
بندي ها در صنعت بستهدرصد مصرف پالستیک 41شود که میلیون تن در سال پالستیک تولید می 125در جهان حدود 

 هب پالستیکی شود. تا اواسط قرن بیستم موادبندي مواد غذایی مربوط میدرصد آن به بسته 47باشد که از این میان می

ی، در بندي مواد غذایپذیري خوب و خصوصیات مناسب براي بسته پایین، سهولت استفاده، فرآیند شده تمام دلیل قیمت

گرفتند. تجزیه شدن در یک زمان معقول و بدون ایجاد ایی مورد استفاده قرار میمقایسه با سایر مواد به طور گسترده

تیکی پالسبندي باشد. هرچند مواد بستهها میبنديمشکالت زیستی پس از عمر مفید، یک ویژگی مطلوب براي بسته

دلیل  شود، ولی متأسفانه  این مواد بهبندي انواع مختلف مواد غذایی استفاده میایی به منظور بستهسنتزي به طور گسترده

ایی و مقاومت باال در برابر آب، در محیط زیست به راحتی قابل وزن مولکولی  باال، عدم حساسیت پیوندهاي میان زنجیره

بندي ستههاي پالستیکی و مواد بها، پاکتها تن ضایعات پالستیکی از جمله کیسهغ بر میلیونتجزیه نیستند. هر ساله بال

گردد و به علت عدم بازگشت به چرخه زیست محیطی، باعث ایجاد مشکالتی براي محیط زیست وارد محیط زیست می

  شوند که این مشکالت نگرانی عمومی جهانی را باال برده است.می

هاي زیست محیطی ناشی از ر افزایش قیمت مواد نفتی و محدود بودن این منابع از یک سو و نگرانیهاي اخیدر سال

خوراکی  هايافزایش مصرف مواد پالستیکی در صنعت بسته بندي مواد غذایی از سوي دیگر، مبحث جدیدي با عنوان فیلم

هاي ایجاد شده در مورد ها و نگرانیدر این صنعت مطرح کرده است. چالش بر پایه بیوپلیمرها را و زیست تخریب پذیر

ستی شود. بیوپلیمرها منابع تجدید پذیر زیمی پذیري در طبیعت انجامبیوپلیمرها کمتر است چرا که فرآیند زیست تخریب

راي جایگزینی رها پتانسیل باالیی بشوند.  بیوپلیمپذیر استفاده میبندي زیست تخریبهستند که به عنوان منابع مواد بسته

امروزه با توجه به گسترش علم و تولید محصوالت جدید، استفاده بندي مواد غذایی دارند. ها به عنوان ماده بستهپالستیک

ه تبندي مواد غذایی مورد توجه بسیاري از کشورها قرار گرفبهینه از مواد اولیه به ویژه مواد ارزان قیمت جهت تولید و بسته

هت هاي غذایی دارند، از این جبندي پتانسیل باالیی در افزایش عمر نگهداري اکثر فرآوردههاي بستهها و فیلماست. پوشش

  ها به موضوعی مورد توجه تبدیل شده است.و فیلم کاربرد این پوشش

ت این تحقیق فیلم زیس هاي خوراکی و زیست تخریب پذیر جدید، دربنابراین با توجه به اهمیت به کارگیري فیلم

اکسید تیتانیوم با استفاده از پلیمریزاسیون نوري تولید گردید.  در این تخریب پذیر بر پایه نشاسته، کفیران و نانو دي

پژوهش براي اولین بار در سطح جهانی، پلیمري تولید شده است که به وسیله نور تولید می شود که پس از رهاسازي در 

به منظور پلیمریزاسیون  Cو  Aنیز تخریب می گردد.  در این پژوهش، از پرتوي فرابنفش در دو محدوده  طبیعت به وسیله نور

 رتمهاج و غذایی مواد به شده افزوده نگهدارنده مواد از استفاده مورد در که هایی نگرانی به توجه نوري استفاده گردید. با

 با انجام آبی محیط در صرفاً  که است آن دنبال به پژوهش این لذا. دارد وجود غذایی ماده به بندي بسته از موادي چنین
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