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پیشگفتار اول
سلولز فراوانترین پلیمر موجود در طبیعت است .بهدلیل اهمیت این پلیمر برای انسان؛ تلالشهلای
تحقیقاتی زیادی بههمراه تعداد بیشماری گزارش و اختراع ،ظرف  151سال اخیر به این پلیمر زیسلتی
اختصاص یافته است؛ بنابراین ظهور هر از چندگاه و دورهای کتابهایی در زمینة ،چشماندازهای اصللی
توسعة علم سلولز الزم است تا افرادی که خواهان دستیابی به اطالعات جامعی در این زمینهاند ،بتواننلد
به آن دست یابند؛ بدون آنکه ناگزیر باشند درگیر تحقیقات و منابع اولیه موجود در این موضوع شوند.
در همین زمینه ،کتاب علم و فناوری سلولز نگاشته شده که خالصهای از پیشلرفتهلای اساسلی عللم
سلولز طی بیست سال اخیر است .طی این مدت اخیر پیشرفتهای شایان مالحظهای در رابطله بلا تعیلین
نقش بیولوژیکی سلولز در طبیعت ،کشف سازوکار بیوسنتز و چگونگی تخریب بیولوژیکی آن صورت گرفتله
که در این کتاب به آنها پرداخته شده است .در تعیین ویژگیهای سلاختاری سللولز در سلطو مولکلولی و
سوپرمولکولی نیز پیشرفتهای بزرگی حاصل شد .ویژگیهای سلاختاری سللولز کله در اینجلا بله تفصلیل
بحث شدهاند ،در همة جنبههای مربوط به علم سلولز مفاهیم بنیادی دارند .در خالل فصلهای ایلن کتلاب
که به ترتیب شامل بیولوژی ،شیمی ،فیزیک و فناوری سلولز هسلتند ،در نظلر گلرفتن مورفوللوژی خلاص
سلولز و اثرات آن بر فرایندهای مختلف ،یکی از جنبههای مثبت کتاب بهشمار میآید.
شکی نیست که این کتاب بهعنوان مرجعی برای افرادی که در زمینة مواد سلولزی فعلال هسلتند و
نیز برای افرادی که به استفاده از زیست توده یا تولید مواد دوستدار محیط زیست از منابع پایدار غیلر از
منابع غذایی عالقهمند هستند ،مفید خواهد بود.

هنری چانزی
پژوهشگر مرکز ملی پژوهشهای علمی فرانسه
فوریه 7009

پیشگفتار دوم
طی سدهها زیستتوده به لحاظ تأمین غذا (برای انسانها و حیوانات) و منابع غیرغذایی (ساختمان،
کشتی ،منسوجات ،کاغذ ،انرژی و )...نقشی اساسی در توسعه و تکامل بشلر داشلته اسلت .زیسلتتلوده
حتی در منابع نفت ،گاز و ذغال سنگ هم یافت میشود ،در حال حاضر بسیاری از سهامداران بله قطلع
وابستگی خود به این سوختهای فسیلی تمایل دارند و در حال جایگزین کردن بخشی از آن بلهوسلیلة
منابع انرژی تجدیدپذیر هستند.
زیست توده یکی از منابع انرژی تجدیدپذیر اسلت ،املا معتلالت خلاص خلود را دارد .اگرچله عصلر
سوزاندن زیستتوده برای تأمین انرژی مربوط به ابتدای پیدایش بشریت اسلت ،همننلان یلک دهلم از
منابع اولیة انرژی به همین شیوه فراهم میشود که البته اغلب به قیمت قطلع ناپایلدار جنگللهلا تملام
خواهد شد .اگرچه سوختهای بیولوژیکی را میتوان از قندها ،نشاسته ،روغنهای گیاهی تهیه کلرد ،بلا
این شیوه ،در صورتی که تهیة این سوختها بدون رعایلت ملوازین الزم انجلام گیلرد ،تولیلد در رقابلت
مستقیم با بازار مواد غذایی خواهد بود.
به همین دلیل است که تولیدکنندگان انرژی ،توجه زیادی را به منابع لیگنوسلولزی و امکان استفاده
از آن در تولید انرژیهای مدرن بهویژه سوخت موتور و مواد شیمیایی معطوف کردهانلد .املا هملة ایلن
متخصصان میدانند که رسیدن به چنین هدفی آسان نیست .از آنجایی کله سللولز فلراوانتلرین پلیملر
زیستی موجود در طبیعت محسوب میشود ،بهوسیلة طبیعت بهنحو مطلوبی تثبیلت شلده و از ایلن رو
تخریب ساختار آن کار دشواری است.
به همین دلیل من با همکاری ژان لوک ورتز ،الیویر بدو و ژان پی مرسیر بله نگلارش کتلاب عللم و
فناوری سلولز اقدام کردهایم .تجربة این همکاران طی دورۀ فعالیتشلان بله معرفلی ایلن پلیملر زیسلتی
فوقالعاده و استثنایی ،یعنی سلولز ،کمک شایانی کرده است.
ژان میشل جیرس
مدیر اجرایی موسسه تحقیقاتی توسعه پایدار و محیط زیست

پیشگفتار مترجمان
نیاز به توسعه و تولید سوختهای جایگزین از منابع تجدیدشلونده بلرای حملل و نقلل از دو عاملل
اساسی ناشی می شود:
 -1پدیدۀ گرم شدن جهانی و
 -2کاهش ذخایر سوخت های فسیلی.
سناریو به شدت منفی که به طور مداوم بلهوسلیلة جواملع علملی و رسلانه ای در ملورد آینلدۀ قابلل
پیشبینی انرژیهای فسیلی پررنگ میشود ،سبب افزایش روزافزون نگرش مثبت به زیسلتتلوده شلده
است .زیستتودۀ لیگنوسلولزی بهعنوان یک منبع تجدیدشونده دارای ظرفیت فوقالعاده برای تبدیل بله
انرژی ،مواد زیستی و مواد شیمیایی است .سللولز فلراوان تلرین پلیملر طبیعلی موجلود بلر روی زملین
محسوب میشود .این پلیمر هم بهلحلاظ فراوانلی و هلم بلهلحلاظ ویژگلیهلای فیزیکلی ،بیوللوژیکی و
شیمیایی اهمیت تجاری بسیاری دارد .نقش سللولز در تهیلة فلراوردههلای مختللف در صلنایع غلذایی،
بهداشتی ،دارویلی ،نظلامی ،پوشلاک و ...جلایگزین ناپلذیر اسلت؛ املا تبلدیل سللولز بله فلراوردهای بلا
ارزش افزودۀ باال بهدلیل ساختار پایدار و ماهیت درشتمولکولی آن ،فرایند پینیدهای محسوب میشلود.
تهیة محصوالت سلولزی نیازمند گسترۀ وسیعی از دانش بیوللوژی ،شلیمی ،فیزیلک سللولز بله هملراه
آموختن روشهای فرآوری آن است .پاسخ به نیازهلای مختللف صلنایع سللولزی ارتبلاط تنگلاتنگی بلا
توانایی محیطهای آموزشی به جذب دانشجویان عالقه مند و همننین فلراهم کلردن امکانلات آموزشلی
مدرن و با کیفیت دارد .با وجود اهمیت تجاری این بیوپلیمر ،در حال حاضر هیچ کتابی به زبان فارسلی
برای آگاهی دانشجویان ،عالقه مندان و صنعتگران سلولز وجود نلدارد .در ایلن ارتبلاط تلاکنون چنلدین
کتاب در ارتباط با ویژگیهای سلولز به زبان انگلیسی نوشته شده است .در میان کتاب های منتشرشلده،
کتاب حاضر جدیدترین مورد است که برخالف کتابهلای قبللی ،در آن سلاختار و ویژگلیهلای سللولز
به طور جامع بحث شده است .بیوسنتز ،ساختار و تخریب آنزیمی سلولز بله هملراه مشلتقات سللولزی و
روش تبدیل آن به سوخت زیستی در این کتاب بررسی خواهد شد .در نگاشتن این کتاب طیف وسیعی
از خوانندگان در نظر گرفته شدهاند .این کتاب راهنمای جامعی برای دانشپژوهلان و مهندسلان چلوب،
پلیمر و عالقهمندان به شیمی قندها و بیولوژی آنها خواهد بود.
دکتر علی عبدالخانی
مهندس فرشته فدوی
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مقدمه
کتاب حاضر ،علم و فناوری سلولز ،در پاسخ به افزایش گرایش بهسمت توسعة سوختهای زیستی و
محصوالت دارای منشأ زیستی ،در نتیجة تغییرات آب و هوایی و کاهش منابع نفت خلام ،نگاشلته شلده
است .در حقیقت زمان مناسبی برای نگارش کتاب جامعی فرا رسیده اسلت کله مهلمتلرین جنبلههلای
علمی و فناورانه این پلیمر زیستی را پوشش دهد .این کتاب بهویژه بهعنوان مرجعی برای دانشلمندان و
مهندسان پلیمر (که با مواد بیولوژیکی و سنتزی سر و کار دارند) مفید خواهد بود.
در دیوارۀ سلولی همة گیاهلان ،کریسلتالهلای سللولزی در میکروفیبریللهلایی در مقیلان نلانو و
غوطهور در یک ماتریس پینیده سازماندهی شلده انلد .بنلابراین علالوه بلر دارا بلودن ظرفیلت اسلتفاده
بهعنوان مادۀ خام تولید سوختهای زیستی ،این نانوفیبرهای سلولزی با مدول االستیسیتهای نزدیک به
مدول االستیسیته الیاف کربن ،دارای ظرفیت بسیاری برای تولید مواد کامپوزیت جدید هستند.
در خالل فصلهای این کتاب جدیدترین دانش در زمینة سللولز بله هملراه گلزارش دقیلق آخلرین
پیشرفتهای تحقیقاتی تشریو شده است .بهویژه تحت شرایط خلاص و مناسلب ،مولکلول سللولز را در
زمینة گستردهتری از سایر پلیساکاریدها نشان دادهایم و به سه موضوع مهم بیوسنتز سللولز ،سلاختار و
هیدرولیز آنزیمی در مهمترین بخش این کتاب توجه کردهایم .برای آنکه مطالب کتاب تا حد امکلان در
دسترن باشند ،برخی از مراجع اینترنتی نیز در بین منابع هر فصل ذکر شدهاند.

