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 چکیده
برای این منظور . انجام شد باگاس حاصل از سازی بر رنگ و ترکیبات شیمیایی تخته خردهذخیره تأثیر، با هدف بررسی این تحقیق    

اسدتااده   نشدده رهیذخو باگاس ( نیپائ و وسط باال،) سطح در سهنئوپان کارون واقع در استان خوزستان  کارخانهخیره شده ذاز باگاس 

فدرانکلین و  ی( با استااده از روش الغر بیضر، ویژگی بیومتری )TAPPIها براساس دستورالعمل یی نمونهایمیش باتیترک سپس،. شد

شده در سده سدطح    رهیذخ باگاسهای نمونه در موجودهای میکروارگانسیم نوعیی شناسا نیهمچن شد. گیریاندازهآنها  رنگ راتییتغ

 سدطح  سه درشده رهیذخهای باگاس  نمونه نیب در نیگنیل مقدارکه  نشان داد هد مقایسه شد. نتایجشا یهانتایج با نمونه گردید و انجام

ذخیدره  هدا ) نمونهی الغر بیضردر  نیهمچن. نشد مشاهده آنهای استخراج مواد و سلولز زانیم درداری یمعن تااوت اما داشت، تااوت

رهید ذخ هدای نمونده  از شتریب شدهرهیذخ باگاس ازشده ساختهی هاتخته در رنگ رییتغ زانیم. نشد مالحظه ی( تااوتهخیره نشدذشده و 

 و هدا یباکتر آنهدا  نیشدتر یب کده  داد نشدان شده رهیذخ باگاسهای نمونه در موجود هایمیانسگکرواریم نوع ییشناسا یبررس. بود نشده

 یکد یزیف خدوا   و رندگ  یریچشدمگ  طدور به تواند یم سازی ذخیره مدت که داد نشان شده انجام یها شیآزما جینتا .بودند مخمرها

 .دهد قرار رییتغ مورد را شده رهیذخ یهاباگاس

 

 سازی، تغییر رنگ، ترکیبات شیمیاییباگاس، ذخیره كليدی: های هواژ

 
 مقدمه

گیدری از  کده پدس از عرداره    است تااله نیشکر ،باگاس
نیشکر به صورت پسماند فیبری خشک و فشرده شدده و بده   

 ترکیب، به توجه با. آیدمی دست بهصورت قطعات ریز تراشه 
 بدرای  اولیده  هماد یک عنوانبه دارد، ساختاری که و خوا 

 کاغدذ  و خمیر منسوجات، چندسازه، مانند تولید محروالتی
 ,Narendra & Yang., 2005).باشدماید می دام خوراك و

Lois., 2009)  تولیدد  الیداف باگداس بدرای    ایدن،  بر عالوه 
 قابدل  زید ن غدذایی  مدواد  و هدا آنزیم شیمیایی، مواد سوخت،
 ,.Lois et al., 1981 (Kristensen et alباشدد ) می استااده

2008 ,Galvez., 1994.  باگاس نیشکر برمبنای وزن خشک
 1/18سدلولز،   درصد همدی  8/33 سلولز، درصد6/43شامل 

 & Banerjeeاسدت ) خاکسدتر   درصد 3/2درصد لیگنین و 

Pandey., 2002.) تولیدد  و نیشدکر  کشت به اهمیت توجه با 
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 کشور، در شکر لاستحرا از واحدهای حاصل باگاس باالی
 بسددتر و تجدیدپددذیر منبددع یددک عنددوان بدده آن از اسددتااده

است  صرفه به مقرون و اقترادی بیولوژیکی کامالًیندهای افر
(Tabandeh et al., 2008). و اسدت  فرلیگیاه  یک نیشکر 

توان به باگداس تدازه دسترسدی    در فرول معینی از سال می
ب و هوای مناطق معتدل برداشت نیشکر معموالً در آ داشت.

امدا در منداطق آب و هدوایی    ؛ انجامدل میماه به طو 9تا  2
 11ای( ممکن است باگاس برای مددتی بدیش از   گرم )حاره

در دسترس باشد. در ایران با توجده بده شدرایط اقلیمدی      ماه
در طدول ایدن    ،ماه اسدت  9این مدت حدود  ،مربوط به خود
بدرای  امدا   ؛سازی باگداس نسدبتاً ثابدت اسدت    مدت، ذخیره

و برای اینکه واحدهای صنعتی که از باگداس   سال مانده یباق
نند بتوانند در تمام طول سدال  کماده اولیه استااده می عنوان به
ن را در اختیار داشته باشند، باگاس باید به نحدوه مطلدوب   آ

در طدول ذخیدره    .(Tanandeh et al., 2008) ذخیره گدردد 
 آلی گازهای انتشار باعث باید وافزایش می دماشدن باگاس 

 1آلرژی باگاسسوسیس ایجاد سبب شود، کهمی توده درون از
 در اسدت  ممکن که است آلرژی یک سیسوسسباگا. شودمی

باکتریددددایی  اسددددپورهای معددددر  در کدددده افددددرادی
(Thermoactinomyces sacchari) باگدداس از منتشرشددده 

 تحدت  را هدا ریده  آلدرژی  این. دیده شود هستند، شدهذخیره
 تناسدی  مشدکالت  باعدث  اسدت  ممکن و دهدمی قرار تأثیر
 باگداس  از تولید شدده  محروالت کیایت این، بر عالوه. شود
 ,Schmidt & Walter, 1978 )د یابد مدی  کاهش شده فاسد

Lacey et al.,1980 .)  رطوبت باگاس تازه بعدد از عرداره-

را دا ،درصد است که به علت داشتن رطوبت 91گیری حدود 
محتدوای قندد    و لکولی پدایین ترکیبات با وزن مو ،بودن مغز

هدا  میکروارگانسدیم باقیمانده، ماده بسیار مناسبی برای تغذیه 
 بیوشددیمیایی هددای واکددنش دلیددل بدده همچنددین باشددد.مددی

 روشدنی  دهدد. مدی  رخ باگاس رنگ تغییر هامیکروارگانیسم
 کندد، مدی  تغییدر  هاکپه درونی ناحیه به هاکپه سطح از باگاس

 ناحیده  در کده حدالی  در ،تدر تیره باالیی هایالیه که طوری به

                                                           
1- bagassosis 

های کم کردن از راه یکی .Lois, 1982)) است روشن درونی
بندی بل از بستهآن ق مغززدایی هاخطر حمله میکروارگانسیم

در اوایل دهده  . Atcheson, 1987)) باشدسازی میو ذخیره
سدازی  هدایی را بدرای ذخیدره   ، صنعت نیشدکر روش 1321
 ی و تخته خدرده زاستااده در صنایع کاغذسا منظور بهباگاس 
تدا   1321 یها سال. در فاصله قراردادندمورد بررسی چوب 
اگاس و سایر سازی بهای زیادی را برای ذخیرهروش 1341

 ,Atcheson) مورد مطالعده قدرار داد   پسماندهای کشاورزی

حاد  کیایدت    منظدور  بهطبق اولین روش ثبت شده،  .(1987
سدازی،  الیاف و جلوگیری از کاهش وزن در هنگدام ذخیدره  

باگداس تدا    کدردن  خشدک )شامل شرط زیر  باید یکی از دو
 حدداکرر در  بایدد مدواد  خدیس کدردن    و درصد 21رطوبت 

را  شدود(  داشدته  نگهدرصد  81داری یعنی حدود ظرفیت نگه
سدازی   ذخیدره  هنگدام ده در گیری شد باگاس عراره بر روی
-روش ذخیدره  کرشده منجر به ابداع دوذ. شرایط کرداعمال 

 ,Atcheson) شدد سدازی تدر   سازی خشک و روش ذخیره

 سازی ذخیرهشامل ) یمختلا سازیذخیره هایروش .(1971
 مدار یبدا ت تدر همدراه    سدازی  ذخیدره خشک، مرطوب، تدر و  

 ندوع  بده  عمده طوربه آنها، انتخاب و دارد وجود بیولوژیکی(
 هدای روش از یکی  (Atcheson, 1971).دارد بستگی تولید
-تختده  صنایع در پیش سال 91 از که جهان سراسر در رایج

 اسدتااده  کاغذ و خمیر هایکارخانه از تعدادی و باگاس ربفی
 ;Atchison, 1977)باشد )میسازی تر روش ذخیره شود،می

Lois, 1994. حداقل کاهش وزن در طدول مددت    یطورکل به
 9. درصدد اسدت   11ماه یدا بیشدتر(    6سازی باگاس )ذخیره

درصد از این مقدار مربوط به شکر باقیمانده در باگاس بدوده  
هدای  باشد. اگر روشدرصد مربوط به تخریب الیاف می 9 و

یدزان بده   سازی مورد استااده قرار نگیرد، این مدرست ذخیره
این استااده از بهتدرین  بنابر؛ یابددرصد افرایش می 31تا  21

 شدد باسازی باگاس، بیش از بیش ضروری مدی روش ذخیره
(Luz et al., 2007).   ،بررسدی اثدر   هددف   در ایدن تحقیدق

سازی بر خوا  رنگ و ترکیبات شیمیایی روی تخته ذخیره
 است. حاصل از باگاس چوب خرده
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 هامواد و روش
 و نشدده  ذخیدره  بدرداری از باگداس  نمونه برداری:نمونه
و از  (مداه  دی اوایل تا آذر اوایل) ماه یک طی در شده هذخیر
پایین )از کف یارد تا ارتاداع   ،)باال، وسط و پایین( سطحسه 
 ارتاداع از بداال ) متر( و  3تا  9/1متر(، وسط )از ارتااع  9/1
 انجام شد. شوشتر نئوپان ز شرکتا متر( 9/4تا  3

 

 عوامل ميکروبي باگاس ييشناساجداسازی و 
ذخیدره  باگداس ) از  هدا میکروارگانیسدم  جداسازی برای

 آب تدر یل یلیم 3 در باگاس گرم 1 ابتدا ،نشده و ذخیره شده(
بدار   چندین و شده اضافه آزمایش لوله یک در مقطر استریل

باگداس   فیبرهای از بتوانند هامیکروارگانیسم تا شد ورتکس
-1یها رقت سریال حاصل سوسپانسیون از سپس. شوند جدا

 بدر  11-8 و 11-7، 11-6 هدای رقت تهیه شد. از 11-3 تا 11
 BHi Agar , YM) کشت محیط حاوی هایدیش پتری روی

Agar )  ندکشت داده شد مخمرمخرو  باکتری و.  

 

 شيميايي تركيبات تعيين
 طبددق باگدداس، شددیمیایی ترکیبددات گیددریاندددازه بددرای
 یبدرا  TAPPI  نامده  نییآ،  T257 cm-05نامهآیین استاندارد

تعیدین ترکیبدات    منظدور  بده ترتیدب   تهیه آرد اقدام شد. بدین
 آسدیاب  توسدط  هدای تختده خدرده چدوب    شیمیایی نمونده 

 از استااده با تهیه شده آزمایشگاهی به آرد تبدیل گردید. آرد
 مدش  41 الدک  روی بر باقیمانده آرد از. شد بندی طبقه الک

 بددر  باقیمانددده  آرد از و لیگندین  و سلولز درصد برای تعیین
 اسددتخراجی  مدواد  درصدد  تعیدین  بدرای  مش 61 روی الک

 اسدتااده شد.
های آن از اسدتاندارد  گیری ترکیبات شیمیاییبرای اندازه 
   .شداستااده  TAPPI نامه آیین

 شدماره  اسدتاندارد  براسداس  مدواد اسدتخراجی   درصدد -

T280pm-99. 

    T246 om-88شدماره اسدتاندارد اساس بر :سلولز درصد-

 .T222om-93 شدماره براساس استاندارد :لیگنین درصد-

 

  FTIR سنجيطيف
 و میدانی  سدطحی،  مختلدف  هدای بخدش  از سدنجی  طیف
 انجدام  روز 31 مددت  بده  یارد در شده ذخیره توده ترداخلی
 ترکیبدات  عداملی  هدای گدروه  در شدده  ایجاد تغییرات تا شد

 .شود مشخص باگاس

 

 الياف ابعاد گيریاندازه
 محاسددبه ضدددرایب   و الیداف ابعداد گیدریانددازه برای
 .اسددتااده گردیددد(Franklin., 1964)  روش از بیددومتری
ذخیره نشدده و ذخیدره   باگاس ) گرم تکنیک چند این مطابق
 اسدددید  %91 محلدول  حداوی  آزمایش هایلوله داخل شده(

 بدا  درصدد  31 اکسدیژنه  آب %91 و درصدد  111 اسددتیک
 داخدل  آزمایش هایلوله سپس،. شد ریخته مسدداوی نسبت
قرار  ساعت 24 مدت به گراد سانتی درجه 61دمای در و اتو

 محلدول  مگندت،  با الیاف کردن باز و مدت ازاین پس. گرفتند
 روی شدده  تجزیده  الیداف  و شدد  آبشدویی  صافی کاغذ روی

 فدرانین زا رندگ  قطدره  3 تدا  2 از استااده با ساعت شیشدده
 از اسددتااده بددا الیدداف ابعدداد سددددپس. شدددند آمیددزی رنددگ

 مدددر  نمددایش صدداحه بدده مجهددز نددوری میکروسددکو 
 ضدریب  الیداف  ابعداد  گیدری اندازه از پس .شددد گیری اندازه
 .شد محاسبه( رفتگی درهم ضریب) الغری

 

L :طول الیاف 

d :قطر الیاف 

 

 سنجي رنگ
 1رنددگ  گیددری اندددازه  دسدتگاه از رنگ سنجش برای
a ،*   میدزان. شدد استااده

b∆ و*
*
 اولیده  میدزان تاداوت از 

aنهایی و
2، L 

b و 3
4
-هبهر با و آمدد دست به شده گیریاندازه 

 .شد محاسبه )رندگ تغییدر ( ∆E میدزان زیر فرمول از گیری

                                                           
1- colorguide 

 قرمزي ميزان -2

 روشنايي  ميزان -3

 زردي ميزان -4

= ضریب در هم رفتگی   
𝑙

𝑑
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∆Eab=)∆L
2

+ ∆a
2
+∆b

2
)

2/1  

 نتایج
 باگاس ميکروبي عوامل جداسازی
هدای محدیط   ررسدی ب واریانس، تجزیه جدول به با توجه

 کده  و شمارش کلنی نشان داد (BHi Agar ,YM Agar) کشت

 هدر  یازا به کشت محیط دو در شده شمارش های کلنی تعداد
 سده  در شدده ذخیدره  ماه یک و شاهد باگاس هاینمونه گرم

 داشددتند داریمعنددی تادداوت ،(پددایین و وسددط بدداال،) سددطح
 .  (1جدول)

 
 (پايين و وسط باال،) سطحسه  در ذخيره شده باگاس نمونه شده شمارش هایكلني تعداد واريانس، تجزيه -3 جدول

 مختلف كشت محيط دو در شاهد باگاس و 
 مقدار

F 

 ميانگين مربعات

 

 درجه آزادی مربعات مجموع

 

 تغييرات منبع

 گدرم  هدر  یازا به شده شمارش هایکلنی تعداد میزان 3 29/188 83/46 68/47

 BHi Agar باکتری کشت محیط در نمونه

 گدرم  هدر  یازا به شده شمارش هایکلنی تعداد میزان 3 72/26 74/9 83/4

  YM Agar مخمر کشت محیط در نمونه

 

 بررسي تركيبات شيميايي
 باال،) مختلف سطح سه در باگاس هاینمونه در( لیگنین و سلولز استون، در محلول استخراجی مواد) شیمیایی ترکیبات مقادیر

 در( شاهد) نشده ذخیره و یارد در( ماه دی اوایل تا آذر اوایل) از ماه 1 مدت به شده ذخیره باگاس توده در موجود( ینپای و وسط
 است. شده داده نشان (2 )جدول
 

 شاهد و (پايين و وسط باال،) سطح سه در شده ذخيره باگاس هاینمونه در تركيبات شيميايي ميانگين –2 جدول

 سطح باال

ارتفاع  تا 1)از 

 متر( 8/4

 سطح وسط

 تا ارتفاع 8/3)از 

 متر( 1

 

 سطح پايين

تا ارتفاع  0)از 

 (متر8/3

 

 باگاس تازه

 )شاهد(

 شيميايي اتتركيب

 

 سلولز 19/49 21/62 12/47 77/48

 لیگنین 7/27 31/23 86/41 17/34

 استونمواد استخراجی در  32/1 69/1 83/1 68/1

 

 ليگنين
سه سدطح  در های باگاس میزان تغییرات لیگنین در نمونه

باگدداس  تددودهین( موجددود در یمختلددف )بدداال، وسددط و پددا

مداه( در   ماه از )اوایل آذر تا اوایدل دی  1شده به مدت  ذخیره
-معندی  درصد 9 نشده )شاهد( در سطحذخیره باگاس یارد و

  .(1)شکل  باشددار می
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 رهيذخ سطح در باگاس هاینمونه ليگنين در ميانگين -3 شکل

 شاهد و( پايين و وسط باال،)

 
شده در  های باگاس ذخيرهسلولز در نمونه ينگميان -2شکل 

 شاهد(نشده ) باگاس ذخيره و( پايين و وسط باال،)سطح 

 
 سطح در سه باگاس یها نمونه در مواد استخراجي ميانگين -1شکل 
شاهد و( پايين سطح و وسط سطح باال، سطح)شده  ذخيره

 سلولز

 بدین  درصدد  9سدطح   در داری معنی تااوت ،نتایج نشان داد
 سدطح  در سده  یدارد  شده درذخیره تغییرات سلولز باگاس میزان
 (.  2)شکلنداشت  شاهد وجود باگاس با (پایین و وسط باال،)

 

 مواد استخراجي
 هدای باگداس  نمونده  بین ، میزان مواد استخراجینتایج نشان داد

ذخیره نشده گاس و با (پایین و وسط باال،)در سه سطح  ذخیره شده
 . (3)شکل اردداری وجود ندتااوت معنی درصد 9در سطح  )شاهد(

 

 شيميايي تغييرات
 های باگاس شاهد، ارتعاشات کششدی نمونه FTIR در طیف

H-C 1ناحیه  در-
 cm3414 مربدوط بده گدروه    که  ،شد مشاهده
 ؛ وها و اسیدهای کربوکسدیل اسدت  ها، فنلهیدروکسیل در الکل
1یده ناحباند موجدود در  

cm 2137    ناشدی از ارتعداشC-H  در
لیااتیک )متیل و متیلن( است. باندهای جدذبی در  آساختارهای 

-مربوط بده گدروه   1911و  cm 1731 ،1632 ،1614-1 ناحیه

-1های عاملی موجود در لیگنین است. همچنین، باندد 
cm 1731 

سلولزها نیز مدرتبط اسدت.    میهای کربونیل موجود در هبه گروه
-1 باندد 

    cm1249     بده ارتعداش کششدیC-O-C   در سداختار
-1سلولز مرتبط اسدت. برخدی بانددها مردل    

cm 1249 1 و- cm
 

ترتیب ناشدی از   های مرتبط با لیگنین است که به از طیف 1431
گدروه متیدل    CHدر ساختار گایداکول حلقدوی و    C-Oکشش 

مربددوط بدده  711-911نددواحی اسددت. باندددهای موجددود در 
افدزایش آنهدا   البتده   ،ارتعاش کدم هسدتند  ساختارهایی با شدت 

هدایی مانندد متیدل سدلولز و کداهش       ناشی از ایجاد اسدتخالف 
 (.4های هیدروکسیل است )شکل گروه
 

 ضریب الغری

هدای باگداس   آزمون تجزیه واریانس ضریب الغری نمونده 
شده در سده سدطح )بداال، وسدط و پدایین(       نشده و ذخیره ذخیره

مقدادیر ضدریب الغدری در     درصدد بدین   9نشان داد، در سطح 
 شدده در سده سدطح،     های باگاس شاهد و یک ماه ذخیدره نمونه

                               داری وجود ندارداختالف معنی
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 نشده و ذخيره( پايين و وسط باال،)شده در سه سطح  باگاس ذخيره های نمونه FTIRطيف  -4شکل 

 

 تغيير رنگ
L نتایج حاصل از مقدادیر 

* ،a
bو   *

و تغییدر رندگ    *
 مداه  1از باگاس  شدههای باگاس ساختهتختههای  نمونه

 4)شاهد(، در جددول  ذخیره نشده  باگاسذخیره شده و 
  نشان داده شده است.

 
 

 در سه سطح شده  واريانس ضريب الغری الياف باگاس ذخيرهتجزيه  -1جدول 
 نشده )شاهد( و باگاس ذخيره پايين( و )باال، وسط

 
Lرنگ )های لفهؤم -4جدول 

* ،a
bو   *

 شده و شاهد ذخيره باگاسخرده های تخته( نمونه*

 
 ثبح

 باگاس: ميکروبي عوامل جداسازی
 در اسددت ممکددن هدداسددمیکروارگانیم از یاگسددترده فیددط
 طیشدرا آنهدا بده    ندوع  و تعدداد  امدا ؛ کلنی تشکیل دهند باگاس
هدا  برای رشد باکتری مرطوب طیشرا. دارد یبستگ یسازرهیذخ

 درهدا مناسدب اسدت.    قدار   و و شرایط خشک برای مخمرها
 و مخمرهدا  و هایباکتر) هامیگروارگانسیم انبارداری اول مرحله

اما در طول انبدارداری باگداس   ؛ غالب هستند (قار  چندین نوع

 ,.Laceyدارندد ) غالدب هسدتند و تدداوم     هدا  یبداکتر مرطوب 

1980).   
هددا و مخمرهددا بدداکتری ،نتددایج ایددن پددژوهش نشددان داد 

هددای باگدداس بودنددد. هددای موجددود در نمونددهمیکروارگانسددیم
 هدای تدوده  در مخمر درصد 14 و باکتری درصد 86 یطورکل به

 نتدایج  همچندین . شدد  مشاهده یارد در شده ذخیره ماه 1 باگاس
 هاکلنی تعداد باگاس توده پایین و میانی های داد در بخش نشان
دلیل متاداوت بدودن    به این و ندبود بیشتر( ها یباکتر و مخمرها)

 منبع تغییرات درجه آزادی مجموع مربعات میانگین مربعات F مقدار

 ضریب الغری 3 18/1368 128/496 733/1

L نوع تیمار
* a

* b
* 

 63/19 49/4 71/79 خرده باگاس شاهدتخته

 34/16 33/6 43/99 شده خرده باگاس ذخیرهتخته
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؛ و کربوهیددرات موجدود اسدت    دما ،PHمحتوای اکسیژن، هوا، 
 ها در سطح پایین و وسط،بنابراین بیشترین تعداد میکروارگانسم

ایدن نتدایج بدا نتدایج      .کمترین تعداد در سطح باال بوده اسدت  و
(Schmidt & Walter, 1978; Morgan, 1974)  همخددوانی

   دارد.
 

  بررسي تركيبات شيميايي
 ليگنين
 Misook)باشد )ها میروارگانسیممیک حمله به مقاوم نیگنیل

et al., 2010 هدای  کده قدار    شدود زمدانی تجزیده مدی    تنهدا ؛
طبدق   .(Lacey, 1980) دند کن رشدد  دند بتوان هدا  بازیدیومیسدت 

باگداس   تدوده  میدانی  هایبخش Lois et al., 1981)پژوهش )
و  هدا است و این شرایط باعث رشدد میکروارگانسدیم   تراسیدی

افزایش مقددار لیگندین در بخدش    بنابراین ؛ شودافزایش دما می
 شرایط اسدیدی تولید تواند به دلیل میباگاس  توده پایینوسط و 

سدلولزها و  تخریدب همدی  سبب که  باشد ناشی از تخمیر باگاس
کاهش مقدار آنها در باگاس و افزایش سهم لیگندین در باگداس   

 ;Lois et al., 1981)این نتایج بدا نتدایج   است. شده مانده باقی

Lacey, 1980 ).همخوانی دارد 
 
 سلولز

 ناشدی  شدهایجاد  شرایط در هاسلولز ،هاسلولزهمی خالفرب
 ایدن  بده  نسدبت  و ندداشت کمتری تخریب باگاس سازیذخیره از

 ,.Lois et al) جاین نتدایج بدا نتدای    .باشندمی ترمقاومت شرایط

1981; Misook et al., 2010 ) همخوانی دارد. 
 

 مواد استخراجي
Lois   ( 1381و همکداران ) تدأثیر هدای خدود   در پدژوهش 
قدرار   بررسدی مورد را اس اگسازی بر ترکیبات شیمیایی بذخیره

سازی باگداس، تغییدری   ذخیرکه ند یافتدردادند. در این بررسی 
تواندد بده   دلیل آن مدی کند. ر میزان مواد استخراجی ایجاد نمید

هدا،  هدا، تدرپن  فندول مانندد )  علت ترکیبدات مدواد اسدتخراجی   
کده باعدث   باشدد  ( ها استروئیدها، اسیدهای رزینی، روزین، موم

هدا شدده   برابدر حملده میکروارگانسدیم   افزایش مقاومت آنها در 

تاداوتی در میدزان مدواد    که نشان داد  نتایج این تحقیق نیزاست. 
نشدده وجدود    شده و ذخیدره  های باگاس ذخیرهاستخراجی نمونه

   .همخوانی دارد آنها نتایج با نداشت و
 

 شيميايي تغييرات
های باگاس شاهد و ذخیدره  نمونه FTIRکه طیف  طور همان
 کده  شدود ت. مالحظده مدی  نشان داده شده اسد  4 شکلدر شده 

شدده بدا   شده در باگاس ذخیره تغییرات شیمیایی ایجاد بخشی از
 cm-1 ناحیده افدزایش شددت پیدک در    نشدانه   ،سنجیاین طیف
های کربونیل بیشدتر مانندد ایجداد    ایجاد گروهو  1191و  1721

-1 تخمیر است. پیددایش باندد  یند افر هنیتجاسیدهای آلی در 
cm 

تواند ناشی از افزایش غلظت لیگنین در باگاس باشدد  می 1431
سدلولزهای آن روی داده اسدت.   کاهش مقدار همی نتیجهکه در 

کند که شددت تغییدرات   می أییدت FTIRسنجی طیف طورکلی به
رسدد کده ایدن    مدی های پائینی متااوت است و به نظر در بخش

-1اندد  بیشتر باشد. پیدایش ب ینیتغییرات در بخش پا
cm 1169 

سدلولزها  سدلولز و همدی   C-O-Cکه مربوط به کشش نامتقارن 
این مطلب باشد که شرایط محیطی موجدود   مؤیدتواند است، می

هدا و  سبب تخریدب ندواحی سدطحی و آمدورف کربوهیددرات     
در سطح الیاف شده  C-Cو   C-OH،C-O-Cپیوندهای  یشافزا
 .است

 
 ضريب الغری

، شرایط ایجاد شدده در هنگدام   آمده دست بهبا توجه به نتایج 
سدازی باگداس موجدب تغییدرات آنداتومیکی در الیداف       ذخیره

 یبدات در ترکباعدث تغییدرات    شدود، بلکده عمددتاً    باگاس نمدی 
 .  شده است لیگنین( در این الیاف) یمیاییش

 
 تغيير رنگ

رندگ باگداس شدده     سازی باعدث تغییدر  مدت زمان ذخیره
ذخیدره شدده کداهش     یهدا نمونه Lمیزان سی ربراین . در است

تدوان  را می Lتر شده است. کاهش ها تیرهیافته، به عبارتی نمونه
در طدی   هدا بیوشدیمیایی میکروارگانسدیم   هدای  واکدنش به دلیل 
 a میزان سازی باگاسهمچنین با ذخیرهنسبت داد.  سازیذخیره
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 ;Lois, 1982) یجنتدا . ایدن نتدایج بدا    اسدت  افزایش یافته bو 

Lacey, 1980  .همخوانی دارد ) 
 

 یجه گیری  نت
سازی باگداس باعدث   ذخیره که داد نشان آمده دستبه جینتا

خدرده   تختده لیگندین(  ) یمیاییشد میزان ترکیبدات   وتغییر رنگ 
 ،آمدده  دسدت  بده  ایجنتد  طبدق . شودچوب ساخته شده از آن می

شدده   هدای موجدود در باگداس ذخیدره    یشترین میکروارگانسیمب
بدا توجده بده اینکده رشدد       بنابراین؛ ها و مخمرها هستندکتریبا

باعدث کداهش الیداف،    ها در باگاس ذخیره شده میکروارگانسیم
و ایجاد خطرات برای سدالمت   خود خودبهکیایت متغیر، احتراق 

هدا  باکتریرشد  عوامل است یضرور بنابراین؛ شودمی کارگران
طدول   ( درحدرارت و درجه  PHرطوبت، دما، مانند )ها و قار 
قبدل از   باگداس  مغززدایدی با همچنین کنترل شود.  سازی ذخیره
   .دادکاهش را عوامل مخرب رشد  تاحدیتوان  میبندی بسته
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Abstract 
    This study was carried out to investigate the effect of storage time on the color and chemical 

compounds of bagasse particleboard made. For this purpose, the three levels of stored and fresh 

bagasse from karoon particleboard Company were used. In addition, the chemical compositions 

were determined according to the TAPPI test methods and also biometrical (slenderness ratio) 

was done using the fiber dimension measured by Franklin method. The results showed that the 

amount of lignin was different in the stored samples at three levels, but the difference in the 

amount of cellulose and extractive was not observed. The results illustrated that the color 

changes in the stored bagasse were more than fresh sample. Identification of the 

microorganisms in stored samples was done and results showed that most of microorganisms 

were bacteria and yeast. The results showed that the storage time can significantly effect the 

color and physical properties of stored bagasse. 
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