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 "تسمٍ تعالی " 

 عىًان:

ظزيف یکثار مصزف استفادٌ اس مضزاتتزرسی 

 سالمتی اوسان ي محیط سیست درپالستیکی 

  مقذمٍ:

هیلیَى تي پالػتیه دس 10تش اػاع آهاسّا دس حال حاضش ػاالًِ 

 570صٌایـ تؼتِ تٌذی ایشاى اػتفادُ هی شًَذ وِ اص ایي همذاس 

ػتیىی اتتصا  داسد ّضاس تي تِ تَلیذ ؽشٍف یىثاس هصشف پال

تِ تَلیذ  جْاى تا ششٍؿ تحشاى ًفت، تؼیاسی اص وشَسّای پیششفتِ 1970وِ ّوچٌاى دس حال سشذ هی تاشذ.  اص ػال 

پلیوشّای ّیذسٍوشتٌی اصالح شذُ تا اػیذّای چشب وِ تِ لحاػ دٍام ٍیضگیْای پلیوشّای ًفتی سا داسًذ سٍی آٍسدًذ. 

 .وٌٌذ آى دس تَلیذ تشق اػتفادُ هی اًشطی حاصل اص یه تاس هصشف اصٍف ػَصاًذى ؽش تؼیاسی اص وشَسّا پغ اصاهشٍصُ 

 اس چٍ مًادی ساختٍ شذٌ اوذ:پالستیکی ظزيف 

تزای  ( کٍ اغلة در تستٍ تىذی وًشاتٍ، آب معذوی ي محصًالت مشاتٍ استفادٌ می گزدد.PETپلی اتیله تزفتاالت ) -1

 شیذ ي تزای وگُذاری ي مصزف مایعات داغ تٍ َیچ يجٍ تًصیٍ ومی گزدد.وگُذاری تزشیجات مخصًصا در مقاتل وًر خًر

 تزیایمىی وسثتا مىاسث در تستٍ تىذی اوًاع پفک، چیپس ي محصًالت مشاتٍ کارتزد دارد.فیلم آن  کٍ (PPپلی پزيپیله ) -2

 دارد.

 تز ريی مًادغذایی دارد.کمتزی  گذاری، تاثیز LDPE)ي تا داوسیتٍ پاییه ) HDPE) پلی اتیله تا داوسیتٍ تاال ) -3

ظزيف درتذار یکثار تشقاب، ( در ساخت اوًاع ظزيف یکثار مصزف  فًمی ي غیز فًمی ماوىذ لیًان، PSپلی استایزن ) -4

در  طثق َشذارَای کارشىاسان ذ کٍو. ایه مًاد اس تزکیثات آريماتیک ي سزطاوشا محسًب می شًمصزف ي ...کارتزد داروذ

 المتی اوسان خًاَىذ داشت.دراسمذت تاثیزات مضزی تز س
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 خطزات استفادٌ اس ظزيف یکثار مصزف پالستیکی ي راٌ حلُای مًجًد:

اًؼاى هْاجشت هًََهشّای آى دس ششایظ اػیذی ٍ للیایی اص ؽشٍف  ییىی اص ساّْای تاثیش گزاسی پلی اػتایشى تش ػالهت 

واسشٌاػاى، ؽشٍف یىثاس هصشف چٌاى جایگاّی پیذا تؼتِ تٌذی تِ هَاد غزایی هی تاشذ، ٍلی تا ٍجَد ّشذاسّای هختلف 

 سػال اص ٍسٍد ؽشٍف یىثاس هصشف تِ وشَ 30تا گزشت حذٍد  اص ػَی دیگش .وشدُ اًذ وِ اػتفادُ اص آًْا گشیض ًاپزیش اػت

ت اص هادُ ای تؼیاس تغشًان ٍ ػشعاًضا تِ ًام پلی اػتایشى ػاتتِ هی شَد وِ ٍصاس اص ایي ؽشٍف، حجن تؼیاس صیادی

دسجِ ػاًتیگشاد ٍ ًیض غزاّای چشب سا دس ایي ؽشٍف  65تْذاشت ًگْذاسی ،حول ٍ ًمل ٍ تؼتِ تٌذی غزا تا دهای تاالتش اص 

ت . اهشٍصُ دس تیشتش وشَسّای جْاى اػتفادُ اص ایي ؽشٍف هٌؼَخ ٍ اص سدُ تاسج شذُ اػتؼیاس تغشًان افالم وشدُ اػت

گی فشآیٌذ تَلیذ ٍ ًیض اسصاى تَدى هَاد اٍلیِ پتشٍشیوی، تَلیذ آى ّوچٌاى دس ٍلی تا ایي ٍجَد دس وشَس ها تِ دلیل ػاد

ػال تِ عَل هی اًجاهذ ٍ دس عی  500-300حجن تؼیاس ٍػیقی دس حال اًجام اػت، هَادی وِ تجضیِ آًْا دس تان تیي 

ٍ هحیظ  ی سا تش ػالهت اًؼاًْاایي هذت تا ًفَر هَاد شیویایی آى تِ صهیٌْای وشاٍسصی ٍ هٌاتـ آتی اثشات جثشاى ًاپزیش

اها ساُ حلی وِ تشای حل ایي  ذ.ٍاسد هی ًوایذ وِ هوىي اػت اص عشیك طًَم اًؼاًی تِ ًؼلْای تقذ ًیض اًتمال یات صیؼت

هشىالت ٍجَد داسد ٍ اهشٍصُ دس تؼیاسی اص وشَسّا عشفذاساى تیشواسی پیذا وشدُ اػت اػتفادُ اص ؽشٍف یىثاس هصشف تا 

-3ٍ اص تاصهاًذُ ّای ًشاػتِ رست، تشًج، ػیة صهیٌی ٍ گٌذم هیثاشذ. ؽشٍف یىثاس هصشف گیاّی دس هذت  گیاّی ءهٌشا

دس هاُ دس عثیقت تجضیِ شذُ ٍ تِ هَادی ػاصگاس تا هحیظ صیؼت تثذیل هی شًَذ، ّوچٌیي اص تمایای آًْا هی تَاى  6

اى یه وشَس ًفتی ٍ صاحة ػَتتْای فؼیلی تِ ػشهایِ دس حالیىِ ایشاى تِ فٌَ اص ػَی دیگش، تَسان دام اػتفادُ ًوَد.

ىْا دس هجتوـ ّای پتشٍشیوی، اص یگزاسی فؾین تشای تَلیذ پلیوشّا الذام وشدُ اػت ٍ شایذ لذهت تَلیذ ایي ًَؿ پالػت

غ، تا هصشف ػال تشػذ، اها اهشٍصُ دس همایؼِ تا وشَسّای دیگش ًؾیش اًگلی 20جولِ تٌذس اهام )سُ(، اسان ٍ تثشیض تِ حذٍد 

هیلیَى تي پالػتیه دس اتتذای هؼیش هی تاشذ، تٌاتشایي هی تَاى تا  5/4ٍ ٌّذ  16هیلیَى تي، چیي  7/1ػاالًِ 

لاًَى هذیشیت  ػیاػتگزاسی ّا ٍ ساّثشدّای هٌغمی تشای حفؼ هحیظ ٍ ػالهت افشاد الذاهات الصم سا اًجام داد. اص تذٍیي

س ایي ساػتا هی تَاى ًام تشد. هغاتك تا آئیي ًاهِ هذیشیت پؼواًذ، ٍاحذّای تَلیذ پؼواًذ تِ فٌَاى الذاهات اًجام شذُ د

ٍسی ٍ تاصیافت ؽشٍف تَلیذ شذُ داشتِ تاشٌذ. ّوچٌیي آؽشٍف یىثاس هصشف پالػتیىی، هلضم ّؼتٌذ ػقی دس جوـ 

ادی تِ واس گیشًذ وِ تاصیافتشاى واستاًِ ّا ًثایذ دس تَلیذ ؽشٍف یىثاس هصشف اص هَاد تغشًان اػتفادُ ًوایٌذ ٍ تایذ هَ

ٍ پغ اص تَلیذ ًیض تایذ تشای هذیشیت صتالِ ّای آًْا الذام شَد. تقضی اص حاهیاى هحیظ صیؼت ًیض تشای حل  آػاى تاشذ
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اًذ وِ اجشای عشح ای فشٌّگی ٍ اجشائی سا ششٍؿ وشدُ هقضل صیؼت هحیغی ؽشٍف یىثاس هصشف پالػتیىی فقالیتْ

جولِ ایي فقالیتْا هی تاشذ. دس تقضی اص وشَسّا هاًٌذ ی ؽشٍف یىثاس هصشف پالػتیىی اص فشٌّگی حزف ٍ ػاهاًذّ

دس  ؽشٍف یىثاس هصشف پالػتیىی تا  هاًٌذ دسیافت هالیاتْای ػٌگیي تَلیذوشَسّای اسٍپایی ایجاد لَاًیي ٍ همشسات 

ّا، هذاسع ٍ ... اص عشیك هتَلیاى اهش دس سػاًِ آًْا وٌاس فشٌّگ ػاصی ٍ آگاّی تخشیذى دس هَسد تغشات اػتفادُ اص 

یِ گزاسی ٍ تحمیمات دس اهش ؽشٍف شذُ اػت ٍ دس هماتل ػشهاایي تْذاشت ػثة واّش تماضا ٍ دس ًتیجِ واّش تَلیذ 

گیاّی تؼیاس هَسد اػتمثال لشاس گشفتِ اػت. دس هَسد تصَصیات پلیوشّای گیاّی هی  ءتَلیذ ٍ اػتفادُ اص ؽشٍف تا هٌشا

تَاى گفت وِ اػتفادُ اص ایي پلیوشّا ّیچ هحذٍدیتی ًذاشتِ ٍ توام اًَاؿ ؽشٍفی وِ اص پالػتیىْای هقوَل ػاتتِ هی 

 100تا  90ػتفادُ ّؼتٌذ ٍ دهای شَد تا پلیوشّای گیاّی ّن لاتل تَلیذ اػت، پلیوشّای گیاّی دس هایىشٍفش لاتل ا

دسجِ سا تشاحتی تحول هی ًوایٌذ، دس فیي حال ّیچ هادُ ػوی اص آًْا آصاد ًوی شَد. ایي دس حالی اػت وِ دس وشَس ها 

هیضاى تَلیذ ؽشٍف گیاّی ًؼثت تِ ؽشٍف پالػتیىی تؼیاس ون هی تاشذ وِ پاػخگَی ًیاص تاصاس ًیؼت، لزا اػتفادُ اص 

واغزی ٍ یا اػتفادُ اص ؽشٍف پلی پشٍپیلي تا دسصذ ػویت ووتش ٍ  ؽشٍف ا سفایت تْذاشت فشدی ٍؽشٍف شیشِ ای ت

ساُ حلْای هٌاػثی اػت وِ  دسجِ ػاًتیگشاد 65ّوچٌیي اػتفادُ اص ؽشٍف پلی اػتایشى جْت هایقات تا دهای ووتش اص 

ؽشٍف پالػتیىی تاصیافتی هاًٌذ ػشًگ،  ّوچٌیي اص آًجاییىِ اػتفادُ اص .دفقال اص ػَی واسشٌاػاى تَصیِ هی گشد

 یىثاس هصشف پالػتیىی تغشیْای ػشم ٍ ویؼِ ّای تَى، ؽشٍف ًگْذاسی هَاد شیویایی ٍ .... دس پشٍػِ تَلیذ ؽشٍف

ظزيف یکثار مصزف مًرد تائیذ يسارت تُذاشت )دارای  استفادٌ اس اطالع رساوی در خصًص لذا ،اهىاًپزیش اػت

ایي ٍصاستخاًِ ساُ حلْای اص ػَی  پخش ؽشٍف یه تاس هصشف تَلیذ ٍ ًؾاست تش ٍاحذّای وٌتشل ٍي  (پزياوٍ ساخت

اص ػَی دیگش تا تغییش دس تغَط تَلیذ ؽشٍف یىثاس هصشف پالػتیىی ٍ تغییش واستشی آًْا تِ  هٌغمی دس حال اًجام اػت.

وِ تا اًجام  ٍاسیناهیذ دس تاتوِ .تغَط تَلیذ ؽشٍف یىثاس هصشف گیاّی هی تَاى گاهی هْن دس حل ایي هشىل تشداشت

تا تَجِ تِ ؽشفیتْای  گیاّی ءتا هٌشا چٌیي تحمیماتی فلل فذم اػتفادُ اص ؽشٍف یىثاس هصشف تیَپلیوشی صیؼت ػاصگاس

                                                                                هَجَد دس وشَس هَسد تشسػی ٍ سیشِ یاتی تیشتش لشاس گیشد. 

کارشىاس ارشذ شیمی آلی-سَزا مظفزی  

 ياحذ وظارت تز مًاد غذایی، آرایشی ي تُذاشتی                                                                                                                        
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