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ارزیابی ویژگیهای ساختاری ،فیزیکی و شیمیایی سلولز و نانو کریستال سلولز استخراجشده از
ضایعات حاصل از هرس درخت خرما
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 1دانشجوی

افزایش جمعیت سبب تولید مقادیر زیادی از ضایعات کشاورزی شده که سبب آلودگی
محیطزیست میشوند .امروزه استفاده از ضایعات کشاورزی برای استتخراج ستوولز و
نانو سوولز رو به افزایش میباشد .در این تحقیق سوولز و نانو کریستال ستوولز از سته
نوع ضایعات درخت خرما شامل پوشال ،برگ سبز و خوشته خرمتا استتخراج و بترای
شناسایی سوولزها و مقایسه با سوولز ختال شترکت ستیاماآلدری از دستتااههتای
 TGA ،FTIRو  XRDاستفاده شد .بازده استخراج سوولز بترای پوشتال  25درصتد،
برگ سبز  20درصد و خوشه خرمتا  33انتدازهگیری و پیت دستتااههتای  FTIRو
 XRDنمونهها ،مشابه با پی سوولز خال و درجه بوتورینای خوشته > پوشتال >
برگ خرما به دست آمد .کاهش وزن تمام نمونههای سوولز در نمودارهتای  TGAدر
دمای  350درجه سانتیگراد مشابه با نمودار  TGAسوولز خال بود .محدوده طتول
نانو ذرات این سوولزها توسط میکروسکوپ  19 FE-SEMتتا  36نتانومتر مشتخ
شد.
واژگان کلیدي :سوولز خال  ،نانو کریستال سوولز ،درخت خرما.

دکتری گروه عووم و مهندسی خاک ،دانشکده
کشاورزی ،دانشااه شهید باهنر کرمان ،کرمان ،ایران
 2دانشیار گروه عووم و مهندسی خاک ،دانشکده کشاورزی،
دانشااه شهید باهنر کرمان ،کرمان ،ایران
 3دانشیار گروه عووم صنایع چوب و کاغذ ،دانشکده منابع
طبیعی و عووم دریایی ،دانشااه تربیت مدرس ،نور،
مازندران ،ایران
 4دانشیار بخش تحقیقات خاک و آب ،مرکز تحقیقات و
آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان کرمان ،کرمان،
ایران
 5استادیار گروه محیط زیست ،پژوهشکده عووم محیطی،
دانشااه تحصیالت تکمیوی صنعتی و فناوری پیشرفته،
کرمان ،ایران
 6استاد گروه عووم و مهندسی خاک ،دانشکده کشاورزی،
دانشااه شهید باهنر کرمان ،کرمان ،ایران
مسئول مکاتبات:
ns.64925@gmail.com

تاریخ دریافت1399/03/26 :
تاریخ پذیرش1399/08/05 :

مقدمه
افزايش روزافززون ممیتزج مهزان و بزهتبع آن تولتز
باالی محصوالت كشاورزی سبب تولتز مازادير اوبزوهز از
پسماو های كشاورزی مزشود كه مزتوان از آنها بهعنوان

منابع تج ي پذير در فرآينز تولتز وزار بزردز سزوزاو ن و
رهاسازی اين دسزهه از ازايیات بز ون اوجزار فراينز های
كنهرلززز ،سززبب ايجززاد خسززارات مبرانواپززذيری بززه
محتطزيسج (اوهشار گاز كربن دیاكست و بهتبع آن گزرر
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ش ن كره زمتن) مزشود []1ز بهكارگتری و بازيافزج مزواد
زائ در بخش كشاورزی مزتواو عزووه بزر كزاهش واردات
محصززوالتز همنززون خززوراو دار و کتززور ،كودهززا ،اوززوا
است های آمتنه ،اووا كاغذ و خمتر آن ،سزهم عمز های را
در صادرات هر كشور به خود اخهصاص دهز [ 2و ]3ز لزذا
يافهن راهکاری مناسب برای اسهفادهی بهتنه و اقهصادی از
پسماو های كشاورزی امری اروری و مهم تلاز مزگرددز
از کرفز در سالهای اختر بهواسطه ارزشافزوده مواد اولته
صنايع چوب و كاغذ و كزاهش منزابع چزوبز و منللزز در
سطح مهان و بهويژه فازر سزراوه منلزر در كشزور ،لززور
اسهفاده از منزابع مزايلزين بزرای تز متن التزال سزلولزی
موردوتاز اين صنايع ،بتشازپزتش اسسزام مززشزود []4ز
سلولز يکز از فراوانترين و پراسهفادهتزرين مزواد پلتمزری
کبتیز در مهان اسج كه عمز هتزرين قسزمج سزاخهاری
گتاهان را تشکتر مزده  ،ساالوه ما ار زيادی از اين مزواد
از کريق فهوسنهز تولت مزشزودز متززان تولتز سزلولز در
کبتیج  1012 - 1011تن در سال اسج كزه اغلزب سزاوی
مخلوکز از واخالصزهای مخهلف ازممله لتلنتن ،پکهزتن،
همزسلولز ،چربز و پروتئتن مززباشز [ 5و ]6ز سزلولز از
تکرار واس سزلوبتوز ( )C12H22O11كزه شزامر دو مولکزول
گلززوكز اسززج ،تشکترشزز ه اسززج (شززکر  )1كززه دارای
پتوو های هتز رونوز درون و بتنمولکزولز اسزج كزه ايزن

پتوو ها از چرخش آزاد زوجترهای سلولزی ملوگتری مز-
كنن ز []7ز بززه همززتن دلتززر متکروفتبريززر سززلولز دارای
مااومج زيزادی مززباشز و در سزولهزای آبزز میمزولز
سروش ه و يک پلتمر وسزبها پايز ار اسزج []8ز سزلولز بزه
دلتر خصوصتات فتزيکز و شزتمتايز قابرتومزه ،قابلتزج
دسهرسز و قتمج پايتن آن ،بهکور وستیز هزم در سالزج
کبتیز و هم بهعنوان ماده اولته برای تولت كاغزذ ،صزنايع
غذايز ،ساخج كودهای كن رها در كشزاورزی و همننزتن
بززهعنوان مززواد افزودوززز در داروسززازی مورداسززهفاده قززرار
مزگترد []9ز با تومه به ويژگزهای منحصربهفرد سزلولز و
ارزش باالی اين ماده ،پزژوهشهزای زيزادی در ارتبزاا بزا
اسهخراج آن از اايیات كشاورزی وظتر سزاقه پنبزه [،]10
التال كوتاه كهان [ ،]11اايیات وخر [ ]12و ساقه درخج
مزوز [ ]13اوجارشز ه اسززجز سزلولز اسهخراجشز ه از ايززن
پسززماو ها كاربردهززای فراواوززز در صززنايع دارويززز ،وززاوو
فناوری ،وظامز و وظاير آنها داشزهه و تزوشهزای زيزادی
بهمنظور سنهز مشهاات سلولز صورت گرفهه اسزجز  Sunو
 )2010( Tomkinsonبهمنظور اسزهخراج سزلولز از كزاه و
كلزش گنز ر اسزهفاده كردوز و بتزان ومودوز كزه سزلولز
اسهخراجش ه خلوص بااليز داشهه و قابلتج اسهفاده بزرای
كاربردهای مهفاوت را دارا بوده اسج []14ز

شکل  -1ساختار شیمیایی سلولز []15

واوو فناوری مجموعهای از فناوریها و ستسهمهای
بستار كوچک (اغلب كمهر از  100واوومهر) اسهفاده مز-
شودز اين فناوری بستار گسهرده در زمتنههای تحاتااتز
مخهلف ازممله شتمز ،دارو ،اورنی ،مواد ،بتوتکنولونی،
كشاورزی ،مواد غذايز كاربرد دارد []16ز واوو سلولز،
مهشکر از فتبرهای سلولز با ابیاد واوو اسج كه ووعا دارای
ابیاد عراز  5-20واوومهر و ابیاد کولز در مح وده
گسهردهای از دهها واوومهر تا چن متکرون اسج []17ز واوو
سلولز دارای ظاهری بستار چسبناو بوده و وواری نلماون

و شفال اسجز مطالیه بر روی واوو التال سلولزی بهعنوان
فاز تاويجكنن ه در واوو كامپوزيجها از  15سال قبر
آغازش ه اسج []18ز واوو التال سلولزی دارای مزايای
بستاری ماون چلالز كم ،منابع تج ي پذير ،زيسج-
تخريبپذيری ،اویطالپذيری و كشش قابرقبول،
مزباشن ز واوو كريسهال سلولز ،پاي اری شتمتايز و سرارتز
بااليز دارد و تا دمای  200درمه ساوهزگراد پاي ار
مزباش ز روشهای مکاوتکز ،فتزيکز ،شتمتايز (هت رولتز
است ی ،هت رولتز قلتايز ،تتمار با سولهای آلز ،تتمار با
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مايیات يووز) و تتمار بتولونيکز بهعنوان روشهای مرسور
در تهته واوو سلولزها میرفز مزشوو []19ز از واووسلولز در
صنايع كاغذ و ماوا ،پزشکز ،آرايشز ،دارويز و كشاورزی
اسهفاده مزشودز ازممله ديلر كاربردهای اين مواد مزتوان
به ساخج كامپوزيجها ،تجهتزات الکهرووتکز ،صنايع چوب
و مواد ساخهماوز ،بازيافج وفج (در شکسج زوجترههای
هت روكربنز) و خودروسازی اشاره كرد []20ز تهته عم ه
واووسلولز از سلولز بهوستله هت رولتز شتمتايز بوده كه در
هت رولتز است ی مناکق بزوظم و پاراكريسهال سلولز
وسبج به مناکق دارای وظم ،بتشهر موردسمله است ی قرار
مزگترو ز در پز هت رولتز است ی سلولز ،واوو رشهههای
سلولز به فرر كريسهالز به ومود آم ه كه مورفولونی
واووسلولز ساصرش ه مشابه با مورفولونی سلولز اولته اسج
[]21ز در تهته واووسلولز از است سولفوريک و است
هت روكلريک بتشهر از است فسفريک و است هت رو-
برومتک اسهفاده مزشود .هنلامزكه از است سولفوريک
بهعنوان میرل هت رولتز كنن ه اسهفاده شود واكنش
است سولفوريک با گروههای هت روكستر سبب مزشود كه
بارهای سولفات اسهر به ومود آم ه و پخش ذرات سلولز
در آب بهبود ياب []22ز  Rosaو همکاران در سال ()2010
به تولت واوو ويسکر سلولز از التال پوسج وارگتر توسط
هت رولتز است سولفوريک پرداخهن ز آنها اثر شرايط
آمادهسازی ،مثر روگبری و زمان هت رولتز را بر رفهار
سرارتز و مرفولونيکز واوو كريسهالها موردبررسز
قراردادو ز وهتجه مطالیه آنها تولت واوو ذرات بستار وازو
با قطر كمهر از  5واوومهر و وسبج کول به عرض  60بود
[]23ز يکز از مهمترين منابع التال سلولزی كه بهوفور در
مناکق منوبز كشور يافج مزشود ،اايیات مومود در
وخلسهانها مزباش ز در اسهان كرمان کبق آمار سازمان
مهاد كشاورزی ،س ود  27727هکهار كشج درخج خرما
ومود دارد كه س ود  185/771تن اايیاتز ماون پوشال،
برگ سبز و خوشه خرمابه دلتر هرم در وخلسهانها رها
مزشوو  ،از اين ما ار اايیات خرما ما ار  2773تن
مربوا به پوشال خرما ،ما ار  166/362تن مربوا به برگ
خرما و ما ار  160/630تن مربوا به خوشه خرما اسج
[]24ز در هنلار سوادث غترمهرقبه ماون آتشسوزیهای
رخداده در وخلتوت ،اايیات وخر به افزايش سجم آتش
دامن مززو و خسارات مبران واپذيری را در اين منطاه بر

97

مای مزگذارد []25ز با تومه به تولت ماادير باال از
اايیات خرما در اسهان و ع ر اسهفاده مناسب و مطالیهی
سلولز و واوو سلولز التال خرما در ايران ،لذا اين پژوهش در
راسهای بررسز اسهخراج سلولز از سه وو اايیات خرمای
اسهان كرمان و تب ير آن به واوو سلولز و بررسز و ماايسه
خصوصتات ساخهاری و شتمتايز اين منابع تولت ی با
تکنتکهای کتفسنجز تب ير فوريه مادونقرمز 1،وزن
سنجز سرارتز 2،پراش پرتو ايکس 3و متکروسکوپ
الکهرووز روبشز گستر مت اوز 4،اوجار گرفجز

مواد و روشها
استخراج سلولز از ضایعات خرما
بهمنظور اوجار اين پژوهش ،در ابه ا ماادير
قابرتومهز از اايیات هرم ش ه بخشهای مخهلف
درخج خرما شامر پوشال ،برگ سبز و خوشه خرما از
مناکق مخهلف شهرسهان بم در اسهان كرمان ممعآوری و
به آزمايشلاه مركز تحاتاات كشاورزی اسهان كرمان اوهاال
يافهن ز پس از شسهشو و خشک ش ن ،ومووههای موردوظر
آستاب ش و ز سپس  10گرر از هرك ار از منابع سلولزی
هوا خشکش ه از الک بامش  60عبور داده و باقتماو ه
روی الک بامش  80در درون ارلن با  200متلزلتهر
محلول  1درص هت روكست س يم به م ت يک ساعج
موشاو ه ش و ز آولاه با آب ماطر بهکور كامر شسهشو و
محهوی بهدسجآم ه در داخر ارلن به همراه مخلوا ساوی
 300متلزلتهر است اسهتک  80درص بهااافه 30
متلزلتهر است وتهريک  67درص  ،به م ت  30دقتاه در
دمای  120درمه ساوهزگراد دوباره موشاو ه ،پس از پايان
زمان واكنش و سرد ش ن وسبز مخلوا ،به مخلوا
واكنش آب ماطر سرد ااافه و سپس خمترهای سلولزی
بهدسجآم ه تا رست ن  pHبه س ود خنثز بهکور كامر با
آب ماطر شسهشو داده ش و ز در پايان ،ومووهها هوا
خشکش ه و بازده اسهخراج اين سه وو سلولز ،با تومه به
ما ار اولته با میادله  1محاسبه ش و []26ز

1

FTIR
TGA
3
XRD
4
Fe-SEM
2
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م ل  MIRA3TESCAN-XMUمركز پژوهش مهالورنی
رازی اسهفاده ش ز

()1
برای شناسايز سلولزهای اسهخراجش ه اين اايیات و
ماايسه آنها با سلولز خالص تهتهش ه از شركج ستلما
آل ريچ ،از دسهلاههای ( FTIRم ل ،TENSOR 27
ساخج كشور آلمان) TGA ،م ل ( Netvfch, STA 409
 ،PG,ساخج كشور آلمان) و ( XRDم ل ،X\'Pert Pro
ساخج شركج فتلتپس از كشور هلن ) اسهفاده ش ز درمه
بلورينلز ومووههای تولت ی هم با تومه به ومودارهای
 XRDبا میادله ( 2سلال )1959 ،محاسبه ش []27ز
()2
 =I cryش ت کولموج در دوتهای 22o
 =I amش ت کولموج در دوتهای 18 o
استخراج نانو سلولز از سلولز ضایعات خرما
ما ار  10گرر سلولز به شکر متکرو كريسهال را به
يک بالن  500متلزلتهری اوهاال و در سمار آب يخ قرار
داده ش ز سپس  250متلزلتهر است سولفوريک  64درص
وزوز-سجمز به م ت  2ساعج قطرهقطره به مجموعه در
سال هم زدن افزوده و سپس هم زدن مخلوا واكنش به
م ت يک ساعج در دمای  45درمه ساوهزگراد ادامه
يافجز مهج مهوقف ومودن واكنش ،س ود  200متلزلتهر
آب ماطر صفر درمه ساوهزگراد به مخلوا ااافه ش و در
ادامه اين مخلوا به م ت  45دقتاه با سرعج  3000دور
بر دقتاه ساوهريفتون گردي ز محلول شفال روی سلولز كه
ساوی است سولفوريک اسج را دور ريخهه و سلولز را به
كتسههای ديالتز منهار وموده و تا زمان خنثز ش ن pH
آن با آب ماطر ،ديالتز ش ز در ادامه ،ومووهها به م ت 30
دقتاه ساوهريفتون ش ه و  15دقتاه در سمار آب يخ
آمادهش ه در دسهلاه اولهراسووتک قرار گرفهن ز دروهايج
مهج خشک ش ن ،ومووهها به م ت سه روز در خشکكن
اوجمادی 1قرار گرفهن []28ز برای بررسز واوو سلولزهای
2
خشکش ه از متکروسکوپ الکهرووز روبشز گستر مت ان

Freeze drying
FE-SEM

1
2

نتایج و بحث
بازده استخراج سلولزها
بی از اسهخراج سلولزها ،ومووه سلولزهای اسهخرامز
از خشک ش ن كامر در محتط آزمايشلاه ،به شکر پودر
درآم و و ما ار بازده سلولز خالص اسهخراجش ه ،محاسبه
ش ز بر اسام وهايج بهدسجآم ه ،بازده سلولز اسهخراجش ه
برای پوشال خرما  25درص  ،برگ سبز خرما  20درص و
خوشه خرما  33درص به دسج آم ز شکر  2ومووه
سلولزهای خشکش ه از اين  3وو اايیات خرما را وشان
مزده ز Mandalو )2011( Chakrabartyدر مطالیات
خود در بررسز اسهخراج سلولز از چن اايیات كشاورزی
به اين وهتجه رست و كه بازده سلولز خالص اسهخراجش ه
در كاه گن ر  28-32درص  ،در كاه بروج  30-35درص و
در برگ خرما  20-30درص اسج كه اين ما ار مهفاوت
سلولزهای گتاهز بسهلز به وو گتاه و متزان چوبز و
غترچوبز بودن ديواره سلولز آنها دارد []29ز
بررسی سلولزهای استخراجشده با دستگاه
FTIR

بر اسام وهايج کتفسنجز تب ير فوريه مادونقرمز
ومووههای موردمطالیه ،کولموجهای مشاه هش ه در
ومووههای سلولز اسهخرامز در اين مطالیه بهماون
کولموجهای ومووه سلولز خالص شركج ستلما آل ريچ
بودو (شکر  ،)3پتک مشاه هش ه در مح وده  3200تا
 cm-1 3600مرتبط با گروههای  ،H-Oپتک مشاه هش ه
در مح وده  cm-1 2930 -2900مرتبط با گروههای
مهاارن و وامهاارن ، H-Cپتک مومود در مح وده
کولموج  cm-11643در ارتباا با مذب آب توسط سلولز
و پتک  1372و  cm-11430مربوا به تغتتر شکر H-C
بود []30ز ماايسه پتکهای هر سه ومووه سلولز با سلولز
خالص موردوظر وشان مزده كه سلولزهای اسهخرامز
پتکهای مشابهز با يک يلر و با سلولز خالص دارو و
صحج ماده اسهخرامز را ت يت مزكن ز
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شکل  -3پیک ( FTIRالف-پوشال خرما ،ب-برگ سبز خرما ،ج -خوشه خرما و د-نمونه سلولز خالص شرکت سیگما آلدریچ)

بررسی سلولزهای استخراجشده با دستگاه

TGA

دسهلاه وزن سنجز گرمايز ( )TGAيکز از روشهای
ووين او ازهگتری ويژگزهای مواد شتمتايز بهخصوص مواد
پلتمری اسج كه تغتترات وزن ماده را بهصورت تابیز از
دما يا زمان در يک اتمسفر كنهرلش ه ثبج مزكن ز در
اين آزمون در يک اتمسفر كنهرلش ه کبق بروامه دمايز
مشخص به ومووه سرارت اعمال مزشودز درسالزكه
درروش مشهق توزين سرارتز) (DTGمشهق منحنز
تغتترات مرر برسسب دما موردبررسز قرار مزگتردز
دمايز كه در آن ماده موردوظر تخريب مزشود ،برای هر

ماده ما ار مشخصز اسج كه برای شناسايز آن ماده
اسهفاده مزشود[]31ز ومودار تحلتر گرمای تخريب ومووه-
های مورد مطالیه در شکر  5وشان دادهش ه اسجز در همه
ومووهها مشابه با ومووه سلولز خالص شركج ستلماآل ريچ
(شکر  ،)4كاهش وزن اولتهای در دمای زير  100درمه
ساوهزگراد آغازش ه كه اين كاهش وزن مربوا به خروج
بخار واشز از رکوبج اسج و كاهش وزن در دمای 350
درمه ساوهزگراد هم مربوا به تخريب زوجترههای
سلولزی و تب ير گلوكز به دیاكست كربن و يا تركتبات
فرار ديلر مزباش [ 32و ]33ز
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 Chenو همکاران ( )2011در تحاتاات خود برای
م اسازی و مشخص كردن واووسلولز از چهار التال سلولز
گتاهز و شناسايز آنها با  TGAبه اين وهتجه رست و كه
قله اصلز دما در مشهق  TGAبرای سلولز گتاهز در س ود
 350درمه ساوهزگراد بوده اسج []34ز در بررسز ومودار
 TGAدر تتمار پوشال خرما  7/17درص كاهش وزن
مربوا به بخار ش ن آب و  83/43درص كاهش وزن
مربوا به سلولز ،در تتمار برگ سبز خرما  5/68درص

كاهش وزن مربوا به بخار ش ن آب و  56/28درص
كاهش وزن مربوا به سلولز و در تتمار خوشه خرما 5/81
درص كاهش وزن مربوا به بخار ش ن آب و 90/27
درص كاهش وزن مربوا به سلولز ،قابرمشاه ه اسجز اين
مطلب وشان مزده كه
 90/27درص از شاخه خرما>  83/43درص از تتمار
پوشال خرما> و  56/28درص از تتمار برگ درخج خرما
سلولز خالص اسجز

شکل -4نمودار  TGAنمونه سلولز خالص شرکت سیگما آلدریچ
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ز

شکل  -5نمودار  TGAنمونه سلولز (الف-پوشال خرما ،ب -برگ سبز خرما ،ج -شاخه خرما)
بررسی سلولزهای استخراجشده با دستگاه XRD

ومودارهای بهدسجآم ه از پراش اشیه ايکس در ومووه-
های سلولزهای اسهخراجش ه از اايیات خرما و سلولز
خالص تهتهش ه از شركج ستلما آل ريچ در شکر  6وشان

دادهش ه اسجز وهايج وشان داد كه بر اسام پتکهای
بهدسجآم ه تركتب اسهخراجش ه از اايیات خرما ،سلولز
مزباش ز درمه بلورينلز (كريسهالتهه) سلولز با پراش پرتو
ايکس با ولهان  40كتلو وات و  30متلز آمپر و کول موج
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اشیه ايکس λ=1/50450 Åموردبررسز قرار گرفجز
همننتن زاويه  θ2مورداو ازهگتری بتن  5تا  50درمه
تنظتم ش ز درمه بلورينلز سلولز اسهخراجش ه از پوشال،
برگ سبز و خوشه خرما به ترتتب برابر با 53/80 ،58/48
و  62/53درص به دسج آم كه درمه بلورينلز خوشه
خرما بتشهر از دو تتمار ديلر بودز  Jonoobiو همکاران
( )2010درمه بلورينلز سلولز كنف را س ود  %41به
دسج آوردو []35ز  kumarو همکاران ( )2010درمه
بلورينلز سلولز ذرت را كه با روش شتمتايز تولت ش ه

بود را در س ود  %37گزارش كردو []36ز  Rahimiو
 )2011( Behroozدر بررسز خصوصتات ،مورفولونی و
او ازه واوو كريسهال سلولز ،درمه بلورينلز ومووه واوو
كريسهال سلولزهای اسهخراجش ه را  59و  49درص به
دسج آوردو []37ز دلتر اخهول درمه بلورينلز سلولز
در ومووههای گتاهز مخهلف به دلتر درص مهفاوت سلولز
اسهخرامز در آنها و سذل مناکق آمورل (غتر كريسهال)
توسط درص مهفاوت است مصرفز و افزايش يا كاهش
درمه كريسهالز اسج [.]38

شکل  -6نمونه پیک ( XRDالف-پوشال خرما ،ب -برگ سبز خرما ،ج -خوشه خرما و د -سلولز خالص شرکت سیگما آلدریچ)

استخراج نانوسلولز از سلولز ضایعات خرما و
بررسی آنها با دستگاه FE- SEM

در پژوهش ساار ،عووه بر تولت سلولز از اايیات
خرما ،ساخج واوو كريسهال سلولزهای اين اايیات وتز به
روش شتمتايز است سولفوريک اوجار و بررسز ساخهار،
او ازه و مورفولونی آنها موردبررسز قرار گرفجز  Moonو
همکاران ( )2011در پژوهشهای خود به اين وکهه اشاره
مزكنن كه اسهفاده از است سولفوريک مهج اسهخراج واوو
ذرات سلولزی بهکورمیمول به دلتر تولت بار منفز سطح
ذرات منجر به افزايش پاي اری سوسپاوستون مزشود
[]39ز ومووه تصاوير متکروسکوپ الکهرووز واوو كريسهال
سلولزهای تولت ش ه در شکر  7وشان دادهش ه اسجز با

تومه به تصاوير متکروسکوپ ،واوو كريسهال سلولز پوشال
خرما و خوشه خرما به شکر لولهای و واوو كريسهال سلولز
برگ سبز خرما به شکر كروی اسجز تفاوت در شرايط
ترمودينامتکز ذرات باعث ايجاد اشکال كروی يا لولهای
ش ه اسج []40ز
 Yeganeو همکاران ( )2010از كاغذهای باکله اداری
واووبلورهای سلولزی تولت كردو كه اين واووسلولزهای
تولت ی دارای اشکال مخهلف كروی ،متلهای و صفحهای
بودو []41ز مح وده کول ذرات واوو سلولز پوشال خرما
 36-23واوومهر و خوشه خرما  19-27واوومهر به دسج
آم ز همننتن مح وده قطر واوو سلولز برگ سبز خرما
 107 -234واوومهر او ازهگتری ش ز  Souzaو همکاران
( )2017تولت واوو كريسهال سلولز از اايیات صنیج كاغذ
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را با دو روش است ی و مکاوتکز (آستاب) ماايسه و بررسز
كردو ز وهايج آوان وشان داد قطر ذرات كروی واوو كريسهال
سلولز تولت ش ه به روش شتمتايز در مح وده 160-320
واوومهر مزباش []42ز  Danialو همکاران ( )2015با
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اسهفاده از اايیات كاغذ در شرايط است سولفوريک 60
درص  ،درمه سرارت  45درمه ساوهزگراد موفق ش و واوو
كريسهالز با قطر  3-10واوومهر و کول  100-300واوومهر
تولت وماين []43ز

شکر  -7تصوير متکروسکوپ الکهرووز روبشز (الف-پوشال خرما ،ب -برگ سبز خرما ،ج -خوشه خرما)
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 درمه ساوهزگراد مشابه با ومودار350 در دمای
سلولز خالص و درص سلولز اسهخراجش ه در خوشه خرما
20  درص و برگ سبز خرما25  پوشال خرما،  درص33
درص مشاه ه ش ز ومودارهای بهدسجآم ه از پراش اشیه
ايکس بر ومووههای سلولزهای اسهخراجش ه از اايیات
 مشابه سلولز خالص موردوظر و درمه بلورينلز،خرما
58/48  پوشال خرما،  درص53/80 سلولز برگ سبز خرما
 درص به دسج آم ز برای62/53 درص و خوشه خرما
شناسايز و بررسز او ازه واوو كريسهال ذرات سلولز از
متکروسکوپ الکهرووز روبشز گستر مت اوز اسهفاده كه
 واوومهر مشخص ش ز36  تا19 او ازه واوو ذرات
TGA
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نتیجهگیری
اين پژوهش در دو مرسله اسهخراج و شناسايز اوجار
،ش ز در مرسله اول سلولز از اايیات خرما شامر پوشال
برگ سبز و خوشه خرما اسهخراج و سپس واوو كريسهال
سلولز از سلولزهای اسهخراجش ه به روش شتمتايز با
است سولفوريک به دسج آم و ز در مرسله دور برای
شناسايز سلولزهای اسهخراجش ه و ماايسه آنها با سلولز
،)FTIR( خالص شركج ستلما آل ريچ از دسهلاههای
) اسهفاده ش ز پتکهای بهدسجآم ه ازXRD( ) وTGA(
 مشابه با پتکهای سلولز خالص موردوظرFTIR دسهلاه
TGA بودز كاهش وزن اولتهای تمار ومووهها در ومودارهای
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Evaluation of structural, physical and chemical properties of cellulose and
nanocrystalline cellulose extracted from pruning palm trees wastes

N. Salari-Bardsiri1
M. Hejazi-Mehrizi2
R. Behrooz3
H. Naghavi4
M. Saffari5
M. Fekri6
1

Abstract
The increase in population has led to the production of large
amounts of agricultural wastes that pollutes the environment.
Today, the use of agricultural wastes to extract cellulose and
nano-cellulose is increasing. In this study, cellulose and
nanocrystalline cellulose were extracted from three types of
palm waste, including fibers, leaves and palm clusters and
used to identify cellulose and compare it with pure cellulose
SigmaAldrich from devices using FTIR, TGA and XRD.
Cellulose extraction yield was measured at 25% in palm
fibers, 20% in green leaves and 33% in clusters. The FTIR
and XRD spectra of isolated cellulose was similar to pure
cellulose and the degree of crystallization was in order of leaf
> fibers > clusters. The loss of weight for all cellulose
samples in TGA charts at 350 oC was similar to that of pure
cellulose and the nanoparticle length range of these cellulose
was determined by the FE-SEM electron microscope 20 to 36
nanometers.
Keywords: Pure Cellulose, Nano crystalline cellulose, Tree
palm
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