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چکيده
زمينه و هدف :با توجه به رشد بسیار زیاد تعداد پتنتها در سراسر جهان ،و افزایش استفاده از دادههاا پتنات در تیزیاه و تل ی هاا
اقتصاد و زیست ملیطی ،هدف این مقاله این است که با استفاده از دادهها پتنت ،فعالیتها ثبات اتتارا شاییی سابز را تیزیاه و
تل ی کند تا به درک الگوها تلقیق و توسعه زیست ملیطی و توسعه پایدار کیک کند.
روش بررسی :در این تلقیق برا بررسی و تل ی اتتراعات فناور شییی سبز،پس از اساتررا عباارت جساتیو مناساس ،جساتیو
توسط "ک ید واژه" در چکیده ،عنوان و ادعا(ها ) پتنتها انیام شده است .برا این منظور ،اتتراعات مربوط به فناور شییی سبز که در
بازه زمانی  3991تا  3131در کشورها یا سازمانها مرت ف به ثبت رسیدهاند ،با استفاده از پایگاه اطالعات  QPATماورد بررسای قارار
گرفتند.
يافتهها :ثبت اتتراعات در حوزه شییی سبز عیدتاً ناشی از فعالیت شرکتها و کارتانیاات باوده اسات .در مییاو  ،براش شاییی و
الکترونیک بیشترین پتنتها را در اتتیار دارند .ژاپن با داشتن  ٪13تیام اتتراعات شییی سبز بزرگترین منطقه مرتر است .چین با 39
درصد دومین منطقه ،و به دنبال آن ایاالت متلده ( 32درصد) ،اروپا ( 32درصد) و سایر کشورها جهان ( )٪3قرار دارند.
بحث و نتيجهگيری :مشوقها اقتصاد  ،فشارها قانونی و نظارتی و اجتناب از اتهامات از سو دولاتهاا ،شاهروندان و ساازمانهاا
زیست ملیطی و  ...عوام مهیی در حرکت به سیت نوآور فناور ها پاکتر و کاربردهاا فناوراناه مط اوبتار هساتند .اساتفاده از
فناور ها شییی سبز یک استراتژ کسس و کار هوشیند است که می تواند هم مزایا زیست ملیطی و هم اقتصااد را فاراهم کناد و
هیچنین باعث نفوذ بیشتر فناور شود .نتایج حاص از این تلقیق اطالعات مفید برا توسعه راهبردها و سیاستها تلقیق و توساعه
و مدیریت و برنامهریز مسائ زیست ملیطی ارائه میدهد .هیچنین میتواند برا اییاد استراتژ فنااور در شارکتهاا تصوصای و
برا ساتت سیاست در سطح عیومی مورد استفاده قرار گیرد.
واژههای کليدی :پتنت ،شییی سبز ،ملیط زیست ،تلقیق و توسعه.
( -*3مسوول مکاتبات) :عضو هیات ع یی پژوهشگاه م ی اقیانوس شناسی و ع وم جو  ،پژوهشکده ع وم دریایی ،گروه ع وم زیستی دریا ،تهران ،ایران.
 -3کارشناس ارشد مدیریت تکنولوژ  ،دانشکده مهندسی پیشرفت ،دانشگاه ع م و صنعت ،تهران ،ایران.
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Abstract
Background and Objective: Considering the enormous growth in the number of patents worldwide,
and the increasing use of patent data in economic and environmental analysis, the aim of this paper is
to analyze patent activity in green chemistry with the use of patent data in order to help the
understanding of the patterns of environmental research and development and sustainable
development.
Method: In this study to analyze green chemistry technology invention, after extracting the
appropriate search term, search by "keyword" in the abstract, title, and claim (s) of patent was done.
To this end, those inventions related to green chemistry technology which have been registered within
the 1993 to 2013 in different countries or organizations were evaluated using QPAT patent database.
Findings: Patents in the field of green chemistry are mainly originated from activities of factories and
companies. In general, chemical and electronic sectors hold the most patents. Japan is the largest
inventor region with 32% of all green chemistry patents. China is the second largest region, holding
29% of patents, followed by the United States (24%), Europe (14 %) and the rest of the world (1%).
Conclusion: The economic incentives, legal and regulatory pressures and avoidance from charges by
governments, citizens and environmental organizations were the major factors to move towards
innovation in cleaner technologies and more favorable technological applications. The use of green
chemistry technologies has proven to be an intelligent business strategy that can provide both
environmental and economic benefits and can induce further technology diffusion. The results of this
study provide helpful information for developing R&D strategies, policies, planning and management
of environmental issues. The obtained results can be used to build a technology strategy in a private
company and to make policy at a public level.
Keywords: Patent, Green Chemistry, Environment, Research and Development.
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مقدمه
امروزه ترکیبات شیییایی از جی ه داروهاا ،کودهاا شایییایی،

اقدامات پیشگیرانه) )1 ،ارزیاابی اینکاه کادام کشاورها در ایان

رنگها به کار رفته در پوشااک و ،...باعاث بهباود بسایار از

زمینه پیشرواند و کادام عقاس مانادهاناد )2 ،تیزیاه و تل یا

جنبهها زندگی انسان شدهاند .اما متاسافانه در بعضای ماوارد

ملرکها مرت ف نوآور ها زیست ملیطی اهییت دارد.

این ترکیبات منیر به عواقس نامط وبی بارا ساالمت و ملایط

سنجش نوآوریهای زيست محيطی

زیست میشوند .ترکیبات شیییایی وارد شده به اتیسفر ،آبهاا

چندین شاتص برا ارزیابی نوآور وجود دارد کاه عبارتناد از

و زمین میتوانند برا اکوسیستم و ساالمتی انساان تطرنااک

هزینهها  ،R&Dنیروها ع یی ،انتشارات و پتنتها .پتنتها

باشند.شییی سبز یک زمینه در حال رشد تلقیقات است که باا

یکی از شاتصها مناسس نوآور هستند( .)2مهیترین مزیت

ترکیس عناصر حیاتی بهبود ملیط زیسات ،رقابات اقتصااد  ،و

پتنت این است که برا عیوم و به مادت طاوالنی در دساترس

مسئولیت اجتیاعی به بسیار از این نگرانیها تاتیاه میدهاد.

است و اطالعات فناوراناه را باه تفصای ارائاه میدهاد .ایان در

سازمان توسعه و هیکار ها اقتصاد ( )OECDشییی سبز

دسترس باودن باه مادت طاوالنی ،پتنات را نسابت باه دیگار

را طراحی ،تولید و استفاده از ملصوالت و فرآیندها شیییایی

شاتصها نوآور منلصر به فرد میسازد .هیچنین تیزیاه و

ماوثر ،اییان و دوساتدار ملاایط زیسات تعریاف میکناد(.)3

تل ی آماار اطالعاات پتنات باه ملققاان امکاان گاردآور

Anastasو Warnerنیز  33اص اساسی بارا شاییی سابز

دادهها پراکنده را با صارف هزیناه بسایار پاایین (نسابت باه

عنوان کرده اند ( .)1فناور ها شییی سبز عالوه بر شییی در

اطالعااات حاص ا از بررساایها میی ا ) میدهااد .بااه عااالوه

زمینهها مرت ف ،نظیر ع م کشااورز  ،بیوتکنولاوژ و ع اوم

دادهها پتنت نسبت به بسیار از شاتصها دیگار ناوآور

زیستی ،اقتصاد ،مهندسی ،و سیاستهاا عیاومی تااثیر گارار

اولویاات دارد زیاارا تروجیهااا نااوآور را نشااان میدهااد.

هستند(.)3

شااااتصها معیاااول دیگااار مانناااد هزیناااهها R&D

امروزه به دلیا فراگیار آلاودگیهاا و پراکنادگی در مقیااس

(سرمایهگرار ) و تعداد نیروها ع یی بر رو ورود ها تیرکز

جهانی ،شییی سبز به موضوعی بینالی ی تبدی گردیده است.

میکنند .اطالعات پتنت برا هیه فناور ها در دسترس اسات

افزایش روزافزون بها مواد پتروشییی ،اییاد نکاردن آلاودگی،

در صااورتیکه هزینااهها  R&Dمعیااوالً مشاارص نیساات،

زیست سازگار  ،هزینهها کیتار ،و رقاباتپاریر بیشاتر در

مرصوصاً اینکه برش تصوصی تیای باه گازارد دادن میازان

اقتصاد جهانی و ...هیگی عوام ی هستند که باعث شده است تاا

هزینهها  R&Dندارد .طبقهبند پتنتها به برشها فنی،

کشورها توسعهیافته به دنبال استفاده از شییی سبز باشند .باا

شاتصها نوآور ویژها را ت ق کرده است ( .)5از شایارد

توجه به رشد بسیار زیاد تعاداد پتناتهاا در سراسار جهاان ،و

پتنت میتوان به عنوان شاتصی از میزان فعالیتهاا نوآوراناه

افاازایش اسااتفاده از دادههااا پتناات در تیزیااه و تل ی هااا

در فناور هااا ملیطاای اسااتفاده کاارد ( .)5-8از پتنتهااا

اقتصاد و زیست ملیطی ،هدف این مقالاه ایان اسات کاه باا

ملیطی میتوان برا بررسی میازان فعالیتهاا تلقیقااتی و

استفاده از دادهها پتنت روند فعالیتها ثبت اتترا شاییی

اتتراعات صورت گرفته و هیچناین وضاعیت و سایت و ساو

سبز را بررسی کند تا به درک الگوها  R&Dزیست ملیطای

تلقیقات در یک زمینه تاص فنااور بهاره بارد .فعالیاتهاا

و توسعه پایدار کیک کند .اندازهگیر نوآور ها شییی سابز

پتنتها شییی سبز ،میتواند برا شناسایی میزانی که شییی

به دالی مرت ف از جی ه )3 :ارزیاابی پیشارفت در حاوزههاا

سبز در برشها تاص و مناطق سراسر جهاان توساعه یافتاه

مرت ااف شااییی ساابز )3 ،شناسااایی تیییاارات در رویکردهااا

است مورد استفاده قرار گیرد .ما از اطالعاتی که تعداد پتنتهاا

نوآور زیست ملیطی (به عنوان مثال تیییر از درمان به سیت

983

علوم و تکنولوژی محيط زيست ،ويژه نامه 2933

قائمی و همکار

در اتتیار مان قرار میدهد برا ارزیابی این روندها گساترده

کا رفته بود .این متدلوژ بسیار ملدود شده بود ،زیرا این ک ید

در نوآور شییی سبز استفاده میکنیم.

واژهها فقط در پتنتهایی که هدف اص ی آنها مسائ اکولوژیاک

پيشينه پژوهش

باشد دیده میشود .هیچنین پتنتهاا زیااد کاه مساتقییاً

منشا شییی سبز را می توان در اواتر دهه  3981ردیابی کارد،

ملیط زیست را مورد توجه قرار دادهاند ،اتتارا را باا ترمهاا

زمانی که دولتها تیرکز سیاستها زیسات ملیطای تاود را

فنی دقیق شرح دادهاند ،بدون اینکه از این واژهها عام استفاده

تیییر دادند .باه عناوان مثاال ،در اواساط دهاه  ،3981آژاناس

کنند .برا بررسی دقیاق بایاد ک یاد واژههاا بسایار ملتاطاناه

حفاظت ملیط زیست ایاالت متلده آمریکا ( )EPAشارو باه

انتراب میشد.

تیییر تیرکز تود از کنترل آلودگی به پیشگیر از آلودگی کرد

اما بسیار از مطالعات بر رو زمیناهها تکنولاوژیکی تااص

( )9و با تصاویس قاانون پیشاگیر از آلاودگی  3991رساییت

تیرکز کردهاند Johnstone .در سال  3115پتنتهایی کاه در

یافت .در اروپا ،برشنامه یکپارچه کنترل و پیشگیر از آلودگی

زمینه انرژ ها تیدیدپریر بود را با جساتیو ک یادواژهها

( )IPPCسال  3991حرکت به سو پیشاگیر از آلاودگی را

مرتبط در حوزهها انرژ تورشید  ،آب و بااد مطالعاه کارد

آغاز کرد.

( Nameroff .)33و هیکاران در سال  3112پتنتها شییی

شناسااایی پتنتهااایی کااه در زمینااه مسااائ زیساات ملیطاای

ساابز را بااا جسااتیو ک یااد واژه در چکیااده و عنااوان و نیااز

بودهاند ،در انوا پایگاهها اطالعاتی هیواره یک مساله چاالش

طبقهبند  IPCبررسی کردند .اما جستیو آنها فقط ملادود

برانگیز در بین ملققان این حوزه بوده است .در متون ع یای دو

به اتتراعات ثبت شاده در دفتار ثبات اتتارا ایااالت متلاده

متدولوژ برا بررسی پتنتها زیست ملیطی گزارد شاده

آمریکا بود و مقایسها بین کشورها مرت اف صاورت نگرفتاه

اساات :جسااتیو در طبقااه تاصاای از سیسااتم طبقهبنااد

بود (.)1در سال  OECD 3111پتنتها فناور ها زیسات

بینالی ی اتتراعاات ( )IPCو /یاا جساتیو ک یاد واژههاا

ملیطی را فقط در چند حوزه از طریق پایگاه اطالعاتی  EPOو

تاص .مشک ی که جساتیو در  IPCدارد ایان اسات کاه IPC

با استفاده از جستیو ک ید واژه و کالسهاا  IPCشناساایی

طبقه تاصی که پتنتها زیست ملیطای را در برگیارد ارائاه

کرد ( OECD.)33در سال  3133از طریق  IPCو با اساتفاده

نداده است.در ساال  Lanjouw 3991و  Modyاز دادههاا

از پایگاه اطالعااتی  PATSTATمقایساه بینالی ای در ایان

پتنت برا مطالعه میزان نوآور ها زیست ملیطای اساتفاده

زمینه انیام داد ( .)5اما این گزارد هم هیه شاتصها شییی

کردنااد .آنهااا هیزمااان از طبقهبنااد  IPCو ک یااد واژه باارا

سبز را در برنییگرفت .به دلی ویژگای سیساتم  IPCبررسای

جستیو بهره بردند .نویساندهگان  9زمیناه زیسات ملیطای را

هیه پتنتها شییی سبز غیار میکان باود .باه هیاین دلیا

تعریف کردند و کالس  IPCمربوطه برا هار زمیناه را تعیاین

تعداد از حوزهها مهم شییی سبز مورد بررسی قرار گرفات.

کردند .سپس ک ید واژهها مرتبط جستیو شد و کاالس IPC

در این مطالعه پتنتهاا فناور هاا مشرصای باا اطییناان

متناظر پتنتها حاص برا آنالیز در نظر گرفتاه شاد (.)8در

توسط کالسها  IPCدر بازه زمانی  3991تاا  3119انترااب

سال  Marinova 3111و  McAleerقدرت فناور زیسات

شد و بررسی گردیدند.

ملیطی کشاورها را بار اسااس دادههاا پتنتهاا اکولاوژ

در این مقاله قصد ما بر این است که باا اساتفاده از بررسایها و

) (eco-patentمورد بررسی قرار دادند ( .)31آنهاا پتنتهاایی

مطالعاااتی کااه باار رو مقاااالت و پتنتهااا زیساات ملیطاای

را در این زمینه مرتبط دانستند که در چکیده یا متن آن ک یاد

داشتهایم ،عبارت جستیو مناسبی استررا کنیم و با استفاده

واژه ' 'ecology', 'ecological', 'ecologicallyیااا هاار

از پایگاااه اطالعاااتی  QPATپتنتهااا شااییی ساابز را باارا

ک یها که با ' 'eco-و " 'environmentallyآغاز میشد ،به

تیزیه و تل ی روند تلقیق و توسعه

زیست ملیطای ماورد
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بررسی قرار دهیم .این رود بسیار از فناور ها شییی سبز

يافتهها

را در برمیگیرد .در نهایت ،راهکارها و ملرکها میکن بارا

-2تحليل مالکان اختراع

نوآور ها زیست ملیطی را ارائه میکنیم.

مالک اتترا میتواند یک شرصایت حقیقای یاا حقاوقی ماثالً

روش بررسی
در این مقاله با استفاده از پایگااه اطالعاات پتنات  QPATباه
تیزیه و تل ی اتتراعات ثبت شده در زمینه فناور شاییی
سبز به منظور بررسی روناد ناوآور و  R&Dدر شاییی سابز
پرداتته شده است .پایگاه اطالعات  QPATوابساته باه گاروه
مالکیت فکر  Questelاست و اطالعات مربوط به اتتراعاات
ثبت شده در بیش از  91دفتر ثبت اتتارا دنیاا در آن موجاود
است.در اینیا برا بررسی تعداد اتتراعات فناور شییی سبز،
جستیو توسط "ک ید واژه" در چکیده ،عناوان و ادعاهاا انیاام
شده است .برا این منظور ،اتتراعات مربوط به فناور شییی
ساابز کااه در بااازه زمااانی  3991تااا  3131در کشااورها یااا
سازمانها مرت ف باه ثبات رسایدهاند ،باا اساتفاده از پایگااه
اطالعاات  QPATماورد بررسای قارار گرفتناد .جهات انیاام
جستیو ،از عبارت جستیو زیر استفاده نیودیم.

شرکت ،دانشاگاه یاا مرکاز تلقیقااتی باشاد .جادول  3توزیا
پتنتها شییی سابز را میاان شارکتها و نهادهاا مرت اف
نشان میدهد .با توجاه باه جادول  ،3پتنتهاا در براشهاا
مرت ف پراکنده شده است .اغ اس پتنتهاا از براش تصوصای
سرچشیه گرفته است .ثبت اتتراعات در حاوزه شاییی سابز
عیدتاً ناشی از فعالیت شرکتها و کارتانیات بوده است .شرکت
ژاپنی  TOTOبزرگترین تولید کننده ملصوالت لوله کشی در
جهان ،بیشترین تعداد پتنت را در اتتیار دارد .شرکت TOTO
قب از اعیال فشارها دولتای ،صارفه جاویی در مصارف آب و
اناارژ را انیااام داد .در مییااو  ،برااش شااییی و الکترونیااک
بیشترین پتنتها را در اتتیار دارند .شرکتها شیییایی مانند
 DU PONT DE NEMOURS ،BASFو شارکتها
بزرگ صنای الکترونیک مثا پاناساونیک ،توشایبا و هیتااچی،
شرکتها فعال در زمینه  R&Dشییی سبز هستند .شارکت
 FUJIFILMنیز که در برش اپتیک فعالیت میکناد در ایان

(sono?chem+) or (ultraso+ w reac+) or
(ultraso+ w synth+) or (microwave w reac+) or
(microwave w synth+) or micro?reactor+ or
micro?channel reactor+ or (reuse+ w
material+) or (recycl+ w material+) or (renew+
w material+) or (reuse+ w energy+) or (renew+
w energy+) or (recycl+ w energy+) or
)bio?mass or super?critical+ or (bio+ w catal+
or photochem+ or photocatal+ or (ionic w
liquid+) or (molten w salt+) or (humic w
substance+) or (i?olat+ w enzyme+) or
(telescop+ w reac+) or (one?pot w synth+) or
)(cellulos+ w ethanol) or (bio?chem+ w fuel+
or
solvent?less+
or
solvent?free
or
bio?polymer+ or bio?degradable+ or green
plastic+
بر اساس عبارت جستیو ذکار شاده در باازه زماانی 3991تاا

ملیطی به طور ک ی با تالدها تالقانه و فعالیتها R&D

 3131در مییو تعداد  331983اتترا به ثبت رسیدهاند.

هیراه هستند ( .)31توجه به شییی سبز در دانشگاههاا نشاان-

زمینه بسیار پرکار بوده است .از بین دانشاگاههاا نیاز ،دانشاگاه
 KUBANSKبا  925پتنت در مقام چهارم قارار دارد .نتاایج
نشان میدهد که توسعه فناور شییی سبز صرفاً در برشها
صنعتی که به فناور ها شایییایی وابساته هساتند ،متیرکاز
نشده است .باالتر بودن فعالیت پتنت شییی سبز در برشهاا
شییی و الکترونیک نشان میدهد که ایان برشهاا باه میازان
بیشتر به تلقیق و توسعه زیست ملیطی پرداتتهاند و ایان
امر برا سود دهی شرکت جداییناپریر است .هیچنین تأثیرات
رقابتی استراتژ ها ملیطی مرت ف در شرکتها متفاوت است
و میتواند الگوها پتنت در برشها مرت اف را تلات تاأثیر
قرار دهاد Florida .یاک ارتبااط قاو باین میازان  R&Dو
طراحی سبز دریافت ،که نشاان مایدهاد ناوآور هاا زیسات

دهنده توجه فزاینده به توسعه پایدار در استراتژ ها پژوهشی
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بسیار از کشورها توسعه یافته میباشد و اهییت این برش-

اگر این موفقیتها اقتصاد با رعایت مسائ زیست ملیطای

ها را به عنوان مناب نوآور در یاک حاوزه پژوهشای در حاال

هیراه نباشد ،آنگاه در بهترین حالت در باین افکاار عیاومی باه

ظهور نشان می دهد .البته باید به ایان مسااله توجاه کارد کاه

عنوان شر در نظر گرفته میشود.

توسعه پایدار در حال حاضر توسط دولتها ،صنای و عیوم مردم

بررسی تعداد کلل اختراعلاف فنلاوری شليمی سلبز در

به عنوان یک هادف الزم بارا رسایدن باه اهاداف اجتیااعی،

سالهای مختلف

اقتصاد و زیست ملیطی پریرفته شاده اسات .در ایان میاان،

شکل  2تیییرات ساالنه اتتراعات فناور شییی سبز را در بازه

شییی سبز نقش مهیی در حفظ و بهبود کیفیت زندگی ،رقابت

زمانی  3991تا  3131که در دفاتر ثبتی مرت ف دنیاا باه ثبات

در صنای شیییایی و ملیط طبیعی دارد .از برتی جهات افکاار

رسیدهاند نشان میدهد .رشد صعود اتتراعات از ساال 3991

عیومی منفی نسابت باه صانعت شایییایی ،باا موفقیات هاا

تا  3133کامال نیایان است کاه نشااندهنده توجاه روز افازون

اقتصاد فوق العاده این صنعت در تضاد اسات .ایان صانعت

جهانی به این فناور مهم است .در ساال  3131نیاز تاا زماان

یکی از موفق ترین و متنو ترین برش ها صنای تولیاد در

انیام این نلقیق (یعنی چهار ماه پس از آغاز این سال) بالغ بار

بسیار از مناطق دنیاست .تطر که وجود دارد این است کاه

 2153اتترا به ثبت رسیده است.

جدول  -2رتبهبندی  92شرکت و نهاد برتر از نظر تعداد کل پتنتهای شيمی سبز بين سالهای  2339تا 0229
Table 1-Ranking of the Top 30 Companies and Institutions in Terms of Total Number of Green
Chemistry Patents between1993 to 2013

تعداد کل پتنتها

بخش

831

ساتت و تولید

912

الکتریکی

928

اپتیک

رتبه

مالک اختراع
TOTO

3

PANASONIC

3

FUJIFILM

1

925

دانشگاهی

KUBANSK UNIVERSITY

2

919

الکتریکی

TOSHIBA

5

191

غرا

113

سالمت

583

شییی

513

انرژ

523

عی یات اجرایی(چاپ)

531

الکتریکی و هوافضا

KVASENKOV OLEG IVANOVICH- RUSSIAN FOOD
INSTITUTE
VSE ROSSIJSKIJ NAUCHNO- ISSLEDOVATEL SKIJ
INSTITUT KONSERVENOJ I OVOSHCHE

1
9

BASF

8

US DEPARTMENT OF ENERGY

9

DAI NIPPON PRINTING

31

MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES

33

511

الکتریکی

HITACHI

33

259

دانشگاهی

ZHEJIANG UNIVERSITY

31

NATIONAL INSTITUTE OF ADVANCED
INDUSTRIAL SCIENCE & TECHNOLOGY

32

DU PONT DE NEMOURS

35

215
212

فعال در برشها
گوناگون
شییی

....بررسی و تحليل پتنتهای شيمی سبز

983
31

RATNOJ PROMY I SP NOJ PISHCHEV

دارو

213

39

NII PISHCHEKONTSENT

غرا و دارو

235

38

GENERAL ELECTRIC

الکتریکی

231

39

NANJING UNIVERSITY

دانشگاهی

215

31

SUMITOMO CHEMICAL

شییی

153

33

DAIKIN INDUSTRIES

شییی

131

33

TOYOTA MOTOR

تودروساز

133

31

3M

32

SHARP

الکتریکی

398

35

MITSUBISHI ELECTRIC

الکتریکی

388

31

DEGUSSA

شییی

389

39

SHANGHAI JIAO TONG UNIVERSITY

دانشگاهی

383

38

SANYO ELECTRIC

الکتریکی

383

39

CANON

اپتیک

391

11

RICOH

)عی یات اجرایی(چاپ

392

انرژ و دارو و
الکتریکی

 روند ساليانه اختراعاف فناوری شيمی سبز-2 شکل
Figure 1- Annual Trend of the Green Chemistry Technology Patents
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-9مقايسه بينالمللی فعاليتهای ثبت اختراع در زمينهی

مرت ف را نشان میدهد .ژاپن با داشاتن  ٪13تیاام اتتراعاات

فناوری شيمی سبز

شییی سبز بزرگترین منطقه مرتر است .چاین باا  39درصاد

پتنتها منعکس کننده قدرت فناور در بین م تهاا و منااطق

دومین منطقه ،و به دنبال آن ایاالت متلده ( 32درصاد) ،اروپاا

هستند .شاک  ،3درصاد اتتراعاات ثبات شاده در کشاورها

( 32درصد) و سایر کشورها جهان ( )٪3قرار دارند.

شکل  -0درصد اختراعاف ثبت شدهی فناوری شيمی سبز در کشورهای مختلف
Figure 2-Percent of Green Chemistry Technology Patents in Different Countries

جدول  3توزی اتتراعات ثبات شاده در کشاورها مرت اف را

سبز یک پدیده جهانی است .با این حاال ،الگوهاا ناوآور در

نشان میدهد .تعداد پتنتها نشان مایدهاد کاه ساازمانهاا

شییی سبز در مناطق و کشورها مرت ف ،متفاوت است .روناد

مستقر در ژاپن ،چین و ایاالت متلاده ،دارا بیشاترین پتنات

متفاوت نوآور نشان میدهد کاه شارکتهاا فارد در هار

شییی سبز هستند .در واق این کشاورها پایش تاازان فنااور

منطقه میکن اسات انگیازههاا متفااوت بارا دنباال کاردن

شییی سبز هستند .این نتییه با توجه به میزان بیشتر سرمایه-

پتنتها فنااور شاییی سابز داشاته باشاند .تفااوت میاان

گرار  R&Dاین کشورها در مقایسه با سایر مناطق تعیاسآور

کشورها ،نشان میدهد که هر کشور میکان اسات مشاوقهاا

نیست.

مرت فی برا توسعه پتنتها فنااور شاییی سابز داشاته

در طول زمان توجه نسبی به شییی سبز در ژاپن ،چین ،آمریکا

باشد.

و اروپا افزایش یافته است ،که نشان میدهد رشد فناور شییی
جدول  02 -0کشور برتر منتشر کنندهی پتنت در بازه زمانی  2339تا 0229
Table 2-Top 20 Countries Publishing Patents in the Period 1993 to 2013

تعداد پتنت

کشور منتشر کننده پتنت

رتبهبندی

19911

ژاپن

3

11599

چین

3

11531

ایاالت متلده آمریکا

1

38113

اروپا

2

32359

آلیان

5

31181

روسیه

1

9115

کره جنوبی

9

9229

کانادا

8

8289

استرالیا

9

2933

اتریش

31

بررسی و تحليل پتنتهای شيمی سبز....

932

2919

انگ یس

33

2583

فرانسه

33

1883

تایوان

31

1891

اسپانیا

32

1535

هند

35

1311

برزی

31

3331

مکزیک

39

3983

دانیارک

38

3239

آفریقا جنوبی

39

3199

نروژ

31

-4محرکهای نوآوریهای زيست محيطی
شییی سبز آینده ع وم و فناور ها صانعتی را باه رودهاا

بازار نیز ذکر شدهاند ( .)32،31به نظار مایرساد ،مشاوقهاا

مرت ف بهبود میبرشد .عالوه بر چشیگیر بودن مزایا زیسات

اقتصاااد و پرهیااز از اتهامااات توسااط دولااتهااا ،شااهروندان و

ملیطی شییی سبز ،اتراذ شییی سابز توساط صانایعی کاه از

سازمانها زیسات ملیطای نیاز در تلریاک ناوآور توساط

ع وم پایه و مهندسی برا طراحی میدد فرآیندها شیییایی و

صنای مهم باشد .نکته دیگر این است که فناور هاا شاییی

ملصوالت استفاده میکنند ،هم عی کرد اقتصاد و هم عی کرد

سبز چند رشتها و مشوق هیکار ها مشترک هستند.

زیست ملیطی را بهبود میبرشد.

به نظر میرسد روند منطقها پتنتها شییی سبز ،با تیییرات

سازمانها انگیزهها گوناگونی برا دنبال کردن فنااور سابز

در نیروهااا تااارجی عیا کننااده باار شاارکتهااا و پیشاارفت

دارند .پیشارفت فنااور هاا جدیاد ،مزیات رقاابتی ،مقاررات

سیاستها زیست ملیطی در طول زماان در آمریکاا ،اروپاا و

دولتی ،فرهنگ سازمانی ،تواناییها شارکتهاا و فشاار افکاار

ژاپن سازگار باشد .در آمریکا از سال  ،3991بایش از  31قاانون

عیومی ،عوام ی مهم هستند که مایتوانناد یاک شارکت را باه

اص ی برا کاهش تطرات زیست ملیطی و سالمتی به تصویس

نوآور تلریک کنند ( .)31-31اگر شرکتهایی کاه باه دنباال

رسیده است ( .)31آگاهی عیاومی در ماورد مساائ ساالمت و

افزایش سود هستند ،تشریص دهناد کاه ایان فنااور جدیاد

ملیط زیست در طول این دوره به طور قابا مالحظاها رشاد

مشک از بین بردن زبالههایشان را در جهت مناف اقتصاد آنها

یافته است .هزینهها زیست سازگار نیز افزایش یافتاه اسات

ح میکند ،به شییی سبز رو میآورند.

( .)39بسیار از قوانین جهت تلت فشار قرار دادن صنای برا

دادهها تیربی ،فشارها قانونی و نظارتی را به عنوان نیروها

اتراذ فناور هایی جهت کاستن زبالههایشان انتشاار یافتاهاناد.

تارجی مهم که پریرد و نوآور فناور ها پاکتر و سیستم-

اطالعات نشان مایدهاد کاه پتنتهاا شاییی سابز ،توساط

ها مدیریت زیست ملیطی را ترویج میدهند شناسایی کرده-

سازمانها مستقر در آمریکا افزایش زیاد داشته اسات .ایان

اند که در نتییه آن ،کاهش هزینهها و فرصتهاا باازار نیاز

افزایش ،زمانی که در چند قانون زیسات ملیطای مهام ایااالت

قاب دستیابی تواهد بود ( .)31،32،35عالوه بر ایان نیروهاا

متلده از جی ه قانون هوا پاک در ساال  ،3991تیدیاد نظار

تااارجی گسااترده ،اسااتراتژ  R&Dشاارکتهااا فاارد ،

شد رخ داد.

فاکتورها تاص صنعتی مث مناب انسانی موجاود و قاب یات-

اغ س کشورها غرب اروپا ،اساتراتژ هاایی را بارا مقاب اه باا

ها فناور  ،تعهد مدیریت ،ساتتار صنعت و عادم قطعیات در

مشکالت زیست ملیطی از دهاه  3991دنباال کاردهاناد .ساه
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رویداد در اواسط دهه 3981یعنی کاهش جنگ ها آلیاان باه

برا اغ س برشها  3تا  %3از درآمد است ( .)13فقط مطالعاات

تاطر باران اسید  ،انتشار گسترده مقدار آلودگی رادیو اکتیو از

اندکی هستند که تالد کاردهاناد پتناتهاا فنااور زیسات

راکتور چرنوبی  ،و نشت مواد شیییایی ،اروپا را به پیاادهسااز

ملیطی و مقررات را ارتباط دهند.

چندین پروتک فرامرز مقاب ه با آلودگی هاوا ،ماواد شایییایی

 Lanjouwو  Modyدریافتند که روند پتنتها ،اثار مقاررات

آلی پایدار و دف زباله هاا تطرنااک پایش بارد ( .)38مانناد

دات ی و هزینهها کنترل آلودگی را نشان میدهد ( .)8افزایش

آمریکا ،سیاستها زیست ملیطی اروپا هم زمانی که سازمان-

پتنتها ایاالت متلده در مورد کاهش آلودگی و فناور هاا

ها مستقر در اروپا توجه تود را به پتنت شییی سبز افازایش

بازساز  ،افزایش در هزینهها زیست ملیطی را یک تا دو سال

دادند شدیدتر شد .با این حال ،نگرد عیومی نسبت به هزیناه-

به تعویق انداتت.

ها ملیط زیستی در میان کشورها عضاو اتلادیاه اروپاا باه

 Cohenو  Brunnermeierنیااز یااک افاازایش کوچااک در

طور گستردها متفاوت است ( .)39روند پتنت شییی سابز در

نوآور ها زیست ملیطی (توسط پتنتها موفاق) مشااهده

مناطق اروپایی میکن اسات مانعکس کنناده شارایط م ای آن

کردند که با افزایش در هزینهها کاهش آلودگی (مطالعه انیام

دسته از کشورهایی باشد که اغ س پتنتهاا را در فنااور هاایی

شده رو صنای تولید آمریکا) هیراه بود (.)11

شیییایی دارند .برش عیدها از پتنتها فنااور شایییایی

 Jaffeو  Palmerنیز ارتباط بین شدت نظارت و فعالیت هاا

اروپا متع ق به شرکتها واق در آلیان ( ،)%21/3فرانسه (35

نوآورانه توسط صنای نظارتی در آمریکا را بررسای کردناد .آنهاا

 ،)%انگ ایس ( ،)%32/8سااوئیس ( ،)%8/5ایتالیاا ( ،)%5/9ه نااد

دریافتند که افزایش در هزینهها پیرو از مقاررات در داتا

( ،)%1/9ب ژیک ( )%1/2میباشد و  %8/2باقییانده به کشاورها

برشها تولید  ،با افزایش در هزیناههاا  R&Dدر مادت

دیگر اتتصاص دارد.

کوتاهی پس از آن هیراه بود و به این نتییه رسیدند که از نظار

در ژاپاان ،رشااد سااری صاانعتی و توسااعه اقتصاااد در جهاات

آمار  ،هزینه ها پیرو از مقاررات رو فعالیاتهاا پتنات

حفاظت از ملیط زیست از اواتر دهه3981دنبال شد .به جاا

تأثیر معنی دار ندارد (.)12

تصویس قوانین جدید گسترده ،دولت رو مشکالت آلودگیها

 POTERبا مطالعه رو پتنتهاا فنااور زیسات ملیطای

تاص و توسعه مکانیسمها نظارت و ارزیابی تیرکز کارد ()11

نشان داد که مقررات زیست ملیطی ،انوا تاصی از ناوآور را

[ .]11قااوانین زیساات ملیطاای ژاپاان در دهااه  3991بیشااتر

تلریک میکنند (.)15

گسترد یافت .ارزیابی میدد اهداف زیسات ملیطای و توساعه

مطالعه مقررات ملیط زیستی و پتنت با هم نشان میدهاد کاه

ژاپن ،باعث اییاد قانون اساسی ملیط زیست  3991گردید کاه

نوآور حاص از مقررات زیست ملیطی ،میتواند به شرکتهاا

سیاستها و ابزارها آن را برنامه ریز کرد و نقش هر برش از

برا رف ملدودیتها جدید نظارتی باا هزیناه کیتار کیاک

جامعه را تعریف نیود .امروزه ،ابزارها نظارتی به طاور ماوثر و

کند .در نتییه ،این مطالعات با برتای از تیزیاه و تل یا هاا

گسترده برا پیادهساز سیاساتهاا زیسات ملیطای ژاپان

اقتصاد که نشان میدهند مقاررات مایتوانناد ناوآور را باه

استفاده میشود و عیوم مردم میتوانند دسترسی آساانتار باه

شیوها تلریاک کنناد کاه در نهایات ساود را افازایش دهاد،

اطالعات مربوط به مقررات زیست ملیطی داشاته باشاند ()13

مطابقت دارند و به تلریک شرکتها برا سارمایهگارار هاا

[ .]13به نظر میرسد رشد مداوم فعالیات پتنات شاییی سابز

مناسس در حوزهها شییی سبز نیاز دارد.

ژاپن به طور گسترده مطابق با تقویات تادرییی قاانون زیسات
ملیطی ژاپان باشد.تشاریص تاأثیر قاوانین و مقاررات زیسات
ملیطی بر نوآور میتواند مشک باشد زیرا هزینهها بارآورد

بحث و نتيجهگيری
گسترد فناور شییی سبز یک پدیاده جهاانی اسات .اهاداف
شییی سبز نه تنها تولید ملصوالت ایینتر و کمتطرتار بارا

بررسی و تحليل پتنتهای شيمی سبز....
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ملیط زیست و صرفه جویی در انرژ و آب است ،ب کاه شاام

مورد ملیط زیست و توجاه باه برناماههاا مادیریت کیفیات

مسائ گستردهتر میشود که میتواند در ترویج توسعه پایادار

افزایش یافته بود ،سوماً فشارها عیومی باال بود ،به نقش مهام

موثر باشد.

این مشوقها در ترغیس این نو از نوآور هاا تکنولوژیاک در

در این مطالعه ،روندها و توزی فعالیتها پتنت شییی سبز در

سازمانها گوناگون اشاره دارد .البته نقش مشوقها اقتصاد

دو سطح برش و منطقه نشان داده شده است .برش شاییی و

و پرهیز از اتهامات توسط دولتهاا ،شاهروندان و ساازمانهاا

الکترونیک ،دارا بیشترین پتنتها شییی سبز هساتند ،کاه

زیست ملیطی را نیز نباید از نظر دور داشت.

نشان میدهد مسائ زیست ملیطی برا سودآور شارکتهاا

نتایج بررسی روندها کنونی با تکیه بر پتنتها ،بیانگر آن است

در این برشها جداییناپریر است .با این حال ،به نظر میرساد

که شییی سبز باید از جانس جوام ع یی و در سطلی باالتر از

توجه به شییی سبز توساط براشهاا تصوصای نسابت باه

جانس دولتها ،صنای و دیگر برشها جامعاه ماورد حیایات

برشها دیگار بیشاتر اسات .براسااس ارزیاابی منطقاها از

هیهجانبه قرار گیرد.

فعالیتها پتنت شییی سبز ،ساازمانهاا مساتقر در ژاپان،
چین و ایاالت متلده ،دارا بیشترین پتنت هساتند .مطالعاات
بیشتر رو فعالیتها پتنت شییی سابز در کشاورها دیگار
میتواند درک قاب یتها منطقها در این حاوزه فنااور را
افزایش دهد.
تعداد اتتراعات شییی سبز از سال  3991تاکنون رشد صعود
داشته است که نشااندهنده توجاه روز افازون جهاانی باه ایان
فناور مهم اسات .روناد فعالیات پتنتهاا شاییی سابز ،باا
مطالعات تیربی دیگر مطابقات دارد .باهطاور ک ای ،تعاداد کام
پتنتها شییی سبز در برشها مرت ف اثبات میکناد کاه
 R&Dدر این برشها در جهت اهداف مرتبط با شاییی سابز
نیست .به نظر میرسد که شییی سبز یک حوزه تااص تیرکاز
در برشهایی که بیشتر درگیر توسعه ملصوالت و فرآینادها
شیییایی جدید هستند نباشد .این موضاو  ،پیامادها مهیای
برا جهتگیر برشها صنعتی به سیت توسعه پایدار دارد.
در مییو سهم نسبتاً کم پتنتهاا شاییی سابز نسابت باه
پتنتها دیگر ،نشان میدهد که بسیار از برشها صنعتی،
حرکت سریعی به سیت اساتراتژ هاا سااتت و فرآینادها
مبتنی بر شییی سبز ندارند .تالد و تیرکاز بیشاتر بار شاییی
سبز توسط این برشها صنعتی برا فعال کردن شایوههاا
پایدار مورد نیاز است.
افزایش در تعداد پتنتها شییی سبز در زمانیکه اوالً قاوانین
زیست ملیطی در حال تقویت بودند ،دوماً آگاهی شرکتهاا در

تشکر و قدردانی
در پایان از پژوهشگاه م ی اقیانوسشناسی و ع وم جو تشکر و
قدردانی به عی میآید.
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