
چکیذه
  ثب پالػتیکی ثٌذی ثؼتِ گشچِ ، اػت پالػتیکی تشکیجبت ٍ پالػتیک اػت افضایؾ حبل دس سٍص ثِ سٍص هختلف ّبی کبسثشد ٍ اًَاع دس آى تَلیذ کِ هلٌَػی هَاد اص یکی

  هـکالت ؿذ هغشح پالػتیک ثٌذیْبی ثؼتِ ثحث صهبًیکِ اص هتبػفبًِ ٍلی کٌذ هی فشاّن سا غزایی هَاد خلَكب هختلف هحلَالت اص ػبلی حفبظت اهکبى ًبصل قیوتی
  چٌذ ثِ هحیظ ثِ آًْب ثشگـت ٍ تجضیِ ٍ ؿذُ تَلیذ ػٌگ رغبل ٍ ًفتی ّبی فشاٍسدُ اص ثبصاس دس هَجَد پالػتیکْبی اکثش. اػت ؿذُ ثـشیت گیش گشیجبى ًیض آى اػبػی

 صیؼت اكلی دلیل.ثبؿذ هی صیؼت هحیظ آلَدگی ًتیجِ دس ٍ آًْب پزیشی تخشیت صیؼت ػذم هَاد ایي هـکالت ثضسگتشیي اص یکی عَسیکِ ثِ کـذ هی عَل ػبل ّضاس
  هـکل ثب کٌٌذُ تجضیِ هَجَدات تَػظ سا آى تجضیِ کِ ثَدُ آى هًََهشّبی ثیي قَی پیًَذ ٍ پلیوش هَلکَل عَل ثَدى عَیل ، هؼوَل پالػتیکْبی ًجَدى پزیش تخشیت
  سا جذیذی هلشفی الگَّبی آًْب ثَدى ایوي ثِ ًیبص ٍ پلیوشّب صیؼتی ّبی آلَدگی ثب ساثغِ دس صیؼت هحیظ دٍػتذاساى تَػظ هذاٍم ّبی آگبّی ٍ تالؽ.کٌذ هی هَاجِ
  اص هخلَعی ًَع یک ، داسین پزیش تخشیت صیؼت پالػتیک ًَع دٍ کلی عَس ثِ.ثبؿذ هی پزیش تخشیت صیؼت هَاد ثب هحلَالت ثٌذی ثؼتِ ؿبهل کِ کٌذ هی هؼشفی

  هی تجضیِ ٍ سٍد هی ثیي اص حذٍدی تب ؿذى اًذاختِ دٍس اص پغ هذتی اص ثؼذ کِ اتیلي پلی ٍ ًـبػتِ اص هخلَعی اص فیلن تْیِ هبًٌذ اػت هلٌَػی ٍ عجیؼی پالػتیکْبی
  ٍ ّب پشٍتئیي اص حبكل پزیش تخشیت صیؼت هَاد سٍی ثش هغبلؼِ اخیش دِّ دٍ عی دس.سًٍذ هی ثیي اص كذ دس كذ کِ خَساکی ّبی فیلن ٍ ّب ٍسقِ دیگشی ٍ ؿَد

  ثؼتِ.ثبؿٌذ ًفتی هـتقبت اص حبكل ػٌتضی پلیوشّبی ثشای هٌبػت جبیگضیي تَاًٌذ هی ثبلقَُ عَس ثِ هبکشٍهَلکَلْب ایي. اػت یبفتِ ٍػیؼی گؼتشؽ ّب کشثَّیذسات
 هقبلِ ایي سد.ؿًَذ هی تقؼین خَساکی ّبی پَؿؾ ٍ ّب فیلن دػتِ دٍ ثِ داسًذ سا غزایی هبدُ ّوشاُ ثِ هلشف ٍ ثَدى خَساکی قبثلیت کِ پزیش تخشیت صیؼت ثٌذیْبی
.گشدد هی اؿبسُ غزایی هَاد ثشای هٌبػت پزیش تخشیت صیؼت ثٌذیْبی ثؼتِ ػٌَاى ثِ خَساکی ّبی پَؿؾ ٍ ّب فیلن کبسثشد ثِ هشٍسی

ثؼتِ ثٌذی هَاد غزایی ،صیؼت تخشیت پزیش ،فیلن خَساکی: ٍاطُ ّبی کلیذی 
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نتیجه گیزی
  ثبلقَُ عَس ثِ هبکشٍهَلکَلْب ایي. اػت یبفتِ ٍػیؼی گؼتشؽ ّب کشثَّیذسات ٍ ّب پشٍتئیي اص حبكل پزیش تخشیت صیؼت هَاد سٍی ثش هغبلؼِ اخیش دِّ دٍ عی دس

.ثبؿٌذ ًفتی هـتقبت اص حبكل ػٌتضی پلیوشّبی ثشای هٌبػت جبیگضیي تَاًٌذ هی
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 صیؼت هَاد سٍی ثش هغبلؼِ اخیش دِّ دٍ عی دس ٍ اػت کشدُ هؼغَف پزیش تخشیت صیؼت هَاد اص اػتفبدُ ثِ سا ّوگبى تَجِ ػٌتضی پلیوشّبی اص ًبؿی آلَدگیْبی اهشٍصُ
  ػٌتضی پلیوشّبی ثشای هٌبػت جبیگضیٌی تَاًٌذ هی ثبلقَُ عَس ثِ ّب هبکشٍهَلکَل ایي . اػت یبفتِ ٍػیؼی گؼتشؽ ّب کشثَّیذسات ٍ ّب پشٍتئیي اص حبكل پزیش تخشیت
  عَل ػبل ّضاس چٌذ هحیظ ثِ ثشگـت ٍ آًْب تجضیِ ٍ ّؼتٌذ هحیظ ثِ ثبصگـت قبثل غیش ثبصاس دس هؼوَل پالػتیکْبی اکثش . (2) سًٍذ ؿوبس ثِ ًفتی هـتقبت اص حبكل

  هی گیبّبى ٍ ّب ػبصٍاسُ سیض هثل ؿًَذُ تجذیذ هٌبثغ اص پزیش تخشیت صیؼت ّبی پالػتیک تَلیذ پی دس صیؼتی ػلَم هحققبى هـکل ایي سفغ هٌظَس ثِ . کـذ هی
  ّبی پالػتیک اص اػتفبدُ ٍ تَلیذ ػوت ثِ دًیب اکٌَى ّن کِ اػت ایي ٍاقؼیت اهب ثشاًگیضد سا افشاد اص ثؼیبسی تؼجت هَججبت ؿبیذ خَساکی پالػتیکْبی تَلیذ.ثبؿٌذ

  صیش ثِ صًذُ هَجَدات فؼبلیت تَػظ ػبدگی ثِ کِ اػت هَادی هؼٌی ثِ Biodegradable یب پزیش تخشیت صیؼت ٍاطُ ..سٍد هی پیؾ خَساکی ٍ پزیش تخشیت صیؼت
  ثِ ػوذتب کِ داسد ٍجَد هحلَل پزیشی تخشیت صیؼت تؼییي ثشای هتؼذدی ّبی اػتبًذاسد . هبًٌذ ًوی ثبقی هحیظ دس ایي ثٌبثش ٍ ؿذُ تجضیِ خَد ػبصًذُ ّبی ٍاحذ

  اػتفبدُ ثب ّب پالػتیک تَلیذ حبل ایي ثب . اػت هتفبٍت هختلف کـَسّبی دس اػتبًذاسد ایي . ؿَد هی هحذٍد هبُ ؿؾ تب دٍ هذت دس هحلَل اص دسكذ 90 تب 60 تجضیِ
.(13) ؿَد هی عجیؼی کٌٌذگبى تجضیِ تَػظ آًْب تجضیِ ػَْلت ثبػث هختلف عجیؼی هٌبثغ اص

پذیز تخزیب سیست پالستیک انواع
  اتیلي پلی ٍ ًـبػتِ اص هخلَعی اص فیلن تْیِ هبًٌذ اػت هلٌَػی ٍ عجیؼی پالػتیکْبی اص هخلَعی ًَع یک ، داسین پزیش تخشیت صیؼت پالػتیک ًَع دٍ کلی عَس ثِ
 فیلوی ( ػٌتضی ٍ عجیؼی پلیوش) اتیلي پلی ٍ ًـبػتِ کشدى هخلَط ثب هحققبى ؿَد هی تجضیِ ٍ سٍد هی ثیي اص حذٍدی تب ؿذى اًذاختِ دٍس اص پغ هذتی اص ثؼذ کِ

  هتَجِ سا خَد تحقیقبت هحققبى ؿًَذ ًوی تخشیت كذ دس كذ ثٌذی ثؼتِ ّبی فیلن ًَع ایي آًجبئیکِ اص سًٍذ هی ثیي اص هذتی اص پغ کِ اًذ کشدُ تْیِ پزیش تخشیت
  دس هَجَد ّبی آًضین ٍ ثبکتشی ، هیکشٍة تَػظ ّب ثٌذی ثؼتِ ًَع ایي . ؿًَذ هی تخشیت ّن كذ دس كذ کِ اًذ کشدُ ثٌذی ثؼتِ خَساکی ّبی فیلن ٍ ّب ٍسقِ ػبخت
  هلشف ٍ ثَدى خَساکی قبثلیت کِ پزیش تخشیت صیؼت ثٌذیْبی ثؼتِ (13). سٍد هی ثیي اص ٍ ؿَد هی تجذیل کشثي اکؼیذ دی ٍ آة ثِ خَسؿیذ ًَس هجبٍست دس یب خبک

  ای الیِ كَست ثِ غزایی هبدُ ثٌذی ثؼتِ دس کبسثشد اص قجل خَساکی فیلوْبی.(3) ؿًَذ هی تقؼین خَساکی پَؿـْبی ٍ فیلوْب دػتِ دٍ ثِ داسًذ سا غزایی هبدُ ّوشاُ ثِ
  ایي کِ ؿًَذ تَلیذ کیؼِ ٍ پبچ ، کپؼَل ، لفبف ؿکل ثِ تَاًٌذ هی فیلوْب.(4) سًٍذ هی کبس ثِ ثٌذی ثؼتِ ثشای ػٌتضی پلیوشّبی ّوبًٌذ ثؼذ ٍ ؿًَذ هی تَلیذ ًبصک

  اص ثخـی ػٌَاى ثِ پَؿؾ ثٌبثشایي .ؿًَذ هی تـکیل غزایی هبدُ سٍی ثش ّب فیلن خالف ثش خَساکی ّبی پَؿؾ . ؿًَذ هی گیشی قبلت صیبد ضخبهت ثب هحلَالت
  ٍ ّب فیلن.(5) گیشد هی كَست کشدى ٍس غَعِ ٍ کشدى اػپشی ، صدى ٍاکغ ًظیش ّبیی سٍؽ تَػظ ایٌکبس .هبًذ هی ثبقی هحلَل سٍی اػتفبدُ هَقغ ٍ ثَدُ هحلَل
 تٌفؼی گبصّبی تجبدل اص خَة ثؼیبس ثبصداسًذگی ، پزیشی تخشیت صیؼت . ثبؿٌذ هی فشدی ثِ هٌحلش هضایبی داسای ػٌتضی پلیوشّبی ثب هقبیؼِ دس خَساکی ّبی پَؿؾ

  اص هکبًیکی كذهبت هقبثل دس هحلَل حفبظت ّوچٌیي ٍ داس عؼن ٍ ثَداس تشکیجبت تجبدل ٍ اًتقبل اص ثبصداسًذگی ، ّب ػجضی ٍ ّب هیَُ تٌفغ کٌتشل ًتیجِ دس ٍ (6)
.(7) ثبؿٌذ هی خَساکی ّبی پَؿؾ ٍ ّب فیلن هضایبی هْوتشیي جولِ
  حبهل ػٌَاى ثِ تَاًٌذ هی ّب پَؿؾ ًَع ایي کِ ایٌؼت ػٌتضی پلیوشّبی ثب هقبیؼِ دس خَساکی ّبی پَؿؾ ٍ ّب فیلن هضایبی اص دیگش یکی ؿذُ رکش هَاسد ثش ػالٍُ
  ثٌذی ثؼتِ .ؿَد هی گفتِ فؼبل ثٌذی ثؼتِ آًْب ثِ حبلت ایي دس کِ کٌٌذ ػول غیشُ ٍ ّب اکؼیذاى آًتی هیکشٍثی ضذ هَاد هبًٌذ هختلف تشکیجبت ٍ ّب افضٍدًی ثشای
  ّبی تٌؾ ٍ آة ثخبس ٍ گبصّب یشاثش دس ثبصداسًذگی خَاف خَاف هبًٌذ ) هؼوَل ّبی ثٌذی ثؼتِ ثبصداسًذگی خَاف داؿتي ثش ػالٍُ کِ اػت ثٌذی ثؼتِ ًَػی فؼبل

  دس .(9) گشدد هی حفظ غزایی هبدُ کیفیت حبل ػیي دس ٍ ثخـذ هی ثْجَد سا غزایی هبدُ حؼی ٍیضگیْبی یب ٍ هبًذگبسی ، ایوٌی ، ثٌذی ثؼتِ ؿشایظ تغییش ثب ( هکبًیکی
  یبفتِ صیبدی گؼتشؽ ثبؿٌذ ؿذُ فشایٌذ کوتشیي هتحول کِ تبصُ غزایی هَاد اص اػتفبدُ ثِ توبیل کٌٌذُ هلشف آگبّی افضایؾ ٍ تکٌَلَطی پیـشفت ثب اخیش ػبلْبی عی

  غزایی اسصؽ کبّؾ ثش ػالٍُ ٍ ًجَدُ هٌبػت ( تبصُ گَؿت هبًٌذ ) تبصُ غزایی هَاد ثشای خلَكب غزایی هَاد ًگْذاسی ٍ فشایٌذ سایج ّبی سٍؽ اص ثؼیبسی . اػت
 پظٍّؾ اخیش ّبی ػبل دس ٍ ثبؿذ هی غزایی هَاد ًَع ایي ًگْذاسی ثشای ًَیٌی سٍؽ فؼبل ثٌذی ثؼتِ اص اػتفبدُ . داسًذ آى ًْبیی کیفیت ثش ًبهغلَثی اثشات هحلَل

  ٍ ( پَؿؾ یب ) ثٌذی ثؼتِ هبدُ ، غزا ثیي ّبیی کٌؾ ثشّن ؿبهل فؼبل ثٌذی ثؼتِ تکٌَلَطی . اػت گـتِ اًجبم آى کشدى اقتلبدی ٍ تَلیذ ثشای ای گؼتشدُ ّبی
  فؼبل ثٌذی ثؼتِ (10) ثبؿذ ًیض آى هبًذگبسی افضایؾ ثِ قبدس کٌذ هی حفظ سا هحلَل اهٌیت ٍ کیفیت کِ حبل ػیي دس ثبیؼتی کِ ثبؿذ هی ثؼتِ داخل گبصی اتوؼفش

                ، اکؼیظى گشفتي –(هیکشٍثی آًتی ) هیکشٍثی ضذ فؼبلیت : اص ػجبستٌذ ّب ًقؾ ایي . ًذاسد ٍجَد سایج ثٌذیْبی ثؼتِ دس کِ ثبؿذ داؿتِ سا هتؼذدی ّبی ًقؾ تَاًذ هی
. اتبًَل یب ٍ عؼوی هَاد کشدى سّب –(اػکبًٍجشی ٍیظگی ) اتیلي یب سعَثت

     ًتیجِ دس ٍ ؿَد هی اًجبم عَالًی صهبى دس ٍ آّؼتِ كَست ثِ غزایی هبدُ ػغح ثِ پلیوشی هبتشیکغ اص هیکشٍثی ضذ هَاد اًتـبس ، فؼبل ّبی ثٌذی ثؼتِ دس            
  فبص کشدى عَالًی ٍ سؿذ ػشػت کبّؾ عشیق اص هیکشٍثی ضذ هَاد . داؿت خَاّذ ٍجَد فشاٍسدُ ػغح دس هیکشٍثی ضذ هبدُ اص ثبالیی غلظت عَالًی هذت ثشای

.(8) ؿًَذ هی غزایی ّبی فشاٍسدُ هبًذگبسی افضایؾ ثبػث ّب هیکشٍة ًبثَدی ٍ کشدى فؼبل غیش یب ٍ ّب هیکشٍاسگبًیؼن تبخیشی

پذیز تخزیب سیست و خوراکی های فیلم خواص
  یب آة دس ؿًَذگی حل –ؿًَذُ حل هَاد ٍ گبص ، سعَثت ثشاثش دس ػذگشی هبًٌذ ثٌیبدی خَاف یکؼشی داسای ثبیذ حتوب خَساکی یب پزیش تخشیت صیؼت ّبی فیلن

  ثؼتگی کبسثشد ًَع ٍ ػبخت سٍؽ ، سفتِ کبس ثِ هَاد ًَع ثِ ّب فیلن دس خَاف ایي . ثبؿٌذ ػویت ػذم ٍ سئَلَطیکی ٍ هکبًیکی خَاف –ظبّش ٍ سًگ –چشثی
  تـکیل اكلی ػبهل . ًوَد اػتفبدُ اکؼیظى ضذ ػَاهل ٍ ّب کؾ ،هیکشٍة ػشضی اتلبالت ایجبد ػَاهل ّب، کٌٌذُ ًشم اص تَاى هی خَاف ایي ثْجَد ثشای . داسد

  ایي. داسد ثؼتگی آى ػبختبسی یکپبسچگی ٍ پیَػتگی ثِ فیلن خَاف گفت تَاى هی ٍاقغ ثِ ٍ ثبؿذ هی اًْب دس سفتِ کبس ثِ هبدُ ًَع ّب فیلن ایي دس خَاف دٌّذُ
  . اػت ٍاثؼتِ پلیوش صًجیش جبًجی ّبی گشٍُ هَقؼیت ٍ ًَع ٍ هَلکَلی ٍصى تَصیغ ، هَلکَلی صًجیشّبی ؿکل ٍ عَل ثِ دقیق عَس ثِ ٍ پلیوش ػبختبس ثِ یکپبسچگی

  دس ثلَسیي ًیوِ یب ( آهَسف ) ؿکل ثی پلیوشّبی خَاف دس ثْجَدّبیی ثبیذ حتوب هثبل ثشای . اػت ٍاثؼتِ ًیض دّی ؿکل ؿشایظ ٍ ًَع ثِ فیلن خَاف الجتِ
.ؿَد اػوبل (tg) ؿیـِ اًتقبل دهبی ثبالی کبسثشدّبی

  ( آهَسف ) ؿکل ثی ّبی پالػتیک ثیَ کبسثشد کلی عَس ثِ . اػت هَثش آة ثشاثش دس هقبٍهت هیضاى ٍ حشاستی ًظش اص کبسثشد ؿشایظ سٍی ثش کبهال ؿیـِ اًتقبل دهبی
  اص کوتش دهبّبی دس .( آثذٍػت پلیوشّبی دس خلَف ثِ ) ثبؿذ هی سعَثت تبثیش تحت هَاد ایٌگًَِ ؿیـِ اًتقبل دهبی کِ اػت ػلوی ٍاقؼیت ایي اص هتبثش ؿذیذا
(tg) تجؼیت آسًیَع ساثغِ اص حشاست دسجِ ثِ ًؼجت ( تٌؾ اص آػَدگی هبًٌذ )  فیلن هکبًیکی سفتبس ًحَُ ٍ اػت ضؼیف ثؼیبس پلیوش صًجیشُ چشخـی ّبی جٌجؾ  

 گشاد ػبًتی دسجِ یکلذ ٍ (tg) ثیي دهبّبی دس . ؿَد هی دیذُ پلیوش ی صًجیشُ ٍ ّب هَلکَل دس ؿذیذی حشکبت ٍ چشخؾ (tg) اص ثیـتش دهبّبی دس . کٌذ هی
.(13) ؿَد هی ثیبى الًذل –ٍیلیبم ساثغِ ثب چشخـی جٌجـی سفتبس آى اص ثیـتش

میکزوبی ضذ های فیلم اس استفاده کاربزد و تاریخچه
 هَاد اص صهبًیکِ . هیگشدد ثش دٍس خیلی ّبی صهبى ثِ هیکشٍثی ضذ تشکیجبت حبٍی ػٌتضی ّبی فیلن ٍ هیکشٍثی ضذ خَساکی ّبی پَؿؾ ٍ ّب فیلن اص اػتفبدُ 

  ثَدًذ خَساکی پشٍتئیي جٌغ اص ّبیی لَلِ ػوذتب عجیؼی ّبی لفبف ایي . ؿذ هی اػتفبدُ ػَػیغ پَؿؾ ػٌَاى ثِ آلی اػیذّبی ٍ ؿیویبیی ّبی ًگْذاسًذُ حبٍی
  لفبف ایي ًگْذاسًذگی خبكیت ثْجَد ثشای اػیذی تیوبسّبی ٍ دادى دٍد ، صًی ًوک ّوچَى هختلفی ّبی سٍؽ اص . ؿذ هی پش آًْب داخل دس ػَػیغ خویش کِ

  ؿذًذ هی دادُ پَؿؾ هیکشٍثی ضذ تشکیجبت حبهل ّبی طل ثب ًیض گَؿت ّبی الؿِ ٍ قغؼبت ، ّب ػَػیغ دادى پَؿؾ ثش ػالٍُ . ؿذ هی اػتفبدُ عجیؼی ّبی
  ثَدًذ آلظیٌبت کلؼین ًظیش پشٍتئیٌی غیش ّبی كوغ جٌغ اص ّب پَؿؾ ایي اغلت ٍجَد ایي ثب . ؿَد جلَگیشی آًْب دس پبتَطى ٍ صا فؼبد ّبی ثبکتشی سؿذ اص تب
.ثَدًذ(11 ) الکتیک اػیذ ٍ اػتیک اػیذ ٍ (1) ًبیؼیي ، آلظیٌبت کلؼین ّبی پَؿؾ ثِ ؿذُ افضٍدُ هیکشٍثی ضذ تشکیجبت.

  ّبی هیکشٍاسگبًیؼن ثش سا ػیش اػبًغ ٍ هبسی سص ، کَّی پًَِ ّبی ػلبسُ حبٍی پٌیش آة پشٍتئیي ّبی فیلن هیکشٍثی ضذ اثشات(12) ػبسیکَع ٍ ػیذین
  کِ داد ًـبى آهذُ دػت ثِ ًتبیج . کشدًذ هغبلؼِ تیذیغ ایٌتش ػبلوًَال ٍ پالًتبسٍم الکتَثبػیلَع ، هًََػیتَطًض لیؼتشیب ، کلی اؿشیـیب ، اٍسئَع اػتبفیلَکَکَع

  ّبی هیکشٍاسگبًیؼن ثش سا تشی ٍػیغ ثبصداسی هٌبعق دسكذ 4 تب غلظت افضایؾ ثب ػیش ٍ کَّی پًَِ ٍ ًذاسد هیکشٍثی ضذ اثش ّیچ آصهَى هَسد غلظت 4 دس سصهبسی
. دادًذ ًـبى ؿبخق
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