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اندازهگیری و مقایسه مواد استخراجی گونههای صنوبر ،اکالیپتوس ،گندم
و باگاس با استفاده از حاللهای مختلف
*وحید وزیری
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استادیار گروه صنایع چوب و کاغذ ،دانشگاه گنبد کاووس ،گنبد ،ایران
تاریخ دریافت 3232/60/32 :؛ تاریخ پذیرش3232/36/4 :

چکیده
در این تحقیق مواد استخراجی چند گونه چوبی و غیرچوبی توسط حاللهای مختلف مورد بررسی
قرار گرفت .در این بررسی ازگونههای غیر چوبی گندم ( )Triticum dicoccumاز نوع رقم چمران و
باگاس مغززدایی شده ( )sofficinarum saccharumکارخانه هفت تپه پارس و صنوبر دلتوئیدس
( )Populus deltoidsاز ایستگاه تحقیقات صفرابسته و اکالیپتوس ( )Eucalyptus camaldulensisاز استان
فارس و حاللهای الکل-استن ،الکل-بنزن ،آب سرد ،آب گرم و سود یک درصد استفاده شد .برای
تجزیه و تحلیل معنیداری دادهها از آزمون تجزیه واریانس و برای مقایسه میانگینها از آزمون دانکن
استفاده شد .نتایج نشان دادکه گونههای گندم و صنوبر به ترتیب بیشترین و کمترین مقدار مواد استخراجی
را دارا بودند که احتمالا میتواند به دلیل بیشتر بودن درجه پلیمریزاسیون سلولز گونه های چوبی باشد.
حالل یک درصد سود و الکل -استن نیز بهترتیب بیشترین و کمترین مقدار مواد استخراجی را از گونهها
خارج نمودند.

واژههای کلیدی :مواد استخراجی ،حالل ،اکالیپتوس ،صنوبر ،گندم.

*نویسنده مسئولvahidvaziri@gmail.com :
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مقدمه
مواد استخراجی شامل موادی هستند که دامنه وسیعی از ترکیبات مختلف را تحت پوشش قرار
میدهند .از جمله این مواد ،اسیدهای چرب ،اسیدهای رزینی ،مومها ،تاننها ،مواد رنگی و اجزایی که
قابلیت حل در آب را دارند شامل هیدروکربنها ،پروتئینها و نمکهای معدنی میباشند (والکر3660 ،؛
وسان و تامکینسون .)3666 ،مواد استخراجی جزء ساختمان اصلی چوب نبوده و با حاللهایی که بر
چوب اثر شیمیایی ندارند مانند آب ،الکل ،استون ،بنزن ،اتر و از چوب خارج میشوند (رسالتی3396 ،
و رمضانی .)3663 ،مقدار مواد استخراجی تحت تأثیر روشهای کاشت و خشک کردن چوب است.
مواد قابل حل در اتانول-بنزن شامل کربوهیدراتهای با وزن مولکولی کم ،نمک ها ،مواد قابل حل در
آب و همچنین مواد قابل حل در دی کلرومتان را نیز شامل میشود .مواد قابل حل چوب در دی کلرومتان
شامل مواد و ترکیبات واکسها ،چربیها ،رزینها ،فتوسترولها ،هیدروکربنهای غیر فرار (حسینزاده و
طغرایی3666 ،؛ صالحی و همکاران .)3666 ،در فرآیند تولید صفحات چوب-سیمان برخی مواد
استخراجی مانند ترکیبات فنلی و قندها از گیرایی سیمان جلوگیری نموده و یا آن را به تأخیر میاندازد
که عمدتاا این مواد ،مواد استخراجی قابل حل در آب گرم هستند .همچنین مواد استخراجی و تغییرات
آنها نقش تعیینکنندهای در فرآیند تولید پانلهای چوبی و خواص تختههای حاصله دارد .مثالا تغییرات
مواد استخراجی تأثیر زیادی بر مصرف رزین ،سرعت پلیمر شدن ،ابعاد و پایداری و مقاومت تخته در
برابر آب دارد (راول و همکاران .)3662 ،در تحقیقی میزان مواد استخراجی گندم رقم چمران با استفاده
از حالل آلی الکل-استن ،آب سرد ،آب گرم و سود بهترتیب 34/7 ،33/4،3/4و 40/2درصدگزارش شد
(سرائیان.)3662 ،
با عنایت به اینکه از حالل الکل – بنزن برای استخراج مواد استخراجی استفاده شده است (طبق
استاندارد تاپی )3و از طرف دیگر هم این ماده سرطانزا و خطرناک است به همین دلیل در این تحقیق
سعی شد که میزان خروج این حالل با حاللهای دیگر در گونههای چوبی مختلف مورد مقایسه قرار
گیرد.
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مواد و روشها
در این تحقیق از گونه اکالیپتوس ( )Eucalyptus camaldulensisنور آباد ممسنی استان فارس ،گونه
صننوبر دلتوئیدس ( )Populus deltoidsایسننتگاه تحقیقات صننفرابسننته گیالن ،باگاس ( sofficinarum

 )Saccharumکارخانه هفت تپه پارس و گندم ( )Triticum dicoccumرقم چمران اسننتفاده شنند .برای
اندازهگیری مواد اسننتخراجی از چهار حالل شننامل الکل با درجه خلوص  30درصنند ،بنزن با درصنند
خلوص  33درصند ،اسنتون با درجه خلوص  33/2درصند و سود با درجه خلوص  39درصد استفاده
شد .برای تهیه آرد چوب جهت اندازهگیری مواد استخراجی از استاندارد تاپی T304cm-37استفاده شد.
مقدار مواد اسننتخراجی محلول در حاللهای الکل -اسننتون و الکل -بنزن بر اسنناس اسننتاندارد تاپی
 ،T364cm-37در آب سرد و آب گرم بر اساس استاندارد تاپی  T367cm-33و سود بر اساس استاندارد
تناپی T333cm-99انجنام شننند .برای تجزینه و تحلینل دادهها از آزمون تجزیه واریانس و گروهبندی
میانگینها با کمک آزمون دانکن صورت پذیرفت.
نتايج
میزان مواد استخراجی محلول در الکل – استن ،الکل –بنزن ،آب سرد و آب گرم :نتایج آزمون تجزیه
واریانس نشان داد که در سطح اعتماد آماری  33درصد ،اختالف معنیداری بین مقادیر مربوطه وجود
دارد و بر اساس آزمون دانکن نیز در گروههای متفاوت دستهبندی شدند .همان طوریکه در شکلهای
3تا  4مشاهده میشود گونههای گندم و صنوبر بهترتیب بیشترین و کمترین مقدار مواد استخراجی را
دارا بودند (شکلهای  3تا .)4

شکل -1مواد استخراجی محلول در الکل استن در گونههای مختلف
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شکل  -2مواد استخراجی محلول در الکل –بنزن در گونههای مختلف

شکل  -3مواد استخراجی محلول در آب سرد در گونههای مختلف
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شکل  -4مواد استخراجی محلول در آب گرم در گونههای مختلف

میزان مواد استخراجی محلول در سود :نتایج آزمون تجزیه واریانس نشان داد که در سطح اعتماد آماری
 33درصد ،اختالف معنیداری بین مقادیر مربوطه وجود دارد و بر اساس آزمون دانکن نیز در گروههای
متفاوت دسته بندی شدند .همان طوریکه مشاهده میکنید گونههای گندم و صنوبر بهترتیب بیشترین و
کمترین مقدار مواد استخراجی را دارا بودند (شکل .)2

شکل-5مواد استخراجی محلول در سود در گونههای مختلف
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نتيجهگيري
نتایج حاصل از این تحقیق نشان داد که در بین حاللهای مورد استفاده ،استفاده از سود بیشترین
انحالل مواد استخراجی را نتیجه داده است .زیرا سود میتواند کربوهیدراتهای با وزن مولکولی کم از
جمله همی سلولزها و سلولزهای با درجه پلیمری کم را حل کند که با نتایج سرائیان ( )3662مطابقت
دارد .حالل آب گرم بعد از سود بیشترین مقدار مواد استخراجی را از نمونهها خارج نمود .زیرا آب گرم
میتواند نشاسته را عالوه بر مواد قابل حل در آب سرد شامل ترکیبات غیر آلی ،تاننها ،صمغ ها ،شکرها
و مواد رنگی ،خارج سازد (راول و همکاران .)3662 ،در بین گونههای مورد مطالعه نیز بعد از گندم،
اکالیپتوس بیشترین مقدار مواد استخراجی را دارا بود که از مواد استخراجی موجود در درخت اکالیپتوس
میتوان تانن ،روغن های فرار و مواد دارویی را استخراج و مورد استفاده قرار داد .پیشنهاد میشود
تحقیقات بیشتری بر روی ترکیبات مواد استخراجی و نقش آنها در دوام طبیعی صورت پذیرد تا بتوان
به اسرار پیچیدهای که در این ترکیبات نهفته است پی برد تا بتوان آنها را در حفاظت چوب استفاده کرد.

رهيافت ترويجي
مواد استخراجی عمدتاا در کانالهای رزینی و سلولهای پارانشیمی متمرکز هستند و حدود 3-2
درصد وزن خشک چوب را به خود اختصاص میدهند .مواد استخراجی را میتوان با استفاده از
حاللهای مختلف استخراج نمود .مزیت عمده ترکیبات شیمیایی مواد استخراجی این است که برای
محیط زیست ایجاد مشکل نمیکنند اما در اکثر فرآیندهای آماده سازی مواد لیگنوسلولزی ،این مواد عامل
مزاحم میباشند .یعنی هر چقدر مواد استخراجی یک گونه بیشتر باشد بازده خمیر کاغذ حاصل ازآن
گونه کمتر و از طرف دیگر مصرف مواد شیمیایی بیشتر میشود .از آنجایی که گندم بیشترین میزان
انحالل را در سود دارد به همین دلیل این گونه در هنگام ساخت خمیر کاغذ قلیایی بیشترین میزان افت
بازده کاغذ را خواهد داشت.
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Abstract
In this study, the extractive content of several species of wood and non- wood
using different solvents were investigated. In this research, non-wood species
including wheat (Triticum dicoccum)from type of Chamran cultivarand depithing
bagasse (sofficinarum Saccharum) from pars Haft tapeh factory, wood species of
poplar (Populus deltoids)from research station of Safrabasteh and eucalyptus
(Eucalyptus camaldulensis) from Fars province, different solvents including
alcohol- acetone, alcohol-benzene, cold water, hot water and one percent sodium
hydroxide were used. The ANOVA procedure was utilized and mean values were
compared using Duncanʼs test. The results showed that wheat straw and poplar had
the highest and the lowest extractive content, respectively probably due to higher
degree of polymerization of cellulose wood species was. The highest and lowest
extractive content were extracted from one percent sodium hydroxide and alcohol
acetone solvents, respectively.
Keywords: Extractive, Solvents, Eucalyptus, Poplar, Wheat.
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