تاریخ دریافت1394/01/26 :
تاریخ پذیرش1394/04/13 :

ص 602-585

ارتقای ویژگیهای کیفی مخلوط خمیرکاغذهای روزنامه و مجلۀ
بازیافتی با تیمار آنزیمی همیسلوالز
 ایمان اکبرپور؛ دانشجوی دکتری صنایع خمیر و کاغذ ،دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان ،دانشکدۀ مهندسی چوب و کاغذذ ،گذروه
صنایع خمیر و کاغذ ،گرگان ،ایران.
 علی قاسمیان؛ دانشیار ،دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان ،دانشکدۀ مهندسی چوب و کاغذ ،گروه صنایع خمیر و کاغذ ،گرگان ،ایران.
 حسین رسالتی؛ استاد ،دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری ،دانشکدۀ مهندسی چوب و کاغذ ،گروه صنایع چوب و کاغذ ،ساری ،ایران.
 احمدرضا سرائیان؛ دانشیار ،دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان ،دانشکدۀ مهندسی چوب و کاغذ ،گروه صنایع خمیر و کاغذ ،گرگان ،ایران
 احمد جهان لتیباری؛ استاد ،دانشگاه آزاد اسالمی کرج ،دانشکدۀ چوب و کاغذ ،کرج ،ایران.

چکیده
مرکبزدایییمتیااو شییمیاییپیشیناادشیا 

مرکبزداییآنزیمیبهعنوانروشسازگاربامحیطزیستبرایتکمیلیاجایگزینی
استخراجشا ازقارچAspergillus nigerبیرویژگییهیایکییییکا یالاایلاز

همیسلوالز
است.دراینپژوهشتأثیرآنزیم 
مخلوط70درااخمیرکا اروزنامهو30دراامجلۀباطلهارزیابیشا.آنزیمهمییسیلوالزدرسیوو مختلی 0/2،)H1(0/1
()H3(0/5،)H2و1دراا()H4براساسوزنخشی خمیرکا یاوزمیانهیایمختلی )T2(50،)T1(40و60دقیقیه()T3در
بهکارگرفتهشیا ودرادامیهخمیرکا یاها
شرایطثابتدرااخشکی10دراا،درجۀلرارت55-60°Cدرمحاودۀ pH6/5-7
شستوشووشناورسازیشانا.نتایجنشاندادکهدر لظتآنزیم0/2درااوماتزمان60دقیقه(تیمار)H2T3یا لظتآنیزیم
روشنتر،سییاتروهمزمانماتیمناسیبدرمقایسیهبیا

مراتب

میتوانکا اهای 
به
0/5درااوماتزمان50دقیقه(تیمار ،)H3T2
زدایینشا (تیمار)C1وخمیرکا
خمیرکا امرکب 

امرکب 
زداییشاۀشیمیایی(تیمار)C2تولیاکرد.همچنییندرتیمارهیایH2T3

بیشترینمیانگینشاخصمقاومتبیهکشیش(32/271و30/017نییوتنمتیربیرگیرم)،طیو پیارگی(3/131و2/974

وH3T3
میلینیوتن)وهمچنینبیشترینشاخصمقاومتبهترکیاگی(2/73و2/475کیلوپاسکا متر
کیلومتر)وسیتیکا ا(3/94و 4/12
میلینییوتنمتیرمربیعبیر
مربعبرگرم)بهترتیبدرتیمارهایH2T3وH4T2وبیشترینشاخصمقاومتبهپارگی(7/688و 7/34
گرم)درتیمارهایH1T1وH1T2مشاها شاکهاینمقادیربهمراتبمولوبترازکا اهایلاایلازتیمارهیایC1وC2اسیت.
بهطورکلینتایجبهدستآما ازاینپژوهشبیانگرآناستکهآنزیمهمیسلوالزپتانسیلخیوبیرادرباویودویژگییهیایکیییی
دارامیباشا.

مخلوطکا اروزنامهومجلهبازیافتی(درمقایسهباسیستممتااو انعتی)
هاینوری،ویژگیهایمکانیکی.


سلوالز،ویژگی

بازیافتی،همی
واژگان کلیدی :کا اروزنامۀبازیافتی،کا امجلۀ
 نویسندۀ مسئول ،تلفن09113534809 :

Email: iman.akbarpour@gmail.com
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مقدمه

مرکب)رادرمرللۀشناورسازی/شسیتوشیوافیزایش

استیاد ازالییا بازییافتیدردنیادهیۀاخییربیهطیور

میدها[ .]9،8


گسییترد افییزایشیافتییهاسییتودراییینزمینییهفراینییا

ارزیییابیاسییتیاد ازمخلییوطآنییزیمهییایسییلوالزو

مرکبزداییمرللۀمامییدربازییابیالییا محسیوب

همیسلوالزدرمرکبزداییوقابلییترنی بیریکا یا

میشود[.]2،1براسیاسپییشبینییهیا،تیاسیا ،2020

روزنامۀباطله،بیانگرآناستکهاستیاد ازاینآنزیمهیا

ضریبرشالاود2دراادربیارۀاسیتیاد ازگیاهیان

موجییبباوییودویژگیییهییاینییوریومکییانیکیکا ییا

یردوبیوضیریبرشیا3درایادرمیوردمریر 

میشود.ویژگیهاینوریکا اپسازرن بیریباویود

کا اهایبازیافتیمور شا استکهنشانمیدهیادر

یافت،اماویژگییهیایمکیانیکیکا یاکیاهشیافیت.

سا هایآتیاینانعتبایابخیشعمیاۀمیواداولییۀ

استیاد از1درایاآنیزیمدرمجمیوبباتیریننتیجیهرا

ساختکا اراازبازیافتکا یاهایباطلیهتیأمینکنیا

نشانداد است.بهطورکلیمیزانمریر 0/05درایا

[.]3درمرکبزدایییمتیااو شییمیایی،میوادشییمیایی

زداییشیا ورنی بیرینشیا و
برایخمیرکا امرکب 

روبهدلیلخروجزیادمیواد
زیادیمرر میشود،ازاین 

مرر 0/5دراابرایخمیرکا امرکبزدایییشیا و

آالینا ،بهسیستمهیایبیاتریییۀپسیابپرهزینیهنییاز

بریشا قادربیهتیأمینمشخریاتالزمبیهلحیا 
رن  

است[.]6-4درایینزمینیهبیرایبرطیر کیردنایین

ویژگیهایکیییبرایکا اروزنامهموابقبیااسیتاناارد

بهدلییلکیاراییزییادواثیر
مشکل،مرکبزداییآنزیمی 


SNI 14-0091-1998بییود اسییت[.]9همچنیییننتییایج

زیستمحیویکم،توجهزیادیرابهخیودجلیبکیرد 


بررسیمرکبزداییمخلیوط70درایاکا یاروزنامیۀ
5

4

است[.]7تیمارهایآنزیمیبالا نرمههیایالییا و

باطله( )ONPو30درااکا امجلۀباطلیه( )OMG

همچنیینباویودفیوریلیهشیانالییا خمیرهیایکا یا

بااستیاد از3نوبآنزیمسیلوالزتجیاری(آنیزیمهیادر

بازیافتی،موجیبباویودقابلییتآبگییریخمیرکا یا،

ابتاایمرللۀخمیرکا اسیازیمجیادبیهمییزانثابیت

افزایشسرعتتولیاماشینکا اوباویودویژگییهیای

،300U/kgمحییاودۀ،pH6-9زمییانمانییا3سییاعت

میییشییود[.]9،8اسییتیاد از
مقییاومتیکا ییالااییل 

همرا باافزودن0/06دراافعا سازسوحیدرشرایط

بهجااسازیفیریلهیای

آنزیمهایسلوالزوهمیسلوالز

ثابتفراینایافزود شانا)درمقایسیهبیاسیسیتمهیای

ریز1تحتعنوانپایاۀکنا شان2الیا منجرمیشیود
وجااسازیمرکبازسوحکا اراآسانمیکنا.تغیییر



6

مرکبزداییقلیایی(سیستممتااو انعتی) یاسیولییت
خنثییی(7درمحییاودۀpHخنثییی)نشییانداداگردییه

بهدلیلجااسازیفیورییلهیای
آبگریزی3ذراتمرکب 

آنزیمهایمیورداسیتیاد قیادربیهجااسیازیمعنییدار

ریییز،میییزانجااسییازیآالینییاهییا(جااسییازیالیییا /

مرکبازمخلیوط(ONP/OMGکیاهش لظیتمی ثر
8

مرکییببییاقیمانییا )بودنییا،اثربخشیییکمتییریرادر

1. Small fibrils
2. Peeling
3. Hydrophobicity

4. Old newspaper
5. Old magazine
6. Conventional deinking system
7. Neutral sulfite
)8. Effective residual ink concentration (ERIC
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مقایسهبامرکبزداییشیمیایییاسولییتنشیاندادنیا.

موردخمیرکا امقوایکیارترنگیی،مرکیبزدایییبیا

هایموردآزمایشقادربهمرکبزداییی

هیچکاامازآنزیم

سیستمLMSبهکا اهایبادرجیۀروشینیبیشیتر(تیا

کانهشا (بهطورمرنوعی)نوودنا
مخلوط ONP/OMG

لاود3درااایزو)و لظتهایکمتیرمرکیبدیا 

وبییااسییتیاد ازروششیییمیاییوسییولییت،قابلیییت

انجامیا[.]11نتایجاثربخشییمرکیبزدایییفیزیکییو

مرکبزداییضعیییلاالشا.تیمارسلوالزبیهتنایایی

آنزیمیبهعنیوانفراینیاهایبازییابیسیازگاربیامحییط

روزنامۀکانهشا کارامانیسیت،

برایمرکبزداییکا ا

زیستدرموردخمیرکا ابازییافتیONPنشیاندادکیه

اماترکیبآنزیمباشیمیسولییتکیاراییمرکیبزداییی

مرکبزداییONPباالکازنیازمناافیزودنمیادۀواسیوه

معنیداریافزایشمییدهیاوراهویرد
سولییترابهطور 

نیستودرااکاهشمییزانERICدرلالیتترکیویی

بییهمنظییوردسییتیابیبییه
بییالقوایرادرpHخنثییی 

زایالناز-الکاز(65/8درایا)بیشیترازخمیرکا یاهای

روزنامۀکانهشا ایجادمییکنیا[.]10

مرکبزداییم ثر

اییشا بازایالناز(47/9دراا)یاالکاز(62/2
مرکبزد 

همچنییینارزیییابیهییایانجییامگرفت یهدرزمینییۀکییارایی

دراا)بهطیورمجیزابیوداسیت.همچنییندرلالیت

مرکبزاییآنزیمیالیا بازیافتی(شاملالیا روزنامیه،

ترکیوی،افزایشدرجۀروشنی(21/6دراا)،طو پیار

1
)توسییطآنییزیمهییای

مجلییهومقییوایکییارترنگییی

شان(16/5درایا)،فیاکتورترکییاگی(4/2درایا)،

هیارولیزکنناۀکربوهیارات2شیاملآنیزیمهیایسیلوالز

فاکتورپارگی(6/9دراا)،ویسیکوزیته(13درایا)و

(بییافعالیییتهییایانییاوگلوکانازواگزوکلوکانییاز)و

کریستالیتۀسلولز(10/3دراا)همیرا بیاکیاهشعیاد

همیسلوالزدرمقایسهباآنزیمالکازبیانگرآناستکیه

کاپا(22دراا)ومرر میوادشییمیایی(50درایا)

آنزیمهیایذکرشیامییتواننیابیهطیورمی ثرموجیب

مشاها شا.عالوبرتغییراتاشیارشیا ،سیوحالییا 

مرکبزداییایننوبخمیرکا اهاشونا.درمیوردکا یا

(براساستراویرالکترونی)SEMبسیارفیوریلهمیشیود

روزنامۀبازیافتیهمیرا بیافراینیاشناورسیازی،درجیۀ

وبررسیهایمربوطبهطی هایFTIRبیانگرتغیییرات

روشنیکا اتا3-4درااایزوباوودیافتودرمیورد

درگروهایعاملیسوحالیا است.اسیتیاد ازفراینیا

کا ییامجلییۀبازیییافتینیییزبییااسییتیاد ازآنییزیمهییای

ترکیویییییمرکییییبزداییییییآنزیمییییی-فیزیکیییییدر

هیارولیزکنناۀ کربوهیارات،درجۀروشنیتا2/5دراا

مرکبزدایی،ONPبهباووددرجۀروشنی(28/8دراا)

ایزوافزایشپیااکرد.نتایجاسیتیاد ازسیسیتمالکیازدر

وکییاهشمقییاار73/9(ERICدراییا)کا ییامنجییر

لضورعواملواسوه(3)LMSنشاندادکیهاسیتیاد از

میشود[ .]12


اینسیستمبهتناایییادرترکیبباآنزیمهایسیلوالزو

باتوجهبهاینکهاستیاد ازآنزیمهابیرایاایال ییا

همیسلوالزدرمرکبزداییالیا مجلهوروزنامهمی ثر

بازسییازی4ویژگیییهییایالیییا روشمییییایاسییتو

نیستوبهتولیاکا اهاییبادرجۀروشینیوشیاخص

ویژگیهایالیا بازیافتیازطریقتیماربیاآنیزیمهیای

جااسازیمرکبباتریاکمتیرمنجیرمییشیود،امیادر

سلوالز)باینهمییشیونا،از

سلولزی(مثلسلوالزوهمی

1. Printed cardboard
2. Carbohydrate hydrolase
3. Laccase mediator system

طر دیگرباتوجهبیهاینکیهدرمیوردخمیرکا یاهای
4. Restore
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بازیافتیباینهسازیمرر آنزیم(دراینتحقییقآنیزیم

()rpm=2650ودرااخشکی3دراادفیویر شیانا.

همیییسییلوالز)تحقیقیییانجییامنگرفتییهاسییت،دراییین

خمیرکا الاالرویال بامش200آبگییریشیا 

پژوهش،ازآنزیمهمیسلوالزدرسوو مختلی مییزان

ودرادامهبااستیاد ازموادشییمیاییوهمچنیینآنیزیم

مرر وهمچنینزمانهایمختلی تیمیارآنزیمییدر

سلوالزبهطورجااگانهتیمارشانا .


همی

مرکبزداییمخلیوطکا یاروزنامیهومجلیۀبازییافتی
(بییهترتیییببییانسییوت30/70دراییا)اسییتیاد شییاو
اثربخشیییییآندرمقایسییییهبییییاخمیرکا ییییاهای
زداییشیا شییمیاییارزییابی
زدایینشا ومرکب 
مرکب 
شا.شایانذکراسیتکیهکا یاروزنامیۀباطلیهدراثیر
بازیافتباافتویژگیهایکیییزیادیمواجهمییشیود
وازکا الاایلنمییتیواندوبیار درسیاختکا یا
روزنامهاستیاد کرد.ازایینروازکا یامجلیهبیهعنیوان
تقویییتکننییاۀکا ییاروزنامییهبییهمنظییورکییاهشافییت
ویژگیهایکیییکا انااییاستیاد شا است .


مرکب زدایی شیمیایی و آنزیمی مخلوط خمیرکاغذهای
 ONPو  OMGبا همیسلوالز
تیمارشیمیاییکا یاهایبازییافتیONPوOMGبیا
استیاد ازموادشیمیایی(جاو )1درشیرایطثابیت
دراییاخشییکی10دراییا،درجییۀلییرارت50-55
درجۀسانتیگرادوماتزمان20دقیقهدرکیسههیای
پالستیکیدرداخللمامآبگرمانجیام گرفیت.در
تیمارآنزیمیازآنزیمهمیسلوالزبیهشیکلپیودری
اسیتیاد شیا(تاییهشیا ازشیرکتتجیاری Sigma

(Aldrichمحرو )Novozyme Corp.باکاتجاری
.) H7649محاودۀدرجۀلرارتنگاااریاینآنزیم

مواد و روشها

8درجۀسانتیگرادوفعالیتآنu/mg≥5ذکرشیا 

تهیه و آمادهسازی کاغذ  ONPو OMG

کا اهایروزنامه(همشیاری)ومجلیۀباطلیه(خیانوادۀ
سوز)ازدفترهایمرکزیشرکتهایفروشکا اباطلیه
درشییارگرگییانخریییااریشییا.اییینکا ییاهاپییساز
خریییااریدرکیسییههییایپالسییتیکیمجییزا،بییهدوراز
شرایطنامولوب(نورآفتابودماینامولوب)قرارداد 
شانا.شایانیادآوریاستکیهاززمیاندیا کا یاها
(سنکا ادا )،ی هیتهگاشتهبود.دراارطوبیت
کا اهایباطله(پسازخیردشیانوتویایلبیهابعیاد
یننامیۀ
مناسب)مویابقبیااسیتانااردT 412 om-02آیی 
تاپی1انااز گیریشا.کا اهایباطلۀخردشیاپیساز
خیساناندرآببهمات24ساعت،درداخیلدسیتگا 
پراکنا سیازبیهمیات15دقیقیهبیاتعیااددور39750
1. TAPPI

است.شایان ذکراستفعالیت 1uآنزیمهمیسیلوالز
بییهعنییوانمقییاارآنییزیمالزمبییرایجااسییازیی ی 
میکرومو -Dگاالکتوزازهمیسلولزدرمیاتزمیان
ی ساعت pH=5/5،ودمای37درجۀسیانتیگیراد
تعری شا است.درپایانتیمارهایآنزیمیبهمنظور
یرفعییا کییردنآنییزیمبییاقیمانییا درخمیرکا ییا،از
پراکسیاهیاروژنبیهمقیاار0/05درایا(براسیاس
وزنخشی خمیرکا یا)طییدورۀزمیانی10دقیقییه
استیاد شا.شرایطکلیتیمارهایآنزیمیوهمچنیین
تیمارهایشیمیاییدرجاو 1آما است .
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جدول  .1شرایط کلی تیمارهای آنزیمی با همیسلوالز
شرایط متغیر
کد تیمار

غلظت آنزیم مصرفی (درصد)
(بهازای وزن خشک خمیرکاغذ)
درصد

H1T1
H1T2
H1T3
H2T1
H2T2
H2T3
H3T1
H3T2
H3T3
H4T1
H4T2
H4T3

0/1
0/1
0/1
0/2
0/2
0/2
0/5
0/5
0/5
1
1
1

درادامییهخمیرکا ییاهایپیییشتیمارشییا بییامییواد
شیمیاییوآنزیمبااستیاد ازروشترکیویی(فراینیاهای
شستوشووشناورسیازی)مرکیبزدایییشیانا.ابتیاا
شستوشویخمیرکا ارویال بامش200بیهمیات
لاود10دقیقهتحتفشارآبیکنواخیتدرزییرشییر
آب(درمسیرشیرآبدسیتگا فیلتیربیرایتریییۀآب
تعویهشا است)وسپسفراینیاشناورسیازیدرداخیل
سلو شناورسیازی(ظرفییتدسیتگا 20لیتیر،سیرعت
همزن 1300دوردردقیقهوسرعتجریانهوا 10لیتیر
دردقیقه)درزمان20دقیقه،درااخشیکی0/8درایا
همرا باافزودن0/33درااکلریاکلسیمو0/2درایا

IU

5
5
5
10
10
10
25
25
25
50
50
50

مدت زمان تیمار آنزیمی
( دقیقه)
40
50
60
40
50
60
40
50
60
40
50
60

اندازهگیری ویژگیهای کیفی کاغذ دستساز
کا اهایدستسازاستاناارد(60گرمیی)بیااسیتیاد از
یننامیۀsp-02
دستگا کا اسازما  1 PTIموابقبیاآیی 

 T205سیاختهشیاناوویژگییهیاینیوریآنشیامل
درجیۀروشینیوزردی(،)T452 om-02سیییای(96
،)T560pmماتیوضریبجابنیور()T425 om-01وویژگیییهییایمکییانیکیشییاملشییاخصمقاومییتبییه
کشش،طو پارگیوسییتی(،)T494 om-01شیاخص
مقاومتبهپارگی()T414 om-04وشیاخصمقاومیت
بهترکیاگی()T403 om-02اناازگیریشا.

مادۀفعا سازپلییسیوربات(Tween 80براسیاسوزن

تجزیهوتحلیل آماری

خش خمیرکا ا)درمحاودۀpH8-8/5انجامگرفت.

دراینپژوهشازطیر کیامالتتریادفیبیرایمقایسیۀ

شناورسازیشا پیسازآبگییریروی

خمیرکا اهای

نتایجانااز گیریویژگییهیایکییییکا یاتولییایدر

هایپلیاتیلنیقیرارداد شیانا

ال بامش200درکیسه

فازهایمرکبزداییورنی بیریخمیرکا یا(بیهطیور

وسپسازآنااکا ادستسازاستانااردساختهشا .

جااگانه)استیاد شا.تجزیۀواریانسداد هابیااسیتیاد 

1. Paper Testing Association
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ازنرمافزارآماریSAS9.1ومقایسۀمیانگینهاآنایابیه

درجۀروشنی( 10/04دراا)،افزایشسیییای (38/09

کم آزموندانکندرسوحاطمینانآمیاری99درایا

دراا)وکاهشزردی(13/01دراا)نسوتبیهنمونیۀ

انجامگرفت .

زدایینشا مشاها شا.اییندرلیالی
خمیرکا امرکب 
استکیهدرمقایسیهبیاخمیرکا یامرکیبزدایییشیاۀ

نتایج و بحث

شیمیایی،اینتیمارلاود1/68درایادرجیۀروشینی

ت أ یر پأأی تیمأأار آنزیمأأی بأأا همأأیسأألوالز بأأر

بیشییتر22/51،دراییاسییییایبیشییترو8/93دراییا

ویژگیهای کاغذ
ویژگیهای نوری
نتایجتجزییۀوارییانسنشیاندادکیهاسیتیاد ازآنیزیم
همیسلوالزدرشرایطمختل درمقایسهبیاخمیرکا یا

زداییشا بهروش
زدایینشا وخمیرکا امرکب 
مرکب 
متااو شیمیایی،بهتغیییراتمعنییدار(سیوحاطمینیان
آمییاری99دراییا)مقییادیردرجییۀروشیینی،سییییایو
زردی(شکلهای1تا)3کا یامنجیرشیا.بیاافیزایش
میزانمرر آنزیموزمانتیمیارآنزیمیی،شیاتایین
تغییراتکمیبیشترشا است.ازطرفیدر لظتهیای
کمتراز0/2دراا،افزایشماتزمانتیمارآنزیمییتیا
50دقیقهتأثیرمعنییداریبیرمقیادیردرجیۀروشینیو
زردیکا ییانشییاننییااد،ایییندرلییالیاسییتکییهدر
لظتهایبیشتر،اینتغییراتمشاودتربود.همانطیور
کهدرشکلهای1تا3مشاها میشیود،مرکیبزداییی
شیمیاییبهافزایشدرجۀروشنی(8درایا)وسیییای
(20/1دراییا)وکییاهشزردی(4/48دراییا)کا ییا
لاالمنجیرشیا.درمیوردتیمارهیایآنزیمیی،نتیایج
لاکیازآناستکهبااسیتیاد ازآنیزیمهمییسیلوالز،
افزایشدرجۀروشنیوسیییایکا یاوکیاهشزردی
کا امعاد مرکبزداییشیمیاییوگا بیشیترازنمونیۀ
شاها(نمونیۀخمیرکا یامرکیبزدایییشیا بیهروش
شیمیایی)اسیت.بیرایمثیا درتیمیار،H2T3افیزایش

زردیکمتریدارد.همچنینتیمیار،H3T2درمقایسیهبیا
خمیرکا ییامرکییبزدایییینشییا ازدرجییۀبیشییتر(8/69
دراا)،سییایبیشیتر(31/75درایا)وزردیکمتیر
(20/11دراا)برخورداراستونسوتبیهخمیرکا یا
زداییشاۀشیمیایینیزدرجۀروشینیبیشیتر(0/2
مرکب 
دراا)،سییایبیشیتر(14/57درایا)وزردیکمتیر
(16/36دراا)داشتنا.بهطورکلیدرسیوو مختلی 
زمانی،باافزایشمیزانمرر آنزیمهمیسلوالز،باویود
درجۀروشنیوسییایوهمچنینکیاهشزردیکا یا
معنیدارشا،اماباافیزایشمیاتزمیانتیمیارآنزیمیی،
افزایش لظتآنیزیمتیالیایتیأثیرمثویتبیردرجیۀ
روشنیوسییایکا اداشتهو لظتهایبیشیترتیأثیر
منییبراینویژگیهانااشتهاسیت،هردنیادربعضیی
سوو بهلحا آماریمعنیدارنوود.ازطیر دیگیر،در
لظییتهییایمختل ی کمتییرآنییزیممرییرفی(0/1-0/2
دراا)،افزایشماتزمانتیمارآنزیمیبهباووددرجیۀ
روشنیوکاهشزردیکا امنجیرشیا.درزمیانهیای
کوتا ترتیمارآنزیمی(40دقیقه)،افزایش لظیتآنیزیم
(از0/025دراییابییه1دراییا)بییهطییوراییعودیبییه
افزایشدرجۀروشنیوکاهشزردیکا یامنجیرشیا،
امادرزمانهایطیوالنیتیر(60دقیقیه)افیزایشمییزان
مرر آنزیمبهبیشاز0/2درایا،بیهکیاهشدرجیۀ
روشیینیوافییزایشزردیکا ییاانجامیییا،هردنییااییین
تغییراتبهلحا آماریمعنییدارنویود.بیشیتریندرجیۀ
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روشنیوسییایوهمچنیینکمتیرینمییزانزردیدر

اسییت(جییاو .)2در لظییتهییایمتوسییط(0/1-0/2

بینتیمارهیایآنزیمییانجیامگرفتیهدردوتیمیارH2T3

دراا)،افزایشماتزمانتیمیارآنزیمییتیا60دقیقیه

(بهترتیب43/73درااایزو32/419،درایاو10/336

کاهشمعنیدارمیاتیرانشیانداد،امیادر لظیتهیای

دراییاایییزو)و(H3T2بییهترتیییب43/08دراییاایییزو،

بیشتر،تأثیرتیمارهایآنزیمیمعنیدارنوود.بهطیورکلیی

29/407درااو9/57درااایزو)مشاها شا اسیت.

زداییشاۀآنزیمینسیوتبیه
ماتیخمیرکا اهایمرکب 

نتییایجمقایسییۀمییاتیوضییریبجییابنییورکا ییاهای

خمیرکا اهایC1وC2کمتراستکهایینبیاتوجیهبیه

سییاختهشییا نشییاندادکییهدرمقایسییهبییانمونییۀ،C1

ضریبجابنورکمتیردرایینخمیرکا یاهابیهدلییل

تیمارهایآنزیمیوشیمیاییکا اباطلهبهکیاهشمیاتی

وجودذراتمرکبکمتردرکا اتوجیهپایر است .

درنتیجۀکاهشضریبجیابنیورکا یامنجیرشیا 

شکل  .1تأثیر شرایط مختلف تیمار آنزیمی با همیسلوالز بر درجۀ روشنی

شکل  .2تأثیر شرایط مختلف تیمار آنزیمی با همیسلوالز بر سفیدی کاغذ
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شکل  .3تأثیر شرایط مختلف تیمار آنزیمی با همیسلوالز بر زردی کاغذ
جدول  .2مقایسۀ ماتی و ضریب جذب نور کاغذ در شرایط مختلف تیمار آنزیمی با همیسلوالز
ویژگی کاغذ
کد تیمار
C1
C2
H1T1
H1T2
H1T3
H2T1
H2T2
H2T3
H3T1
H3T2
H3T3
H4T1
H4T2
H4T3

ماتی

ضریب جذب نور

()% ISO

()% ISO

a

99/74
98/35 ab
97/39 bc
96/321 cd
95/832 cd
96/117 cd
95/134 de
91/46 h
94/511 def
92/14 gh
89 i
93 efgh
93/67 efg
92/39 fgh

a

18/71
13/69 bc
15/39 b
14/16 bc
14/91 b
14/02 bc
11/39 cdef
10/22 ef
14/72 b
9/75 f
10/72 def
13 bcde
11/318 cdef
12/69 bcdef

همانطورکهمییدانییم،درمرکیبزدایییبیهروش

الیا افزایشمییابا،درنتیجهامکیانجااسیازیبیشیتر

متااو شیمیایی،موادشیمیاییمختلییمرر میشونا

مرکبدا دسویا بهالیا فراهممییشیود.ازایینرو

کههرکاامتأثیرمتیاوتیدرکیییتنااییکا یالاایل

نسوتبهخمیرکا امرکبزداییینشیا (تیمیار،)C1بیا

دارنا[.]13،1درمرکبزداییشیمیاییباتوجهبهباوود

توجهبیهجیااشیانمرکیبدیا ،درجیۀروشینیو

بهدلیلوجود،)NaOHانعوا پایری
واکشیاگیالیا ( 

سییایکا یاباویودیافیتوکمییازمیاتیوضیریب
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جابنورکا اکاستهشیا.وجیودNaOHدرترکییب

میییکنییاوتییأثیرمییوادشیییمیاییرنی بییریراافییزایش

زداییمیتواناتأثیرمستقیمبیرفییلم


موادشیمیاییمرکب

میدها،درنتیجههزینۀمرر موادشیمیاییرن بیری

مرکبدا داشتهباشا،درنتیجیهبیاتیکیی شیانو

کاهشمییابا[ .]17

قکنناۀنوری3
وعواملبرا 

شکستنمرکبدا ،امکانخروجآنااطیفراینیاهای
ترمیشود[ .]14
شوشناورسازیآسان 

شستو


آنزیمهمیسلوالزباهیارولیزسوحیهمیسیلولزو
جااسازیوآزادکردنمیکروفیوریلهایسیوحیالییا 

مرکبزداییبااستیاد ازآنزیمهابیهآلیودگیکمتیر،

درنتیجۀجااسازیمرکبدا ازکا ا،موجبباویود

ارفهجوییدرمرر انرژیوهمچنینمشکالتدفن

درجۀروشنیمیشود[.]11همانطورکهدرشکلهیای

سوحی1کمترمنجرمیشود.آنزیمهایقابیلاسیتیاددر

2تا5مشاها میشود،بااستیاد ازآنزیمهمییسیلوالز

مرکییبزداییییشییاملپکتینییاز،همیییسییوالز،س یلوالزو

درسوو مختل وزمانهایمختل میتوانبهکا یا

هایتجزیهکنناۀلیگنین2هستنا.اینآنزیمهاسیوح

آنزیم

باویژگیهاینوریمشابهیالتیباترازخمیرکا اهای

الیییا یییااترییاالتنزدیی بییهذراتمرکییبراتغییییر

زدایینشا (تیمیار)C1ییامرکیبزدایییشیا بیه
مرکب 

میدهناوموجبخروجمرکبدیا ازسیوحالییا 

روشمتییااو شیییمیایی(تیمییار)C2دسییتیافییت.در

میییشییونا،درنتیجییهمرکییبوسییایرآالینییاهییاطییی

لظییتآنییزیم0/2دراییاومییاتزمییان60دقیقییه

فرایناهایشستوشویاشناورسیازیخیارجمییشیونا

(تیمار)H2T3یا لظتآنزیم0/5درااوماتزمان50

[.]15درزمینۀمرکبزداییآنزیمیگزارششیا اسیت

روشنتیر،

مراتب

میتوانکا اهای 
به
دقیقه(تیمار ،)H3T2

کهازآنزیمهایسلوالزوهمیسلوالزمیتوانبیهمنظیور

سییییاتر(بییازردیکمتییر)وهمزمییانمییاتیمناسییبدر

ااال ویژگیهایالیا برایتغییریاباوودویژگیهیای

مقایسهباتیمارهایC1وC2دستیافت.بیرایمثیا بیا

کا ااستیاد کرد.تیمارالیا باانوابمختل سلوالزییا

میتوانکا ابادرجۀروشینیو
پیشتیمارآنزیمی H2T3

همیسلوالزباونتأثیربرویژگییهیایمقیاومتیکا یا،

سییایبیشتر(بهترتیب1/68و22/51درایا)وزردی

موجییباییرفهجییوییانییرژیدرکوبیییانوپییاالیش


کمتر(8/93دراا)درمقایسهباکا الاایلازتیمیار

خمیرکا ایاکاهشزمانالزمبیرایرسییانبیهسیوح

C2تولیاکرد.درزمانهایکوتا ترتیمیارآنزیمیی(-50

مشخریازکوبیانیاپاالیشمیشود[.]9دراثرتیمیار

40دقیقه)،افزایش لظتآنزیمتیاسیوحمریر 0/5

آنزیمیییبییازایالنییازدرجییۀروشیینیخمیرکا ییاباوییود

دراابهکاهشضیریبجیابنیورکا یا(درنتیجیۀ

مییابا.آنزیمهایهمیسلوالزمثلزایالنازباجااسیازی

افزایشجزئیماتی)کا امنجیرشیاکیهبیاتوجیهبیه

زایالنکروموفوری (هگزنورانی اسیا)ازسوحالییا 

افزایشدرجۀروشینیوسیییایکا یادراثیرخیروج

ونرمههابهباووددرجۀروشینیوکیاهشزردیکا یا

مرکبدا وسایرآالینا ها،توجیهپایراسیت؛امیادر

منجرمییشیونا[.]16زایالنیازمریرفیدررنی بیری،

زمانهایطوالنیتر(60دقیقه)،افزایش لظتآنزیمبیه

زایالنازهایرسوبدادشیا رویسیوحالییا راجیاا

بیشاز0/1درااموجبکاهشضیریبجیابنیور
کا اشاوبیاافیزایشبیشیترآنیزیممریرفی،ضیریب

1. Disposal
2. Lignolytic enzymes

3. Optical brightening agents
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جابنورکا ابهطیورایعودیافیزایشیافیت؛ایین

شا استکهنشانمیدهاشاتتیأثیرآنیزیمبیرجیاا

نتیجهم یاآناستکهدرشرایطماکور،رسوبمجاد

شانفیوریلهاوظاهرشانمیکروفیورییلهیایسیوحی

مرکبدا رخداد وبههمیندلیلدرجیۀروشینیو

الیا درنتیجۀخروجآسانترمرکیبدیا ازترکییب

سییایکا انیزکیاهشیافتیهاسیت.ذراتمرکیبدر

کا اافزایشمییابا.ازطیر دیگیر،مییتیوانانتظیار

مقایسهباالیا ونرمههایخمیرکا اقابلیتجابنیور

داشتکهباشایاترکردنشرایطتیمارآنزیمیی،امکیان

،ازاینرووجودذراتبیشترمرکیبدیا 

بیشتریدارنا

خارجشانگروهایکروموفوری ازخمیرکا ابیشیتر

بهدلیلافزایشمیزانجابنیورکا یا،
درساختارکا ا 

شود،ازایینروباویوددرجیۀروشینیوسیییایکا یا

موجییبافییزایشمییاتیکا ییاخواهییاشییا[.]18،1در

توجیهپایرباشا.دراینزمینهنتایجتحقیقاتسییمیجانا1

شرایطبسیارشایاتر( لظتهیایبیشیتروزمیانهیای

وهمکییاران()2003درمییوردمرکییبزداییییوقابلیییت

طوالنیتر)،افتدرجۀروشنیوسییایکا ابیشترشا

رن بریکا یاروزنامیۀباطلیهبیامخلیوطآنیزیمهیای

وماتیکا اهایساختهشا نیزکمیافیزایشیافیت.بیا

همیسلوالزلاکیازآناسیتکیهاسیتیاد از
سلوالز -

توجهبهافیزایشضیریبجیابنیورکا یا،مییتیوان

مخلوطآنزیمموجبافزایشویژگیهاینوری(پیساز

استنواطکردکهذراتمرکبدا ییاهمییسیلولزهای

مرکبزداییورن بری)ومکانیکیکا ا(تنایاپیساز

سوحیالیا (مثالتزایالنها)دوبیار رویسیوحالییا 

مرکبزدایی)میشود.درمجمیوبمقیاارمریر 0/05

رسوبیافتهانا .


درایییابیییرایخمیرکا یییامرکیییبزدایییییشیییا و

استیاد ازآنزیمهایهمیسلوالزمثلزایالناز،سیوب

برینشیا ومریر 0/5درایابیرایخمیرکا یا
رن  

جااسییازیهمیییسییلولزهایسییوحی(زایییالن)الیییا 

بییریشییا بییرایتییأمین
زداییییشییا ورنیی  


مرکییب

میشودودرشرایطشایاممکناستهمیسیلولزهای

نیازمنایهایکا اروزنامه(موابقبااستانااردSNI 14-


جااشا بررویالیا رسوبکنناکهایینترکیویاترا

)0091-1998توایهشا است[ .]9

میتواندربخشرن بریدوبار بازایالنازخارجکیرد
وهزینۀموادشیمیاییرن بیریراکیاهشداد[.]17بیا

ویژگیهای مکانیکی

توجهبهتأثیرپایاۀکنا شانفیوریلهایسوحیالییا 

شاخص مقاومت به کش  ،سفتی و ترکیدگی

یاتوسعۀفیوریلهشانالیا ضمنتأثیرآنزیم،باافیزودن

نتایجبررسیتأثیرسوو مختل مرر همیسلوالزو

میزانمرر آنزیمولتیمیاتزمیانتیمیارآنزیمیی،

زمانهایمختل تیمارآنزیمیبرویژگیهیایکشیشو

کمیدرجۀروشنیوسییایکا ا(همزمیانبیاکیاهش

سیییتیکا ییانشییاندادکییهدرمقایسییهبییاC1و،C2بییا

زردیوماتی)باوودیافت،هردنادربعضیازسیوو 

اسییتیاد ازتیمارهییایآنزیمیییهمیییسییلوالزمیییتییوان

تیمارهایانجامگرفته،بهلحا آماریاختال معنییداری

کا ییاهایبییاشییاخصمقاومییتبییهکشییشمشییابهبییا

وجودناارد.بهطورکلیباافزایشمیزانمریر آنیزیم

تیمارهایC1وC2تولییاکیرد.درمیوردمرکیبزداییی

همیسلوالزوهمچنینماتزمانتیمارآنزیمی،شیات

شیمیاییباتوجهبهاینکهpHاولیۀسیسیتمدرمحیاودۀ

تغییراتمجموبویژگیهیاینیوریکا یاکمییبیشیتر


1. Rsimijana
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قلیاییاست،باتوجهبهباوودواکشیاگیالییا ،قابلییت

اطمینان99دراا)منجرشا،امادر لظتهایبیشتراز

انعوا پایریالیا افیزایشمیییابیا،درنتیجیهامکیان

0/2دراا،شاخصمقاومتبیهکشیشکا یاکیاهش

جااسازیبیشترمرکبدسویا بهالیا فراهممیشیود.

دارییافتنا.بیشترینمیانگینشاخصمقاومیت

یرمعنی

بنابرایننسوتبهخمیرکا امرکبزدایینشا ،بیاتوجیه

بهکشش(32/271و30/017نیوتنمتربرگیرم)،طیو 

بهجااسازیبیشترالیا ازترکیبکا اوباووداتریا 

پارگی(3/131و2/974کیلومتر)وسیتیکا یا(3/94و

بینالیا میتوانانتظارداشتکهویژگیهایمکیانیکی

 4/12
میلینیوتن)بیهترتییبدرتیمارهیایH2T3وH3T3

کا اکمیافزایشیابا[.]14،4نتیایجتجزییۀوارییانس

مشاها شا کیهایینمقیادیربیهمراتیبمولیوبتیراز

نشاندادکهباتیمارهایشیمیاییوآنزیمی،ویژگیهیای

کا اهایلاالازتیمارهایC1وC2است(شیکل4و

شاخصمقاومتبهکشیش(شیکل،)4طیو پیارگیو

جییاو .)3نتییایجتجزیییۀواریییانسمقییادیرشییاخص

همچنینسیتیکا ا(جاو )3بهطورمعنییداریتغیییر

مقاومییتبییهترکیییاگیکا ییاهابیییانگرآناسییتکییه

یافتنا.در لظتهای0/1تا0/5دراا،افیزایشمیات

تیمارهایآنزیمیهمیسلوالزوهمچنینتیمارشییمیایی

زمانتیمارآنزیمیتا60دقیقه،بهباووداینمقادیرمنجیر

کا ابازیافتیبهباویودمعنییدارشیاخصمقاومیتبیه

شا،هردنااینمقادیردربعضیشرایطبهلحا آمیاری

زدایینشا 
ترکیاگیکا ادرمقایسهباخمیرکا امرکب 

معنیییدارنوییود اسییت.ایییندرلییالیاسییتکییهدر


منجرشا است.آزموندانکنایینمقیادیررادردایار

لظتهیایبیشیتر(1درایا)،درایورتاسیتیاد از

گرو مجیزاقیرارداد اسیت(جیاو .)3مرکیبزداییی

ماتزمانطوالنیتیر(60دقیقیه)،ایینمقیادیرکیاهش

شیمیاییموجبباوود2/94دراادرشاخصمقاومیت

یافتنا.افزایشمیزانمرر آنزیماز0/1به0/5درایا

بهترکیاگیکا اهایلاالشا.بهطورکلیبیااعمیا 

موجبافزایشجزئییشیاخصمقاومیتبیهکشیشو

تیمارهایآنزیمیدرسوو مختل  لظتوزمانهیای

طو پارگیکا اشا،امیادر لظیتهیایبییشاز0/5

تیمارآنزیمی،میتوانبهکا اهایباشیاخصمقاومیت

دراا،بهکاهش یرمعنیداراینمقادیرانجامیا.اییندر

بهترکیاگیبهمراتببیشترازتیمارهیایC1وC2دسیت

لالیاستکهسیتیکا اهاباافیزایشسیوحمریر 

یافییت.درسییوو مرییرفی0/1-0/2دراییا،افییزایش

آنزیمبه0/5درااوهمچنینماتزمانتیمارآنزیمیی

مییاتزمییانتیمییارآنزیمیییموجییبافییزایششییاخص

بهطورمعنیداریافیزایشیافیت.افیزایشبییشاز0/1

لظتهیایبیشیتر

مقاومتبهترکیاگیکا اشا،امادر

دراا،باوودمعنییداریرادرایینمقیادیرنشیاننیااد.

از0/2دراا،طوالنیترکردنماتزمیانواکینش(50

بهطورکلیافیزایشمیاتزمیانتیمیارتیا60دقیقیهدر

دقیقه)باوود یرمعنیدارشاخصمقاومتبیهترکییاگی

لظتهایمختل ،تقریواتتأثیرمعنییداریبیرشیاخص

کا ارانشانداد،امادرزمیانهیایبیشیتر(60دقیقیه)،

مقاومتبهکشیشوطیو پیارگیکا یانشیاننیاادو

شاخصمقاومتبهترکیاگیکا اکاهشیافت.بهطیور

زمانیکهماتزمانتیمارآنزیمیبیه60دقیقیهافیزایش

کلیدربینتیمارهایمختل آنزیمی،بیشترینشاخص

یافت،افزایشمیزانمرر همیسلوالزتا0/2دراابه

مقاومتبهترکیاگیمربوطبیهتیمارهیایH4T2وH3T3

میانگینمقادیرشاخصمقاومتبهکششکا یا(سیوح

بهترتیب2/73 kP.m2/gو)2/475است(جاو  .)3
(
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شکل  .4تأثیر شرایط مختلف تیمار آنزیمی با همیسلوالز بر شاخص مقاومت به کشش کاغذ
جدول  .3مقایسۀ طول پارگی ،سفتی و شاخص مقاومت به ترکیدگی کاغذ در شرایط مختلف تیمار آنزیمی با همیسلوالز
ویژگی کاغذ

طول پارگی

سفتی

کد تیمار

()km

()mN

C1
C2
H1T1
H1T2
H1T3
H2T1
H2T2
H2T3
H3T1
H3T2
H3T3
H4T1
H4T2
H4T3

abcde

2/835
2/913 abcd
2/395 e
2/507 de
2/827 abcde
2/552 cde
2/611 bcde
3/131 a
2/719 abcde
2/855 abcd
2/974 abc
2/757 abcde
3/041 ab
2/741 abcde

bcd

3/48
3/369 cd
2/13 f
2/536 ef
3/85 abc
2/37 f
2/601 ef
3/94 ab
2/632 ef
3/007 de
4/12 a
3/029 de
3/46 bcd
3/026 de

شاخص مقاومت به ترکیدگی
2

()kP.m /g
d

1/9
1/956 cd
2/001 cd
2/13 bcd
2/295 bc
2/035 cd
2/234 bcd
2/73 a
2/115 bcd
2/309 bc
2/269 bcd
2/152 bcd
2/475 ab
1/934 cd

شاخص مقاومت به پارگی

ش لظیتآنیزیموهمچنیین
C2دستیافت.باافیزای 

نتایجارزیابیتجزیۀواریانسمقادیرشاخصمقاومت

ماتزمانتیمارآنزیمی،شاخصمقاومتبهپیارگی

بهپارگیکا انشاندادکیهبیااسیتیاد ازتیمارهیای

کاهشیافتکهاینکاهشدرزمانهایطوالنیتیرو

آنزیمیهمیسلوالزمیتوانبهکا اهایبیاشیاخص

لظتهیایبیشیترمعنییداربیود اسیت(شیکل.)5

پارگیمشابهیالتیبیشترازنمونیۀ تیمارهیایC1و
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شکل  .5تأثیر شرایط مختلف تیمار آنزیمی با همیسلوالز بر شاخص مقاومت به پارگی کاغذ

نتایجبررسییمقایسیۀویژگییهیایمقیاومتیکا یا

افزایشمیدهیا.براسیاسفرضییههیایمویر شیا در

شاملشاخصمقاومتبهکشش،سیتیوکشیشکا یا

بسیاریازگزارشهیایمنتشرشیا،آنیزیمهیایانیاو-

نشاندادکهبااستیاد ازتیمارهایآنزیمیهمییسیلوالز

زایالنازفعالیتعما ایرادرباوودکاراییمرکبزداییی

درشرایطمختل مییتیوانکا یاهایبیاویژگییهیای

طیتوالیباسایرآنزیمهیامثیلسیلوالزایییامییکننیا،

مکانیکیمشابهیالتیباتیرازخمیرکا یاهایC1وC2

طوریکهدرتوالیهیایآنزیمییمثیلهمییسیلوالز-

به

تولیاکرد.اعما پیشتیمارآنزیمیباتوجیهبیهخیروج

سلوالز،میزانجااسازیمرکبدا ازکا ابیاتوجیه

مرکبدا درنتیجیۀباویوددرجیۀروشینی،موجیب

بهعملهیارولیزهمیسلولزهایسوحیالییا توسیط

باوودویژگیهایمقاومتبیهکشیش،کشیشوسییتی

همیسلوالزافزایشمییابا.دربعضییازگیزارشهیای

کا اشا است .

منتشرشییا فییرششییا کییهدرتییوالیهییایآنزیمییی

هیارولیزسلولزوهمیسلولزهایسوحیالییا بیه

همیسلوالز-سلوالز،آنزیماناوگلوکانازسیامعمیاای

جااسازیفیوریلهایسوحیالیا تحتعنیوانپاییاۀ

درمرکبزداییداردوبیاجااسیازیمیکروفیورییلهیای

منجرمیشودوبارخدادناینپاییا ،

کنا شانالیا 1

سوحیالیا وبخشهایآمور سلولز(سلولزبانظیم

جااسازیمرکبدا ازسوحکا اآسیانتیرخواهیا

کمتر)،3موجبواکشییاگیدییوارۀالییا وآزادشیان

شا.همچنیندریکیازفرضیاتمور شا اشار شیا 

الیا کوتا (ریز)4مییشیود[.]18بسییاریازمحققیان

استکهتغییرآبگریزی2ذراتمرکبدراثرجااسازی

تأثیرآنزیمهمیسلوالزرابسیارمامدانستهانا،بهطیوری

فیوریییلهییایریییز،امکییانجااسییازیآناییاراازالیییا 

کهاستیاد ازاینآنزیمهادرتوالیهایمختل آنزیمیی،

خمیرکا ییاطیییمرالییلشس یتوشییووشناورسییازی

مرکبزداییخواهاداشت .

اثرهمافزایی5درکارایی


1. Peeling off fiber
2. Hydrophobicity

3. Less-order cellulose
4. Loosening of short fiber
5. Synergistic
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براساسنتایجاینپژوهش،بیااسیتیاد ازتیمارهیای

بهتیمارهیایH4T2و(H3T3بیهترتییب2/73kP.m2/gو

آنزیمیهمییسیلوالزمییتیوانکا یاهایبیاشیاخص

)2/475است.همچنینیکیازدسیتاوردهایمایمایین

مقاومتبهکششوپارگیمشابهبیاتیمارهیایC1وC2

پژوهشایناستکهباپیشتیمارآنزیمیهمییسیلوالز

ولتیدربعضیشرایطکا امولوبتیریتولییاکیرد.

میتوانکا اهایباشاخصپارگیمشابهیالتیبیشیتر

در لظتوزمانهایمختلی تیمیارآنزیمیی،تیأثیرات

ازنمونییهتیمارهییایC1و(C2عییالوبییرشییاخصهییای

آنزیممتیاوتاست،بهطوریکهدر لظتهیای0/1تیا

مقاومتبهکششوترکیاگیبیشتر)تولیاکیرد.شیایان

0/5دراا،افزایشماتزمانتیمارآنزیمیتا60دقیقه،

ذکراستکهباافزایش لظتآنیزیموهمچنیینمیات

سوبباوود یرمعنیدارشاخصمقاومتبهکششکا ا

زمانتیمارآنزیمی،شاخصمقاومتبیهپیارگیکیاهش

شا است.ایندرلالیاستکهدر لظتهیایبیشیتر

هایطوالنیترو لظتهیای

یافتهکهاینکاهشدرزمان

(1دراا)،دراورتاستیاد ازماتزمانطیوالنیتیر

بیشترمعنیداربود است .


(60دقیقه)،شاخصمقاومتبیهکشیشکا یاکیاهش

دراثرتیمارآنزیمیباآنزیمهمیسیلوالز(زایالنیاز)،

یافت.ازطیر دیگیر،درزمیانهیایواکینش40تیا50

انعوا پایریوقابلییتتغیییرشیکل1الییا خمیرکا یا

دقیقه،افزایشمیزانمرر آنزیماز0/1به0/5درایا

کرافترن بیریشیا []17والییا سیوزنیبیر[[]19

موجبافزایشجزئییشیاخصمقاومیتبیهکشیشو

افزایشیافتهدرنتیجهدانسیتهورقهکا یاتیر2افیزایش،

طو پارگیکا اشا،امیادر لظیتهیایبییشاز0/5

پروزیتهکا اکاهشومقاومتبهفیلترشانخمیرکا یا

دراا،بهکاهش یرمعنیداراینمقادیرمنجرشیا.ایین

درماشینکا اباوودمییابا[.]19،18باتوجهبهنتیایج

درلالیاستکهسیتیکا اهاباافزایشسوحمریر 

بهدستآما دراینپژوهش،میتوانبیانداشیتکیهدر

آنزیمبه0/5درااوهمچنینماتزمانتیمارآنزیمیی

اثرتیمارآنزیمیباهمیسیلوالزدرمرکیبزدایییکا یا


بهطورمعنیداریافزایشیافت،اماافیزایشبییشاز0/1

باطله،ذراتمرکبدا وسیایرآالینیاهیاازترکییب

دراا،باوودمعنییداریرادرایینمقیادیرنشیاننیااد.

خمیرکا ییاخییارجمیییشییونا(درنتیجییهباوییوددرجییه

افزایشمیزانمرر همییسیلوالزبیه0/2درایابیه

روشنی،سیییایوکیاهشزردیکا یامشیاها شیا 

باوودمیانگینمقادیرشاخصمقاومتبیهکشیشکا یا

است).ذراتمرکبدیا مییتواننیادرفواایلبیین

منجییرشییا،امییادر لظییتهییایبیشییتراز0/2دراییا،

الیا قرارگیرنیاومیانعاتریا بیینالییا درنتیجیه

شاخصمقاومتبهکششکا اکیاهش یرمعنییداری

کاهشمقاومتکا اشونا[.]20لاا،باتوجیهبیهذرات

یافت.همچنینبااعمیا تیمارهیایآنزیمییدرسیوو 

مرکبکمتردرخمیرکا ا،مییتیوانگییتکیهضیمن

مختل  لظیتوزمیانهیایتیمیارآنزیمیی،شیاخص

خروجمرکبدا ،اترا بینالیا مییتوانیاباتیرو

مقاومتبهترکیاگیکا اباوودیافتهومقیادیرمییانگین

رالتتررخدهادرنتیجهویژگیهیایمکیانیکیکا یا

بییهمراتییببیشییترازتیمارهییایC1وC2

باوییودمییییابییا.براسییاسنتییایجبلومسییتا3وهمکییاران

بییهدسییتآمییا

مشاهاشا است.برایمثا دربینتیمارهیایمختلی 
آنزیمی،بیشترینشاخصمقاومتبهترکییاگیمربیوط

1. Collapsibility
2. Wet web
3. Blomstedt
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(،)2003تأثیرآنزیمزایالنیازبیرویژگییهیایمکیانیکی

درمورد تغییراتسوحالیا طیتیمیارآنزیمیی،

کا یادسیتسییاز،مقاومیتالیییا وبیازد خمیرکا ییا

دات2وهمکیییاران()2012بیییاگیییرفتنتریییاویر

کرافترن بریشا ،کمگیزارششیا وتیأثیرعمیا 

میکروسکو نیرویاتمیی(3)AFMازسیوحالییا 

اینآنزیمبردرجهروشنیکا یااسیت.اییندرلیالی

کا اباطلۀاداریتیکی شا ( 4)SOPکهباترکییب

استکهدراینپژوهش،بااستیاد ازآنزیمهمیسیلوالز

سلوالزوزایالنازپیشتیمارشا اسیت،دریافتنیاکیه


تحتشرایطمختلی ،ویژگییهیایمقیاومتیونیوری

ساختارتوپوگرافیسوحالیا بهلحا زبیریسیوح،

کا اباوودیافتهواختالفاتبینویژگیهادربعضییاز

تغییراتدشمگیرییافتهودلیلعمیاۀآنبیهظیاهر

شرایطمعنیداربود است[ .]17


شانمیکروفیوریلهایسوحالییا نسیوتداد شیا 


شاخصمقاومتبهپارگیکا یابیهعنیوانیکییاز

است .همچنینتراویرمیکروسکو الکترونیSEM

ویژگیهایمکانیکیکا اباتیمارهیایآنزیمیی،ا لیب

ساختارفیوریلیووجیودتیر ،5شیکا (شییار)6و

بهطورمنیییتحیتتیأثیرقیرارمییگییرد[.]20شیواها

برآماگی7رارویسیوحالییا تیمارشیا بیاآنیزیم

لااییلازاییینپییژوهشنشییاندادکییهدرمقایسییهبییا

سلوالزوهمچنینهمیسلوالز(زایالناز)اثواتکیرد 

زداییییشییاۀ


مرکییب
کا ییاهایلااییلازخمیرکا ییا

ودر لظتهایبسیارزیادلتیآسیب8شایانتوجیه

شیمیاییمیتوانبهمراتببهشاخصمقاومتبهپیارگی

میتیوان
بهالیا هممشاها شا است[.]22ازاینرو 

بیشتریدستیافت.در لظتهایبیشترآنزیممریرفی

انتظارداشتکهدرشرایطبسیارشایا( لظیتهیای

وزمانهایبسیارطوالنی(60دقیقه)،شاخصمقاومیت

بیشتروماتزمانطوالنیترواکنشآنزیمی)،ا لیب

بهپارگیکا اکیاهشمیییابیا.جککسیون1وهمکیاران

ویژگیهایمقاومتیکا اباتوجهبهتأثیربیشترآنزیم

آنزیمهایسلوالزوهمیسیلوالز
()1993بابررسیتأثیر 

همیسلوالزبررویالیا (درنتیجهآسییبالتمیالی

برالیا خمیرکا اکرافتبیانداشتناکهایینآنیزیمهیا

بیشترالیا طیسازوکارتخریوی)،کیاهشمیییابیا.

بهجایالیا ،ترجیحاتبهنرمههامیدسوناودرایورت

گیرینااییمیتوانگیتکهاسیتیاد از


عنواننتیجه
به

استیاد ازمخلوطسیلوالز همییسیلوالز،الییا بلنیا

آنییزیمهمیییسییلوالزپتانسیییلشییایانتییوجایدر

خمیرکا اازتخریببیشترناشییازسیلوالزمحافظیت

مرکبزداییمخلوطکا اروزنامهومجلۀباطلیهدارد

میشود[.]21بااینتوضییحاتمییتیوانگییتکیهدر

وباکنتر شرایطتیمارآنزیمیمیتوانکا یاهایبیا

یتیمیارآنزیمیی
لظتهایبیشیتروزمیانهیایطیوالن 

بهمراتبباترنسوتبیهمرکیبزدایییمتیااو 
کیییت 

همیسلوالز(60دقیقه)،الیا خمیرکا یابیشیترتحیت

شیمیاییتولیاکرد .

تأثیرعملآنزیمهمیسلوالزقرارمییگییردوبخشییاز
آنبهنرمهتوایلمیشود.ازاینروشاخصمقاومتبیه
میشود .
پارگیکا اباکاهشمتوسططو الیا کم 

1. Jackson

2. Dutt
3. Atomic force microscopy
4. Sorted office paper
5. Crack
6. Groove
7. Ridge
8. Damage
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نتیجهگیری

آنزیمهمیسلوالزباهیارولیزسوحیهمییسیلولزو

دراینپژوهش،مرکبزداییآنزیمییمخلیوطکا یا

جااسییازیوآزادکییردنمیکروفیوریییلهییایسییوحی

روزنامهومجلۀباطلهبااستیاد ازآنزیمهمیسیلوالز

الیا ،جااسازیمرکبدا ازکا ا،موجبباویود

(درشییرایطمختلیی )درمقایسییهبییاروشمتییااو 

درجۀروشنیوسییایدرنتیجهباویودویژگییهیای

انعتی(مرکیبزدایییقلییایی)ارزییابی شیا.نتیایج

مقاومتیکا امیشود.همچنینیکیازدسیتاوردهای

بررسیهایبیهعمیلآمیا لیاکیازآناسیتکیهبیا

ماماینپژوهشایناستکهباپییشتیمیارآنزیمیی

استیاد ازسوو مختل مرر آنزیمهمییسیلوالز

همیسلوالزمییتیوانکا یاهایبیاشیاخصپیارگی

وهمچنینزمانهایمختل تیمارآنزیمییمییتیوان

مشییابهیییالتیییبیشییترازنمونییهتیمارهییایC1وC2

کا اهایباخواصکییی(مجموبویژگیهاینیوری

(عالو برشاخصهایمقاومتبهکشیشوترکییاگی

ومقاومتی)مشابهیالتییباتیرازنمونیۀخمیرکا یا

بیشتر)تولیاکرد.شیایانذکیراسیتکیهبیاافیزایش

تیمارنشا باآنزیم(تیمار)C1وهمچنیینخمیرکا یا

لظتآنزیموهمچنینمیاتزمیانتیمیارآنزیمیی،

زداییشا بامیوادشییمیایی(تیمیار)C2تولییا
مرکب 

شاخصمقاومتبهپارگیکاهشیافتهکهاینکاهش

کرد،بهطوریکهشاتتیأثیراتآنیزیمدر لظیتو

درزمانهایطوالنیترو لظتهیایبیشیترمعنییدار

زمانهایمختل تیمارآنزیمیمتییاوتبیود اسیت.

بود است .
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