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 خالصه

ٞبی فشاٚا٘ی دس خصٛف آٖ افضایؾ تِٛیذ پؼٕب٘ذ، ٍ٘شا٘ی وال٘ـٟشٞب ٚ ثٝ تجـ رٕقیت ثب افضایؾ سؿذ     
ٞبیی دس رٟت وبٞؾ تِٛیذ وبٞؾ ٚ آِٛدٜ ؿذٖ ٔٙبثـ عجیقی ٚرٛد داسد. أشٚصٜ ٔذیشیت پؼٕب٘ذ ٚ ػیبػت

حیشات أتٛا٘ذ ت٘بٔٙبػت دس ایٗ صٔیٙٝ ٔیصثبِٝ یىی اص ٔؼبئُ ٟٔٓ دس حٛصٜ حفؼ ٔحیظ صیؼت اػت ٚ ٔذیشیت 
ٔذیشیت ٚ ثش٘بٔٝ سیضی ثشای ثٙبثشایٗ ا٘زبْ  غی فشاٚا٘ی سا ثٝ ٕٞشاٜ داؿتٝ ثبؿذ.٘بٔغّٛة صیؼت ٔحی

ٌشدد، أشی ضشٚسی ٚ ٔٛاد صائذ ؿٟشی وٝ صیش ٔزٕٛفٝ ٔذیشیت ؿٟشی ٔحؼٛة ٔی ذٞی پؼٕب٘ذٞبػبٔب٘
ٜ تٛػقٝ پبیذاس ثٝ فٙٛاٖ ساٞىبسی وٝ عی آٖ ٘یبصٞبی فقّی ثذٖٚ خذؿٝ داس وشدٖ أىب٘بت ٘ؼُ آیٙذ اػت.

       آیذ، دسحٛصٜ ٔذیشیت پؼٕب٘ذ دس لبِت ػٝ ٔفْٟٛ حذالُ تِٛیذ پؼٕب٘ذ، ثبصیبفت ٔبدٜ ٚ ا٘شطی،فشاٞٓ ٔی
ٞبیی ثشای تِٛیذ . دس لبِت حذالُ تِٛیذ پؼٕب٘ذ، تالؽٌیشدثی خغشػبصی دفـ پؼٕب٘ذ ٔٛسد ثشسػی لشاس ٔی

ٞذف اص  ؿٛد.پالػتیىی ا٘زبْ ٔی ٞبی صیؼتی ثٝ ٔٙؾٛس ثٝ حذالُ سػب٘ذٖ ٔیضاٖ تِٛیذ پؼٕب٘ذٞبیپالػتیه
ثٝ ٔٙؾٛس ایزبد اٍِٛٞبی پبیذاس ثشاػبع فشآیٙذٞبی عجیقی  ٞبی صیؼتی ثشسػی تِٛیذ پالػتیهایٗ پظٚٞؾ، 

اػت.  ٞبی فؼیّیٞبی عجیقی ٚ ػٛختثٝ ٔٙؾٛس وبٞؾ تِٛیذ پؼٕب٘ذ ٚ حفؼ صیؼت تٛدٜ ٕب٘ذپؼدس ٔذیشیت 
 ای ٚ ٔمبالت رذیذ اػت.ثش ٔٙبثـ وتبثخب٘ٝ تحّیّی ٚ ٔجتٙی -سٚؽ ایٗ پظٚٞؾ، تٛصیفی

 

   صیؼتی ٞبیپالػتیه ،وال٘ـٟش، ٔذیشیت پؼٕب٘ذ، تٛػقٝ پبیذاس، ثبصیبفتوّٕبت وّیذی: 
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سٚد. ثٝ عٛسیىٝ رٟبٖ ثیـتش ٚ ثیـتش تٕذٖ ثـشی دس آغبص لشٖ ثیؼت ٚ یىٓ ثب ؿتبة ثیـتشی ثٝ ػٛی ؿٟشی ؿذٖ ٔی     
ای دس وـٛسٞبی دس حبَ تٛػقٝ لشاس داس٘ذ. ثٝ ٚیظٜ ؿذٖ ثٝ د٘یبیی اص ؿٟشٞبػت ٚ ایٗ ؿٟشٞب ثٝ عٛس فضایٙذٜ دس حبَ تجذیُ

وـٛس ایشاٖ ٘یض اص ایٗ  .]1[سؿذ ؿٟش٘ـیٙی ٚ افضایؾ رٕقیت دس وـٛسٞبی دس حبَ تٛػقٝ اص ؿتبة ثیـتشی ثشخٛسداس اػت
تحٛالت رٕقیتی وـٛس دس ػٝ دٞٝ ٌزؿتٝ ثب ؿٟش٘ـیٙی ؿتبثبٖ  دٞذوٝلبفذٜ ٔؼتخٙی ٘جٛدٜ اػت ٚ سٚ٘ذٞبی وٕی ٘ـبٖ ٔی

ایٗ سؿذ افضٖٚ رٕقیت دس وال٘ـٟشٞب ٚ ثٝ تجـ آٖ افضایؾ تِٛیذ ٔٛاد صائذ، ٔٛرت  .]2[ٚ فٛاسض ٘بؿی اص آٖ سٚثشٚ ثٛدٜ اػت
ٞب سا دس ثش ٌشفتٝ وال٘ـٟش ،ثٙبثشایٗ ٔذیشیت پؼٕب٘ذ ثٝ صٛست یه چبِؾ فٕذٜ .ؿٛدٔٙبثـ عجیقی ٔی وبٞؾ ٚ آِٛدٜ ؿذٖ

سؿذ ػشیـ رٕقیت ٕٞشاٜ ثب ٌؼتشؽ ؿٟشٞب، وبٞؾ ٔٙبثـ ٔبِی ٚ ضقف ثش٘بٔٝ  ،دِیُ اصّی چبِؾ دس ٔذیشیت صثبِٝ اػت.
أشٚصٜ سٚ٘ذ سٚ ثٝ ٌؼتشؽ پؼٕب٘ذٞب اص یه ػٛ ٚ فمذاٖ لبٖ٘ٛ ٔٙذی الصْ ثشای ٔذیشیت پؼٕب٘ذ اص ػٛی  سیضی ؿٟشی اػت.

ٛارٝ وشدٜ اػت ٚ ِغٕبت ٚ خغشات صیؼت ٔحیغی ثؼیبسی سا ثٝ ٕٞشاٜ داؿتٝ اػت. دس دیٍش وـٛس سا ثب ٔـىالت رذی ٔ

                                                 
 ٞبی سثبط وشیٓ ٚ ثٟبسػتبٖٔذیش فبُٔ ػبصٔبٖ ٔذیشیت پؼٕب٘ذ ؿٟشػتبٖ 1
 شیٓ ٚ ثٟبسػتبٖٞبی سثبط ؤـبٚس ارشایی ػبصٔبٖ ٔذیشیت پؼٕب٘ذ ؿٟشػتبٖ 2
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ٞبی ارشایی لٛی ٚ ٔٙبػت دس ٘ؾش ٘تیزٝ الصْ ٚ ضشٚسی اػت دس رٟت حفؼ ٔحیظ صیؼت ٚ تٛػقٝ پبیذاس، لٛا٘یٙی ثب ضٕب٘ت
 .]3[ثشػذٞبی آیٙذٜ ٌشفتٝ ؿٛد تب ایٗ ٔیشاث اسصؿٕٙذ، صحیح ٚ فبسی اص آِٛدٌی ثٝ دػت ٘ؼُ

 

  مفاهیم توسعه پایذار در حوسه مذیزیت پسمانذ.  2
 

تٛػقٝ پبیذاس ثٝ عٛس وّی فجبست اػت اص تٛػقٝ ای وٝ عی آٖ ٘یبصٞبی فقّی ثذٖٚ خذؿٝ داس وشدٖ أىب٘بت ٘ؼُ 
یٗ ٘یبصٞبی ٔفْٟٛ وّیذی دس تٛػقٝ پبیذاس، حفؼ ٔحیظ صیؼت ٚ ٔٙبثـ ٔحذٚد آٖ اػت، ثٝ ٘حٛی وٝ تبٔ آیذ.آیٙذٜ فشاٞٓ ٔی

٘ؼُ وٙٛ٘ی ثذٖٚ آػیت سػب٘ذٖ ثٝ ٔحیظ صیؼت ٚ ٔصشف ثی سٚیٝ ٔٙبثـ صٛست ٌیشد. دس حٛصٜ ٔذیشیت پؼٕب٘ذ، اِٚٛیت اَٚ 
تٛػقٝ پبیذاس، حذالُ تِٛیذ پؼٕب٘ذ اػت. تِٛیذ پؼٕب٘ذ ثٝ ٔقٙبی ٔصشف ثیـتش ٔٙبثـ اِٚیٝ ٚ خبسد وشدٖ ٔٛاد اص چشخٝ تِٛیذ 

ٔبدٜ ٚ ا٘شطی دس ػّؼّٝ ٔشاتت ٔذیشیت پؼٕب٘ذ اػت وٝ فٕالً اص عشیك اػتفبدٜ ٔزذد ٚ ثبصیبفت اػت. اِٚٛیت دْٚ، ثبصیبفت 
 ثبفج ثبصٌـت ٔٛاد ٚ اص عشیك اػتحصبَ ا٘شطی ثبفج ثبصٌـت ا٘شطی ثٝ چشخٝ تِٛیذ ٔبدٜ ٚ ا٘شطی خٛاٞذ ؿذ. اِٚٛیت آخش 

ٖ ثب ٔذیشیت اصِٛی حذالُ ثبس آِٛدٌی ٚاسد ٔحیظ صیؼت اػت وٝ عی آ ثی خغشػبصی دفـ پؼٕب٘ذ ٚ ارتٙبة اص آِٛدٌی
ٔحیظ صیؼت ٌشدد. ثٙبثشایٗ اص عشیك دٚ اػتشاتظی والٖ حذالُ تِٛیذ پؼٕب٘ذ ٚ ثبصیبثی ٔبدٜ ٚ ا٘شطی، ثبس وٕتشی ثش ٔٙبثـ خبْ 

اف تٛػقٝ ٌشدد. دس ٘تیزٝ اٞذٞبی ٔحیظ صیؼت ارتٙبة ٔیاِٚیٝ ٚاسد ؿذٜ ٚ اص عشیك ثی خغشػبصی دفـ پؼٕب٘ذ، اص آِٛدٌی
 ٌشدد.ٞبی فٛق تبٔیٗ ٔیپبیذاس، ٔجتٙی ثش ٔصشف ٔتٛاصٖ ٔٙبثـ ثذٖٚ تحٕیُ ثبس ثش ٔحیظ اص عشیك اػتشاتظی

 آحبس اتخبر تٛػقٝ پبیذاس دس حٛصٜ ٔحیظ صیؼت فجبستٙذ اص:
 ارتٙبة اص احشات صیبٖ ثبس پؼٕب٘ذ ثش آة، خبن، ٞٛا ٚ ٔحیظ صیؼت عجیقی ٚ دسیبیی 

  رٛأـ ٚ تبػیؼبت ٔذیشیت پؼٕب٘ذحفؼ ثٟذاؿت فٕٛٔی دس 

 ٞبی ٔشثٛط ثٝ پؼٕب٘ذ خغش٘بنثٝ حذالُ سػب٘ذٖ سیؼه 

 ثٟجٛد ثٟذاؿت وبسی 

 ٝ٘ایوبٞؾ ا٘تـبس ٌبصٞبی ٌّخب 

 وبٞؾ ثٛ ٚ صائذات ػجه 

 4[ف ٔٙبثـ، وبٞؾ تمبضبی ٔٛاد خبْ ٚ وٕجٛد خغش ٔٙبثـافضایؾ سا٘ذٔبٖ دس ٔصش[. 

 

  های پالستیکیسباله.  3
 

ی تشیٗ ٔـىُ ثب ِحبػ ٞب اصّؿٛد ٚ دس ثیٗ صثبِٝٔـىُ اػبػی دس رٛأـ ؿٟشی ٚ حتی سٚػتبیی ؿٙبختٝ ٔی، ٝصثبِ       
ػبَ ٘شػذ، أب فٛالت پیبٔذ  50ٞب ؿبیذ ثٝ ٞبی پالػتیىی اػت. لذٔت تِٛیذ ایٍٙٛ٘ٝ صثبِٝصثبِٝ، تخشیتحزٓ ٚ ٚػقت 

    ٞبی ثؼیبسی سا دس ثیٗ عجیقت دٚػتبٖ ثشاٍ٘یختٝ اػت. ٌشچٝ ٞب ٕ٘ٛد داؿتٝ ٚ ٍ٘شا٘یٌؼتشؽ آٖ ثیـتش اص ػبیش صثبِٝ
وٙذ ِٚی ثؼتٝ ثٙذی پالػتیىی ثب لیٕت ٘بصَ أىبٖ حفبؽت فبِی اص ٔحصٛالت ٔختّف ٔخصٛصبً ٔٛاد غزایی سا فشاٞٓ ٔی

َ ػًٙ تِٛیذ ٞبی ٘فتی ٚ صغبٞبی ٔقَٕٛ دس ثبصاس اص فشآٚسدٜوٙذ. اوخش پالػتیهٔقضالت ثضسي صیؼت ٔحیغی سا ایزبد ٔی
دِیُ اصّی تخشیت پزیش ٘جٛدٖ  وـذ.ٞب چٙذ ٞضاس ػبَ عَٛ ٔیؿذٜ ٚ غیشلبثُ ثبصٌـت ثٝ ٔحیظ ٞؼتٙذ ٚ تزضیٝ آٖ

ٞب اػت. ٞب، ٚرٛد ٔٛاد ثب ٚصٖ ِٔٛىِٛی ثبال، عٛیُ ثٛدٖ عَٛ ِٔٛىِٛی پّیٕش ٚ پیٛ٘ذ لٛی ثیٗ ٔٛ٘ٛٔشٞبی آٖپالػتیه
ٞب اػت ِٚی ایٗ سٚؽ ٌشاٖ ٚ خغش٘بن اػت، ضٕٗ ایٙىٝ ٔٛاد تزضیٝ ٘بپزیشی آٖ ٞب یه ساٜ ٔجبسصٜ ثبػٛصا٘ذٖ پالػتیه

ؿٛد. صثبِٝ وشدٖ ٞب آصاد ٔی ؿیٕیبیی ٔضش اص لجیُ اػیذ ٞیذسٚوّشیه ٚ ٘یض ػیب٘یذ ٞیذسٚطٖ دس عَٛ ػٛختٝ ؿذٖ پالػتیه
ٞبی پالػتیىی ثٝ دِیُ س٘ذ ثٙذی صثبِٝ ٞب ٘یض یه ساٜ دیٍش اػت أب ایٗ سٚؽ ٘یض اؿىبالتی داسد ثشای ٔخبَ تمؼیٓپالػتیه

ٞبی ٔغٕئٗ ٚ ٞبی پالػتیىی ثؼیبس ا٘ذن اػت. یىی دیٍش اص ساٜٚػیـ آٖ ٞب ٔـىُ اػت، ٕٞچٙیٗ ٔحذٚدٜ وبسثشدی صثبِٝ
ثٝ ٔٙؾٛس سفـ ایٗ  ٞب اػتفبدٜ اص ِٙذفیُ اػت أب ایٗ سٚؽ ٘یض ٔـىالت خبف خٛد سا داسد.وٓ ٞضیٙٝ دس تخشیت پالػتیه
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ٞبی صیؼت ٞبی عجیقی، تِٛیذ پالػتیهٚ ثب ٞذف داؿتٗ صٙقتی دس خذٔت تٛػقٝ پبیذاس ٚ حفؼ صیؼت تٛدٜ تٔـىال
ٞبی ٔختّف فیضیىی، تزذیذ ؿٛ٘ذٜ دس دػتٛسوبس ثؼیبسی اص وـٛسٞبی پیـشفتٝ لشاس ٌشفت. سٚؽاص ٔٙبثـ  تخشیت پزیش

 .]5[داسد اػتخشاد پالػتیه صیؼتی ٚرٛد ؿیٕیبیی، صیؼتی ٚ یب ٔىب٘یىی ثشای

  های سیستی.  ضزورت استفاده اس پالستیک4
 

ا٘ذ. ایٗ ٔٛاد ثٝ فّت ٔصشف ٞبی پالػتیىی یىی اص ثضسٌتشیٗ ٔقضالت صیؼت ٔحیغی سا دس رٟبٖ ثٝ ٚرٛد آٚسدٜ صثبِٝ     
ثُ ثبصیبفت، ٔقضالت ٞبی ثقضبً غیش لبٞب ٚ تمشیجبً اػتفبدٜ ثٝ صٛست یىجبس ٔصشف ٚ تجذیُ ػشیـ ثٝ صثبِٝسٚصا٘ٝ ٚ فٕٛٔی آٖ

ا٘ذ. ایشاٖ ثٝ خبعش داؿتٗ ٔٙبثـ ٘فتی ٚ تِٛیذات پتشٚؿیٕی فشاٚاٖ، یىی اص فٕذٜ ثؼیبسی ثشای ٔحیظ صیؼت ثٝ ٚرٛد آٚسدٜ
سٚد، ٕٞچٙیٗ اص عشف دیٍش ٟٕٔتشیٗ دِیّی وٝ ػجت اػتفبدٜ ٞش چٝ ثیـتش اص تِٛیذوٙٙذٌبٖ ٔٛاد پالػتیىی ثٝ ؿٕبس ٔی

ثبؿذ. أب غبفُ اص ایٗ ای ٚ وبغزی ٔیٞبی پبسچٝٞب دس ٔمبیؼٝ ثب ویؼٜٝ اػت، لیٕت ٘بچیض آٖٞبی پالػتیىی ؿذویؼٝ
تش ٞضیٙٝ صیبٖ ٚ خؼبسات صیؼت ٔحیغی ٘بؿی ٔٛضٛؿ ٞؼتیٓ وٝ ٞضیٙٝ رٕـ آٚسی، ثبصیبفت ٚ أحبء ایٗ ٔٛاد ٚ اص ٕٞٝ ٟٔٓ

غیش لبثُ تزضیٝ ٞؼتٙذ ٚ ٞب فٕٛٔبً اػت. پالػتیه ٞب دس ٔحیظ ص٘ذٌی غیش لبثُ ٔحبػجٝ ٚ ثؼیبس ٌضافاص پشاوٙذٌی آٖ
ٔیّیٖٛ تٗ صثبِٝ دس  513ٔب٘ٙذ. عجك آٔبس رٟب٘ی سٚصا٘ٝ ػبَ دس ٔحیظ ثبلی ٔی 500ٞبی ٘بیّٛ٘ی ٚ صثبِٝ ثٝ عٛس ٔتٛػظ ویؼٝ

یذ رٟبٖ اػت. ٔیضاٖ دسصذ تِٛ 1/15سػذوٝ ٞضاس تٗ دس سٚص ٔی 40ؿٛد وٝ ػٟٓ ایشاٖ دس تِٛیذ صثبِٝ ثٝ ػشاػش د٘یب تِٛیذ ٔی
تٗ دس ٞش سٚص اػت. دس تالؽ  500ؿٛد وٝ ایٗ سلٓ ٔقبدَ ٞضاس تٗ تخٕیٗ صدٜ ٔی 177دس ایشاٖ ثیؾ اص پالػتیه تِٛیذی 

ٞبی صیؼت تخشیت پزیش اص ٔٛاد تزضیٝ پزیش ٔب٘ٙذ ٌیبٞبٖ، ٞبی پالػتیىی، پالػتیهثشای ٔمبثّٝ ثب پیبٔذ ٘بؿی اص صثبِٝ
  قبِیت ٔٛرٛدات ص٘ذٜ ٔب٘ٙذ ٞبی صیؼت تخشیت پزیش ثب ف حفؼ ٔٙبثـ عجیقی اػت. پالػتیه ساٞىبسی ٔٙبػت دس رٟت

تب پیؾ اص تِٛیذ  .]6[ؿٛ٘ذ ٚ ثٙبثشایٗ ثبلی ٔب٘ذٜ آٖ دس ٔحیظ صیؼت غیش ٕٔىٗ اػتٞب ثٝ ٔٛاد ػبدٜ تشی تزضیٝ ٔی ثبوتشی
ٞبی پالػتیىی، ٕٔٙٛفیت دس صٔیٙٝ ا٘جبؿت صثبِٝٞبی ػبصٌبس ثب ٔحیظ صیؼت، تٟٙب ساٞىبس صیؼت ٔحیغی ٔٛفمیت آٔیض  ویؼٝ

ٞبی پالػتیىی ٞبی صیؼتی، ٔؼیش ٔجبسصٜ ثب صثبِٝٞب ثٛد أب ثب ٚرٛد پالػتیهثبصیبفت آٖ ٞب ٚ یب تـٛیك ثٝاػتفبدٜ اص ایٗ ویؼٝ
 تغییش وشد وٝ دالیُ آٖ ثٝ ؿشح صیش اػت:

 ویجبت پبیٝ ٘فتی ٚ سصیٙی داس٘ذ.ٞبی پالػتیىی تشدسصذ وٕتش اص ویؼٝ 46ٞبی صیؼتی پالػتیه 

 ای تِٛیذ ٌبصٞبی ٌّخب٘ٝ یٞبی پالػتیىدسصذ وٕتش اص ویؼٝ 34ٞبی صیؼتی دس ٔشاحُ پیؾ اص تِٛیذ پالػتیه
 وٙٙذ.ٔی

 ٝٞبی وبغزی ثشاثش آة وٕتشی ٘ؼجت ثٝ تِٛیذ ویؼٝ 6ثشاثش ا٘شطی وٕتش ٚ  4ٞبی صیؼتی، دس فشآیٙذ تِٛیذ ویؼ
 ؿٛد.ٔصشف ٔی

 سٚص ٚ یب حتی وٕتش دس ٔقشض  240ٞبی صیؼتی دس صٛست دٚس ا٘ذاختٗ دس ٔحیظ غیش ػٕی، ؽشف ٔذت پالػتیه
 ؿٛ٘ذ.تبثؾ ٘ٛس خٛسؿیذ تزضیٝ ٔی

 

 های سیستی در صنعتبهزه بزداری اس پالستیک   .5   
 

 :ثشای ثٟشٜ ثشداسی اص ایٗ پّیٕشٞب دس صٙقت دٚ ٔٛضٛؿ ثبیذ ٔٛسد تٛرٝ لشاس ٌیشد
 ٝٔحیظ صیؼتی: ایٗ ٔٛاد ثبیذ ػشیقبً دس ٔحیظ ٔٛسد تزضیٝ لشاس ٌیش٘ذ، ثبفت خبن سا ثشٞٓ ٘ض٘ٙذ ٚ ثٝ ساحتی ثب  رٙج

 ٞبی ٔذیشیت پؼٕب٘ذ اص ٔحیظ خبسد ؿٛ٘ذ.ثش٘بٔٝ

 ٝاص رّٕٝ دٚاْ ٚ وبسایی سا داؿتٝ ثبؿٙذ ٚ اص ٕٞٝ ٟٔٓ تش،  ثبیذ خصٛصیبت ٔٛسد ا٘تؾبس صٙقتصٙقتی: ایٗ ٔٛاد  رٙج
 ثشاثشی یب ثٟجٛد ویفیت ٘ؼجت ثٝ ٔٛاد ٔقَٕٛ، لیٕت تٕبْ ؿذٜ ٔٙبػجی داؿتٝ ثبؿذ. پغ اص
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 های تخزیب پذیزانواع پالستیک  .6
 

 1های قابل تخزیب توسط نورپالستیک   1.6 
 

بختبس ػ ،ٞبی لبثُ تخشیت تٛػظ ٘ٛس، ثٝ دِیُ ایٙىٝ ؽشف ٔذت چٙذ ٞفتٝ ٚ یب چٙذ ٔبٜ ثش احش تبثؾ فشاثٙفؾپالػتیه    
ٞب فبلذ ٞب ایٗ اػت وٝ ثؼیبسی اص ِٙذفیُهٞبی ػٛدٔٙذی ٞؼتٙذ. أب ٔـىُ ایٗ پالػتیؿٛد، پالػتیهپّیٕشؿبٖ تزضیٝ ٔی

 .]7[ٔب٘ٙذٞب ٕٞٛاسٜ ثٝ صٛست تزضیٝ ٘بپزیش ثبلی ٔی٘ٛس خٛسؿیذ ٞؼتٙذ ٚ ِزا ٔمذاسی اص ایٗ پالػتیه
 

 2های با سنجیزه نشاستهپالستیک  2.6 
 

٘ـبػتٝ  وٙٙذ.اص ٘ـبػتٝ رست، ػیت صٔیٙی ٚ ٌٙذْ اػتفبدٜ ٔی ، ثشای تِٛیذ پّیٕشٞبی ٌیبٞیوـٛسٞبی صبحت فٙبٚسیدس      
 ٞب ٞیچ ٔحذٚدیتیثٝ عٛس عجیقی یه پّیٕش ٌیبٞی ضقیف اػت وٝ خبصیت ٞیذسٚفیّی داسد. دس اػتفبدٜ اص ایٗ پالػتیه

ؿٛ٘ذ ثب پّیٕشٞبی ٌیبٞی ٞٓ لبثُ تِٛیذ ٞؼتٙذ، ضٕٗ ػبختٝ ٔیٞبی ٔقِٕٛی  ٘ذاسد ٚ تٕبْ ؽشٚفی وٝ ثب پالػتیه ٚرٛد
ایٙىٝ پّیٕشٞبی ٌیبٞی اص ا٘قغبف پزیشی ثیـتشی ثشخٛسداس٘ذ، دس ٔبوشٚفش لبثُ اػتفبدٜ ثٛدٜ ٚ ثشخالف پّی اػتبیشٖ وٝ 

ٞبی  افضٚدٖ اػیذوٙٙذ. سا ثٝ ساحتی تحُٕ ٔی 100تب  90ٔزبص ٘یؼت، دٔبی  65 اػتفبدٜ دس آٖ دس دٔبی ثبالتش اص
اػتشی ثب ص٘زیشٜ عٛیُ وشثٙی، خبصیت  ؿٛد تغییشاتی دس تشویت اِٚیٝ ثٝ ٚرٛد آیذ ٚ ثب تـىیُ ٌشٜٚچشة ٌیبٞی ثبفج ٔی

ثؼتٍی ثٝ دٔب، سعٛثت ٚ فـبس خبن  وـذ وٝٔبٜ عَٛ ٔی 6تب  3ش . تزضیٝ ایٗ پّیٕشٞب دس خبن حذاوخؿٛدآثٍشیضی ایزبد ٔی
ٞب دٞٙذ. فالٜٚ ثش حفؼ ٔحیظ صیؼت، حفؼ ػالٔت ا٘ؼبٖٞبی ٔٛرٛد دس خبن سا تحت تبحیش لشاس ٔیداسد وٝ ٔیىشٚاسٌب٘یؼٓ

ٞیچ ٔبدٜ ػٕی ٚ ٔضشی اص  یٕشٞب ٔٙـبء ٌیبٞی ٚ عجیقی داس٘ذ ٚایٗ پّ صیشإٞیت ٚیظٜ ای داسد ٍٞٙبْ اػتفبدٜ اص ایٗ ؽشٚف ا
 .]8[دؿٛٞب آصاد ٕ٘یآٖ
 
 

PHAب پذیز های سیست تخزیتولیذ پالستیک 3.6
3 

 

ثبؿٙذ، ثذػت ٞبی ٔقَٕٛ دس ثبصاس اص ٔحصٛالت پتشٚؿیٕی وٝ غیش لبثُ ثشٌـت ثٝ ٔحیظ ٔیتمشیجبً تٕبٔی پالػتیه     
   Ralstonia Eutrophusٞبی خبوضی ٔب٘ٙذ ثشای ایٗ ٔٙؾٛس، ثٟشٜ ثشداسی اص ثبوتشی ی دیٍشساٜ حُ ربیٍضیٙیه آیٙذ. ٔی
صیؼتی خٛد لبدس ثٝ ا٘جبؿتٗ پّیٕشٞبی غیش ػٕی ٚ تزضیٝ پزیش پّی ٞیذسٚوؼی آِىب٘ٛات  اص تٛدٜ دسصذ 80ثبؿذ وٝ تب ٔی

(PHA)  .ٞؼتٙذPHA آ٘ضیٓ اص اػتیُ 3ٚ ثٝ ٚاػغٝ ٔؼیشی ػبدٜ ثب  ٞؼتٙذ ٘ٛاتٞیذسٚوؼی آِىبٞب اص صیش ٚاحذ ثتب- 
ٟٓ تشیٗ ٔـىُ دس ثخؾ فٙی ٔ ثبؿذ.ٔی (PHB)ٞب پّی ٞیذسٚوؼی ثٛتیشات ػبختٝ ؿذٜ ٚ ٔقشٚف تشیٗ آٖ   Aوٛآ٘ضیٓ

 1 ؿىُ ٞبی ثبوتشی ثب سٚؿی وٓ ٞضیٙٝ ٚ وبسآٔذ اػت.ٞب اص ػَّٛ٘حٜٛ اػتخشاد آٖ، (PHA) ٞبی صیؼتیتِٛیذ پالػتیه

الصْ اػت دیٛاسٜ ػَّٛ ، PHA  َدٞذ. ثٝ ٔٙؾٛس اػتخشاد ٌشا٘ٛدس ػَّٛ ثبوتشی سا ٘ـبٖ ٔی PHA فِٛٛطی ٌشاَ٘ٛسٔٛ
ثٝ صٛست ا٘تخبثی دس یه حالَ  PHAپشٚتئیٗ ٔٛرٛد دس غـبء ایٗ ٌشاَ٘ٛ حزف ؿٛد ٚ دس ٟ٘بیت ثبوتشی پبسٜ ؿٛد ٚ الیٝ 

 ؿٛد.ٔٙبػت حُ ٔی
 
 

                                                 
1
 Photodegradable Plastics 

2
 Starch linked Plastics 

3
 Poly Hydroxy Alkanoates 
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 صیؼت تٛدٜ ػِّٛی فجبستٙذ اص:اص  PHA ٞبی اػتخشادسٚؽ 
  َا٘حالPHA 

  تزضیٝ ٔٛاد غیشPHA (NPCM)1 

 

 
 

 در سلول باکتری PHA . مورفولوژی گرانول1شکل
 

  PHAپّیٕشٞبی ؿٛد، ضٕٗ ایٙىٝ اػتخشاد ٔی NPCM اصٚ  ؿذٜدس یه حالَ ٔٙبػت حُ  PHA ٌشاَ٘ٛدس سٚؽ اَٚ،      
ٞبی ربٔذ ٚ تٛػظ فٛأُ ٔختّف، ٞضٓ یب ٔحَّٛ ؿذٜ ٚ دس ٟ٘بیت فشْ NPCM ٔب٘ذ. دس سٚؽ دْٚ،ؿىُ ربٔذ ثبلی ٔیدس 

ٞبی ٔختّف تخشیت دیٛاسٜ عجمٝ ثٙذی سٚؽ .ؿٛدٔیٔبیـ ثٝ دػت آٔذٜ ثب اػتفبدٜ اص فیّتشاػیٖٛ ٚ یب ػب٘تشیفٛط اص ٞٓ رذا 
 .]9[. آٚسدٜ ؿذٜ اػت2ػِّٛی دس ؿىُ 

 
 های مختلف دیواره سلولی باکتری . طبقه بنذی روش2شکل

                                                 
1
 Non Polymer Cellular Material 
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ٞبی تخشیت ػِّٛی فجبستٙذ ثٝ فٛأُ صیبدی ثؼتٍی داسد. پبسأتشٞبی ٔٛحش دس ا٘تخبة سٚؽا٘تخبة ثٟتشیٗ سٚؽ اػتخشاد   
 :]9[اص

 َّ٘ٛٛؿ ػ 

 ٕٝ٘ٛ٘ ٓحز 

 صٔبٖ ٚاوٙؾ 

 دس دػتشع ثٛدٖ تزٟیضات 

 ٞبی ثضسيأىبٖ وبسثشد سٚؽ دس ٔمیبع 

 تبحیش ثش سٚی ٔشاحُ تصفیٝ ثقذی 

 ٞضیٙٝ وّی فشآیٙذ تخشیت 

 

 :]9[دیٛاسٜ ػِّٛی فجبست اػت اصثش تخشیت ٕٞچٙیٗ ؿشایظ تخٕیش ٔٛحش 
 ٗٔٙجـ وشث 

 ٞبی ٔٛرٛد دس ٔحیظ وـت ثبوتشیٔیضاٖ سیض ٔغزی 

 ٔشحّٝ سؿذ 

 صٔبٖ ٍٟ٘ذاسی 

 ٓٔیىشٚاسٌب٘یؼ ٌٝ٘ٛ 
  

 

 های سیستیمشایای استفاده اس پالستیک.  7
 

ٔٛاد پالػتیىی تزضیٝ پزیش دس رٟبٖ ٚ ٔضایبی ایٗ ٔحصَٛ رذیذ  ٙقت تِٛیذأشٚصٜ ثب ؿٙبخت ثیـتش فٛایذ اػتفبدٜ اص ص     
ؿٛ٘ذ، ؿبٞذ تمبضبی سٚصافضٖٚ تِٛیذ ٚ ٔصشف ِٛیذ ٔی٘ؼجت ثٝ ٔحصَٛ ٔـبثٝ لذیٕی وٝ اص صٙبیـ ٘فتی تزضیٝ ٘بپزیش ت

 پّیٕشٞبی صیؼتی تزضیٝ پزیش ٌیبٞی ٞؼتیٓ. ٔضایبی اػتفبدٜ اص پّیٕشٞبی ٌیبٞی فجبستٙذ اص:
اص ٘ؾش صیؼت ٔحیغی ٚ ثٟذاؿتی، پّیٕشٞبی ؿیٕیبیی ثبفج آِٛدٜ ؿذٖ ٔحیظ صیؼت ٚ تِٛیذ ثیـتش اوؼیذوشثٗ  .1

-سا رزة ٚ ثبفج وبٞؾ ٔیضاٖ آٖ ٔی ضیٝ پزیش ٌیبٞی، دی اوؼیذ وشثٗ ٔحیظؿٛد، أب پّیٕشٞبی صیؼتی تزٔی

 ؿٛد.

ؿٛد. پّیٕشٞبی ٌیبٞی ثشخالف پّیٕشٞبی ٔتذاَٚ ثشای تشی ٔصشف ٔیثشای تِٛیذ پّیٕشٞبی ٌیبٞی، ا٘شطی وٓ .2

دٔب ثبفج  60داس٘ذ ٚ ایٗ اختالف  130٘یؼتٙذ ٚ احتیبد ثٝ دٔبیی دس حذٚد  190 تِٛیذ ٘یبصٔٙذ دٔبی ثبال
 ؿٛد.صشفٝ رٛیی ٔبِی صیبدی ٔی

ای دس ثخؾ وـبٚسصی ٚلتی وٝ ثٝ ؿىُ ا٘جٜٛ ثٝ ػٕت اػتفبدٜ اص پّیٕشٞبی ٌیبٞی ٌبْ ثشداؿتٝ ؿٛد، تٛػقٝ فٕذٜ .3
 ذ.ٙوٙای اػت وٝ خیّی اص وـٛسٞب آٖ سا ٔغشح ٔیآیذ ٚ ایٗ احش حب٘ٛیٝثٝ ٚرٛد ٔی

وٝ ایٗ ٘ٛؿ یٕت ٘فت داسای ٘ٛػب٘بت صیبدی اػت، دسحبِیبٞؾ للیٕت پّیٕشٞبی ٘فتی ثٝ تجـ افضایؾ ٚ یب و  .4
 پّیٕشٞب ثٝ ٔٙبثـ ٘فتی ٚ ٘ٛػب٘بت لیٕت ٘فت ٚاثؼتٝ ٘یؼت.

ذ ثّىٝ ثبفج حبصّخیضی ٙوٙپّیٕشٞبی ٌیبٞی لبثُ تزضیٝ ؿذٖ دس خبن اػت ٚ ٘ٝ تٟٙب دس خبن ایزبد آِٛدٌی ٕ٘ی .5
ػبَ اػت،  300اِی  150اد پّیٕشی ؿیٕیبیی دس خبن ثیٗ ذ، ثٝ عٛسی وٝ ٔیضاٖ تزضیٝ پزیشی ٔٛ٘ؿٛخبن ٞٓ ٔی

 .]10[اػت 9تب  6دسحبِی وٝ ٔیضاٖ تزضیٝ پزیشی پّیٕشٞبی صیؼتی ثیٗ 
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ثـش، أشٚصٜ ثٝ فٙٛاٖ ثضسٌتشیٗ فبُٔ تخشیت ٔحیظ صیؼت ؿٙبختٝ ؿذٜ اػت ٚ ثب ٌؼتشؽ ؿٟشٞب ٚ افضایؾ ؿٟش٘ـیٙی،      
صٙقتی ٚ ثٝ تجـ آٖ افضایؾ تِٛیذ صثبِٝ، حفبؽت اص ٔحیظ صیؼت ٚ ثٟشٜ ثشداسی ثٟیٙٝ اص ٔٙبثـ عجیقی، اص ٕٞچٙیٗ سؿذ ص٘ذٌی 

ای وٝ عی آٖ ٘یبصٞبی تٛػقٝ پبیذاس ثٝ فٙٛاٖ تٛػقٝ سٚد.ٞبی تٛػقٝ پبیذاس دس ساػتبی ٔذیشیت پؼٕب٘ذ ثٝ ؿٕبس ٔیضشٚست
آیذ، دس حٛصٜ ٔذیشیت پؼٕب٘ذ دس لبِت ػٝ ٔفْٟٛ حذالُ تِٛیذ یفقّی ثذٖٚ خذؿٝ داس وشدٖ أىب٘بت ٘ؼُ آیٙذٜ فشاٞٓ ٔ

-دس لبِت حذالُ تِٛیذ پؼٕب٘ذ تالؽٌیشد. پؼٕب٘ذ، ثبصیبفت ٔبدٜ ٚ ا٘شطی ٚ ثی خغشػبصی دفـ پؼٕب٘ذ ٔٛسد ثشسػی لشاس ٔی

ؿٛد. ی ا٘زبْ ٔیحذالُ سػب٘ذٖ ٔیضاٖ تِٛیذ پؼٕب٘ذٞبی پالػتیىثٝ ٞبی صیؼتی ثٝ ٔٙؾٛس ٞبیی ثشای تِٛیذ پالػتیه
ثٝ فٙٛاٖ یىی اص ثضسٌتشیٗ  ػجىی ٚ ٔب٘ذٌبسی عٛال٘ی دس ٔحیظ صیؼت ،پالػتیىی ثب تٛرٝ ثٝ حزیٓ ثٛدٖ ٞبیب٘ذپؼٕ

ثشای ایٗ ٔٙؾٛس ثب ٞذف داؿتٗ صٙقتی دس خذٔت تٛػقٝ پبیذاس ٚ حفؼ  ؿٛد.ٔـىالت ؿٟش٘ـیٙی فصش حبضش ٔحؼٛة ٔی
ٞبی ػبصٌبس ثب ٔحیظ صیؼت ٌیشد. اػتخشاد پالػتیه ثب سٚؽصیؼتی ا٘زبْ ٔی ٞبی ٞبی عجیقی، تِٛیذ پالػتیه صیؼت تٛدٜ

وٙذ ٚ ساٜ ٔٛحشی ثشای سػیذٖ ثٝ ٞبی فؼیّی، اص آِٛدٜ ؿذٖ ٔحیظ صیؼت رٌّٛیشی ٔی فالٜٚ ثش وٕه ثٝ حفؼ ػٛخت
 تٛػقٝ پبیذاس دس ٔذیشیت پؼٕب٘ذ خٛاٞذ ثٛد.
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