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  :چكيده

از ماده اي به در حال حاضر.يكي از از مباحث مهم در دنياي امروزي ، استفاده از مواد شيميايي گوناگون در زندگي روزمره مي باشد

تفاده از استفاده هاي گوناگون در تمامي مراحل زندگي مانند اس .نام نفت خام بيش از بيست هزار محصول متفاوت ديگر بدست مي آيد

باعث شده است كه آلودگي هاي زيادي در محيط ... انواع سوختها ، پالستيكها، الستيكها، دارو ها، رنگها ، طعم دهنده ها ، اسانسها و 

  .زندگي پديدار شود و مسائل و مشكالت فراواني را براي انسانها و موجودات كره زمين ، بوجود آيد

اگر . ، يكي از مباحث علمي مهم در دنياي كنوني است) شيمي سبز(ه بهينه از مواد شيميايي لذا امروزه بحث آموزش شيمي و استفاد

، فرا گيران علم شيمي بتوانند به چگونگي توليد و تهيه مواد شيميايي آشنا باشند و بهترين راههاي توليد و استفاده اين مواد را بدانند 

در اين مقاله در مورد برخي  .تاثير بسزايي خواهد داشت آرامش و امنيت در جهان،و احساس مسلما در كاهش آلودگي هاي مواد شيميايي 

از راههاي توليد مواد شيميايي كه آلودگي كمتري در محيط  ايجاد مي كنند ، بحث مي شود و راههاي استفاده صحيح و درست از مواد و 

امروزه بر خي از  .بنياد هاي شيمي سبز مباحثي ارائه شده استهمچنين در مورد اصول و . ل شيميايي مورد توجه قرار مي گيرد يوسا 

كشور هاي قدرتمند اقتصادي و سياسي در دنيا با استفاده  هاي فراوان از نفت خام و فراورده هاي نفتي و سوختهاي فسيلي ، آلودگي هاي 

  .ح و ثبات و آشتي بين ملتها را از بين برده اندنموده و صلآنها تجاوز  و به زندگي سالم و پاكه زيادي را در كره خاكي بوجود آورد
  

  شيمي سبز ، سوختهاي پاك ، آلودگيهاي زيست محيط :كليد واژه 
  

  :مقدمه

. تر شده است روز به روز پر رنگ،روزمره شيمي نقشي بنيادي در پيشرفت تمدن آدمي داشته و جايگاه آن در اقتصاد، سياست و زندگي

گيري نيز به سالمت آدمي و  هاي چشم شرفت خود، كه همواره با سود رساندن به آدمي همراه بوده، آسيببا اين همه، شيمي طي روند پي

اند، كه با سالمت آدمي و  ها كوشش و پژوهش، مواد خامي را از طبيعت برداشت كرده ها طي سال شيميدان. محيط زيست وارد كرده است

. اند اند كه سالمت آدمي و محيط زيست را به چالش كشيده ا به موادي دگرگونه كردهها ر شرايط محيط زيست سازگاري بسيار دارند، و آن

رسان و هميشگي  هاي بسيار آسيب هاي زيادي به صورت زباله گردند و سال ي طبيعي مواد باز نمي سادگي به چرخه چنين، اين مواد به هم

  .ماند در طبيعت مي

ي كار چيست؟ آيا دوري و پرهيز از  اما، چاره. ايم ي و محيط زيست شنيده و خواندههاي مواد شيميايي به بدن آدم بارها از آسيب

توانيم به كار نبريم؟  ها را مي ها دوري كنيم؟ كدام توانيم از آن اي مي تواند به ما كمك كند؟ تا چه اندازه گيري از مواد شيميايي مي بهره

با آسيب به سالمت آدمي يا محيط زيست همراه نباشد؟ داروهايي كه سالمتي ما به  توان يافت كه هاي شيميايي را مي يك از فرآورده كدام

توان آب تصفيه شده با مواد  ها را به كار نبريم؟ آيا مي توانيم آن آيا مي. اند هايي به بدن ما همراه ها بستگي زيادي دارد، خود با آسيب آن

ها  تر آن رسان بودن بيش اند كه در زهرآگين بودن و آسيب ميايي گوناگون فراگرفتهشيميايي را ننوشيم؟ پيرامون ما را انبوهي از مواد شي

  .توانيم دوري كنيم ها نيز نمي شكي نداريم و از بسياري از آن

گمان هر اندازه كه بتوانيم از به كارگيري مواد شيميايي در زندگي خود پرهيز كنيم يا از رها شدن اين گونه مواد در طبيعت  بي

گيرانه، كه تا كنون  رسد در كنار اين راهكارهاي پيش اما به نظر مي. ايم ري كنيم، به سالمت خود و محيط زيست كمك كردهجلوگي

ي ساختن مواد شيمايي در  هاي كارآمدتري نيز بيانديشيم كه دگرگوني در شيوه اند، بايد به راه كارآمدي چشمگيري از خود نشان نداده

  .هاست ها به آدمي و محيط زيست، يكي از اين راه هاي آن راستاي كاهش آسيب
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  شيمي سبز چيست؟

دهند  كاهش مي رسان به سالمت آدمي و محيط زيست را كارگيري و توليد مواد آسيب ها و فرآيندهاي شيميايي كه به طراحي فرآورده

  .، شيمي سبز گويند برند يا از بين مي
  

  آلودگي چيست؟

شود يا به عبارت ديگر، آلودگي شامل وارد كردن مواد يا انرژي به  ناميده مي )Pollution(لودگيهر نوع برهم زدن تعادل طبيعي آ

در واقع . وسيله انسان در محيط زيست است به طوريكه در نتيجه اين عمل منابع حياتي يا سالمت انسان در معرض خطر قرار گيرد

هاي گوناگون علوم  ودگي محيط زيست آغاز شد و با پيشرفت او در زمينهچنانچه اغراق نباشد ازهنگامي كه انسان آتش را كشف كرد آل

ها و آب  و تخليه  ل كند كاربرد انواع حال اي كه محيط زيست را متاثر مي هاي عمده در حال حاضر يكي از آلودگي. ميزان آن افزايش يافت

  .هاي ناشي از آنهاست پساب

ها، صنايع الكترونيك، صنايع كاغذ و خمير كاغذ، صنايع شيميايي و  صنعتي شامل نيروگاهها و فرآيندهاي  امروزه تقريباً همه كارخانه

به منظور تامين اين نياز . اند ها وابسته ها و صنايع غذايي به كاربرد گسترده آب و يا ساير حالل پتروشيميايي، معادن، صنايع پاك كننده

هاي  در هرحال با وجود احتياط. شود دار شده توليد مي هاي هالوژن آلي و حالل حالل ميليــارد كيـلوگرم 15تقريباً هر سال در جهان 

چراكه تحت كنترل نگه داشتن و بازچرخش كامل آنها امري بس دشوار   كنند، ها را آلوده مي فراوان، آنها به طور يقين هوا، زمين و آب

 Solvent-free(ها از راه توسعه فرآيندهاي آزاد از حالل حالل اي بر روي كاهش كاربرد هاي گسترده بدين ترتيب اخيراً پژوهش. است

processes( هاي زيادي در  افزون بر اينها تالش. ها متمركز شده است  و همچنين قرادادهايي با ضمانت اجرايي باال جهت بازچرخش حالل

هاي سبز مطرح  ل كه تحت عنوان حال هايي با خطرات كمتر براي محيط زيست در جريان است جهت يافتن و جايگزين كردن حالل

  .باشند مي

روند؛ با اين حال در  ها در موارد گوناگوني از جمله به عنوان كمك فرآيند، عوامل تميز كننده و توزيع كننده به كار مي اصوالً حالل

شود، به  كار گرفته شده و آلوده ميافزون بر اين، مقادير زيادي آب در فرآيندهاي مختلف به . شوند نهايت به ناچار وارد اكوسيستم مي

باشد و اين مقدار  متر مكعب مي) 6×  1012(ميليارد  6000هاي مختلف صنعت در جهان حدود  طوري كه مصرف ساالنه آب در بخش

  :اعداد زير به عنوان مثال آورده شده است. شود مصرف با پيشرفت فناوري، سال به سال بيشتر مي

  . كار رود تر آب براي رنگرزي يك كيلوگرم از الياف بهلي 100در صنعت نساجي حدود  -1

ميليون ليتـر پسـاب شـامل حـالل آلـي و آب       5تقريباً  ، )قطعه 5000با روزانه توليد حدود (هاي توليد قطعات ريزالكترونيكي  كارگاه -2

  .كنند ايجاد مي

  . برد ليتر آب بسيار خالص به كار مي 40000 روزانه حدود) Chemical-Mechanical Planarization( يا  CMPدستگاه استاندارد  -3

  .رود متر مكعب آب  به كار مي 1350براي توليد هر تن آلومينيم حدود  -4

  .متر مكعب آب مورد نياز است 250براي توليد هر تن فوالد حدود   -5

  .متر مكعب آب مورد نياز است 40تن يا به عبارتي حدود  40براي توليد هر خودرو حدود   -6

  .رود متر مكعب آب  به كار مي 2400د هر تن كاغذ حدود براي تولي  -7

  .رود متر مكعب آب  به كار مي 200براي توليد هر تن مواد شيميايي حدود   -8

  .رود متر مكعب آب  به كار مي 100براي توليد هر تن شكر حدود   -9

  .رود متر مكعب آب  به كار مي 6براي توليد هر تن چرم حدود  -10

  .رود متر مكعب آب به كار مي  4-12حدود  براي تصفيه هر بشكه نفت -11

هاي آماري بسياري درباره مصرف آب در كشورهاي پيشرفته انجام گرفته و در نهايت ميزن مصرف آشكار آب براي هر نفر در  پژوهش

  .ليتر برآورد شده است 6000ليتر و مصرف نهايي آب براي هر فرد مطابق جدول زير چيزي حدود  300روز حدود 
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  ميزان مصرف به ليتر  رفمحل مص

  2600  هاي غذايي كشاورزي و توليد فرآورده

  2400  انرژي الكتريكي و سوخت

  700  صنايع و معادن

  34  امور خدمات و بازرگاني

  

نيز به ميزان زيادي به  )The Dry Cleaning Industry( ها  افزون بر مصارف گوناگون آب، خدمات و واحدهايي نظير خشكشويي

را به  )perc  C2Cl4(هزار خشكشويي وجود دارد كه  پركلرواتيلن 100به طور تقريبي در سطح جهان چيزي حدود . اند ابستهها و حالل

بسيار سمي است و تاثيرات سوء آن بر روي كارگران  perc شماري نشان داده كه مطالعات بي. برند كار مي عنوان نخستين فرآيند حاللي به

هرچيزي كه در در واقع . استبرند، مشاهده شده  هاي خشك به كار مي كنندگاني كه پاك كننده چنين واحدهايي و نيز مصرف

هاي  تلقي گردد، اين مورد حتي براي لباس )Hazardous Waste(در تماس بوده بايد به عنوان پساب خطرناك perc ها با خشكشويي

  .!پوشيم صادق است اي هم كه مي خشكشويي شده
به عنوان نمونه . باشند ها و دفع ضايعات حاللي مي ت اينكه صنايع غذايي هم درگير مصرف انواع حاللآنچه حائز اهميت اس

ها تن روغن از  هاي سويا و نيز جداسازي ميليون دانهميليون تن  8به طور روزانه براي استخراج روغن گياهي از بيش از  )C6H14(هگزان

، هگزان را )Environmental Protection Agency(فاظت از محيط زيست اياالت متحدهآژانس ح. رود هاي تجاري به كار مي ساير دانه

آمار بندي نموده است؛ اين در حالي است كه مطابق  دسته )HAP ) ((Hazardous Air Pollutant((به عنوان يك آالينده خطرناك هوا 

هگزان ) هزار تن20(ميليون كيلوگرم  20بيش از   ،)EPA(هآژانس حفاظت از محيط زيست اياالت متحد) .T.R.I (هاي آزاد سمي موجودي

افزون بر اين هگزان در . اي دارد هاي گياهي كاربرد گسترده به صورت آزاد در جو موجود است چراكه اين حالل در استخراج حاللي روغن

  .بسياري از صنايع شيميايي و پتروشيميايي نيز كاربرد دارد

قايع ناخوشايندي كه در ارتباط با آزاد شدن عوامل سمي در محيط بود، قوانيني در اياالت متحده و در پي افزايش و 1960از دهه 

ها پيش از تخليه به منابع طبيعي  قوانين در نخستين گام بر تصفيه پساب. وضع شد كه در برابر چنين مشكالتي اقدامات الزم به عمل آيد

، سياست زيست محيطي ملي خود را 1990قانون جلوگيري از آلودگي اياالت متحده در  .و يا خنثي سازي آنها پس از تخلـيه تاكيد كردند

نخستين تاكيد اين قانون بر جلوگيري از آلودگي، . بر پايه جلوگيري از تشكيل پساب در منبع توليد، سرلوحه كاري خويش قرار داده است

در نتيجه تغييرات . شود ياد مي )Green Chemistry(شيمي سبز باشد كه اغلب از آن به عنوان مي صنايع شيمياييمتوجه پژوهش در 

ايجاد شده در قوانين و نيز به سبب رشد افكار عمومي در حمايت از محيط زيست، تاكيد فراواني به صنايع در جهت كاهش يا حذف 

ها و آب  كاهش رها نمودن حالل بدين ترتيب رويكردها به سمت. هاي آلي درفرآيندهايشان صورت گرفته است كارگيري آب و حالل به

  :باشد آلوده به اكوسيستم است كه شامل موارد ذيل مي

  ها ل كاهش مصرف يا بازچرخش آب و يا حال -1

   ))آزاد از حالل((اندازي فرآيندهاي  راه  -2

 .اند آلي به كار مي بر ده هاي در فرآيندهايي كه آب و حال ) Solvent Alternative(هاي جايگزين  كارگيري حالل به -3
  

  )Reduction &/ or Recycling(كاهش مصرف حالل و يا بازچرخش

) Closed-Loop(هايي با چرخه بسته  اي در زمينه تكميل سيستم هاي قابل مالحظه بسياري از صنايعي كه در باال ذكر شد پيشرفت

كليه صنايع در سراسر دنيا به طور موثري  .نمودند كه سبب كاهش مصرف حالل و يا كاربرد آب و نيز بهبود توانايي بازچرخش شده است

  .اند هاي نائل آمده ها از چنين فرآيندهايي به موفقيت در جهت كاهش انتشار حالل
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  )   Switching to Solvent-Free Processes(اندازي فرآيندهاي آزاد از حالل  راه

هاي آلي و ساير تركيبات  ها شامل حذف حالل مثال. اند ها را از مراحل كليدي فرآيندهايشان حذف كرده تاكنون چندين صنعت حالل

همچنين به . باشد هاي جامد مي از برخي پوشش% 100و به ميزان   هاي گردي آزاد از حالل ها، پوشش ها و رنگ فرار از بسياري از پوشش

در رويكردي نوين . رود كار ميهاي آلي به  دهي به عنوان جايگزيني به جاي حالل كارگيري  آب در برخي كاربردها نظير پوشش

در . بندند فاز مذاب را به كار مي) پليمريزاسيون(آوري بسپارش اي آزاد از حالل برپايه فنه شيوه ،كربنات به طور فزآينده توليدكنندگان پلي

. ن بسپارش استاست كه اين شيوه بر خالف روش پيشي Aكارگيري دي فنيل كربنات و بيس فنل  حال حاضر اين بسپارش بر اساس به

  .گرفت درون متيلن كلرايد و آب صورت مي Aفنل  در روش قبلي پليمريزاسيون فسژن و بيس
  

  )Solvent Alternatives( هاي جايگزين ل حال
بيشتر فرآيندها به انواع مايعات وابسته هستند اين وابستگي به ويژه براي صنايعي كه عملياتي   هاي ذكر شده، با وجود پيشرفت

ها بر ساير موارد ترجيح  كارگيري برخي حالل در چنين حالتي به. شود آبكاري، جداسازي يا واكنش را دربر دارند، بيشتر حس مي همچون

اند و يا  هاي ناهمگن بر پايه آب جايگزين شده هاي همگن استوارند با امولسيون هايي كه بر اساس حالل براي مثال آبكاري. شود داده مي

هاي  هاي آلي براي هدايت واكنش مثالً آب به جاي حالل. روند هاي آلي كلردار به كار مي يدروكربني به جاي حاللهاي ه اينكه حالل

هاي زيست تخريب پذير به جاي انواع زيست تخريب  ها به جاي تتراكلريد اتيلن و يا حالل تولوئن به جاي بنـزن، سيلوكسان  شيميايي،

ها  ها و صنعت به طور كمابيش رسمي به راهكارهاي جايگزين كردن حالل سال است كه نظر دانشگاه 15بيش از . روند ناپذير به كار مي

  :هاي نوين عبارتند از اين حالل. جلب شده است

  آب ابربحراني )١

  مايعات يوني )٢

  فازهاي فلوئوردار شده )٣

 دي اكسيد كربن )٤

  

  بنياد هاي شيمي سبز

شود، بر دوازده بنياد استوار است  گيري از آلودگي در سطح مولكولي شناخته مي يشاي براي پ تر به عنوان شيوه بيش شيمي سبز، كه 

ي  ها براي آدمي و محيط زيست، بر پايه تر كردن آن هاي شيميايي در راستاي سالم ها، مواد و دگرگوني كه طراحي يا بازطراحي مولكول

  .شود ها انجام مي آن
  

   هاي بيهوده گيري از توليد فراورده پيش. 1

رسان، نخستين گام در  و آسيب  هاي بيهوده هاي شيميايي براي كاستن از توليد فراورده ها براي بازطراحي دگرگوني دان توانايي شيمي

ها را به  جايي و رفتار با آن هاي مرتبط با انباركردن، جابه هاي بيهوده، آسيب گيري از توليد فراورده با پيش. گيري از آلودگي است پيش

  .دهيم ي خود كاهش مي ن اندازهتري كم
  

  وري از اتم  اقتصاد اتم، افزايش بهره. 2

اي  هاي شيميايي به شيوه يعني طراحي دگرگوني. هاي شيميايي را افزايش دهيم اقتصاد اتم به اين مفهوم است كه بازده دگرگوني

ها، بازده را افزايش و  گزينش اين گونه دگرگوني. اشدي نهايي درپي داشته ب ها تر مواد آغازين را در فرآورده باشد كه گنجاندن بيش

  .دهد هاي بيهوده را كاهش مي فرآورده
  

  تر آسيب طراحي فرايندهاي شيميايي كم. 3

تري براي  ي را طراحي كنند تا موادي را به كار برد يا توليد كند كه زهرآگيني كم ها در جايي كه امكان دارد بايد شيوه دان شيمي

توان  ها مي گرهاي گوناگوني وجود دارد كه از ميان آن اغلب براي يك دگرگوني شيميايي واكنش. زيست داشته باشند آدمي يا محيط

  .ترين را برگزيد مناسب
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  تر  هاي شيميايي سالم اد و فراوردهطراحي مو. 4

هاي  فراورده. خوبي انجام دهند را بهشان كار خود  اي طراحي شوند كه با وجود كاهش زهرآگيني هاي شيميايي بايد به گونه فراورده

  .خوبي انجام دهند ها را به  تر باشند و در همان حال، كار در نظر گرفته شده براي آن اي طراحي كرد كه سالم توان به گونه جديد را مي
  

  تر  ها و شرايط واكنشي سالم گيري از حالل بهره. 5

برسد و زماني كه به كار   ترين اندازه تا جايي كه امكان دارد به كم) هاي جداكننده ها و عامل مانند حالل(گيري از مواد كمكي بهره

گيري از مواد كمكي، در كاهش  دوري كردن از جداسازي در جايي كه امكان دارد و كاهش بهره. رسان باشند آسيب هاي كم روند از گونه مي

  .كند بيهوده كمك زيادي ميهاي  فراورده
  

  افزايش بازده انرژي. 6

ترين ميزان خود  ها بر محيط زيست و اقتصاد بايد در نظر گرفته شود و به كم نياز به انرژي در فرايندهاي شيميايي از نظر اثر آن

انرژي مرتبط با دما و فشار بسيار باال هاي  اي طراحي شود كه هزينه هاي ساخت و جداسازي بايد به گونه اگر امكان دارد، روش. كاهش يابد

  .ي خود برسد ترين اندازه يا بسيار پايين به كم
  

  ي نوشدني گيري از مواداوليه بهره. 7

هاي  هاي كشاورزي يا فرآورده فرآورده. ي نوشدني بهره گيرند اي طراحي شوند تا از مواد اوليه هاي شيميايي بايد به گونه دگرگوني

اي كه از معدن يا  جاي مواد اوليه تا جايي كه امكان دارد، اين گونه مواد را به. هايي از مواد نوشدني هستند ي ديگر، نمونهي فرآيندها بيهوده

  .آيند، به كار بريم هاي فسيلي به دست مي سوخت
  

  شيميايي هاي پرهيز از مشتق. 8

هايي  بايدكاهش يابد، زيرا چنين مرحله) يايي و فيزيكي گذراهاي مسدودكننده يا تغييرهاي شيم گيري از گروه مانند بهره( گرفتن مشتق

هاي  توانند نياز به گروه هاي جايگزين مي توالي. هاي بيهوده توليد كنند توانند فراورده به واكنشگرهاي اضافي نياز دارند كه مي

  .هاي عاملي را از بين ببرند يا كاهش دهند كننده يا تغيير گروه حفاظت
  

  از كاتاليزگرهاگيري  بهره. 9

ترين اندازه  هاي جانبي را به كم دهند؛ واكنش دهند؛ دماي مورد نياز را كاهش مي كاتاليزگرها گزينشي بودن يك واكنش را افزايش مي

ها را هاي بيهوده مرتبط با واكنشگر دهند و ميزان فرآورده هاي نهايي را افزايش مي شدن واكنشگرها به فرآورده رسانند؛ ميزان دگرگون مي

  .دهند كاهش مي
  

  طراحي براي خراب شدن. 10

شدني،  ي تجزيه ها ها در نظر گرفته شده، به فرآورده اي طراحي شوند كه در پايان كاري كه براي آن هاي شيميايي بايد به گونه فروآرده

س از آزاد شدن در محيط به مواد هايي كه پ روش طراحي در سطح مولكول براي توليد فرآورده. بشكنند و زياد در محيط زيست نمانند

  .شوند، مورد توجه است نرسان تجزيه مي آسيب
  

  گيري از آلودگي تحليل در زمان واقعي براي پيش. 11

ي  شود يا بروز هر فراورده گيري كنيد تا بدانيد چه هنگام واكنش كامل مي بسيار اهميت دارد كه پيشرفت يك واكنش را همواره پي

هاي آناليز در زمان واقعي به كار گرفته شوند تا به وجود آمدن مواد  هر جا كه امكان داشته باشد، روش. ناسايي كنيدجانبي ناخواسته را ش

  .گيري شود گيري و پيش رسان پي آسيب
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  دادهاي ناگوار كاهش احتمال روي. 12

هايي است كه احتمال انفجار،  اللگرها و ح گيري از واكنش داهاي شيميايي ناخواسته، بهره يك راه براي كاهش احتمال روي

توان به تغييردادن  دادها را مي هاي مرتبط با اين روي آسيب. دهند ي مواد شيميايي را كاهش مي سوزي و رهاشدن ناخواسته آتش

  .يا تركيب واكنشگر ها كاهش داد) جامد، مايع يا گاز(حالت
  

  ها و دستاوردهاي شيمي سبز كوشش

تري را جايگزين روندهاي كنوني كنند يا با جايگزين كردن مواد  هستند كه روندهاي شيميايي سالمهاي سبز در پي آن  شيميدان

كوشند شيمي  برخي از آن ها مي. تري را به جامعه هديه دهند هاي سالم تر، فراورده ها در شرايط ايمن تر يا انجام دادن واكنش ي سالم اوليه

اند و چه براي آدمي و چه براي محيط  ها سال رخ داده شيميايي طي ميليون هاي زيست شيمي نزديك كند، چرا كه واكنش را به زيست

دهند و به دما و فشار باال نياز  ها در شرايط طبيعي رخ مي بسياري از اين واكنش. اند ي به وجود نياورده ها نگران كننده زيست، چالش

الگو برداري . ها براي جانداران سودمند هستند هاي جانبي آن گردند و فراورده ازميي مواد ب ها نيز به آساني به چرخه هاي آن فراورده. ندارند

  .محيطي كنوني را كاهش دهد هاي بهداشتي و زيست تواند چالش ها مي از اين واكنش

واكنش  طي يك واكنش شيميايي شماري اتم آغازگر. وري اتمي را افزايش دهند كوشند بهره هاي سبز مي گروه ديگري از شيميدان

تر  هاي آغازين بسيار كم ي اتم ها از شمار همه هاي آن هايي رو به رو هستيم كه شمار اتم ها با فراورده تر واكنش هستند و در پايان بيش

مي شوند و سالمت آد رسان به طبيعت رها مي هاي بيهوده و اغلب آسيب اند، بلكه در ساختمان فرآورده ها نابود نشده گمان آن اتم بي. است

هاي بگنجانيم، هم به سالمت خود و محيط زيست  تري در فرآورده هاي بيش هر چه بتوانيم اتم. كشند و ديگر جانداران را به چاش مي

  .كنيم گيري مي ايم، پيش ها پول پرداخت كرده هايي كه به عنوان مواد اوليه براي آن ايم و هم از هدر رفتن اتم كمك كرده

در اين . گيري از پيامدهاي ناگوار مواد شيميايي است ايي نيز راهكار سودمند ديگري براي پيشهاي شيمي بازطراحي واكنش

. تر به فراورده برسند اي كم هاي مرحله كنند كه با واكنش گيرند يا روندهايي را طراحي مي تر بهره مي ها از مواد آغازگر سالم بازطراحي

شيمي  هاي زيست گاهي نيز واكنش. هاي شيميايي، نياز دارند ويژه حالل تر، به اد كمكي كمكنند كه به مو چنين، روندهايي را طراحي مي هم

  .آفرينند تري و كارآمدتري را مي زنند و روند سالم و شيمي را به هم گره مي
  

  قلب شيمي سبز "كاهش "

روش يكي از بهترين راههاي  ست كه اينيكي از راههاي رسيدن به شيمي سبز ، كاهش دادن استفاده از مواد شيميايي تا حد امكان ا

لودگي، كاهش استفاده از مواد شيميايي ، كاهش زباله ها و پسماند مواد شيميايي، كاهش مصرف انرزي،كاهش قيمتها و كاهش آكاهش 

  .اسفاده از مواد تجديد نا پذير مي باشد
    

سبزقلب شيمی “ کاھش”
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  :سنتز هاي ايده آل

% 100مر حله اي باشند،   سبز سنتز هايي ايده آل هستند كه سالم و بي ضرر باشند، از مواد تجزيه پذير ساخته شوند،يكدر شيمي 

  .به محصول تبديل شوند ، ضايعات و زباله اي نداشته باشند، جداسازي و تجزيه آنها ساده باشد، قابل جذب در محيط باشند 

  

  
  

  مواد شيميايي آزاد شده در طبيعت

  .مواد شيميايي آزاد شده در طبيعت ، بيشتر اين موادبه تر تيب در هوا ، خاك، آبهاي زير زميني و آبهاي سطحي پراكنده مي شوند از

    

  
  

  تكاربرد فناوري نانو در پاك سازي محيط زيس

 .است) نانومتر 1-100( فناوري نانو شامل توليد، ساخت و به كارگيري موادي در مقياس نانومتر 

نانو ذرات به علت اندازه كـوچكتر و تغييـر   .ر متفاوت استتخواص مواد در مقياس نانومتر عموما با خواص مواد در مقياس ميكروم     

. معموال خواص فيزيكي و شيميايي متفاوتي نسبت به مواد حجمي مربوطه از خود نشان مي دهند) نسبت سطحي(حجم و ضريب سطحي 

  . ين دليل مواد در مقياس نانومتر كاربردهاي بالقوه جديدي در بسياري از حوزه ها و صنايع دارندبه ا
  

  :ده نمودااز فناوري نانو مي توان در موارد ذيل براي پاك سازي محيط زيست استف

 تصفيه آب هاي زيرزميني با نانوذرات آهن ظرفيت صفر و پليمرهاي درخت سان �

  اي محيط زيست يا محصوالت با قابليت تحمل باال مثل شيمي سبزتوليد محصوالت بي خطر بر �
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  تصفيه موادي كه با ذرات خطرناك آلوده شده اند �

  پيشگيري از سرايت زباله هاي اتمي به محيط زيست توسط نوعي باكتري و توليد نانو ذره هاي كم خطر �
 

  نقش شيمي و آموزش شيمي در صلح

ميانه انجام شده كه تحقيق و آموزش شيمي دراين منطقه ، بين دانشمندان و همكـاري  ي اخير كنفرانسهايي در خاور ادر ساله 

  .آنها و ملتها مي تواند پايه و اساسي براي صلح باشد

منطقه  .شيمي و آموزش شيمي مي تواند وسيله مهمي در پيشرفت فرايند صلح در دنيا و مخصو صا در منطقه خاور ميانه باشد 

 .نابع استراتژيك و مهم فسيلي است كشمكشها و در گيريهاي زيادي در اين منطقه وجود داردخاور ميانه چون داراي م

مرزهـاي جغرافيـايي در نقشـه    .استفاده از سوختهاي فسيلي باعث آلودگي محيط زيست و تغييرات جدي در آب و هوا مي شود 

  .به آن با همكاري ملتها امكان پذير است خطهائي بيش نيستند ،ولي محيط زيست و آب و هوا مرزي ندارد و مشكالت مربوط

 .شيمي به عنوان يك زبان بين المللي مي تواند به رفع اين مشكالت كمك جدي كند 
  

  )تحقيق و آموزش در خاور ميانه( مرزهاي علم شيمي 

و همكاريهاي كشور خاور ميانه  كنفرانسهايي با عنوان مرزهاي علم شيمي برنامه ريزي شد كه مسائل  14توسط دانشمندان 

محيط زيست،كيفيت آب و هوا،آموزش علوم ،شيمي سبز ،مواد طبيعي و دارو ها ،نانو "علمي در كار گروهاي مختلفي با عنوان 

  .برگزار شد 2009در سال  "ما لتا"كه آخرين كنفرانس با عنوان كنفرانس .مطرح شدند"تكنولوژي و منابع انرژي مختلف 
  

 كار گروه كيفيت آب و هوا

مشكالت و مسائل مربوط به آب شرب غزه بحث شد كه درجه شوري و مقدار نيتروژن آن از حد  "مالتا"اين كار گروه  در كنفرانس در 

مجاز هاي اعالم شده توسط  سازمان سالمت جهاني بيشتر بود كه مشكالت زيادي را در منطقه غزه و فلسطين مخصوصا براي كودكان 

  .هها راه حلهاي كوتاه مدت و بلند مدتي ارائه شد كه به آنها مي پر دازيمدر اين كار گرو. بوجود مي آورد
  

  2020راه حلهاي كوتاه مدت تا سال 

 .از منابع نفتي براي ساختن به جاي سوختن استفاده شود �

  .از گرماي خورشيدي و گرماي تلف شده در نيرو گاهها استفاده شود �

درياها،هيدرو الكتريك و انرژي زمين گرمايي و سوختهاي زيستي و فتو سنتزهاي  بادها،امواج: از منابع تجديد پذير ديگر مانند �

  .مصنوعي استفاده شود

 .از انرژي هاي مؤثر و كا رآمد مانند سوختهاي چرخه اي پاك و غني سازي سوختهاي هسته اي پاك استفاده شود �
  

  راه حلهاي بلند مدت

ق و تو سعه در مورد تغييرات انرژي و چالشهاي منابع انرژي ،تشكيل  و راه كميته هايي از دانشمندان جوان منطقه جهت تحقي �

 .حلهايي را ارائه دهند

  .پيگيريهاي جدي و كارآمدي از سوي دانشمندان ، در مورد استفاده از انرژي هاي خورشيدي، صورت گيرد �

هسته اي،سلولهاي خورشيدي و فتوسنتز انرژي باد،زمين گرمايي،همجوش :توسعه و گسترش استفاده از انرژي هاي پاكي چون  �

  .هاي مصنوعي

انجام تحقيقات و پژوهشها و بر گزاري همايشها و كنفرانسـهايي در مـورد منـابع انـرژي و آمـوزش علـوم و آمـوزش مناقشـات          �

 .اجتماعي در منطقه
  

  كار گروه آموزش علوم و شيمي

انرژي ها به يكديگر ،شيمي سبز ،دفع فاضالبها،اخالق علمي و  در اين كار گروه بر نامه هاي آموزشي براي پرورش نسلها ،تبديل •

  .روشهاي علمي درخاور ميانه بحث شد
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٩ 

 

راههاي جذب دانشجويان به شغلها و حرفه هاي علمي و آموزش علوم در زمينه هاي دارو شناسي ،سم شناسي،داروئي وشـيمي   •

 .،بررسي شد باليني
  

  ختلفشر كت كنند گان در كار گروههاي مپيشنهادات 

 .فضا هاي بازو مجازي براي تسهيل ارتباطات و تبادل اطالعات و ايده ها در خاور ميانه بوجود آيد .١

منابع اصلي وب شامل پوشه هاي از تجهيزات آزمايشگاهي و تجربي و ارتباط بين سايتهاي علمي مجـاني و در دسـترس و نـرم     .٢

  .افزارها و داده هاي اساسي، موجود باشد

  .توسعه يافته در آموزش شيمي بايد به صورت جامع در بر نامه هاي آموزشي و پرورشي خاور ميانه باشد تئوري هاي جديد و .٣

  .مراكزي براي تجزيه شيميايي مواد و محصوالت طبيعي براي تغيير خاصيت مواد تشكيل گردد .�

يـري شـيمي ، بـراي مهارتهـاي     شيمي سبز، نانو تكنولوژي و شيمي دارويي، بايد با نگرشهايي سيستماتيك در آموزش و يـاد گ  .٥

 .مختلف تر كيب شود

  

  نتايج ويژه كنفرانس مالتا

تعاون و همكاري ميان ملتها و دانشمندان در منطقه ازجمله همكاري هاي علمي بين دانشگاههاي فلسـطين و اسـرائيل از نتـايج    . 1

 .مهم اين كنفرانس بود

بين المللي علمي براي آموزش دانشمندان جوان در خاور ميانـه ،تاسـيس و    با همكاري دانشمندان مطرح آمريكا و اروپا ،بنيادهاي. 2

  . راه اندازي شد

يك فراخوان عمومي براي همه كشور هاي جهان داده شود و مسائل و مشكالت خاور ميانـه مخصوصـا مشـكل آب در تنگـه غـزه      . 3

  . بررسي گردد

يقات خود و يا براي ادامه تحصيل به اسرائيل رفتـه واز تجربيـات آنهـا    دانشجويان و محققين فلسطيني مي توانند براي انجام تحق. 4

  .استفاده نمايند

 .چند موضوع تحقيق وپژوهش و بسياري از مواد شيميايي در اختيار دانشجويان عربي در خاور ميانه قرار گرفت. 5

فرانسها و همايشها در سالهاي بعد نيـز تاكيـد   با توجه به نتايج مفيد اين كنفرانس،شركت كنندگان به برپايي و ادامه اينگونه كن .�

  .فراوان داشتند

دانشمندان با يك زبان بين المللي ، نقش مهمي در دنيا دارند و مي توانند براي پيشرفت و ترقي انسانها و زندگي بهتر در كـره    .٧

  رامش شوندزمين تالش كنند و با همكاريهاي علمي بين كشور هايي كه حتي در جنگ هستند ،باعث صلح و آ
  

  نتيجه گيري

آموزش شيمي و شيمي سبز مي توانند با طراحي فرايند ها و فراورده هاي شيميايي ،از آسيب رساندن به سـالمت انسـانها و محـيط     •

 .زيست ،جلو گيري كنند

  .دانشمندان و محققين در كنفرانس مالتا مانند يك سازمان متحد و يكپارچه ،اثر بخش بودند •

  .تا براي خدمت به مردم يك منطقه نبود ،بلكه خدمت به همه بشريت و انسانها بودنتايج كنفرانس مال •

  .حوادثي كه در خاور ميانه و غزه اتفاق مي افتد ،جزء واقعيات تاريخي هستند كه همه دنيا  بايد به آنها توجه كنند •

  .قه باشدهمكاري بين دانشمندان در خاور ميانه مي تواند ،پلي براي صلح و ثبات در اين منط •

 شـيميايي  صـنايع  باتوسعه همراه مخاطرات افزايش . است گرديده مطرح شيمي علم به نگرش در جديد تحولي بعنوان سبز شيمي •

 فرآيندهاي و معرفيمواد و ايجاد جهت وتوسعه تحقيق هاي دربخش گذاري وسرمايه علم اين به نگاه تغيير لزوم گذشته، هاي دردهه

 .است ده نمو پراهميت شپي از بيش را سازگار زيست

 هـاي  محـيط  مصـرفي،  مواداوليـه  جملـه  من مختلف هاي درزمينه اي ويژه تحوالت شيمي، برتفكرسبزدرعلم حاكم اصول بارعايت •

 نگرش، دراثراين بوجودآمده الزامات بارعايت تنها شيميايي صنايع درآينده، و بوجودآمده ها وكاتاليست فرآيندي راكتورهاي واكنش،

   .اهندبود خو فعاليت امهاد قادربه
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١٠ 

 

 صـنايع  انـدركاران  دسـت  و گزاران سياست محققين، و دانشگاهيان وظيفه است بديهي زمينه، دراين المللي بين تحوالت به باتوجه •

 هـاي  فنـاوري  بكـارگيري  توسـعه  و ايجـاد  شناسـايي،  درراسـتاي  ريزي وبرنامه طراحي و تحقيق برمحورآموزش، بايستي شيميايي،

 .استوارگردد درآيندهسبز شيميايي

 م شـيميداني  هر و است آورده وجود به ها شيميدان براي يشماري ب و تازه تهاي فرص شيميايي روندهاي و ها اكنشو بازطراحي •

 گرفتـه  كـار  به هها دانشگا ههاي آزمايشگا يا هها كارخان در ها سال كه اي هشده شناخت هاي واكنش از يك هر طراحي به يتواند

 هايي فرصت رسد مي نظر به رو، اين از .بپردازد بازده، و كاراآمدي افزايش و ها هزينه كاهش و آن كردن سالم استاير در شد، مي

 با تا است شده فراهم امروزي نهاي شيميدا براي بارديگر اكنون شده، فراهم دانش اين كهن و دراز تاريخ طي ها شيميدان براي كه

  .گذارند برجاي آيندگان براي تري سالم يادگارهاي هاند، گذاشت يادگار هب شيمي تاريخ در آنان نچه آ ويرايش
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