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  چکیده
 پژوهشاین . باشدتر آن میدر راستاي فرآوري مناسبهاي متفاوت ماده اولیه گامی بررسی ساختار بخش

  ترکیبات شیمیایی اجزاء ساقه برنج و شناسی الیافهاي ریختف بررسی ویژگیبا هد
)Oryza sativa L (طور  ه بها و گرهها، برگ باال، وسط و پایینهايبنددر ارتفاعات متفاوت ساقه شامل میان

 و سازي جدا با استفاده از روش فرانکلین اجزا کلش برنجالیاف.  انجام گرفتهمچنین مخلوط آنها و مجزا
طول،  نتایج نشان داد که. گیري شداندازهتاپی  نامه آیین مربوطهترکیبات شیمیایی براساس استانداردهايدرصد 

بیشترین قطر و ضخامت دیواره سلولی . گردید کم بند پایین به باالقطر و ضخامت دیواره سلولی الیاف از میان
لیگنین و سلولز برگ در  ،)قابل حل در استن( استخراجیمواد مقادیر خاکستر، .  بودهاالیاف مربوط به گره

 درصد خاکستر و مواد استخراجی در ساقه از پایین به باال افزایش ولی ه و بودمقایسه با دیگر اجزاي ساقه بیشتر
 از این بررسی نشانگر آن است دست آمده بهنتایج .  داشتمقادیر سلولز و لیگنین در ساقه از پایین به باال کاهش

ي برنج به لحاظ بلندتر بودن میانگین طول الیاف و دارا بودن مواد استخراجی، خاکستر و بندهاي ساقهکه میان
بنابراین در . خواهند بودتر سازي مناسبکاغذ براي خمیربنابراینها برتر بوده و لیگنین کمتر نسبت به برگ

تر کلش برنج  نامناسبهاياید سعی شود تا قسمتسازي مواد اولیه مورد استفاده خمیرکاغذ بهاي آمادهشیوه
  .ها را به طریقی حذف نمود و گرهنظیر برگ

  1، ترکیبات شیمیایی الیاف، ریخت شناسیساقه برنج:  کلیديهاي واژه
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  مقدمه
بررسی به  تا داردرا ملزم می کارشناسان ،محدود بودن منابع جنگلی کشور و اهمیت حفظ این منابع

بررسی  در این میان .موجود در کشور اقدام نمایندچوبی با منابع غیر منابع چوبی امکان جایگزینی
عنوان جایگزینی براي منابع چوبی مصرفی   بهخصوص کاه گندم و کلش برنج هکاه غالت و بپتانسیل 

از ها را به یکی شاید بتوان آن و در آینده نزدیک  اهمیت استدارايدر صنعت خمیر و کاغذ کشور 
  اعالم شده براساس آمار.)1998 کاشانی، (ماده اولیه صنعت کاغذسازي تبدیل نمود تأمین نابع اصلیم

 .)2008صابرهمیشگی و بابااکبري،  ( هزار هکتار بوده است620سطح زیرکشت برنج در کشور بیش از 
بی قابلیت ترین مواردي است که باید در ارزیا الیاف، از جمله مهمشناسی و ساختار شیمیایی ریخت

ساختار شیمیایی و  .چوبی در صنعت خمیر و کاغذ مورد بررسی قرار گیردرجایگزینی منابع غی
ها و نیز در داراي تغییراتی در بین گونهاین منابع همچون مواد چوبی مصرفی مورفولوژیکی 

 میانگین طول و ضخامت  در تحقیق خود)1998(کاشانی  .باشدهاي مختلف یک گونه می قسمت
میکرون و میانگین مقادیر سلولز،  64/2متر و  میلی35/1ترتیب  بهبرنج را کلش واره سلولی الیاف دی

 و همکاران سامرز .د درصد برآورد نمو23/14 و 6، 23، 51لیگنین، مواد استخراجی و خاکستر را 
کلش برنج واد استخراجی قابل حل در آب گرم ، خاکستر و مسلولز، لیگنینسلولز، همیمقدار  )2001(

ونگ ژانگ شنگینگ و ه. دندست آور ه درصد ب13- 17 و 12- 20، 8- 12، 25-30، 30- 35ترتیب  را به
، 3/32، 4/30ترتیب  سلولز، لیگنین و خاکستر مخلوط کلش برنج را به میانگین سلولز، همی) 2005(
ساقه کلش برنج مقادیر خاکستر و سلولز ) 2009( ي و همکارانورن .دست آوردند  درصد به3/6 و 6/8

این بررسی با هدف  .دست آوردند هدرصد ب 5/21 و 8/21رگ و در مورد ب 6/28 و 8/11ترتیب  را به
سلولز و لیگنین براي کلش خراجی محلول در استن، تر، مواد استسگیري ابعاد الیاف، مقادیر خاک اندازه
با توجه به نتایج این  .صورت گرفتهاي مختلف سازنده ساقه برنج  صورت مجزا در بخش بهبرنج 

یکی و شیمیایی در اجزاي ژهاي مورفولو  از وضعیت پراکنش تفاوتترتوان به شناختی دقیق میپژوهش
هاي  نماید تا در صورت امکان حذف قسمتاین مسأله کمک می. اصلی سازنده ساقه برنج دست یافت

دست  هتري در صنعت کاغذ ب مناسبچوبی بهره تر سازنده ساقه برنج بتوان از این منبع غیرنامناسب
  .آورد
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  ها مواد و روش
صورت کامالً تصادفی از مزرعه   بهپژوهش در این مورد بررسی) رقم هاشمی(کلش برنج 

 )1958 (وابري الیاف با روش فرانکلین. آوري شدواقع در روستاي توشن گرگان جمعکاري  برنج
 T 257 cm-02شماره ایی طبق استاندارد تاپی هاي شیمیگیري آرد چوب براي اندازه. صورت گرفت

، مقدار مواد استخراجی قابل حل در استن T 211 om-02 مقدار خاکستر طبق استاندارد .تهیه شد
  طبق استانداردسلولز  و T 222 om-02 لیگنین طبق استاندارد ، T 204 cm-97مطابق استاندارد
T 264 om-88 يرگی از اندازهدست آمده  ههاي نتایج بي میانگینبند و گروهبراي مقایسه .تعیین شدند 

 و آزمون تجزیه واریانس یک طرفهابعاد الیاف و ترکیبات شیمیایی اجزاء و مخلوط اجزاء ساقه برنج از 
   . استفاده شده استSPSS افزار نرموسیله  هب دانکن
  
 و بحثنتایج 

دهد که بیشترین نشان می )1جدول (الیاف گیري ابعاد دست آمده از اندازه  به میانگین نتایج بهتوجه
بندها از  در میان. است گره کمترین طول الیاف مربوط به و )پایین(بند سوم طول الیاف مربوط به میان

رین و کمترین قطر و ضخامت بیشت. یابدالیاف کاهش می قطر و ضخامت دیواره پایین به باال طول،
گیري شده ترکیبات شیمیایی  مقادیر اندازه .باشدبرگ میرتیب مربوط به گره و ت بهالیاف  دیواره
 آورده شده 2، همچنین براي مخلوط اجزاء آن در جدول دهنده اجزاي کلش برنج به تفکیک لتشکی
دهنده آن داراي درصد خاکستر بیشتري هاي تشکیل  برگ کلش برنج در مقایسه با دیگر بخش.است

استن ( درصد مواد استخراجی .یابددرصد خاکستر افزایش می االاز پایین به ب بندهادر میان. باشدمی
بیشترین و کمترین میزان مواد . بند پایین به سمت باال افزایش نشان داده است ساقه از میان)حل

 ترتیبز بهسلولمقدار  و کمترین بیشترین بوده وبند پایین ترتیب متعلق به برگ و میان استخراجی به
ین معنی که  ا هب. یابدبندها از پایین به باال میزان سلولز کاهش میدر میان.  استه و گرمربوط به برگ

. باشدکمتر می) پایین ساقه (تر آن نسبت به بخش مسن) ارتفاع باال(تر ساقه  مقدار سلولز بخش جوان
 بیشتر از برگ لیگنین موجود در یافته وبندها از ارتفاع پایین به سمت باال کاهش درصد لیگنین در میان

تجزیه و  .باشدبرگان می لیگنین پهن در محدودهجبرن قهلیگنین موجود در سا. استها سایر بخش
 .دباشدار می درصد معنی95سطح   ابعاد الیاف دروتحلیل آماري نشان داد که مقادیر ترکیبات شیمیایی 

) متر  میلی6/1 تا 9/0(برگان  از نظر طول، مشابه الیاف چوب پهن) بندها و برگمیان(الیاف کلش برنج 
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که )  1998، پورفرد و کالنتریان( میکرون گزارش شده 30/8لیاف ساقه برنج امیانگین قطر . باشندمی
اف ی الوارهیضخامت د. باشد میبندهاي باال و وسط ساقه برنجدر حدود میانگین قطر الیاف میان

 مقایسه با اجزاء مقدار مواد استخراجی برگ کلش برنج در. ها در ارتفاع پایین ساقه بیشتر استبند انمی
. تر برگ در فرآوري خمیرکاغذ از کلش برنج باشد تواند دلیلی بر کیفیت پایین که میبودهدیگر بیشتر 

یت خمیرکاغذ و شفافو  سبب ایجاد مشکالتی از جمله کاهش بازدهافزایش درصد مواد استخراجی 
هاي میزان خاکستر برگ کلش برنج در مقایسه با سایر بخش. گرددبري می بردن مصرف مواد رنگباال

که این یکی از معایب مهم مصرف برگ کلش برنج  )2005 ،ژانگ نگوشنگینگ و ه(آن بیشتر است 
 و در حد برگ بیشترهاي سوزنیدرصد سلولز کلش برنج در مقایسه با چوب. گرددمحسوب می

پایین بودن درصد لیگنین کلش برنج . و این مزیتی براي کلش برنج است باشدبرگ میهاي پهنچوب
. شود می باارزش براي تبدیل آن به خمیرکاغذ محسوب در مقایسه با چوب از امتیازات مهم این ماده

بري خمیرکاغذ که سازي و همچنین رنگبه ویژه در فرآیندهاي شیمیایی و نیمه شیمیایی خمیرکاغذ
 از این بررسی نشانگر آن است که دست آمده بهنتایج  .هدف اصلی آنها حذف لیگنین ماده اولیه است

 مواد استخراجی، و نیز مقدار دلیل دارا بودن میانگین طول الیاف بلندتر برنج بهبندهاي ساقه میان
هاي  درشیوهبنابراین. باشد میتر سازي مناسبخاکستر و لیگنین کمتر نسبت به برگ براي خمیر

تر کلش برنج هاي نامناسبسازي مواد اولیه مورد استفاده خمیرکاغذ باید سعی شود تا قسمت آماده
  . را به طریقی حذف نمودها و گره برگمانند

  
  ن ابعاد الیاف اجزاي کلش برنجی میانگ-1 جدول

 طول الیاف  موقعیت نمونه  ردیف
  )متر میلی(

  قطر الیاف 
  )ونمیکر(

قطر حفره الیاف 
  )میکرون(

ضخامت دیواره 
  )میکرون(سلولی 

  73/1  68/3  15/7  81/0  )اول(بند باال میان  1
  28/2  91/4  47/9  97/0  بند وسطمیان  2
  9/2  37/6  18/12  135/1  بند پایینمیان  3
  68/1  25/3  62/6  91/0  برگ  4
  87/3  56/4  31/12  38/0  گره  5
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  یبات شیمیایی اجزا و مخلوط کلش برنج میانگین درصد ترک-2 جدول

  مواد استخراجی  خاکستر  موقعیت نمونه  ردیف
  لیگنین  سلولز  )قابل حل در استن(

  15  75/43  4  13/15  )اول(بند باال میان  1
  5/15  25/45  5/3  85/14  بند وسطمیان  2
  18  49  3  4/14  بند پایینمیان  3
  5/23  17/51  5/5  18/18  برگ  4
  5/19  75/38  5/3  29/15  گره  5
  5/20  5/50  5/4  15  مخلوط کلش برنج  6
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Abstract 

Structural investigation of different parts of raw material is a step to achieve its 
more suitable processing. The aim of this study was to investigate fiber 
morphology and chemical composition of rice straw parts at different heights for 
internodes in lower, middle and upper parts, leaves and nodes separately as wella 
their mixture. Fibers were separated using Franklin method and their chemical 
composition was determined according to the related TAPPI test methods. Results 
showed that fiber length, fiber diameter and cell wall thickness of fiber decreased 
in internodes from down to top. The largest diameter and cell wall thickness were 
related to the nodes. The amounts of ash, acetone extractable materials, lignin and 
cellulose of leaf were higher than the other parts of the straw. Ash and acetone 
extractable materials percentage increased in straw from down to top but amounts 
of lignin and cellulose decreased in straw in the same direction. The results indicate 
that the internodes of rice straw are better than the leaves for pulping because of 
the average longer fibers and lower percentage of extractive, ash and lignin in 
internodes than the levels. So, in preparation of the pulp raw materials, it is 
necessary to remove the unsuitable parts of rice straw such as leaves and nodes.  
 
Keywords: Rice straw; Fiber morphology; Chemical composition1 
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