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  چکیده : 

کربن،  ي عناصر شیمیایی همانندبر پایه هاکها، موادي هستند که نخستین بار به وسیله ي انسان ساخته شده اند. ساختار مواد پالستیپالستیک

. این مواد داراي خواصی همچون فرآیند پذیري، سبکی، عایق حرارتی، ارزانی، داراي قابلیت استوار است کلر و گوگردهیدروژن، اکسیژن، نیتروژن، 

 نفت ٪4ها باعث شده که جایگزین مناسبی براي چوب و فلزات بوده مورد استفاده گسترده قرار بگیرند .شکل پذیري و ... هستند که این ویژگی

 شده زده تخمین سال در تن هزار 250 حدود ایران در تولیدي پالستیک میزان شود.می گرفته کار به پالستیکی مواد دتولی براي جهان در تولیدي

 زیستمحیط به را ناپذیري جبران صدمات طبیعت در هاآن رهاسازي هستند سال 300 از بیش ماندگاري داراي پالستیکی مواد آنجاییکه از است.

و به کند مواد پالستیکی و نایلونی در طبیعت عالوه بر آلوده کردن پایدار و دراز مدت، طبیعت را بد منظر می کرد. خواهد تحمیل دریایی و خشکی

هاي پالستیکی باعث کیسه میلیون تن پالستیک به اقیانوس ها ریخته می شود. 8هر ساله  دلیل سبک بودن به راحتی توسط باد منتقل می شود.

ا و پسماندهاي همی شوند. از این رو با توجه به معضالت بهداشتی و محیط زیستی پالستیک ستاندار و پرندگان دریاییشدن هزاران پخفگی و کشته

-پالستیکی لزوم مدیریت مصرف و پسماندهاي پالستیکی ضروري به نظر می رسد. در این راستا اتخاذ راهکارهاي مدیریتی و اجرایی جهت فرهنگ

کاهش مصرف مواد پالستیکی، استفاده مجدد از مواد پالستیکی، تفکیک پسماندها از مبدا و بازیافت این مواد کمک سازي و آموزش مردمی جهت 

  شایانی به کنترل و کاهش اثرات ناگوار بهداشتی و محیط زیستی ناشی از این مواد می باشد.

  

 مقدمه 

اي بجاي عاج فیل تهیه کند. چون عاج کرد مادهجام گرفت که تالش میاولین قدم در مورد صنعت پالستیک، توسط فردي به نام وایسا هیکات ان

اي سخت، گرانقیمت و همینطور کمیاب کاربردهاي فراوانی داشت. وي توانست نیترات سلولز را (که به غلط نیتروسلولز گفته عنوان مادههفیل ب

 .طبیعی استشود) از سلولز تهیه کند. پس نیترات سلولز اولین پالستیک با منشا می

اي قابل ذوب یا قابل حل باشد، در صنعت قابل استفاده است و یک ویژگی مهم مواد پالستیکی در صنعت ، فرآیند پذیر بودن آن است. اگر ماده

 .توانیم آن را براي تهیه مواد بکار ببریمتوان از آن استفاده صنعتی کرد. چون نمیگرنه نمی

لئو بلکند موفق شد از  1907رمالدئید بود که در تالش براي ساخت مواد پلیمري کامال سنتزي، در سال اولین پالستیک سنتزي، رزین فنل ف

   .عنوان محصول نهایی) نامیده شد، تولید کنده متراکم کردن فنل با فرمالدئید، رزین فنل فرمالدئید را که بعدها تحت عنوان بالکیت (ب
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  انواع پالستیک: 

 ها پالستیک

 اصلی شاءمن باشند. می سرامیک و شیشه و فلز و چوب براي مناسبی بسیار جانشین هامروز که گاز و نفت منشاء با پایدار و جامد هستند موادي

 قسیمت اصلی گروه دو به هاپالستیک بندي تقسیم مهمترین در .شود می تشکیل پروپان و اتان از خود که باشدمی H4) (C2 اتیلن پالستیک

 :گیري مجددشان پس از گرم کردن از یک دیگر تشخیص دادتوان به کمک نوع شکلاین دو گروه را می که شوندمی

جاور اند و پیوند بین زنجیر ممختلف در کنار یکدیگر قرار گرفته هايها با اندازههاي آناز مواد پلیمري هستند که مولکول :هایکترموپالست -1

اري از خواص ها در بسیتوان به دفعات مکرر گرم کرد و تغییر فرم داد. ترموپالستیکرا می هااینو پالستیک ست.ا ها از نوع پیوند بسیار ضعیفدر آن

هاي جوشکاري (استفاده از هاي اتصال، انطباقات و روشها، طرحاز لحاظ قابلیت جوشکاري شبیه فلزات هستند. در این مورد انواع مختلف جوش

   جوش) همگی مشابه جوشکاري فلزات است. يماده هايجوش و دیفوزیون اتمسیم

رارت یا ی هستند که با حیپلیمرها هااین پالستیک. هستند ترقوي هايپیوند با اي وبا ساختار مولکولی شبکههایی پالستیک :هاترموست-2

هاي یکآورند. پالستاي فضایی را به وجود میگیرد و بدین ترتیب یک ساختار شبکهشکل میها در آناتصاالت عرضی ، ترکیبی از حرارت و فشار

لذا اگر این نوع پالستیک را پس از حرارت دادن ، حرارت داد و سپس به یکدیگر متصل نمود اًتوان براي تولید اشکال جدید مجددترموست را نمی

خت سهاي گرماها را پالستیکن دسته از پالستیکتوان آن را تحت حرارت و تغییر فرم مجدد قرار داد. ایدیگر نمی نیمو شکل دادن اولیه سرد ک

   د.نامننیز می

 قابل تجزیه زیستیهاي پالستیک

یه موجب باشند. این قضپذیر میي نشاسته زیست تخریبهاي مصنوعی مانند پلی استر پلی یورتان، پلی اتیلن با آمیزهبرخی از پالستیک

ت پذیري این محصوالت و یا تولید محصوالسبب گسترش تحقیقات جهانی براي بهبود تخریبپذیر گردیده و افزایش توجه به بسپارهاي تخریب

 د:هاي زیر را داشته باشنها باید قابلیت تخریب در حداقل یکی از سامانهجایگزین جدید شده است. این جایگزین

 .گرماییتخریب زیستی، تخریب نوري، فرسایش محیطی، تخریب 

هاي میکروبی آسیب پذیر هایی نمودند که در مقابل حملهروي طراحی پالستیک انشمندان شروع به تحقیق بردر دهه ي هشتاد میالدي د

ذیر پاي طراحی شدند که تحت شرایط محیطی یا شهري و صنعتی تخریبهاي فعال میکروبی تجزیه گردند. این مواد به گونهباشند و در محیط

هاي پلی امپذیر (پلی استرها) به نهاي زیست تخریبهاي متداول، مصرف پالستیکها با پالستیکستیکهاي این پالباشند. به دلیل تشابه ویژگی

فقیت آمیزي ها به طور موي آنهیدروکسی آلکانوآت، پلی الکتید، پلی کاپروالکتون، پلی استرهاي آلیفاتیک، پلی ساکاریدها و هم بسپار یا آمیزه

 .هاي اخیر رواج یافته استدر سال

تماال آیند احبه دست می اند،شده نتیکی مهندسیژها (زیست بسپارها) که از رشد دادن ریزجاندارها و یا گیاهانی که از نظر زیست پالستیک

قابل  یتجزیه پذیري زیستخاصیت  هاآنهاي کلیدي هاي مصرفی کنونی شوند. از قابلیتتوانند جایگزین پالستیکها میحداقل در برخی از زمینه

 ها به عنوان جایگزین بسپارهاي مصنوعیزیاد است چراکه آن این موادي جهانی نسبت به توجه و قابل تولید بودن از منابع تجدیدپذیر است. عالقه

 روند و در موارد گوناگون براي بسته بندي، ابزار پزشکی، وسایل بهداشتی شخصی یک بار مصرف ومانند پلی پروپیلن، پلی اتیلن به کار می

  .شودکاربردهاي مربوط به کشاورزي از آن ها استفاده می

  هاپالستیک (مزایاي) خواص

 دارند کاربرد نقل و حمل در لذا آلومینیم) وزن 2/1( باشندمی سبک -1

 هستند خوبی خیلی الکتریکی و حرارتی عایق -2

 هستند مقاوم شیمیایی هايحالل برابر در -3

 است شیشه براي مناسبی جانشین لذا ها)(آکریلیک هستند شفاف آنها از برخی -4

 اندمقاوم جوي شرایط برابر در -5

 دارند ايالعادهفوق پذیري شکل قابلیت -6
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 نمود شیشه جایگزین حتی را آنها توانمی ها،پالستیک از برخی شفافیت علت به -7

 باشد نداشته آمیزي رنگ به ازنی که کرد استفاده قطعات تولید در هاپالستیک از توانمی آن خاطر به که پذیري،رنگ قابلیت -8

 است مودهن میسر بهداشتی و غذایی شیمیایی، صنایع در را آنها کاربرد که است دیگري ویژگی شیمیایی، مواد خوردگی برابر در باال مقاومت -9

 ا،هباکتري ها،میکروب که چرا دارند فراوانی کاربرد ... و داروسازي صنایع دندانپزشکی، جراحی، و پزشکی وسایل ساخت در هاپالستیک -10

 .ندارند را هاپالستیک روي رشد توانایی ها،کجلب و هاقارچ ها،انگل

 شود یم ها پالستیک از گسترده استفاده باعث اولیه مواد پایین قیمت و ساخت باالي سرعت ارزانی، -11

  ترین پالستیک ها:پرمصرف

 PEپلی اتیلن 

 شناخته زمین رهک روي بر موجود پالستیک ترینپرمصرف عنوان به و هاست اولفین پلی خانواده به متعلق و ها ترموپالستیک دسته از اتیلن پلی

 و ربنک هاياتم ترکیب از ماده این کنند. می تولید را اتیلن پلی نوع از پالستیکی محصوالت تن میلیون 100 ساالنه جهان هايکارخانه و شودمی

 شانن شیمیایی واکنش دیگر مواد با نتواند شودمی موجب امر این که است ساکن بسیار ايماده گیرد،می شکل طوالنی ايزنجیره در هیدروژن

 و تیلنا پلی دفع مفید راهکارهاي یافتن براي را دهه چندین هاانسان بود. خواهد دشوار بسیار طبیعت به آن بازگشت نیز دلیل همین به و بدهد

 فشار هايمحفظه در اتیلن پلی سوزاندن مانند هاییروش اند.نرسیده مطلوبی نتیجه به ولی اندکرده سپري دیگر ياماده با آن کردن جایگزین یا

 کاربرد رپلیم این د.هندمی انتقال جو به نیز را زیادي نسبتا آلودگی و اند داشته همراه به را نجومی ايهزینه خود، نسبی کارایی رغمعلی نیز باال

  .برد نام توانمی را آشپزخانه در پالستیکی هايقاشق ,شیر هايبطري ,هادبه و هاکیسه مثال براي .دارد بندي بسته تصنع در فراوانی

  

  	)PPپلی پروپیلن(

 دماي ولی  کمتر اي ضربه استحکام داراي			PE با مقایسه در هاست.اولفین پلی خانواده از پرمصرف ترموپالستیک دومین		)PPپروپیلن( پلی

 در و	پالستیکی لفمخت قطعات تولید در که است متنوع کارآیی با پلیمرهاي از ییک پروپیلن پلی است. يبیشتر کششی استحکام و باالتر کاربري

  دارد. کاربرد پوسیدگی) ضد طناب و مصنوعی هايچمن( الیاف صنعت در همچنین و	ها) پروانه	و داخلی (تزئینات خودرو صنعت
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  مصرف پالستیک در جهان:وضعیت تولید و 

تولید پالستیک در  2012تا  1950تر از سال پیش تاکنون تولید پالستیک در جهان به طور مداوم افزایش یافته است. به بیان دقیق 50از 

جهان  در يتولید نفت ٪4تن بوده است.  میلیون 300حدود  2013درصد افزایش داشته و تولید آن در  9جهان به طور متوسط هر سال حدود 

ه ب عمیقاً پالستیک صنعت یعنی این. شودمی مصرف سازيپالستیک هايکارخانه در دیگر ٪4شود و براي تولید مواد پالستیکی به کار گرفته می

یعنی هر ن آن بیشتر است. ایفت ي مهم دیگر این است که میانگین رشد تولید پالستیک در جهان از رشد بازیامنابع فسیلی وابسته است. نکته

. ساالنه شوندها پخش میشوند یا به صورت ذرات ریز در اقیانوسفرستاده می هاي دفن زبالهها تن پالستیک به صورت زباله به جایگاهساله میلیون

  .میلیون گالن نفت مصرف می شود 47هاي آب تولید می شود که براي تولید این مقدار بطري میلیون تن پسماند پالستیکی بطري 1,5

به این سو) این است که پالستیک به تدریج جایگزین مواد دیگر نظیر  1970یکی از دالیل افزایش مصرف پالستیک در جهان (به ویژه از 

راي هاي اخیر، فشارها ببندي مواد غذایی بارز بوده است. عالوه بر این در سالشیشه، فلز یا کاغذ شده است. روندي که به خصوص در صنعت بسته

 ٪50 و وزن ٪10بیاورند. امروزه بیش از  يسازي به استفاده گسترده از پالستیک رواتومبیل ها باعث شده است که صنایعوزن اتومبیل کاهش

حدود یک چهارم پالستیک  .بود امروز از کمتر برابر 17 میزان این پیش سال 50. دهدمی تشکیل پالستیک را آمریکایی معمولی اتومبیل یک حجم

شود. اروپا، کشورهاي شوروري (به غیر از چین) تولید می ییشود. یک پنجم پالستیک جهان در کشورهاي آسیاجهان در کشور چین تولید می

  کنند.می تولید را جهان پالستیک ٪40ود خسابق و آمریکاي شمالی نیز در مجموع 

  
  2013نمودار سهم تولید پالستیک در جهان در سال 

  

  وضعیت تولید پالستیک در ایران :

 که است کلراید وینیل پلی (PVC) استایرن پلی و  (PP) پروپیلن پلی )،PEاتیلن( پلی شامل ایران در شده تولید پالستیک اولیه مواد

 استایرن پلی همچنین ،(HDPE) سنگین اتیلن پلی ،(LDPE) سبک اتیلن پلی مثال عنوان به دارند. متفاوتی انواع پلیمرها این از کدام هر

  هستند. هااتیلن پلی از مختلفی هايگونه  (HIPS)مقاوم استایرن پلی و (LLDPE) خطی سبک

 اند. داده اختصاص خود به را پلیمري مواد جهانی بازار کل از درصد 70 حدود سهمی هستند، معروف تجاري پلیمرهاي به که مواد این

  شود. می تولید امیرکبیر امام، بندر تبریز، اراك، پتروشیمی هايمجتمع در ایران در مواد این
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 تن 680 معادل رقم این که است، شده زده تخمین سال در تن هزار 248 از بیش ایران در تولیدي پالستیک میزان موجود آمارهاي اساس بر

 همین و شده جابجا باد وزش با آن سبک ذرات بودن ناپذیر تجدید دلیل به و است سال 300 از بیش ماندگاري داراي پالستیک باشد.می روز در

   کند.می ایجاد زیستمحیط براي را فراوانی بهداشتی مشکالت جابجایی

  
 چرخه وارد و مصرف پالستیک تن میلیون 1/2 میزان به کشور در سالیانه ،اسالمی شوراي مجلس هايپژوهش مرکز عمومی روابط گزارش به

 (woven) بافته هايکیسه تن هزار 150 پالستیکی، مصرف یکبار ظروف تن هزار 600 میزان این از سال هر در گفت توانمی شود.می پسماند

 نباشتا طبیعت در شده تولید هايپالستیک این تمامی و مصرف و تولید پروپیلنیپلی و اتیلنی پلی هايکیسه تن هزار 200 و پروپیلنی پلی

 بازیافت تمسیس یک بدون محصوالت این که است آن تامل قابل نکته انجامند.می زیستمحیط آلودگی به طبیعت در ماندگاري دلیل به و شوندمی

  .شودمی افزوده هاآن مصرف میزان بر هم روز به روز و شوندمی تولید قوي

 هايافزودنی به مربوط دنیا در فناوري آخرین و اندشده مطرح هاپالستیک مصرف از ناشی مشکالت کاهش جهت در مختلفی هايروش

 کانیکی،م خصوصیات مانند هاپالستیک مزایاي تمامی از گیريبهره با و تولید قبلی روند حفظ با فناوري، این است. هاپالستیک کنندهتخریب

 2000 سال از فناوري این گردد.می باز طبیعت به سال 5 تا 2 ظرف مصرف، از پس که کندمی عرضه را محصولی ... و پذیري چاپ استحکام،

 براي قوانینی آرژانتین، و برزیل پاکستان، هند، فارس، خلیج حاشیه کشورهاي برخی اروپا، اتحادیه مانند کشورها برخی در و شده عرضه میالدي

 و دارند ودوج معمولی هايپالستیک جاي به زیستی تجزیه قابل هايپالستیک وکاربرد معمولی هايپالستیک از استفاده ممنوعیت یا محدودیت

 مواد است. ظروف این تهیه به کنندگان مصرف تشویق و ترغیب در اصلی علل جمله از زیستمحیط با سازش و ایمنی ارتقاي اند.درآمده اجرا به

   .شودمی خونی و عصبی اختالالت  بروز باعث که هستند شیمیایی العملعکس فاقد ظروف این در شده برده کار به

 يمجر و اظرن ز،یربرنامه استگزار،یس ينهادها کیتفک و حیصح فیتعر عدم ،افتیباز صنعت توسعه در یخصوص بخش گاهیجا ینیبشیپ عدم

 مالز اجرایی هايضمانت وجود عدم و بازار بر حاکم مناسبات خصوص در صراحت عدم ،مشوق و یتیحما يهازمیمکان ینیبشیپ عدم ،گریکدی از

 شمگیريچ توفیق عمل، مقام در شده یاد قانون که شد موجب عمال دیرس بیتصو به شیپ دهه کی از شیب که پسماندها تیریمد قانون در کافی و

  باشد. نداشته بازیافت صنایع توسعه در

 نههرگو انجام امکان تکلیف، این وضع از سال ده قریب گذشت رغم به پسماندها جامع مدیریت بانک ایجاد در پیشرفت عدم دیگر سوي از

 برآوردها و هاینتخم به توسل بدون بازیافت صنعت مدیریت و ریزيبرنامه فرآیند که نحوي به کرده سلب را کشور بازیافت اقتصاد ارزیابی و پایش

 متغیر درصد دهم یک تا درصد صدم پنج حدود در ملی اقتصاد از کشور بازیافت صنایع سهم شرایطی در ودموج هايتخمین براساس نیست. میسر

 شش درصد، چهار حدود به ترتیب به درصد نیم حدود از چین و آلمان آمریکا، نظیر کشورهایی اقتصاد از بازیافت سهم گذشته دهه در که است

  .است دهرسی کشورها این اقتصاد درصد دوازده و درصد
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 انگذارسیاست رویکرد و شهروندان روزمره زندگی در زیستمحیط جایگاه و نقش اهمیت، باید بازیافت، حوزه در يگذارسیاست هر از پیش

 ردوا آن پیکره به ضرباتی زیستمحیط آلودن با عمالً آن، سوزاندن در هم و طبیعت در پسماند دفع در هم که چرا شود، مشخص آن به نسبت

 چه از ا،م همه بزرگ خانه عنوان به طبیعت که گردد مشخص باید اول گام در بنابراین .گذاردمی تأثیر نیز انسان زندگی بر مرور به که شودمی

 .دکوشی آن نگهداري و حفظ در هستند هزینه صرف و تالش متضمن قطعا که هاییسیاست اتخاذ با آن از پس و است برخوردار اهمیت از ايدرجه

 فتبازیا همچون( بسیاري موارد در آنها پسماند بازیافت گردد،می مصرف فراوان انرژي اولیه کاالهاي از بسیاري تولید در که آنجا از آن بر عالوه

 باعث ...)و منسوجات کاغذي، هايفرآورده ها،پالستیک و الستیک چون پلیمري هايفرآورده آلومینیوم، و فوالد چون فلزي آلیاژهاي و فلزات

 ابشت از کاستن و پایدار توسعه جهت در بلند گامی هزینه، در جوییصرفه بر عالوه نیز این که گرددمی انرژي مصرف در بسیار جوییصرفه

 و فتبازیا صنعت در گذاريسرمایه که است آن سازدمی ضروري را بازیافت صنایع به استراتژیک نگاه که دیگري نکته .است زمین گرمایش

 هايهزینه بلکه انجامد،می پایدار توسعه و اجتماعی رفاه به و دهدمی کاهش را کشور محیطیزیست هايهزینه تنها نه آن، از حمایتی هايیاستس

  .انجامدمی افزوده ارزش تولید به و دهدمی کاهش نیز را صفر از اولیه کاالي تولید

 »افتبازی-مصرف-تولید« چرخه شناخت پسماند، حوزه يگذارسیاست و مدیریت عرصه در تصمیمی هر اتخاذ هر از پیش گام ترینمهم و اولین

 در امروزه که گرددمی مشاهده شوربختانه اما .نیست ممکن حوزه این اطالعات و هاداده آوريجمع و دقیق مطالعه با جز نیز، امر این که است

 عصنای به پسماند انتقال و آوريجمع میزان بازار، در آن عرضه و تقاضا میزان اولیه، کاالي تولید« حوزه چهار در اطالعات و هاداده میزان کشورمان

 هايیاستس تطابق عدم دلیل بزرگترین اطالعات، نبود این عمل در که است ناچیز بسیار »بازار در بازیافتی کاالي عرضه میزان آخر در و بازیافت

  .است بازیافت صنعت نیازهاي با موجود

 دوم، گام در مبدأ در آن جداسازي و نخست گام در پسماند آوريجمع براي کارآمد و مناسب ايشبکه سازماندهی و تعریف از اطالعات، کمبود

 آگاه یمدیریت و اطالعاتی نظام وجود حال عین در .بخشندمی حیات صنعت این به که هستند مراحلی مؤثرترین گام دو این که کندمی جلوگیري

 غیرقانونی هايآوريجمع امر در خصوصا حوزه، این در سودجو افراد جرائم و تقلب سوءاستفاده، از پسماند، آوريجمع و اولیه کاالي عرضه میزان به

  .کاهدمی پسماند

 تفادهاس صورت در اولیه کاالي تولیدکنندگان هزینه کاهش هايفرصت شناخت از طرف یک از که است آن نیز بازار بر اطالعات کمبود تأثیر

 با سماندپ مدیریت نهاد پس .دارد پی در را بازیافت و تولید حوزه فعاالن ارتباط شدن محدود دیگر طرف از و کند،می جلوگیري بازیافتی کاالي از

 گردد، افتیبازی صنایع محصوالت از مشتریان بیشتر شناخت باعث تواندمی تنهانه شده،بازیافت کاالهاي بر استانداردها و معیارها تدوین و تعریف

   .نماید ارائه نیز عرصه این در منصفانه گذاريقیمت براي نظامی تواندمی بلکه

 در ولتد تالش و نگاه با تنگاتنگی نسبت بازیافت امر در مردم همکاري که دهدمی نشان پسماندها مدیریت عرصه در موفق کشورهاي بررسی

 حوزه فعاالن تجربه کارگیري به و منسجم ايبرنامه تدوین با توانمی گردان،زباله و پسماند فروشانخرده تعدد به توجه با لذا .دارد خصوص این

 انونیق پوشش زیر -هستند جامعه ضعیف بسیار اقشار از نیز عموماً که-شهروندان از قشر این فعالیت ساماندهی جهت کارآمد ايشبکه بازیافت،

  .نمود استفاده ظرفیت این از باشد، نیز آنها حقوق متضمن که

 گام راستا آن در و نمود روشن را کلی اهداف زیر مراحل طی با توانمی بازیافت، حوزه در کارآمد و جامع سیاست یک اتخاذ براي آخر در

  :برداشت

 زیستی محیط هايسیاست در گذاريهدف 

 صنعت فعاالن براي کارآمد اطالعاتی پایگاه یک آوردن وجود به و هاداده آوريجمع 

 پسماند غیرقانونی سوزاندن و دفع آوري،جمع محدودکردن و جلوگیري 

 بازیافت کردن فدا بدون پسماند آوريجمع رساندن حداکثر به 

 بازار اقتصادي و قانونی موانع برداشتن 

 قانونی ثبات تضمین  
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  )1395، تجارت ایران (وزارت صنعت، معدنمقدار تقریبی و ظرفیت تولید پالستیک در 

 ظرفیت(هزارتن) تعداد(عدد) عنوان

 125 73 فیلم پلی اتیلن تک الیه

 73 56 کیسه پلی اتیلن تک الیه

 198 129 جمع

5/5 8 ظروف از پلیمر قابل تجزیه بر پایه نشاسته  

 4 4 صفحه و ورق از پلیمر قابل تجزیه بر پایه نشاسته

5/9 12 جمع  

 40 5 نشاستهسایر پلیمرهاي قابل تجزیه زیستی بر پایه 

 40 5 جمع

5/247 146  مجموع کلی  

  

  : ماند پالستیکی تولید شده در جهانمقدار پس

سال زمان براي  1000ي پالستیکی به شود و هر کیسهي پالستیکی در جهان مصرف میطبق آمارهاي جهانی در هر دقیقه یک میلیون کیسه

  تجزیه کامل نیاز دارد. 

صورت گرفت، هر ساله  (NCEAS)در مرکز ملی تجزیه و تحلیل اکولوژیک در سانتاباربارا  2015اي که در سال مطالعهبر اساس نتایج حاصل از 

کیسه پر از پالستیک در هر فوت خط ساحلی در جهان است. که  5شوند. که این مقدار برابر با ها ریخته میمیلیون تن پالستیک به اقیانوس 8

کیسه پر از پالستیک در هر فوت خط ساحلی. در نتیجه ورودي تجمعی تا سال  10یابد، یعنی برابر افزایش می 2به  2025این میزان تا سال 

  شود.کیسه پالستیکی در هر فوت خط ساحلی در جهان برآورد می 100میلیون تن یعنی  8برابر،  20حدود  2025

اي هاند که از مشکالت ناشی از بلع و گیر کردن زبالهشناسایی شده ي جانوري مختلفگونه 267ي صلح سبز، حداقل نشریه 2006طبق گزارش 

ها پرنده و هزار پستاندار دریایی و میلیون100برند. بر اساس گزارش مرکز ملی اقیانوس شناسی و علوم اتمسفري، ساالنه حدود پالستیکی رنج می

برآورد  (GESAMP)هاي دریاییوه تخصصی سازمان ملل در خصوص آلودگیروند. طبق گزارش کارگرهاي پالستیکی از بین میماهی در اثر زباله

هاي پالستیکی درصد آن را زباله 95تا  60شوند که از این میزان هاي دریایی در جهان از خشکی وارد دریاها میدرصد از آلودگی 80شود که می

  دهند.تشکیل می

  مقدار پسماند پالستیکی تولید شده در ایران: 

 شاهد هري،ش جوامع در آن وسیع توزیع و کشور تولیدي صنایع در نایلونی هايکیسه و پالستیکی مواد انبوه تولید به توجه با اخیر هايسال در

 عدم و پذیرپایان نفتی ذخایر از ناشی اولیه مواد کمبود طبیعت، در مواد این مدت طوالنی ماندگاري هستیم. جامعه در مواد این افزون روز مصرف

 مواد اعانو معرفی ضمن مقاله این در دارد. بر در را زیستی محیط ناپذیر جبران خطرات و هانگرانی مواد گونه این بازیافت جهت مناسب نولوژيتک

 و ادياقتص ،زیستی محیط منفی اثرات کاهش منظور به جایگزین محصول عنوان به آن از استفاده مزایاي کاربرد، انواع به زیستی تجزیه قابل

 سازيفرهنگ و صحیح آموزش اثرات و مصرف بار چند بادوام مواد از استفاده و بازیافت همچنین است. شده پرداخته پالستیکی مواد فرهنگی

  .گیردمی قرار تأکید مورد دفن محل و مبدأ در پسماند تولید کاهش در زیستی تجزیه قابل مواد از استفاده جهت

روف پالستیکی یکبار مصرف در جهان است و بر اساس آمار، هر خانواده ایرانی به طور متوسط روزانه سه کشور نخست پر مصرف ظ 10ایران جزو 

مصرف نکردن فقط یک کیسه پالستیکی در هر هفته در هر خانواده ایرانی، از ورود حدود یک میلیارد . کندکیسه پالستیکی وارد چرخه مصرف می

  .کندزیست جلوگیري میمحیطکیسه پالستیکی در سال به چرخه زندگی و 
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  : ستی ناشی از پسماند هاي پالستیکیمشکالت بهداشتی و محیط زی

  : هاي پالستیکیکیسه

 ی هاي آب و در موارد بسیاري گرفتگها و کانال، رودخانهزیستشوند و باعث آلودگی محیطعنوان زباله دور ریخته میهاي پالستیکی بهکیسه

  شوند.ولد انواع حشرات میو ماندن آب و زاد  راکدشدن و ها و جمعراهآب

  انددرصد از این حجم زباله را به خود اختصاص داده 7هاي پالستیکی هاي دنیا مواد پالستیکی هستند که کیسهدرصد از زباله 32حدود. 

  هاي پالستیکی الزم استسال زمان براي بازگشت به طبیعت براي کیسه 500تا 300حدود.  

 شوند.ها میشدن هزاران پستاندار و پرندگان دریایی و مانع حرکت آنهاي پالستیکی باعث خفگی و کشتهنه، کیسهساال  

 هاي یکبار مصرف اعم از پالستیکی و کاغذي، خطرات بسیاري را براي محیط زیست به همراه دارند که این خطرات تنها محدود به کیسه

جایی و به ویژه بازیافت و پیامدهاي ناشی از انجام طی نبوده بلکه شامل منابع اولیه در تولید آنها، جابهها در خاك حجم باالي دفن این زباله

هاي پالستیکی یکبار مصرف نیز عوامل شناخته شده و موثر در ایجاد اختالل در اکوسیستم و بروز حوادثی چون شود. کیسهاین مراحل می

  تند.هاي فاضالب هسسیل بر اثر گرفتگی لوله

 میلیارد کیسه  100شوند که این رقم در پایان هر سال به تولید در ایاالت متحده از هر پنج کیسه، چهار کیسه از جنس پالستیک تولید می

 34میلیون بشکه نفت نیاز است و این تعداد بشکه نفت براي پر کردن  12انجامد. براي تولید این تعداد کیسه پالستیکی به پالستیکی می

  کند.ون تانکر نفت کفایت میمیلی

 هاي شوند که اگر این تعداد کیسهمیلیارد کیسه پالستیکی به عنوان زباله در طبیعت رها می 4 دهد که ساالنه بیش ازهمچنین آمار نشان می

رنده و پستاندار به دلیل مرتبه دور زمین پیچید. همین طور ساالنه یک میلیارد پ 63توان این نوار طویل را پالستیکی به هم وصل شوند می

دهد هاي پالستیکی قابل بازیافت و استفاده مجدد هستند اما مطالعات نشان میبازند. اگرچه کیسههاي پالستیکی جان میخوردن این کیسه

  شوند.ها بازیافت میکه تنها یک تا سه درصد از این کیسه

  تن در هر روز است. بر اساس آمارهاي  684شود که این رقم معادل رآورد میهزار تن در سال ب 250حدودمیزان پالستیک تولیدي در ایران

رسد. این میزان، هزار تن در روز می 40شود که سهم ایران از این تولید به میلیون تن زباله در سراسر دنیا تولید می 5/3جهانی روزانه 

ا مصرف نکردن یک کیسه پالستیکی در هفته در هر خانواده ایرانی درصد تولید زباله جهان است. مسئوالن شهرداري تهران معتقدند ب15/1

  میلیون کیسه پالستیکی در سال جلوگیري کرد. 816توان از مصرف حدود می

 شود.شود و نه با ازت ترکیب میچراکه نه اکسیده می ،هیچ باکتري و ویروسی وجود ندارد که بر نایلکس اثر بگذارد  

  مواد پالستیکی و نایلونی در طبیعت این نوع مواد عالوه بر آلوده کردن پایدار و دراز مدت، طبیعت را بد منظر با توجه به خاصیت پایداري

  کند. کند و چون خاصیت ثبات دارد با باد به نقاط مختلفی حرکت میمی

 مشکالت اجتماعی

 سوي هاي کاغذي بهاي و پاکتهاي پارچهکیسههایی با قابلیت استفاده مجدد همچون تغییر فرهنگ الگوي مصرف شهروندان از کیسه

  .هاي پالستیکی در هنگام خریدکیسه

 صورت عادت عرضه رایگان کیسه پالستیکی در مراکز خرید شهرداري و سایر مراکز به.  

 درخواست کیسه پالستیکی به میزان بیش از کاالي خریداري شده توسط شهروندان در مراکز خرید.  

  هاي پالستیکی در ایران و در نهایت مصرف بیش از حد آنسهولت دسترسی کیسهتولید بسیار باال و.  

 بندي شده و اقالمی که به دلیل کوچکی حجم و اندازه تمایل فروشندگان کاال در مورد عرضه کیسه به شهروندان براي حمل کاالهاي بسته

  نیازي به کیسه براي حمل کاال ندارند.

  مشکالت اقتصادي

 هاي پالستیکی براي مراکز خرید عمده سطح شهر.ید کیسههزینه باالي خر  

 ها و ظروف یکبار مصرف پالستیک در مراکز پردازش و دفن زباله.هزینه باالي صرف شده براي نیروي انسانی در مرحله جداسازي کیسه  
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 شود.ظروف پلیمري میها و محیطی و بهداشتی ناشی از استفاده از این کیسهباالیی که صرف کنترل عوارض زیست هزینه  

 شود.زیست میهزینه باالیی که صرف پاکسازي کیسه و ظروف یکبارمصرف پلیمري از محیط  

 ود.شها و ظروف پالستیکی میرسانی جهت کاهش مصرف و کاهش گرایش مردم به استفاده از کیسهآموزش و اطالعباالیی که صرف هزینه  

 گردد.هاي پالستیکی و ظروف یکبار مصرف پلیمري میله به شهروندان در اثر استفاده از کیسهاي که صرف درمان عوارض بهداشتی واصهزینه  

 شود.هدررفت مواد نفتی که صرف تولید ظروف یکبار مصرف پلیمري می 

  اثرات بهداشتی

وخ شده است و حتی اخیرا در طور کامل منسبندي بهسی صنعتی براي مصارف غذایی و بستهويدر شرایطی که در تمام دنیا استفاده از پی

دلیل رغم نظارت وزارت بهداشت، بهبه گفته کارشناسان، در ایران به است.وجود آمدهتولید لوازم منزل و اسباب بازي نیز این محدودیت در جهان به

  شود.مردم در دراز مدت آشکار میکنند که تاثیر آنها بر سالمت هاي اقتصادي، گروهی از تولیدکنندگان همچنان از موادي استفاده میصرفه

  باشد:هاي پالستیکی به شرح ذیل میاز مشکالت بهداشتی ظروف یکبار مصرف و کیسه برخی

 کنندرادیکال آزاد تولید می، ظروف یکبار مصرف در ایران حاوي پلیمرهایی هستند که اکثرا در اثر حرارت مواد غذایی داغ، اسیدي و چرب .

 شوند، اما باید توجه داشتبار مصرف دور انداخته میهاي عفونی جلوگیري کنند چون با یکمکن است از بروز بیمارياستفاده از این ظروف م

دهنده این ظروف نیز در درازمدت و در اثر استقاده مکرر این ظروف، منجر به بروز انواع اختالالت گوارشی که برخی از مواد شیمیایی تشکیل

 شود.هاي غیرواگیر میو سایر بیماريبر سرطان  و ریوي، عالوه

 اده استف که مونومرهاي سمی هستند "الیزر "الستیکی پمنظور جلوگیري از شکنندگی ظروف، از مواد در ساخت ظروف یکبار مصرف، به

دلیل داشتن وند و بهشآش ریخته شود، این مواد حل شده، وارد بدن میجوش یا غذاي داغ مانند شود. بنابراین اگر درون این ظروف آبمی

بر این، ظروف یکبار مصرف هاي مختلف خواهند شد. عالوه مدت از این مواد منجر به بروز سرطانترکیبات خاص، در اثر استفاده طوالنی

د خارج اي شیمیایی به نام استایرن از خودرجه، ماده 40هاي پالستیکی در صورت تماس با مایعات و مواد غذایی باالي پلیمري و کیسه

هاي یکبار هایی که روي مایعات داغ داخل لیواننوع بیماري سرطانزا را به همراه دارد. چربی 77کنند که موجب تلخی غذا شده و بیش از می

اثیر هاي عصبی، قلب و گوارش انسان تگیرد همان پلی استایرن سمی خارج شده از پالستیک است که روي سیستممصرف پالستیکی قرار می

 گذارد.ی میمنف

 هاي ریوي از مهمترین تاثیرات استفاده از ظروف هایی اعم از سرطان، جهش در زنان باردار و بیمارياشتهایی، عصبانیت و بروز بیماريکم

کنند ازي میهاي پالستیکی بباشد. البته باید گفت که این مشکل براي کودکانی که با اسباب بازيیکبار مصرف پالستیکی در طول زمان می

 گذارند نیز حائز اهمیت است.و بیشتر اوقات آنها را در دهان خود می

 ماه مبارك رمضان نیز، از نذوراتی که در ظروف یکبار مصرف دار در ایامها روزهها عزادار حسینی در ایام محرم و میلیونمتاسفانه امروزه میلیون

 اطالع هستند.این ظروف بیبرخی از رطانزا بودن کنند درحالی که از آلودگی و سشود استفاده میتوزیع می

 هاي پلیمريدهند که گرماي نان باعث شکسته شدن شاخههاي پالستیکی قرار میهمچنین افرادي که پس از خرید نان آن را داخل کیسه 

د شد که نهایتا در دراز مدت منجر کیسه و مهاجرت مونومر به داخل مواد موجود در آن و در نتیجه ورود به سیستم غذایی و بدن انسان خواه

 شود.به سرطان می

 آوري زباله، مقدار مصرف این ماده جایی وسایل و جمعهاي پالستیکی در هنگام خرید، جابهعلت عادت استفاده از شهروندان تهرانی از کیسهبه

ام علت سبکی در هنگها بهگردد. این پالستیکدفن میدر تهران زیاد بوده و بیشتر حجم آن براي دفع به مرکز دفن زباله شهر برده شده و 

هاي اطراف مرکز دفن منتقل شوند که با همین امر بسیاري از عوامل میکروبی و توانند به فضاي زمینجا شده و میوزش باد به راحتی جابه

 نمایند.پاتوژنی را منتقل می

 ها سوزاندن این مواد، گازهایی از قبیل گاز کلرید، اسید کلریدریک، انواع فوران هاي معمولی نیز داراي مواد کلره هستند و در صورتپالستیک

گردد. براي مثال شود و به راحتی استنشاق میزاي دیوکسین در محیط منتشر میها و از همه مهمتر گاز خطرناك، سمی و سرطانو فنیل

 شود.سوز منجر میها در زبالهاکسین) به تشکیل ديPVCسوختن پلیمر کلردار، کلرید پلی وینیل (
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  دیوکسین)Dioxin (زایی، یکی دیگر از هاي بدن است. ضمن اینکه سرطانیک ماده شیمیایی با خصوصیات شدیدا سمی براي سلول

به  کباشد. دیوکسین از قرار گرفتن مواد پالستیکی در مجاورت حرارت باال یا دماهاي خیلی پایین (نزدیخصوصیات این ماده خطرناك می

شود. در واقع همین ظروف مختلف پالستیکی که هر روزه با آنها سر و کار داریم در صورت قرار گرفتن در معرض حرارت نقطه انجماد) آزاد می

زده در همین دلیل نوشیدن چاي در ظروف یکبار مصرف پالستیکی و همچنین آب یخکنند. بهباال و دماهاي خیلی پایین، دیوکسین آزاد می

 هاي دستگاه گوارش شود.تواند موجب ایجاد سرطانل این ظروف، در صورت استفاده مداوم در دراز مدت میداخ

 شود که این ها باعث مهیا شدن و تثبیت رطوبت و حفظ مواد غذایی موجود در زباله میبر موارد ذکر شده، وجود مواد پلیمري در زباله عالوه

دهد همچنین تجمع حصبه، وبا، سل و ... است و موش که ناقل تیفوس و طاعون است را اشاعه می شرایط، مگس را که ناقل انواع اسهال،

  دهد.حیوانات ولگرد (سگ و گربه) را در شهر افزایش می

  محیط زیستیاثرات 

 بصري هايکنند که بارزترین آنها آلودگیمحیطی و مشکالت وسیعی ایجاد میهاي زیستهاي پالستیکی آلودگیظروف و کیسه )vision 

pollution( ها را ناپذیر بر آب، خاك، هوا و جانداران است. خصوصیات شیمیایی خاص، پالستیکهاي جبرانمحیطی و خسارتو زیست

 کند، مگر از طریق سوزاندن یا اکسایش در دراز مدت.مستحکم و قابل استفاده مجدد و نیز غیرقابل تجزیه می

 سنگ و سایر از نفت و زغالشوند. پالستیک عموما ناپذیر محسوب میسال یک ماده تجزیه 300ري بیش از ها با ماندگادر واقع پالستیک

هاي بلندي که شامل اتم هیدروژن و کربن بوده و به پلیمر معروف است، ساخته آید. هر ملکول پالستیک از زنجیرهدست میمنابع طبیعی به

  توانند در زنجیره آنها نفوذ کنند و آنها را تجزیه نمایند.ها نمیها و قارچند که باکترياهم فشردهاند. پلیمرها به قدري بهشده

  اثر بر خاك

 ها در ها است. تجزیه آرام و کند برخی انواع پالستیکبیشترین خطرات ناشی از زائدات پالستیکی در واقع به سبب مواد افزودنی آمیخته با آن

هاي زیرزمینی شود. این شیرابه شامل ترکیباتی نظیر فلزات سنگین و سایر ل شیرابه و نفوذ آن به آبتواند سبب تشکیهاي دفن میمحل

 باشند.آور براي محیط زیست میترکیبات خطرناك است که جزء ترکیبات زیان

 ن ه این ترتیب مواد شیمیایی آمانند و بناپذیري در خاك باقی میعلت دارا بودن مواد نفتی و خاصیت تجزیهمواد پالستیکی و پلیمري به

 شود.تدریج از طریق خاك وارد زنجیره غذایی انسان میبه

 وان زباله وارد عنوجه و در هیچ کجاي دنیا قابل بازیافت نیست و پس از مصرف بههاي پالستیکی) به هیچپالستیک سبک و نازك (مثل کیسه

هاي کنند، به عبارتی این مواد از تبادل هوا میان مولکولانند، به شکل عایق عمل میمصورت زباله در خاك میشود. وقتی این مواد بهخاك می

شوند، بنابراین هرچه از نفوذ این مواد به خاك بیشتر جلوگیري شود، به همان میزان خاك جلوگیري کرده و مانع تنفس طبیعی خاك می

عنوان یک ماده اضافی در خاك باقی مانده و هم شوند، مواد نفتی به خاك نیز بهتر حفاظت خواهد شد، در غیر این صورت حتی اگر تجزیه

 زند.هم میترکیب طبیعی خاك را به

  با ورود این مواد به داخل جوي آب و نهرها در داخل شهرها و هدایت آنان به فاضالب شهري، ظروف مصرفی همراه با فاضالب حرکت خود را

ها و طغیان آب نهرها به خیابان و جنوب شهر تجمع این ظروف باعث گرفتگی آب در زیر پل به سمت جنوب شهر ادامه داده و در نهرهاي

گردد. همچنین بعلت پاشش آبهاي آلوده شود که موجب مختل شدن حرکت مردم و راهبندان در بعضی از نواحی شهر میسطح شهر می

هاي کشاورزي شده و مسیر این مواد همراه با فاضالب وارد زمین در ادامه شوند؛فاضالب توسط خودروها باعث نشر آلودگی در سطح شهرمی

هاي کشاورزي باعث آلودگی خاك کشاورزي و کم شدن ها با طول عمر زیاد در زمینگردند که این زبالهدر سطح زمین کشاورزي پخش می

تواند وارد چرخه غذایی الت کشاورزي میشوند و همچنین آلودگی حاصل از این مواد در محصوهاي کشاورزي میخیزي خاك زمینحاصل

 انسان گردد.

  سوزاندن کنترل نشده این دسته ضایعات پالستیکی نیز از نظر اکولوژیکی غیر قابل قبول است و سبب آلودگی هوا و انتشار بخارات سمی به

خصوص در ضایعات پالستیکی مربوط است. به هاي موجودمحیطی ناشی از سوزاندن این مواد به افزودنیهوا خواهد شد. بیشترین اثرات زیست

هاي سوزاننده زائدات همچنین قادرند مقادیر زیادي گازهاي داراي اجزاي فلزات سنگین باشند. کورهتوانند میاینکه این ضایعات پالستیکی 

  هاي اساسی مربوط به سوزاندن ضایعات پالستیکی عبارتند از:آور تولید کنند. آالیندهسمی و زیان
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  لزات سنگین (مثل کادمیوم، سرب، قلع، آنتیموان، روي)ف .1

  هاي خطرناك (مثل کلرید هیدروژن، فلورید هیدروژن)اسید .2

 ) و ...So2اکسید گوگرد (ها، ذرات گرد و غبار ریز، ديها، فوراناکسیندي .3

  ظروف یکبار مصرف 

 یزیستها و مخاطرات محیطمشکل در بازیافت آن 

  عادي شدن خوابی، غیرهایی چون سرطان، عصبانیت، خستگی، بیمونومرها به غذا در شرایط خاص و ایجاد بیماريانتقال مواد مضر

  .هاي خونها و کاهش پالکتکروموزوم

 استایرن همیشه مقداري استایرن آزاد وجود. در ساختمان پلی(ایرنا) استایرن هستنداز جنس پلی درصد از ظروف یکبار مصرف پالستیکی 95

که داراي  PVCي مرهایی بر پایهي آروماتیک که قادر به ایجاد پلیاي است. از انواع ترکیبات داراي حلقهدارد و باید توجه داشت استایرن ماده

ا غذا ب شوند و در فرآیند تولید، مقداري باقی مانده و مونومرباشد و این مونومرها هستند که خنثی محسوب میعوارض برگشت ناپذیر در بدن می

ها به عنوان هاي خبري از آنرود. بر همین اساس در برخی از سایتوارد بدن شده و به مرور زمان تجمع و از حد تراکم مجاز براي انسان فراتر می

  کنند.قاتالن خاموش یاد می

شود. البته اگر در این ظروف ي در بدن میدرجه به راحتی وارد شده و باعث بیمار 50استایرن آزاد در تماس با موادغذایی چرب و دماي باالي 

تواند خطرناك ها میهاي اسیدي مثل نوشابهرساند ولی نوشیدن چاي داغ و همچنین نوشیدنیمواد خشک ریخته شود ضرر کمتري به بدن می

  هاي آزاد در غذا شود.باشد. چون ممکن است باعث آزادسازي مونومرها یا رادیکال

  ساعت در این ظروف باقی بماند. 2از  همچنین غذا نباید بیشتر

  شوند.مري در مجاورت نور اکسید شده و باعث از بین رفتن کیفیت اولیه و تسهیل آزادسازي مواد مضر میظروف پلی

 عدم قابلیت استفاده در مایکروویو  

هاي رات و چربی در اثر تابشهاي پروتئین، کربوهیدهاي غیر طبیعی در پیوندهاي شیمیایی مولکولبه واسطه احتمال زیاد جهش

غذاها به خصوص غذاهاي حاوي روغن و چربی در ظروف  الخصوص وقتیشود علینمیتوصیه الکترومغناطیسی استفاده از ظروف پالستیکی 

ین است. سگرما و پالستیک و روغن با هم ترکیب شده ، که نتیجه ي آن تولید سم دیوک در چنین شرایطی شوند.پالستیکی در ماکروویو گرم 

  توصیه می شود از ظروف پیرکس و چینی استفاده کنید.

  سازي جاي ظروف قبلی را بگیرد.شود، ظروف یک بار مصرف گیاهی تهیه شده از نشاسته ذرت که بایستی با فرهنگظروفی که توصیه می

  و در برابر حرارت مقاومند. هاي داغ هستندهاي شیمیایی در تماس با مایعات و غذاالعملاین ظروف عاري از هر گونه اثرات مضر و عکس

  

  اقدامات صورت گرفته در ایران و جهان 

 ها نایلونی در جهان:کیسه پالستیک و محدود کننده استفاده از اقدامات
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ن به حال پیوست اند. براي نمونه استرالیا درهاي موثري برداشتههاي پالستیکی گامدر حال حاضر کشورهاي بسیاري در جهت مقابله با زباله

  اند.هاي پالستیکی را محدود کردهفهرست رو به رشد مناطقی است که استفاده از کیسه

، اند. کشورهاي آفریقاي جنوبیهاي پالستیکی را به کلی ممنوع کردهدر قاره آفریقا نیز کشورهاي روآندا، اریتره و سومالی استفاده از کیسه

  اند.ها وضع کردهو تانزانیا نیز قوانین سفت و سختی را براي استفاده از این کیسهاوگاندا، کنیا، اتیوپی، غنا، لسوتو 

گر هاي پالستیکی را ممنوع کرد. این کشور به دنبال سیل ویرانمیالدي، بنگالدش نخستین کشور بزرگی بود که استفاده از کیسه 2002در سال 

گیري خسارات چشم ها عامل اصلی شدت یافتن سیالب بودند،ا بستن راه فاضالبهاي پالستیکی بمیالدي و به دلیل این که کیسه 1988سال 

  دید.

هاي پالستیکی را هاي این کشور مبنی بر افزایش نشاط ملی، فروش کیسهمیالدي در راستاي سیاست 2007کشور منزوي بوتان نیز در سال 

  ممنوع کرد.

ها و مصرف نفت در این هاي پالستیکی فوق نازك تا حد زیادي در هزینهتولید کیسه چین نیز در حال حاضر در نظر دارد با اعمال قانون منع

  جویی کند.کشور صرفه

  هاي پالستیکی مالیات بر آلودگی محیط زیست در نظر گرفته شد.میالدي در هنگ کنگ براي فروشندگان کیسه 2007در سال 

هاي پالستیک شناخته شد به عنوان نخستین شهر اروپایی عاري از کیسه» ندوو«در جنوب ناحیه » مادبوري«همچنین در انگلیس، روستاي 

 2009نماینده مجلس انگلیس در سال  33پذیر به فروش رسید. هاي چند بار مصرف و تجزیهکیسه هاي پالستیکی،و در این روستا به جاي کیسه

  هاي پالستیکی گرفتند.یات براي سایر انواع کیسههاي پالستیکی فوق نازك و تعیین مالمیالدي تصمیم به منع تولید کیسه

  میالدي راي دادند. 2010ناپذیر تا سال هاي پالستیکی تجزیهمیالدي به منع تولید و استفاده از کیسه 2005در فرانسه قانونگذاران در سال 

هاي پالستیکی سبب انسداد مجاري فاضالب و کیسهمیالدي با ادعاي این که این  2005هند در سال » ماهاراشتراي«به عالوه ایالت غربی 

 هاي دیگر این کشور نیز برايهاي پالستیکی را ممنوع کرد. ایالتتولید و خرید و فروش کیسه شوند،هاي موسمی میوقوع سیل در هنگام باران

  اند.ك را ممنوع کردههاي پالستیکی فوق نازها استفاده از کیسهجلوگیري از آلودگی محیط زیست و مرگ و میر دام

هاي پالستیکی را در درصد مصرف کیسه 90هاي پالستیکی را وضع کرد که این قانون تا میالدي، ایرلند قانون مالیات بر کیسه 2002در سال 

  فته است.درصد کاهش یا 94هاي پالستیکی این کشور کاهش داد. در کشورهاي بلژیک و ایرلند به دنبال وضع مالیات، استفاده از کیسه

  میالدي ممنوع شد. 2010هاي پالستیکی در سال در ایتالیا نیز استفاده از کیسه

ها و مراکز خرید را ممنوع کرد. ضمن اینکه استفاده از هاي پالستیکی رایگان در فروشگاهتوزیع کیسه میالدي نیز دولت تایوان، 2003در سال 

هاي خرید خود را به همراه ها از افرادي که کیسهممنوع شد و حتی بسیاري از فروشگاههاي این کشور نیز ظروف یکبار مصرف در رستوران

  کردند.آورند جریمه نقدي دریافت مینمی

 هاي پالستیکی رافرانسیسکو اولین و تنها شهر این کشور بود که استفاده از کیسهمیالدي، سان 2008در ایاالت متحده آمریکا نیز در سال 

  شد.هاي بزرگ میها تنها محدود به فروشگاهبته این ممنوعیتممنوع کرد. ال

   هاي پالستیکی مالیات وضع شده است.در سوئیس، آلمان و هلند نیز براي استفاده از کیسه

در آمریکا » دپورتلن«و » کارولیناي شمالی«، »مکزیکوسیتی«اند شامل هاي پالستیکی را منع کردهبعالوه شهرهاي دیگري که استفاده از کیسه

شهر دیگر در استرالیا  12و » سیدنی«در هند و شهر » رانگون«و » راجستان« ،»واسکو«، »تیروماال« ،»کاروار«، »بمبئی« ،»دهلی نو«و همچنین 

  هستند.

  هاي پالستیکی در اتحادیه اروپا:ممنوعیت استفاده از کیسه

شوند و این روند باید به دلیل وجود ترکیبات بسیار سمی که یدي در اروپا دفن میهاي تولاتحادیه اروپا اعالم کرده است که نیمی از زباله

اي هاندازد، متوقف شود. در این میان بازیافت و استفاده مجدد از پالستیک یکی از راهآب و در نهایت سالمت انسان را به خطر می سالمت خاك،

  مهم براي عدم استفاده از منابع بکر است.

هاي پالستیکی در سراسر اروپا به توافق درصد اعضا در زمینه منع استفاده از کیسه 70میالدي اتحادیه اروپا بیش از  2011ل در اجالس سا

  رسیدند.
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 دهنده نوع رزین پالستیک استکدها و اعداد نشاناقدام به ارائه سیستم کدگذاري پالستیک ها نمود، انجمن صنعت پالستیک  1988در سال 

کند. هر ها کمک میآشنایی با این کدها به شناخت خطر نوع غیربازیافت این مواد و ضرورت جایگزینی آن. کنندان از هم کمک میکه به تفکیکش

  د.شوتر میتر و غیرممکنازیافت سختبشود، چه عدد بیشتر می

 :کدها عبارتند از

هاي رفهاي آب، نوشابه و ظترین پالستیک است که به عنوان بطريترین و معمولقابل بازیافت ،اتیلن ترفتاالتپلی )PETE( 1پالستیک کد 

هاي آب، ساك، لباس، کفش، روکش مبل، فیبرهاي شود. محکم و در برابر گرما مقاوم است و با بازیافت به بطريیکبار مصرف و غیره استفاده می

 .شوداستر و غیره تبدیل میپلی

گیرد شود. پالستیک نوع خشک است اما زود شکل میراحتی و به سرعت بازیافت میکه به،با غلظت باال  اتیلنپلی )HDPE(2پالستیک کد 

یکی، هاي پالسترود. با بازیافت تبدیل به لولههاي زباله و غیره به کار میمیوه، کیسههاي آبهاي شیر، قوطیها، بطريو معموال در قوطی شوینده

 .شودها، خودکار، نیمکت و غیره میهشویند قوطی

اندازد، هنوز در همه شود. با آن که محیط زیست و سالمت افراد را به خطر میسخت بازیافت می، وینیل کلرایدپلی )PVC(3پالستیک کد 

کن پخش گیر، پنل و گلکفپوش، سرعتبازیافت شده به عنوان  PVC ،خوردبندي و غیره به چشم میها و بستهبازيها، میزها، اسبابجا در لوله

 .شودماشین استفاده می

ي، بندهاي شیرینی، بستهانعطاف بودنش است. معموال در نخویژگی آن قابل، اتیلن با غلظت پایین استپلی )LDPE(4پالستیک کد 

بند و غیره استفاده هاي زباله، سیمنامه، سطلهاي حمل رود. بعد از بازیافت به عنوان بستههاي فشاري، کاورهاي خشکشویی به کار میقوطی

 .شودمی

 شودالعاده مقاوم است. به عنوان نی، درهاي بطري و قوطی استفاده میدر برابر حرارت فوق، پروپیلن با غلظت پایین پلی )PP(5پالستیک کد 

PP کشویی کاربرد داردهاي بازیافت شده در چراغ راهنمایی و رانندگی، پارو، جاي پارك دوچرخه و قفسه. 

العاده سبک ولی حجیم رود. فوقاستایرن که به فوم معروف است در ظروف یکبار مصرف دردار و غیره به کار میپلی )PS( 6پالستیک کد 

تواند ها نیست اما میهاي بازیافت شهرداريکند، کاربرد زیادي دارد. با آن که این ماده جزو برنامهبه دلیل آن که گرما را زیاد منتقل نمی PS است

 .کش و ظروف پالستیکی تبدیل شودمرغ، خط هاي تخمهاي حرارتی، شانهبه عایق

ت هاي فوق باشند. جزو بازیافت نیستند. محصوالتوانند ترکیبی از پالستیکاورتان میها مانند پلیسایر پالستیک:  7سایر موارد پالستیک کد 

کنندگان، پالستیک با این کد را قبول گالنی را شامل شوند. بسیاري از بازیافت 5هاي دوچرخه گرفته تا ظرفتوانند هر چیز از زین می 7با کد 

  .ها قابل تبدیل به الوارهاي پالستیکی و مواد سفارشی هستندکنند اما رزین این پالستیکنمی

 

  
  

  تولید پالستیک هاي قابل تجزیه زیستی:

هاي قابل تجزیه زیستی بازیافت به تولید پالستیک .2بازیافت  .1:هاي پالستیکی وجود دارهمشکل زبالهبه طور کلی دو روش اصلی براي حل 

بازیافت -1گیرند:هاي بازیافت در سه دسته جاي میشود. روششود که در آنها از زباله هاي پالستیکی به نحوي استفاده میفرایندهایی گفته می

شود. باید توجه کرد که بازده انرژي (انرژي ت شیمیایی. در بازیافت انرژي زباله به عنوان یک سوخت سوزانده میبازیاف -3بازیافت مکانیکی -2انرژي

بازیافت مکانیکی یعنی خرد کردن و استفاده  هاي فسیلی مرسوم بیشتراست.ها نسبت به سوختحاصل از سوختن واحد وزن سوخت) پالستیک

یرد). به گدر این روش باید نکات زیادي را در نظر گرفت (که البته در ایران کمتر مورد توجه قرار می یک محصول پالستیکی در ساخت یک قطعه.
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در بازیافت   کنند.هاي مربوطه مقدار مجاز پالستیک بازیافتی در قطعه مورد نظر را تعیین میتر، سازمانعنوان مثال براي ساخت قطعات حساس

ر شود. این روش نسبت به دو روش دیگشیمیایی به مواد دیگري (اغلب مواد اولیه یا میانی) تبدیل می شیمیایی پالستیک به وسیله روش هاي

) PETهاي نوشابه (از جنس پلی اتیلن ترفتاالت یاتوان به تهیه رزین پلی استر از بطريجدیدتر بوده ولی هنوز رواج نیافته است. به عنوان مثال می

ت که ها روش دیگري اسکه در بسیاري موارد از نظر اقتصادي مقرون به صرفه نیست. تولید سوخت از گرماکافت (پیرولیز) پالستیک اشاره کرد

گازي کوره تولید شده و مقادیر دوده صنعتی و سوختگاز و نفتاي مابین نفتهاي پلیمر سوختی آلی با طول زنجیرهطی آن از تجزیه حرارتی زنجیره

نماید. این روش در چند سال اخیر در کشورهاي شرق و جنوب شرق آسیا خصوصا چین و برخی کشورهاي اروپایی رواج یز تولید میاضافه ن

  اي یافته است.گسترده

 سیدههم ر ایجیشروع شده که به نتقابل تجزیه زیستی هاي هایی در جهت تولید پالستیکاما در کنار بازیافت از چندین سال پیش تالش

- پالستیک -1:گیرندها هم در دو دسته کلی قرار میدارند. این پالستیک را . این پالستیک ها قابلیت بازگشت به طبیعت طی زمانی قابل قبولاست

  هاي قابل تجزیه ذاتی پالستیک -2هاي متداول حاوي مواد تخریب پذیر

ا یک ماده تخریب پذیر(مانند نشاسته) به یک پالستیک متداول هایی هستند که در آنههاي متداول حاوي مواد قابل تجزیه آمیزهپالستیک

کند. این مواد چند سالی است که وارد بازار شده اند (مثل پلی اتیلن) اضافه شده و تخریب این ماده به افزایش سرعت تخریب پالستیک کمک می

 هاي متداول تخریب ناپذیرین که اوال در آن ها از همان پالستیکاند، اما به دلیل او با این که کمک زیادي به کاهش زباله هاي پالستیکی کرده

ی شود، موقعیت چندان محکمهاي پالستیک میاستفاده شده و دوماً استفاده از مقدار زیادي مواد قابل تجزیه در پالستیک باعث تضعیف ویژگی

  .ندارند

خریب ها در طبیعت تیایی خاص به وسیله باکتري ها، آب یا آنزیمهاي قابل تجزیه ذاتی موادي هستند که به دلیل ساختمان شیمپالستیک

ک، که خواص شود این پالستیشود. پیش بینی میترین پالستیک از این نوع پلی(الکتیک اسید) هست که از اسید الکتیک تهیه میشوند. مهممی

تداول امروزي به خصوص در صنعت بسته بندي باشند. مشکل هاي مبسیار قابل توجهی هم دارند، در آینده رقیبی بسیار جدي براي پالستیک

لی اصبزرگ این مواد، گران بودن آنهاست که در حال حاضر تحقیقات براي توسعه یک روش ارزان براي تولید آن ها ادامه دارد. جالب اینکه منابع 

میالدي اولین واحد تجاري تولید  2002 شود. در سالها استفاده نمیتولید این پالستیک طبیعی هستند و از محصوالت نفتی براي ساخت آن

 .راه اندازي شدCargill پلی(الکتیک اسید) در امریکا به وسیله شرکت

  ها نایلونی در ایران کیسه پالستیک و محدود کننده استفاده از اقدامات

ن دهد مصرف ایوجود ندارد، بلکه شواهد نشان میهاي پالستیکی در کشور در ایران نه تنها هیچ برنامه خاصی در زمینه کاهش مصرف کیسه

ه هاي قابل بازیافت و زیست تخریب پذیر را باند فرهنگ استفاده از کیسهمحصول بیشتر هم شده است. اگرچه برخی تولیدکنندگان تالش کرده

ف یکبارمصرف پالستیکی جزو الینفک عرضه کاال آمیز نبوده است. امروزه کیسه نایلون و ظرووجود آورند، اما این تالشها تاکنون چندان موفقیت

 .هاست در فروشگاه

 816شود اگر هر خانوار ایرانی در هر هفته فقط یک کیسه نایلون را از چرخه خرید حذف کند، این کار در یک سال موجب حذف گفته می

  .دهندز کل پسماندهاي شهري را پالستیکها تشکیل میدرصد ا 10شود. این در حالی است که در ایران حدود میلیون کیسه نایلون از طبیعت می

 بدون روز« تیرماه21 روز1391 سال از هاي نایلونی،به منظور فرهنگ سازي و ارتقاء سطح دانش شهروندان در زمینه مضرات استفاده از کیسه

  از سوي طرفداران محیط زیست روز بدون کیسه نایلکس نامگذاري شده است. »نایلکس

کشوري پیوست که از فناوري ساخت این ظروف  5، به جمع با استفاده از پلیمرهاي هیدروکربنی ولید ظروف یک بار مصرف گیاهیایران با ت

. توان به شرایط پلیمرهاي نفتی رسیدبرخوردارند.این پلیمرهاي هیدروکربنی داراي خواص ضعیف پلیمري هستند که با تغییر و اصالح آنها می

جایگزینی ظروف یک بارمصرف سلولزي با ظروف پالستیکی، برنامه دیگري ، یوپلیمري با پایه گیاهی، قدمت زیادي ندارندظروف یک بار مصرف ب

هاي چرب و موم عسل استفاده شوند از ذرت، اسیدبار مصرف گیاهی که در ایران تولید میاست که وزارت بهداشت دارد. در تولید ظروف یک

مصرف دارند، ابتدا از ظروف بیوپلیمري استفاده کنند و استفاده از ظروف شود در صورتی که نیاز به مصرف یک بار یشود، و به مردم توصیه ممی

  استایرنی (با رعایت اصول الزم) را در مرحله بعدي قرار دهند.مقوایی و پلی

  راهکارهاي مدیریت پسماند هاي پالستیکی:  
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به  .پالستیکی را محدود و یا ممنوع کردند و قوانین سختی براي این مسئله در نظر گرفته شده استهاي بسیاري از کشورها استفاده از کیسه

هاي پالستیکی را ممنوع کرد، این کشور به دنبال سیل ویرانگر استفاده از کیسه 2002طوري که کشور بنگالدش نخستین کشوري بود که در سال 

پالستیکی با بستن مجاري فاضالب عامل اصلی شدت یافتن سیالب بودند خسارات چشمگیري را  هايمیالدي و به دلیل اینکه کیسه 1988سال 

 ها و ظروف پالستیکی.اي و ظروف گیاهی به جاي کیسههاي پارچهمتحمل شد. جایگزینی کیسه

بع طبیعی و کاهش آلودگی ها آوري، حمل و نقل، بازیافت و سپس دفع آن منجر خواهد شد و در پی آن حفظ مناکاهش زباله به کاهش جمع

اینجا  در هاي روزمره زندگی، شیوه تولید و مصرف صورت پذیرد.تواند تحقق یابد که تغییرات اساسی در عادترا دربر خواهد داشت و این زمانی می

 :کنیمبه چند راهکار درباره چگونگی کاهش تولید زباله اشاره می

 آموزش عمومی  

تواند با تغییر شود. این گروه از اقدامات میهاي سنی و به فراخور توانایی در درك مسائل تهیه و آماده میه ردهها در هممحتویات این آموزش

هاي پالستیکی را کاهش دهد. به عبارت دیگر با کاهش مقدار تقاضا در بازار و ایجاد فشار منجر به کاهش در رفتار عمومی، مقدار مصرف کیسه

گذاري شود. توجه به این نکته الزم است که تاثیرهاي دائمی و یا یکبار مصرف قابل بازیافت میهمچنین افزایش تولید کیسهمیزان تولید این مواد و 

جا و بیهوده هاي عمومی دیرمدت بوده و در یک زمان طوالنی جواب خواهد داد. به همین علت انتظار اثربخشی کوتاه مدت از این فعالیت بیآموزش

  خواهد بود.

 هاي پالستیکی:اد و تدوین برنامه منسجم و قابل اجرا جهت کنترل مصرف کیسهایج  

هاي پالستیکی در مراکز خرید عمده مانند اي تهیه و تدوین گردد که هدف اولیه آن کنترل مصرف و عرضه کیسهاین برنامه باید به گونه

اي فعال در محیط شهري باشد و بعد از آن برنامه به سمت هاي زنجیرهفروشگاهتر هاي تجاري، میادین عرضه میوه و تره بار و از همه مهممجتمع

هاي جایگزینی و حذف توان در گام بعدي اقدام به تدوین برنامهکاهش مصرف تدوین گردد در صورت موفقیت در امر کنترل و کاهش مصرف می

  مواد پالستیکی نمود.

 ها:تره بار و خارج از فروشگاه هاي بازیافت در میادین میوه وقراردادن کانکس  

ها موظف خواهند بود اختصاصا هاي پالستیکی بصورت اختصاصی است. این کانکسآوري کیسهها جمعهدف از ایجاد و قرار دادن این کانکس

هاي مذکور و هرم فروشگاهاي پالستیکی توزیع شده توسط این مراکز که بیشتر آنها آالخصوص کیسهآوري کنند علیهاي پالستیکی را جمعکیسه

ا است. هتر شدن امکان بازیافت این کیسهترین مزیت این اقدام راحتهاي پالستیکی چاپ شده است. مهمسازمان میادین میوه و تره بار بر کیسه

ته شد امکان بازیافت آوري شوند، به حجم قابل توجهی تبدیل خواهند شد. همانگونه که گفزیرا در صورتی که این مواد به صورت یکجا جمع

هاي پلی اتیلنی وارده به طبیعت خواهد کاست. در تر و مقرون به صرفه تر خواهد بود. این اقدام به میزان قابل توجهی از مقدار زبالهها سادهکیسه

رغیب ت ریزي و اجرا نماییم.را برنامه اي و مرتبط با حذف و کاهش این موادبندي مناسب سایر اقدامات پایهنتیجه به ما فرصت خواهد داد تا با زمان

ازي سنامه اجرایی آن) در زمینه آگاهصنایع آالینده فعال در محدوده شهري به فعالیت آموزشی و فرهنگی (براساس قانون مدیریت پسماند و آیین

  پالستیکیهاي محیطی استفاده از کیسهرسانی شهروندان از مضرات بهداشتی، اقتصادي و زیستو اطالع

 هاي بانکی با سود مناسبنامه اجرایی آن) به ارائه وامها (براساس قانون مدیریت پسماند و آیینترغیب بانک 

  به مراکز و صنایع تولیدکنندگان:

  کیسه هاي دائمی، پلیمرهاي زیست تجزیه پذیر، ظروف یکبار مصرف سلولزي
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  جمع بندي :

  به استفاده گسترده از این مواد و محصوالت در ایران و جهان شده است. هاي فراوان مواد پالستیکی منجرقابلیت

میلیون تن  1/2هزار تن در سال و میزان مصرف مواد پالستیکی ( اعم از محصوالت تولید داخل و وارداتی)  248میزان تولید پالستی در ایران 

ف رهنگ الگوي مصرف تغییرزیستی از جمله قتصادي، بهداشتی و محیطي اجتماعی، ادر سال می باشد. که همین امر موجب بروز مشکالت عدیده

هاي بصري و آلودگی، هاي غیرواگیربر سرطان و سایر بیماري انواع اختالالت گوارشی و ریوي، عالوهو  هاي عفونیبروز بیماري، شهروندان

ها و شوند. باتوجه به تمامی مشکالت ایجاد شده توسط پالستیکمی ناپذیر بر آب، خاك، هوا و جانداران هاي جبرانمحیطی و خسارتزیست

ه به رسد که ادامضایعات پالستیکی لزوم اتخاذ تدابیري جهت مدیریت مصرف این مواد دو مدیریت پسماندهاي پالستیکی ضروري به نظر می

  شود:اقدامات پیشنهادي جهت کاهش مصرف و مدیریت پسماندهاي پالستیکی اشاره می

 هاي تجمالتی و غیرضروري دارندبنديهایی که بستههاي غیرضروري، مانند وسایل یا میوهبندياز پذیرفتن بسته پرهیز. 

  و حداالمکان عدم استفاده از ظروف یکبار مصرف هاي بادوام و ثابت ها و فنجانلیواناستفاده از 

  گلدان. هاي خالی قهوه به جايها و قوطیاز ظروف پالستیکی نوشابهاستفاده 

 ساخته شده باشند ( مثل کاغذ) ها از مواد قابل بازیافتهاي آنبنديکه بسته به هنگام خرید انتخاب محصوالتی. 

 د ( هاي کاغذي و کارتنی به جاي پالستیکی استفاده شوبنديشود از محصوالتی با بستهبا توجه به اینکه مقوا سریعتر از پالستیک تجزیه می

 ها)کنندهها و پاكبه طور مثال شوینده

 هاي یکبار پالستیکیهاي قابل شارژ به جاي فندكاستفاده از کبریت و یا از فندك 

 بندي مواد فریز شده اغلب از مواد پالستیکی هستند به جاي غذاهاي فریز شده از غذاهاي تازه استفاده کنیم با توجه به اینکه بسته 

  بازیافت زباله را افزایش دهید شانسبا تفکیک زباله هاي پالستیکی در مبدا 

 باشد و متاسفانه در کشور ما آن طور که باید مورد توجه داشته هاي پالستیکی تواند نقش مهمی در کاهش حجم زبالهراهکار دیگري که می

ی عرضه بندي پالستیکبستهقرار نگرفته، این است که در بسیاري از کشورها قیمت تمام شده محصوالت غذایی یا هر نوع کاالي دیگري که در 

االیی بندي پالستیکی کشود تا خریدار انگیزه داشته باشد، پس از خرید، بستهشود، چند برابر قیمت محتواي داخلی آن در نظر گرفته میمی

ر قیمت یک بطري براي مثال اگ .که خریده است را به محل خرید کاال بازگرداند و در ازاي آن پول اضافی که پرداخت کرده را پس بگیرد

تومان باشد، خریدار براي خرید آن باید هزار تومان پرداخت کند و در صورتی که پس از مصرف، بطري پالستیکی  500کوچک آب معدنی 

ي رهاي پالستیکی در سطح طبیعت تا حد زیادي جلوگیشود. این راهکار از پراکندگی زبالهتومان به او برگردانده می 500خالی را برگرداند، 

 .کندمی

 :بازنگري قوانین و اسناد باالدستی حاکم بر اقتصاد سبز به نحوي که 

  کنندگان دریافت و در توسعه اقتصاد سبز هزینه گردد؛کاالهاي مخرب محیط زیست از مصرف افتیباز نهیهز -

  زیست اجرایی شود؛دار محیطسبز و دوست عیصنا یاتیمال تیمعاف -

   شفاف گردد؛ افتیمناسبات حاکم بر بازار باز -

  ی مستقر شود؛بخش خصوص تیاطالعات پسماندها با محور تیرینظام جامع مد -

  نظارت نماید؛ و دولت بر تمام ارکان اقتصاد سبز یبخش خصوص ی متشکل از نمایندگانومیکنسرس -

  محیط زیستی طراحی و عملیاتی گردد.تخلفات و جرائم  به یدگیرسو  یبازدارندگبراي شفاف  يوکارساز -
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  مآخذ:

  )هاي مردمیبررسی طرح تفکیک زباله از مبدأ و میزان مشارکت بل،استادیار دانشگاه زا ،مصطفی یوسف الهی .دانشگاه پیام نور -لهه بقایی گوگجه(ا

http://eco-literacy.net 

http://www.doe.ir/portal  سازمان حفاظت محیط زیست  

h�p://hamshahrionline.ir/details/137734  

)www.esdo.tehran.ir ( ستاد محیط زیست و توسعه پایدار شهرداري تهران  

. (World Watch Ins�tute, 2015)  

http://www.mnn.com/lifestyle/responsible-living/stories/16-simple-ways-reduce-plastic-waste  

h�p://www.environmentalhealth.ir/81 

 


