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استخراج سلولز از ضایعات جلبک اسپیرولینا ( )Spirulina platensisو جداسازی نانو الیاف سلولزی
از آن

چکیده
هدف از این مطالعه استخراج سلولز خالص از ضایعات جلبک اسپیرولینا ( Spirulina

 )platensisبه روش تیمارشیمیایی و جداسازی نانو الیاف سلولزی از آن با استفاده از
تیمار مکانیکی بود .بدین منظور خالصسازی جلبک اسپیرولینا (جداسازی چربی و
پروتئین موجود در آن) طی سه مرحله تیمار شیمیایی با استفاده از محلول  %2سود و
پسازآن محلول  %3کلریت سدیم که توسط اسیداستیک بافر شده بود ،انجام شد.
سپس الیاف سلولزی استخراجشده بهصورت سوسپانسیون  %1وزن خشک تهیه شده
و جهت تبدیل به نانو الیاف سلولزی به تعداد  10بار از هموژنایزر با فشار باال عبور
داده شدند .آزمون طیفسنجی مادونقرمز ( ،)FTIRمیکروسکوپ الکترونی روبشی
( )SEMو پراش پرتوایکس ( )XRDجهت مطالعه ویژگیهای شیمیایی و ساختاری
نمونهها استفاده شد .همچنین سایز نانو الیاف سلولزی تهیهشده ،توسط میکروسکوپ
نیروی اتمی ( 1)AFMاندازهگیری شد .طیفسنجی  FTIRنشان داد که نتایج
بهدستآمده از نمونه تولیدشده به روش رنگبری شیمیایی و هموژن سازی در فشار
باال مطابقت فراوانی با نمونههای بهدستآمده در سایر تحقیقات مربوط به آزمون
 FTIRداشت .تصاویر  SEMنشان داد که الیاف سلولزی خالص از جلبک اسپیرولینا
استخراج گردیده است .مشاهدات  XRDمشخص کرد که بهطورکلی ،نمونههای
جلبک ضایعاتی شامل نواحی آمورف بوده که بعد از استفاده از تیمار شیمیایی جهت
استخراج سلولز و حذف ناخالصیها ،نمونههای الیاف و نانوالیاف سلولوزی
استخراجشده دارای نواحی کریستالینی منطبق بر الگوی سلولوز  Iبود .نتایج حاصل از
 ،AFMتهیه نانو الیاف سلولزی را تأیید میکند ،بهگونهای که نانو الیاف سلولزی
تولیدشده دارای قطر متوسط  37نانومتر و چندین میکرون طول بودهاند .درنهایت
میتوان نتیجهگیری کرد که تولید نانو الیاف سلولزی با استفاده از هموژنایزر با فشار
باال از سلولز استخراج شده به روش تیمار شیمیایی امکانپذیر است.
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مقدمه
در سالهای اخیر تولید نانو مواد از مواد لیگنوسلولزی
و پسماندهای كشاورزی بسیار موردتوجه قرارگرفته است.
سلولز بهعنوان فراوانترين ماده تجديدپذير بر روی كره
زمین ،يک هموپلیمر بلند و خطی متشکل از  5000تا
 10000واحد  -D -βگلوكوپیرانوز است كه با پیوندهای
گلیکوزيدی  1به  4به يکديگر متصل شده و از واحدهای
تکرارشونده سلوبیوز تشکیلشده است .سلولز به جهت
اينکه تركیب اصلی ديواره سلولی گیاهان را تشکیل
میدهد ،رايجترين پلیمر زيستی است[.]1
امروزه مطالعات زيادی در ارتباط با مصارف و
كاربردهای سلولز به دلیل قابلیت دسترسی باال و فراوانی
آن ،قیمت پايین ،سبکی ،سازگاری با محیطزيست و غیره
در حال انجام است .ازجمله كاربردهای ذرات سلولزی،
تولید مواد مركب با ويژگیهای تقويتشده در تركیب با
پلیمرهای طبیعی يا نفتی ،استفاده در پوشش دهی كاغذ و
تولید كاغذهايی ويژه باكیفیت باال ،تولید مواد غذايی و
آرايشی ،لوازم پزشکی و داروسازی است[ .]2-3ذرات
سلولزی نانو مواد طبیعی هستند كه پتانسیل بااليی را
جهت دستیابی به ويژگیهای برتر محصوالت مختلف را
دارا میباشند .اين مواد از ويژگیهای بسیار ارزشمندی
نظیر زيستتخريبپذيری ،قابلیت تجديدشوندگی ،سطح
ويژه و ضريب الغری باال ،مقاومت ويژه زياد ،فراوانی ماده
اولیه ،فعالیت شیمیايی سطحی زياد ،غیر سمی بودن و
پايداری ابعاد برخوردار هستند ،ازاينرو توجه پژوهشگران
بسیاری را به خود جلب نمودهاند[ .]2اين مزيتها سبب
برتری تقويتكنندههای نانومتری آلی در مقايسه با نانو
مواد غیر آلی شده است[ .]4در راستای پاسخ به نیاز بازار
مصرف مواد سلولزی ،میزان بهرهبرداری انسان از اين ماده
خام هرروز بیشتر شده و لزوم بهرهبرداری از منابع جديد
برای تهیه آن را آشکارتر میسازد.
سلولز را میتوان از منابع مختلف گیاهی ،جلبک-
ها(آلها) و برخی جانوران دريايی تهیه كرد .مقدار تولید
سلولز گیاهی تحت تأثیر تغییرات فصلی است؛ اما جلبکها
در آبهای شور و شیرين ،درروی صخرهها ،سنگ و خاک
رشد كرده و حتی میتوانند در شرايط مصنوعی مانند
تاالبها و درياچههايی كه شرايط آنها مديريت میشود،

مخازن محصور و راكتورهای زيستی بهصورت انبوه تولید
شوند .از نقاط مثبت جلبکها میتوان به رشد سريع آنها
اشاره كرد .همچنین ريز جلبکها(میکروآلگ ها) دارای
طیف وسیع تفاوت در رنگدانه ،مواد ذخیرهای حاصل از
فتوسنتز ،ساختمان ديواره سلولی ،اسیدهای چرب ،چربی،
روغن ،استرول ،هیدروكربن و مواد بیولوژيک هستند.
بسیاری از ريزجلبکها میتوانند بهعنوان منبع غذائی
(برای انسان و دام و آبزيان و  ،)...مواد معدنی و
بیوشیمیايی مصرف شوند[ .]5-6تولید موادی اختصاصی
مانند اسیدهای چرب غیراشباع كه در گیاهان و جانوران
وجود ندارد ،ويژه ريزجلبک هاست[ .]7عالوه بر آن
ريزجلبکها تولیدكننده پروتئین ،استرول ،هیدروكربن،
روغن ،اسیدهای چرب و انواع متنوعی رنگدانه (بتاكارتن
،رنگدانههای مورد پرورش طیور ،كلروفیل و  )...بوده و
همچنین میتوانند در تولید انرژی زيستی ،صنعت
داروسازی ،مواد غذايی و شیمیايی مورداستفاده قرار
گیرند[.]8-12
ديواره سلولی در جلبکها معموالً از دواليه
تشکیلشده است .اليه بیرونی اليه ژالتینی است كه از
مواد پکتینی ساختهشده و در آب گرم حل میشود و لزج
بودن جلبکها به دلیل وجود اين اليه بیرونی است .اليه
درونی از جنس سلولز است كه در آب گرم نامحلول بوده و
مقدار آن به بیش از  %70وزنی میرسد .هر دو اين مواد
نوعی پلی ساكاريد هستند .در اكثر موارد تركیبات ديگر از
قبیل پروتئین  ،كربنات كلسیم  ،آهن  ،سیلیس  ،كیتین و
غیره در ساختار ديواره سلولی جلبکها ديده میشود.
درصد باالی سلولز موجود در اليه درونی جلبک ،موجب
افزايش راندمان تولید نانوسلولز میشود .در حقیقت تولید
نانوسلولز از جلبک امکان بهرهمندی از يک منبع فراوان و
گسترده را فراهم میسازد .انواع ريزجلبکها را 100000
مورد تخمین میزنند كه از بین آنها  50ريز جلبک
بهصورت صنعتی تولید میشوند .جدول  1مهمترين ريز
جلبکهای تولیدشده به روش صنعتی و كاربرد آنها را
نشان میدهد.
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جدول -1مهمترین ریز جلبکهای تولیدشده به روش صنعتی و کاربرد آنها
نوع ریز

کاربرد

کاربرد

نوع ریز جلبک

جلبک
منبع ويتامین و مواد معدنی ـ غذای آبزيان ـ
غذای سالم

Dunaliella

Spirulina
Chlorella

پروتئین ـ ويتامین C

Ochromonas

ويتامین  Aـ  Eـ پروتئین

Anabaena

تثبیتكننده ازت ـ كود بیولوژيک

Porphyridium

رنگدانه ـ پلی ساكاريد

Tetraselmis

غذای آبزيان ـ منبع اسیدهای چرب

Chlamydomonas

پلی ساكاريد

Scenedesmus

غذای آبزيان ـ پروتئین ـ ويتامین

Haematococcus

رنگدانه

جلبک سبز -آبی اسپیرولینا ()Spirulina platensis
چند سلولی و رشتهای است كه رشد آن سريع بوده و
دارای طول  0/5 -1 mmاست .جلبک اسپیرولینا در
دمای باالی  20درجه سانتیگراد قادر به رشد و پرورش در

آنتیاكسیدان ـ رنگدانه غذائی ـ پرو ويتامین  Aـ
غذای سالم

آبهای با شوری باال و قلیائی( )pH=8/3-11و با حضور
كربنات ،بیكربنات و نیتروژن غیر آلی هست[ ]13شکل
 1تصوير جلبک اسپیرولینا را با بزرگنمايی  400نشان
میدهد.

شکل -1جلبک اسپیرولینا []11

اسپیرولینا به دلیل پروتئین باال و تركیبات فعال
زيستی مختلف مثل اسیدهای آمینه ضروری ،اسیدهای
چرب ضروری (اسید گاما لینولنیک و اسید لینولئیک)،
ويتامینهای گروه ( Bريبوفالوين ،سیانوكوباالمین ،تیامین،
اسید نیکوتینیک) ،رنگدانهها (فیکوسیانین و كلروفیل )a
و كاروتنوئیدها بهعنوان «غذايی برای آينده» شناختهشده
است[ .]14اسپیرولینا عالوه بر ارزش غذايی ذكرشده ،در
پاسخ به سیستم ايمنی و محافظت در برابر اشعه بسیار
مؤثر است[ .]15تركیب شیمیايی اسپیرولینا نشان میدهد
كه میتوان از اين سیانوباكتر بهعنوان غذای مناسب برای
انسان و دام استفاده نمود حدود  60درصد از وزن خشک
آن را پروتئین تشکیل میدهد البته میزان پروتئین بستگی
به شرايط كشت و پرورش و نوع آن دارد .مقادير اسیدهای
آمینه سولفوردار نظیر) متیونین وسیستئین ( در اين
سیانوباكتركم است ،بعالوه اسپیرولینا حاوی مقاديری
گلوكز ،ساكاروز ،گلیسرول ،انواع ويتامینها مانند نیاسین،
تیامین ،توكوفرول ،است [ .]16مطالعات متعددی درزمینه

استفاده از اسپیرولینا برای انسان و حیوانات انجامشده
است[ .]16علیرغم تولید سلولز از منابع متعدد ،در ارتباط
با استفاده از ضايعات جلبک اسپیرولینا و استخراج سلولز از
آن مطالعات چندانی صورت نگرفته است .با توجه به موارد
ذكرشده  ،هدف اصلی اين تحقیق تولید سلولز از ضايعات
جلبک اسپیرولینا و جداسازی نانوالیاف سلولزی از آن
است.

مواد و روشها
مواد
در اين تحقیق از ضايعات جلبک اسپیرولینا
( )Spirulina platensisكه از منابع داخلی( بخش شیمی
پژوهشگاه صنعتی ايران) خريداریشده بود(شکل ،)2
بهعنوان منبعی جهت تهیه سلولز باارزش افزوده بسیار باال
استفاده شد .همچنین مواد شیمیايی موردنیاز جهت
خالصسازی سلولز از قبیل اتانول ،سود ،اسید استیک و
كلريت سديم از شركت مرک كشور آلمان خريداری شدند.
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شکل  -2پودر جلبک ضایعاتی اسپیرولینا مورداستفاده در این تحقیق

استخراج سلولز از جلبک ضایعاتی
جهت استخراج سلولز از جلبک اسپیرولینا ،ابتدا
خالصسازی آن با استفاده از تیمارشیمیايی انجام شد و
سلولز عاری از پروتئین ،چربی و مواد استخراجی و ساير
ناخالصیها از جلبک به دست آمد .جدول  2شرايط فرايند
خالصسازی جلبک اسپیرولینا را طی سه مرحله تیمار
شیمیايی نشان میدهد .بدين منظور ،تیمار شیمیايی
نمونههای اسپیرولینا كه قبالً بخشی از پروتئین آن
(استخراج بهوسیله آب گرم و مخلوط الکل استون در
بخش شیمی پژوهشگاه صنعتی ايران) خارجشده بود ،
توسط محلول  %2وزنی سود (  )NaOHبا چندين بار
تعويض به مدت  8ساعت انجام شد .در اين رابطه ،هر دو
ساعت يکبار شستشو با آب مقطر انجامگرفته و آزمايش
چهار بار تکرار گرديد .سپس از محلول  %3وزنی كلريت
سديم ( )NaClO2كه توسط اسید استیک ()CH3COOH
بافر شده و اسیديته آن به  4/9رسیده بود استفاده
شد[ .]17-18نمونه در اين محلول به مدت  6ساعت در
دمای  70درجه سانتیگراد در بن ماری قرارگرفته و پس
از عبور از كاغذ صافی ،با آب مقطر شستشو و تعويض

محلول انجام گرفت .نمونهها پس از  6ساعت ،مجدد ًا با آب
مقطر شسته و صاف شدند .بهاينترتیب پروتئین و چربی
و ساير مواد استخراجی از نمونه خارجشده و نمونه به رنگ
سفید درآمد .در مرحله اول ،نمونه با غلظت 10درصد با
2درصد كلريت سديم و 3درصد اسید استیک مخلوط شده
و در داخل بن ماری به مدت  180دقیقه تحت دمای 70
درجه سانتیگراد قرار گرفت .سپس از كاغذ صافی عبور
دادهشده و شستشو با آب مقطر انجام گرفت .در مرحله
دوم ،از  1/5درصد هیدروكسید سديم و 1درصد پراكسید
هیدروژن استفاده شد .در اين مرحله نیز مواد به مدت 90
دقیقه در بن ماری با دمای  70درجه سانتیگراد قرار
گرفت .پس از صاف شدن نمونه و شستشو ،مرحله سوم
آغاز شد .مخلوط 10درصد جلبک3 ،درصد اسید استیک و
 1/25درصد كلريت سديم در بن ماری دمای  70درجه
سانتیگراد به مدت  90دقیقه قرار گرفت تا نمونه سفید و
خالص گردد .نمای ظاهری سوسپانسیون جلبک و مواد
شیمیايی قبل و بعد از سه مرحله تیمار شیمیايی در
شکل  3نشان دادهشده است.

جدول  - 2شرایط خالصسازی جلبک اسپیرولینا با استفاده از تیمار شیمیایی
مراحل آزمایش

مرحله 1

مرحله 2

مرحله 3

مواد شیمیايی

كلريت سديم ()%2
اسید استیک ()%3

هیدروكسید سديم ()1/5%
پراكسید هیدروژن ()%1

كلريت سديم ()1/25%
اسید استیک ()%3

غلظت جلبک()%

10

10

10

درجه حرارت()oC

70

70

70

زمان(دقیقه)

180

90

90
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بعد از تیمار شیمیايی

قبل از تیمار شیمیايی

شکل  - 3سوسپانسیون جلبک و مواد شیمیایی ،قبل و بعد از سه مرحله تیمار شیمیایی

جداسازی نانوالیاف سلولزی
جداسازی نانوالیاف سلولزی از سلولز خالص با استفاده
از دستگاه هموژنايزر تحتفشار باال انجام شد .بدين منظور
سوسپانسیون  %1وزن خشک از الیاف سلولزی در آب تهیه
شد و به تعداد  10مرتبه از درون دستگاه هموژنايزر با
فشار 1باال با نام تجاری  IKAتحتفشار  1000بار عبور
داده شدند .هموژنايزر با فشار باال دارای يک پمپ پرفشار و
يک دريچه با قطر  25میکرومتر است .سوسپانسیون ،از
محفظه استوانهای به قطر  3میلیمتر با فشار از دريچه
مذكور عبور دادهشده و در حین همگن شدن ،سلولز
توسط نیروهای برشی زياد و همچنین برخورد شديد ذرات
به يکديگر ريز شده و نانو ذرات سلولز به دست آمدند.
شکل  4سوسپانسیون نانوالیاف سلولزی را در آب نشان
میدهد.

طیفسنجی مادونقرمز ( 3)FTIRو پراش پرتوايکس
( )XRD4ويژگیهای شیمیايی و ساختاری نمونهها
موردمطالعه و بررسی قرار گرفت .همچنین قطر و طول نانو
الیاف سلولزی پس از تولید توسط میکروسکوپ نیروی
اتمی ( 5)AFMاندازهگیری شد.
آزمون طیفسنجی مادونقرمز تبدیل فوریه
()FTIR
طیف  FTIRنمونهها با استفاده از دستگاه طیفسنج
 Spectrum 400 -Perkin Elmerگرفته شد .پیش از انجام
آزمايش الیاف تا رسیدن به قطر  100میکرومتر كوبیده
شدند و سپس با  KBrمخلوط شدند تا سوسپانسیون
همگنی فراهم شود .سپس در بین پالتهای شفاف قرار
گرفتند و در بازه فركانس  4000تا  ، cm-1 500مد عبوری
مورد ارزيابی قرار گرفت.

ارزیابی ویژگیهای الیاف و نانو الیاف سلولزی
بهدستآمده از جلبک ضایعاتی اسپیرولینا
قبل و بعد از تیمار شیمیايی ،با استفاده از
میکروسکوپ الکترونی روبشی ( ، )SEM2آزمون

شکل  – 4سوسپانسیون نانو الیاف سلولزی در آب

3.

High Pressure Homogenizer
Scanning Electron Microscopy

1.
2.

Fourier Transform Infrared Spectroscopy
X-Ray Diffraction
5. Atomic Force Microscope
4.
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میکروسکوپ الکترونی روبشی()SEM

نتایج و بحث

آنالیز میکروسکوپی و مشاهدات ريختشناسی الیاف
سلولزی با استفاده از  SEMمدل Zeiss Ultra 55
 scanning microscope-Carl Zeiss SMT AGساخت
كشور آلمان انجام گرديد .جهت انجام اين آنالیز گلیمر
پلیت با كربن رسانا بر روی نگهدارنده نمونه ثابتشده و
سپس يک قطره از نمونه بر روی آن قرار گرفت .نمونه در
محیط هوا خشک و فیبريلهای باقیمانده با يکاليه طال با
ضخامت حدود  5نانومتر پوشانده شد .تصاوير با بزرگنمايی
تا  7000و ولتاژ شتابی  25كیلوولت ،فشار  0/6تور
گرفتهشده و قطر  100فیبر اندازهگیری شد.
آزمون پراش پرتوایکس()XRD
آنالیز ساختاری و فازی نمونهها با استفاده از پراش
پرتوايکس مدل  ،ARL X’TRAآشکارساز  ،Si-Liتابش
( Cu-Kαطولموج  1/5405آنگستروم) ،با ولتاژ 45
كیلوولت و  40میلیآمپر انجام شد .نمونهها در محدوده
زاويه پراش  5تا  60درجه ( )ɵ2بررسی شدند.
كريستالیته نانو الیاف سلولزی با استفاده از روش سگال
مطابق رابطه زير حساب شد[.]19
رابطه ()1
كه در آن  CIrدرصد كريستالیته I200 ،بیشترين شدت
بازتابش نزديک زاويه  IAM ،ᵒ 6/22= ɵ2كمترين شدت
نزديک زاويه  ᵒ 3/18= ɵ2است.
میکروسکوپ نیروی اتمی ()AFM
بهمنظور ارزيابی نانو الیاف سلولزی از میکروسکوپ
نیروی اتمی مدل  Instruments-CP Auto Probeساخت
اياالتمتحده آمريکا استفاده شد .يک قطره سوسپانسیون
نانوسلولز رقیقشده بر روی بستر سیلیکون ريخته شد و
اجازه داده شد در دمای اتاق خشک شود .تجهیزات در
وضعیت نیمه تماسی 1در يک فركانس تشديد شده در
حدود  70كیلوهرتز و ثابت فنر 1- N/m 2مورداستفاده
قرار گرفتند .قطر الیاف با استفاده از نرمافزار ويژه آنالیز
تصوير اندازهگیری شد.
Tapping
spring constant

1.
2.

طیفسنجی FTIR

شکل  ،5طیف  FTIRبهدستآمده از جلبک ضايعاتی
اسپیرولینا و الیاف سلولزی قبل و بعد از تیمار شیمايی را
نشان میدهد .در نمونههای جلبک ضايعاتی ،نتايج FTIR
پیکهايی را در نواحی 2800-cm-1 ،3300-3500cm-1
cm-1،1150 cm-1، 1320 cm-1، 1650 cm-1،2900
 655-900نشان داد .بر اساس نتايج بهدستآمده
پیکهای نواحی بین 3300-3500 cm-1مربوط به
گروههای  OHاست .از سوی ديگر ،پیک ديدهشده در
ناحیه  2800-2900cm-1مربوط به گروههای C-H
كششی آلکان ها است .پیک ديدهشده در ناحیهcm-1
 ، 1650مربوط به گروههای – –C=Cموجود در آلکان ها
است .همچنین پیک مشاهده در 1320 cm-1نشان از
گروههای  C-Oو  OHموجود در الکلها ،استر و اتر
است .پیک مربوط به ناحیه 1150 cm-1مربوط به خانواده
آلکید هالید ها است .پیک مربوط به ناحیه655- cm-1
 ، 900نشاندهنده گروههای  N–Hآمین است .اولین
پیک در ناحیه  3420cm-1مشاهده شد كه مربوط به
گروههای  OHآزاد در مولکولهای سلولز است .پیک بعدی
( )2926cm-1به دلیل گروههای  C-Hكششی در سلولز به
وجود آمده و نمايانگر حضور پلی ساكاريدها است .در
ناحیه  1764cm-1پیک مشاهدهشده مربوط به C-O
كششی گروههای استیلی همی سلولزها است .پیک cm-
 16571احتماالً مربوط به رطوبت جذبشده در سلولز
كريستالی است .محدوده  1480-1470 cm-1مشخصه
پیوندهای  C-Hاست .پیک موجود گستره 1430- cm-1
 1425نشانگر گروههای  C-Oدر حلقه آروماتیک سلولز
است .نتايج بهدستآمده نشان داد نمونه تولیدشده به روش
رنگبری شیمیايی و هموژن سازی در فشار باال مطابقت
فراوانی با نمونههای بهدستآمده از ساير تحقیقات[]20
مربوط به آزمون  FTIRالیاف و نانوالیاف سلولزی داشت.
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شکل  –5طیف  FTIRالف) جلبک ضایعاتی اسپیرولینا ،ب) الیاف سلولزی قبل و بعد از خالصسازی تصاویر SEM

ريختشناسی الیاف سلولزی با استفاده از
موردمطالعه قرار گرفت .سطح نرم و صاف نمونهها در شکل
 6نمايان است .همانگونه كه در شکل  6الف ديده
میشود ،نمونه جلبک اولیه عاری از هرگونه الیاف بوده و
سطح آن شبیه ذراتی است كه در اثر تجمع يافتن
بهصورت ذرات كلوخه شده مشاهده میگردد .اما پس از
استفاده از تیمار شیمیايی (رنگبری) همانگونه در شکل
 6ب مشاهده میشود ،ناخالصیهای موجود در ذرات
SEM

الف

كلوخه شده (پروتئین  ،چربی و ساير مواد استخراجی) در
طی مراحل سهگانه تیمار از نمونه جلبک اولیه خارجشده و
الیاف سلولزی بهصورت مجموعه رشتههايی از الیاف
مشاهده میگردد .اين مقايسه نشان میدهد تیمار سه
مرحلهای رنگبری قابلیت خروج ناخالصیها از جلبک
ضايعاتی را داشته است ،بهگونهای كه مواد حاصله پس از
تیمار شیمیايی حاوی الیاف سلولزی است.

ب

شکل  -6تصاویر  SEMبهدستآمده از الیاف سلولزی الف) نمونه خالصسازی نشده ،ب) نمونه خالصسازی شده
کریستالیته و آزمون XRD

شکل  7الگوی  XRDنمونههای جلبک اسپیرولینا ،
الیاف سلولزی حاصل از تیمار شیمیايی و نانو الیاف
سلولزی بهدستآمده از تیمار مکانیکی را نشان میدهد.
نتايج آزمون XRDنشان از آمورف بودن نمونههای جلبک
ضايعاتی دارد. ،.میزان كريستالیته سلولزها متفاوت بوده و
به خواص ذاتی منبع اولیه آن وابسته است .از سوی ديگر
روش استخراج نانو سلولزها نیز میتواند روی اين فاكتور
اثرگذار باشد .نمونههای نانوالیاف سلولزی اغلب بهصورت
مخلوطی از حالت كريستالی و آمورف موجود هستند.

الگوی  XRDالیاف و نانو الیاف سلولزی با سلولز نوع اول
( )Iمطابقت داشت و پیکهای مربوط به مناطق
كريستالیتی در نواحی  2ɵبرابر با  16/2 ،14/7و 22/7
درجه مشاهده گرديد .اما نتايج آزمون XRDنشان داد كه
در اثر بازآرايی مجدد زنجیرهای سلولزی در فرايند هموژن
سازی ،میزان كريستالیته نانوالیاف سلولزی افزايش داشته
است .نتايج نشان داد كه درجه بلورينگی الیاف سلولوزی
از  57درصد به  64درصد در نمونه نانوالیاف سلولزی
افزايشيافته است .بهطوركلی میتوان نتیجه گرفت كه با
توجه به نتايج حاصله از آزمون  ،XRDنمونههای جلبک
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ضايعاتی شامل نواحی آمورف بوده كه بعد از استفاده از
تیمار شیمیايی جهت استخراج سلولز و حذف ناخالصیها،
نمونههای الیاف سلولوزی استخراجشده دارای نواحی
كريستالینی منطبق بر الگوی سلولوز  Iبود .همچنین

نانوالیاف سلولزی استخراجشده نیز از الگوی كريستالینی
سلولز  Iپیروی كرده با اين تفاوت كه درصد كريستالیته
نانوالیاف سلولزی از مقدار باالتری برخوردار بودند.

الف

ب

ج

شکل -7الگوی پراش پرتوایکس نمونههای الف) جلبک ،ب) الیاف سلولزی ،ج) نانو الیاف سلولزی
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آنالیز تصاویر AFM

ارتفاع و قطر نانوالیاف سلولزی اندازهگیری شدند و
دامنهای از نانو الیاف سلولزی توسط  AFMبررسی شدند.
شکل  8نشان میدهد كه نانو الیاف سلولزی دارای قطر
كمتر از  100نانومتر داشته و میانگین قطرشان در حدود
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 37نانومتر بود .طول عمده نانو الیاف سلولزی در حدود
چندين میکرون ارزيابی شد .همانگونه كه تصاوير
میکروسکوپ نیروی اتمی نشان میدهد نانوالیاف سلولزی
بهطور موفقیتآمیز از ديواره سلولی جلبک به دست
آمدهاند.

شکل  -8تصاویر حاصل از  AFMنمونه جلبک اسپیرولینا و دامنه قطر نانو الیاف سلولزی

نتیجهگیری
نتايج بهدستآمده نشان میدهد نمونه تولیدشده به
روش رنگبری شیمیايی و هموژن سازی در فشار باال حاوی
مقادير زياد نانوالیاف سلولوزی است بهگونهای كه آنالیز
ناشی از آزمون  AFMمیانگین قطر نانوالیاف استخراجشده
را در دامنه عددی  37نانومتر مشخص نمود .نتايج حاصله
اثبات نمود كه شیوه انتخابشده جهت رنگبری بهمنظور
استخراج الیاف سلولوزی خالص بهدرستی انتخاب گرديده
بهگونهای كه خالصسازی جلبک (خروج چربیها و
پروتئینها) كه جزئی از سختترين مراحل اين (انتخاب
شیوه مناسب بدون آسیب رساندن به سلولوز موجود در
جلبک) تحقیق بوده است ،بهگونهای مطلوب حاصل
گرديده است .از طرفی عبور سوسپانسیون الیاف سلولوزی

از درون دستگاه هموژنايزر با فشار باال توانايی استخراج
نانوالیاف سلولوزی و آزادسازی آنها را تنها با عبور 10
مرتبه از درون دستگاه هموژنايزر نشان میدهد .پیکهای
مربوط به آزمون  FTIRنشان داد كه ساختار سلولوزی
مربوط به الیاف و نانوالیاف سلولزی استخراجشده از جلبک
منطبق بر آزمايشهای انجامشده قبلی است .نتايج حاصل
از آزمون  XRDنشان داد اگرچه نمونه جلبک اولیه حاوی
مناطق آمورف است ولی پس از خالصسازی جلبک كه
منجر به خروج چربیها و پروتئینها از ديواره سلولی
جلبک گرديده ،الیاف و نانوالیاف سلولوزی حاصله بهوضوح
وجود مناطق كريستالینی را درون نمونهها نشان داده كه
الگوی حاصله كامالً مشابه الگوی كريستالینی سلولوز I
است.
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Cellulose extraction from spirulina wastes (Spirulina platensis) and isolation of
cellulose nanofiber from it

Abstract
The purpose of this study was to extract pure cellulose from
the waste spirulina alga (Spirulina platensis) using a method
of chemical treatment and then isolation of cellulose
nanofibers by applying a mechanical process. For this
purpose, purification of spirulina algae (separation of fat and
protein) was carried out during three stages of chemical
treatment using a 2% Sodium hydroxide solution, followed by
3% sodium chlorite solution, which was buffered by acetic
acid. The extracted cellulose fibers were then subjected to 1%
dry weight suspension and passed through a high pressure
homogenizer in order to isolate the cellulose nanofibers.
Before and after chemical treatment, the infrared spectroscopy
(FTIR), scanning electron microscopy (SEM) and X-ray
diffraction (XRD) were used to study the chemical and
structural properties of the samples. Also, the diameter and
length of the prepared cellulose nanofibers were measured by
atomic force microscopy (AFM). The FTIR results showed
that the chemical and mechanical treatment could successfully
isolated cellulose and nanocellulose fibers which are totally
compatible with previously studies. The analysis of SEM
images showed that pure cellulose fibers were extracted from
spirulina algae. In addition, the XRD analysis illustrated that
the cellulose and nanocellulose fibers had similar
diffractogram to the cellulose I. AFM images demonstrated
that the nanofibers had average diameter of 37 nm while their
length was several microns. It can be concluded that the
isolation of cellulose nanofibers by using the high pressure
homogenizer could be possible from the chemically treated
cellulose fibers.
Keywords: cellulose, cellulose nanofibers, spirulina algae,
purification.
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