
 دو دهه، از اولين سنتز نانوساختارهای سلولزی می گذرد. در طی این 
مدت، كشورها با سرمایه گذاری روی تحقيقات دانشگاهی موفق شدند 
كاربردهای متعدد فناوری نانوسلولز را  شناسایی كنند و با سرمایه گذاری 
در بخش خصوصی و دولتی و جذب كارآفرینان و كارشناسان، فناوری 
نانوســلولز را در برخی زمينه ها تجاری سازی كنند. نتایج پژوهش ها و 
دستاوردهای این حوزه در قالب مقاله، اخبار علمی و گزارش های ساالنه 

از سوی نهادهای مختلف ملی و بين المللی دنيا منتشر شده است. هدف 
از این مقاله آشنایی و بررسی محتوایی اخبار فناوری نانوسلولز، روند و 
ميزان پيشــرفت و جهت گيری توسعه فناوری نانوسلولز در ایران و دنيا 
اســت. نتایج این بررسی در ارائه چشــم اندازی واقعی برای محققان و 
سياست گذاران و تبيين و تعيين نقشه راه گسترش فناوری نانوسلولز و 

 شناسایی و پركردن فضاهای خالی تحقيقاتی و صنعتی كمک می كند.

مقدمه1
سلولز به عنوان ماده زيست تخريب پذير که به سادگی 
از چوب بدســت می آيد همیشه مورد توجه صنايع 
بوده اســت. با ظهور فناوری نانو و تولد نانوساختاری 
به نام »نانوســلولز« فصل تازه ای در دنیای ســلولز 
آغاز شــد که می تواند نويدبخش کاربردهای تازه ای 
در اين صنعت باشــد.  در ايــن گزارش به توضیح و 
بررسی نانوســاختارهای سلولزی و روش های تولید 

آن پرداخته می شــود. در ادامه موضوع کاربردهای 
اين ماده ارزشمند به رشــته تحرير آمده و در ادامه 
به میزان گسترش بازار و تجاری  شدن نانوسلولز در 
دنیا و ايران و پیش بینی بازار جهانی فناوری نانوسلولز 

اشاره می شود.

نانوسلولز و روش های سنتز آن 2
شايد بتوان سلولز را فراوان ترين ماده آلی روی کره 

زمین دانست که ساختار داخلی سلول های گیاهی 
را تشــکیل می دهد. ايــن ماده يک پلی ســاکاريد 
هوموپلیمری خطی از ترکیبات طبیعی بوده که منابع 
آن از جنگل ها، گیاهان و حیوانات تأمین می شــود. 
واژه نانوسلولز را می توان به تمام طیف نانوساختارهای 
سلولزی اطالق کرد. اين ماده برای اولین بار در سال 
1۹۸۹، تحت شــرايط فشــار و دمای زياد حاصل از 

خمیر چوب، میکروفیبريل بدست آمد.

پايشفناورینانو
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روش های مختلفی برای تولید ســلولز پیشنهاد 
شده است، که برحســب منبع استخراج می توان 
روش های تولید اين ماده را در دو دسته  کلی قرار 

داد:
اين دسته  در   :CNF1 نانوفيبرهای سلولزی   1
 NFC 3  /MFC2  سلولزهای میکرو/نانوفیبريلی شده
و سلولز نانوکريســتالی CNC 4 قرار دارند. چوب، 

پالپ، فیبرهای طبیعــی، گیاهان به صورت کلی، 
جنگل ها و کشاورزی از منابع اين دسته هستند. 

2 نانوســلولز باكتریایی: به نانوسلولز به دست 
آمده از انــواع باکتری ها گفته می شــود. تخمیر 
باکتريايی )روش پايین به باال( روش ديگری برای 
تولید NCC ۵ اســت و به نام سلولزهای باکتريايی 

BNC6 در اغلب مطالعات نامیده شده است]1[. 

نانوســلولزها دارای تنوع ســاختار بوده به طوری 
که آنها را به ســه دســته مختلف تقســیم بندی 
کرده انــد ]2[. همان طور که در جــدول 1 آمده 
اســت، »میکرو/نانوســلولزهای فیبريل شــده«، 
منفرد«  کريستال های  میله ای،  »میکروسلولز های 
و »بیوســلولز و سلولز میکروبی«، سه نوع مختلف 

نانوسلولز ها را تشکیل می دهند.

روش تهيهابعادمنبعنوع نانوسلولز

MFC/NFCچوب، سیب زمینی، چغندرقند، کتان،میکرو/نانو سلولز فیبريل شده
کنف

قطر 5-60 نانومتر
و طول چند میکرومتر

از پیش ماده چوبی و ماده همگن کننده در 
فشار باال 

NCC میکروسلولز های میله ای، کريستال
منفرد کوچک

چوب، کاه گندم، پوست درخت توت، 
جلبک و باکتری ها

قطر 5-۷0 نانومتر
و طول 100-250 نانومتر

به روش هیدرولیز اسیدی و محلول های 
غلیظ نمک های معدنی و اسید سولفوريک 

و اسید هیدروکلريدريک

 BNCسنتز باکتريايیقطر 20-100 نانومترقندها و الکل ها با وزن ملکولی پايینبیوسلولز و سلولز میکروبی

جدول 1. انواع نانوسلولز بر حسب نوع نانوساختار

بــا توجه به تنــوع ســاختاری و کاربردی 
نانوسلولزها، روش های مختلفی برای سنتز 
اين مواد وجود دارد کــه در جدول 2 ذکر 

شده است]2[.
بیشترين ســهم تولید نانوسلولز، متعلق به 
نانوفیبريل های ســلولزی CNF و با استفاده 
از فرآيندهای مکانیکی اســت. همچنین در 
سال های اخیر، روش های جديدی به منظور 
باالبردن و بهبود ويژگی های نانوســلولز ابداع 
 CNC و CNF شــده که از هر دو نوع ساختار

استفاده می شود ]3[.

كاربردهای نانوسلولز3
نانوســلولز از جمله موادی است که قابلیت 
کاربــرد در طیــف وســیعی از محصوالت را 
داراست به طوری که از خودروسازی تا صنعت 
پوشاک و نساجی، از مزايای اين ماده بهره مند 
هســتند. در ادامه به معرفی ايــن کاربردها 

پرداخته می شود.
برای بررسی بخش بازار، می توان از نقطه نظر 
حجم مصرف نانوسلولز، بازار نانوسلولز در صنايع 
مختلف را مورد بررسی قرار داد. بر اين اساس، 
می توان کاربردهای نانوسلولز  را در سه بخش 
حجم انبــوه، حجم اندک و کاربردهای نوظهور 
تقسیم بندی کرد. بررسی اين مورد می تواند در 
نقشه راه و تصمیم گیری های تحقیقاتی و تجاری 

مورد استفاده قرار گیرد )جدول 3( ]4[]3[.
نوع دوم طبقه بندی، بر اساس پتانسیل های 
کاربردی نانوسلولز )بالقوه يا بالفعل( و بدون 
توجه به اســتقبال بازار است که در جدول 
4 ذکر شــده اســت. ]2، 40،15، 41، 1۸، 
1۹، 20،10،16[. بديهی اســت که در اين 
طبقه بندی کاربردهای شــناخته شــده از 

نانوسلولز ذکر شده است.

انواعروش ها

روش های مکانیکی
روش های مکانیکی –شیمیايی

خرد کردن

روش فیزيکی
عملیات تحت امواج فرا صوتی

میکروويو
تابش اشعه گاما

روش شیمیايی

هیدرولیز اسیدی
هیدورلیز بازی

عملکرد حالل آلی
عملکرد مايعات يونی

عمل آنزيمی مواد سلولزی و تخريب ساختار اولیهروش زيستی
ترکیبی از روش های شیمیايی و تصفیه مکانیکی و هموژنه کردن روش ترکیبی

جدول 2. روش های سنتز نانوسلولز

كاربردهای نو و تازهكاربردهای در حجم اندکكاربردهای در حجم انبوه 

قطعات بدنه خودرو
قطعات داخلی خودرو

صنعت سیمان
جايگزين پالستیک/فیبر در صنعت 

بسته بندی
پرکننده های صنعت بسته بندی
پوشش های صنعت بسته بندی

فیلم های صنعت بسته بندی
پرکننده های صنعت کاغذ
پوشش های صنعت کاغذ

مراقبت های شخصی: ترکیبات بهداشتی 
و جاذب

پوشاک و نساجی

آئروژل ها در صنعت نفت و گاز
ساختارهای آئروژلی

قطعات داخلی صنايع هوافضا
فیلتراسیون آب و هوا

پوشش های ديواری گچ ساختمانی۷
عايق ســازی حرارتی و عايق سازی 

صوتی
اصالح کننده های صنعتی
خالص سازی صنعتی آب

رنگ سازی
لوازم آرايشی شخصی

مواد جانبی داروها
حســگرهای طبــی، محیطــی و 

صنعتی

ديودهای نوری آلــی - الکترونیکی 
)OLED(

سیستم های فتونیکی
فیلم ها

صنايع مواد افزودنی دارويی

جدول 3. طبقه بندی كاربردهای نانوسلولز بر حسب حجم بازار فعلی دنيا
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كاربردهای شناخته شده )توسعه یافته و یا در حال توسعه( حوزه كاربردی

صنعت کاغذ و چوب
به عنوان افزودنی برای ماندگاری باالتر

چربی زدايی
افزايش استحکام پیوند فیبر و تقويت کاغذ و کارتن

جاذب باکتری و خواص ضد الکترومغناطیس ضد حريق در پزشکی و نظامی منسوجات

صنايع غذايی و بسته بندی

حامل عطر و طعم
تثبیت کننده سوسپانسیون

جايگزين کم کالری برای مکمل کربوهیدرات
برای محصوالت نرم و له در تراشه ، ويفر، سوپ ها، سبزی ها، سس ها و دسرها

بسته بندی ايمن و ضدباکتری برای بسته بندی مواد غذايی

پزشکی و داروسازی 

يخ خشک آئروژل های نانوسلولز در دستمال های بهداشتی، تامپون، پانسمان زخم و پوشک بچه
ترکیب خشک نانوسلولز به صورت قرص در درمان بیماری های روده ای

فیلم های نانوسلولز برای غربالگری ترکیبات بیولوژيکی و رمزگذاری اسیدهای نوکلئیک ترکیب 
بیولوژيکی

فیلتر نانوسلولزی در انتقال آزاد گلبول سفید خون
ساخت  رگ های مصنوعی، ارتوپدی در شکستگی به عنوان کامپوزيت 

درمان سوختگی با غشا نانوسلولزی
فرموالسیون برای حلق و دهان شامل نانوسلولز و ترکیب پلی هیدروکسه شده آلی

تولید بافت ماهیچه با استفاده از موهای نانوسلولز]41[
ادوات پزشکی داخل بدن ]16[

آرايشی و بهداشتی
عامل پوشش کامپوزيتی در لوازم آرايش مثل مژه، مو، ابرو و ناخن

ماســک بیونانوســلولز دارای اســانس ها و ويتامین های مختلف، برای شــادابی پوست و درمان 
بیماری های پوستی]42[

اضافه کردن به پالســتیک، کامپوزيت، پوشش ها، فیلم های رنگ، فوم و صنعت بسته بندی ايمن کامپوزيت
از جمله در مواد غذايی 

بازيافت نفت
بازيابی نفت به عنوان يک مايع شکست هیدروکربن تشکل های نفتی

بهینه سازی فرآيند استخراج نفت و گاز]6[

جدول 4. طبقه بندی انواع نانوسلولز براساس كاربرد نانوسلولز

رشد فناوری نانوسلولز در جهان4
دالیل اهميت نانوسلولز4 .1

با توســعه فناوری نانو محصوالت متنوع و فراوانی 
تولید می شــود که بســیاری از آنها از يک ســو 
زيســت تخريب ناپذير بوده )و يــا به کندی تجزيه 
می شــوند( و از ســويی ديگر ســمی و خطرناک 
هســتند، به طوری که نه تنها باعث آلودگی محیط 
اطراف خود شــده بلکه در طول زمان باعث ايجاد 
انواع بیماری های ناشــناخته و نابودی  بسیاری از 
گونه های جانوری و گیاهان نیز می شوند. به همین 
دلیل لزوم کاهش آلودگی محیط زيست و حفاظت 
از منابع طبیعی و بقاء درختان، گیاهان و حیوانات 
به يکی از اولويت های جوامع بشــری تبديل شده 

است. نانوسلولز از جمله نانوساختارهای غیرسمی 
بــوده که با کمــک آن می توان ســرعت نابودی 
محیط زيست را کاهش داد و مانع از زوال محیط با 

پسماندهای صنعتی شد.
 فناوری نانوســلولز به دلیل ويژگی هايی همچون 
فراوانی مــاده اولیه در طبیعــت، تجديد پذيری، 
مقاومت  تجزيه پذيــری،  زيســت تخريب پذيری، 
حرارتی باال، اســتحکام نزديک به فوالد، ســبک 
بــودن و قابلیت تولید محصوالت مفید و جديد به 
شــدت مورد توجه محققان و صنعت گران است. 
ايــن ويژگی ها موجب ترغیب سیاســت گذاران و 
تصمیم سازان کشورها برای همسوکردن تحقیقات 
دانشگاهی و صنعتی به ســوی تجاری سازی اين 

فناوری در دنیا شده است.

در ســال های اخیر فناوری نانوســلولز به عنوان 
يک پتانســیل بالقوه در رشــد اقتصاد دنیا مورد 
توجــه ســرمايه گذاران قرار دارد و تجاری شــدن 
آن و محصــوالت مرتبط موجب رشــد اقتصادی 
و اشــتغال زايی پايدار در بخش صنايع می شود و 
غیرســمی بودن آن نیز در افزايش سالمت جوامع 
و محیط زيست اثر مســتقیم خواهد داشت. البته 
تحقیقات موفق اين بازار نیازمند استقبال عمومی 
و دولتــی در حــوزه تحقیق و توســعه، داشــتن 
نقشه راه مشــخص، ابداع، همکاری و مشارکت و 

تجاری سازی است.

فناوری های تجاری سازی شده نانوسلولز4 .2
در حال حاضر کشــورهای متعددی فناوری تولید 

پايشفناورینانو
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ادامه جدول 4. طبقه بندی انواع نانوسلولز براساس كاربرد نانوسلولز

كاربردهای شناخته شده )توسعه یافته و یا در حال توسعه( حوزه كاربردی

صنايع الکترونیکی

OLED-FOLED- نانوکامپوزيت با انتقال نوری بهبود يافته در نورمرئی

تقويت کننده در پالستیک های شفاف و برای ساخت صفحه نمايش های قابل خم شدن

قابلیت ذخیره انرژی باال در الکترودهای باتری]1۹و20[

استفاده در ترانزيستورها با خواص مکانیکی و شفافیت باال]1۸[

صنايع خودروسازی

استفاده از نانوکامپوزيت در بخش های داخلی و خارجی خودرو و کاهش وزن ده درصدی خودرو

جايگزين الستیک با نانوکامپوزيت به منظور استفاده در قطعات نواری و پرسی خودرو

جايگزين قطعات پلی آمید مثل پروانه فن رادياتور با نانوکامپوزيت پلی پروپیلن

اســتفاده از نانوپوشــش ها در جلوگیری از خوردگی داخل لوله های فلــزی مصرفی در صنعت 
کشتیرانی مقاوم به ترکیبات محلول در آب شور

ساختمان سازی

افزودن نانوسلولز به الک و افزايش استحکام سه برابری در برابر خراش و سايش

استحکام و چسبندگی خوب 

افزودن نانوسلولز به رنگ جهت رفع بوی بد آزاردهنده و ريزش و هدر رفت

تصفیه سازی
جداسازی سموم و آالينده های عناصر سنگین از آب و تصفیه آب شهری ]۸[

جذب نفت و آالينده های نفتی از سطح درياها]5[

نانوســلولز و محصــوالت آن را از مرحله تحقیق 
و توســعه به مرحله تولید انبوه و تجاری ســازی 
رسانده اند. آمريکا، کانادا، فنالند، سوئد، سويیس، 
هلند، نروژ، آلمان، فرانسه، چین و ژاپن کشورهای 
اين حوزه هســتند]1،4،26،2۷[. در  در  پیشــرو 
آمريکای شــمالی باالترين سهم مربوط به آمريکا 
بوده و آلمان همین رتبه را در بازار اروپا و چین و 

ژاپن نیز در آسیا دارند. 
»قیمــت تمــام شــده« محصــول از مهم ترين 
پارامترهــای تجاری ســازی هــر فناوری اســت. 
روش هــای متعــددی بــرای ســاخت و ســنتز 
محصــول انجام می شــود، اما ويژگــی الزم برای 
تولیــد انبوه و يا نیمه انبوه يــک محصول، مقرون 
به صرفه بودن آن از نظر اقتصادی اســت. رشــد 
و گســترش فناوری نانوســلولز نیز از اين موضوع 
مســتثنی نبوده و در بین روش های متعدد تولید 
نانوسلولز و محصوالت آن، روش های اندکی وجود 

دارد که شرط اقتصادی بودن را دارا هستند.
از نــکات قابــل توجه ديگــر در فرآينــد تولید 
نانوســلولز، »منبع تهیه« آن است. در حال حاضر 
رايج ترين منبع تولید نانوسلولز، جنگل ها، مراتع و 
پسماندهای کشاورزی است و دولت های پیشرو در 
اين حوزه، از اين منابع برای تولید انواع محصوالت 

استفاده می کنند.
فناوری تولید نانوسلولز در برخی کشورها از جمله 

آمريکا، کانادا، هلند و سوئد در بخش صنعت کاغذ 
و بســته بندی به بلوغ خود رســیده و در مرحله 
ســاخت کارخانه های تولید نانوســلولز قرار دارد. 
به طوری که بیشترين سهم کاربرد نانوسلولز را در 
حوزه کاغذ و بســته بندی به خــود اختصاص داده 
اســت. منبع تولید اين محصوالت به پسماندهای 
چوب در جنگل ها و مراتع، مانند پالپ و خاک اره، 

وابسته است ]6،۷،۸،12،13[. 
 يکی از کاربردهای مهم اين نانوســلولز استفاده 
از آن در بخش پااليش نفت و گاز اســت. يکی از 
بزرگترين کابوس های شــرکت های نفتی، نشــت 
مخــازن عظیم نفت بــه دريا اســت که طی يک 
دهه گذشته اين موضوع خســارات چند میلیارد 
دالری به اقتصاد جهان تحمیل کرده و آسیب های 
جبران ناپذيری به اکوسیســتم زمیــن وارد کرده 
اســت. عالوه بر نشــت عمده نفت، مشکل نشت 
انــدک فرآورده های نفتی که به صــورت روزمره 
توســط نفت کش ها انجــام می شــود، آرام آرام 
به معضل بزرگــی برای اکوسیســتم آبی تبديل 
می شــود. برای رفع آلودگی نفت و مشــتقات آن 
از ســطح آب، با اســتفاده از پالپ چوب، می توان 
اسفنج نانوسلولزی با گروه های عاملی سیالنی و با 
ابعاد مورد نظر تولید کرد که قادر است ده ها برابر 
وزن خود، روغن معدنی يا روغن موتور جذب کند 
]5[ که با عملیاتی شــدن اين طرح ها در مقیاس 

صنعتی، تحول بزرگی در ســالمت محیط زيست 
روی خواهــد داد. شــرکت ســلوفورس۸  کانادا با 
داشتن خط تولید سلولز نانوبلورين از پالپ چوب 
و ســايت تولید کاغذ از ســال 2012 ، به منظور 
گســترش فناوری نانوسلولز در بخش نفت و گاز و 
جنگل داری، توانسته مبلغ 4 میلیون دالر از مرکز 
توسعه فناوری تجديد پذير کانادا SDTC به عنوان 

حمايت مالی دريافت کند]6[. 
با توجه به افزايش آلودگــی آب و کاهش منابع 
ذخیره آن در دنیا به دلیل فاضالب های شــهری 
و صنعنی، فیلتراســیون آب آلــوده از چالش های 
مورد بحث در جوامع بهداشــت و ســالمت دنیا 
است. ساخت اين فیلترها با استفاده از پسماندهای 
ارزان قیمت از طريق عامل دارکردن نانوســلولز و 
تولید ورق های جــاذب با ظرفیت فیلتراســیون 
باال انجام می شــود که می توانــد يون های فلزی 
ســنگین، آالينده های سنگین و مواد آلی را از آب 
و پســماندهای کارخانه های رنگ جداسازی کند. 
در حال حاضر، از اين پروژه در پساب های شهری 

اسپانیا بهره برداری می شود. آلودگی هوا 
نیز همچون مشکل آب، از موضوعات نگران کننده 
زيســتی است. در اين راســتا محققان سوئدی با 
اســتفاده از دو نوع خــاک اره متفاوت، فیلتر های 
نانوســلولزيی تولید کردند که عالوه بر تصفیه آب، 
در تصفیه هوا نیز کاربرد فراوان دارد. از ويژگی های 
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اين طــرح  ارزان بودن، تولید انبــوه، ايجاد ارزش 
افزوده و افزايش تولید نانوسلولز است، به طوری که 
در حال حاضر کارخانه ای در ســوئد، با استفاده از 
همیــن خاک اره ها تولید نانوســلولز خود را از دو 
کیلوگرم در روز به 15 کیلوگرم در روز رســانده و 
ساخت فیلترهای نانوسلولزی افزايش داده است. از 
محصوالت جانبی اين پروژه، نانوبلورهای سلولزی 
اســت که موجب افزايش تولید آن از 50 گرم در 
روز به 640 گرم در روز شده است و در نظر دارند 
که از همین رويکــرد در صنعت کاغذ به خصوص 
روزنامه نیز اســتفاده کنند ]۸و۷[. بنابراين امکان 
تصفیه آب و هوا با کمک نانوسلولزها وجود داشته 
و ايــن فناوری در صورت تجاری ســازی می تواند 

ارزش اقتصادی بااليی به همراه داشته باشد.
يکی ديگر از کاربردهای مهم و جديد نانوســلولز 
در بخش پزشــکی و مهندسی پزشــکی اســت. 
پســماندهای بیمارســتانی و پزشــکی، زيســت 
تخريب ناپذير، ســمی و آلوده به انواع بیماری های 
مســری و عفونی هســتند و رها کــردن آنها در 
طبیعت موجب گسترش بیماری های خطرناک و 
از بین رفتن محیط زيســت می شــود. يکی از اين 
موارد استفاده از نانو سلولز در تست های تشخیص 
طبی است. در سال های اخیر فیلم های نانوفیبريلی 
تولید شده که روی زيراليه مورد نظر مثل پوست 
تزريق می شــود تا با ماده مورد تست برهم کنش 

دهد. اين روش بســیار دقیق، سريع و قابل کنترل 
و غیر ســمی بــوده و تحول بزرگــی را در حوزه 
تشــخیص طبی ايجاد می کنــد ]۹[. همچنین از 
نانوسلولز به عنوان آرايه های نشان دهنده بیماری يا 
عوامل بیماری زا نیز می توان استفاده کرد. براساس 
پتنت ثبت شده، نانوذرات ســلولز رنگی می تواند 
موجب افزايش حساسیت آرايه ها شوند. اين پروژه 
به وسیله ی دو شرکت بزرگ دی سی ان داينستیکز 
)شرکت تولید و خدمات بخش تشخیصی( و اساهی 
کاســی فايبرز )يکی از بزرگترين تولید کنندگان 
فیبرهای ســلولزی در جهان( تجاری سازی شده 
و در حال حاضر با کشــورهای آمريکای شمالی و 
ژاپن قرار داد تجــاری امضا کرده اند]10[. از ديگر 
کاربردهای فناوری نانوســلولز در حوزه پزشکی در 
نانوسلولز  درمان زخم اســت]11.12.13[. تولید 
 pH به صــورت هیدروژلی کــه بتواند نســبت به
محیط، عکس العمل نشــان دهــد از قابلیت  های 
شناخته شده در حوزه درمان است. اين هیدروژل 
در محیط های خنثی و قلیايی درجه تورم باالتری 
نسبت به محیط های اسیدی دارد وتحول بزرگی را 

در بخش پزشکی ايجاد کرده است]11[. 
 از بزرگ ترين معايب محصوالت بر پايه مواد نفتی، 
مثل کامپوزيت ها و پالستیک ها، ديرتخريب پذيری 
يا تخريب ناپذيری آنها اســت. در جهان ســاالنه 
میلیون ها تن زباله پالســتیکی بر پايه مواد نفتی 

تولید می شود که باعث آلودگی محیط زيست شده 
و دفع پســماند آنها ســخت بوده و ارزش افزوده 
چندانی نیز به دنبال ندارد. فناوری نانوســلولز ثابت 
کرده کــه می تواند با رفع ايــن چالش، جايگزين 
مناســبی برای فیبرهای مبتنــی بر مواد نفتی در 
کامپوزيت   ها باشد. اضافه کردن نانوسلولز به عنوان 
تقويت کننده، علی رغم اينکه موجب ســفت شدن 
پلیمر )تقريباً 10 برابر( می شــود، در مدت هفت 
ماه تجديد پذير شــده و به آب و دی اکسیدکربن 
تبديل می شــود و در نتیجه خطری برای طبیعت 

ندارد]14[. 
اما، هنوز در بسیاری از زمینه های صنعتی و بازار 
به داليل مشخصی، مانند مقرون به صرفه نبودن 
اقتصادی، عدم ســهولت در دسترســی به منابع، 
نداشتن بازدهی مناسب، نمی توان از اين فناوری 
استفاده نمود و برای رسیدن به راه حل مناسب و 
برآورده شــدن معدل قبولی شروط تجاری سازی، 

نیاز به بررسی و تحقیقات بیشتری است.
کاربــرد فناوری نانوســلولز در بدنــه خودروها، 
تجهیزات هوايی، پنل های خورشــیدی و مدارات 
الکترونیکی انعطاف پذير به دلیل ايجاد اســتحکام 
و مقاومــت حرارتی باال در قطعات مورد نیاز مورد 
توجه اســت. به همیــن منظــور در دو وزارتخانه 
کشــاورزی و جنگل داری آمريکا در سال 2014 
محصول نانومقیاس ســلولزی با استفاده از چوب 
تولید شــد که به دلیل استحکام باالی حرارتی و 
کششــی و باال بودن ســطح ويژه فعال نانوسلولز 
کاربرد بســیاری دارد و در حال حاضر در مرحله 
جذب ســرمايه در بخش خصوصی و دولتی است. 
همچنین مزايايی از جمله اشــتغال روســتايیان، 
احیاء جنگل های ملی و ايجاد ارزش افزوده نیز در 
اين پروژه مورد توجه سیاست گذاران است]15[. 

افزايش استحکام مواد کامپوزيتی از پارامترهای 
مهم در ساخت موتور جت، هواپیماها و فضاپیماها 
اســت و اين مورد، با به کارگیری نانوساختارهای 
سلولزی در کامپوزيت ها محقق می شود. به تازگی 
با بررســی عملکرد مرواريد و مولکول های زيستی 
توانســتند با چســباندن يک کاغذ نانوســلولزی 
به گرافــن تقويت شــده، روش جديــدی برای 
اتصــال قطعات مــواد کامپوزيتی بــه يکديگر و 
بهبود ويژگی هــای مکانیکی آن ابداع کنند]16[. 
بــاال بودن مقاومــت حرارتی و کششــی قطعات 
کامپوزيتی، به ســازندگان صنايع هوايی در ايمن 
بودن تجهیزات در شــرايط متغیــر جوی هنگام 

پرواز کمک فراوانی می کند. 
تولید نانوسلولز در برخی روش ها می تواند کاربرد 
چند منظوره داشته باشــد. به طورمثال، شرکت 
ســاپی۹ کشــور هلند از تولیدکننــدگان بزرگ 
خمیر چــوب، گرافیک، کاغذهای بســته بندی و 
فرآورده های خاص است که موفق به تولید انبوه و 
ارزان نانوسلولز با استفاده از پالپ چوب شده است 
و می توانــد در کنار محصــوالت ديگر، جايگزين 
فايبرگالس  کامپوزيت هــای  برای  نیز  مناســبی 

پايشفناورینانو
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باشــد. همچنین به دلیل میزان نفوذ کم اکسیژن 
اين محصول، می تواند در صنعت بسته بندی و در 
درمان زخم ها نیز مورد اســتفاده قرار گیرد. اين 
شــرکت در دسامبر 2014 يک پروژه سه ساله را 
آغاز نموده تا برای رســیدن به اهداف موردنظر، 
نانوســلولز CNF را در مقیــاس تجــاری تولید 

کند]12و 13[.
ادوات پزشــکی در داخل بدن بــه دلیل تفاوت 
ساختاری، برای بافتی همچون پوست مشکل ساز 
اســت. با کمک فناوری نانوســلولز در اين مورد و 
الهــام از فرم ســاختاری عــروس دريايی، ادوات 
پزشــکی را می توان طوری ساخت که دارای بدنه 
نرم و دهانه سخت باشد، به نحوی که اين مشکل 
برای بیماران مرتفع  شــود. در اين مدل ســاخته 
شــده، ســاختار دهانه از جنس نوعی کامپوزيت 
با الیاف چیتین10 اســت که درون نوعی پروتئین 
قرار دارد. ســپس فیلم مورد نظر را با نانوبلورهای 
ســلولز عامل دار کرده که با تابش نور به يکديگر 
متصل می شــوند. اما برای ايجاد گراديان به يک 
انتهای ساختار نور تابیده نمی شود. شدت و زمان 
تابش باعث بیشتر شدن اتصاالت و سخت تر شدن 

ساختارهای مؤثر می شود ]1۷[. 
يکی ديگر از کاربردهای جديد فناوری نانوســلولز 
کــه هنوز در مرحله بررســی و تحقیق قرار دارد 
اســتفاده از نانوســلولز در زمینه ساخت قطعات 
الکترونیک انعطاف پذير و شــفاف است. به تازگی 
ترانزيســتورهای اثــر میدانی آلــی انعطاف پذير 
OFET با شــفافیت باال و خواص مکانیکی عالی، 
با اســتفاده از نانوکاغذهای ساخته شده از الیاف 
ســلولزی نانومقیاس، ساخته شد. اين نانوکاغذها 
نســبت به کاغذهای رايج، زبری کمتر، شفافیت 
بیشــتر و پايــداری حرارتــی بهتری نســبت به 
پالســتیک ها دارند. اين روش، پتانســیل باالی 
OFETهــای نانوکاغذ در نســل بعدی وســايل 
الکترونیکی انعطاف پذير و شفاف را نشان می  دهد 

 .]1۸[
صنايــع الکترونیکی از مــواد نیمه هادی، حاوی 
عناصر ســمی از جمله آرســنید گالیم به مقدار 
قابل توجهی اســتفاده می شــود که متأسفانه در 
طبیعــت تجديدناپذيــر و زيســت تخريب ناپذير 
بوده و به عنوان چالشــی در بخش محیط زيست 
محسوب می شــود. محققان با هدف حذف مواد 
سمی درساخت مواد نیمه هادی، موفق به ساخت 
تراشــه ای از جنس چوب شدند. بیشترين چیزی 
که در اين تراشــه نیمه هادی استفاده شده چوب 
اســت و فقط چند میکرون از مواد ديگر استفاده 
شده و با اطمینان می توان گفت که پسماند آن در 
طبیعت از بین رفته و به کود تبديل می شود ]1۹[. 
مشکل وجود مواد سمی در مورد باتری های فعلی 
نیز، که دارای ترکیبات ســمی و تخريب ناپذير از 
جمله کادمیم هســتند، وجــود دارد و در همین 
راستا پژوهشــگران با اســتفاده از پالپ چوب و 
تولید آئروژل نانوسلولزی، فوم االستیک سه بعدی 

با ظرفیت انرژی باال و فضای کمتر طراحی کردند 
]20[. همچنین آئروژل های نانوحفرهای سلولزی 
به دست آمده از ســلولز باکتريايی نیز در ساخت 
الکترودهای ابرخــازن کاربــرد دارد که عالوه بر 
اســتفاده در صنعت الکترونیک در جذب آلودگی 
آب نیز بســیار مؤثر هســتند]21[. اما اين چنین 
طرح ها نیاز به بررسی ها و تحقیقات بیشتری دارد 

تا به تجاری سازی و بهره برداری برسد.

مسائل ایمنی استفاده از فناوری نانوسلولز4 .3
نهادهای بین المللی استانداردهای جهانی، تالش 
بسیاری در جهت بررسی اثرات نانومواد بر سالمتی، 
محیط زيســت و طبیعت کــره زمین به خصوص 
انســان ها انجــام می دهند. با ورود نانوســلولز به 
حوزه صنعت و فناوری، بررســی سالمت و ايمنی 
آنها نیز از سوی مراجع بین المللی استاندارد آغاز 
شده است. در همین راستا، موسسه ملی سالمت 
و ايمنی حرفه  ای آمريکا11 با مؤسســه مشــارکت 
تحقیقات و راهنمای ســالمت و ايمنی حرفه ای 
فناوری نانو12 يادداشــت تفاهم نامه ی همکاری در 
سال 2015 میالدی امضاء کردند. اين تفاهم نامه 
در جهــت ارتقاء دانش پايه مواد نانوســلولزی به 
منظــور غلبه بر موانع تجاری ســازی بازار، انجام 
تحقیقات ســالمت و ايمنی حرفه ای و ســالمت 
زيســت محیطی EHS تدوين شده است. از سوی 
ديگر در قالب اين تفاهم نامه امکان تهیه راهنمای 
ايمنی کار با محصوالت و مســائل زيست محیطی 
بوجود می آيــد که اين کار به توســعه راهنمای 
جديد مديريت ريســک، پیشــنهادات مربوط به 
اثرات بالقوه ســالمتی انسان ناشی از انتشار مواد 

نانوسلولزی منجر می شود. 
 الزم به ذکر اســت که مؤسســه ملی ســالمت 
و ايمنــی حرف هــای آمريکا تحقیقــات خود را 
در همین زمینه از ســال 2012 شــروع کرده و 
همچنان ادامه دارد]22[. تاکنون اثری از سمیت 
اين نانوساختارهای سلولزی ديده نشده است، اما 
همچنــان تالش مراکز مختلف اســتاندارد، برای 

بررسی های بیشتر، ادامه دارد. 

پيش بينی بازار جهانی نانوسلولز در آینده۵
بــا توجه به مزايــا و فوايد فراوان نانوســلولز و 
پیش بینی بازار جهانی، اين صنعت آينده بســیار 
درخشــانی دارد به طوری که باعث تحول عظیمی 
در صنايع مختلف خواهد شــد و نسل جديدی از 
اداوات پیشرفته با کمک نانوسلولز تولید می شوند 
که معايب ادوات نسل های ماقبل خود را نخواهند 

داشت. 
به طــور مثــال، نانولوله های کربنــی به دلیل 
مزايايی که دارند بــر حوزه های مختلف صنعتی 
اثرات فراوان گذاشــته اند، ولی با ورود نانوسلولز 
به عرصــه فناوری نانــو، نانو ســلولزها به عنوان 
رقیب جدی نانولوله های کربنی مطرح شــده اند. 
شــرکت ريســرچ اند مارکت به تازگی گزارشی 

تحت عنــوان پیش بینی بازار جهانی نانولوله های 
کربنی تا سال 2025 منتشر کرده و نانوسلولزها 
را از نظر ترکیبی، در مقايســه با نانوساختارهای 
دوبعدی، رقیب جدی می داند ]23[. براين اساس 
پیش بینی شــده که فناوری نانوســلولز در فاصله 
سال های 2014 تا 201۹ رشد نوزده درصدی را 
تجربه می کند و در ســال 201۹ رقم مصرف آن 

به 250 میلیون دالر می رسد]24[. 
در ســال 2014 حجم مصرف نانوسلولز آمريکا 
در بخش حجم انبوه به طور متوسط 5/۹ میلیون 
تــن در ســال و در بخش حجم انــدک به طور 
متوســط حدود 0/4۸ میلیون تن در ســال بوده 
است. همچنین بر طبق براورد انجام شده، حجم 
متوســط مصرف جهانی نانوســلولز، حدود 35 
میلیون تن در ســال اعالم شده که در اين میان 
اياالت متحده آمريکا بیشــتر از 20 درصد حجم 
مصرفی دنیا )6/4 میلیون تن در سال( را به خود 
اختصاص داده اســت.]25[ اگرچــه کاربردهای 
نو و تازه، در آينــده می توانند بخش های مهمی 
از بــازار را در بربگیرند، امــا فعال نمی توان حجم 
و درآمد پايه ای در بازار برای مصرف نانوســلولز 

درنظر داشت.   
در حال حاضر بزرگ تريــن حجم بازار مصرفی 
نانوسلولز به صنعت کاغذ و بسته بندی اختصاص 
ساختمان ســازی،  خــودرو،  حوزه هــای  دارد. 
منســوجات و مراقبت هــای شــخصی از جمله 
لوازم بهداشــتی و آرايشــی در رده های بعدی از 
نظر تقاضای نانوســلولز  قرار دارند. البته در مورد 
اينکــه رتبه اول در بین مصارف انبوه نانوســلولز 
بــه کدامیــک از کاربردهای مذکــور اختصاص 
دارد اتفاق نظــر جامع وجود ندارد. به طور مثال 
مؤسســه فناوری نانو پايدار آمريکا براساس نقشه 
راه گسترش نانوسلولز در سال 2013، حجم بازار 
را به ترتیب در صنعت ساختمان سازی، منسوجات 

و محصوالت جاذب برآورد کرده است]26[. 
ArborNano شبکه ملی نانومحصول جنگل های 
کانادا در ســال 2012 پیش بینــی کرده که در 
فاصله زمانــی 200۹ تــا 201۷ ظرفیت تولید 
نانوســلولز در کانادا به حدود ۸00 تن در ســال 
خواهد رســید که اين رقم افزايــش تولید ۸00 
درصدی را نشــان می دهد. رشد چشم گیر تولید 
نانوسلولز حاکی از افزايش تقاضا اين نانوساختار 
در زمینه هــای مختلــف اســت. در کانــادا نیز 
بیشــترين مصرف نانوسلولز بر روی صنعت کاغذ 
و بسته بندی و صنعت خودروسازی )کوسن، چراغ 
جلــو و فرمان( به ترتیب بــا 21 و 20 در کانادا 
متمرکز اســت]2۷[. اين شــبکه ملی، در حال 
 NCC حاضر هفت پروژه کاربردی نانوسلولزهای
را با هدف توســعه و تولید انواع کاغذ در دســت 

اقدام دارد ]2۷و2۸[. 
با وجــود ايــن اختالف نظر، متوســط مصرف 
فعلی نانوســلولز در دنیا روی کاغذ، منسوجات و 

خودروسازی متمرکز شده است.
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پینوشتها:

1. Cellulose Nano Fiber

2. Nano Fibril Cellulose

3. Micro Fibril Cellulose

4. Crystalline Nano Cellulose

5. Nano Cellulose Crystalline

6. Bacterial Nano Cellulose

7. Construction gypsum wallboard facing

8. Celluforce

9. Sappi

10. chitin

11. NIOSH

12. P3NANO

موانع تجاری سازی نانوسلولز6
علی رغــم ويژگی هــای بالقــوه و تالش هــای 
تحقیقاتی در زمینه نانوســلولز، مشــکالت قابل 
توجهی برای غلبــه بر آنها وجــود دارد. تولید 
نانوسلولز به عنوان روشی گران قیمت مطرح است 
و سعی بر آن است تا هزينه تولیدشان به حداقل 
برسد و از نظر اقتصادی برای تولید انبوه به صرفه 
سلولزی،  منابع  باشد. مشخصه سیســتماتیکی 
خصوصیــات و رفتارهايــی از جمله ويژگی های 
سطحی، مکانیکی و رئولوژيکی و برهم کنش آنها 
با نســوج زنده به طور کامل تدوين نشده است. 
تمايل به تجمع ســاختاری در نانوسلولز موجب 
شده تا اکثر تحقیقات، بر اصالح سطوح مرتبط و 
عامل دار کردن آنها متمرکز شود]2۹[. همچنین 
مطالعه و بررســی خواص بلورهــای منفرد آن 
به آســانی امکان پذير نیست و سعی می شود تا با 
اســتفاده از مکانیک کوانتوم تا حدودی خواص 
آنها پیش بینی شــود]30[. از ايــن رو به داليل 
مطرح شده، روند تحقیق و توسعه در بسیاری از 

زمینه های کاربردی نانوسلولز ادامه دارد.

رشد فناوری نانوسلولز در ایران7
فناوری نانوســلولز در ايــران هنــوز بــه بلوغ 
و  تحقیــق  مرحلــه  در  و  نرســیده  خــود 
توســعه قــرار دارد. ايــران برای رســیدن به 
تجاری ســازی فناوری نانوسلولز، مستلزم داشتن 
نقشــه راه، مديريت صحیــح کالن، اختصاص 
بودجه مناسب، تدوين و اجرايی کردن پروژه های 
صنعتی و تجــاری و به کارگیری متخصصان اين 
صنعت است. هنوز اين فناوری در ايران نیازمند 
تحقیقات بیشتری است. بیشــتر مناطق ايران، 
خشک و نیمه خشک بوده و با محدوديت منابع 
طبیعی، آبی و جنگلی مواجه است، اما در برخی 
اســتان ها از جمله نواحی شــمالی کشور، ايجاد 
کارخانه هــای تولید نانوســلولز و محصوالت آن 

بسیار مؤثر و کارامد می تواند باشد. 
در يکی از طرح های موفق داخلی، ژل نانوالیاف 
و کاغذهــای ترکیبی نانوالیاف بــا انرژی کم و 
بســیار ارزان به دست آمده اســت. مرحله تهیه 
خمیر کاغــذ کرافت قهــوه ای از کنف در ايران 
و بقیه مراحــل در مرکز خمیر و کاغذ کشــور 

ســوئد انجام شــد. درصورت تجاری شدن اين 
طرح، عالوه براينکه ارزش افزوده ای در کاغذهای 
بازيافتی ايجاد می شــود، هزينه جــاری تولید 
نانوالیاف ســلولزی حاصل از خمیر، به کمتر از 
20 هزار تومــان به ازای هرکیلوگرم می رســد 
وهمچنین موجب بی نیازی ايران از واردات انواع 
کاغــذ مرغوب به ويژه در مصارف کارتن ســازی 
خواهد شد. اما متأســفانه به دلیل نبود دستگاه 
مناســب، در مرحله تحقیق و توســعه متوقف 

شده است ]31[.
در حــال حاضر طرح هايی نیــز وجود دارند در 
مراحل اولیه تجاری ســازی قرارگرفته اند. تولید 
فیلم کامپوزيتی نانوسلولزی با استفاده از ضايعات 
نیشکر يکی از اين معدود پروژه های موفق است 
که محصول نهايی آن، از نظر مکانیکی و فیزيکی 
نســبت به نمونه های مشــابه خود بدون حضور 
نانوسلولز، خواص بسیار عالی دارد و روش تولید 
آن نیز ســاده، سريع و کم هزينه است. در حال 
حاضر برای بهره برداری از اين طرح، قراردادی با 
ســازمان صنايع کوچک البرز بسته  شده تا اين 
محصول نانوسلولزی در حجم اندک تولید شود. 
ضايعات نیشــکر از جمله پسماندهايی است که 
در ايران ســاالنه 4/3 میلیون تن تولید می شود 
و دفع آنها نیــز برای دولت هزينــه در بردارد، 
ولی با استفاده از اين طرح عالوه بر اينکه ارزش 
افزوده قابل توجهی ايجاد می شــود، از آلودگی 

محیط زيست نیز کاسته می شود ]32[.
يکی ديگر از پروژه های کاربردی نانوســلولز که 
در حال حاضر در مرحله آزمايش های نهايی قرار 
دارد مربوط به حامل های دارويی اســت. در اين 
طرح، با انجام اصالحات شــیمیايی روی سطح 
نانوذرات، روشــی جديد برای تولیــد نانوذرات 
سلولزی از الیاف ســلولزی ابداع شده است که 
محصول به دســت آمــده از آن کاربرد دارويی و 
ضد باکتری دارد. در حــال حاضر اين محصول 
روی بیــش از ده نوع باکتری بیماری زا آزمايش 
شــده و برای تجاری شــدن بايد اقدامات ويژه 
پزشــکی و کلینیکی روی آن صورت گیرد. اين 
محصول به وســیله ی يک پژوهشــگر ايرانی با 
کمک دانشگاه کارولینای شمالی آمريکا به دست 

آمده است]33[.
دانشــگاه صنعتی اصفهان]34و35[، دانشــگاه 

صنعتــی امیرکبیر]36[، دانشــگاه تهران]3۷[، 
دانشــگاه علــوم کشــاورزی و منابــع طبیعی 
گرگان]3۸و3۹[ و دانشــگاه شهیدبهشتی]40[ 
از جمله مراکزی هســتند که طــی پروژه های 
تحقیقاتــی در زمینه تولید وکاربرد نانوســلولز 
بــا اســتفاده از ضايعات چوب و کشــاورزی به 
موفقیت های قابل توجهی رسیده اند. ويژگی های 
منحصر به فرد نانوسلولز که در بخش های پیشین 
به آن اشــاره شده اســت، از داليل مهم توجه 
محققان کشــور ما به استفاده از الیاف حاصل از 
پسماندهای  لیگنوسلولزی موجود، شامل  منابع 
کشــاورزی همانند ضايعات نیشکر، کاه گندم و 
کلش برنج و نیز گیاهــان صنعتی نظیر کتان و 

کنف، است]41[.

جمع بندی8
شــناخت کاربردهای و پتانسیل های نانوسلولز 
موجب ترغیب کشــورها برای ســرمايه گذاری 
روی اين فناوری سبز شده است. آمريکا، کانادا، 
هلند، سوئیس در زمینه تولید نانوسلولز پیشتاز 
بوده و با بهره گیری از مراتع و جنگل  ها سعی در 
بهر برداری از ايــن فناوری دارند. در حال حاضر 
برخی کشورها با به دست آوردن فناوری استفاده 
از نانوسلولز در بخش صنعت کاغذ و بسته بندی 
اقــدام به تولیــد انبوه و نیمه انبوه نانوســلولز با 
هزينه و پســاب انــدک نموده اند. گســترش و 
تکامــل اين فناوری در حوزه هــای ديگر نیاز به 
بررســی و تحقیقات بیشتر و گسترده تر دارد که 
در کشــورهای متعددی اين روند ادامه دارد. در 
واقع در بخش هايی از پتانسیل های نانوسلولز به 
مرز تجاری سازی رسیده و در ديگر حوزه ها نیاز 

به تحقیق بیشتر دارد.
 گسترش اين فناوری در ايران به دلیل محدوديت 
منابع طبیعی و مراتع و وجود زمین های خشک 
و کويری از شــرايط ويژه ای برخوردار است. در 
حــال حاضر کار در حوزه فناوری نانوســلولز در 
ايران در مقیاس آزمايشــگاهی بوده و بیشترين 
حجم پژوهش در دانشــگاه ها انجام می گیرد. با 
توجه به پتانسیل های اين ماده در رفع معضالتی 
نظیر آلودگی آب و هوا، الزم است صنايع مختلف 
نسبت به اين فناوری سبز توجه بیشتری داشته 

باشند.

پايشفناورینانو
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