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  چکیده:

است. تجمع انواع  در سراسر جهان هاي پیش روي بشرچالشهاي زیست محیطی یکی از مهمترین آلودگیدر عصر حاضر، بدون شک 
آنها در طبیعت سبب بندي و ترکیبات مضر ناشی از تجزیه طوالنی مدت برخی از ه به خصوص انواع مختلف مواد بستهقابل تجزیمواد سنتزي غیر
مواد بسته بندي به  ایمنی مورد، نگرانی مصرف کنندگان در محیطی شده است. از طرف دیگرتهاي زیسها در رابطه با آلودگیافزایش نگرانی

به طور جدي  بندي بکار رفته در حفاظت غذاها مواد بستهپذیر و قابل بازیافت  بودن تجزیه، خصوص براي مواد غذایی سبب شده تا طبیعی
-ههاي بیکهاي سنتزي مشتق شده از ترکیبات نفتی با پالستمطالعات زیادي براي جایگزینی پالستیکهاي اخیر مطرح شود. از این رو در سال

بندي ها و پلی ساکاریدها به عنوان فیلم هاي بستهي زیستی مختلفی مانند پروتئینرهاو پلیم پذیر صورت گرفته استدست آمده از منابع تجدید
بندي و بررسی طبقهاطفاء آنها و همچنین هاي هاي سنتزي و روشضرات و مزایاي بسته بندياند. هدف از مقاله حاضر مروري بر موسعه یافتهت

  است. ویژه مواد غذاییهبندي ببستههاي بیوپلیمرها در قابلیت

  .زیست محیط، آلودگی پذیري تخریب زیست، بندي بسته :کلمات کلیدي

 

 

  مقدمه:

مطلوبی نظیر وزن کم،  هاي ویژگیچون این مواد داراي  شود میاستفاده  بندي بستهمواد  عنوان بهطوالنی است که از پلیمرهاي سنتزي  هاي مدت
- ، پلیپروپیلن پلی، اتیلن پلیکلرید،   وینیلترفتاالت، پلی  اتیلن پلیبر پایه مواد نفتی مانند  هاي پالستیکو شفافیت هستند. کاربرد  پذیري انعطاف

ین، خواص به ماده اولیه، هزینه نسبتاً پای روزافزونی در حال گسترش بوده است. دلیل این امر دسترسی فراوان صورت بهآمید استایرن و پلی

بیش  2008کربن و ترکیبات معطر است. مصرف جهانی مواد پالستیکی در سال اکسید دياکسیژن، مکانیکی مطلوب، بازدارندگی خوب در برابر 
بازار مواد پالستیکی  نیتر بزرگ. شود میدرصد به مصرف این مواد افزوده  5 اندازه بهاست که ساالنه  آنمیلیون تن بود و آمارها حاکی از  200از 

نشان  ها بررسی). Whan Rhim, 2007, Siracusa et al., 2008( شود میمیلیون تن را در سال شامل  12است که حدود  بندي بستهمربوط به 
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در کشور آمریکا ساالنه  مثال عنوان به. دهد میتشکیل  بندي بستهشهروندان در کشورهاي صنعتی را مواد  هاي زبالهداده است که بیش از نیمی از 
را مواد پالستیکی حاصل از مشتقات نفتی تشکیل  آناز  اي عمدهکه بخش  شود میتولید  بندي بستهضایعات حاصل از مواد میلیون تن  50تقریباً 

ایجاد  محیطی زیستمشکالت  شوند میطوالنی در طبیعت بوده و خیلی کند تجزیه  هاي مدتاینکه بعد از استفاده به  به خاطراین مواد . دهد می
ها و ... به تخریب بیولوژیکی مقاوم هستند و پیوندهاي ها، نایلونها، پلی وینیلنفتی مانند پلی الفین منشأاي سنتزي با اغلب پلیمره .نمایند می

موجب  ها آندر مقایسه با وزن مولولی باالي  بودن و سطح کم پلیمرها گریز آب. شوند میشکسته  ها میکروارگانیسم هاي آنزیمتوسط  ها آنکربنی 
مختلفی براي حل مشکل ضایعات  هاي روشدر حال حاضر از  .شود می ها میکروارگانیسم هاي آنزیممقاومت پلیمرهاي سنتزي به حمله توسط 

  :)1388(قنبرزاده و همکارن،  از اند عبارتکه  شود میاستفاده  بندي بسته
 .شود می ینیرزمیز هاي آب: در این روش زمین زیادي مورد نیاز است و موجب آلودگی ها زبالهدفن  - 1

مناسب براي سوزاندن  هاي محل. همچنین شناسایی شود میاسیدي  هاي بارانو ایجاد  ها آلودگی: این روش موجب ها زبالهسوزاندن  - 2

 مشکل است.

پالستیکی  بندي بستهچون مواد مواد غذایی و پزشکی مورد استفاده قرار داد.  براي توان نمی: مواد حاصل از بازیافت را ها زبالهبازیافت  - 3
همچنین هزینه ). Whan Rhim, 2007, Siracusa et al., 2008( شوند میماده غذایی یا مواد بیولوژیکی آلوده  وسیله بهاغلب 

 شود میمواد غذایی از چند الیه متفاوت تشکیل  هاي بندي بستهموالً عاینکه م به علتباالست و نیز  آن  ونقل حملو  آوري جمع
 . )1388(قنبرزاده و همکارن،  مشکل است ها آنبازیافت 

پالستیکی مهاجرت ترکیبات استفاده شده در  هاي بندي بستهمشکل دیگر پالستیکی،  هاي زبالهبازیافت یا دفع عالوه بر مشکالت مربوط به 
در  یبدطعمکه موجب کاهش ایمنی و ایجاد  باشد میسایزرها، مونومرها، باقیمانده حالل و غیره به داخل ماده غذایی   فرموالسیون مانند پالستی

   .)Mannheim & Passy, 1990( گردد میماده غذایی 
و همچنین  ریناپذ هیتجزنفتی و  هاي فراوردهپالستیکی حاصل از  بندي بستهناشی از مواد  محیطی زیستنگرانی در مورد مشکالت           
مانند بیوپلیمرهاي طبیعی و  پذیر تخریب زیست بندي بستهباال باعث توسعه مواد  تیفیباکبراي محصوالت غذایی  کنندگان مصرفتقاضاي 

 زیست محیط حافظ اصطالح بهیا  پذیر تخریب زیست بندي بستهخوراکی) شده است. اگرچه جایگزینی کامل این مواد با مواد  هاي فیلم( پذیرتجدید
 Whan Rhim, 2007, Siracusa( از بیوپلیمرها استفاده نمود  االمکان حتیمواد غذایی  بندي بستهبراي مواردي نظیر  توان میاست ولی  سخت

et al., 2008(.  
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پلیمرهایی که پس از فرایند تجزیه توسط  طورکلی بههستند.  پذیر تجزیهبرخالف دیگر پلیمرها در محیط طبیعی  پذیر تخریب زیستپلیمرهاي 
 شوند مینامیده  پذیر تخریب زیست شوند میکربن و توده زیستی تبدیل  اکسید ديکامالً به محصوالت طبیعی مانند آب،  ها میکروارگانیسم

 ,.Siracusa et al( شوند میجزیه هفته ت 12الی  6حدود مدت بیوپالستیکهاي کمپوست شده در  ،معموالً در صنعت )1388(قنبرزاده و همکارن، 

 بودهیا پوشش دادن مواد غذایی سالیان طوالنی است که مورد توجه محققین  بندي بستهبراي  پذیر تخریب زیستاستفاده از بیوپلیمرهاي ). 2008
  :)1388(قنبرزاده و همکارن،  زیر را داشته باشد مزایاي تواند می بندي بستهاست. تولید و کاربرد این بیوپلیمرها در صنایع 

 تواند می ها آنتولید (برخالف پلیمرهاي سنتزي که بیشتر منبع نفتی دارند) بنابراین  آیند میبه دست  پذیرتجدیداین بیوپلیمرها از منابع  - 1
 آینده گردد.  هاي نسلابع تجدیدناپذیر براي موجب حفظ من

در طی فرایند کمپوست کردن  ها میکروارگانیسمبرگشت به طبیعت را دارند و توسط کشاورزي قابلیت  هاي فراوردهبیوپلیمرهاي حاصل از  - 2
 فرو پاشندها زیست . بنابراین این بیوپلیمرهشوند می(بیومس) تبدیل کربن، آب، متان و توده زیستی  اکسید ديبه محصوالت طبیعی مانند 

 .گردند نمی زیست محیطودگی بوده و موجب آل

 

در اروپا را پوشش  تن) از بازار رایج پالستیک 50000(در حدود % 5- 10تقریباً  تاکنون و اخیر شروع شده است دو دههدر توسعه بیوپالستیکها 

کشورها  . اما دیگرباشند میاز بیوپالستیکها شامل فرانسه، آلمان، انگلستان، هلند و ایتالیا  برداري بهرهداده است. کشورهاي اروپایی با بیشترین 
در حال ست و ها باالبیوپالستیکاین بسیاري از . هزینه توسعه اند کرده برداري بهره یخاصاهداف براي  آنسوئیس از  مانند استرالیا، اسپانیا و

در طوالنی  يبردار بهرهقابل مواد  منبع انرژي و عنوان بهاز بیومس  برداري بهرهنیستند. ولی افزایش  صرفه بهخیلی مقرون از نظر اقتصادي حاضر 
 ). Siracusa et al., 2008( و گاز طبیعی محدود است نفت ذخایرمدت ضروري است زیرا 

ساکاریدها، لیپیدها و  پلی ها پروتئینبر اساس ساختار شیمیایی به چهار دسته  توان میرا  بندي بستهبیوپلیمرهاي مورد استفاده در  
 ,Haugaard & Mortensen( شوند می بندي تقسیمکرد. بر اساس منشأ و روش تولید بیوپلیمرها به سه دسته اصلی  بندي تقسیم استرها پلی

  ):1) (شکل 2003
  .شوند میاستخراج  1توده زیستپلیمرهایی که مستقیماً از  - 1
 .شوند میشیمیایی رایج سنتز  هاي روشو با  توده زیستپلیمرهایی که از مونومرهاي حاصل از  - 2

 .شوند میطبیعی یا مهندسی ژنتیک شده تولید  هاي میکروارگانیسمپلیمرهایی که مستقیماً توسط  - 3

                                                   
1 Biomass 



  
 

٤ 
 

دومین همایش ملی صیانت از منابع طبیعی و 
 1394اسفند  13و  12محیط زیست، 

 دانشگاه محقق اردبیلی

 
  پلیمرهاي زیستی بر مبناي منشأ و روش تولید بندي تقسیم - 1شکل 

 

  ): Callegarin et al., 1997( شوند میبر پایه مواد طبیعی به سه طریق تهیه  هاي بندي بسته
 هاي افزودنیگرانول نشاسته، پلیمر سنتزي و  20-  5از طریق اکستروژن مخلوط حاوي  ها فیلممخلوط کردن بیوپلیمر و پلیمر سنتزي: این  - 1

 . اگر نشاستهشکنند مینبوده و پس از وارد شدن به طبیعت فقط به ذرات کوچکی  پذیر تخریب زیستدر واقع  ها فیلم. این نوع شوند میدیگر تولید 
- و با نشاسته برهم گریز آب کنش برهممواد افزودنی باید بتوانند با پلیمر  این صورترساند. در  75 -  45را به  آنمقدار  توان میژالتینه باشد 

  دهند. دوست آبکنش 
والرات،   هیدروکسیبوتیرات، پلی  هیدروکسیو شامل پلی شوند میکشاورزي تولید  ماندهاي پسپلیمرهاي میکروبی: این مواد از طریق تخمیر  - 2

به دلیل قیمت باال محدود  ها نیابوده ولی کاربرد  پذیر تخریب زیستقابل بازیافت و  ها فیلم. این باشند میگلیکولیک اسید الکتیک و یا پلیپلی
 شده است.
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و نشاسته. در بین این مواد  ها پروتئینمانند  شوند میاستفاده  بندي بستهماده پایه براي  عنوان بهپلیمرهاي کشاورزي: این مواد مستقیماً - 3
محدود  آنبودن کاربرد  دوست آبولی به دلیل  شود میخالص استفاده  اي نشاسته هاي بندي بستهنشاسته بیشتر از همه کاربرد داشته و براي تهیه 

  هبود یافته است.از طریق اصالحات شیمیایی ب آنشده است. خواص مکانیکی و بازدارندگی در برابر آب 

  

 :به کار رفته در صنایع غذایی ریپذ هیتجزپلیمرهاي زیست 

و ظروف توزیع  ها بشقاب، ظروف ساالد، ها نوشیدنی هاي فنجاندر صنایع غذایی در موارد مختلفی مانند تولید  پذیر تجزیهبیوپلیمرهاي 
با آب، اسید و غذاهاي چرب  توانند می. این محصوالت دنگیر میمورد استفاده قرار  ها لفافالمینه و  هاي فیلممواد غذایی،  هاي فروشگاهغذا براي 

  ). Siracusa et al., 2008( کند نمینیز مشکلی در نگهداري ایجاد  گراد سانتیدرجه  60در تماس باشند و دماهاي پایین و حتی دماهاي باالتر از 

  

  :مواد غذایی بندي بستهبراي  پذیر تخریب زیست هاي پوششو  ها فیلماستفاده از  مزایاي

شیمیایی است که عمدتاً در اثر انتقال جرم بین غذا و محیط اطراف و یا  هاي واکنشتغییرات فیزیکوشیمیایی یا  به خاطرافت کیفیت غذا 
د که مهاجرتشان باید کنترل گردد. ترکیباتی هستن ترین مهمآب  مخصوصاًو  عطروطعمی. اکسیژن، مواد گیرد میدر درون ماده غذایی صورت 

از انتقال رطوبت بین اجزاء موجود در  توانند نمیانداختن افت یا جذب رطوبت در ماده غذایی را دارند اما  ریتأخرایج توانایی به  هاي بندي بسته
ند این مشکل را برطرف توان می پذیر تخریب زیست هاي پوششو  ها فیلمدرون بسته ماده غذایی که فعالیت آبی متفاوتی دارند، ممانعت نمایند. 

غذا را در مقابل نفوذ گازها محافظت نموده و ترکیبات فعال افزوده شده به این مواد از فساد غذا جلوگیري کرده و  ها فیلماین کنند. همچنین 
کربن و اکسید ديمدت به آب،  ه طبیعت در کوتاهو بعد از مصرف غذا و وارد شدن ب کنند میو انبارداري حفظ  ونقل حملرا در طول  آنکیفیت 

بسیار خوب براي افزودن موادي  اي وسیلهبیوپلیمري  هاي فیلم. کنند میترکیبات غیرآلی بدون هیچ بازمانده سمی تجزیه شده و مشکلی ایجاد ن
را به همراه غذا مصرف  ها فیلماین  توان میو سایر مواد عملگرا هستند و بعضاً  ها رنگ، مواد ضد قارچی و ضد باکتریایی، ها اکسیدان آنتیمانند 
 ).              Petersen et al., 1999; Haugaard & Mortensen, 2003(  نمود

توسط  ها اینعالوه بر  .دهند میخود ادامه داده، تنفس نموده و رطوبت از دست  وساز سوختپس از برداشت نیز به  ها سبزيو  ها میوه           
. کنترل متابولیکی استفاده از انبار سرد است هاي فعالیتروش براي کاهش  ترین رایج. گردند میمورد هجوم واقع شده و فاسد  ها میکروارگانیسم

 .ولی دسترسی به انبار سرد یا کنترل اتمسفر همیشه ممکن نیست دهد میعمر انباري را توسعه  CO2و افزایش  O2انبار از طریق کاهش اتمسفر 
با استفاده از پیچیدن فیلم دور محصول یا ایجاد  توان می .حساس هستندO2 کم و مقدار  CO2 زیاد  همچنین بعضی از محصوالت به مقدار
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اطراف  اي شدههش داده و اتمسفر کنترل را کا. پوشش، تبخیر رطوبت از سطح را کاهش داد افت پس از برداشت ،آنپوشش روي سطح 
  ).Plotto & Baker, 2005( کند میگازي را با هواي اطراف اصالح  و بدین طریق تبادالت نماید میمحصول ایجاد 
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