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هٌجغ :دیذُ ثبى ػلن ایشاى

ؿٌبػِ خجش۹8481 :

پظٍّـگشاى داًـگبُ ؿیشاص دس تحقیقبت خَد تالؽ کشدًذ
ثب کبسثشد ًبًَػلَلض ،گبهی دس جْت ثْجَد خَاف ثؼتِ
ثٌذیّبی هَاد غزایی تَلیذ ؿذُ اص ًـبػتِ ٍ طالتیي
ثشداسًذ .ایي ثؼتِ ثٌذی جبیگضیي ثؼیبس ثْتشی ًؼجت ثِ
ًوًَِّبی پالػتیکی هتذاٍل خَاّذ ثَد ٍ افضٍى ثش حفظ
هحیط صیؼت ،دس ًگْذاسی هَاد غزایی ًیض ػولکشد ثْتشی
خَاّذ داؿت.
ثِ گضاسؽ دیذُ ثبى ػلن ایشاى اهشٍصُ یکی اص پشکبسثشدتشیي هَاد دس صٌؼت ثؼتِ ثٌذی هَاد غزایی جْت
جلَگیشی اص فؼبد آىّب ،پالػتیکّب ّؼتٌذ .ایي هَاد ضوي داؿتي فشایٌذ تَلیذ ساحتی ٍ داؿتي هقبٍهت
ثؼیبس ثبال دس ثشاثش ًفَر سطَثت ٍ َّا ّضیٌِی پبییٌی ًیض داسًذ .ثب تَجِ ثِ ایي کِ ایي ثؼتِ ثٌذیّبی
پلیوشی ،صیؼت تخشیت ًبپزیش ثَدُ ٍ هـکالت صیبدی سا ثشای هحیط صیؼت ایجبد کشدُاًذ ،تالؽ ثشای
جبیگضیٌی آىّب ثب اػتفبدُ اص هَاد طجیؼی صیؼت تخشیت پزیش سٍ ثِ گؼتشؽ اػت.
دکتش هحوذ هْذی ظشافت اػتبدیبس داًـکذُ فٌبٍسیّبی ًَیي داًـگبُ ؿیشاص ثب اؿبسُ ثِ ایي هطلت کِ یکی
اص هَاد جبیگضیي ثشای ثؼتِ ثٌذیّبی پالػتیکی ،اػتفبدُ اص پلیوشّبی طجیؼی اػت ،ػٌَاى کشد :پلیوشّبی
طجیؼی هؼوَالً خَاف ثؼتِ ثٌذی ضؼیفتشی ًؼجت ثِ پلیوشّبی ػٌتضی داسًذ .اهب ایي هحذٍدیت سا
هیتَاى ثب اػتفبدُ اص افضٍدًیّبی ًبًَهقیبع ،هبًٌذ ًبًَػلَلض ٍ ًبًَرسات سع ثشطشف کشد ٍ هیضاى اػتحکبم ٍ
ػجَسدّی گبصّب ٍ سطَثت سا دس ایي ًَع پلیوشّب ثْجَد داد .ثِ ّویي هٌظَس دس ایي تحقیق تالؽ ؿذ تب اثش
اضبفِ کشدى ًبًَػلَلض ٍ کیتَػبى ثِ فیلنّبی هتـکل اس تشکیت ًـبػتِ ٍ طالتیي ثش خَاف ایي ًَع
ثؼتِثٌذیّب هَسد ثشسػی قشاس گیشد.
ثِ گفتِی ظشافت ،ثش اػبع ًتبیج ثِ دػت آهذُ اص ایي تحقیق ،هَاد ًبًَهقیبع اص جولِ ًبًَػلَلض هیتَاًٌذ
هٌجش ثِ ثْجَد خَاف فیلنّبی پلیوشی طجیؼی ػبختِ ؿذُ اص ًـبػتِ ٍ طالتیي ؿًَذ ٍ جبیگضیي هٌبػجی
ثشای ثؼتِ ثٌذیّبی پلیوشّبی ػٌتضی ثبؿٌذ.
ٍی دس ایي خصَف گفتّ :وبًگًَِ کِ اؿبسُ ؿذ هؼوَالً اػتحکبم هکبًیکی پلیوشّبی طجیؼی پبییي اػت،
اهب ًتبیج ایي تحقیق ًـبى داد کِ اضبفِ کشدى ًبًَػلَلض ثِ هبتشیغ فیلن هیتَاًذ اػتحکبم هکبًیکی ًـبػتِ
سا تب  ۱0دسصذ افضایؾ دادُ ٍ ثِ طَس ّوضهبى ػجَسدّی سطَثت ٍ اکؼیظى سا ًیض کبّؾ دّذ.

ثِ گفتِی ایي هحقق ثب تَجِ ثِ صیؼت تخشیت پزیشی فیلنّبی پلیوشی طجیؼی ثضسگتشیي هضیت آى دس
حفبظت اص هحیط صیؼت اػت ٍ ثبیذ تالؽ ؿَد دس هیبى هذت ایي ًَع ثؼتِ ثٌذیّب ٍ ثؼتِ ثٌذیّبی
هـبثِ صشف ًظش اص قیوت توبم ؿذُ جبیگضیي هَاد پلیوشی ػٌتضی ؿًَذ .ایي ًتبیج دس صٌبیغ ثؼتِ ثٌذی
هَاد غزایی ًظیش صٌبیغ ثؼتِ ثٌذی ؿیشیٌی ،هیَُ ،هَاد پشٍتئیٌی اص جولِ گَؿت ٍ هشؽ ٍ … قبثل کبسثشد
خَاّذ ثَد.
ظشافت دس خصَف اهکبى تجبسی ؿذى ًتبیج ثِ دػت آهذُ ػٌَاى کشد :ایي طشح ّن اکٌَى دس هقیبع
آصهبیـگبّی اًجبم ؿذُ ٍ هطبلؼبتی جْت استقبی آى دس هقیبع پبیلَت ًیض صَست گشفتِ اػت .دس ػیي حبل،
دس صَست استقبی طشح تب هقیبع صٌؼتی ،قبثلیت کبّؾ ّضیٌِّبی توبم ؿذُ تب حذ صیبدی ٍجَد داسد .دس
ایشاى ًیض ،تقبضبی صیبدی جْت ایي ًَع ثؼتِ ثٌذیّب ٍجَد داسد ٍ دس صَست اًجبم تجلیغبت افضایؾ ّن
خَاّذ داؿت.
گفتٌی اػت دس ایي طشح ،جْت ثشسػی ٍیظگیّبی هختلف فیلنّبی ػٌتض ؿذُ ،آصهَىّبی، FTIR
 ٍ DSC-TGA ٍFE-SEM ،XRDػجَسدّی گبصّب ٍ سطَثت ٍ ّوچٌیي آصهَى اػتحکبم هکبًیکی ٍ
آة دٍػتی سٍی ًوًَِّبی هختلف اًجبم ؿذُاػت.
ایي تحقیقبت حبصل تالؽّبی دکتش هحوذ هْذی ظشافت ،دکتش صوذ صجبغی اػضبی ّیأت ػلوی داًـگبُ
ؿیشاص ٍ هٌْذع ػیذ هجیذ ًَسثخؾ ػلطبًی داًؾآهَختِی کبسؿٌبػی اسؿذ داًـگبُ ؿیشاص اػت.

