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ملخص دراسة

ملخص

مقدمة
فيييظلي التوجهاتي العالميةيينح يوييإيجا يدييحلوليييجذريةييللتخلصييمني النفاياتي
البالستيكيةييا ر
يكبتا ي ،والسعي نحوييخفض ييالبصمةي
لمتاكمة ييبكمياتي هائلة،ييمسببةي يي ي
عبئا ييبيئيا ر
إىليالحياديالكربون ييبحلوليعام ي،2050يتعكفيمراكزيالبحوثيفي يي رشكاتي
ي
وصول يي
ي
الكربونية ي ،يي
ر
البتوكيماوياتي الرائدةييعىلي استنباطي تقنياتي حديثةي إلنتاجي بدائلي مناسبةي لبعضي منتجاتي
لي
البالستيكياألحفورييوحيدةياالستخدامي .ييونجحتيفيإنتاجيالبالستيك ييالحيوي ييالقابل ييللتحل ي
ال يي
ىل ييمواصفات ييالبالستيكيالتقليدي،يحيث يي ي
أحيانا ييع ي
الحيوييبمواصفات ييتضاه ي ،ييبل ييوتتفوق يي ي
ينتجي عنهي مخلفاتييضارةييبعدي تحللي نفاياتهييعىلي المدىييالبعي يد ي ،ييوذلكي مني خاللي بعضي
المعالجاتيوالعملياتيالحيويةيوالصناعيةيألنواعيمحددة يمنيالنشايأويمن يالسكريوالجلوكوزي
المنتجيمنيالكتلةيالحيويةيمنيالنباتاتيالغذائيةي .ي
ىل يياستخدام ييالكتلةي يي
كميا ييتعمل ييمراكزيالبحوثيعىليتطويريتقنياتيحيويةيأخرىيتعتم يد ييع ي
غتييالغذائية ي،ييوالمخلفاتييالزراعية،ييوالزيوتيييالنباتية ي،ييوالدهوني يي
الحيويةييمنييالنباتاتي ر
المستعملة ي ،ييإلنتاجيالبالستيكيالحيوييالقابليللتحلليالحيوي ،ييولكنهيا ييمازالتيتحتيالتطويري
المستمريلتعظيم ييكفاءتها،يوخفضيتكاليفيإنتاجهيايوصوليإىلياإلنتاجيعىليالمستوىيالتجاري.ي يي ي
يتهدف ييالدراسة ييإىل ييتسليط ييالضوءي ييعىل ييأهميةي ييدو ير ييالتكنولوجييا ييالحيوية ييفياستنباطي يي يوإنتاجي
أنواعيمختلفةيمنيالبالستيكيالحيوي ي،ي يوالتعريفيبه،يخاصةييوأنهييشمليطيفيواسعيمختلفي
ر
غتيالقابليللتحلليالحيوي.ي م يع يي
التكيبة،ي سواءي ييذوياألساسيالحيوييأوياألحفورييالقابليأوي ر
استعراضيألهميخصائصيكلينوعيواستخداماتهيفيمختلفيالقطاعاتيواألنشطة ي.ي ي
كمايشملت ييالدراسةيتحلياليمخترصايألهميأسواق يالبالستيك يالحيوي ييالعالمية ي يوالمناطقي
ف ييمنظمةييأوابكييللحدي مني استخدامي
وعرضاييلجهودي بعضي الدولي األعضاءي ي
ي
المنتجة ييله ،يي
البالستيكياألحفورييوحيدياالستخداميغتيالقابليللتحلل،يوالتوسعيتدريجيايفيإعادةيتصميمي
ر
وإنتاجيالبالستيكياألحفورييالقابليللتحلليالحيوي.ي ي
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انتهتيالدراسةيبعدديمنياالستنتاجاتيوالتوصيات،ي يومن يأهمهايضورةيمواكبةيالدولي
الثان ييحالي
األعضاءيلتطورات ييإنتاج ايي لكيماوياتيالحيوية ي ،ييخاصة ييالبالستيكيالحيوييمن ييالجيل يي ي
ي
غتي
ثبوتيجدواهاياالقتصادية ي ،ييوالعمليعىل ي ر ي
توفت ييالمواديالخام يياألوليةيمنيالكتلة يالحيوية ي ر
الغذائيةيبأسعا يريتنافسيةيإلنتاجهايعىليالنطاقيالتجاري.ي ي
ىل ييأهمية ييدو ير ييالتكنولوجياي
ييتأملياألمانةيالعامةيمنيخالليهذهيالدراسةيتسليطيالضوء يع ي
الحيويةيفيإنتاج يالبالستيك ييالحيوي ي ،ييوالتوجهاتيالمستقبليةينحويإحالليبعض يالمنتجات يي
البالستيكية ييالتقليدية ييوحيدة يياالستخدام ييبأخرىي حيوية ييقابلةي للتحلل ،ييللمساهمةي في حلي
ر
اكميالنفاياتيالبالستيكية،يويتطبيقيإستاتيجياتيالدوليياألعضاءيفيالوصوليإىلي
مشكالتيتر
الحيادي الكربون،ي ضمني خططي مستقبليةي متنوعةي ومتكاملة،ي وتعزيزي تواجدهاييفي ييا يألسواقي
ىل ييريادتهايكأحدي اهمي المناطقي المنتجةي
العالميةي للكيماوياتي الحيوية ييبهدفييالمحافظةييع ي
ل ر
لبتوكيماوياتيفيالعالم.ي ي
وهللايوىليالتوفيق ي
األمييالعا يم ي
ري
ي
عىليسبتيبنيسبتي

ي
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دور املواد احليوية املتجددة والوقود احليوي
يف إنتاج البالستيك احليوي
ف ييتسعينيات ييالقرني
أنتجتيأنواعيمتعددةيمنيالوقوديالحيوي،ي يوالكيماوياتيالحيوية يي ي
الماض،يومني أهمهايالبالستيكيالحيوييمنيالجيلياألول ،يمنيالسكريات ييوالنشوياتي
والجلوكوزي المستخلصي منييالكتلةي الحيويةييمنييالنباتاتي الغذائية يكالقمح،ي والذرة ي ،يي
وقصبيالسك ير،يوايضايمنيالدهوني ييالحيوانية ،ييوالزيوت ييالنباتية ،ييولعليمنيأشهرهايحمضي
البوىليالكتيك ،يوبوليمرات ييالبوىليهيدروكسيليكانوتيه،يوالبالستيكيالحرارييالممزوجي
بالنشا.ي ي
يأدىي التوسعي في إنتاجييالوقودي يوالكيماوياتي الحيويةي إىلي ارتفاعي حادي في أسعاري
المحاصيليالزراعيةيالمستخدمةيكمواديخاميأوليةيإلنتاجها،يوانعكسيذلكيعىليقضيةي
األمنيالغذانيسواءيلإلنسانيأويلتغذيةيالحيوان،ي ييممايحدايبمطورييالتكنولوجيايالحيويةي
إىليتطويريتكنولوجيايإلنتاج ييالجيليالثاني ييمنيالكيماوياتيالحيويةيتعتمديعىلياستخدامي
غتي الغذائيةيي Lignocelluloseي،ي
الموادي الخامي األوليةي الحيويةي منييالكتلةي الحيويةي ر
والمخلفاتي الزراعية،ي والدهوني والزيوتي النباتيةي والحيوانيةي المستعملة،يي يو ر
التي تتوفري
كبتة ،ييولكنهيا ييمازالت يبحاجة ييإىل يمزيديمن يالبحثي يوالتطويريلتعظيمياإلنتاجيةي
بكمياتي ر
عىليالمستوىيالتجاري،يوخفضيتكاليفيإنتاجها.ي ي
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التكنولوجيا الحيوية Biotechnology
دخلتي التكنولوجياي الحيويةييعدةي مجاالتي وقطاعاتي حيويةي مختلفة،ي وخاصة يي
القطاعيالصناعي،يومنهايقطاعيإنتاجيالكيماوياتيالخرصا يء.يوقديأدىيذلكيإىليإنشاءيمجالي
جديدييشاريإليهيباسم يي"التكنولوجيايالحيويةيالبيضاء"  ،White Biotechnologyأ يو يي
"الكيمياءي الخرصاء"يي ،Green Chemistryييكماي يطلقي عليهاي مصطلحي الموجةييالثالثةي
للتكنولوجيايالحيويةي.Third Wave of Biotechnologyي ي
عىليعملياتيالتحفتيالحيوييباستخدامي"األنزيمات"ي
تعتمديالتكنولوجيايالبيضاء ي
ر
فيإنتاج ييالكيماويات ييوالبوليمراتيالحيوية ،ييوبعضيأنواعيمنيالمذيباتيالحيوية،يوالوقود،ي
ليوتسي عيالتفاعالتيالكيميائيةيالحيويةيالمعقدة.يكمايتعتمديعىلي
ي
والغازيالحيوييلتسهي
وتتمتييالتكنولوجياي البيضاءي
التخمتييباستخدامي الكائناتي الحيةي الدقيقة.ي
ري
عملياتيي
ر
بانخفاضينسبيالنفاياتيالسائلةيأويالصلبةيأويالغازيةيالمتولدة.ي ي
دور التكنولوجيا الحيوية الصناعية ف صناعة الكيماويات الخضاء
ساهمتيالتكنولوجيايالحيويةيبشكليفعاليفيخفضيالبصمةيالكربونيةيللكيماوياتي
المنتجة ،يمنيخالل يإيجاديالحلولياالقتصاديةيالحيويةيوالبيئيةيلهيا ،ييخاصة ييمع ينجاحي
ف ييحليجزءيمني
ي ييالقابليللتحلل ييوالمتوقعيأن يييسهميبشكليفعالي ي
إنتاجيالبالستيكيالحيو ي
المشكالتيالبيئيةيالناجمةيعني ييانبعاثاتيغازيثانيأكسيديالكربون،ي يوتراكم ييكمياتيالنفاياتي
بةيإىليالبيئاتيالتيةي
البالستيكية ييالتقليدية ييفيالمكباتيوالمرادمياألرضية،ييأ يو ييتلكيالمتس
ر
والبحريةيوالمحيطات.ي يي ي
ي
ي
4

المواد الخام األولية الحيوية ف إنتاج الكيماويات الخضاء
ف ييالوقتي الحاىلي الجيلي األولي منييالكيماوياتي الحيوية ييمني النشويات،ي أوي
تنتجيي ي
السكرياتيوالجلوكوزيالمستخلصيمنيالكتلةيالحيوية ييمنيالمحاصيليالزراعيةيالغذائيةي
أكتيطرقياإلنتاجي
مثليالذرة،يوالقمح،يوالبطاطس،يأ يويمنيقصبيالسك ير،ي يوتعديحاليايمني ي
كفاءةييعىليالنطاقيالتجاري.يبينماييعتمديإنتاجيالكيماوياتيالحيويةيمنيالجيليالثانيمني
المواديالخامياألوليةيالحيويةيمنيالنباتاتيغتيالغذائية،يوالمخلفاتيالنباتية،يأويالحيوانيةي
ر
كمايهويمبييفيالشكلي(ي)1ي.ي ي
منيالزيوتيوالدهون ،يي
ر
الشكل ( :)1تصنيف الكتلة الحيوية ومكوناتها الرئيسية

المصدر:ي Petrochemicals and green chemistry,2018ي

والت يييحتويي
كماي نجحي إنتاجي الديزلي الحيويي مني الجيلي الثالثي منييالطحالب،ي ر ي
البعضيمنها يعىل ينسبيمرتفعة يمنيالدهون ييالثالثية،يحيثييعديالديزليالحيوييأحدي
الموادي الخامي الموادي األوليةي الالزمي إلنتاجي النافثاي الحيوية،ي والالزمةي إلنتاجي اللبناتي
5

ملخص

هذهيالتقنيةيتتمتيبتحقيقيإنتاجيةي
األساسيةيللكيماوياتيالحيوية.ي يوعىليالرغميمنيأن ي
ر
ن،يإاليأنيهناك ييبعضيالتحدياتي
يأعىل،يمقارنة ييبالموا يد ييالخام يياألوليةيمنيالجيلياألوليأويالثا ي
ر
اهنيالت يتحوليدونيالتوسع يفيها،يوتتعلقيبشكليأساسيبالبيئةي
التقنية يفيالوقتيالر
تغتيالم يواسميودرجات ييالحرارة.ي ي
الحساسةيالالزمةيلتنميةيالطحالب،يمثلي ر
المصاف الحيوية Biorefinery
ر
التكريريالتقليديةيوالتيتعتمديعىليالمواديالخامياألوليةيمني
إنياالنتقال ييمنيصناعةي
المصادرياألحفوريةيمنيالنفط ،ييإىليصناعةيقائمةيعىليالمواديالخامياألوليةيمنيالمصادري
الحيويةيالمتجددة ،ييخاصةيفيأعقابينجاحيإنتاجيالوقوديالحيويي"اإليثانوليالحيوي ييمني
ر
تكنولوجيوصناعيجديدييعتمديعىليمعالجةي
الجيليالثان،يوالغازيالحيوي"،ييأفرزيمفهوم يي
ي
الكتلةيالحيويةيفيمصاف ُ
يعرفتيالحقايبالمصافيالحيوية.يي ي
،يواإليثانوليالحيوي،يواإليثيليي
تنتجيالمصافيالحيوية ييبشكليرئيسيالنافثايالحيوية
ر
الحيوي،يوالميثيل ييثالنيالبيوتيليإيتيالحيوي ي ،ETBEييويعتمدياستدامةيإنتاجهيا ييبشكلي
كبتيعىل يمعدالت ينمويالطلب يعليها،يومدى يتوفريكمياتيالمواديالخام ياألوليةيالحيويةي
ر
الالزمةيإلنتاجهيا ،يوتكلفتهيا ،ييونسبيالناتجيالنهانيمنها،يوسالسلياإلمداديالخاصةيبها،ي
وغتهايمنيالعوامليوالمحدداتيذاتيالصلة.ي يي ي
ر
تعديالنافثايالحيوية،يأويميا ييتعرفيبالنافثايالمتجددة،يأويالخرصاءيمنيالمواديالخامي يي
التكستي
الحيويةياألولية ييالالزمةيإلنتاجيالكيماويات يالحيوية ييبشكل يرئيسي ييف يعمليات ي
ر
األساسيةيكاإليثيلي،ي
البخاري،ي وتتيحي إنتاجي مجموعةي متنوعة ييمني يياللبناتييالرئيسيةي يو
ر
ييالحيوي،يلصناعةيكليمنيالبالستيكيأويالمطايطيالحيوي.ي ي
وبيلي،يوالبيوتاداي ر ي
ر
والت ر
ي
6

البالستيك الحيوي Bio-plastic
جذب يالبالستيكيالحيوي يي(البوليمراتيالحيوية)يمنيالجيلياألوليوالثان ياالنتباهيمنذي
ر
عام ي،2000يبفضليالتطو ير يي
الكبتيفيإنتاجه،يكتقنياتيالتحويل ييالكيمياني
التكنولوج ي ر
الحراريي ي،Thermo Chemical Conversionي ي يوالتحللي الماني ياإلنزيمي/يالحمضي
والتخمتي ي Dehydrative
،Enzymatic/Acid Hydrolysisيي يوالتحولي التجفيفي
ر
،Transformation and Fermentation
كمايهويمبييفيالشكلي(ي.)2ي يي ي
ر
الشكل ( :)2العمليات الصناعية لتحويل الكتلة الحيوية إىل منتجات كيماوية ،وطاقة

المصدر:يPetrochemicals and green chemistry,2018

ي
التي لعددي مني العملياتي
ترافقي هذاي التطوري معي إجراءي عددي مني التحديثات يي يوالتعدي ي
الصناعية،يوالتقنيات ييالمستخدمةيفيإنتاجيالبالستيكيالحيوييمنيالجيلياألول،يخاصةي
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يإيثيلييالحيوييبتقنياتيالتجفيفيالكيمياني Chemical Dehydrationلإليثانولي
البوىل
ر
الحيوي .26,25ييي ي
بالستيك ذو األساس الحيوي القابل للتحلل الحيوي
BioBased- Biodegradable Plastic

أويجزئيا ييمنيمصاد ير يي
ي
كليا يي
ينتجيالبالستيكي يذ يو ييا يألساسيالحيوييالقابليللتحلليالحيوي يي ي
متجددةيمن يالكتلة يالحيوية ،يسواء يمنيالجيلياألول،يمنينشيا ييالذرة ،يأويالبطاطس،ي ييأوي
التابيوكا ي،tapiocaيأ يو يياألرز،يأ يو ييالقمح،ي ييأويمن يالزيوت ييالنباتية ،ييمثل يزيوت يالنخيل،ياوي
الكتان،يأ يو ييفوليالصوييا ،ييأويمنيالسكرياتيالمنتجةيمنيقصبيالسك ير.ي يي ييأويمنيالجيليالثاني
غتيالغذائيةي
بعملياتي ر ي
تخمت ييالسكريات،يأويالجلوكوزيالمنتجيمنيالموا يد يياألوليةيالحيوية يي ر
اللجني يي
ري
مني المخلفات ييالزراعية،ي والسيليلوز  ،Celluloseأوييمنيياأللياف يي ،Fibersييأوي
 ،Ligninأ يو ييالشيتوزان يي"الكيتوزان" ي،Chitosanيأويمن يالدهونيالثالثية ،ييأويبفعليبعضي
الكائناتيالحيةيالدقيقةي .ومنيأهميأنواعيالبالستيكيالحيوييالقابليللتحلليالحيوي،يكلي
منيبوليم ير ييحمضيالبوىليالكتيكيأويماييطلقيعليه ييمتعدديحمض ياللبنيك يي Polylactic

) ،(PLAيوبوليمري يالبوىلي هيدروكسيلي كانوتيهي ي) Polyhydroxyalkanoates (PHAsي ،يي
ومنتجاتيالبالستيكيالحرارييالممزوجيبالنشاي.Thermoplastic Starchي
بالستيك ذو أساس أحفوري قابل للتحلل الحيوي
Fossil-Based Biodegradable Plastic

هناك يأنواع يعديدة ييمن يالبالستيكيذوياألساسياألحفوري بنسبة ي،%100يالقابلي
للتحللي الحيويييفي مختلفي البيئات،ي ولعلي مني أشهرهاي البوىلي ر
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قابلية التحلل الحيوي للبالستيك الحيوي
عادةي ماي تتحللي نفاياتي البالستيكي الحيويييالقابلي للتحللييفييمختلفي أنواعي يي
البيئات ييالمائية،ي أوي البحرية،ي أوي ر
حتي في المرادمي والمكبات،ي أوي في البيئاتي المفتوحة.ي يي
يويمكنيأنيتستغرق ييعمليةيالتحلل ييالكامل ييعدةيسنوات،يأويعقو يد ،ييوق يد ييتتحلليبمعدالتي
شيعة ييفيبيئةيمعينة يي يومحددة،يولكنيليس ييمنيالرصوريييأنيتتحلليبنفسيالمعدالتيفي
بيئاتيأخرى.يلذلكيمنيالمهميللغاية يتحديديالبيئةي يواإلطاريالزمت يالالزميإلتماميعمليةي
التحلل يالحيوي،يحيثي أن يمصطلحي"قابليللتحلل يالحيوي"ياليمعتيله ييدوني تحديدي
الظروفييالبيئية ييالمتوقعييحدوث ييعملية ييالتحللييالحيويي بها.ييويعدي تكويني البالستيكي
الحيويي وهيكلهي البناني مني المحدداتي الرئيسيةي المؤثرةي عىلي معدالتي تحللهي حيويا.ي يي
وبالتاىليفإن ييتطوي ير ييتصاميم ييتركيبة ،ييوهيكليالبالستيكيالحيويييؤثريفيمعدالتيالتحللي
الحيوي.ي
البالستيك القابل للتحلل الحيوي واألثر البيئ
ُيعديياستبدالي البالستيكي التقليديي بالبالستيكييالقابلي للتحللي الحيوي،ي أحدي
الحلول ييلخفضيكمياتي تراكمي النفاياتي البالستيكية ييبعدي نهايةي ر
فتةييالعمري الفعالةييلهيا،ي
الناتجيعنيعدميإتباعيااللياتيالمناسبةيلمعالجتها،يوكذلكيالمساهمةيفيخفضينسبي
ي
يو
ر
ت يي
واالستاتيجيا ي
انبعاثاتييغازي ثاني أكسيدي الكربون.ي ييمعي ضورةي التكاملي معييالحلولي
األخرىييمثلي الت يوسعي في طرقي إعادةي التدويري الميكانيكية،ي والكيميائية،ي واالنحاللي
حياديالكربون.ي ي
ي
الحراري،يضمنيمفهومياالقتصاديالتدويري،ي يوصوليلل
ي
ي
10

تطور اإلنتاج العالم من البالستيك الحيوي
بلغيياإلنتاجي العالمي منييالبالستيكي الحيويييفييعاميي 2021يينحويي 2.4ييمليوني طني
سنويا،يوهوييمثليحواىلي يي 0.6يي%يمنيإجماىلياإلنتاجيالعالميمني ر
البتوكيماويات،يوالمقدري
سنويا.يي يومني المتوقعي أنيييزدادي معدلييالنموييالسنويييالمركبي
ي
بنحويي 367ييمليوني طن يي
ر
للبالستيكيالحيوييبنسبيتتاوحيماي ربي ي 15-10يي ٪يخالل يالعق يد ييالقادم ،يي رلتتفع ييإىليماي
سنويا يي
ي
يقرب يمن ي 6,7ييمليونيسنويايفيعام ي ،2025يثميترتفعيإىل ينحوي 7,6ييمليونيطن يي
بحلوليعامي.2029ي ي
َ
واصلتيدوليمنطقةياسيايريادتهايفيإنتاجيالبالستيكيالحيوييفيعامي،2021يحيثي
انتتجت ييحواىل ي%46يمنيإجماىلياإلنتاجيالعالم.يوجاءتيفيالمركزيالثانيأوروبايبنسبةي
حواىليي 26يي،%ي وعززتي ييمكانتهايكمركزي رئيسي لصناعةي البالستيكييالحيوي،يكماييتمثل يي
ر
عىليالبتوكيماويات يالخرصا يء.ييبينميا ييتنتجيدولي
اسواقها يأعىليمعدالتيالطلبييالعالمي يي
منطقةييأمريكياييالشماليةييحواىليي،%17ييوتعدييمنتجاييهاماييلغالبيةي الموادي الكيميائيةي
المتجددةي أوييالموادي الخام يياألوليةي الحيوية.ي ثم ي ر
تأني أمريكاي الجنوبيةي في المرتبةي الرابعةي
ر
يتحتليأستاليايودوليأوقيانوسيايالمرتبةيالخامسةيمنيحيثياإلنتاجي
يحي
بنسبةي،%10يف ر
العالميبطاقةيإنتاجيةيتمثليحواىلي1ي.%ي ي
إلمارات ييالعربية ييالمتحدة ،يي يومملكة ييالبحرين ،يي
تسعيالدول يياألعضاءيفيأوابك ،ييمثليدولةيا ي
يوالمملكةيالعربيةيالسعودية،ي يودولةيقط ير،يودولةيالكويت،يوبعضيالدوليالعربيةياألخرىي
مثليسلطنة ييعمان يييإلنتاجيواستخدام يييبدائليللبالستيكيالحيوييالقابليللتحلليالحيوي،ي
وذلكي ي بإعادةي تصميمي وتعديلي تركيبةيي البالستيكي األحفوري،ييليكوني لهي القابليةي عىلي
ألوكسجيتيي ،Oxo-Biodegradable Plasticوالتوسعي في إنتاجي
ي
التحللي الحيويي ا
المنتجاتيالبالستيكيةيأحاديةياالستخدام ،ييكحل يلمشكلةيتراكميالنفاياتيالبالستيكية،ي
11
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خاصةيمعيالتوقعاتيالمستقبليةييبنمويالسوقيالعالميللبالستيك ييالقابليللتحلليالحيويي
الت ييسنويةيمركبةيتصليإىلينحوي٪5.4يبحلوليعام يي.2026ي ي
األوكسجييبمعد ي
ري
ب

اخلالصة واالستنتاجات
إنيالتطوريالمستمريلتكنولوجيايإنتاجيالبالستيكيالحيوييمنيالجيليالثان،يوتعظيمي
االستفادةي مني النفاياتي الزراعية،ي يسهمييفييزيادةي إنتاجهاي عىلي النطاقي التجاري،ي وبماي
وتحسييمواصفاتهيالميكانيكيةيواألدائية،يفضاليعني
ينعكسيعىليخفضيتكلفةيإنتاجه،ي
ر
تحسييالبيئةيوخفضيالبصمةيالكربونيةيضمنيمفهوميالحياديالكربونيالذييتسعيلهي
ر
ر
يمنظمةيأوابكيضمنيروئيوإستاتيجياتيتلكيالدول ي .ي
كافةيالدولياألعضاءيف
 .1الكيماوياتي الحيوية ييأحدي الخياراتي والحلولي المتاحةي لحلي مشكالتي تراكميكمياتي
النفاياتييالبالستيكية،ي ي يوخفضي البصمةي الكربونية،ي والتحولي نحوي تحقيقي
ر
إستاتيجياتياالنبعاثاتيالصفريةي.
 .2يعتمديالتطوريالمستقبىل ر
يللبتوكيماوياتيالخرصا يء،يوخاصةيمنيالجيليالثان يعىلي يي
مدىي توافري الموا يد ييالخاميياألوليةي الحيويةي بكميات ييكافيةي وبأسعاري تنافسية،ييونموي
العالميةيفيأسواقيالمنتجاتيالحيوية.ي ي
ي
معدالت ييالطلبي
 .3يسهمينم يو ييالطلبيعىليالكيماوياتيوالبوليمراتيالحيويةيالقائمةيعىليأساسيحيويي
المصاف ييالحيوية ،ييوتطويريتكنولوجيايمرنةيللتعاملي
ي
فيزيادةياالعتماديعىليمجمعاتي
معيكافةيأنواعيالمواديالخامياألوليةيمنيالكتلةيالحيويةي
 .4االنتقالي مني صناعةي الكيماوياتي األحفوريةي إىلي الحيويةيييتطلبي زيادةي ضخي
االستثماراتيالعالميةيالضخمةيفيهذايالمجال.ي
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 .5خفضيتكلفةيإنتاجيالبوليمراتيالحيويةييرتبطيارتباطايوثيقايبالتح يولينحويإنتاجهايعىلي
النطاقيالتجاري،يوتوفريالموا يديالخامياألوليةيالمناسبة،يوبأسعا يريمناسبة.ي
ر
وضعيالخطط،يواالستاتيجيات،يوا يألطريالتنظيميةيللدولياألعضاءينحويإدراجيإنتاجي
.6
ت يي
البوليمراتيالحيويةيمنيالجيليالثانياويالثالثيضمنيرؤاهايالمستقبلية،يحال ييثبو ي
جدواهاياالقتصاديةيمنيإنتاجها.ي
يإنتاجيالبالستيكيالحيويييلزمهياتخاذيعدديمنيالتدابتيوالحلولياإلبداعيةي
 .7التوسعيف
ر
المشجعةي عىلي إنتاجهي واستهالكه،ي وزيادةي الوعي المجتمعي بأهميةي البالستيكي
الحيوي.ي
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The Role of Renewable Biomaterials and Biofuels
In The Bio-plastic Production
Abstract

Biomass is a very versatile energy resource, while it can be converted to

biofuel, it can also be used as alternative renewable resources to fossil fuels
in the production of bio products , such as plastics, fertilizers, industrial
chemicals, and many other products.

These

“bioproducts” can be produced alongside biofuels at an
integrated biorefinery. This strategy offers more efficient, cost-effective, and
integrated approach to the utilization of biomass resources in Arab countries.

The

emergence of lignocellulosic biorefineries (LBRs) over the past
decades has shown tremendous potential for the development of sustainable
renewable resources. It can help in meeting energy needs and protecting the
environmental.
Around the year, availability of lignocellulosic biomass (LCB) with
affordable price is a major factor in the development of biorefineries. It
consists primarily of sugar polymers (cellulose and hemicellulose) and lignin,
which can be used to produce second-generation (2G) biofuels such as
bioethanol, biohydrogen, biobutanol, and renewable chemicals like lactic acid,
and succinic acid. However, biochemicals and even biofuels have not
achieved the desired commercial goals due to a lack of feasibility and a lack of
innovative techniques for bioprocessing or genetic engineering. Inappropriate
feedstock logistics and lack of accurate life-cycle analyses of processes /
products were also major drawbacks in developing commercially viable
technologies from lignocellulosic biomass, LCB.

In

this study, recent technological advancement in lignocellulosic
biorefineries, the current bio-renewable commercialization situation, and the
intrinsic role of biorefinery in producing bio-plastic have been elucidated.
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