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 چکيده

تواند در پیدا کردن محصوالت فیبری مناسب بسیار موثر باشد. به گیاهان از نظر مورفولوژیکی، فیزیکی و شیمیایی میارزیابی 

کند. همان طور که های مختلف لیگنوسلولزی غیرچوبی را بیان میطوری که این عوامل می توانند پتانسیل کاغذسازی گونه

های دیواره سلولی است ، خصوصیات مقاومتی کاغذ تولیدی نیز به ه ویژگیخواص فیزیکی و شیمیایی تا حد زیادی وابسته ب

خصوصیات مورفولوژیکی نظیر طول و پهنای الیاف در تخمین کیفیت  .شود، بستگی داردنوع سلولی که الیاف از آن مشتق می

هستند در حالی  1به 100د خمیر کاغذ تولیدی بسیار موثر است. الیاف مناسب کاغذ سازی دارای نسبت طول به پهنای حدو

است . در گونه های سوزنی برگ این نسبت حدودا  1به  1000که در الیاف لیگنوسلولزی غیر چوبی پارچه این نسبت بیشتر  از 

نسبت طول به پهنا در گونه ها ی لیگنوسلولزی غیر چوبی بسیار متنوع  .است 1به  20-60و در پهن برگان  1به  60 -100

میلیمتر است که  30تا 1میانگین طول الیاف از  .گونه ای که الیاف از آن مشتق می شوند بستگی دارندبوده و به نوع 

در گونه های  1به  1500به یک تا  50ها و بلندترین آن در کتان است . میانگین نسبت طول به قطر از کوتاهترین آن در علف

و ضخامت دیواره سلولی بر سختی و مقاومت کاغذ ساخته شده از لیگنوسلولزی غیر چوبی متفاوت است . اندازه حفره سلولی 

الیاف موثر است . الیافی با حفره سلولی قطور و دیواره های نازک تمایل به لهیده شدن یا نواری شدن در طی فرآیند خمیر 

قاومتی خوب را در کاغذ سازی و کاغذ سازی دارند در نتیجه پیوند خوبی بین الیاف ایجاد می شود که این عامل ویژگی های م

 .ایده آل هستند غذسوزنی برگان به علت طول الیاف زیاد و ساختار مناسب ، برای تولید کا .ایجاد میکند

 .مورفولوژیکی، الیاف، کاغذسازیهای ویژگی کلمات کليدی:
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Abstract  
Evaluation of plants morphologically, physically and chemically can be very effective in finding 

suitable fiber products. These factors may explain the paper-making potential of different non-wood 

lignocellulosic species. Just as the physical and chemical properties largely depend on the properties 
of the cell wall, the resistive properties of the paper produced also depend on the type of cell from 

which the fiber is derived. Morphological characteristics such as fiber length and width are very 

effective in estimating the quality of pulp produced. Suitable paper fibers have a length-to-width ratio 

of about 100: 1, whereas in non-wood lignocellulosic fibers this ratio is greater than 1000: 1. In the 
coniferous species the ratio is approximately 60-100 to 1 and in the broadleaf 20-60 to 1. The length-

to-width ratio of non-woody lignocellulosic species varies greatly depending on the species from 

which the fibers are derived. The average fiber length is from 1 to 30 mm, the shortest in grass and the 
longest in flax. The average length to diameter ratio varies from 50 to 1 to 1: 1 in non-woody 

lignocellulosic species. The size of the cell cavity and the thickness of the cell wall affect the hardness 

and strength of the paper made of fibers. Fibers with thick cell cavities and thin walls tend to crush or 
strip during the pulping and paper-making process, resulting in a good bonding between the fibers, 

which provides good resistance properties to the paper. Needles are ideal for paper production because 

of their long fiber length and proper structure. 
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