذ ایي ٍیژگی
ثشای ثشٍى چَة ٍ دسٍى چَة غٌَثش، ضبخع وطص ووتش اص خویش سَدای وبُ گٌذم دس تحمیك وًٌَی ثَد؛ اهب ضبخع تشویذى 

ّبی خویش ضیویبیی حبغل اص گیبُ  سد ثشسسی دس ایي تحمیك تش ثَد. همبیسِ ٍیژگیٍ پبسُ ضذى ثیطتش اص همبدیش هحبسجِ ضذُ ثشای خویش هَ
( تَلیذ ٍ هَسد اسصیبثی لشاس گشفتِ حبوی اص تفبٍت فبحص ثیي ایي گًَِ ٍ غٌَثش هی ثبضذ. 1385( وِ تَسط هْذٍی ٍ ّوىبساى )2ًی )خذٍل 

ش حبغل اص وبُ گٌذم ٍ غٌَثش هی تَاى ًتیدِ گشفت وِ گًَِ وبُ گٌذم، ثب تَخِ ثِ ٍخَد تفبٍت هؼٌبداس ٍ دس ػیي حبل غیش فبحص ثیي خوی
خبیگضیي هٌبسجی ثشای هٌبثغ لیگٌَسلَلضی چَثی است. ایي هسئلِ دس وطَسّبی ًظیش وطَس ایشاى وِ تىبفَی تبهیي ظشفیت اسوی غٌبیغ 

 چَة ٍ وبغز سا ًذاسد اّویت ثیص اص پیص هی یبثذ. 
 

 ًتیجِ گیشی کلی
 20ی ضبّذ ًطبى داد وِ ثب افضیص هیضاى للیبئیت، ػذد وبپبی خویش حبغل وبّص یبفتِ ٍ دس للیبئیت اص خویشسبصی ًوًًَِتبیح حبغل  -1

 حبغل ضذ.  20ثشی ثب ػذد وبپبی ووتش اص دلیمِ، خویش لبثل سًگ 90دسخِ سلسیَس ٍ هذت صهبى  160( ٍ دهبی NaOH)ثش هجٌبی 

فبحص ثیي خویش حبغل اص وبُ گٌذم ٍ غٌَثش هی تَاى ًتیدِ گشفت وِ گًَِ وبُ گٌذم، ٍخَد تفبٍت هؼٌبداس ٍ دس ػیي حبل غیش  -2
 خبیگضیي هٌبسجی ثشای هٌبثغ لیگٌَسلَلضی چَثی است. 
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دٍهیي ّوایص هلی صیاًت اص هٌابع طبیعی ٍ 
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