Journal of Agricultural Machinery
Homepage: https://jame.um.ac.ir
Research Article
Vol. 12, No. 3, Fall 2022, p. 253-264

Fabrication and Evaluation of Cellulose Containers from Rice Straw with
Natural Coatings
M. Khoshdel1, S. J. Hashemi2*, S. M. Zabih Zadeh3, R. Esmaeilzadeh Kenari4
1- MSc Student, Department of Biosystems Engineering, Sari University of Agricultural Science and Natural Resources
2- Associate Professor, Department of Biosystems Engineering, Sari University of Agricultural Science and Natural Resources
3- Associate Professor, Department of Wood and Paper, Sari University of Agricultural Science and Natural Resources
4- Professor, Department of Food Sciences & Technology, Sari University of Agricultural Science and Natural Resources
(*- Corresponding Author Email: szhash@yahoo.com)
DOI: 10.22067/jam.2021.58650.0

Received: 13-06-2020
Revised: 01-09-2021
Accepted: 09-10-2021
Available Online: 09-10-2021

How to cite this article:
Khoshdel, M., Hashemi, S., Zabihzadeh, S., & Esmaeilzadeh Kenari, R. (2021).
Fabrication and Evaluation of Cellulose Containers from Rice Straw with Natural
Coatings. Journal of Agricultural Machinery, 12(3), 253-264. (In Persian).
DOI: 10.22067/jam.2021.58650.0

Introduction
The use of agricultural waste to produce biodegradable containers is an appropriate option to solve the
problem of biomass accumulation resulting from the cultivation of crops such as rice. The highest amount of
agricultural waste compared to the area under cultivation is related to wheat straw and rice straw, respectively.
After wheat, rice is the most important agricultural product in human nutrition. According to the World Food
Organization, the area under rice cultivation in the world is about 150 million hectares. The use of rice straw as a
raw material for disposable cellulosic dishes can prevent straw residues in paddy fields, improve the deficiency
of cellulosic raw materials, and reduce the use of plastic containers and the dangers thereof. Rice straw is a
significant source for making cellulosic containers, but after making containers, hydrophobicity and microbial
hazards can be among the problems of making these types of containers. The coating technique is one of the best
solutions for resolving hydrophobicity and microbial problems. Coverage is very important and necessary to
increase the shelf life of agricultural products and maintain their quality. Waxes are the best preventative
methods against moisture and water vapor loss, and beeswax is one of the best edible waxes with these
properties. The antibacterial properties of coatings with natural antioxidants will help solve the cellulose
containers' problem. The main objectives of this study were to evaluate the endurance, hydrophobicity and
antimicrobial activity of rice straw degradable cellulosic dishes.

Materials and Methods
In order to obtain the raw material for the manufacture of cellulosic dishes, the straw was digested with 10%
and 20% sodium hydroxide, and then to weigh the hydrophobicity tests, tensile strength index and brightness,
120 Gr paper was made. Concentrations of 1, 2, 5 and 10% of the wax solution in ethanol solution were prepared
and used as the first coating to improve the hydrophobicity. The nettle extract encapsulated with royal seed gum
as the second coating to improve the antibacterial activity. Hydrophobicity and antimicrobial properties of the
samples were measured and compared. The cup mold specimen was made of 2-piece steel and made using
appropriate rice straw paste and coating with the appropriate concentration of the sample in disposable cellulose .

Results and Discussion
The results showed that increasing the amount of sodium hydroxide in baking conditions increased the tensile
strength and the degree of clarity, but it had no effect on hydrophobicity. As the concentration of baking soda
(sodium hydroxide) increases, so does the brightness. Increasing the concentration of sodium hydroxide
increases the tensile strength, and the increase in tensile strength due to the increase in the percentage of sodium
hydroxide can be due to the increase in the ability to form bonds between fibers due to the release of lignin.
Honey wax with a 5% concentration was the most optimal coating for hydrophobic cellulose containers. With
increasing wax concentrations in ethanol solvents from 1 to 10 percent, water absorption by the paper made from
rice straw has decreased by approximately 93 percent. Adding royal seed gum and nettle extract has a positive
effect on the diameter of the halo and has antimicrobial properties. Honey wax with 5% and 10% concentration
with nano-encapsulated nettle extract with royal seed gum was selected as the most suitable coating to improve
antibacterial activity.
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Conclusion
Due to the characteristics of rice straw and the experiments shown, rice straw can be considered as a suitable
alternative to oil resources in the production and usage of disposable tableware. Rice straw has the potential to be
used as a cellulose source for the production of disposable containers, and honey wax with a 5% concentration
and nano-encapsulated nettle extract can improve the hydrophobic and antimicrobial properties as the airtight
coating of the dishes.
Keywords: Disposable dishes, Honey wax, Hydrophobic, Nettle, Rice straw
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چكيده
استفاده از ضایعات کشاورزی برای تولید ظروف ،یکی از گزینههای مناسب برای حل مشکل انباشت زیستتوده ناشی از کشت محصوالتی همچون
برنج است .به کارگیری کاه برنج بهعنوان ماده اولیه ظروف سلولزی یکبار مصرف عالوه بر جلوگیری از ماند کاه در شالیزارها ،میتواندد موجدب بوبدود
مشکل کمبود م واد اولیه سلولزی ،کاهش استفاده از ظروف پالستیکی و خطرات ناشی از آن شود .ساخت و ارزیابی استقامت ،میزان آبگریزی و خاصدیت
ضدمیکروبی ظروف سلولزی تجزیهپذیر کاه برنج از اهداف اصلی این تحقیق میباشد .کاه در هاضم بدا سددیم هیدروکسدید  93و  43درصدد بدهمنظدور
بهدست آوردن ماده اولیه ساخت ظروف سلولزی ،پخته و سپس برای گرفتن آزمونهای آبگریزی ،شاخص مقاومت به کشیدگی و درجه روشنایی ،کاغدذ
با گراماژ  943ساخته شد .غلظتهای  5 ،4 ،9و  93درصد از محلول موم-اتانول بهعنوان پوشش اولیه برای بوبود آبگریزی و عصداره گزنده ریزپوشدانی
شده با صمغ دانه شاهی بهعنوان پوشش دوم برای بوبود خاصیت ضد باکتریایی استفاده شد .میزان آبدوستی و خاصیت ضد میکروبی نمونهها سنجش و
مقایسه گردید .قالب لیوان از فوالد دو تکه ساخته و با استفاده از خمیر مناسب کاه برنج و پوشش با غلظت مناسب نمونده سداخته شدد .نتدایج نشدان داد
افزایش مقدار سدیمهیدروکسید از  93به  43درصد در شرایط پخت موجب افزایش شاخص مقاومت به کشیدگی از  23/02بده  20/5 N.m g-1و درجده
روشنی از  20/29به  25/90می شود .افزایش سدیم هیدروکسید بر میزان آبدوستی تاثیر معنیداری نداشت .همچنین غلظت  5درصد موم عسل به همراه
عصاره گزنه ریزپوشانی شده با صمغ دانه شاهی با  01/44میلیلیتر جذب آب و قطر هاله  2/30میلیمتر بوینهترین پوشش بهدست آمد.
واژههای كليدی :آبگریزی ،ظروف یکبار مصرف ،کاه برنج ،گزنه ،موم عسل

مقدمه

1

افزایش جمعیت ،توسعه فرهنگدی و هوشدیاری جوامد بشدری در
خصوص ضرورت کاهش استفاده از مواد سنتزی و مصنوعی و وابسته
به صنای پتروشیمی با هدف کداهش آلدودگیهدای زیسدتمحیطدی،
همگی عوامل تقویتکنندهی رشدد روندد اسدتفاده از منداب بیعدی و
زیست تخریبپذیر در صدنعت اسدت ).(Jahanshahi, et al., 2016
ظروف یکبار مصرف به اشکال مختلف پالستیکی ،فومی ،کاغدذی و
گیاهی تولید میگردند .در بعضی از موارد به جای استفاده از پلیمرهای
 -9دانشجوی کارشناسی ارشد مکانیک بیوسیستم ،دانشگاه علوم کشاورزی و منداب
بیعی ساری ،ساری ،ایران
 -4دانشیار گروه مکانیک بیوسیستم ،دانشگاه علوم کشاورزی و مناب بیعی ساری،
ساری ،ایران
 -0دانشیار گروه چوب و کاغذ ،دانشدگاه علدوم کشداورزی و منداب بیعدی سداری،
ساری ،ایران
 -2استاد گروه علوم و صنای غذایی ،دانشگاه علوم کشاورزی و مناب بیعی ساری،
ساری ،ایران
)Email: szhash@yahoo.com
(* -نویسنده مسئول:
DOI: 10.22067/jam.2021.58650.0

مصنوعی ،ظروف کاغذی با الیههایی از مدوم یدا رزیدنهدای بیعدی
پوشانده میشود و تحت این شرایط ظروف اثدرات منفدی کمتدری بدر
روی ماده غذایی یا آشدامیدنی بداقی مدیگذارندد ( Blomstedt and
 .)Mitikkae, 2007ظروف کاغذی در مقایسده بدا کاالهدای مشدابه
نظیر ظروف پالستیکی به لحاظ زیستمحیطدی از جدذابیت بیشدتری
برای عموم مردم برخوردار میباشند .چوب به علت قابلیت دسترسی و
خواص کاربردی ،منب غالب در تأمین خمیدر کاغدذ اسدتفاده شدده در
تولیددد ظددروف کاغددذی مددیباشددد و در مقیدداا جوددانی حدددود %13
فرآوردههای کاغذی از چدوب تولیدد مدیشدوند ( Hurter and Eng,
 .)1998در این راستا از انواع مناب الیافی مانند جنگلهای مصنوعی از
درختان سری الرشد و یا الیاف مناب لیگنوسلولزی غیرچوبی بدهدسدت
آمده از پسماندهای کشاورزی ،برای تأمین ماده اولیه استفاده میشدود
( .)Sjostrom, 1993کاهش جنگلها بر اثر عوامل تخریدبکنندده و
بورهبرداری بیش از حد ،محققان را بر آن داشته تدا از منداب دیگدری
برای تویه خمیر کاغذ و فراوردههای آن استفاده نمایند ( Kamrani et
 .)al., 2011از جمله پسماندهای موم کشاورزی مدیتدوان بده کداه و
کلش به جا مانده از کشت بدرنج و از مزایدای عمدده کداه و کلدش در
صنعت خمیر کاغذ میتوان به مقدار کم لیگندین آن اشداره کدرد زیدرا
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گیاهان غیرچوبی لیگنین کمتری در مقایسه بدا چدوب دارندد .لیگندین
کمتر سبب لیگنینزدایی راحتتر میشود و این مواد بسیار آسانتر و با
انرژی کمتر به خمیر کاغذ تبدیل میشوند ).(Rowell, 1996
برنج پس از گندم مومتدرین محصدول کشداورزی از نظدر تذذیده
انسان محسوب میشود .بر اساا آمار سدازمان خدوار و بدار جودانی،
سطح زیر کشت برنج در دنیا در حدود  953میلیون هکتار مدیباشدد و
در سال  4392میزان برداشت برنج در جوان به  911میلیون تن رسید
).(FAO, 2018
سوم ایران از نظر سطح زیر کشت بدرنج حددود  3/2درصدد کدل
سطح زیر کشت برنج در جوان میباشد ) .(FAO, 2018اسدتانهدای
مازندران و گیالن بهترتیب مقام های اول و دوم را بهخدود اختصداص
میدهند ( .)Ivani et al., 2015کاه برنج بهمنظور استفاده بدهعندوان
ماده اولیه ساخت ظروف میبایست به خمیر تبدیل شدود و روشهدای
متنوعی شامل روش مکانیکی ،شیمیایی و شیمیایی -مکدانیکی بدرای
خمیرسازی از کاه مورد استفاده قرار میگیرد .در روش مکانیکی ،فشار
عامل اصلی باز شدن الیاف کداه اسدت و خمیدر حاصدل از ایدن روش
کیفیت مناسدبی نددارد .خمیدر سدازی در روش شدیمیایی -مکدانیکی
راندمان کمتری نسبت به روش مکانیکی داشته و کاغذ حاصدل از آن
در صنعت روزنامه استفاده مدیشدود .خمیرسدازی بده روش شدیمیایی
کاربرد فراوانی در صنعت داشته و در تولید خمیر مناسب جودت تولیدد
کاغذهای تحریر کداربرد دارد ( .)Sjostrom 1993روشهدای پخدت
شیمیایی متفداوتی ازجملده کرافدت ،سدودا و هیدروکسدید پتاسدیم در
صنعت استفاده میشود که پخت سودا مناسبترین روش برای کداه و
کلش برنج میباشد (.)Vickers 2017
کاه برنج منب قابلتوجوی جوت ساخت ظروف سلولزی محسوب
میشود اما پس از ساخت ظروف ،آبدوستی و میکروبی بودن ،میتواند
از جمله مشکالت ساخت این نوع ظروف باشد .پوششدهدی یکدی از
راهحلهای مناسب جوت حل مشکالت آبدوستی و میکروبی میباشد.
بوبود ظاهر ،صافی ،مقاومت نسبت به مایعات مختلف و ر وبت و
همچنین قابلیت چاپپذیری از دالیل استفاده از روش پوششدهی در
صنای کاغذسازی است ( .)Monfared et al., 1397بهعالوه ،بدرای
جلوگیری از نفوذ مای به داخل کاغذ ،ظروف با یک فدیلم پالسدتیکی
نازک ،پلیاتیلن ( ،)PEاسدید پلدیالکتیدک ( )PLAیدا مدوم پوشدانده
میشود ) .(van der Harst et al., 2013پیوند قدوی بدین سدلولز و
پوشددشهددای پالسددتیکی ،بازیافددت کاغددذ را ب ده چددالش م دیکش دد
) .(Starbucks Corporation, 2019از جملده پوشدشدهنددههدای
بیعددی مددیتددوان بدده پددروتئینهددا ،پلددیسدداکاریدها ،پلددیاسددترها
(پلیالکتیکاسید و پلیوینیل الکل) و لیپیدها (موم) اشاره کرد .مومها
بوترین ممانعتکننده در برابر ر وبت و بخارآب هسدتند و مدومزنبدور
عسددل از بوتددرین مددومهددای خددوراکی بددا ایددن خددواص م دیباش دد

(.)Mortazavian et al., 2011
خاصیت ضدباکتریایی پوششهایی با آنتیاکسیدانهای بیعی ،به
حددل مشددکل ظددروف سددلولزی کمددک شددایانی کددرده اسددت.
آنتیاکسیدانهدای بیعدی اسدتخرا شدده از گیاهدان دارویدی ،جدزو
مومترین ترکیبات زیستفعال هستند کده مدی توانندد در تولیدد مدواد
غذایی مورد استفاده قرار بگیرند و موجب جلوگیری از اکسیداسدیون و
افزایش ماندگاری مواد غذایی حساا به اکسیژن شوند ( Besbes et
 .)al., 2004گزندده بددا نددام علم دی  Urtica dioica L.و از تی دره
 ،Urticaceaeیکی از گیاهان دارویی بومی ایران است که بدهعندوان
منب موم آنتیاکسیدانهای بیعی ،در نواحی شمال کشدور بده وفدور
یافت میشود ( .)Niknejad and Asgharian 2015ترکیبدات فنلدی
موجود در گزنه بر جلوگیری از رشد باکتریهایی مثدل اشریشدیاکلی،9
پروتئددوا ولگدداریکوا ،4کلبسدیال 0و پسددودوموناا 2مددوثر اسددت و
آن خاصیت آنتیبیوتیکی داشته و نیز باعث وقفه در رشد باکتریهدا و
قارچها شده است ( .)Al ebrahim et al., 2019عصارههدای بیعدی
در حضور نور ،ر وبت ،اکسیژن و دماهای باال ،فرار و ناپایدار هستند و
ریزپوشانی یکدی از مودمتدرین فرآینددهای مدورد اسدتفاده در بوبدود
پایداری خواص عصارههدای بیعدی ،جلدوگیری از بدرهمکدنشهدای
نامطلوب آنها با ترکیبات غذاها و بوبود عم و مزه غدذا و همچندین
افزایش فعالیت بیولوژیکی آنها (ضددمیکروبدی ،ضددقارچی و آنتدی-
اکسیدانی) است .در واق ی ریزپوشانی مواد هسدته (عصداره گزنده)
توسط مواد دیواره که می توانند انواعی از پروتئینها ،پلیساکارید و یدا
لیپیدها باشند ،احا ه و در برابر عوامل خارجی محافظت میشوند ( Li
.)et al., 2014
کپسولها از نظر اندازه ،در سه دسته :ماکرو (باالتراز  9میلیمتدر)،
میکرو ( 9333-9میکرومتر) ،نانو ( 9333-9نانومتر) تقسیم مدیشدوند
( .)Jafari et al., 2008کاهش اندازه ذرات به دلیدل افدزایش سدطح
بهازای واحد حجم ،میتواند ویژگیهای حاللیت مواد مذدذی ،فعالیدت
بیولوژیکی و ماندگاری را بوبدود ببخشدد ( Sheqokar and Müller,
.)2010
5
موسیالژها یا لیزابهای دانهای و پلیسداکاریدهدای گیداهی بده
علت دسترسی آسان و قیمت مناسب اهمیدت ویدژهای در ریزپوشدانی
دارند و در غلظتهای کمتر از  9درصد بهشددت ویژگدیهدای بدافتی
محصول را تحت تداثیر قدرار مدیدهندد ( Phillips and Williams,
 .)2000گیاه شاهی یا تخمترهتیزک بدا ندام علمدی لیپیددیوم سداتیوم
( )Lepidium Sativumاز تیددره شددببویددان و خددانواده کروسددیفرا
1- Escherichia coli
2- Proteus vulgaris
3- Klebsiella
4- Pseudomonas
5- Mucilage
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( )Cruciferaeبهعنوان یک منب بیعی کربوهیدرات بدوده و حداوی
مقددار بسدیار زیدادی ترکیبدات موسیالژیسدت ( Alirezalo et al.,
 .)2019با توجه به فراوانی و بومی بودن گیداه شداهی ،اسدتفاده از آن
بهعنوان پوشاننده میتواند انتخاب مناسبی باشد.
ساخت یک نمونه ظرف از خمیر کاه برنج پس از استخرا خمیدر،
با مشخصههای مقاومت بده کشدیدگی و درجدهی روشدنی مناسدب و
بررسی بوبود خواص آبگریزی و ماندگاری ظرف با پوششدهدی مدوم
عسل و عصاره گزنه ریزپوشانی شده با صدمغ دانده شداهی از اهدداف
اصلی این تحقیق میباشد.

مواد و روشها
کاه برنج (رقم ارم هاشمی) مورد استفاده در این تحقیق از زمین
شالیزاری آمل– مازندران ،گزنه از ارتفاعات شورستان آمل و دانههدای
شاهی ( )Lepidium sativumکه از راسته کلم سدانان و تیدره شدب
بویان است از عطداری در مازنددران تویده شدد و جودت حدذف مدواد
خارجی نظیر خاروخاشاک ،سنگ ،دانههای شکسدته و کداه بده شدیوه
دستی تمیز شدند.
در این تحقیق صمغ دانه شاهی در شرایط بوینده (نسدبت آب بده
دانه بهترتیب  9به  ،03دما  05درجه سانتیگراد و  )pH= 93استخرا
شد ).(Karazhiyan et al., 2011
برای استخرا عصاره به روش تقطیر با آب (کلونجر) 53 ،گدرم از
پودر گزنه خشک شده را درون بدالن ریختده و بعدد بده آن آب مقطدر
اضافه شد تا حدی که سطح پودر نمونه را کامال پوشاند .اسدتخرا در
دمای  933درجه سانتیگراد (دمای جوش آب) و به مدت  2ساعت (تا
زمانیکه کلیه اسانس از نمونه خار شود) انجام شدد ،سدپس اسدانس
حاصل تا زمدان آندالیز ،در فریدزر در دمدای  -92درجده سدانتیگدراد
نگوداری شد ). (Nikkhah et al., 2009
صمغ های دانه شاهی و عصاره گزنه بهعنوان مواد پوششی دیواره
بهصورت جدا و ترکیبی به نسبت  9:9استفاده شدند .صدمغ و عصداره
برای رسیدن به ماده جامد کل  9درصد (با توجه بده تسدت ،)invitro
در آب دیونیزه با نسبت  )w/w( %9مخلوط شدند .از همزن مذنا یسی
به مدت نیم ساعت در دمدای محدیط بدرای انحدالل بوتدر ترکیبدات
استفاده شد .محلول ها جوت تکمیل فرآیندد جدذب آب بده مددت 42
ساعت در یخچال نگه داری شدند .تویه نانوامولسیون به روش رضوی
زاده و همکاران انجام گرفت ).(Razavizadeh et al., 2014
9
کاه با استفاده از اسدتاندارد  T 275 om-85آیدیننامده TAPPI
آماده شد و ر وبت از رابطه ( )9محاسبه گردید.

1- Technical Association of the Pulp and Paper
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()9
در این رابطه  MCGRبیانگر ر وبت کاه برنج (درصد) Mh ،بیانگر
جرم مر وب کاه برنج (گرم) و  Moنشاندهنده جرم خشک کاه بدرنج
(گرم) است.
کاه برنج با روش پخت سودا بده خمیدر تبددیل شدد ( Vickers,
 .)2017در این پژوهش ،غلظت مای پخت شامل سدیمهیدروکسدید و
آب مقطر ،بهعنوان فاکتورهای متذیر در فرایند تولیدد خمیدر کاغدذ در
نظر گرفته شد .پخدت  Aو  Bبدهترتیدب بدا میدزان  43و  93درصدد
سدیمهیدروکسید و نسبت  9به  93کاه به مای پخت انجام شد .سدایر
پارامترهای پخت شامل زمان آغشتهسازی و درجه حرارت بدهصدورت
ثابت و بهترتیب  03دقیقه و  913درجه سلسیوا در نظر گرفته شد.
پاالیش خمیر با دستگاه پاالیشدگر  PFIآزمایشدگاهی مطدابق بدا
استاندارد  T 227-OM-92آییننامه  ،TAPPIساخت کاغذ دستسداز
بهمنظور انجام آزمایشهای مقاومتسنجی ،آزمون درجهی روشنایی و
آبگریدزی ،بدر بدق اسدتاندارد شدماره  T 205 sp-02دسددتورالعمل
 ،TAPPIدرجدده روشددنی کاغددذهای دسددتسدداز بددق اسددتاندارد
 T 403 omt-97و اندازهگیری شاخص مقاومت به کشیدگی مطابق با
استاندارد  T 494 om-01دستورالعمل  TAPPIاندازهگیری شد.
از پوشش موم بهمنظور بوبود آبگریزی ظروف استفاده شدد بدرای
ساخت محلول موم -اتانول ،مومها به قطعات ریزتری تبدیل شددند و
سپس  45گرم از موم با  453میلیلیتدر محلدول اتدانول و متدانول 23
درصد به ور جداگانه مخلوط و به مدت  22ساعت در دمای اتدا بدا
دستگاه سانتریفیوژ ( 953دور در دقیقه) تکان داده شد ،عصداره الکلدی
حاصل توسط کاغذ صافی واتمن شماره یک صداف شدده و الکدل آن
تبخیر و عصاره الکلی خالص بهدست آمد ( Afhami and Ahmadi,
 .)2017محلول موم و اتانول با غلطتهای  5 ،4 ،9و  93درصد تویده
و بر روی کاغذهای ساختهشده پوشش داده شدد .کاغدذهای پوشدش
داده شده به مدت  9ساعت در هوای اتا به منظدور خدرو اتدانول از
پوشش ،قرار داده شدند.
ابزاری استوانهای شدکل بدر اسداا اسدتاندارد  T432آیدیننامده
 TAPPIساخته و میزان آبدوستی کاغذهای پوشش داده شده بهوسیله
آن اندازهگیری شد .این ابزار متشکل از یک لوله بده قطدر داخلدی 99
سانتیمتر و یک صفحه است که به زیر این لوله بهوسیله پیچ و مودره
بهمنظور آببند شدن متصل شد .نمونه کاغذ مورد نظر ما بین این لوله
و صفحه قرار گرفته و در استوانه آب ریخته شد .میدزان جدذب آب در
زمان ،دمای محیط و مقدار آب مشخص اندازهگیری و بهعنوان مقددار
جذب آب ثبت شد .صمغ دانه شاهی اسدتخرا و عصدارهی گزنده بدا
صدمغ داندهی شداهی ریزپوشدانی شدد ( )Dehghan et al., 2018و
بددهعنددوان پوشددش دوم بددر روی کاغددذ اسددتفاده گردیددد .خاصددیت
ضدددباکتریایی کاغددذهای پوشددش داده شددده بددا حضددور بدداکتری
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اشریشددیاکلی ( )Escherichia coliمددورد بررسددی قددرار گرفددت.
نمونههای کاغذ بهصدورت دیسدکی بدا قطدر  92میلدیمتدر بدر روی
پلیتهای کشت باکتری قرار گرفتند .پلیتها درانکوباتور در دمدای 01
درجه سلسیوا به مدت  22ساعت قرار داده شدند ( Sanuja et al.,
 )2015و قطددر هالدده تشددکیل شددده ا ددراف دیسددکهددا بددا کددولیس
اندازهگیری شد .پس از انتخاب خمیدر مناسدب ،درصدد مدوم بوینده و

پوششدهی با عصارهی گزنه ریزپوشانی شده ،نمونه قالب یک ظدرف
(لیوان) ساخته شد .ساخت قالب بهصدورت  4تکده ،از جدنس فدوالد و
بهصورت پرا هیدرولیکی انجام شد (شکل  .)9پرا در دمای محیط
و فشار هیدرولیکی  0بار توسط یک جک هیددرولیکی  5تندی انجدام
شد .پس از پرا نمونه به مدت  2سداعت در دمدای محدیط خشدک
شدند.

شكل  -1قالب ساخته شده برای ساخت یک لیوان و نمونه لیوان ساخته شده
Fig.1. The fabricated mold to make a cup and a sample of the forged cup

در این پژوهش بهمنظور مقایسه میانگینهای شاخص مقاومت به
کشیدگی ،آبدوستی و درجه روشنی کاغدذهای سداخته شدده از خمیدر
پخت  Aو  Bاز آزمون ( Fکدامال تصدادفی) اسدتفاده شدد و بدر روی
دادهها بهمنظور تحلیل آزمایشها ،بدهصدورت درک کدامال تصدادفی
تجزیه واریانس و همچنین آزمون مقایسه میانگین دانکن انجام شد.
کاغذ با خواص مقاومتی و ظاهری بوتر از خمیر پخت مناسدب در
پوششدهی موم عسل و عصارهی گزنه ریزپوشانی شده با صمغ دانده
شاهی انتخاب شد .کاغذها با موم عسل محلول در اتانول در  2غلظت
 5 ،4 ،9و  93درصد پوشش داده شدند و میدزان آبگریدزی نموندههدا
اندازهگیری شد .بده منظدور مقایسده میدانگینهدای مقددار جدذب آب
کاغذهای ساخته شده از آزمون دانکن استفاده شد .بدهمنظدور تحلیدل
آزمایشها ،بهصورت رک کامال تصادفی تجزیه واریانس شد.
بهمنظور ضدمیکروبی سداختن نموندههدای پوشدش داده شدده از
عصاره گزنه  9درصد ریزپوشانی شده با صمغ داندهی شداهی اسدتفاده
شد و میزان ممانعت در برابر جذب باکتری را از روش اندازهگیری قطر
هاله بهدست آورده ،مقایسه میانگینهای قطر هاله کاغدذهای سداخته
شده از آزمون دانکن و همچنین به منظور تحلیل آزمایشها ،بهصورت
رک کامال تصادفی تجزیه واریانس انجام شد.
برای مقایسه میانگین از آزمون دانکن در سطح  9درصد اسدتفاده
شد و برای این منظور از نرمافزار  SPSSنسخه  V19استفاده گردید.

نتایج و بحث

در جدول  9نتایج حاصل از میانگینها اثر تذییر شرایط پخدت بدر
درجه روشنی و شاخص مقاومت بده کشدیدگی در کاغدذهای سداخته
شده ،ارائه شده است .با توجه به نتایج جدول  9اثر شدرایط پخدت بدر
میزان شاخص مقاومت بده کشدیدگی و همچندین بدر درجده روشدنی
معنیدار و تاثیرگذار است.
جدول  -1میانگین مربعات و انحراف معیار بر حسب نوع پخت روی
مقاومت به کشیدگی و درجه روشنی
Table 1- Means of square and Std. deviation of baking
type on the tensile strength and brightness
منابع تغييرات
ميانگين مربعات
Mean of square

Sources of
variations

مقاومت به
درجه روشنی

كشيدگی

نوع پخت

Brightness

Tensile strength
N.m.g-1

Type of baking

45.136±0.021a

43.51±0.743b

43.413±0.211b

40.34±1.080a

پخت A
Baking A
پخت B
Baking B

اثر شرایط پخت بر میزان جذب آب در کاغذهای دستساز ساخته
شده معنیدار نشد که بی تاثیر بدودن غلظدت مدای پخدت بدر میدزان
آبگریزی کاغذ ساخته شده را نشان میدهد .تکرار نیز در نموندههدای

خوشدل و همکاران ،ساخت و ارزیابی ظروف سلولزي از کاه برنج با پوششهاي طبيعی

جذب آب ،درجهی روشدنی و مقداوت کششدی معندیدار نشدد .دلیدل
معنیدار نشدن تکرار میتواند نشاندهندهی دقدت سداخت نموندههدا،
همگن بودن خمیر در هر پخت و یکنواخت بودن سطح کاغدذ سداخته
شده باشد.
شکل  4تاثیر کاهش درصد سدیم هیدروکسید بر درجهی روشدنی
کاغذ ساخته شده را نشان می دهد .کاغذ ساخته شده با شرایط پخدت

452

 43درصد سددیم هیدروکسدید درجدهی روشدنی  25/90و پخدت 93
درصد سددیم هیدروکسدید درجدهی روشدنی  20/29را نشدان داد .بدا
کاهش میزان سدیم هیدروکسید در مای پخدت درجده روشدنی کاغدذ
ساخته شده کاهش مییابد؛ که این اتفا مدیتواندد بده دلیدل خدرو
لیگنین و فنولهای بیشتر با افزایش غلظت هیدروکسید سدیم باشد.

a

45.5
45

b

44
43.5

درجه روشنایی
)(Brightness

44.5

43
42.5
42
پخت baking B-B

پخت baking A-A

شكل  -2مقایسه اثر شرایط پخت بر درجه روشنی کاغذ ساخته شده
Fig.2. Comparison of the effect of curing conditions on the degree of clarity of fabricated paper

در تحقیقی با افدزایش غلظدت سددیم هیدروکسدید از  93بده 93
درصددد افددزایش درجدده روشددنی از  41/94بدده  03/2مشدداهده شددد
( .)Nazarnejad et al., 2018با افزایش درصد  ،NaOHفنولهدای
بیشتری حل شده و درجهی روشنی بهدسدت آمدده از خمیدر رنگبدری
شده افزایش مییابد ( .)Johansson et al., 2000با افزودن NaOH
خرو مواد استخراجی تسری و درجهی روشدنی کاغدذ سداخته شدده

بوبود مییابد .بنابراین میتوان نتیجه گرفت که با افزایش غلظت مای
پخت (سدیم هیدروکسید) درجهی روشنی نیز باید روند افزایشی داشته
باشد ( .)Liang et al., 2011شکل  ،0تداثیر کداهش غلظدت سددیم
هیدروکسید بر شاخص مقاومت به کشیدگی کاغذهای ساخته شدده را
نشان میدهد.

44
43
42

b

41
40
39
38

مقاومت به کشیدگی
)Tensile strength (N.m.g-1

a

45

37

پخت baking B-B

پخت baking A-A

شكل  -3مقایسه اثر شرایط پخت بر شاخص مقاومت به کشیدگی کاغذ ساختهشده
Fig.3. Comparison of the effect of curing conditions on tensile strength of fabricated paper
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در آزمایشهای انجام شده ،مشاهده شدد کاغدذ سداخته شدده بدا
شدرایط پخدت  43درصدد سدددیم هیدروکسدید شداخص مقاومدت بدده
کشدددیدگی متوسدددط  20/5 N.m.g-1و پخدددت  93درصدددد سددددیم
هیدروکسید شاخص مقاومت به کشیدگی متوسدط  23/02 N.m.g-1را
نشان داد .با توجه به معنیدار بودن اثر شرایط پخت بر میزان شاخص
مقاومت به کشیدگی در کاغذهای ساخته شده از کداه بدرنج در سدطح
یک درصد آزمایشها نشان داد با افزایش غلظت هیدروکسید سدیم از
 93درصد به  43درصد در مای پخت ،شاخص مقاومت بده کشدیدگی
حدود  1درصد افدزایش یافدت .دلیدل افدزایش شداخص مقاومدت بده
کشیدگی در اثر افزایش درصد سدیم هیدروکسید میتواندد بدهواسدطه

افزایش قابلیت تشکیل پیوند بین الیاف با توجه به خرو لیگنین باشد.
لتیبداری در تحقیقدی مشداهده نمدود کدده بدا افدزایش غلظدت سدددیم
هیدروکسید در پخت کاه گندم از  93به  92درصد ،شداخص مقاومدت
به کشیدگی از  53/5به  N.m.g-1 33/5افزایش یافت بنابراین نتیجده
گرفت که افزایش غلظت هیدروکسید سدیم باعدث افدزایش شداخص
مقاومت به کشدیدگی مدیشدود ( .)Latibari, 2012یافتدههدای ایدن
تحقیق با نتایج این پژوهش مطابقت دارد.
واریانس اثر پوششی غلظتهای  5 ،4 ،9و 93درصد از موم عسل
حل شده در اتانول بر میزان آب جذب شده در کاغذهای ساخته شدده
از کاه برنج در جدول  4ارائه شده است.

جدول  -2میانگین مربعات و انحراف معیار بر حسب غلظت پوشش روی جذب آب و قطر هاله در پوشش موم عسل و صمغ شاهی-عصاره گزنه
Table 2- Means of square and Std. Deviation of coating concentration on the water absorption and diameter halo in
coating by honey wax and royal gum-nettle extract
منابع تغييرات
ميانگين مربعات
Mean of square

قطر هاله -پوشش صمغ شاهی-

قطر هاله -پوشش موم

عصاره گزنه

عسل

Diameter of halo-royal gumnettle extract
3.53±0.058b
3.56±0.140b
4.63±0.381a
4.68±0.25a

Diameter of halohoney wax
2.333±0.058b
2.507±0.095b
3.197±0.105a
3.297±0.155a

با توجه به نتایج جدول  4اثر تذییر غلظت موم بر میزان آبدوسدتی
کاغذهای ساخته شده در سطح یک درصد معنیدار است و مدیتدوان
نتیجه گرفت که با تذییدر غلظدت مدوم در پوشدش ظدروف سدلولزی،
آبدوستی نیز تذییر خواهد کرد.
شکل  2نمودار میانگین اثر غلظت موم محلول در اتانول بر میزان
جذب آب در کاغذهای ساخته شده از کاه برنج را نشان میدهد.
تذییر غلظت محلول موم و اتدانول اثدر معندیداری بدر جدذب آب
توسط کاغذ ساخته شده از کاه برنج داشدته و بیشدترین جدذب آب در
غلظت  9درصد ،میزان متوسط  415/01میلیلیتر و کمترین جذب آب
در غلظت  93درصد ،میزان  05/30میلیلیتر بهدست آمد که مشداهده
شد با افزایش غلظت موم در حالل اتانول از  9به  93درصد ،جذب آب
توسط کاغذ ساخته شده از کاه برنج تقریبدا  10درصدد کداهش یافتده
است .همچنین اختالف بسیار کمی بین آبدوستی کاغذ با پوشش موم
در غلظت  5و  93درصد مشاهده شد که دلیل این موضدوع مدیتواندد
اشباع شدن تقریبی سطح کاغذ با موم عسل باشد و مدیتدوان نتیجده
گرفت که افزایش غلظدت مدوم عسدل بیشدتر از  5درصدد بدهمنظدور
پوشش دهی ظروف سلولزی مقرون به صرفه نیست .میزان جدذب آب

Sources of variations

جذب آب

غلظت

Water absorption
ml.m-2

)Concentration (%

497.003±25.86a
275.373±32.89b
134.873±24.68c
37.226±10.12d
35.036±7.08e

0
1
2
5
10

پوشش بدا غلظدت  5درصدد مدوم  01/44میلدیلیتدر بدهدسدت آمدد.
پوششدهی سطح مواد با استفاده از مدواد آبگریدز راه مناسدبی بدرای
کاهش جذب آب توسط ماده اصلی است و بدا افدزایش غلظدت مداده
پوشددشدهنددده جددذب آب کاغددذ تددا حددد زیددادی کدداهش مددییابددد
( .)Mortazavian et al., 2011همچنین در تحقیقات بسدیاری ذکدر
شده است که استفاده از مومهای بیعی مانند موم زنبدور اصدل تداثیر
زیادی در عدم جذب آب و بخارات مای توسط سطوک موم کاری شده
دارد ( .)Monfared et al., 1397میتوان نتیجه گرفت که با افزایش
غلظت موم عسل در محلول پوششدهی جذب آب کمتر خواهد شدد،
افزایش بیشتر از غلظت  5درصد توجیه اقتصادی نداشدت و غلظدت 5
درصد بهعنوان غلظت بوینه انتخاب شد.
جدول  0میانگین و انحراف از معیار اثدر غلظدت محلدول مدوم در
اتانول به همراه عصاره گزنه کپسوله شدده بدا صدمغ دانده شداهی بدر
خاصیت ضدمیکروبی را نشان می دهد .اخدتالف قطدر هالده تشدکیل
شده ا راف دیسکهای کاغذی از جنس کاه بدرنج ،تفداوت خاصدیت
ضدمیکروبی را نشان میدهد.
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شكل  -4میزان متوسط جذب آب کاغذهای پوشش داده شده با موم عسل به میلیلیتر
Fig.4. The average water absorption of honey-coated paper in milliliter

جدول  -3میانگین مربعات و انحراف معیار بر حسب نوع پوشش
روی قطر هاله
Table 3- Means of square and Std deviation of coating
type on the diameter of halo
منابع تغييرات
ميانگين مربعات
Mean of square
قطر هاله
Diameter of halo

Coating type

2.83±0.484b

موم و عسل

4.11±0.641a

Sources of variations

نوع پوشش

Honey wax

عصاره گزنه
Nettle extract

نتایج حاصل از اثر غلظت محلول موم در اتانول به همدراه صدمغ
داندده شدداهی و عصدداره گزندده بددر قطددر هالدده تشددکیل شددده ا ددراف
دیسکهای کاغذی ساخته شده از کاه برنج نشان داد اثر تیمار محلول
صمغ دانه شاهی و عصاره گزنه و همچنین تیمار غلظتهای مختلدف
موم در حالل اتدانول بدر خاصدیت ضددمیکروبی در سدطح  9درصدد
معنیدار است و اثر متقابل این دو در سدطح  9درصدد معندیدار نبدود.
دلیل معنیدار نشدن اثر متقابل می تواند بهواسطه ثابدت نگده داشدتن
غلظت محلول عصاره گزنه ریزپوشانی شده با صمغ دانه شاهی باشد.
شکل  ،5تاثیر پوشش عصاره گزنه ریزپوشانی شده با صدمغ دانده
شاهی بر خاصیت ضدمیکروبی کاغذهای پوشدش داده شدده بدا مدوم
عسل را نشان میدهد .با توجه به نمودار شکل  5موم عسل خاصدیت
ضدمیکروبی دارد و قطر متوسط هاله تشکیل شده ا راف دیسکهای
کاغذی  4/2میلیمتر بوده که نشاندهندهی خاصیت ضدمیکروبی موم

عسل است در تحقیقی در سال  4332مشاهده شد کده دیسدکهدای
کاغذ حاوی  3/39تا  3/9میلیگرم موم با ایجاد هالهای به قطر  0/3تا
 93/41میلیمتر مان رشد باکتری پنی باسیلوا الویی 9در ا راف خود
شدند و افزایش غلظت موم موجدب افدزایش قطدر هالده شدد ( Von
.)Bernuth et al., 2008
همچنین شکل  5نشان میدهد اضافه کردن صمغ دانه شداهی و
عصاره گزنه تاثیر مثبتی بر قطر هاله و خاصیت ضدمیکروبی داشته که
این افزایش قطر هاله میتواند به دلیل افزودن عصاره گزنه ریزپوشانی
شده با صمغ دانه شاهی باشد.
بر اساا مطالعات گالکین و همکداران عصداره گزنده مدان رشدد
 Escherichia coliدر محدیط آزمایشدگاهی شدد ( Gülçin et al.,
 .)2004در تحقیق دیگری در سال  4330تاثیر عصاره اتانولی گزنه را
بر روی باکتریهدای ،Pseudomonas aeruginosa ،Salmonella
 Staphylococcus aureusو  Escherichia coliبررسی نمودندد و
نتایج نشان داد عصاره اتانولی گزنه بدر همده بداکتریهدا مدوثر اسدت
( )Kavalali, 2003و این تحقیقات با نتایج مطالعده حاضدر مطابقدت
دارد .شریعت و همکاران در تحقیقی نشان دادند که از عصاره گیداهی
گزنه میتوان بهعنوان ترکیبدات ضدد باکتریدایی در راسدتای افدزایش
ماندگاری مواد غذایی استفاده کرد ( .)Shariat et al., 2014با توجده
به شکل  5موم عسل خاصیت ضددباکتریایی داشدته و عصداره گزنده
ریزپوشانی شده با صمغ دانه شاهی نیز مان رشدد بداکتری در محدیط
آزمایشگاهی شد.
1- Peni bacilos alui
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شكل  -5نمودار اثر پوشش صمغ شاهی و عصاره گزنه بر میزان متوسط قطر هاله تشکیل شده به میلیمتر
Fig.5. The effect of gingerbread coating and nettle extract on the average diameter of halo formed in mm
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غلظت  93درصد
concentration %93

غلظت  5درصد
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شكل  -6مقایسه پوشش عصاره گزنه نانوکپسوله شده با صمغ دانه شاهی بر میزان متوسط قطر هاله تشکیل شده به میلیمتر
Fig.6. Comparison of Nano-capsulated nettle extract cover with royal seed gum on average halo diameter

شکل  3مقایسه پوشش عصاره گزنه ریزپوشانی شده با صمغ دانه
شاهی بر خاصیت ضدمیکروبی کاغذهای پوشدش داده شدده بدا مدوم
عسل را نشان میدهد .بیشترین هاله ا راف دیسک پوششدهی شده
با موم  93درصد و عصاره ریزپوشانی شدده بدا قطدر  2/32میلدیمتدر
تشکیل شد .کمترین هاله ا راف دیسک پوششدهی شده بدا مدوم 9

درصد و بدون عصاره ریزپوشانی شده با قطر  4/00میلیمتدر تشدکیل
شد .قطر هاله با غلظت موم عسل رابطه مستقیم داشته و بدا افدزایش
غلظت موم عسل قطر هاله نیز افزایش یافت .دلیل این اتفا میتواند
افزایش غلظت موم عسل در پوشدش و نفدوذ بیشدتر میدزان مدوم بدا
افزایش غلظت آن در بافت کاغذ باشدد .افدزایش غلظدت مدوم عسدل
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.تاثیر معنیداری در میزان جذب آب کاغذهای ساخته شده نداشت
 جدذب آب،با افزایش درصد غلظت موم در محلول موم و اتدانول
توسط کاغذ ساخته شده از کاه برنج کاهش یافتده و افدزایش غلظدت
.موم موجب افزایش آبگریزی سطح ظرف سلولزی میشود
موم عسل خاصیت ضدمیکروبی دارد و افزایش غلظت موم عسدل
در پوشددش ظددروف سددلولزی مددیتوانددد موجددب افددزایش خاصددیت
.ضدمیکروبی میشود
اضافه کردن عصاره گزنه ریزپوشانی شده بدا صدمغ دانده شداهی
تاثیر افزایشی بر قطر هاله و خاصیت ضدمیکروبی داشدته و در نتیجده
میتواند باعث بوبود خاصدیت ضددمیکروبدی ظدروف سدلولزی شدود
.)Nikkhah et al., 2009(

Von Bernuth et al., ( موجب افزایش خاصیت ضدمیکروبی میشود

93  و5  مشاهده شد که بین غلظدتهدای3  با توجه به شکل.)2008
 دلیل معندیدار نبدودن اخدتالف.درصد اختالف معنیداری وجود ندارد
 درصد را اشباع شدن تقریبی سطح کاغذ93  و5 دادهها در غلظتهای
 درصدد5  درصدد و بیشدتر از آن بدوده و بندابراین غلظدت5 از غلظت
.میتواند بهعنوان بوینهترین غلظت موم عسل انتخاب گردد

نتيجهگيری
:با استناد به نتایج حاصل از این تحقیق میتوان نتیجه گرفت
 در مای پخت میتواند پارامترهای درجدهNaOH افزایش غلظت
)روشنی و شاخص مقاومت به کشیدگی کاغذ (ظروف سلولزی گیاهی
 همچندین تذییدر شدرایط پخدت.ساخته شده از کاه برنج را بوبود دهد
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