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-9مقدمه
شیمی سبز عبارت است از :طراحی ،توسعه و به کارگیری فرایندها و محصوالت برای کاهش یا حذف موادی که برای
انسان یا محیط زیست خطرناک هستند اصطالح شیمی سبز در مورد فرآیندهای شیمیایی و طراحی محصوالتی به کار می رود
که در آن .بنابراین هدف نهایی شیمی سبز ،افزایش کیفیت زندگی در یك کره زمین تمیزتر و ایمن تر است.
امروزه دیگر شیمی انحصارا علمی برای فهم و ادراک بهتر پدیده های پیرامون و طبیعت نیست .شیمی یك علم خالق
و تولیدکننده است که مواد و ادسامی با ارزش افزوده باال ایجاد می کند .بسیاری از ابداعات ،اختراعات ،و آفرینش های علمی
فناوری به دنبا توسعه در سنتزهای شیمیایی صورت گرفته است.
هم اکنون در قرن بیست و یکم ،ابداعات و اختراعات تاثیر شگرفی بر زندگی و تمدن بشری گذارده به طوری که دنبه
علمی اکثر این موارد بر اساس اصو شیمیایی و فیزیکی استوار گردیده است .از طرفی با ودود نقش حیاتی علم شیمی در
خلق تمدن ددید ،اما خطرات زیادی نیز از دانب محصوالت و فرایندهای شیمیایی سالمت انسان و محیط زیست را تهدید می
کند.
کودها و سموم شیمیایی کشاورزی ،داروهای صناعی و نیمه صناعی ،مواد پالستیکی ،بنزین و سوخت های دیگر ،انواع
مواد پلیمری ،مواد بهداشتی -آرایشی ،انواع شوینده ها ،انواع افزودنی های شیمیایی در صنایع گوناگون ،و  ...همگی دزء مواد
شیمیایی باارزشی هستند که طی فرایندهای شیمیایی و در کارخانجات شیمیایی تولید می شوند .اما برخی از این مواد و
ف رآیندهای شیمیایی ای که برای ساخت آن ها استفاده می شود به محیط زیست و سالمت انسان ها صدمه می زند .تاکنون
در بیشتر راه کارها بر دنبه های پیشگیرانه تاکید شده است اما از دیگر سو ،راه های کارآمدتری نیز برای کاهش خطرات
فرآیندها و محصوالت شیمیایی ودود دارد.
فرایندهای شیمیایی باید از لحاظ علمی و تئوری زیبا و در عرصه زندگی ،عملی و کاربردی باشند .امروزه دیگر
اقتصادی و مقرون به صرفه بودن یك روش نمی تواند برای یك شیمیدان کافی باشد .قابلیت بازیافت مواد اولیه و زیست
سازگار بودن روش ها و بی خطر بودن محصوالت ،از دیگر ابعاد مهمی هستند که یك شیمیدان باید در کنار تودیه اقتصادی
فرایند در نظر بگیرد که این فعالیت ها در شیمی سبز تعریف می گردند .در شیمی سبز تالش بر آن است که آلودگی از طریق
دلوگیری از ایجاد آن ،کاهش یابد .بنابراین یك شیمیدان آگاه ،با اطالع کافی از خطرات احتمالی یك ماده ی شیمیایی برای
سالمتی انسان و محیط زیست ،یك فرایند شیمیایی را طراحی می کند.
این روش در ایاالت متحده با تصویب قانون دلوگیری از آلودگی در سا  1991آغاز شد .این قانون پایه گذار سیاست
های دولتی ایاالت متحده برای کاهش یا دلوگیری از آلودگی در منشاء آن ،هر کجا که امکان پذیر باشد ،بود .این قانون هم
انین راهی برای ادرای اقداماتی فراتر از آن اه توسط برنامه های سازمان محافظت از محیط زیست ) (EPAایاالت متحده
انجام می شود ،و برنامه ریزی استراتژی های خالقانه برای محافظت از سالمتی انسان ها و محیط زیست فراهم کرد .طبق این
قانون ،کاهش آلودگی در منشاء اساسا متفاوت و مطلوب تر از مدیریت زباله و کنتر آلودگی است .پس از تصویب این قانون،
اداره دلوگیری از آلودگی و مواد سمی آژانس محافظت از محیط زیست ) (OPPTایده ایجاد یا بهبود محصوالت و فرآیندهای
شیمیایی دهت کاهش خطرات آنها را در دست بررسی قرار داد .در سا  OPPT ،1991یك برنامه آزمایشی را آغاز کرد .طبق
این برنامه ،برای اولین بار کمك مالی به پروژه های تحقیقاتی مربوط به دلوگیری از آلودگی در تولید مصنوعات شیمیایی
عرضه شد.
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 -2اصول  92گانه شیمی سبز
اصل اول  :پیشگیری از تولید فراورده های بیهوده
بهتر است که از ساخت و تولید زباله و پسماندهای سمی دلوگیری شود تا اینکه پس از تولید فکری برای بی ضرر نمودن
پسماندهای سمی و یا پاک کردن محیط از آنها شود.
اصل دوم  :اقتصاد دائم  ،افزایش بهره وری از اتم
اقتصاد دائم به این مفهوم است که بازده واکنش های شیمیایی را افزایش دهیم ،یعنی طراحی واکنش های شیمیایی به شیوه
ای باشند که فراورده های نهایی بیشتری بدست آید بهتر است با کاهش میزان تولید فراورده های بیهوده و مازاد ،بازده واکنش
ها را افزایش دهیم.
اصل سوم  :طراحی فرایندهای شیمیایی کم آسیب تر
شیمیدان ها تا دایی که امکان دارد باید شیوه ای را طراحی کنند تا موادی را به کار برد یا تولید کند که اثرات سوء کمتری
برای آدمی یا محیط زیست داشته باشند .اغلب برای یك واکنش شیمیایی مواد اولیه گوناگونی ودود دارد که از میان آن ها
می توان مناسب ترین را برگزید.
اصل چهارم  :طراحی مواد و فراورده های شیمیایی سالم تر
فراورده های شیمیایی باید به گونه ای طراحی شوند که با ودود کاهش خطر سمیت ،کار خود را به خوبی انجام دهند .فراورده
های ددید را می توان به گونه ای طراحی کرد که سالم تر باشند و در عین حا  ،کار در نظر گرفته شده برای آنها را به خوبی
انجام دهند.
اصل پنجم  :بهره گیری از حالل ها و شرایط واکنشی سالم تر
بهره گیری از مواد کمکی ( مانند حال ها و عامل های ددا کننده) تا دایی که امکان دارد به کمترین اندازه برسد و زمانی که
به کار می روند از گونه های کم آسیب رسان باشند.
اصل ششم  :افزایش بازده انرژی
در فرآیندهای شیمیایی ،روش های ساخت و دداسازی تا دایی که امکان دارد به گونه ای طراحی شده اند که نیاز به انرژی را
کاهش دهند و در انتهای واکنش به انرژی بیشتری دست یابند.
اصل هفتم  :بهره گیری از مواد اولیه باز گردانی شدنی
واکنش های شیمیایی باید به گونه ای طراحی شوند تا از مواد اولیه ای که قابلیت بازیابی دارند بهره گرفته شود.
اصل هشتم  :پرهیز از مشتقات شیمیایی
مشتق گرفتن ( مانند بهره گیری از گروه های محدود کننده یا تغییر های شیمیایی و فیزیکی گذرا) باید کاهش یابد ،زیرا
انین مرحله هایی به واکنشگرهای اضافی نیاز دارند که می توانند فراورده های بیهوده تولید کنند.
اصل نهم  :بهره گیری از کاتالیزگرها
کاتالیزگرها گزینشی بودن یك واکنش را افزایش می دهند؛ دمای مورد نیاز را کاهش می دهند ،واکنش های دانبی را به
کمترین اندازه می رسانند ،میزان تبدیل شدن واکنش گرها به فراورده های نهایی را افزایش می دهند.
اصل دهم  :طراحی برای تخریب پذیر بودن محصوالت
فراورده های شیمیایی باید به گونه ای طراحی شوند که در پایان محصوالت به صورتی باشند که در طبیعت تخریب پذیر
باشند و در محیط زیست باقی نمانده و هر اه سریعتر تجزیه شوند.
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اصل یازدهم  :تخمین زمان واقعی یك واکنش برای پیشگیری از آلودگی
بسیار اهمیت دارد که پیشرفت یك واکنش همواره پیگیری شود تا زمان تکمیل واکنش مشخص گردد .زیرا پس از کامل شدن
یك واکنش شیمیایی فراورده های ناخواسته دانبی تولید می شوند.
اصل دوازدهم  :کاهش احتمالی روی داده ای نامناسب
یك راه برای کاهش احتما رویدادهای شیمیایی ناخواسته بهره گیری از واکنشگرها و حال هایی است که احتما انفجار،
آتش سوزی و رها شدن ناخواسته ی مواد شیمیایی را کاهش می دهند .آسیب های مرتبط با این داده را می توان با تغییر
دادن حالت ( دامد ،مایع ،گاز ) یا ترکیب واکنشگرها کاهش داد[1].

 -3دستاوردهای شیمی سبز
 -1-3سوختهای دایگزین:
به کارگیری سوختهای فسیلی در خودروها با رها شدن انبوهی از گازهای گلخانهی به دو همراه شده که
دگرگونیهای آب و هوایی را در پی داشته است .از سوختن نادرست آنها نیز ،مواد سمی به هوا آزاد شده که سالمتی آدمی را
به االش کشیده است .حتی اگر بتوان بر این دو االش بزرگ پیروز شد ،کاهش روز افزون اندوختههای فسیلی ودود دارد که
از آن گریزی نیست .این تنگناها همراه با افزایش روز افزون بهای این گونه سوختها ،که به نظر میرسد هم انان ادامه یابد،
پژوهشگران و مهندسان بسیاری را به فکر طراحی خودروهایی با سوخت هیدروژن انداخته است .ارا که منشا این سوخت ،آب
است که فراوانترین ماده در طبیعت است و فرآوردهی سوختن این سوخت در خودرو نیز خود آب است .با این همه ،سوخت
هیدروژن با االش بزرگی روبهرو است .فراهم آوردن هیدروژن از آب با فرآیند الکترولیز انجام میشود که برای پیشبرد آن به
الکتریسیته نیاز است و اکنون نیز بیشتر الکتریسیته از سوختن اندوختههای فسیلی به دست میآید .شاید روزی با بهکاربردن
برخی کاتالیزگرها بتوان از انرژی خورشیدی به دای سوختهای فسیلی در پیش بردن روند الکترولیز بهره گرفت ،اما هنوز
راهکار کارآمدی برای تولید ارزان هیدروژن پیشنهاد نشده است و به نظر نمیرسد در آیندهای نزدیك بتوان به انین توانی
دست پیدا کرد .با این همه ،برخی دانشمندان امیدوارند بتوانند منشا زیستی برای هیدروژن به ودود آورند[2].
گروهی از پژوهشگران در سا  2111میالدی گزارش کردند که توانستهاند از دلبكهای سبز برای آزاد کردن
هیدروژن از مولکو های آب ،به همان اندازه که از الکترولیز به دست میآید ،بهره گیرند .اما نور خورشید برای این رویکرد
گرفتاری درست میکند ،ارا که دلبك طی فرآیند فتوسنتز اکسیژن نیز تولید میکند .این اکسیژن از کار آنزیم تولیدکنندهی
هیدروژن دلوگیری میکند و در نتیجه هیدروژن اندکی به دست میآید دانشمندان میکوشند با تغییرهایی که در این فرایند
طبیعی میدهند ،بازدهی تولید هیدروژن را باال ببرند .شاید یك روز آبگیر کواکی که از دلبك پوشیده شده است ،منشا
هیدروژن خودروهای ما باشد .در رویکرد دیگر که مورد توده است ،از روغنهای گیاهی به عنوان منشا برای تهیهی سوخت
دایگزین بهره میگیرند .برای تهیهی این نوع سوخت ،که با عنوان بیودیز شناخته می شود ،پس ماندهی روغن آشپزی را نیز
میتوان به کار گرفت .هر اند از سوختن این نوع سوخت نیز مانند دیگر سوختهای فسیلی گاز گلخانه ای آزاد میشود ،اما به
اندازهای تولید میشود که گیاهان طی فرآیند فتوسنتز آن را برای تولید قند به کار میگیرند .از سوی دیگر ،روغنها گیاهی
نوشدنی هستند و از سوختن آنها گوگرد و آالیندههای آسیبرسان دیگری آزاد نمیشود .از سودمندیهای دیگر این نوع
سوخت این است که گلیسرین ،مادهای که در صابون ،خمیردندان ،مواد آرایشی و داهای دیگر به کار میرود ،از فرآوردههای
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دانبی روند تولید آن است .همانین ،اون طی روند تولید این سوخت ،به آن اکسیژن افزوده می شود ،بهتر از سوخت نفتی
در موتور میسوزد .به روغنکاری موتور نیز کمك میکند و بر درازای عمر آن میافزاید.

 -2-3پالستیكهای سبز و تجزیهپذیر
زندگی در دهانی بدون پالستیك بسیار دشوار است .پالستیكها در تولید هر گونه فرآورده ی صنعتی ،از
صنعت خودروسازی گرفته تا دنیای پزشکی ،به کارگرفته شدهاند  .تنها در ایاالت متحده ی امریکا ساالنه نزدیك  01میلیون
تن پالستیك تولید میشود .اما این مواد به عنوان زبالههای پایدار به تجزیه میکروبی ،االشهای زیست محیطی پیچیدهای به
بار آوردهاند .پالستیكها عالوه بر این که محل های دفن زباله را پر کردهاند ،ساالنه در حجمی برابر با اند هزار تن به
محیطهای دریایی وارد میشوند .برآورد شده است که هر سا یك میلیون دانور دریایی به دلیل خفگی حاصل از خوردن
پالستیكها به عنوان غذا یا به دام افتادن در زبالههای پالستیکی از بین میروند .در سا های اخیر ،کوششهای قانونی برای
دلوگیری از دورریزی پالستیكهای تجزیه ناشدنی ،افزایش یافته است .این کوششها صنعتگران پالستیك را واداشته است تا
در پی پالستیكهایی باشند که پیامدهای زیست محیطی کمتری دارند .پالستیكهای نشاستهای تجزیهپذیر و پالستیكهای
میکروبی از دستاورد کوششهای اند سالهی پژوهشگران این زمینهی در حا پیشرفت و گسترش است .در پالستیك های
نشاستهای ،قطعههای کوتاهی از پلیاتیلن با مولکو های نشاسته به هم میپیوندند .هنگامی که این پالستیكها در داهای به
خاکسپاری زباله ها ،دور ریخته میشود ،باکتریهای خاک به مولکو های نشاسته یورش میبرند و قطعههای پلیاتیلن را
برای تجزیهی میکروبی رها میسازند .این گونه پالستیكها اکنون در بازار ودود دارند و به ویژه برای پالستیكها دابهدایی و
نگهداری مواد غذایی و دیگر وسایل یکبار مصرف بسیار سودمند هستند .با این همه ،کمبود اکسیژن در محل دفن زبالهها و اثر
قطعههای پلیاتیلن بر عملکرد باکتریها ،بهرهگیری استفاده از این پالستیكها را محدود ساخته است.
در سا  1920میالدی گروهی از دانشمندان کشف کردند که گونههای زیادی از باکتریها ،بسپار پلی دی
هیدروکسی بوتیرات ) (PHBمیسازند و از آن به عنوان اندوختهی غذایی خود بهره میگیرند .در دهه ی  ،1991پژوهشهای
انجام شده نشان داد که  PHBبسیاری از ویژگیهای پالستیكهای نفتی(مانند پلیاتیلن) را دارد .از این رو ،کم کم گفت و
شنود پیرامون بهرهگیری از این بسپار به عنوان دایگزینی مناسب برای پالستیكهای تجزیهناپذیر کنونی آغاز شد .سپس در
سا  ،1992گروهی از پژوهشگران ژنهای درگیر در ساختن این بسپار را به گیاه رشادی ) (Arabidopsis thalianaوارد
کردند و به این ترتیب گیاهی پدید آوردند که پالستیك تولید میکند .سا پس از آن ،تولید این پالستیك سبز در گیاه ذرت
آغاز شد و برای این که تولید پالستیك با تولید مواد غذایی رقابت نکند ،پژوهشگران بخشهایی از گیاه ذرت (برگها و
ساقهها) را ،که به طور معمو برداشت نمیشوند ،هدف قرار دادند .پرورش پالستیك در این بخشها به کشاورزان امکان
میدهد که پس از برداشت دانههای ذرت ،زمین را برای برداشت ساقهها و برگهای دارای پالستیك درو کنند .پژوهشگران
دربارهی افزایش مقدار پالستیك در گیاهان ،پیشرفتهای اشمگیری داشتهاند .با این همه ،هنوز دشواریهایی برای رسیدن
به نتیجهی مناسب ودود دارد.
کلروپالستهای برگ بهترین مکان برای تولید پالستیك به شمار میآیند ،اما اون کلروپالستها محل دذب نور
هستند ،مقدار زیاد پالستیك میتواند فتوسنتز را مهار کند و بازدهی محصو را کاهش دهد .خارج کردن پالستیك از گیاه نیز
دشوار است .این کار به مقدار زیادی حال نیاز دارد که باید پس از بهرهگیری ،بازیافت شود .براساس تازهترین تخمینها ،تولید
یك کیلوگرم  PHBدر گیاه ذرت در مقایسه با پلیاتیلن به سه برابر انرژی بیشتری نیاز دارد .کشت انبوه میکروبهای
پالستیك ساز نیز به همین میزان انرژی نیاز دارد.

شیمی سبز؛ چشم انداز و کاربرد

 -3-3بازطراحی واکنشهای شیمیایی
در روند بازطراحی واکنشهای شیمیایی از واکنشگرهای آغازکنندهای بهره گرفته میشود که سالمتر هستند.
در این رو ممکن است روندهای زیستشیمیایی نیز سودمند باشند .برای مثا  ،ادیپیك اسید ،یك مادهی خام کلیدی در تولید
نایلون و فرآوردههای مانند آن است که ساالنه بیش از  2میلیون تن از آن در صنعت به کار گرفته میشود .این ماده از بنزن
ساخته میشود که سرطانزا است و از اندوختههای فسیلی نونشدنی به دست میآید .اما به تازگی دو شیمیدان توانستهاند این
ماده را از یکی از فراوانترین ،سالمترین و نوشدنیترین مواد طبیعی ،یعنی گلوکز ،بسازند .آنها در این راه از باکتریهایی
کمك گرفتند که با مهندسی ژنتیك آنزیم ویژهای در آنها کار گذاشته شده بود و به نااار طی یك روند زیستشیمیایی
ناخواسته ،بنزن را از گلوکز میسازند .توده به اقتصاد اتم نیز کمك زیادی میکند .برای مثا  ،پژوهشگران توانستهاند اقتصاد
اتمی را در روند تولید ایبوبروفن ،ترکیبی که در بسیاری از آرامشبخشها به کار میرود ،از  01درصد به  99درصد برسانند و
این یعنی ،اتمهای بیشتری که شرکت داروسازی برای آنها هزینه پرداخته است ،به صورت مولکو پر فروشی در میآیند و
فراوردههای بیهوده ،که میتوانند به محیطزیست آسیب برسانند ،کمتر تولید میشوند.

-0-3اندسازه های زیستی
اگر اه موادشناسان تنها در اند دههی گذشته به سوی اندسازهها گرایش پیدا کردهاند ،طبیعت در خود
اندسازههای بسیار سخت ،پیچیده و گوناگونی دارد که از دیدگاه سختی و وزن ،مانندی برای آنها نمیتوان یافت .به هر دای
طبیعت که بنگرید ،با یك اندسازه رو به رو خواهید شد .برای نمونه ،صدفهای دریایی از اندسازهی سرامیکی سختی
ساخته شدهاند .این سرامیك از الیههایی از بلورهای سخت تشکیل شده که در زمینهی سیمانی نرمتری دای دارند .این
سرامیك سخت و پایدار ،داندار درون خود را از آشوب موج نگهداری میکند که پیوسته آن را بر سطح صخرهها می کوبد .بدن
ما یك اند سازه است که از اندسازههایی مانند استخوان ،غضروف و پوست درست شده است.
بشر از سالیان دور از اندسازههای طبیعی بهره گرفته است .کاه که برای ساختن نخستین اندسازهها به کار میرفت ،خود
نوعی اندسازه است .ابزارهای اوبی ،کفش و لباسی که از پوست دانوران تهیه میشود ،همه اندسازههای طبیعیاند .به
خاطر این گوناگونی و ویژگیهای بینظیر ،موادشناسان تالش میکنند از این مواد برای سختی بخشیدن به اندسازههای
ساختگی(مصنوعی) بهره گیرند تا از پیامدهای زیست محیطی ناگوار ناشی از مواد ساختگی بکاهند .انویرون ) ( environ
نمونهای از این اندسازههاست که از  01درصد کاغذ روزنامه 01 ،درصد گرد سویا و  21درصد ترکیبهای دیگر (از دمله
رنگدهندهها و کاتالیزگری که در حضور آب کارا میشود و گرد سویا را به رزین دگرگونه میکند) ساخته میشود .فراوردهی
کار ،یك اندسازهی زیستی است که ظاهری سنگ مانند دارد ،اما مانند اوب میتوان آن را برید .از این اندسازه میتوان هر
نوع ابزار اوبی را با ظاهری سنگ مانند ساخت[3].
-4مزایای شیمی سبز
دکتر کنت سالن ) (Kenneth Sellonاستاد شیمی دانشگاه کوئینز از بلفاست ایرلند اظهار می دارد که شیمی سبز
موضوعی است بین المللی زیرا پراکنده شدن آلودگی ها و سموم پیامدهای دهانی دارد به طور مثا نشت بنزین که در سا
 2110در این بر اثر واژگونی کشتی های بنزین اتفاق افتاد ،آب آشامیدنی میلیون ها نفر را آلوده کرد و این آب آلوده به
طرف شرقی ترین بخش روسیه و رودخانه  Songhuaروان شد .بنا به اظهارات دانشمندان انگیسی عدم ایجاد آلودگی یکی از
دالیلی است که ممالك در حا رشد به دنبا استفاده از شیمی سبز می باشند و دلیل دیگر عدم توانایی انین ممالکی در

هشتمین سمینار آموزش شیمی ایران
 6و  7شهریورماه  ،9312دانشکده شیمی دانشگاه سمنان

پرداخت روز افزون بهای گزاف مواد پتروشیمی است استفاده از شیمی سبز بطور کلی با کاستن مخارج همراه است که کاهش
یا حذف کلی مخارج از بین بردن پسماندهای شیمی دزئی از آن است و نیز پیامدها و اثرات منفی زیست محیطی را به حداقل
می رساند این دو عامل رقابت پذیری بیشتری برای کمپانی ها ایجاد می نماید .شیمی سبز کره زمین را تمیز تر ،ایمن تر و
بهره ورتر می نماید[0].

-5اهداف شیمی سبز در ایران
نظر به اهمیت حفظ محیط زیست از ضایعات مواد پلیمری و ضرورت پرداختن به تحقیقات مرتبط با کاهش خطرات
زیان بار آلودگی های ناشی از این مواد در پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران ،کمیته ای به نام کمیته ی سبز در این
پژوهشگاه تاسیس نموده است اهداف کلی خود را به صورت زیر تدوین نموده است :
 -1پیگیری و ادرای پروژه های بازیافت مواد پلیمری
 -2پیگیری وادزای پروژ ه های پلیمرهای زیست تخریب پذیر
 -3تقویت نگرش پاسخگو بودن در برابر مسایل زیست محیطی
 -0آشنا کردن دانشجویان با مسایل توسعه پایدار و حفاظت محیط زیست
 -0بررسی و امکان دایگزینی حال های آلی با آب در محصوالت پلیمری
 -6کمك به تدوین استانداردهای زیست محیطی
با توده به اهداف فوق پروژه های سبز آغاز شد که از دمله پروژه های انجام شده می توان به موارد زیر اشاره نمود:
 -1باال بردن استحکام کیسه های پالستیکی تهیه شده از ضایعات
 -2بازیابی مخلوط ضایعات پلی اتیلن ،پلی پروپیلن و پلی وینیل کلراید به همراه کاغذ
 -3بازیابی و ساخت فیلم های رادیولوژی
 -0بررسی و دایگزین آزبست (پشم شیشه ) با الیاف پلیمری در کامپیوزیت های سیمان
 -0بازیافت ضایعات  ( PETبطری های نوشابه)
 -6بررسی انتقا افزودنی ها ،پالستیك های بسته بندی رایج در مواد غذایی دارویی

شیمی سبز؛ چشم انداز و کاربرد

 -9بهینه سازی و استخراج و تهیه کینین و کیتوسان از پوست میگو
 -8تهیه و ساخت ایمیلنت بر پایه مردان دریایی مورد استفاده در دراحی های ارتوپدی
 -9فرموالسیون و تهیه پلی اتیلن زیست تخریب پذیر بر پایه نشاسته.

-6نتیجه گیری
شیمیدانهای شیمی سبز در پی آن هستند که روندهای شیمیایی سالمتری را دایگزین روندهای کنونی کنند یا با
دایگزین کردن مواد اولیهی سالمتر یا انجام دادن واکنشها در شرایط ایمنتر ،فراوردههای سالمتری را به دامعه هدیه دهند.
برخی از آن ها میکوشند شیمی را به زیستشیمی نزدیك کند ،ارا که واکنشهای زیستشیمیایی طی میلیونها سا رخ
دادهاند و اه برای آدمی و اه برای محیط زیست ،االشها نگران کنندهی به ودود نیاوردهاند .بسیاری از این واکنشها در
شرایط طبیعی رخ میدهند و به دما و فشار باال نیاز ندارند .فراوردههای آنها نیز به آسانی به ارخهی مواد بازمیگردند و
فراوردههای دانبی آنها برای دانداران سودمند هستند .الگوبرداری از این واکنشها میتواند االشهای بهداشتی و
زیستمحیطی کنونی را کاهش دهد .بازطراحی واکنشها و روندهای شیمیایی فرصتهای تازه و بیشماری برای شیمیدانها به
ودود آورده است و هر شیمیدانی میتواند به طراحی هر یك از واکنشهای شناختهشدهای که سا ها در کارخانهها یا
آزمایشگاههای دانشگاهها به کار گرفته میشد ،در راستای سالمکردن آن و کاهش هزینهها و افزایش کارآمدی و بازده ،بپردازد.
از این رو ،به نظر میرسد فرصتهایی که برای شیمیدانها طی تاریخ دراز و کهن این دانش فراهم شده ،اکنون بار دیگر برای
شیمیدانهای امروزی فراهم شده است تا با ویرایش آنچه آنان در تاریخ شیمی به یادگار گذاشتهاند ،یادگارهای سالمتری برای
آیندگان بردای گذارند[0].
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