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 مقدمه

 شیو افزا ییایمیمواد ش دیتول ،بهبود اقتصاد یبرا سبز یمیش

سبز  یمیاست. مفهوم ش ازیمورد ن ستیزطیحفاظت از مح

، محققان و صنعتگران هاشیمیدان یجذاب برا یتکنولوژ کی

 .است یمیش ی نوآورانهکاربردها بر روی قیتحق یبرا

همراه با  یطیمح بیسبز به عنوان کاهش آس یمیابتدا، ش در

 یپسماندها حیمواد و به حداقل رساندن و دفع صح دیتول

مختلف مشخص  ییایمیش یندهایشده در طول فرآ دیتول

 . شودیم

است که  دیجد کیتکن کیسبز  یمیش ،یگرید فیطبق تعر

 صاصاخت یابه گونه ییایمیبه سنتز، پردازش و کاربرد مواد ش

به حداقل  ستیزطیها و محانسان یدارد که خطرات را برا

 .رساندیم

 یو مهندس سنتزی یمیبه بهبود ش یاساس ازین ن،یبنابرا

مناسب  یطراح ای ستیزطیسازگار با مح هیاز مواد اول یبیترک

را با  یمواد سم دیکه مصرف و تول دیجد دیتول یرهایمس

 وجود دارد. دهد،یمدرن کاهش م یاستفاده از منابع انرژ

 

 سبز یمیش یاصول اساس

 ناستازآتوسط  شده هیاصل ارا 12سبز عموما براساس  یمیش

 ییهااصول شامل دستورالعمل نیا[.  1]  شودارایه می و وارنر

و  دیجد بیترک د،یجد ییایمیمحصوالت ش یاجرا یبرا

این مقاله به شرح مختصر انها است که در  دیجد یندهایفرا

 پرداخته خواهد شد.

 

بهتر از تصفیه یا پاکسازی  پسماند تولید جلوگیری از

 پسماند پس از تشکیل آن است

 یسازنهیها در بهدستورالعمل نیترجیاز را یکی هیانیب نیا

مجدد  یطراح یرا برا هاشیمیدان ییتوانا که است ندیفرآ

 دیبه منظور به حداقل رساندن تول ییایمیش هایواکنش

 یریگام مهم در جهت جلوگ کیپسماند خطرناک به عنوان 

 د،پسمان دیاز تول یری. با جلوگکندیم فیتوص یاز آلودگ

، حمل و نقل و درمان را پسماندخطرات مرتبط با انبار کردن 

 توان به حداقل رساند.یم

 و آسان است دانشگاهو صنعت  برایاصل  نیا رشیدرک و پذ

حال، ما  نیاند. با ابودن آن را ثابت کرده ریو امکان پذ همیتا

 ریاز تفس رییتغ م،یتصور کن ترعیبافت وس کیآن را در  دیبا

 یبرا یروش جهان کیآن به  تیکم اسبراس پسماندمحدود 

که برای آن باید موارد زیر را در  "پسماند"مقابله با موضوع 

 نظر بگیریم:

 . میریرا در نظر بگ پسماند یچند بعد تیماه دیبا ✓

به  "در هر مقدار محصول پسماندمقدار " اصلاز  دیما با ✓

 یشده در ازا دیتول پسماندمقدار "اصل که  کیسمت 

 دهد،یرا نشان م "توسط محصول شدههیهر عملکرد ارا

و هم  تیفیهم ک دیما با نه،یزم نیا در " میحرکت کن

 . میمحصوالت را بهتر کن دیتول تیقابل

به  دیمحصول، ما با کیبا در نظر گرفتن کل چرخه عمر  ✓

 دیتول ندیکه نه تنها خود فرآ میبپرداز قتیحق نیا

پس از  "پسماندهدر دادن "بلکه  کندیم دیپسماند تول

 نیا. کندیم دیآن را تولنیز مصرف  ایدوره عمر محصول 

مواد به محصوالت با ارزش و سپس  نیا لیامر شامل تبد

 .باشدیها مآن افتیباز تیقابل

و  "پسماند دیتولتوقف " یحرکت به سو ،یبه طور کل

 یصنعت یندهایفرا یسازشامل مدرن "پسمانداز  یریجلوگ"

کاهش  هاکیتکن نیهدف از ااست.  سبز یهاکیتکن قیاز طر

جامد و  یفاضالب، پسماندها تولید ،یاگلخانه یانتشار گازها

کمک به حفاظت از  یها براآن ،یبه طور کل است. زینو دیتول

 . [ 2 اند ] افتهیتوسعه ستیزطیآب و هوا و مح

 دیاز تول یریجلوگ یبرا یاستراتژ نیترحال، مناسب نیبا ا

در  محصول مورد نظر نخواهد بود. دیتول یبه سادگ پسماند

 دیحال، تول نیبا انخواهد بود  یکار عمل نیاغلب موارد، ا

 یمنطق شتر،یباالتر و دوام ب تیفیبا ک دیمحصوالت کامال جد

انجام  یبرا ،یتمحصوال نیچن ترنییپا ریمقاد .رسدیبه نظر م

  هستند. یمطلوب کاف فهیوظ کی

 پسماندهایمحصول به  لیاجتناب از تبد نیگزیروش جا کی

 بیتخر ستیز کیپالستتولید  نامطمئن است به عنوان مثال

 مقاوم. اریبس یهاکیپالست یبه جا ریپذ
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 پسمانداساسا درک خود را از  دیما با ها،دهیا نیبا توجه به ا

 کیپسماند به  و به تغییر دهیم ماده خطرناک کیبه عنوان 

محصوالت  دیتول یبرا هیبه عنوان مواد اول تواندیمنبع که م

 .[ 3 ] ، نگاه کنیمعمل کند دیجد

 

 ماتحداکثر کردن اقتصاد 

 یابیارز یبرا نوددهه  لیاست که در اوا یم مفهوماتاقتصاد 

عنصر به عنصر توسعه  هیبر پا ییایمیش یهالیتبد ییکارا

براساس نسبت کل جرم  "اقتصاد اتم". مفهوم [ ۴ ] ه استافتی

 است. هیها در مواد اولها در محصول هدف به کل جرم اتماتم

 هایواکنش یپسماند طراح دیکاهش تول یبرا نهیگز کی

را در  ندیاست که ادغام تمام مواد به کار رفته در فرآ ییایمیش

 یهاو منجر به تعداد اتم رساندیبه حداکثر م ییمحصول نها

 ییرهایمس نیرو، انتخاب چن نیاز ا .شودیم کمتریهدر رفته 

را در محصوالت مورد نظر قرار  هیکه سهم عمده مواد اول

 پسماند و به کاهش دهدیرا نشان م یبازده باالتر دهد،یم

در  ایمفهوم امروزه به طور گسترده نیا .کندیکمک م

مختلف به کار  یآل باتیترک دیتول یبرا دیجد یرهایمس

و  یپزشک نهیکه در زم یبه عنوان مثال، مواد رود،یم

 .[ ۵ - 7 ] رندیگیمورد استفاده قرار م یداروساز

 

 تر خطرناککم ییایمیش یطراح

موفق به  ییایمیش لیتبد کیگذار کردن  ریتاث ،یآل یمیدر ش

 دیجد بیترت کیبا  ای دیمولکول جد کیبا  ای دیجد یروش

 دارد. تیسبز اهم یمیاست که با توجه به اصول ش یزیچ

و خطرات  تیسم میمحققان مختلف به وضوح رابطه مستق

به مواد موجود در ظرف واکنش  ییایمیش یهاهمراه با واکنش

 ایمحصوالت  یکل تیسم فیط ،یبه طور کل اند.را نشان داده

سبز، به  یمیو ش یداریپا یارهایمع گریهمراه با د ندها،یفرآ

 یو تحول رییو تغ ندیفرآ کیپشت  یمیش ریتاثشدت تحت

 نیدر چن نقش دارد. ییایمیسنتز ش رهیزنج کیاست که در 

 یمولکول با هدف کیاستثنا وجود دارد که در آن  کی یموارد

 یکیولوژیب تیفعال ایو  تیسم شینما یکه برا شودیم دیتول

در مورد  ویسنار نیمثال، ا یبرا است.شده یطراحای ویژه

 ای ییدارو یکاربردها یمختلف سنتز شده برا یهامولکول

بوده و  تیسم یدارایا  باتیترک نیا شود؛یم افتی یکشاورز

 .دهندیقرار م ریتاثموجودات زنده را تحتیا 

 هایواکنش ییکارا شیافزا یکه برا یو مواد باتیانتخاب ترک

در توسعه  عطفی نقطه رند،یگیمورد استفاده قرار م ییایمیش

 یریگمیبه تصم یشتریتوجه ب دیبا هاشیمیدان است؛ ندیفرآ

 رند،یدر مخازن واکنش قرار گ یکه چه مواد نیدر مورد ا

 میریبگ دهیرا ناد پسماندهاساده است که همه  داشته باشند.

که محصول مورد  ییایمیش ریها را منحصرا به مسو همه تالش

حال،  نیبا ا .میاختصاص ده کند،یما فراهم م ینظر را برا

در  دیتول ندیموجود در فرآ گرینگرفتن تمام مواد د یجد

 تیو ما در نها شود،یم محصول یباال برا متیمنجر به ق تینها

 .میخالص شو ویسنار نیاز شر ا دیبا

 دیتول یخطرناک یهادر واقع مولکول هاشیمیداناوقات،  یگاه

 ییهامولکول یبه طراح یاصل بعد جه،یو در نت کنند،یم

 .[ ۸ تر هستند ]خود امن عتیاختصاص دارد که ذاتا در طب

 

 ترو محصوالت امن ییایمیش یطراح

شوند که به  یطراحای به گونه دیبا ییایمیمحصوالت ش

خود را به  تیعملکرد مورد نظر خود برسند و همزمان سم

 ایبه گونه توان یرا م دیمحصوالت جد حداقل برسانند.

کاربرد  یکه برا یند، در حالباشتر کرد که ذاتا امن یطراح

 میمستق بیبه عنوان مثال، ترک موثر هستند. اریهدف بس

 کی ،رس خاکهمراه با  مانیس اب ویواکتیراد اتعیما پسماند

ارزان  اریمواد بس با خطرناک یآل عاتیضا تیدر تثب روش موثر

 منیا و داریمحصول پا کی دیتول یبرا یعیو خاک رس طب

 .[ 9 ] شودیو دفع در نظر گرفته م لیتبد و نقل، حمل یبرا

  

  یامن و مواد کمک یهاحالل

 جیرا ترو یو مواد کمک ترمنیا یهااصل استفاده از حالل نیا

در  میاست که به طور مستق یاهر ماده . حالل یعنیکندیم

واکنش انکه  یساختار محصول واکنش نقش ندارد اما هنوز برا

حالل به  ن،یعالوه بر ا .الزم و ضروری است رخ دهد ییایمیش
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و  یو بازساز دستنییمناسب پا یندهایانتخاب فرآبر 

 دفع نظارت دارد. ای افتیباز یهاکیتکن

رخ  عیما یهاطیدر مح یآل باتیترک یهاعمدتا، واکنش

 : کندیمختلف عمل م یهاکه در آن حالل به روش دهد،یم

ها را واکنش دهنده نیب افتهیشیتماس افزا تواندیم ✓

 ممکن سازد

 داریناپا ای داریشده را پا دیتول یهاواسط تواندیم ✓

 کند

 .ردبگذا ریانتقال تاث یهابر حالت تواندیم ✓

 ،ییایمیش یندهایفرآ یکیاکولوژ ریبا در نظر گرفتن تاث

 کیفرار به  یآل یهاحالل ینیگزیجا یبرا یدیجد میمفاه

حالل سبز  کی اند.شده لیسبز تبد یمیچالش بزرگ در ش

عدم کم،  تیاز جمله سم یمتعدد یارهایمع یدارا دیبا

و در دسترس بودن  یداریناپا ،ییزاجهش ریغ ،یریاشتعال پذ

به و بوده ارزان  دیسبز با یهاحالل نیا ن،یعالوه بر ا باشد.

  .[ 11، 10 باشند ] افتیباز قابل یآسان

 یپل یمرهایوپلیاستخراج ب نهیدر زم هیاول یهانمونه

 یسازرهیمواد ذخ یکه نوع یکروبیآلکانوات م یدروکسیه

 یبرا .[ 12 اند ]شده هیتوده ارا ستیهستند، از ز یدرون سلول

استخراج، که به طور معمول با استفاده از  ندیفرآ نیا

های استفاده از حالل شود،یانجام م داریهالوژنه ناپا یهاحالل

 .[ 13 ] کندهای بدون حالل بیشتر نمود میسبز و روش

 

 یانرژ یوربهره یبرا یطراح

انسان به  یزندگسطح رفاهی  شیافزا یبرا یانرژ معموال

 یکه به طور سنت یمنابع انرژ. شودیمهم استفاده م یهاروش

سنگ، نفت و گاز از مانند زغال رندیگیمورد استفاده قرار م

 یها گازهامحدود هستند و احتراق آن یانرژ نینظر تام

 ،یزندگ تیفیبهبود مستمر ک یبرا .کندیرا آزاد م یاگلخانه

 یبرا یو طراح ریپذ دیتجد یهایهر دو حرکت به سمت انرژ

کارآمدتر  یندهایفرا یطراح است. ازیمورد ن یانرژ یوربهره

به  دیواحد با یهااتیو عمل هایآورفن نیتربا انتخاب مناسب

 کیاستفاده از  مناسب انجام شود. یموازات انتخاب منابع انرژ

و باد به  دیشده از خورش دیتول یبا منابع انرژ یکیموتور الکتر

 یکیاکولوژ طیدر شرا یلیفس یهااستفاده از سوخت یجا

و  شودیم لیتبد دیبه اشکال مف یچگونه انرژ موثرتر است.

سواالت مهندسان  نیترمهم رودیاز دست م یکه انرژ ییجا

 یموثرتر از انرژاستفاده  یکمک به جامعه برا یو طراحان برا

 است.

 یسبز شامل به حداقل رساندن اتالف انرژ یمیش جهیدر نت

 قیانتقال حرارت ناخواسته از طر ،یکیکاک مکانحمانند اصط

تر سبک هینقل لیوسا یطراح ای خچالی قیو عا دمانیبهبود چ

 تر است.کم و مقاومت بهتر یکینامیرودیآ یهایژگیبا و

 تیموقع ریتاث د،یجد ندیفرآ کیهنگام توسعه  ن،یعالوه بر ا

 سهیدر نظر گرفته شود: مقا دیبا دیتول یهاکارخانه ییایجغراف

محصول مشابه،  کی یبرا دیمختلف تول یوهایسنار یکیاکولوژ

 دهدیبه وضوح نشان م ،یستیز یهاکیمورد پالست نیدر ا

و اثر  ،یانرژ دیمنابع تول ،یانرژ دیمختلف تول یهایآورکه فن

اثرات  یمختلف برا یموجود در کشورها یانرژ یهابیترک

 .[ 1۴ ] شودیتوجه مقابل دیجد ندیفرآ کی یکیاکولوژ

 

 ریپذ دیاستفاده از مواد خام تجد

باشند  ریپذ دیتجد دیسبز، مواد خام با یمیبا توجه به اصول ش

 دیاستفاده از منابع تجد باشند. یعمل یو اقتصاد یتا از نظر فن

که در چرخه کربن  ،یاهیگ ای یکروبیتوده م ستیمانند ز ریپذ

 یبرا یواقع نهیگز کیاند، گرفته یجا عتیبسته طب

و  داریپا یبه روش یکاربرد یستیمحصوالت ز یسازآماده

 است. یکمک به انتقال انرژ

 ریپذ دیسبز که موضوع مواد خام تجد یمیش 7اصل  نهیدر زم

از  یادیامروزه شاهد تعداد ز دهد،یرا مورد توجه قرار م

 یهانهیکه شامل زم میهست یفعل یاچند رشته یهایکارهم

 ،یولوژیکروبیم ،یمیش ،یوتکنولوژیب ،یمیوشیب ،یکشاورز

 نیا است. یمهندسهای گرایش ای یشناسسم ک،یزیف

و  مرها،یپل نده،ینسل آ یهامنجر به توسعه سوخت یکارهم

 دیجامعه امروز ما براساس منابع تجد یبرا یمواد محور گرید

مشخص  ستیزطیکم بر سالمت و مح ریو با تاث شودیم ریپذ

 یبرا یلیتحوالت در واقع دل نیا یفعل یجهان ییایپو .شودیم

 یبرا یروش افتنی .[ ۸ است ] ندهینسبت به آ ینیخوش ب
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 داریبه مواد پا ینیزائد اسپ افیخام مانند ال عاتیضا لیتبد

 یمیاصل ش نیاز ا یخوب اریکاربرد بس تواندیم تیشده کامپوز

 ریپذ دیتوجه داشت که استفاده از منابع تجد دیبا سبز باشد.

منابع، حمل و نقل،  نیرا با گنجاندن تام ندیمفهوم فرآ

 ندیفرآ یدر طراح کیلجست یهاجنبه گریو د ،یسازرهیذخ

در مواد خام،  یرییتغ نیحال، چن نیبا ا .دهدیگسترش م

مورد  یهایآورفن ندها،یدر ساختار فرآ یاساس رییمنجر به تغ

 .[ 1۵ ] شودیصنعت و جامعه م یاقتصاد میو مفاه استفاده

 

 کاهش مشتقات

ای طراحی شوند که توانند به گونهبسیاری از فرآیندها می

های اضافی و پسماندهای حاصل را کاهش استفاده از معرف

الزم است که مشتقی از یک ترکیب حاوی  معموال. دهند

هایی که در محصول نهایی مورد نیاز نیستند، سنتز شود، گروه

تر دهد تا راحتسازی اجازه میاما به مراحل سنتز یا خالص

با این حال، این مشتقات منجر به کاهش اقتصاد . پیش بروند

کنند که در محصول هایی را معرفی میشوند، زیرا اتماتم می

شوند، اما در نهایت به عنوان ضایعات به کار نمی یافتنهایی 

در حال حاضر  .وری اتم استاین در تضاد با اصل بهره .روندمی

ها انجام آن برای یهای تحقیقاتی برای یافتن جایگزینتالش

  .[ 16 شود ]می

 

 زیکاتال

ای طراحی شوند که توانند به گونهبسیاری از فرآیندها می

های اضافی و پسماندهای حاصل را کاهش استفاده از معرف

کاتالیز، واکنش شیمیایی فعال شده یا تسریع شده  .دهند

طبق گفته اوستوالد، کاتالیزورها موادی  .توسط کاتالیزور است

هستند که با فعال کردن یک حالت گذار با انرژی مطلوب بین 

بخشند، اما توسط آن ها، واکنش را سرعت میواکنش دهنده

شوند شوند و در معادله واکنش خالص ظاهر نمیمصرف نمی

کاتالیست ها نقش اساسی در اقتصاد صنعتی مدرن،  .[ 17 ]

زیست و در تمام فرآیندهای زیستی ایفا بر محیط در نظارت

اخیرا، سنتز نانوکاتالیست ها با اندازه و شکل خاص  .کنندمی

به منظور امکان حرکت آسان مواد در فاز واکنش و کنترل 

مورفولوژی نانوساختارها برای تطبیق خواص فیزیکی و 

های نانوکاتالیست سیستم .یافته استها، توسعهشیمیایی آن

گیرند، امکان تبدیل سریع که هسته پارامغناطیس را در بر می

کنند و انتخابی شیمیایی با بازده محصول عالی را فراهم می

  .[ 1۸ همراه است ] که با جداسازی و بازیابی کاتالیست

 

 بیتخر یبرا یطراح

ترین اهداف شیمی سبز به حداکثر رساندن تولید یکی از مهم

طراحی  .رساندن محصوالت جانبی ناخواسته استبا به حداقل 

ها و محصوالت و فرایندهایی که تاثیر کمتری بر انسان

کامپوزیت پایدار  و استفاده از زیست دارند، مانند ایجادمحیط

برای کاربردهای مختلف به عنوان یک  به عنوان یک محصول

اثر برای تثبیت سطوح کم و متوسط از پسماندهای بی دهما

های تزیینی، آجرهای ساختمانی و بتن واکتیو، کاشیرادی

  .[ ۸ سبک ]

 

 یاز آلودگ یریگشیپ یبرا یزمان واقع لیتحل

با پیشرفت در شیمی، تولید مواد شیمیایی سمی متعدد یک 

یکی از مفاهیم اصلی . زیست استمشکل جدی برای محیط

. گیری از آلودگی استشیمی سبز برای متخصصان پیش

خطرناک در فرموالسیون شیمیایی و کمتر مواد استفاده از 

به نظر ضروری های زیادی برای سال پسماندکاهش تولید 

در نتیجه هدف شیمی سبز از بین بردن مصرف و  .رسدمی

تولید مواد خطرناک از طریق طراحی فرایندهای تولیدی بهتر 

مجدد بر با نظارت  پسماندبرای مواد شیمیایی با حداقل تولید 

 .[ 19 فرآیندهای در حال اجرا است ]

 

 از حادثه یریگشیپ یبرا یمیشاستفاده از 

به  توانندیکه م ریواکنش پذ اریبس ییایمیاجتناب از مواد ش

 تیطور بالقوه باعث بروز حادثه در طول واکنش شوند، از اهم

که در  یاو شکل ماده ییایمیمواد ش برخوردار است. یاژهیو

انتخاب شود که  یابه گونه دیبا رودیبه کار م ییایمیش ندیفرآ

از جمله آزاد شدن سم، انفجار و  ییایمیحوادث ش لیپتانس

 نیتربه عنوان مثال، فراوان آتش را به حداقل برساند. لیتشک

 افتنی انیبا جر یبه طور تصادف تواندیمحلول، آب، م طیمح
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از  یادیمقدار ز انات،یزوسیا لیگاز مت یمخزن حاو کیدرون 

مواد  ریسا .کنداطراف آزاد طیرا به مح اناتیزوسیا لیمت

در  رند،یگیحاصل از آب قرار م یهامشهور که تحت واکنش

توسعه  یگریاگر واکنش د .شوندیم افتی ییایفلزات قل انیم

خطر انفجار منجر  کرد،یمعرف استفاده نم نیکه از ا افتییم

 .دیرسیبه مرگ به حداقل م

با  انیدر حالت جر تواندیم زین منیا یمیش ،یبه طور ذات

با قطر  یواکنش یهابا کانال یالوله یزراکتورهایاستفاده از ر

حجم واکنش، زمان  ،ییکردهایرو نیچن کوچک انجام شود.

 شیبا افزا دهند،یرا به شدت کاهش م ستیکاتال ازیواکنش و ن

امکان  یحت و کنندیم دیرا تشد ندهایزمان فرآ و بازده فضا

را فراهم  منیا یخطرناک به روش اریبس یهاانجام واکنش

در  انیجر یمیکاربرد ش ن،یعالوه بر ا .[۸] سازندیم

 کیغلبه بر اشکاالت کالس یبرا یاستراتژ کی زین زراکتورهایر

مانند عمق نفوذ محدود  و،یکروویاز ما یناش یندهایفرآ

 .[۸] دهدیجذب، نشان م طیبه داخل مح ویکروویما
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