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:تعریف مونومر و پلیمر

مونومر .آیدپلیمر به وجود میبه همدیگر هستند تشکیل شده از مولکولهاي واحد؛ که از پیوستن آنهاموادي مونومر
.همانند حلقه هاي یک زنجیر است و پلیمر خود زنجیر است

از مشتقات نفتی مانند پروپان و یا اتان تشکیل شده اند که تحت فرایندهایی تبدیل به "مونومر"پالستیک ها از یکسري 
پلیمرها تاثیري بر سالمت انسانها ندارد اما زمانی که آنها در مجاورت غذاهایی با دماي باال و یا با . یمر می شوندپل

خاصیت اسیدي قرار می گیرند به مونومرها تجزیه شده که مونومرها حاوي مواد سمی بوده و در درازمدت عامل ایجاد 
.سرطان در انسانها می شود

غذاي نذري
آخ جون

 ها علم ها و تکیه، از چند روز قبل از شروع ماه محرم داربست هیاتگروه وبگردي باشگاه خبرنگارانبه گزارش
روزهاي دیگر هم براي غذاهاي . شودهاي چاي داغ که دست مردم داده میشود و بعد هم میزي و استکانمی

رود نذري بودن افتد که آنچه از یاد میبار مصرف چنان صف و سر و دست بشکنی به راه مینذري در ظروف یک
.بار مصرف استهاي یکزایی ظرفغذا و سرطان
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بار زا بودن ظروف پالستیکی یکچند سالی است که متخصصان محیط زیست، تغذیه و بهداشت از سرطان
.پخش نذري گویا قرار نیست برچیده شود، نزنند اما این رویه غلط اما آسامصرف حرف می

ها و ها، دانشگاهها، هتلالبته این فقط شامل غذاي نذري و چاي نیست بلکه ظروف یکبار مصرف در رستوران ...
در حالی که چند سالی است وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، استفاده از ظروف . هم پرطرفدار هستند

را براي مصرف مواد غذایی داغ، چرب و مواد غذایی اسیدي ممنوع کرده چون موجب استایرن یکبارمصرف پلی
.شودهاي آزاد این ظروف در مواد غذایی میآزاد شدن مواد شیمیایی و حل شدن استایرن

زا بودن ظروف یکبار مصرف رئیس ستاد محیط زیست و توسعه پایدار شهرداري تهران نیز درباره سرطان
.هاي مذهبی هشدار دادیا و هیأتپالستیکی به تکا

:پالستیکیمزایا و معایب ظروف و بسته بندي هاي

مزایا
داراي مقاومت به قلیا- 1
صرف انرژي کمتر براي تولید- 2
قابلیت شکل پذیري باال با گستردگی متفاوت خواص فیزیکی- 3
طرح پذیري- 4
شفاف و شکننده بودن- 5
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از سوزاندن ظروف یک بار مصرف از انرژي حاصل از آن در تولید برق استفاده می امروزه بسیاري از کشورها پس- 6
.کنند

معایب
مشکل در بازیافت آنها و مخاطرات محیط زیستمهمترین معایب ظروف یک بار مصرف پالستیکی.
 عصبانیت ، خستگی، به غذا در شرایط خاص و ایجاد بیماري هایی چون سرطان ، ) مونومر ها(انتقال مواد مضر

.هاي خونها و کاهش پالکتعادي شدن کروموزومخوابی، غیربی


پیشگیري

از قرار دادن ظروف پالستیکی در ماکروویو پرهیز شود.

 ماکروویو استفاده نشوداز لفافه و پوشش پالستیکی در.

 ظروف پالستیکی یکبار مصرف را نباید داخل ماکروویو قرار داد به خصوص در غذاهاي حاوي روغن و چربی زیرا
.شودشوند و در نتیجه سم دیوکسین تولید میگرما و پالستیک و روغن با هم ترکیب می

از ظروف دیوکسینباعث آزادسازي سم چون این کار .بطري هاي آب پالستیکی در فریزر قرار داده نشود
.شودپالستیکی می

آب استفاده یخ بستنبراي تهیه آب خنک از طریقیکبار مصرفهاي آببطريها ازخیلیتابستاندر فصل
زا به سرطانشود از جداره بطري موادمیذوبوقتی یخ درون ظروف یکبار مصرف ثابت شده استکنند،می

.شودمیدرون آب آزاد
شیارهاي بسیار مصرفصورت تکرارزیرا دراندبراي یک بار استفاده ساخته شدهاصوال ظروف یکبار مصرف

هاي کردن شخص به عفونتمستعدآید که عالوه بردر آنها به وجود میکوچکی که قابل رویت هم نیستند
هاي آلی و صنعتی به داخل آب یا غذا، انسان را در معرض انواع دستگاه گوارش به علت آزاد کردن مولکول

.دهندقرار میسرطان
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براي شودتوصیه نمیهاي یک بار مصرفطبیعتاً وقتی براي نگهداري آب استفاده طوالنی مدت از بطري
جلوي آفتاب و از همه بدتر اینکه آنها رانیز پرهیز شود رکه و آبغورهآبلیمو، سنگهداري موادي چون

کنندگان زایی در مصرفکند و احتمال سرطانحرارت آفتاب ترکیبات خطرناك این ظروف را آزاد می.گذارندمی
.بردرا باال می

 مغازه ها این بطري ها را بطري هاي آب معدنی اگر چه به خودي خود مشکلی ندارند اما به دلیل اینکه اکثر
جلوي نور خورشید و آفتاب قرار می دهند مونومرهاي آنها تجزیه شده و وارد آب می شود و از این طریق 

.سالمت انسان را به خطر می اندازد

از پالستیک ها مخصوصا رنگی براي نگهداري مواد غذایی براي طوالنی مدت استفاده نگردد.

یاد در تحت شعاي آفتاب قرار ندهیدضروف پالستیکی را در مدت ز.

:نکاتی که باید به آن توجه کرد

سعی کنید از بطري هاي شیشه اي . براي نگهداري آب در یخچال از بطري هاي پالستیکی استفاده نکنید
عالوه بر این، به حفظ محیط . استفاده کنید، زیرا حداکثر آسیبی که به شما می رسانند شکسته شدن آنها است

.زیست خود نیز کمک کرده اید
 یکبار مصرفماه در ظرف هاي6با توجه به نظر متخصصین تغذیه اگر آب به بیشتر ازPET قرار بگیرد، آلوده

.شده و غیر قابل استفاده است
(مونومرچون استممنوع ) پالستیکی(ظروفدرجه حرارت دارند در 40باالتر ازدماي آنهامصرف موادي که

.زا را به همراه داردنوع بیماري سرطان77موجب تلخی غذا شده و بیش از و پالستیک آزاد می شود)استایرن

.ساعت در این ظروف باقی بماند2همچنین غذا نباید بیشتر از 

دهد و این ظروف عالوه بر را افزایش میو سینهدر کل استفاده از ظروف یکبار مصرف خطر ابتال به سرطان کبد
.شوندمیباعث ایجاد سرطان"ر استایرنمونوم"به سبب آزادکردن ماده )سم دیوکسین(بودنسمی

سرطان=غذاي داغ+ظرف یکبار مصرف
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مواد خشک ریخته شود ضرر کمتري به بدن می رساندپالستیکی ظروفالبته اگر در.
 می تواند خطرناك در ظروف پالستیکینوشابه هانوشیدن چاي داغ و همچنین نوشیدنی هاي اسیدي مثل

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

 غذا ها به خصوص غذاهاي حاوي روغن و چربی را در ظروف پالستیکی در ماکروویو گرم نکنیدمی شود توصیه
از بهتر است ، که نتیجه ي آن تولید سم دیوکسین استپالستیک و روغن با هم ترکیب شدهچون گرما و

. ظروف پیرکس و چینی استفاده کنید
 غذاهاي فوري و آمادهبراي گرم کردنFAST FOODبایستی از ظروف یک بار مصرف می ماکروویودر

.گرم شوندپیرکس و چینیمثل تخلیه و در ظروف دیگري

 در موقع شستن ظروف پالستیکی به هیچ عنوان نباید از وسیله یا مواد شیمیایی قوي استفاده کرد، زیرا اگر
سطح داخلی یا خارجی این ظروف آسیب ببینند و خراش پیدا کنند، غیرقابل استفاده خواهد شد، چون موجب 

.ترشح مواد شیمیایی درون بدنه پالستیک به غذا خواهد شد

:نکات قابل توجه

در کشور وجود دارد، این در حالی است بار مصرفهزار کارخانه و کارگاه تولید ظروف یکهم اکنون پنج
ها از چه و مشخص نیست، مابقی این کارخانهکارخانه از این تعداد مجوز تولید این ظروف را دارند300تنها که

.کنندمیموادي و چگونه نسبت به تولید این ظروف اقدام 
و مسمومیت پر از پالستیک می شودها، اقیانوسستمازیستمحیطبراي هدید بزرگیبقایاي پالستیک ت

.حیات وحش است
توانند بدون مجوز بار مصرف اجباري نیست، واحدهاي تولیدي میاستاندارد ظروف یکدر کشور مامتاسفانه

.به تولید کننداقدام
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 یکی دیگر از مشکالت استفاده از ظروف یکبار مصرف در کشور ما ظروف یکبار مصرف غیر استاندارد و تهیه شده
بسیاري از کارخانه هاي معتبر و فروشگاههاي بزرگ تنها ظروف یکبار مصرفی که داراي از مواد دست دوم است،

روف استفاده درست شود مشکلی ایجاد نمی عالمت استاندارد و یا مارك دارند عرضه می کنند که اگر از این ظ
کند اما مشکل اصلی مربوط به کارگاههاي زیرزمینی و فروشگاههاي بی نام و نشان است که ضایعات و زباله 
هاي کارخانه ها را جمع کرده و با استفاده از این مواد دست دوم، ظروف یکبارمصرفی با یک چهارم قیمت 

کنند که این ظروف به دلیل اینکه یک بار تجزیه شده اند واد اولیه تولید میظروف یکبار مصرف تولید شده از م
.مواد سمی آنها به راحتی وارد مواد غذایی می شود

 عضو هیئت علمی پژوهشگاه پلیمر با انتفاد از عملکرد وزارت بهداشت مبنی بر نظارت بر کارخانه هاي تولید
و با قرار دادن آنها در ظروف پالستیکی مواد خاصیت اسیدي دارنداین : آبغوره ، آبلیمو و یا سرکه تصریح کرد

.با این ظروف واکنش داده و مشکالت زیادي براي سالمت مصرف کنندگان ایجاد می کند

ظروف پالستیکی در مایکروفرنماد استفاده از 
ظروف . ظروف حک شده باشدبراي استفاده از ظروف پالستیکی در مایکروفر نمادهایی وجود دارد که باید بر روي 

بینید همگی شوند و نمادهایی که در تصویر زیر میترموپالستیکی به طور کلی براي استفاده در مایکروویو ساخته می
.توان از آنها در برابر امواج مایکرو استفاده کرددهند که مینشان می



بررسی ظروف یکبارمصرف پالستیکی، گیاهی، کاغذي و آلومنیومی 
www.handt.ir

7

گیاهیبار مصرفیکظروفمزایا و معایب 
 این ظروف به دو دسته تقسیم می شوند:

دسته اول صد در درصد تخریب پذیر بوده و مواد اولیه آنها منشاء غذایی داشته و از موادي مانند پروتئین ها -1
.و ساکارین ها تولید شده و قابل خوردن نیز هستند اما این ظروف در ایران تولید نمی شود

پذیر هستند قابلیت خورده شدن ندارند و منشاء آنها موادي قالبا مواد نشاسته درصد تخریب 70تا 30دسته دوم که - 2
.در ایران تولید نمی شودنیزاین ظروف، اي است

 یا مواد آبکی که دماي به دلیل قابلیت حل شدن نشاسته در آب باعث تغییر رنگ و طعم آب به ویژه آبنشاسته ايظروف
.ي نگهداري غذاهاي آبکی و گرم مناسب نیستندباالیی دارند می شود بنابراین برا

این ظروف که منشاء نشاسته اي دارند در معرض نور ، گرما و یا رطوبت کپک می زنند.

نشاء گیاهی هستند نبایستی نادیدهکه از عوارض استفاده از ظروف یکبار مصرف با مقارچ ها و میکروب ها
استفاده از ظروف یکبار مصرف گیاهی نیز مضرات کمتري از ظروف گرفته شود بنابراین تبلیغ بیش از حد براي 

.یکبار مصرف پالستیکی ندارد
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:به نکات زیر توجه شود

o ظروف یکبار مصرف گیاهی اصال در ایران تولید نمی شود و برخی از تولیدکننده ها دارند براي جلب اعتماد
.مردم از این عنوان سواستفاده می کنند

oدر صورتی است که در ایران این درجه بالفاصله فاسد می شوند25دماي ف گیاهی درظروف یکبار مصر ،
با استناد به این موارد می گویم که در ایران ما می شوندنگهداري تا بیش از یکسال در انبارحتی ظروف 

.ظروف یکبار مصرف گیاهی نداریم
o با شروع بحران 1970از کشورهاي پیشرفته جهان از سالکوچه ایم، بسیاريیک در حالی که ما اندر خم

.پس از سوزاندن ظروف یک بار مصرف از انرژي حاصل از آن در تولید برق استفاده می کنند، نفت

کاغذيیک بار مصرف ظروفمزایا و معایب 
ي استفاده می شوددو نوع پالپ براي تولید ظروف کاغذ:

.، چوب یا درختان تولید می شود تفاله نیشکرپالپی که از- 1
ظروف کاغذي در ایران از پالپ نوع دوم تولید . تولید می شوندضایعاتی و بازیافتیپالپی که از کاغذهاي - 2

کاغذهایی که از فرآوري روزنامه ها، مجالت، دستمال کاغذي هاي استفاده شده به دست می . می شوند
کاغذي که در آنها، آب یا هر مواد داغی ریخته می شود به دلیل به همین دلیل، ظروف . آیند و آلوده هستند

.سلولز کثیف و بارمیکروبی و باکتریایی باالي آن استاندارد نیستند و باعث بروز مشکل می شوند

در الیه اول لیوان هاي کاغذي نیز پلیمر که ماده اي سرطان زا است، بکار می رود.
روز 3- 4وف باعث می شود که آنها در مناطق شرجی و در مدت زمان ناخالصی هاي موجود در کاغذ این ظر

. کپک بزنند
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 عالوه براین، آلوده بودن آنها به نوعی سم و انگل و رعایت نشدن استانداردهاي سم زدایی در فرایند تولید، دالیل
.مهم دیگري بر مضر بودن استفاده از این محصوالت است

ظروف یکبار مصرف کاغذي بیش از ظروف پالستیکی خطرناك است.

یآلومینیومیک بار مصرف ظروفمزایا و معایب 

 بار مصرف موجود تو بازار هستنز ظروف یکهم یکی دیگه اآلومینیومی ظروف.
چون تحمل حرارتیشون از بقیه ظروف . میشه گفت این ظروف سالمترین نوع ظروف یکبار مصرف موجود هستن

.دی رو داربیشتر هست و کمترین آلودگی شیمیای
گیرنکمتر مورد انتخاب قرار می، تر نسبت به بقیه ظروفاما خوب به خاطر قیمت باال.

ظروف یکبار مصرف آلومینیومی قابل بازیافت هستند و به طبیعت باز می گردند.
دهندمیتغییر کمتر ا را ذظروف آلومینیومی طعم غ.
را داخل ماکروفر قرار ندهیدظروف آلومینیومی.
 یه نکته دیگه اي که تو انتخاب این ظروف باید دقت بکنید مارك و شرکتی هست که تولید کننده این ظروف

ن از ترکیباتی اا و دارو رو داشته باشن تا خیالتپس حتما از مارك هایی خرید کنید که عالمت سازمان غذ. هست
.که تو ساختشون استفاده شده تقریبا راحت باشه



بررسی ظروف یکبارمصرف پالستیکی، گیاهی، کاغذي و آلومنیومی 
www.handt.ir

10

عالمت سازمان غذا و دارو

بحث امروز ما صرف در طوالنی مدت توصیه نمیشه و مفاده از هیچ کدوم از ظروف یکبار ولی یادتون نره که است
.یدوشدر رابطه با ظروف یکبار مصرف فقط مربوط به مواقعی هست که مجبور به استفاده از این ظروف می

 م از انواع افریز کردن مواد غذایی از هیچکداین است که، برايکه باید حتما بهش اشاره کنماما نکته دیگه اي
زمان نگهداري غذا تو و سعی کنیداستفاده نکنید ومیو آاومنیگیاهییکبار مصرف پالستیکی و کاغذي وظروف 

.نیداهم به حداقل برسا رفاین ظرو

طوري که فقط در بار مصرف است، بهدر حال حاضر ایران یکی از پنج کشور اول دنیا در استفاده از ظروف یک

.بار مصرف در کشور استفاده شده استهزار تن ظروف یک570، 84سال 
اما در کشور ما شرایط به گونه اي است ،هستندي مواد پالستیکی به جاال جایگزینبه دنبدنیا 2015سال از

که مردم به دالیل مختلف مجبورند که اتفاقا مصرف ظروف یکبار مصرف پالستیکی را بر خالف مردمان دنیا، 
.افزایش دهند
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دانستن نماد هاي زیر جالب است

غذا را درون فویل حرارت ندهید

 پیچیدن مواد گوشتی در داخل فویل ها و قرار دادن آن در مجاورت حرارت فر، امکان مهاجرت ترکیبات سمی
را افزایش می دهد و این فعل و انفعاالت شیمیایی زمانی خطرناك تر می شود مواد غذاییاین فویل ها به درون 

، رب، سرکه یا حتی ماست اسیدي شده باشد که در این صورت سرعت آبلیموکه سطح گوشت یا غذا با مقداري 
.انتقال ترکیبات سمی آلومینیوم به ماده غذایی دو چندان خواهد شد

 انجام شده مشخص شده بر اثر ورود یون یا اکسید آلومینیوم به بدن، اختالالتی در در جدیدترین تحقیقات
را افزایش دهداری آلزایمربیمسیستم عصبی مرکزي و حافظه ایجاد می شود که می تواند خطر ابتال به 
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ها و ظروف آلومینیومی بخصوص انواع بی نام و نشان آن داراي مقادیري سرب است الزم است بدانید برخی فویل
.تواند موجب آلودگی مواد غذایی شودکه می

 چنانچه با دقت به بطري ها، ظروف و بسته بندي هاي پالستیکی نگاه کنید متوجه وجود یک عالمت مثلثی
به . ، به همراه عددي داخل و یا حروفی در زیر آن خواهید شد)که با سه فلش انحنا دار ترسیم گردیده(شکل 

بودن براي سالمت انسانها راستی معنی هر کدام از این عالمت ها چیست؟ کدام یک نشان دهنده بی خطر 
است؟ 

 پیش از پرداختن به تعاریف این نشانه هاي مثلثی شکل بهتر است به چند واقعیت توجه کرده و آنها را به خاطر
:سپرد

پس تا حد امکان باید از آنها استفاده کمتري . پالستیک ها براي مدت بسیار طوالنی در طبیعت باقی می مانند- 1
.ه مجدد از آنها ورودشان را به طبیعت به تاخیر انداختشده و یا با استفاد

آمارها ! شوند، به شرط این که ما آنها را به پایگاه هاي بازیافت تحویل دهیمبازیافتکلیه پالستیک ها می توانند - 2
دیگر بر روي زمین یا % 90از بطري هاي پالستیکی تولید شده بازیافت می شوند و % 10نشان می دهند که تنها 

.در اقیانوسها باقی می مانند
به اندازه -در مقایسه با تولید آن- ستیکیتنها یک عدد بطري پالکردنمطالعات نشان داده اند که بازیافت- 3

.ساعت باعث صرفه جویی در مصرف انرژي می گردد6وات به مدت 60روشن ماندن یک المپ 

پلیمرييعالئم و اعداد بازیافت بر روي پالستیک ها
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سوزاندن پالستیک ها منجر به ورود حجم قابل توجهی از گازهاي گلخانه اي به جو زمین شده و در نتیجه خطر - 4
.چندان می نمایدسوراخ شدن الیه ازن و گرم شدن زمین را دو

انواع پالستیک

1-)PET(پلی اتیلن ترفتاالت

بطري نوشیدنی ها، بطري آب، بطري دهان شویه ها، :کاربردهاي بسته بندي
ظرف کره بادام زمینی، ظرف سس ها، بطري آبمیوه، بطري روغن هاي مایع

تولید کیسه خرید، نخ، مبلمان، فرش، قاب :موارد استفاده پس از بازیافت
سازي، تسمه، کفش هاي ورزشی، الیاف پلی استر، چمدان،کاپشن، کیسه خواب، 

قطعات خودرو 

برخی از متخصصین معتقدند که بسته به چگونگی استفاده و درجه حرارتی که براي تهیه این نوع پالستیک :رتبه خطر
پس براي اطمینان بیشتر، فقط یک بار از بطري . درون ریز ایجاد اختالل کندها بکار می رود ممکن است در کار غدد 

.خودداري شودداغ درون آنها ن ها در فریزر و یا ریختن مایعاتهاي آب یا نوشیدنی استفاده شده و از قرار دادن آ

2 -(HDPE) پلی اتیلن سنگین

خوراکی، شیشه پاك کن، بطري هاي مات شیر، آبمیوه، روغن هاي:کاربردهاي بسته بندي
مایع سفیدکننده، محلول هاي ضدعفونی کننده و شوینده، شامپو،روغن موتور، کیسه زباله یا 

...خرید، و بسته بندي ماست و کره و

تولید بطري شوینده هاي لباس، بطري روغن، خودکار، :موارد استفاده پس از بازیافت
،تخته، نیمکت، میز و صندلی مسافرتی، حصار، و صندوق لولهمخازن زباله و بازیافت، کفپوش، 

هاي پست

بی خطر:رتبه خطر
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3 -)PVC(وینیل کلراید پلی

بطري هاي شیشه پاك کن، روغن هاي خوراکی ، محلول :کاربردهاي بسته بندي
هاي ضدعفونی کننده و شوینده، شامپو، روکش سیم ها و کابل ها، وسایل پزشکی، 

لوله کشی، شلنگ هاي آب، پنجره ها 

ساخت عرشه کشتی، قاب سازي، گلگیر خودرو، :موارد استفاده پس از بازیافت
فپوش، هشدار دهنده هاي جاده اي، و تشک کابل، سرعت گیر، ک

وع پالستیک و یا سوزاندن آن جداًاز تماس مواد غذایی گرم با این ن. خطرناك به دلیل وجود کلرین:رتبه خطر
.خودداري شود

4-)LDPE( پلی اتیلن سبک

بطري هایی که باید قابل فشرده شدن و انعطاف پذیر :کاربردهاي بسته بندي
هاي نان، بسته بندي مواد غذایی یخ زده، روکش لباس ها، کیسه هاي باشند، کیسه 

خرید، مبلمان، کیسه جاروبرقی، و فرش

تولید سطل زباله، مخازن کمپوست، قاب سازي و :موارد استفاده پس از بازیافت
کفپوش 

بی خطر:رتبه خطر

5 -)PP( پلی پروپیلن

بطري هاي حاوي محلول هاي غلیظ، ظرف ماست، :کاربردهاي بسته بندي
بطري سس گوجه فرنگی، درب پالستیکی بطري ها، نی نوشیدنی، و بطري 

شربت هاي دارویی 
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چنانچه برخی از مراکز بازیافت اقدام به . این نوع پالستیک به ندرت بازیافت می شود:موارد استفاده پس از بازیافت
ساخت چراغ هاي چشمک زن، کابل هاي باطري، باطري خودرو، یخ شکن، جارو این کار کنند می توان از آن جهت 

.دستی، برس مو، پالت، و سطل زباله بهره برد

بی خطر، بویژه در مجاورت با مواد غذایی داغ:رتبه خطر

6-)PS( پلی استایرن

ظروف یکبار مصرف، شانه تخم مرغ، بسته بندي انواع گوشت، :کاربردهاي بسته بندي
بطري هاي حاوي قرص ها و کپسول ها، و کاور سی دي 

تولید عایق حرارتی، کلید پریز، شانه تخم مرغ، دریچه :موارد استفاده پس از بازیافت
بازیافت این نوع پالستیک به سختی . کولر، خط کش، بسته بندي از جنس استایروفوم

.ام می گیردانج

.خطرناك، این نوع پالستیک در مجاورت با غذاي داغ آن را به شدت سمی می نماید:رتبه خطر

7 -)OTHER(پالستیک ترکیبی از انواع پالستیک

لیتري، ابزارهاي ضد گلوله، عینک 20و 10بطري هاي آب :کاربردهاي بسته بندي
هاي آفتابی، دي وي دي ها، قطعات کامپیوتر، عالئم ترافیکی، نایلون 

تولید صفحات و تخته هاي پالستیکی و محصوالت :موارد استفاده پس از بازیافت
سفارشی 

نوع پالستیک براي نتایج برخی از تحقیقات بیانگر احتمال خطرناك بودن این:رتبه خطر
.سیستم هورمونی بدن می باشد

حلقه (هر یک از سه فلش موجود در نماد بازیافت نمایانگر یک مرحله از فرایندي سه مرحله اي است که یک حلقه بسته 
.می باشد) بازیافت
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اد قابل بازیافت را این مرحله توسط شما زمانی که مو. مرحله اول نشان دهنده جمع آوري مواد براي بازیافت می باشد
سپس مواد جمع آوري شده شسته و براي . جمع آوري و سپس تحویل غرفه هاي بازیافت می دهید انجام می گیرد

.فروش به کارخانه هاي تولید کننده مواد و وسایل بازیافتی تفکیک می گردد

محصوالت جدید براي مصارف خرده مواد قابل بازیافت به .فلش دوم در نماد بازیافت نشان دهنده فرآیند ساخت است
.فروشی و یا عمده فروشی تبدیل می گردند

.مرحله سوم و نهایی خرید واقعی و استفاده از محصوالت ساخته شده از مواد بازیافت شده می باشد


