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 تاریخچه تهیه کاغذ

 

 نقدنٌ

يای کتبی را  تدریج کٌ نیاز بٌ تصَیر کردن اشیاء، یادداشت کردن ٍقایع ٍ ارسال پیام انسان اٍلیٌ بٌ
جا ناندنی را ثبت کند، دریافتٌ بَد ٍ  ئی کٌ بتَاند بر رٍی آن اثر بٌدرک کرد، ايهیت ٍ ضرٍرت شی

از ٍاژى چینی کاکتز گرفتٌ شد. )نام فارسی آن  کاغذ کرد. کلهٌ يهَارى درراى دستیابی بٌ آن تالش نی
 را رخندى یا پرزى است(

 خچٌتاری

ق.م( از پاپـیرٍس، در چین از حکاکی بر رٍی  8181يای گلی، در نصر ) النًرین از لَحٌ در بین
کردند. با تَجٌ بٌ اینکٌ  نَ ٍ پارچٌ ابریشهی، این ننظَر را عهلی نی يای چَبی ٍ نهد با قلو لَحٌ

نیالدی( از  850صنعت، نهدنالی در خاٍر دٍر سنّت ٍ نتداٍل بَد، فردی چینی بٌ نام تسائی لَن )
صَرت نهد درست کرد ٍ از آن بٌ کهک  يایی بٌ قطعات کًنٌ ٍ اضافی ابریشو، خهیر ٍ بعد ٍرقٌ

جای ابریشو، چَب خیزران ٍ درخت تَت را بکار  نَ برای نقاشی ٍ نَشتن استفادى کرد ٍ بعد بٌ قلو
 در دنیا دانست. اٍلین نخترع کاغذ گرفت. در حقیقت باید اٍ را
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 سیر تحَلی رشد

بٌ دست ایرانیان اسیر شدند این فن را با استفادى از کتان ٍ شايدانٌ  108 کارگران چینی کٌ در سال 
بٌ نردم سهرقند آنَختند ٍ بعديا تَسط نسلهانان در بغداد، دنشق ٍ حتی نراکش ٍ اسپانیا 

َب در در اسپانیا ٍ اٍلین آسیاب تًیٌ پَدر چ 8801نتداٍل شد. اٍلین کارخانٌ کاغذسازی در سال 
ٌ تأسیس شدى بَد. 8815سال   در فرانس

اٍلین بار با تأسیس کارخانٌ نقَاسازی ٍ با استفادى از کاغذيای باطلٌ  کاغذسازی در ایران فعالیت
سال است کٌ با تأسیس دٍ کارخانٌ کاغذسازی  80شهسی در کرج شرٍع شد ٍ حدٍد  8888در سال 

َکا( در گیالن، بٌتپٌ خَزستان ٍ کارخانٌ چَب ٍ کاغ پارس در يفت صَرت یک تکنَلَژی  ذ ایران )چ
ٌ درآندى است.  ندرن ٍ پیشرفت

 کاَغذ

یا چَب یا ضایعات کشاٍرزی ساختٌ   کنف ٍ یا  پنبٌ یا کتان شَد کٌ از خهیر ای گفتٌ نی بٌ نادى 
ظو طَر نانن کٌ بٌ  الیاف سلَلَزی شَد ٍ بٌ کار نَشتن آید ٍ در اصطالح علهی عبارت است از تراکو

ديد کٌ در ابعاد ٍ اٍزان نختلف بٌ دست  داخل یکدیگر شدى ٍ درنتیجٌ یک نادٔى فشردى را نی
 آید نی

از زنان اختراع آن تا بٌ انرٍز قابل اعتهادترین ٍسیلٌ انتقال اندیشٌ بشر بَدى است ٍ نقش  کاغذ
ای از تجربیات ٍ تفکرات اٍست دارد ٍ  آٍری ٍ ذخیرى اطالعات ٍ دانش بشر کٌ نتیجٌ نًهی در جهع

آنیخت ٍ ٍ نَاد رنگ دار این اندیشٌ بشری با ابزار نَین در  صنعتچاپ رٍ با پیدایش نرکب ٍ ازاین
 .گردد صَرت یک پدیدٔى نًو، انرٍزى با آن برخَرد نی بٌ

قدم در این اختراع  شَد نصریان پیش نصرف کاغذ با اختراع آن يهراى بَدى است کٌ گفتٌ نی
باشد. با پیشرفت  اند ٍ از بسیاری جًات نشانگر سطح رشد علهی ٍ فرينگی جانعٌ نی بَدى

تَجٌ ٍ زیبایی ٍ نقَا ٍ  برای جلب کاغذيای رنگی اطالعات ٍ نعلَنات بشر از دانش رنگ،
يای شیرینی ٍ شکالت برای نصرف  بندی ٍ باالخرى جعبٌ آنیزی شدى برای بستٌ يای رنگ کارتن

يا يهٌ دلیل بر دانش برتر ٍ استفادى بشر از این صنعت ٍ اختراع است کٌ  خانگی ٍ نظایر این
 تاریخ از آن یادشدى است. باشد ٍ در رٍز رٍ بٌ تَسعٌ ٍ تکانل نی رٍزبٌ
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در کتب قدیهِی عربی بسیار فراٍان « ٍرق»ٍ ذکر این لغت یا  ای است پارسی کاغد یا کاغذ کلهٌ
شَد )بٌ دلیل داشتن الیاف  برگان ساختٌ نی شَد. خهیر کاغذ بیشتر از چَب سَزنی دیدى نی

ٍسیلٌ  ابتدا تنٌ درخت را بٌ غذکا يای نًو چَب است. برای ساختن کاغذ یکی از فراٍردى (تر طَالنی
ٍسیلٌ نَاد شیهیایی ٍ  يا را بٌ کنند. سپس خردى چَب دستگاى خردکن بٌ خَردى چَب تبدیل نی

آید کٌ  يا الیاف سلَلَزی بٌ دست نی کنند ٍ از آن يای نختلف در برج پخت خهیر تجزیٌ نی رٍش
يا ٍرقٌ کاغذ ساختٌ  از پرس آن شَد. از دريو رفتن الیاف سلَلَزی ٍ بعد خهیرکاغذ نانیدى نی

ای است پًن ٍ نازک کٌ از فشردن الياف نَادي نانند خهير چَب، برنج يا کتان  کاَغذ نادى شَد  نی
بندی، آرايش  براي بستٌ کاغذ يهٌ، از رٍد. بااین تر براي نَشتن بٌ کار نی شَد ٍ بیش درست نی

 .گیرند ديگر نيز بًرى نیيای صنعتي ٍ پژٍيشي ٍ کارياي  درٍني ساختهان، صافی

قطع بزرگ  کاغذ .رٍد نعهَالً طبيعي ٍ شانل سلَلَز است بٌ کار نی کاغذ اليافي کٌ در ساخت .شَد
است کٌ در  jesus تر از آن است پایین ۰۹ *۳۶نام دارد؛ ٍ اندازى يهيشگي آن  colombeir ارٍپا

ی  است کٌ نشانٌ raisin از آنشدى نام عیسی پيانبر است.  دارد کَچک  j.h.sl کنار آن نشانٌ
بَدى کٌ يک برگ آن  ی نسکًا از اين چًار جَر کاغذ است. اندازى ۳۰*۰۹ی  اندازى خَشٌ دارد ٍ بٌ

-in ای( را ديهٌ اي )صفحٌ inquarto  ٍ۶۳ تایی را ٍ يشت infolio ٍ چًارتايي را iplang را
octaro  ٍ۶۳ ديهٌ اي را in-ro کاغذ ريهٌ باز د بااین -گفتند  نی ( )ٌ ٌ( فرنگي ترانَشت )نسخ ُرخَن

اند کٌ دبيرگان )خطَط( يندي ٍ  بردى يای يازديو يا سيزديو در ايران ٍ يند بًرى نی نَيسان سدى
ٍني بَدى است ٍ بيشتر بٌ نام  دارای گَنٌ کاغذ .يای آن است نًريای فشاري از نشخصٌ يای افز

اند. با اين باز  ی آن را برشهردى َنٌجاي ساخت ٍ پرداخت آن است کٌ نزديک يشتادٍپنج گ
نَیس نسکخانٌ ياي ُکياني )نرکزي( نلي نلک...ٍ دیگری  يای دست يایی کٌ بيشتر در فًرست نام

يای پنجو ٍ ششو بسيار  اند: خانباليغ )بٌ نام شًرخانباليغ در چین( کٌ در سدى آندى از این دست
نانند( بخارايي ٍ سپاياني ٍ عادل  و نیرٍاج داشت. سهرقند ٍ خطايي )بٌ نام خط کٌ چيني ي

شايي ٍ بغدادي ترکي نصري کشهيري ٍ ترنٌ ٍ فساقي ٍ فرنگي کٌ ياد آن آندى است. رنگ 
 .کاغذياي کًن سپيد بَدى است بيشتر

 نَاد اٍلیٌ تًیٌ کاغذ
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 شَند: طَرکلی، نَاد سلَلزی است کٌ از ننابع نختلف تًیٌ نی نَاد اٍلیٌ انَاع کاغذ بٌ

 نتر( دارند. نیلی 6تا  8.1کتان، شايدانٌ، پنبٌ کٌ الیاف بلند )در حدٍد  ساقٌ• 

 ساقٌ گیايانی نانند گندم، جَ )کاى(، نی، کنف ٍ غیرى.• 

پًن، دارند نانند چنار )با الیاف  درختانی کٌ برگ سَزنی دارند، نانند کاج )با الیاف بلند( ٍ یا برگ• 
 نتر( نیلی 8.1تا  5.0کَتاى در حدٍد 

 يا ٍ قطعات نقَای کًنٌ يای باطلٌ ٍ یا خردى انَاع کاغذ •

 الیاف تفالٌ نیشکر• 

 

يای  اساساً یک فرآیند نکانیکی است، در این فرآیند، پدیدى تَلید کاغذ برخالف این تصَر کٌ
. از تبدیل چَب بٌ خهیر کاغذ گرفتٌ تا تشکیل کاغذ، اصَل ای دارند شیهیایی نقش برجستٌ

شیهیایی دخالت آشکاری دارند. لیگنین زدایی از یک ننبع گیايی نناسب، نعهَالً چَب، یک فرآیند 
 شَد شیهیایی نايهگن است کٌ در دنا ٍ فشار زیاد انجام نی

 نراحل تًیٌ کاغذ

 تبدیل چَب بٌ قطعات ریز:• 
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يا از الک نخصَص صَرت  کنی ٍ دستگاى تَلید تراشٌ ٍ عبَر تراشٌ با استفادى از ناشین پَست
 آید. نتر )در نَرد چَب( بٌ دست نی سانتی 1ٍ عرض  1گیرد ٍ قطعاتی بٌ طَل حداقل  نی

 پختن چَب ٍ تَلید خهیر:• 

ٍ تَسط بخار آب این عهل نهکن است از طریق نکانیکی یعنی، بدٍن استفادى از نَاد شیهیایی 
ً برای تًیٌ کاغذيای ارزان ٍ کايی، نانند کاغذ رٍزنانٌ  جَش، تحت فشار صَرت گیرد کٌ نعهَال
ٍکسید سدیو )در رٍش قلیایی(، سَلفیت يیدرٍژن  نتداٍل است. در رٍش شیهیایی از يیدر

، رٍش بی سَلفیت( ٍ یا سَلفیت سدیو )در رٍش سَلفیت( PH=1-8کلسیو، در نحیط اسیدی )
شَد.  فشار، استفادى نی گراد ٍ تحت درجٌ سانتی 855يهراى با کهی کربنات سدیو در دنای باالتر از 

ًیٌ نقَا، کارتن ٍ یا کاغذ ای رنگی حاصل نی در این نرحلٌ خهیر قًَى يای کايی  شَد کٌ از آن در ت
 شَد. استفادى نی

 شستشَی خهیر کاغذ:• 

گراد بٌ  درجٌ سانتی 05تا  10درصد سَد در دنای  8شستشَی قلیایی کٌ با استفادى از نحلَل 
گیرد. این عهل برای جدا کردن لیگتین ٍ کايش رنگ خهیر انجام  ندت یک تا دٍ ساعت صَرت نی

پذیرد. برخالف این تصَر کٌ تَلید کاغذ اساسًا یک فرآیند نکانیکی است، در این فرآیند،  نی
گرفتٌ تا تشکیل کاغذ،  خهیر کاغذ تبدیل چَب بٌای دارند. از  يای شیهیایی نقش برجستٌ پدیدى

 اصَل شیهیایی دخالت آشکاری دارند.

  

 انَاع کاغذ ٍ نصارف آن يا

  

(: کاغذ رٍزنانٌ از خهیر نکانیکی کٌ نقداری خهیر شیهیایی نیز در آن (News Print کاغذ رٍزنانٌ -
شبیٌ بٌ کار رٍزنانٌ  شَد. این نَع کاغذ برای چاپ رٍزنانٌ ٍ نَاد چاپی ٍجَد دارد، تًیٌ نی

 يای خانگی. شَد، نانند بعضی از ژٍرنال استفادى نی
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دلیل خاصیت جذب نرکب در آن شَد ٍ بٌ يهین  بٌ شکل پرداخت نشدى تَلید نی کاغذ رٍزنانٌ
زیاد است؛ انا بٌ دلیل استفادى از خهیر نکانیکی در حجو باال با قرار گرفتن در نقابل نَر ٍ تابش 

صَرت  ترین نَع کاغذ چاپ است کٌ بٌ ديد. کاغذ رٍزنانٌ از ارزان سرعت تغییر رنگ نی خَرشید بٌ
کن آنادى شدى ٍ  بدٍن خشک افست شَد ٍ برای چاپ با رٍش لترپرس ٍ رٍل یا ٍرق عرضٌ نی
 گرم در ير نتر نربع است. 05تا  10گرناژ آن نعهَالً بین 

 کاغذ رٍزنانٌ: 

کارگیری عهلیات نکانیکی رٍی  ی چَب )فیبريای بازیافت شدى( ٍ بدٍن بٌ کاغذی است کٌ از تفالٌ 
ن، انا شکنندى ٍ لطیف شَد ٍ نقاٍنت آن در برابر نَر پائین است ٍ بٌ دالیل فَق ارزا آن ساختٌ نی

گرنی( کٌ  11تا  11شَد ) است. البتٌ گايی کاغذ رٍزنانٌ از خهیر اٍلیٌ چَب نیز تَلید نی
ديد چاپ عکس رٍی آن با ٍضَح بیشتری از کاغذيای  رٍشن رنگ ٍ سطحی کٌ اجازى نی سایٌ

باشد. این  نتر نی نیلی 8165تا  8010رٍزنانٌ دیگر انجام شَد ٍ عرض دستگاى تَلیدکنندى آن حدٍدًا 
طَر کٌ از نام آن پیداست، نخصَص رٍزنانٌ است ٍ سفید، نسطح قدرت جذب باال  کاغذ يهان

شَد. کاغذ رٍزنانٌ برای  داشتٌ ٍ نعهَالً برای چاپ رٍزنانٌ با ناشین افست ٍ لترپرس استفادى نی
ی بزرگ ٍ  اٍلیٌ يای خام ٍ کاريای ينری سریع ٍ نَقتی نناسب است. از این کاغذ برای طراحی

شَد.  شَند، استفادى نی يای نَقتی کٌ با نداد زغالی یا نداد شهعی ٍ نداد گچی انجام نی طراحی
صَرت دفترچٌ، ٍرقٌ ٍ ... در دسترس است. رنگ این کاغذ نعهَالً فیلی رنگ است.  کاغذ رٍزنانٌ بٌ

ی ٍ نقاٍنت نناسب در شَد. این کاغذ دارای کشش سطحی کاف صَرت رنگی يو تَلید نی ضهنًا بٌ
 باشد زنان چاپ نی
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