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 (s.bamdad73@gmail.comداًؾجَی هٌْذعی ثْذاؽت هحیظ داًؾگبُ ػلَم پشؽکی اردثیل )1

 داًؾجَی هٌْذعی ثْذاؽت هحیظ داًؾگبُ ػلَم پشؽکی اردثیل2
 داًؾجَی هٌْذعی ثْذاؽت هحیظ داًؾگبُ ػلَم پشؽکی اردثیل3

 (m.alipanah1392@gmail.comداًؾجَی کبرؽٌبعی ارؽذ هحیظ سیغت ٍدثیزآهَسػ ٍپزٍرػ ؽْزعتبى عزػیي )4
 (m.alighadri@arums.ac.ir) اردثیل ػضَّیبت ػلوی گزٍُ ثْذاؽت هحیظ داًؾگبُ ػلَم پشؽکی5

 

 

 چکیده 

ّبی خبًگی یکی اسهْوتزیي اجشای تؾکیل دٌّذُ پغوبًذّبی جبهذؽْزی، پالعتیک هی ثبؽذ. ثبایٌکِ درصذٍسًی پالعتیک ّب درسثبلِ

 َ اع پالعوتیک  کن هی ثبؽذ، اهب ثِ دلیل هؾکالت سیغت هحیغی السم اعت هیشاى هصزف آى کٌتزل گزدد. ایي هغبلؼِ ثبّذف ؽٌبعبیی اًو

 اًجبم گزفت.1392ٍتؼییي درصذ ٍسًی آًْب درپغوبًذّبی ػبدی هٌبسل هغکًَی ؽْزاردثیل درعبل

هٌغمِ ؽْزاردثیل ثِ هذت ّفوت رٍس هتوَالی جْوت ؽٌبعوبیی اًوَاع      3خبًَاراًتخبة ؽذُ اس30درایي هغبلؼِ تَصیفی، پغوبًذّبی ػبدی 

 اًجبم ؽذ. Excelتجشیِ ٍ تحلیل دادُ ّب ثب اعتفبدُ اسًزم افشار  پالعتیک ٍتؼییي درصذٍسًی آًْب آًبلیش فیشیکی ؽذًذ.

گوزم دررٍس   25/289ٍ 57/292،  85/225ثِ تزتیت  A  ،B ٍCهیبًگیي عزاًِ تَلیذپغوبًذػبدی درثیي خبًَرّبی تحت هغبلؼِ درهٌبعك

 2/0ٍ  73/0گبًِ ثوِ تزتیوت   3ٌبعك درپغوبًذّبی ػبدی خبًَارّبی هPETE ٍ HDPE ثذعت آهذ. هیبًگیي درصذ ٍسًی پالعتیک ّبی

( درثیي پغووبًذّبی ػوبدی، ثوِ تزتیوت     LDPE  ،PS ٍ OTHERثذعت آهذ. ّوچٌیي هیبًگیي درصذ ٍسًی عبیز اًَاع پالعتیک ّب ) 

 درپغوبًذّبی ػبدی خبًَارّبی تحت هغبلؼِ ٍجَد ًذاؽت.  PVC  ٍPPتؼییي گزدیذ. پالعتیک ّبی  2/0ٍ 18/0، 33/1
ثیؾتز اس عوبیز   PETE  ٍHDPEثَد. اس آًجبیی کِ LDPE لف پالعتیک ّب، ثیؾتزیي درصذ ٍسًی هزثَط ثِ پالعتیک اسثیي اًَاع هخت

 ّب لبثلیت ثبسیبفت دارًذ، لذا تفکیک اس هجذأثبیغتی درراط ثزًبهِ ّبی هذیزیت پغوبًذّبی ػبدی لزارگیزد.پالعتیک

 

 واشه های کلیدی

 پالعتیک، پغوبًذ، اردثیل
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 مهمقد

-ثبؽذ کِ هؼوَالً جبهذ ثَدُ ٍ ثِ ؽکل غیز لبثل اعتفبدُ یب ثوی ّبی اًغبًی ٍ حیَاًی هیی پغوبًذ ًبؽی اس فؼبلیتپغوبًذ ؽبهل کلیِ

ی هجذد ثَدُ ٍ هوکي اعوت  ؽًَذ. ثِ ػلت خصَصیبت الیٌفک ایي هَاد، پغوبًذ دٍر ریختِ ؽذُ غبلجبً لبثل اعتفبدُهصزف رٍر ریختِ هی

ی همذار ٍ ًَع هَاد سائذ جبهذ یک ؽْز ٍ یک ًبحیِ، هغبلؼوبت  هحبعجِ .[1]هٌجغ در هَعغبت دیگز هَرد اعتفبدُ لزار گیزد ثِ ػٌَاى یک

ثزداری اس هٌبسل ٍ ... اعت. پالعتیک ثِ ػٌَاى جش هْوی اس پغوبًذ، ًیبسهٌذ هغبلؼوِ ٍ  علجذ. ایي لجیل هغبلؼبت ًیبسهٌذ ًوًَِدلیمی را هی

ای در هحیظ دّذ اهب ثِ دلیل هؾکالت تجشیِّبی خبًگی را تؾکیل هیزچِ پالعتیک اس ًظز ٍسًی درصذ کوی اس سثبلِاگ .[2]ثزرعی اعت

السم اعت هیشاى هصزف آى کٌتزل گزدد. ّوچٌیي ثِ دلیل ایٌکِ ّز ّفت ًَع پالعتیک ثِ یک اًذاسُ لبثلیت ثبسیبفت ًذارًذ، درصذ ٍسًوی  

 ؽًَذ:ثٌذی هیّبی هَجَد در سثبلِ ثِ ّفت ًَع ثِ ؽزح سیز عجمِای ثزخَردار اعت. پالعتیکویت ٍیضُّزیک اس ایي اجشا در عزاًِ اس اّ

 ّبی آة هؼذًی: هثل ثغزی (PETE)پلی اتیلي تزفتبالت  -1

 : هثل ظزف ؽیز، پبرچ آة  (HPDE)ی ثبال پلی اتیلي ثب داًغیتِ -2

 فضبی عجش ّبی آثیبری: هثل لَلِ (PVC)پلی ٍیٌیل کلزایذ  -3

 : هثل ًبیلَى فزیشرّب (LPDE)ی پبییي پلی اتیلي ثب داًغیتِ -4

 : هثل درة ثغزی آة هؼذًی (PP)پلی پزٍپیلي  -5

 : هثل ظزٍف یکجبر هصزف (PS)پلی اعتبیزى  -6

 .[3]: هثل دهپبیی  (other)ّب ٍ هَاد چٌذ الیِ عبیز رسیي -7

ّب ثِ عَر ٍعیؼی جبیگشیي فلشات ٍ ؽیؾِ ثِ ػٌوَاى  ًبؽی اس ایي اهز اعت کِ پالعتیکّب در هحصَالت هصزفی افشایؼ کبرثزد پالعتیک

ّب چٌذیي هشیت دارًذ: ایي هَاد، عوجک ثوَدُ ٍ ثٌوبثزایي    اًذ. پالعتیکثٌذی ؽذُّب ٍ کبغذ ثِ ػٌَاى هَاد ثغتِهَاد اٍلیِ در عبخت جؼجِ

تَاًٌذ ثِ اؽکبل هتٌَػی ؽوکل  آٍرًذ ٍ هیتزی ثِ ٍجَد هیلجبً ظزف هغوئيؽًَذ، ثبدٍام ثَدُ غبّبی حول ٍ ًمل هیهَجت کبّؼ ّشیٌِ

ّبی خَثی ّغتٌذ ٍ ًْبیتبً ایٌکِ ثزای ًگْذاری غذاّبی توز ٍ اعوتفبدُ در   دادُ ؽذُ ٍ ثِ صَرت لبثل اًؼغبف یب عخت فزهَلِ ؽًَذ، ػبیك

 .[4]ثبؽٌذّبی هبیکزٍٍیَ هٌبعت هیاجبق

ثبؽذ ٍ در صٌبیغ جبیگبُ خبصوی دارًوذ ٍ یوب پوظ اس     ّبیی کِ اسجولِ پلیوزّبی هصٌَػی هیپالعتیک اهزٍسُ ثبسیبفت اصَلی ٍ صحیح

تَاًذ ًمؼ ثغیبر هْوی در جلَگیزی اس آلَدُ ؽذى هحیظ سیغت داؽتِ ثبؽذ. آیٌذ، هیهصزف ثِ صَرت ضبیؼبت ؽْزی یب صٌؼتی در هی

ؽًَذ ٍ ّن ایٌکِ ایي ضبیؼبت ًیوش  در سهیي ّن اس دعت ایي ضبیؼبت خالؿ هیکزدًذ ثب دفي ضبیؼبت پالعتیکی ٍ العتیک لجالً تصَر هی

ّبی هحول  رًٍذ، ٍلی ثؼذّب سهبًی کِ ثِ عجت کوجَد سهیي هججَر ثِ حفبری سهیيپَعٌذ ٍ اس ثیي هیهثل عبیز هَاد آلی در سیز سهیي هی

اًوذ. ثوِ   ب ثذٍى تغییز ٍ تخزیت در هحیظ ثوز جوبی هبًوذُ   ّدفي ضبیؼبت پالعتیکی ؽذًذ، هتَجِ ؽذًذ کِ ضبیؼبت پالعتیکی ٍ العتیک

اًوَاع ػووذُ ی    .[5]تَاًذ راُ هٌبعجی ثزای رّبیی اس ایٌگًَِ ضبیؼبت ثبؽوذ ّویي دلیل دریبفتٌذ کِ هذفَى کزدى ضبیؼبت پالعتیکی ًوی

 .[6]ی ثباللي ثب داًغیتِ ؽًَذ، ػجبرتٌذ اس: پلی اتیلي تزفتبالت ٍ پلی اتیّبیی کِ در حبل حبضز ثبسیبفت هیپالعتیک

ّب را هَرد ثزرعی لزار دّذ اًجبم ًؾذُ اعت ٍ فمظ تحمیمبت هؾبثِ ؽوبهل درصوذ ٍسًوی    ای کِ اًَاع پالعتیکتب ثِ حبل در ایزاى هغبلؼِ

ّب را تؾکیل ِ% اس سثبل10.88در ػلَم پشؽکی هبسًذراى اًجبم گزفت، پالعتیک  1389ای کِ در عبل پالعتیک در عزاًِ اعت. عجك هغبلؼِ

 .[7]دّذّب را تؾکیل هیدرصذ اس سثبلِ 65/4ی دیگزی تحت ػٌَاى آًبلیش فیشیکی پغوبًذّبی ؽْز اعذیِ، پالعتیک دّذ. ٍ در هغبلؼِهی

 

 تحقیق روش

اًی اًجوبم  ثبؽذ. جوغ آٍری اعالػبت اٍلیِ، کتبثخبًِ ای ثَدٍتکویل دادُ ّب اسعزیوك ػولیوبت هیوذ   ی حبضز اس ًَع تَصیفی هیهغبلؼِ

ّبی ػبدی تَلیذؽذُ درهٌبسل هغکًَی ؽْزاردثیل هی ثبؽوذ. حجون ًوًَوِ ثزهجٌوبی تمغوین ثٌوذی ؽوْزثِ        ی آهبری، سثبلِگزفت. جبهؼِ

خبًَاراسّزهٌغموِ ثوِ صوَرت تصوبدفی عوبدُ ٍ ؽٌبعوبیی اًوَاع پالعوتیک تَلیذؽوذُ درسثبلوِ ّوبی            10ٍاًتخبة  (A  ،B ٍC هٌغمِ)3

ػولیبت ًوًَِ ثزداری، آهَسػ ّبی السم ثِ خبًَارّبی تحت هغبلؼِ جْت ّوکبری ٍتحَیل سثبلِ ّبی تَلیذی ثِ خبًَارثَد. لجل اس30ػبدی

هٌغمِ جوغ آٍری ٍثب یک تزاسٍی حغبط ٍسى  3تین پضٍّؼ دادُ ؽذ. سثبلِ ّبی تَلیذی ثِ هذت ّفت رٍس هتَالی ٍثِ عَر ّوشهبى اسّز

 ؽذٍ عزاًِ تَلیذ پغوبًذ ػبدی
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ٍتؼیویي   [3]ثزای ّزًفزتؼییي گزدیذ. درهزحلِ ثؼذ، کبرؽٌبعبیی ٍجذاعبسی دعتی اًَاع پالعتیک ّب ثزهجٌبی عجمِ ثٌذی اعوتبًذارد  

 اًجبم ؽذ. Excelدرصذٍسًی آًْباًجبم گزفت. تجشیِ ٍ تحلیل دادُ ّب ثب اعتفبدُ اسًزم افشار 
 

 نتایج
رٍسهتوَالی ًؾوبى   7درثیي خبًَارّبی هٌبعك هَردهغبلؼِ ؽْزاردثیل درهوذت هیبًگیي پغوبًذػبدی تَلیذؽذُ 1درجذٍل ٍؽکل ؽوبرُ

هیبًگیي عزاًِ تَلیذپغوبًذػبدی درثیي خبًَارّوبی هٌوبعك هَردهغبلؼوِ ؽوْزاردثیل      2دادُ ؽذُ اعت. ّوچٌیي درجذٍل ٍؽکل ؽوبرُ

 رٍسهتَالی ارایِ ؽذُ اعت. 7درهذت

العتیک ّبی ؽٌبعبیی ؽذُ اسپغوبًذّبی ػبدی تَلیذی درثیي خبًَارّبی هٌوبعك  هیشاى)گزم دررٍس( ٍدرصذٍسًی اًَاع پ3درجذٍل ؽوبرُ

همبیغِ درصذٍسًی اًَاع پالعتیک ّبی ؽٌبعبیی ؽذُ اسپغووبًذّبی  3عِ گبًِ ؽْزاردثیل ًؾبى دادُ ؽذُ اعت. ّوچٌیي درؽکل ؽوبرُ

 ػبدی خبًَارّبی تحت هغبلؼِ ارایِ ؽذُ اعت.

 رٍسهتَالی7ؽذُ)گزم دررٍس(درثیي خبًَارّبی هٌبعك هَردهغبلؼِ ؽْزاردثیل درهذت: هیبًگیي پغوبًذػبدی تَلیذ1جذٍل 

 ایبم ّفتِ
 گب3ًِهیبًگیي ٍسى سثبلِ ّبی ػبدی)گزم دررٍس( درهٌبعك

 Cهٌغمِ  Bهٌغمِ  Aهٌغمِ 

 760 708 756 رٍساٍل

 570 518 1112 رٍسدٍم

 1872 2040 1568 رٍسعَم

 941 546 1086 رٍسچْبرم 

 1680 2000 660 رٍسپٌجن

 1200 1380 1098 رٍسؽؾن

 1076 1000 884 رٍسّفتن
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 رٍسهتَالی7: هیبًگیي پغوبًذػبدی تَلیذؽذُ)گزم دررٍس(درثیي خبًَارّبی هٌبعك هَردهغبلؼِ ؽْزاردثیل درهذت1ؽکل

 

 رٍسهتَالی7رّبی هٌبعك هَردهغبلؼِ ؽْزاردثیل درهذت: هیبًگیي عزاًِ تَلیذپغوبًذػبدی)گزم دررٍس( درثیي خبًَا2جذٍل

 

 ایبم ّفتِ
 گب3ًِهیبًگیي عزاًِ پغوبًذػبدی)گزم دررٍس( درهٌبعك

 Cهٌغمِ  Bهٌغمِ  Aهٌغمِ 

 190 177 189 رٍساٍل

 5/142 5/129 278 رٍسدٍم

 468 510 392 رٍسعَم

 25/235 5/136 5/271 رٍسچْبرم

 420 500 165 رٍسپٌجن

 300 345 5/274 رٍسؽؾن

 269 250 221 جوؼِ

 25/289 57/292 85/255 هیبًگیي
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 رٍسهتَالی7: هیبًگیي عزاًِ تَلیذپغوبًذػبدی)گزم دررٍس( درثیي خبًَارّبی هٌبعك هَردهغبلؼِ ؽْزاردثیل درهذت2ؽکل 

 

 

 

 

 
 ی ؽذُ اسپغوبًذّبی ػبدی هٌبعك عِ گبًِ ؽْزاردثیل : هیبًگیي ٍدرصذٍسًی اًَاع پالعتیک ّبی ؽٌبعبی3جذٍل

 

 Aخبًَارّبی هٌغمِ  Bخبًَارّبی هٌغمِ Cخبًَارّبی هٌغمِ
 اًَاع پالعتیک

 gr درصذٍسًی)%( gr درصذٍسًی)%( gr درصذٍسًی)%(

79/0 64 7/0 58 7/0 56 PETE 

22/0 18 2/0 20 19/0 14 HDPE 

5/1 122 3/1 112 18/1 130 LDPE 

23/0 19 2/0 22 13/0 10 PS 

0 0 0 0 6/0 44 OTHER 

0 0 0 0 0 0 PVC 

0 0 0 0 0 0 PP 
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 : همبیغِ درصذٍسًی اًَاع پالعتیک ّبی ؽٌبعبیی ؽذُ اسپغوبًذّبی ػبدی خبًَارّبی تحت هغبلؼِ ؽْزاردثیل3ؽکل

 

 و جمع بندیگیری نتیجه
LDPE  ّبی فزیوشر  ی ًبیلَىدّذ کِ دلیل آى کبرثزد ػوذُّبی خبًگی تؾکیل هیی سثبلِپالعتیک را در عزاًِثیؾتزیي درصذ ٍسًی

ّب لبثلیت ثبسیبفوت دارًوذ ثْتوز آى    ثیؾتز اس عبیز پالعتیک PETE  ٍHDPEّبعت. اس آًجبیی کِ ثٌذی هحصَالت در خبًِجْت ثغتِ

-در پالعتیک PP ٍPVCی دیگز ایٌکِ دًٍَع ثٌذی گزدًذ. ًکتِایي دٍ ًَع ثغتِ ّب در ظزٍف پالعتیکی اساعت کِ هَاد غذایی در خبًِ

 ّبی خبًگی ٍجَد ًذاؽت.

اًذ. درآغبس دفغ پغوبًذ اًغوبًی ٍ  اس اثتذای سًذگی ثؾز، اًغبى ّب ٍ حیَاًبت اس سهیي ثزای تبهیي سًذگی ٍ دفغ پغوبًذ اعتفبدُ هیکزدُ

ِ  کزد چَى تؼذاغیزُ هؾکل خبصی ایجبد ًوی ی د جوؼیت کن ٍ سهیي لبثل دعتزط ثزای پذیزػ پغوبًذ فزاٍاى ثَدُ اعت. اگزچوِ همَلو

ّبی لذین، توالػ  اًذ، ثب ایي حبل کؾبٍرساى در سهبىثبسیبفت اًزصی ٍ ارسػ کَدی پغوبًذ هَاردی ّغتٌذ کِ اخیزاً هَرد تبکیذ لزار گزفتِ

ی کؾبٍرساى در کؾَرّبی ػٌَاى عَخت ٍ کَد آلی ثِ ٍعیلِغوبًذ ٍ اعتفبدُ اس آى  ثِاًذ. ثبسیبفت پدادُای در ایي سهیٌِ اًجبم هیٍلفِثی

تفکیک اس هجذأ اس هْوتزیي هغبئل در اهز ثبسیبفت اعت کِ ثذیي هٌظَر ثبیذ .[8] درحبل تَعؼِ، داللت ثز اهز ثبسیبفت در جَاهغ اٍلیِ دارد

 ری ظزٍف پالعتیکی ثزای عَْلت تفکیک اهزی ضزٍری اعت.گذاّبیی ثِ اػضبی خبًِ دادُ ؽَد. ّوچٌیي ًؾبًِآهَسػ

ّوب  ّب را ثِ هٌظَر ؽٌبعبًذى اًَاع گًَبگَى پالعتیکتَلیذ کٌٌذگبى هحصَالت پالعتیکی در ارٍپب، اجزای دلیك رٍػ کذگذاری پالعتیک

ِ ثِ کبر ثزدُ، ٍ در اثشار ٍ فزآٍردُ ّبی عبختِ ؽذُ اس ایي هَاد اس آى اعتفبدُ هیکٌٌذ. کذّ ی بی ؽٌبعبیی پلیوزّب در حبل حبضز ثِ ٍعویل

دّذ ٍ در ٍعظ گیزد. ایي ًؾبًِ دارای عِ فلؼ اعت کِ یک هثلث را تؾکیل هیی صٌبیغ پالعتیک اعتزالیب هَرد اعتفبدُ لزار هیاتحبدیِ

ِ   ثِ یکی اس اًَاع هْن پالعتیک 6تب  1ّبی ای ٍجَد دارد.ّز یک اس ؽوبرُآى ؽوبرُ اعوت.در صوَرت اعوتفبدُ اس ایوي      ّوب اختصوبؿ یبفتو

 .[9]گزددپذیز هیّب ثِ آعبًی اهکبىّب در فزآیٌذ ثبسیبفت آىثٌذی اًَاع پالعتیکّب، ؽٌبعبیی ٍ گزٍُؽوبرُ
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ی ًَع هبدُ

 پالعتیکی
PETE HDPE PVC LDPE PP PS 

 

ثبؽذ کِ احتوبالً درصذ ثِ دعت آهذ کِ ایي هیشاى هتفبٍت ثب ًتبیج همبالت هؾبثِ هی 0/8درصذ ٍسًی پالعتیک در عزاًِ در ایي هغبلؼِ 

 ثِ دلیل ایي اعت کِ در ایي هغبلؼِ فمظ پغوبًذ خبًگی هَرد آًبلیش لزار گزفت.
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