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 چکيده

ده از مشتقات حاصل از آن در تمام صنایع از و معایب استفانفت، محدودیت ا توجه به افزایش رشد جمعیت و بحران ب

جمله پزشکی و دارویی، توجه برای تامین نیازهای زندگی به استفاده از منابع زیست توده جلب شده است. ساالنه 

ا محیط زیست ره شوند که در حال حاضر قسمت اعظم این ترکیبات یا درمقادیر زیادی پسماند لیگنوسلولزی تولید می

مواد لیگنوسلولزی به عنوان  گیرند.ر می روند و یا برای کاربردهایی کم ارزش مورد استفاده قرار میشده و به هد

تجدیدپذیر، مقرون به صرفه و فراوان برای منابع فسیلی، نوید بخش تولید محصوالت متنوع باارزش افزوده منبع 

زش یست توده کم ارزش به محصوالت زیست پایه با ارپاالیش زیستی با مفهوم تبدیل کارآمد ضایعات زهستند. 

-وسیعی از محققان قرار گرفته است. همی باالتر در سال های اخیر رویکرد سبز و ایمنی است که مورد استقبال طیف

. شوندمحسوب میمواد لیگنوسلولزی و دومین پلی ساکارید فراوان در طبیعت  سلولزها به عنوان یکی از اجزای اصلی

های طبیعی هستند که یا به طور مستقیم در صنایع غذایی، داروسازی، کاغذسازی و ... ساکاریدها پلیمرتروپلی این ه

های پیش ساز برای تولید و فرآوری مواد شیمیایی نظیر زایلیتول، اتانول، شوند و یا به عنوان پلیمره میبه کار گرفت

سلولزها در صنایع مختلف و همچنین ربردهای بالقوه همیفورفورال و ... استفاده می شوند. در این تحقیق کا

 . استمرور شده سلولزها محصوالت با ارزش تولید شده بر پایه همی

 ، زایالن، محصوالت با ارزش افزودهسلولزهمیپاالیش زیستی، پلیمر زیست تخریب پذیر، کليدی:  انگواژ
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Abstract 

In the last decades, biomass resources have received a great deal of attention due to increasing 

population growth, oil crisis, limitations and disadvantages of using oil derivatives in all 

industries, including medicine and pharmaceuticals. Large amounts of lignocellulosic waste are 

generated annually, and the most of these compounds are already either left in the environment or 

used for low-value applications. Lignocellulosic biomass materials as a renewable, economical, 

and abundant alternative to fossil resources are promising for the production of various 

value‐ added products. In recent years, many researchers have focused on biorefinery concept as 

a green and safety approach. Biorefinery is aimed to efficient conversion of biomass waste into 

high value-added bio-based products. Hemicelluloses as a primary component of lignocellulosic 

waste are the second most abundant polysaccharide in nature. These heteropolysaccharides are 

used directly in food, pharmaceutical, paper and … industries. They are also used as precursor 

polymers for the production and processing of chemicals such as xylitol, ethanol, furfural and etc. 

In this study, the applications of hemicelluloses in different industries are reviewed. The valuable 

hemicellulose-based products are also investigated. 

Keywords: Biorefinery, Biodegradable polymer, Hemicellulose, Xylan, High-value added 

products 
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 مقدمه

 به اتکا کاهش ای،گلخانه گازهای انتشار کاهش برای هزینه رقابتی زاربا یک عنوان به حاضر حال در زیستی پاالیش مفهوم

 زیستی پاالیش. است شده پذیرفته دار محیط زیستبر پایه مواد زیستی و دوست اقتصاد سمت به گذار و فسیلی هایسوخت

 هایسوخت مواد بیوشیمیایی، مانند محصوالت از ایگسترده طیف به تودهزیست تبدیل برای فرآیندها از ترکیبی یا فرآیند

 ترینفراوان از یکی لیگنوسلولزی تودهزیست. با توجه به حجم قابل توجه ضایعات کشاورزی، کرد تعریف بیومواد یا زیستی

  .[1] است جهان سطح در زیستی پاالیش برای اولیه مواد

 لیگنوسلولزی تودهبیشترین جزء زیست سلولزهستند. همی لیگنوسلولزی تودهزیست اصلی اجزای لیگنین و سلولزهمی سلولز،

ناهمگن  یدهایساکاریپل هاسلولزیهم. دهدمی تشکیل را لیگنوسلولزی توده زیست از %35 تا 15 حدود پس از سلولز بوده و

- زین و رامنوز-L یاندک مقدار و نوزیآراب-L لوز،یزا-D مانوز،-D گلوکز،-Dلف مخت یقند یهاهستند که از واحد یاشاخه

D۴ د،یاس کیگلوکورون-O-لیمت-D-د،یاس کیگلوکورون D-یپل نیا .نداشده لیتشکشامل  دیاس کیگاالکتورون-

 یسلول وارهیدر د یساختمانه عنوان ماده بوده و ب یکم اًنسبت یوزن مولکول و هااز سلولز ترکوتاه یارهیزنج یدارا دهایساکار

سلولز ترین نوع همیسلولز هستند. فراوانها سه نوع زیر گروه اصلی همیها و زایلوگلوکانها، زایالنماناند. کننیم عمل

  .[2] های مختلف، متفاوت استکه ترکیب آن در گونهزایالن است 

سلولز هستند یگنین و همیتر از پیوندهای اتری و استری برون مولکولی لسلولز قویهای هیدروژنی درون مولکولی همیپیوند

 ق،یرق دیاس ماریتشیپسلولز عبارتند از: یهم جداسازی یهاروش نیترجیراشوند. سلولز میو بنابراین مانع جداسازی همی

 دیپراکس استخراج ،ییایقل استخراجی، ونی عاتیمابا  استخراج، ویماکروو امواج با ماریب، تآبخار ماربایت داغ، آب با استخراج

 نظر مد یینها محصول به سلولزیهم استخراج روش انتخابروش انفجار بخار، روش آبکافت و روش اولتراسونیک.  ،ییایقل

 .[3] دهدیم نشان را سلولزیهم ساختار بر هاآن ریتأث و استخراجهای رایج روش نیب عمده اختالف 1ل جدو. دارد یبستگ
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[3] سلولزهای رایج در استخراج همیشرو: 1جدول   

وش استخراجر سلولز بازیابی شدهرم همیف   هزینه و خطرات زیست محیطی مقدار قندهای تشکیل شده 

 پرهزینه و مشکالت دفع زباله مقدار زیاد مونومر اسید رقیق

 کم هزینه وخطرات زیست محیطی کم مقدار کم الیگومر خودآبکافت

مکم هزینه وخطرات زیست محیطی ک مقدار کم الیگومر انفجاربخار  

 مشکالت زیست محیطی زیاد مقدار کم الیگومر تیمارقلیایی

 

های منحصر به بندی و زیست پزشکی هستند. ویژگی صنایع بسته رای به منظور استفاده دبالقوهها دارای پتانسیل سلولزهمی

هستند( و قابلیت تغییر و  فردی همچون دارا بودن ساختار پلیمری ناهمگن شاخه ای )این ساختارها بر اساس ماده اولیه متنوع

برای توسعه پایدار  سلولزهمیفزوده اصالح فیزیکی و شیمیایی این مواد را مستعد تهیه محصوالت خاصی نموده است. ارزش ا

کامپوزیت زیستی و تبدیل به تهیه های مختلفی نظیر توسط محققان در کاربرد سلولزهمیجزء زایالن  .امیدوار کننده است

های کشاورزی و قابلیت پیش تیمار و فته است. استفاده از پسماندبا ارزش تجاری باال مورد بررسی قرار گر مواد شیمیایی

پایه منجر شده است. برخی محصوالت حاصل از زایالن در ستازده باال به توسعه محصوالت زیاستخراج زایالن از آنها با ب

 .[۴]شود اخته میرابطه با محصوالت ارزشمند حاصل از زایالن پردارائه شده است. در ادامه به مطالعات اخیر در  1شکل 
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 [2] النزیست پایه حاصل از زای مواد شیمیایی و محصوالت: 1 شکل

 

 یکاغذساز عیصنا درکاربرد 

کند. یم فایکاغذ به عنوان نمونه کاهش جذب جوهر ا تیفیدر بهبود ک ینقش مهم روکاغذیکاغذ در صنعت خم دهیپوشش

-یمنجر م یبسته بند یهاچاپ و مقاوم دربرابر آب و روغن در کاربرد یمناسب برا یقلیکاغذ ص دیبه تول یدهپوشش ندیفرآ

 کی در. [5] دارد تیاز فساد غذا اهم یریجلوگ یرطوبت برا یممانعتبه عنوان عامل یی غذا عینادر ص یدهشود. پوشش

 به الکل لینیو یپل ممرسو ماده با جینتا و شدند استفاده کاغذ پوشش به عنوان سلولزیهم هیپا بر ییهادهنده اتصال قیتحق

 جیاست. نتا افتهیکاهش  ٪25 حدود پوشش نوع دو هر یبرا آب جذب زانیم که داد نشان جینتا .شد سهیمقا پوشش عنوان

دو نوع  از استفاده از هر و رنگ کاغذ بعد یو مات تیشفاف هردو نوع پوشش مشابه بود. ینفوذ به بخار آب برا شاتیآزما

 یسنتز یهاپوشش نیگزیسلولزها به عنوان جایاستفاده از هم تیبر قابل یدیکأت قیتحق نیداد. انشان ن یمشهود رییپوشش تغ

 . [6] رودیکاغذ بشمار م یبرا
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 یبسته بندکاربرد در صنایع 

و های زیستی به طور فزاینده ای به علت قوانین زیست محیطی، خواص جذاب، مدیریت پسماند  های اخیر پالستیکدر سال

داشتن شبکه  لیبه دل سلولزهمیبر  یمبتن یهالمی، فانیم نیا در. های زیست محیطی مورد استفاده قرار گرفته اندنگرانی

 .سترا به خود جلب کرده ا یاریبستوجه ، ژنیاکساز عبور ممانعت ویژگیتحرک کم و  یمتراکم و دارا یماکرومولکول

تر شکننده تر و آبدوست  سلولزهمی یهالمیفتشکیل ، منجر به شمار یب لیمولکوو درون  برون یدروژنیههای پیوند وجود

گسترش کاربرد بسیاری از  با این حال، یک عامل محدود کننده برای .[7] کند یآن را محدود م یعمل یهاشود و کاربرد یم

زایالن، قابلیت ضعیف آنها در تشکیل فیلم است که اغلب به منظور بهبود این قابلیت الزم است با اجزاء  پلیمرهای زیستی مانند

های فنولحاوی نانوسلولز و پلیپکتین سلولز/های نانوکامپوزیتی همی. فیلمشوندها( ترکیب ساختار ها یا نانودیگر )پلیمر

سلولز به بهبود وزنی همی %50پوست انبه به عنوان یک بسته بندی فعال تهیه و ارزیابی شدند. نتایج نشان داد حضور بیش از 

، مانع نفوذ ممانعتیبه دلیل دارا بودن خواص  یسلولزهمی یها لمیف. [8] انجامد های ممانعتی و مقاومتی فیلم میویژگی

ژاپن اختراع شده است که  در هیحداقل دو ال یحاو هیچند ال یها لمیف رایاخ .شوند یم ییموادغذافساد اکسیژن و به تبع آن 

 یکربن یهانانولوله  شامل ها الیه گریدکه  یباشد، در حال یاستر م یپل شتریبکه  شده لیتشکریپذ انعطاف لمیف از آن هیال کی

در یک تحقیق، خواص فیزیکی فیلم بر  .[9] هستند یشتریب یکیخواص مکان یشده دارا هیته یها لمیف .هستند سلولزهمیو 

نتایج نشان داد که خواص  شد.سلولز و سیتریک اسید بررسی سلولزهای استخراج شده از کاه گندم با افزودن نانوپایه همی

سیتریک اسید به عنوان  یافت. افزودندر حضور نانوسلولز و سیتریک اسید افزایش  نسبت به آب و بخار آب ممانعتی فیلم

از طرفی موجب کاهش استحکام فیلم شد. البته این ضعف بب افزایش مقاومت به آب و س از یک طرف عرضی اتصال دهنده

در مقایسه با فیلم  بخار آب و آب نفوذ نسبت بههای شد. مدول االستیسیته، کشیدگی، ویژگیجبران سلولز با حضور نانو

 سلولزهمی یزیو آبگر یحرارت یداریپا .[10] سلولز( افزایش یافتسلولزی بدون سیتریک اسید و نانوکنترلی )فیلم همی

 نیا .افتی شیافزاکردن  لهیاز است پسشده و کاه گندم  یبرگان کرافت رنگبر یسوزن ریخم از ییایروش قل به شده استخراج

ها  لمیف نیاد. نغذا استفاده شو یبند بسته یبرا لمید به عنوان فنتوان یم گاالکتومانان سلولزهمی وشده  لهیاست یهاسلولزهمی
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 لهیاست سلولزهمی ن،یعالوه بر ا آب هستند. نسبت به یرینفوذپذ و ژنیانتقال اکس زانیم نیکمتر یو دارا ریپذ بیتخر ستیز

 تهیه شدههای  فیلمها آبدوست هستند و  زایالن. [11] هستند یمناسب نهیگز هادروژلیه دیتول جهت ییهامریپل دیتول یبرا شده

د، اما در برابر آب خواص ممانعتی خوبی ندارند. آنها ها دارن وبی در برابر روغن و چربیهای ممانعتی خ ویژگی آن از

های ای کاربرداکسیژن و مواد معطر و عبور باالی نور هستند که استفاده از آنها را برنسبت به همچنین دارای قابلیت نفوذ کم 

-نانو .های دیگر قابل رفع استن با پلیمرایالن در بسته بندی با اختالط آسازد. معایب استفاده از زبسته بندی مناسب می

باال،  یکیمکان و یخواص حرارت یدارا 1:1 یرس با نسبت ها یهاشده و نانولوله ترنیزهکوا سلولزهمیکامپوزیت تهیه شده با 

های زیست سازگار تحقیق، فیلمدر یک  .[12]ست ا یبندبستهپوشش و  نهیدر زم مستعد کاربردکه  دبوسطح صاف و شفاف 

نتایج  .ریزی و تبخیر حالل تهیه شدندقالببا روش  های مختلف وبا نسبت کیتوزان/زایالناز  دارای انعطاف پذیری مناسب

استحکام  به این فیلم رس یها نانولولهزودن با اف نشان داد که افزایش میزان زایالن به افزایش آبدوستی در فیلم منجر شد.

 .[13]یافت  شیافزابه طور قابل توجهی بخار آب  و ژنیاکسنسبت به  یرینفوذ پذ ،کششی، پایداری حرارتی

برای تهیه  (AZC) کربنات زیرکونیوم آمونیوم افزودن گلیسرول وبا  1به  3در یک تحقیق پلی وینیل الکل و زایالن با نسبت

آمونیوم زیرکونیوم سبب افزایش آبگریزی و کاهش آبدوستی فیلم شد. علیرغم کربنات فیلم مخلوط شدند. افزایش میزان 

 آمونیوم زیرکونیوم تغییری نکرد.میزان  استحکام کششی با افزایشر نیافت، کاهش حاللیت، قابلیت نفوذ به بخار آب تغیی

طول در نقطه موجب افزایش  داشت که های کامپوزیتتأثیر زیادی بر پایداری حرارتی الیه AZC عالوه بر این، افزودن

  .[1۴]شد  شکست

 های زیستی کامپوزیتکاربرد در تهيه 

)مخلوطی از دو یا  هازایالن به دلیل دارا بودن خواص زیست سازگاری و عدم سمیت در تهیه محدوده وسیعی از کامپوزیت

ن، گیرد. به عالوه، به دلیل دارا بودن گروههای هیدروکسیل روی ساختار پایه پلیمرهای زایالمورد استفاده قرار می چند پلیمر(

 .[۴]آنها به سهولت با روش های شیمیایی قابل اصالح هستند 
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 هيدروژلکاربرد در تهيه 

های پلیمری هستند که به صورت فیزیکی یا شیمیایی اتصال عرضی یافته اند. آنها انحالل ناپذیر در آب  کهشب ها هیدروژل

ها برای نگهداشت مقادیر  توانایی هیدروژلباشند. وزن خشک خود را دارا می هستند ولی قابلیت جذب آب تا هزاران برابر

 رسانی مناسب ساخته است. هیدروژلهای داروکاربردها را برای  روژلهای زنده است که هیدزیادی آب مشابه عملکرد بافت

داروئی و پزشکی مورد استفاده قرار گرفته صنایع ای همچون حذف فلزات سنگین،  های گستردههای بر پایه زایالن در کاربرد

نیکل، آب به منظور جذب فلزات سنگین مانند  ایه زایالن به عنوان ابزار تصفیهپ های بر . به عنوان مثال از هیدروژل[15] اند

از طریق ترکیب زایالن با تهیه شده های مغناطیسی  هیدروژل .[16] ، مس و روی از آب استفاده شده استپاالدیوم، کادمیوم

 رزیابی شدبه ازای گرم ا متیلن بلو میلی گرم 60/۴38 ( دارای بیشینه ظرفیت جذب4O3Feاکریلیک اسید و اکسید آهن )

های ضدسرطانی و از جهش سلولی، ویژگیهای زایالن به دالیلی همچون دفاع ایمونولوژیک، ممانعت  ژلهیدرو .[17]

ر اینکه آنها غیر سمی هستند و م ترسانی به خود جلب کرده اند. مهه های داروپاداکسندگی توجه خاصی را به عنوان سامان

د. رهایش هدفمند به این دلیل است که زایالن در نشده استفاده شو توانند برای رهایش مداوم هدفمند داروهای انکپسولهمی

 .[3] شودنسان موجود هستند، شکسته میهایی که تنها در روده بزرگ اده انسان مقاوم است و توسط آنزیممقابل هضم در مع

کاه گندم بارگذاری  شده از های تهیه شده از زایالن استخراج و داروی مدل استیل سالیسیلیک اسید و تئوفیلین در هیدروژلد

-و زیست تخریب پذیری هیدروژل pHهای بارگذاری شده نشان داد که حساسیت به های برون تنی هیدروژلشدند. آزمایش

های بر پایه زایالن با آزوبنزن به عنوان . خواص هیدروژل[18] دارو مناسب ساخته استهای خوراکی ها آنها را به عنوان حامل

بررسی  12Bهای با قابلیت پاسخ به نور برای رهایش انتخابی یک داروی مدل ویتامین تولید هیدروژلمشارکتی به منظور  پلیمر

. [19] را دارند UVخنثی با تابش  pHها قابلیت رهایش بهتر دارو در شرایط ای برون تنی نشان داد که هیدروژله شد. آزمون

شد.  یم بافت استخوان مطالعهبه منظور کاربرد در ترم)مایع در دمای اتاق(  کیتوزانهای بر پایه ثرات زایالن روی هیدروژلا

به  کیتوزانسرعت ترمیم را در مقایسه با  کیتوزاننشان داد که افزودن زایالن به هیدروژل ها تزریق هیدروژل به موشنتایج 

زایلوگلوکان، گاالکتوگلوکومانان و زایالن تقویت شده با نانوسلولز پتانسیل خوبی برای  دهد.صورت منفرد افزایش می
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مختلف با  یمهار رشد تومورها یها براسلولزهمیاز  یخاص انواع .[13] باشند ر کاربردهای درمان زخم را دارا میاستفاده د

 تیفعال کیتحر ییتوانا انالکتنوگاینشان داده که آراب قاتیمورد استفاده قرار گرفتند. تحق زبانیم یمنیا ستمیس تیفعال یالقا

از متاستاز آنها به کبد  یریشگیپ قیتومور از طر یهارا در مقابل سلول یمنیا ستمیتواند سیم نیدارد و بنابرا  NKیسلول سم

استفاده  یکروبیم یهایماریو درمان ب یریشگیپ یبرا زبانیم یهازا به سلولیماریب یهاکروبیم یچسبندگ توقف .فعال سازد

به ظروف  کانزیآلب دایکاندگونه  نیچند یممانعت از چسبندگ تیقابل ینشان داده شد که مانان دارا قیتحق کیشود. در یم

 نیا یاز چسبندگ یریشگیپ یبرا یپزشک زاتیتجه یمانان رو سلولزهمیاستفاده از پوشش  نیاست و بنابرا یکیپالست

 ولودرم یتجار پوشزخم. است گرفته قرار استفاده مورد زین پوش زخم عنوان به سلولزهمی .[3] باشدیم دیمف کروبیم

(Veloderm) یمنبع مغذ یکشت حاو طیدر مح ومینیلیزا استوباکتر یباکتر تیفعال جهیاست که در نت یستیز لمیف کی 

 به قادر پوشزخم نیا. است سلولزیهم و سلولز هیپا بر یمریپل لمیف نیا ساختار نیبنابرا. شودیحاصل م شکرین یگنوسلولزیل

به عنوان  یستیز یهامریپلعالقه به  گر،ید یاز سو .[20] است پوست مجدد میترم یبرا آل دهیا طیمح جادیا و درد کاهش

از نظر  داروبهبود عملکرد  ییتوانا یدارا دارو یها است. حامل افتهی شیافزا اریبس ریاخ یهادر دهه ،دارو شیسامانه رها

ترشح شده  دازیزلویزا-و بتا النازیزا یهامیبه طورکامل توسط عملکرد آنز النیزا .هستند ماریب تیو رضا یمنیا ،یاثربخش

کنند. وجود  هیسلولز را تجزیهم یمونومرها نیب وندیتوانند پ یها ممیآنز نیشود. ا یم هیتجز توسط فلور روده بزرگ انسان

 لیتحو یبرا داروحامل  مریسلولز را به عنوان پلیکند، همیترشح م بزرگ رودهها را در میآنز نیکه ا ییها سمیکروارگانیم

 نیآلکال یدروکسیه .دارند یپزشک علم در یفراوان یکاربردها هاالنیزا .سازدیم مطرح بزرگ روده به یصاختصا یهادارو

و از منابع مختلف استخراج شده  النیبا استفاده از زا دروژلیه لیتشک .اند شده یفرآور هاپوشش در استفاده یبرا هاالنیزا

 یها_نهیگزسلولز یو هم کیتوزانبر  یمبتن یها_دروژلیه .[3] است افتهی ژهیو یگاهیجا یدر صنعت دارو و پزشک کیتوزان

شبه هوشمند حساس به  یهادروژلیه .ندیآیم شماره بدر معده  یضد انعقاد /یکیوتیب یآنت یخوراک یداروها یبرا یخوب

pH شدند هیته ارود حامل عنوان به دیگلوتارآلده یعرض اتصال عامل از استفاده با کیتوزان و هاسلولزاز طریق اختالط همی .

 اریبس تیحالل نییپا pH در دارو نی. اافتی توسعه معده الیس به ی مدل ریبوفالویندارورهایش  کنترل منظور به دروژلیه نیا
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تورم  شیسلولز موجب افزایهم زانیم شینشان داد که افزا جیرا دارد. نتا یژل کسیتداخل با ماتر نیدارد و کمتر یکم

. ابدییم شیبا بار مشابه افزا یهاگروه انیدافعه م لیبه دل یدیاس طیدر مح دروژلینسبت تورم ه نینهمچ شود.یم دروژلیه

 بدون سیماتر باالتر  pHدربهتر است و  یدیاس طیدر شرا دروژلیاز ه نیبوفالویر شینشان داد که رها یمطالعات برون تن

حساس  یکنترل شده یرساندارو یکاربرد در ابزارها لیپتانس ها دروژلیه نوع نیا نیبنابرا شود.یم یمتالش دارو شیرها

در . [21] دارند یکیولوژیزیف طیمح درمعده(  به معده زخم ضد یداروها ای ها کیوتیب یآنت لیتحو مثال عنوان بهرا )  pHبه

 نیا سلولز درون پوشانی شد.همی/کیتوزاندر درون فیلم  نسیپروفلوکسایس ییایباکترضد و یکروبیمضد یدارو یک تحقیق،

 و پوست یبرا ی،عیطب یهامریپل از استفاده لیدل به و بوده دارو شیرها یبرا یکاف تخلخل و فضازیست سازگار دارای  لمیف

 یگاالکتومانان کربوکس یاتصال عرض قیازطر نانومتر 1200 تا 50 نیب اندازه با نانوذرات  .[22] کندینم جادیا تیحساس زخم

ذرات نانو نیشدند. ا هیته ییایمیش یاتصال عرض یبه جا کیترواستاتلکا یهابرهمکنش قیاز طر کیتوزاندار شده با  لیمت

ر نانوذره ها در ساختا. افزودن گاالکتومانانا بودنددار را (BSA) یگاو نیسرم آلبوم یدارو شیبه دام انداختن و رها ییتوانا

 . [3]بخشید  لیتسه را کوچک روده ومیلتیبرهمکنش نانوذره با اپ

 مواد شيمياییکاربرد در توليد 

های مونومری که سازنده ساختار اصلی زایالن هستند می توانند به مواد شیمیایی از قبیل اتانول، فورفورال، الکتیک اسید واحد

های فلزی ها یا اکسیدیی همچون کاتالیز با آنزیمهاه این مواد شیمیایی مختلف با روشیلیتول تبدیل شوند. تبدیل زایلوز بو زا

هایی از تبدیل زایلوز به مواد شیمیایی ذکر شده به همراه فرایندهای مورد استفاده در ادامه مورد ونهقابل انجام خواهد بود. نم

  .بررسی قرار گرفته است

ول شود. لیکن به منظور تولید اتانهای موجود حاصل میطریق تخمیر قنداتانول از ضایعات لیگنوسلولزی از  :تانول. ا1

سلولز، باید از همیهای قند مونومری های مونومری شکسته شوند. به منظور تولید واحدهای قند در زایالن باید به قندواحد

 با اسید غلیظ یا رقیق و همچنین تیمار آنزیمی قابل انجام است سلولز¬همیهیدرولیز  سلولز رخ دهد.فرایند هیدرولیز همی

شوند. بازده کلی  یبات بازدارنده جدا. قبل از انجام فرایند تخمیر، قندها باید از محلول هیدرولیز شده به دلیل حضور ترک[23]
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. بنابراین های تولید شده از هیدرولیز بستگی دارد، بلکه به چگونگی تخمیر محلول نیز وابسته استاتانول نه تنها به میزان قند

)مانند سولفوریک اسید، کلریدریک های باالی اسید درولیز اسیدی با استفاده از غلظتهی .[2۴] روش پیش تیمار مهم است

های قندیا در دماهای باال قابل انجام است. نتیجه فرایند هیدرولیز تولید محصول غنی از اسید، نیتریک اسید و فسفریک اسید( 

رود. استفاده از حجم باالی اسید مشکل به شمار می سلولز¬همیترین روش رایج برای هیدرولیز یمیپنتوز است. این روش قد

باید مورد استفاده قرار گیرند.  کند و بنابراین، مواد بسیار مقاومیتجهیزات را در طول زمان ایجاد میخوردگی مواد و 

وب مانند استیک اسید، فورفورال، هیدروکسی متیل امطلهمچنین، استفاده از اسید به تشکیل شماری از محصوالت جانبی ن

-تولید اتانول عمل می حصوالت به عنوان عوامل بازدارندهشود که این مخی محصوالت تجزیه لیگنین منجر میفورفورال و بر

لی که عوامشود. ید این محصوالت جانبی نامطلوب میهای ماند طوالنی و دمای باالی واکنش موجب افزایش تولکنند. زمان

گذارند عبارتند از: نسبت جامد/مایع، اندازه ذرات، نوع اسید مورد استفاده و نوع ماده ی بازده قندهای مونومری تاثیر میرو

 لیگنوسلولزی. نقطه ضعف دیگر استفاده از روش هیدرولیز اسیدی این است که محلول بعد از تکمیل واکنش باید خنثی شود

برای  سلولزهمیهاست. برای اینکه قندهای مونومری استفاده از آنزیمبه  سلولز¬همیفرایند دیگر برای هیدرولیز  .[25]

گروه ویژه  .[26] هیدرولیز آنزیمی در دسترس باشد، الزم است که معموال ضایعات لیگنوسلولزی تحت پیش تیمار قرار گیرند

زایلوزیداز هستند برای هیدرولیز زایالن مورد -زایالناز و بتا-بتا-۴-1ترین آنها همها به نام زایالنازهایی که مای از آنزیم

هیدرولیز بی مورد نیاز هستند. جان های ها برای شکستن پیوندهای زنجیرهمی گیرند. همچنین شماری از آنزیماستفاده قرار 

ای تجزیه زایالن نیاز به چندین نوع آنزیم مختلف بر ودشوار است به دلیل تنوع ساختاری وسیع زایالن ها زایالن توسط آنزیم

-ها و قارچهمچون جلبک دریایی، حشرات، حلزونها تولید شده و در منابعی های زایالناز توسط میکروارگانیسماست. آنزیم

مقرون به صرفه ها یز زایالن این است که تهیه آنزیمهیدرول های خاص قابل یافت است. ضعف استفاده از روش آنزیمی برای

. شوندها به اتانول تبدیل میچراها یا قز هیدرولیز با استفاده از باکتریواحدهای زایلوز حاصل ا .[27] باشدنمی

عمل کنند، تحمل زیادی نسبت  pHهای مورد استفاده برای این تبدیل زیستی باید در محدوده وسیعی از دما و میکروارگانیسم

به اتانول، فشار اسمزی و بازدارنده ها داشته باشند. همچنین، سرعت تولید و بازده اتانول و خلوص آن باید مناسب باشد. 
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ها تحمل باالیی نسبت به اتانول و نشان داده شده است. مخمر 2 شکلدر ید اتانول از زایلوز رهای متابولیکی برای تولمسی

، هرچند هستند ترین گزینه برای تولید اتانولت رشد دارند. مخمرها مناسبهای مختلف قابلیها دارند و در حضور قندسوبسترا

-می آنهال است، اما برخی از تبدیل زیستی قندهای هگزوز به اتانو. ترجیح مخمرها کم استتوسط آنها سرعت تولید اتانول 

هوازی فعالیت توانند در شرایط بیها بر خالف مخمرها میاتانول تبدیل کنند. گرچه باکتری توانند قندهای پنتوز را نیز به

 .[27] شودداسازی اتانول منجر میرای جاحل بکنند که به افزایش مرمحصوالت جانبی نامطلوبی تولید میکنند، اما 

 

 [2] هاها یا قارچمسیرهای متابولیکی برای تولید اتانول از زایلوز توسط باکتری :2شکل 

 

های حاصل از آن زیست تخریب اری باالیی است، به این دلیل که پلیمرت تجاهمیاسید دارای  الکتیک الکتيک اسيد:. 2

های توانند مورد استفاده قرار گیرند. مشابه تولید اتانول، الکتیک اسید از قندها میای بسته بندی، پروتز و داروپذیر بوده و بر

-میده لیگنوسلولزی به یک ایزومر منجر ت توزیس شود. تخمیر قندهای حاصل ازی زایالن از طریق تخمیر تولید میمونومر

عبارتند از:  سلولزهمیشود. مزایای تولید الکتیک اسید از مخلوط دو ایزومر منجر میتولید که سنتز شیمیایی به در حالی ،شود

ها به . تخمیر با قارچ[28] تر تولید و مصرف انرژی کمترهزینه کمتر سوبسترا، دمای پایین هزینه کمتر جداسازی دو ایزومر،



 

13 

 

و  منظور تولید الکتیک اسید دارای معایبی همچون انتقال جرم پایین و تولید محصوالت جانبی بازدارنده مانند فرمیک اسید

سته هستند که یک مرحله منفرد برای تبدیل ها با ترشح آنزیم آمیالز قادر به هیدرولیز نشااتانول است. از سوی دیگر قارچ

ترین و در ند الکتیک اسید را به عنوان اصلیتوانهای تولید کننده الکتیک اسید می. باکتری[29] کتیک اسید استنشاسته به ال

ویک اسید یک پیش ها، پیروول سنتز الکتیک اسید توسط باکتریتولید نمایند. در ط رخی موارد تنها محصول تخمیر قند،ب

یوس برای رشد بهینه نیاز دارند و دارای قدرت جه سلسدر ۴0 تا 20های الکتیک اسید به دماهای پایین بین ساز است. باکتری

در دمای عملیاتی پایین به محفظه راکتور سترون برای پیشگیری از آلودگی نیاز  تحمل باال در شرایط اسیدی هستند. هر چند

ای هگزوز مانند گلوکز ز مانند زایلوز را تخمیر کنند، اما در تخمیر قندهتوانند قندهای پنتوهای الکتیک اسید می. باکتریاست

 .    [2] کنندبهتر عمل می

تن در سال  200000فورفورال فراوان ترین ماده شیمیایی حاصل از زیست توده لیگنوسلولزی با تولید ساالنه : فورفورال. 3

-زیست توده لیگنوسلولزی حاصل میاست. در حال حاضر، مسیر سنتزی برای تولید فورفورال وجود ندارد و این ماده تنها از 

فورفورال کاربردهای  شود.واحدهای مونومری زایلوز تشکیل میآبگیری هیدرولیز زایالن و سپس شود. فورفورال از طریق 

ه و طعم دهنده دارد. این ماده زیادی به عنوان یک افزودنی در محصوالتی مانند جوهر، داروی ضد اسید معده، عوامل چسبند

شود. فورفورال برای تولید طیف وسیعی  ز استفادهو دیزل نی طر از روغنبه عنوان حالل برای استخراج انتخابی مواد معتواند می

دو فرایند  .[30] مورد استفاده قرار می گیردها، رزین ها و ... های زیستی، اسیدها، الکلمانند فوران، سوختاز مواد شیمیایی 

ای برای تولید فورفورال وجود دارد. در فرایند تک مرحله ای،هیدرولیز زایالن و آبگیری واحدهای مونومری یک و دو مرحله

های واحد 2دهد. فرایند دو مرحله ای شامل ابتدا هیدرولیز زایالن و سپس افزودن آب به فورفورال همزمان رخ میزایلوز به 

 .[31] ارائه شده است 3از زایلوز در شکل  واقعی برای تشکیل فورفورال زایلوز است. دو سازوکار

                                                           
2 cyclodehydration 
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وهای اسیدی لوئیس و تحت فرایند کاتالیزور اسیدی لوئیس، ب( تحت کاتالیز های تولید فورفورال به زایلوز الف(مکانیسم :3شکل 

 [31]برونستد 
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کننده و نگهدارنده(، پزشکی )به عنوان عامل عمده موارد مصرف زایلیتول در صنایع غذایی )به عنوان شیرینزایليتول: . 4

ها موجود  ها، سبزیجات و قارچ و به مقدار کم در برخی میوهاست. این ماده به طور طبیعی  ضدپوسیدگی دندان( و داروسازی

لوز که تواند از طریق هیدروژناسیون زای . زایلیتول می[32]باشد  باشد که البته این میزان برای اهداف تجاری کافی نمی می

هیدرولیز اسیدی زایالن،  مرحله اصلی: 5شود، تولید شود. تولید رایج صنعتی زایلیتول شامل یک پلیول در نظر گرفته می

ایلیتول است. کریستاله کردن ز الص سازی زایلیتول بدست آمده وخ اسیون کاتالیستی زایلوز،هیدروژن خالص سازی زایلوز،

درجه  08ـ1۴0با محدوده دمایی  2Al-Niید صنعتی زایلیتول از طریق هیدروژناسیون کاتالیستی زایلوز با یک آلیاژ تول

بازده تولید  ین،عالوه بر اشود. انجام میساعت  5تا 3فر با زمان واکنش متغیر بین اتمس ۴0الی  31سلسیوس و محدوده فشار 

این فرایند  است. با توجه به شرایط واکنش،مورد استفاده  یالناز زا  %60تا  50بین  یمیاییش سیونیدروژناهزایلیتول از روش 

 .  [33] (۴)شکل بنابراین، عالقه به تخمیر زایلوز برای تشکیل زایلیتول وجود دارد .کندانرژی زیادی مصرف می

. چالش اصلی در استفاده از زایلوز مورد استفاده قرار گرفته اندها نیز برای تولید مواد شیمیایی دیگر از مخمرها و باکتری

مانند فورفورال و ای از مواد شیمیایی  ها برای تبدیل زایلوز به زایلیتول این است که تحت فرایند هیدرولیز محدودهآنزیم

ها و بنابراین منظور حذف این بازدارندهاشد. به بدارنده فرایند تخمیر میند که بازشو د میتولیهیدروکسی متیل فورفورال 

، ، اورالیمینگهایی مانند تبخیر در خألز، محلول باید سم زدایی شود. روشبهبود تخمیر زایلوز موجود در محلول هیدروال

ه قرار های هیدروالز مورد استفادنظور سم زدایی محلولی به مدل یونهای تباهای آلی و رزینتیمار سولفیت، استخراج با حالل

 تر عملی تبدیل زایلوز به زایلیتول موثرها قادر به تولید زایلوز به زایلیتول هستند، با این حال، مخمرها برا گرفته اند. باکتری

  .[3۴] روندبه شمار میبرای تولید زایلیتول  های ایده آلیگزینهکاندیدا  های مختلف مخمرسویهکنند. می
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 [33] : تولید زایلیتول از زایلوز4شکل 

 

 با هاییدارای واحدهستند و  زایلوز از شده تشکیل قندی هایالیگومرها لیگوساکاریدازایلوها: ليگوساکاریدا-زایلو. 5

وزن خشک  % 50تا25توانند ها میالیگوساکاریدزایلو این، بر عالوهباشند. وبیوزی میزایل ۴-1-بتا وزیدیکگلی هایپیوند

 مواد تولید در زیادی بالقوه هایهای زایالن کاربردباقیمانده این از مهمی شبخدهند.  زایالن موجود در لیگنوسلولز را تشکیل

 پیوند تجزیه طریق از هالیگوساکاریدازایلو تولید.  دارند پزشکی هایکاربرد و دارو رهایش بندی، بسته مواد شیمیایی،

 بیولوژیکی عوامل یا دما شیمیایی، هایعامل از تفادهسا با هیدرولیز آنها همچنین. دهدمی رخ زایالن زنجیره در گلیکوزیدی

 .دهد رخ است ممکن آنزیم ها مانند

 در روش آبکافت، شود.ستخراج قلیایی و آبکافت انجام میارید از طریق روش الیگوساکاتولید زایلو: روش شيميایی 5-1

-گروه شدن جدا شود. بامی منجر اسید استیک دتولی به شود کهباال پیش تیمار می حرارت در درجه آب با فقط توده زیست

 اسیدی وظیفه بر روی شاخه زایالن، استیل هایگروه .شوندمی ناپایدار باال دماهای در هازایالن، پیوند زنجیره از استیل های
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 پیش این در. کنندکنترل می را شده لیگوساکارید تولیدازایلو پلیمریزاسیون درجه و که عملکردرا دارند  pH ۴ محیط با کردن

 هیدروکسید هایدر روش استخراج قلیایی، یون .[35] دارد بستگی و زایلوز زایالن لیگوساکارید به تجزیهازایلو غلظت تیمار،

-می حل را ماده سلولز¬همی بخش و شکنندمی را سلولزهمی و سلولز بین هیدروژن پیوندهای قلیایی هایعامل در موجود

 تخریب بدون و شودمی سلولزهمی کاهش باعث لیگنین، با استر های-پیوند شکستن با قلیایی استخراج این، بر عالوه. کنند

 .[36]برد  می بین از را آن ترکیبات سایر

 هایباشد. از جمله پیوند می جانبی متفاوتی های شاخه های مختلف وزایالن دارای پیوند: هيدروليز آنزیمی 5-2

را برای جداسازی محدود  هاآنزیم از برخی ها عملکرداین پیوند پیوند داده اند. بهم ها رایونی که این مولکول و کوواالنسی

هتروپلی  از آنجا که لیگنوسلولز یک .است ضروری بستر و آنزیم بین تقیمبرخورد مس واکنش، بروز برای کنند، زیرامی

-هتروپلیزایالناز،  β-1-۴-آنزیم اندو، برای بهبود عملکرد آنزیم باید پلی ساکارید مورد نظر را جدا کرد. استساکارید 

-با درجه جایگزینی کم جدا مین را زایالناز شاخه اصلی زایال β-1-۴-آنزیم اندوکند. الیگومر تبدیل میبه ساکارید ها را 

 و است ضروری کنندمی فعالیت اصلی هایکه برروی شاخه کمکی هایآنزیم ،سلولز¬همی کامل هیدرولیز برای کند.

 لیگوساکاریدهایازایلو .کند ایجاد انشعاب با انشعاب یا بدون لیگوساکارید راازایلو است ممکن آن وجود عدم یا حضور

 میزان بر است ممکن هاییشاخه چنین و شوند تولید کمکی هایآنزیم حضور بدون آنزیمی هیدرولیز با ندتوان می ای شاخه

-زایلو و تبدیل آن به سلولزهمی آنزیمی هیدرولیز .[37]دارد  هاآنزیم این میزان به بستگی که بگذارد، تأثیر زایالن هیدرولیز

 بیوشیمیایی های و جنبه برخی عوامل میکروبیولوژیکیشود.  سازی بهینه باید تر اقتصادی شرایطحصول  ساکارید برایلیگوا

 بستر غلظت و نزیمبگذارد. حضور و واکنش آ تأثیر ساکاریدلیگواتولید زایلو در تواندزایالناز میاندو توسط آنزیمی هیدرولیز

 برای زایالناز-بتا از کمی مقادیر وجود این، بر عالوه .است ضروری زیستی فرآیند این سازی بهینه برای دما و زمان آل، ایده

 با ترکیب در معموالً زایالن .[38]اهمیت است آن به زایلوز با تبدیل و ساکاریدلیگوااز زایلو باالتر غلظت آوردن دست به

لیگو ازایلو تشکیل به منجر تواندمی که شودمی یافت استیل هایگروه و آرابینوفورانوزیل هایباقیمانده ندمان جانبی هایگروه

 مولکولی جرملیگوساکاریدها کامال کریستالی هستند و ازایلو .[39]متنوع شود  بیولوژیکی خواص باای  شاخه ساکارید
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 (5/2-8) از ای گسترده طیف به نسبت آنها .ندارند ای مزه و طعم هیچ و است ساکارز ٪30 تقریباً آنها شیرینی .متفاوتی دارند

pH برای خوبی دارای خواص و هستند کالری کم و زابیماری غیر هستند، پایدار( سلسیوس درجه 100 تا) حرارت درجه و 

. رسندمی نخورده دست روده دستگاه به و شوند نمی تخریب انسان معده درها لیگوساکاریدازایلو .[۴0] هستند غذایی مواد

 لیگوساکارید حاویازایلو .[۴1]شوند می مفید هایمیکروارگانیسم تکثیر افزایش باعث هااکاریدلیگوسازایلو این، بر عالوه

 حساسیتیضد و اکسیدانیآنتی خاصیت دارای جایگزینی فنولیک اسید، دلیل که به است، شاخه جانبی عنوان به اوریک اسید

 یک اما است، نشده شناخته خوبی کارید بهلیگوساازایلو توسط اکسیداتیو استرس منفی اثرات کاهش وکارساز اگرچه .است

 گلوکز هموستاز بدن، وزن کنترل توانایی دلیل بههمچنین،  .دهدمی کاهش را اکسیداتیو استرس عالیم آن حاوی غذایی رژیم

 به توانمی را خصوصیات این .باشد داشته مفیدی تأثیر دیابت متابولیکی شرایط در تواندمی انسولین به حساسیت و لیپیدها و

 پرنوشی بهبود روده و در آب و سدیم جذب افزایش باعث که داد تنسب بزرگ روده در 3اسیدهای چرب زنجیره کوتاه تولید

 تولید برای هاماهیچه پروتئین تخریب کاهش لیگوساکارید،ازایلو بیولوژیکی هایعملکرد از دیگر یکی .شودمی )استسقاء(

 عنوان به و شودمی بجذ خون گردش سیستم توسط شود،می تولید استیک اسید ها،الیگومر تخمیر طی در زیرا است، انرژی

باشد،  دام خوراک در اهبیوتیک آنتی جایگزین تواندمی الیگوساکاریدزایلو که آنجا از .[۴2] شودمی استفاده انرژی منبع

زا را دارد.  بیماری هایباکتری برابر در مقاومت ایجاد بدون احتمال ها،بیوتیک آنتی مشابه و حیوانات سالمت در مثبت اثرات

 با مرتبط داروهای تولید برای داروسازی، صنایع در و رشد هایمحرک رشد برای کشاورزی، در آنها از توان می همچنین

 درجه بستگی به الیگوساکاریدیلواز بیولوژیکی فعالیت. [۴1]کرد استفاده گوارش دستگاه هایعفونت درمان و چاقی کنترل

 باعث زیرا دارند، پربیوتیک کاربردهای دارند مونومر واحد چهار از کمتر که آنهاییدارد.  12 تا 2 در محدوده پلیمریزاسیون

 .کنندیم مهار را زابیماری هایباکتری رشد که شوندمی هابیفیدوباکتری مانند انسان روده دستگاه در مفید هایباکتری تقویت

 به مربوط که کنندمی استفاده SCFA تولید نتیجه در و خود رشد الیگوساکارید برایاز زایلو انتخابی طور به هاباکتری این

 .[۴3]است  بزرگ روده سرطان از پیشگیری

                                                           
3 short chain fatty acids (SCFA) 
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 منتقل تخلیه هایمحل به دفع برای یا شود می سوزانده یا حاضر حال درتولید شده در ایران  لیگنوسلولزی ضایعاتحجم باالی 

بخش برای استفاده بهینه از دار محیط زیست، یک منبع نویدهای طبیعی و دوستساکاریدها به عنوان پلیسلولزهمی. شودمی

سلولزهای استخراج شده از این همی که است مشهود مقاله مروری این هایروند. از یافتهبه شمار می لیگنوسلولزیضایعات 
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