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 مقدمة 

    
ي  ف  العالميةي التوجهاتي النفاياتيي  للتخلص  جذرية  حلولي  إيجادي  نحويظلي مني

اكمةاالبالستيكيةيي هائلة،يي  لمتر  بكمياتي
 
،   عبئا    مسببة ا  نحو   بيئيا  كبتر البصمةي  خفضوالسع  

    وصول    الكربونية،ي
الكربون  الحياد    2050بحلوليعاميي  إىل 

ف  البحوث  مراكز  تعكف  كات  ،   شر

الرائدة   وكيماويات  منتجاتييالبتر لبعضي مناسبةي بدائلي إلنتاجي حديثةي تقنياتي استنباطي عىلي

     . البالستيكياألحفورييوحيدةياالستخدام
 للتحللي  القابل  الحيوي  إنتاجيالبالستيكونجحت ف 

،   بمواصفاتالحيوييي   الي  ،يحيثالتقليديالبالستيكيي  مواصفات  عىلي  أحيانا    وتتفوق  بل  تضاه 

مخلفاتيي عنهي نفاياتهييضارةييينتجي تحللي المدىييبعدي بعضيي  ،يالبعيديعىلي خاللي مني وذلكي

والجلوكوزييالسكرييمنييمنيالنشايأوييالمعالجاتيوالعملياتيالحيويةيوالصناعيةيألنواعيمحددةيي

 المنتج من الكتلة الحيوية من النباتات الغذائية. 

  الكتلةي  استخدام  عىلي  تعتمديتقنياتيحيويةيأخرىييتطويرييعىلييمراكزيالبحوثيي  تعمل  كماي

ي غتر    منالحيويةي ي  والمخلفات  الغذائية،يالنباتات    والدهوني  النباتية،ي  والزيوتيالزراعية،ي

مازالتيتحتيالتطويري  هايولكن  إلنتاجيالبالستيكيالحيوييالقابليللتحلليالحيوي،  ،يالمستعملة

   . وصول  إىل اإلنتاج عىل المستوى التجاري وخفضيتكاليفيإنتاجهايكفاءتها،ي  لتعظيمالمستمري

  استنباط   الحيوية  التكنولوجياي  دوري  أهميةي  عىل  الضوءي  تسليط  إىل  الدراسة  تهدف 
إنتاجييوي  ف 

 به،ي التعريفوي الحيوي،ي البالستيكمنيمختلفةيأنواعي
 
مختلفيطيفيواسعي يشمل وأنه خاصة

سواء   كيبة،  الحيوي. ذويي  التر للتحلل  القابل  غتر  أو  القابل  األحفوري  أو  الحيوي    معي  األساس 

  هميخصائصيكلينوعيواستخداماتهياستعراضيأل
  واألنشطة. القطاعاتيمختلفيف 

المناطقييويالعالميةيي  الحيويلبالستيكيياالدراسة تحليال  مخترصا  ألهم أسواق    كمايشملت

  ل  وعرضا    ،له  المنتجة
ف  األعضاء  الدول  بعض  استخدامييأوابكييمنظمةيي  جهود  مني للحدي

  إعادة تصميم  
البالستيك األحفوري وحيد االستخدام غتر القابل للتحلل، والتوسع تدريجيا  ف 

 . الحيوي للتحلل القابلاألحفوريي البالستيكوإنتاجي
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ورة مواكبة الدول  أمنييويانتهتيالدراسةيبعدديمنياالستنتاجاتيوالتوصيات،يي همها ض 

    الجيل  منالبالستيكيالحيوييي  خاصة  الحيوية،يلكيماوياتييا  إنتاج  اتاألعضاءيلتطوري
حاليي  الثان 

االقتصادية الخام  توفتر والعمليعىليي  ،يثبوتيجدواهاي الكتلةيي  الموادي غتر  الحيويةيياألوليةيمني

 إلنتاجها عىل النطاق التجاري.  تنافسية بأسعاريالغذائيةي

التكنولوجيايي  دوري  أهمية  عىليتأملياألمانةيالعامةيمنيخالليهذهيالدراسةيتسليطيالضوءيي  

إنتاج     
ف  المستقبليةينحويإحالليبعضيي  ،يالحيوي  البالستيكالحيوية    المنتجاتوالتوجهاتي

حيويةأب  االستخدام  وحيدة  التقليدية  البالستيكية للتحلل،  خرىي حل    قابلةي   
ف  للمساهمة 

  الوصول إىل  
اتيجيات الدول  األعضاء ف  مشكالت تراكم النفايات البالستيكية، و تطبيق إستر

تواجدها   وتعزيز  ومتكاملة،  متنوعة  مستقبلية  خطط  ضمن   ،  
الكربون    الحياد 

سواقيياألي  ف 

لل الحيويةالعالميةي المنتجةييريادتهايي  عىليالمحافظةييبهدفيي  كيماوياتي المناطقي اهمي كأحدي

  العالم. ل
وكيماويات ف   لبتر

 وهللا وىل  التوفيق

 العامي األمير  

 سبتيبنيسبتي عىل  
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 دراسة ملخص  
 املتجددة والوقود احليوي    احليوية دور املواد  
 إنتاج البالستيك احليوي  يف  

 
    الكيماوياتيالحيويةالوقوديالحيوي،يويأنواعيمتعددةيمنييأنتجتيي

القرنيي  تسعينيات  ف 

األول،   الجيل  من  الحيوي  البالستيك  أهمها  ومن   ،  
السكرياتالماض  والنشوياتي  مني

منيي المستخلصي الحيويةييوالجلوكوزي الغذائيةييالمنييالكتلةي والذرة،ينباتاتي   كالقمح،ي

ولعليمنيأشهرهايحمضيي  النباتية،  والزيوت  الحيوانية،  الدهوني، وايضا  من  وقصبيالسكري

،يوالبالستيكيالحرارييالممزوجييبوىل  هيدروكسيل كانوتيهال  توبوليمراالبوىل  الكتيك،  

 بالنشا. 

إنتاج      
ف  التوسع  ويأدى  أسعار  الوقودي   

ف  حاد  ارتفاع  إىل  الحيوية  الكيماويات 

أوليةيإلنتاجها،يوانعكسيذلكيعىليقضيةي المحاصيليالزراعيةيالمستخدمةيكمواديخامي

  سواء  لإلنسان أو لتغذية  
ممايحدايبمطورييالتكنولوجيايالحيويةيي  ،يالحيواناألمن الغذان 

    إىليتطويريتكنولوجيايإلنتاج
منيالكيماوياتيالحيويةيتعتمديعىلياستخداميي  الجيل الثان 

منيي الحيويةي األوليةي الخامي الغذائية  الموادي غتر  الحيوية   ،يLignocelluloseالكتلة 

المستعملة،يي والحيوانيةي النباتيةي والزيوتي والدهوني الزراعية،ي تتوفر ويوالمخلفاتي التر  

ة،بكمياتيي التطويريلتعظيمياإلنتاجيةييالبحثيويمزيديمنييإىليي  حاجةبمازالتيي  ايولكنه  كبتر

 وخفض تكاليف إنتاجها.  عىليالمستوىيالتجاري،
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 Biotechnology التكنولوجيا الحيوية

الحيويةيي التكنولوجياي وخاصةدخلتي مختلفة،ي حيويةي وقطاعاتي مجاالتي   عدةي

اء ،يومنهايقطاعيإنتاجياالقطاع الصناع   . وقد أدى ذلك إىل إنشاء مجال  لكيماويات الخرص 

  أوي ، White Biotechnology"التكنولوجيايالحيويةيالبيضاء"  جديدييشاريإليهيباسم

اء"   الخرص  الموجة  ،Green Chemistry"الكيمياء  مصطلحي عليهاي يطلقي الثالثةي  كماي

 . Third Wave of Biotechnology تكنولوجيايالحيويةلل

عىل عمليات التحفتر  الحيوي باستخدام "األنزيمات"  التكنولوجيايالبيضاءييتعتمديي

  إنتاج
وبعضيأنواعيمنيالمذيباتيالحيوية،يوالوقود،يي  والبوليمراتيالحيوية،  الكيماويات  ف 

. كما تعتمد عىل  المعقدةحيويةيالكيميائيةيالتفاعالتييال عي    ليوتسييسهتل والغازيالحيوي

الدقيقةب  التخمتر   عمليات الحيةي الكائناتي وتتمتر   استخدامي البيضاءي.  التكنولوجياي

 بانخفاض نسب النفايات السائلة أو الصلبة أو الغازية المتولدة. 

  التكنولوجيا دور 
اء لكيماوياتاصناعة  الحيوية الصناعية ف   الخض 

  خفض البصمة الكربونية  
للكيماوياتيساهمت التكنولوجيا الحيوية بشكل فعال ف 

لهايمنيخالليي،ييالمنتجة والبيئيةي الحيويةي االقتصاديةي الحلولي نجاحيمعيي  خاصة  ،إيجادي

  فعاليييسهميبشكليي  والمتوقعيأن  القابليللتحلل  إنتاجيالبالستيكيالحيويي
حليجزءيمنيي  ف 

  أكسيد الكربون، و   المشكالتيالبيئيةيالناجمةيعني
نفاياتييالكمياتيي  تراكمانبعاثات غاز ثان 

     التقليدية  البالستيكية
ية    ويأياألرضية،ييالمكباتيوالمرادمييف  تلك المتسبة إىل البيئات التر

   والمحيطات.  والبحرية

 

 



5 
 

   ةاألولية الحيويالمواد الخام 
اء ف   إنتاج الكيماويات الخض 

  تنتجيي
من    ف  األول  الجيل  الحاىل   الحيويةالوقت  أويي  الكيماوياتي النشويات،ي مني

 الزراعيةيالغذائيةالمحاصيلييمنيي  السكرياتيوالجلوكوزيالمستخلصيمنيالكتلةيالحيوية

طرقياإلنتاجي أكت  حاليا  من تعديي،يويقصبيالسكريمنيي أوي،يوالقمح،يوالبطاطس،يمثليالذرة

  من   كفاءةي
عىل النطاق التجاري. بينما يعتمد إنتاج الكيماويات الحيوية من الجيل الثان 

المواد الخام األولية الحيوية من النباتات غتر الغذائية، والمخلفات النباتية، أو الحيوانية  

  الشكل   منيالزيوتيوالدهون،
 . ( 1) كما هو مبير  ف 

 ومكوناتها الرئيسية: تصنيف الكتلة الحيوية (1الشكل )

 Petrochemicals and green chemistry,2018 المصدر: 

منيي الثالثي الجيلي مني الحيويي الديزلي إنتاجي نجحي والتر  الطحالبكماي يحتويي  ، 

الدهوننسبيمرتفعةييعىلييالبعضيمنهايي أحديي  مني الحيويي الديزلي يعدي الثالثية،يحيثي

اللبناتي إلنتاجي والالزمةي الحيوية،ي النافثاي إلنتاجي الالزمي األوليةي الموادي الخامي الموادي



ص
خ

مل

6 
 

تحقيقيإنتاجيةيهذه التقنية تتمتر  بعىليالرغميمنيأنيياألساسية للكيماويات الحيوية. و 

  األوليةيمنيالجيلياألوليأويالثا  الخام  المواديب  عىل،يمقارنةأي
تحدياتييبعضيال  ،يإاليأنيهناكن 

التر   تقنيةييال الراهن  الوقت    
التوسعييف  بالبيئة تحوليدوني أساس   بشكل  وتتعلق  فيها، 

 . الحرارة  اتسميودرجاتغتر المو  الحساسةيالالزمةيلتنميةيالطحالب،يمثل

  الحيوية ال
  Biorefineryمصاف 

التكرير التقليدية والتر  تعتمد عىل المواد الخام األولية من منيصناعةيي  إنياالنتقال

إىليصناعةيقائمةيعىليالمواديالخامياألوليةيمنيالمصادريي  النفط،المصادرياألحفوريةيمنيي

  أعقاب نجاح إنتاج الوقود الحيوي "اإليثانول الحيوي  ،الحيويةيالمتجددة
منيي  خاصة ف 

  
تكنولوجر  وصناع  جديد يعتمد عىل معالجة    فرزيمفهومأي،يوالغازيالحيوي"،ييالجيل الثان 

  ُعرفت  
  مصاف 

  الحيوية. الحقا  الكتلة الحيوية ف 
  بالمصاف 

  الحيوية
، واإليثانول الحيوي، واإليثيلير  الحيويةالنافثاييبشكل رئيس     تنتج المصاف 

الحيوي    الحيوي،يوالميثيل إيت   البيوتيل    
إنتاجهاي  ،ETBEثالن  بشكليي  ويعتمدياستدامةي

األوليةيالحيويةيتوفريكمياتيالمواديالخامييعليها،يومدىييالطلبيينموييمعدالتييكبتر عىل  

بها،    ،وتكلفتهاي،ييالالزمةيإلنتاجهاي الخاصة  اإلمداد  وسالسل  منها،    
النهان  الناتج  ونسب 

ها من العوامل    . والمحدداتيذاتيالصلة وغتر

ماي أوي الحيوية،ي النافثاي الخام ت  تعدي المواد  من  اء  الخرص  أو  المتجددة،  بالنافثا    عرف 

األولية الكيماوياتيي  الحيويةي      رئيس  بشكليي  الحيويةالالزمةيإلنتاجي
التكستر  عملياتييف 

متنوعةالبخاري مجموعةي إنتاجي وتتيحي وياللبناتيي  مني  ،ي ، الرئيسيةي األساسية كاإليثيلير 

، وبيلير   الحيوي.  طبالستيكيأويالمطايكليمنياللصناعةييالحيوي،ي ير  والبيوتاداي والتر
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 Bio-plastic البالستيك الحيوي

     البالستيكيالحيويجذبيي
والثان  الجيل األول  من  االنتباهيمنذي)البوليمرات الحيوية( 

التطوري2000عاميي بفضلي إنتاجه،  التكنولوجر     ،ي   
ف  اكالكبتر       لتحويلتقنياتي

الكيميان 

ي يThermo Chemical Conversionالحراريي    وي،ي
المان     / اإلنزيم  التحلل 

الحمض 

Enzymatic/Acid Hydrolysis،  والتخمتر  وي   
التجفيف   Dehydrativeالتحول 

Transformation and Fermentation ،   
   . (2الشكلي)يكما هو مبير  ف 

 إىل منتجات كيماوية، وطاقة  لتحويل الكتلة الحيويةالعمليات الصناعية : (2الشكل )

 Petrochemicals and green chemistry,2018 المصدر: 

 

ال مني عددي إجراءي معي التطوري هذاي لتعدياليالوي  اتتحديثترافقي العملياتيتي مني عددي

    ،يوالتقنياتالصناعية
 
  إنتاج البالستيك الحيوي من الجيل األول، خاصة

المستخدمة ف 
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   البوىل  إيثيلير  الحيوي بتقنيات ا
لإليثانوليي  Chemical Dehydrationلتجفيف الكيميان 

   . 26,25 الحيوي

   الحيويللتحلل قابل الحيوي ال ساس األ   و ذبالستيك 
BioBased- Biodegradable Plastic 

  مصادريمنيي  أو جزئيا    كليا    الحيويللتحللييقابلييالحيويييالساسيياألي  ويذيالبالستيكييينتجيي

الجيلياألول،يمنينشايسواء   الحيوية،ييالكتلةييمتجددةيمنيي البطاطسالذرة،يي  مني أويي  ،يأوي

أويtapiocaالتابيوكايي أوي  ،ي اوييالنخيلزيوتييمثليي  ،النباتية  الزيوتمنييأويي  ،يالقمح  األرز،ي ،ي

       . قصبيالسكريأويمنيالسكرياتيالمنتجةيمنيي  ،الصويايفوليي  أوي،ييالكتان
أو من الجيل الثان 

غتر الغذائية   األوليةيالحيوية  المنتجيمنيالموادي،يأويالجلوكوزييلسكرياتا  تخمتر بعملياتيي

المخلفات والسيليلوز  مني اللجنير    ، Fibers  األليافمنييوييأ،  Cellulose  الزراعية،ي   أو 

Lignin  ،الكيتوزان"يي  الشيتوزان  أوي"Chitosanأويمنيي الثالثية،ي بفعليبعضي  ،الدهوني أوي

،يكليالبالستيكيالحيوييالقابليللتحلليالحيويمنيأهميأنواعييو    . الكائناتيالحيةيالدقيقة

 Polylactic  اللبنيكمتعدديحمضيي  هحمض البوىل  الكتيك أو ما يطلق علي  منيبوليمري

(PLA)، يوي كانوتيه  البوليمري هيدروكسيل    ،يPolyhydroxyalkanoates (PHAs)بوىل  

 . Thermoplastic Starchنشايومنتجاتيالبالستيكيالحرارييالممزوجيبال

 

 الحيوي  ذو أساس أحفوري قابل للتحلل بالستيك
    Fossil-Based Biodegradable Plastic         

%،يالقابليي100بنسبةيي البالستيكيذوياألساسياألحفوريمنيي  ةعديدأنواعييهناكيي

الحيوي اإلليفاتية   للتحللي ات  إستر البوىل   أشهرها  من  ولعل  البيئات،  مختلف    
ف 

Aliphatic Polyestersأليفاتية  ،ي وحدات  من  تنتج  بوىل  كابروالكتون    والتر   ،يPCLمثل 

ات    والبوىل   بوتتر ات  PHBهيدروكس   اإلستر من  أخرى  أنواع  تنتج  وحداتي. كما  مني
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ويأليفاتية كة،عطرية)  أروماتية،ي مشتر بيوتيلير  بوليمريي  أهمهايمنييوي  (  اديباتيي  البوىل  

فيثااليت   ،يأويكماييطلقيعليةياسمييPolybutylene Adipate Terephthalate-PBATتتر

بيوتارات   ات عىل التحلل   .Polybutyrateالبوىل   للبونر  إستر   وتعتمد خاصية التحلل 

  ل
 . اإلستر روابطيالمان 

البالستيكياألحفورييوحيدياالستخداميي تركيبةي إعادةيتصميمي يمكني ومنيجانبيآخري

بإضافةيأنواعيمحددةيمنياإلضافاتيالمعدنيةيإلنتاجيماييعرفيبالبالستيكيالقابليللتحللي

 . Oxo-biodegradable plastcالحيوي األوكسجيت   

 الحيوي  أساس حيوي غير قابل للتحلل بالستيك ذو 
Bio-Base Non-Biodegradable Plastic  

ب وشيوعا   استخداما   األكت   إيثيلير   البوىل   بوليمر  ييعد  أدائهي المتمتر   فضلي

  إنتاج بوليمرات أخرى هامة مثل البوىل   
وتطبيقاته المتعددة، كما يدخل بشكل مباشر ف 

ين ستتر والبوىل   الحاىل   .  فينيل كلوريد،  الوقت    
ف  ايد  متر  عالم   اهتمام  للحصوليهناك 

مونيمر اإليثيلير    وإنتاج البوىل  إيثيلير  الحيوي  الحيويعىل   ،Bio-PE  .  هذا الصدد   
وف 

كة   ازيليةتمكنت شر   عام    Braskem  براسكيم التر
من إنتاج البوىل  إيثيلير  الحيوي   2010ف 

  عدد من    ه،يواستخداممنياإليثانوليالحيوييعىليالنطاقيالتجاريبدرجاتهيالمتعددةيي
ف 

   والغذائية،ييلموادييالمرنةيوالصلبةيللتغليفييالتعبئةيوا  التطبيقاتيالهامة،يكإنتاجيموادي
ف 

  إنتاج الصناعاتيالمغذيةيللسيارات،ي
   األطفال. ألعابيوف 

  مراحله األوىلعىليي  Bio-PP  بروبيلير  الحيوي  ال يزال إنتاج البوىل  بينمايي
  البوىل  ،يوكذلكييف 

فيثااليت   تتر بمزج  فقديالحيوي،ييإيثيلير   إنتاجه    
ف  كات  السر بعض  حمضي  نجحت 

يفثاليك  . % من اإليثيلير  غاليكول الحيوي  30، مع حواىل   الحيوي التر
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 قابلية التحلل الحيوي للبالستيك الحيوي 

الحيوي   البالستيك  نفايات  تتحلل  ما  للتحللييعادة      القابلي
أنواعيف    مختلفي

المفتوحة  البيئات البيئات    
ف  أو  والمكبات،  المرادم    

ف  حتر  أو  البحرية،  أو    . المائية، 

معدالتييبتتحلليي  وقدي  ،،يأويعقوديتعدةيسنوا  الكامل  عمليةيالتحلل  ستغرقتمكنيأنيييوي

  بيئة    ةشيع
وري    ولكنيليس،ييمحددةوي  معينةف     بنفسيالمعدالتييحللييتنيتأيمن الرص 

ف 

الالزميإلتماميعمليةيياإلطار الزمت    تحديديالبيئةيوي. لذلك من المهم للغاية  بيئاتيأخرى

أنييالحيويتحللييال للتحلليي،يحيثي "قابلي لهالحيويمصطلحي معت   ال  تحديديي  "  دوني

بها.  التحلليي  عملية  حدوثالمتوقعيي  البيئيةالظروفيي البالستيكييوالحيوي  تكويني يعدي

الرئيسي المحددات  من    
البنان  وهيكله  . الحيوي  حيويا  تحلله  معدالت  عىل  المؤثرة    ة 

  معدالت وهيكليي  ة،تركيب  تصاميم  تطويري  فإنوبالتاىل   
التحللييالبالستيك الحيوي يؤثر ف 

 . الحيوي

   البيئ    واألثر  الحيويالقابل للتحلل  البالستيك

بالبالستيكييُيعد   التقليديي البالستيكي الحيوياستبدالي للتحللي أحدييالقابلي ،ي

البالستيكيةلخفضيي  الحلول النفاياتي تراكمي ة    كمياتي فتر نهاية  الفعالةييبعد  ،ييلهايالعمري

   الناتجيعنيعدميإتباعيااللياتيالمناسبةيلمعالجتها،يويوي
نسبييخفضييكذلك المساهمة ف 

الكربونانبعاثاتيي أكسيد    
ثان  مع    . غاز  التكامل  ورة  ض  اتيجيات مع  واالستر   الحلول 

الت  األخرى واالنحالل  ويمثلي والكيميائية،  الميكانيكية،  التدوير  إعادة  طرق    
ف  سع 

  صول  للاالقتصاديالتدويري،يويالحراري،يضمنيمفهومي
 . حياد الكربون 
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 من البالستيك الحيوي  تطور اإلنتاج العالم  

من  بلغيي العالم   الحيوييياإلنتاج     البالستيكي
طنيي  2.4نحويي  2021عامييف  مليوني

  ، وكيماويات،  % من إجماىل  اإلنتاج العالم  من    0.6  حواىل  وهوييمثلييسنويا  والمقدريالبتر

طن  367بنحويي أنييوي.  سنويا    مليوني المتوقعي معدليييمني مركبييالسنويييالنموييالزدادي

اوح ما   تفع  ،القادم  العقديخالليي٪يي  15-10بير   للبالستيك الحيوي بنسب تتر إىليمايي  لتر

عام    6,7منيييقربيي   
ف  سنويا     سنويا    مليونيطن  7,6نحوييثميترتفعيإىليي،يي2025مليون 

 . 2029عامي بحلول

  عام  
  إنتاج البالستيك الحيوي ف 

،يحيثيي2021واصلت دول منطقة َاسيا ريادتها ف 

  أوروبا بنسبة 46حواىل     تانتتج
  المركز الثان 

. وجاءت ف  % من إجماىل  اإلنتاج العالم 

وعززتي  26حواىل    البالستيك  مكانت  %،ي لصناعة  رئيس     لتمثكمايي،يالحيويها كمركز 

الطلبيياسواقهايي وكيماويات    العالم  أعىليمعدالتي البتر اء عىل  دولي  بينماي.  الخرص  تنتجي

الكيميائيةيهاما   منتجا   وتعديي  %،17حواىل   الشماليةيي  أمريكايمنطقةيي الموادي لغالبيةي

أويي الخامالمتجددةي الحيوية  الموادي ثم  األوليةي الرابعة .  المرتبة    
ف  الجنوبية  أمريكا    

تأنر

اليا ودول أوقيانوسيا المرتبة الخامسة من حيث اإلنتاج 10بنسبةيي   حير  تحتل أستر
%، ف 

 %.  1العالم  بطاقة إنتاجية تمثل حواىل   

  أوابك،  الدولتسعيي
  ،البحرين  مملكةوي  ،المتحدة  العربية  ماراتاإليدولةييمثليي  األعضاء ف 

وبعضيالدوليالعربيةياألخرىيي ،الكويت ودولة ،قطري دولةوي ،السعودية العربية المملكةوي

بدائليللبالستيكيالحيوييالقابليللتحلليالحيوي،ي   مإلنتاجيواستخدا   عمان  سلطنةمثليي

األحفوري،يي البالستيكي ي تركيبةي وتعديلي تصميمي بإعادةي ي القابليةيعىليوذلكي لهي ليكوني

ا الحيويي إنتاج   ،Oxo-Biodegradable Plastic  ألوكسجيت   التحللي   
ف  والتوسع 

لمشكلةيتراكميالنفاياتيالبالستيكية،ييكحليي  المنتجاتيالبالستيكيةيأحاديةياالستخدام،



ص
خ

مل

12 
 

 مع التوقعات المستقبلية ب 
 
القابليللتحلليالحيويي  للبالستيكنمو السوق العالم   خاصة

 .  2026  عام بحلول٪ي5.4مركبةيتصليإىلينحوي ةسنوي  تبمعدالي األوكسجير  ب

 اخلالصة واالستنتاجات 

، وتعظيم   
إن التطور المستمر لتكنولوجيا إنتاج البالستيك الحيوي من الجيل الثان 

يسهميي الزراعية،ي النفاياتي مني    االستفادةي
وبماييف  التجاري،ي النطاقي عىلي إنتاجهاي زيادةي

فضال  عن   الميكانيكيةيواألدائية، مواصفاتهوتحسير   ،خفضيتكلفةيإنتاجهينعكسيعىليي

  الذي تسع له  
تحسير  البيئة وخفض البصمة الكربونية ضمن مفهوم الحياد الكربون 

اتيجيات تلك الدول.    منظمة أوابك ضمن روئ وإستر
 كافة الدول األعضاء ف 

الحيوية .1 تراكميكمياتي  الكيماوياتي لحليمشكالتي المتاحةي والحلولي الخياراتي أحدي

ي  النفايات تحقيقييويالبالستيكية،ي نحوي والتحولي الكربونية،ي البصمةي خفضي

اتيجيات االنبعاثات الصفرية.   إستر

اء  .2 الخرص  وكيماويات  للبتر المستقبىل   التطور     يعتمد 
الثان  الجيل  من   

 
وخاصة   عىلي، 

الموادي توافري بكمياتالخاميي  مدىي الحيويةي تنافسية،يي  األوليةي وبأسعاري ونمويكافيةي

   الطلب  معدالت
 أسواق المنتجات الحيوية.  العالمية ف 

حيويييالطلبيعىليالكيماوياتيوالبوليمراتيالحيويةيالقائمةيعىليأساسيي  يسهمينموي .3

  زيادة االعتماد عىل  
  مجمعاتييف 

مرنةيللتعامليوتطويريتكنولوجيايي  الحيوية،  المصاف 

 معيكافةيأنواعيالمواديالخامياألوليةيمنيالكتلةيالحيويةي

الحيوية .4 إىلي األحفوريةي الكيماوياتي صناعةي مني ضخيي  االنتقالي زيادةي يتطلبي

  هذا المجال
 . االستثمارات العالمية الضخمة ف 
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لينحويإنتاجهايعىلييخفض تكلفة إنتاج البوليمرات الحيوية يرتبط ارتباطا وثيقا  بالتحو  .5

 .  مناسبة وبأسعاري المناسبة، األولية الخام المواديالنطاقيالتجاري،يوتوفريي

اتيجيات، واأل  .6 طريالتنظيميةيللدولياألعضاءينحويإدراجيإنتاجيوضع الخطط، واالستر

  او الثالث  البوليمراتيالحيويةيي
  ثبوتي  حالالمستقبلية،ييضمنيرؤاهاييمن الجيل الثان 

 من إنتاجها.   جدواهاياالقتصادية

  إنتاج البالستيك الحيوي يلزمه اتخاذ عدد من التدابتر والحلول اإلبداعية  .7
التوسع ف 

البالستيك  بأهمية  المجتمع   الوع   وزيادة  واستهالكه،  إنتاجه  عىل  المشجعة 

 الحيوي. 
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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. 

 






