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ظروف يكبار مصرف، اثرات بهداشتي و زيست محيطي 
  

  
 

عاليم اختصاري ظروف يكبار مصرف 
 محصوالت نگهداري و بندي بسته براي عمدتا و ميباشند سفيد رنگ به  كه (pp)پروپيلني  و(PE)اتيلني پلي ظروف از استفاده

 . است بالمانع مرطوب و گرم غذايي مواد براي ميروند، كار به سركه و روغن لبني،
  مرطوب و گرم غذايي مواد براي (HIPS)رنگ سفيد پلي استايرني ظروف  و(EPS)دار فوم استايرني پلي ظروف از استفاده

 تنها (GPPS)شفاف پلي استايرني ظروف از است. استفاده نامناسب داغ غذايي مواد نگهداري براي ولي نميكند، ايجاد مشكلي
 نميباشد. مناسب قهوه و چاي مانند  داغ غذايي مواد براي و ميباشد مناسب سرد نوشيدنيهاي براي

-مي حل اسيدي و ترش مواد و چربيدار گرم، غذايي مواد در اينكه علت به دارند، نفتي منشاء كه پليمري مصرف يكبار ظروف
 آلوده را زيست محيط و نيستند پذير تخريب و تجزيهپذير اينكه ضمن هستند، سرطانزا خصوص به و بيماريزا مضر، بسيار شوند،

 .كنند مي
 از باالتر دماي با مواجهه در و است شده تشكيل است آروماتيك تركيبي كه استايرن مونومر از استايرني پلي مصرف يكبار ظروف

 با غذا بندي بسته و حمل نگهداري، بهداشت وزارت اينرو از دارد. سرطانزا تاثيرات كه ميشود آزاد مونومر اين سانتيگراد  درجه65
 مونومر اين شدن آزاد فرآيند چربي، كه آنجايي از. است كرده ممنوع استايرني پلي پالستيكي ظروف در را درجه 65 از باالتر دماي
 است. ممنوع ظروف گونه اين در نيز چرب غذايي مواد بندي بسته ميكند، تسريع را سمي

 و غذا امر كارشناسان. ميشود عرضه فومي همچنين و شفاف نيمه و نرم شكننده، شفاف نوع سه در استايرني پلي ظروف
 مي توصيه صنوف هاو خانواده تمامي به سالمت خوب مزاياي از برخورداري بدليل را گياهي مصرف يكبار ظروف از دارو،استفاده

كنند. 
 بتوان شايد مصرف بار يك ظروف انواع تمام ميان در .است خاصي ايمني نكات رعايت مستلزم نيز معدني آب بطريهاي از استفاده

 حاوي اگر حتي سال گرم ماههاي در كه بطريهايي. برد نام ظروف اين انواع پرمصرفترين عنوان به آشاميدني آب بطريهاي از
ميگيرند يا براي نگهداري انواع مايعات مورد استفاده  قرار يخچال درون و ميشوند پر شهري آب از مرتب طور به نباشند، آبمعدني

 از بيش آب اگر نميآورد اما وجود به انسان سالمت براي هم مشكلي كه استPVC از  ها بطري اين جنس قرار ميگيرند. معموال
 خودداري يخچال در آب نگهداري براي ظروف اين مكرر استفاده از بايد بنابراين. ميشود آلوده گردد، نگهداري ظروف اين در ماه 6
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 و غوره آب ليمو، آب مانند ترش مواد نميشود، توصيه آب براي حتي مصرف بار يك بطريهاي از مدت طوالني استفاده طبيعتاً شود.
دارد.   بطري بر بيشتري تاثير مواد اين اسيدي خاصيت كه خصوص به كرد؛ نگهداري ظروف اين در مدت طوالني در رانبايد سركه

 عوارض استفاده از ظروف يك بار مصرف غير استاندارد 
فرآيند توليد ظروف يكبار مصرف بايد كامل باشد تا اين ظروف از پليمري بي اثر تهيه شود و هيچ گونه مواد شيميايي كه در  

فرآيند توليد آن به كار رفته است از ظروف به داخل مواد غذايي آزاد نشود. ظروف يكبار مصرف بايد از جنس «سلولز» كه پليمري 
طبيعي و مناسب است انتخاب شود اما هم اكنون ظروف موجود در كشور از پليمرهاي شيميايي تهيه ميشوند و چون دستگاه 

توليد اين ظروف نسبتاً كوچك و تقاضاي بازار زياد است گرايش زيادي به سمت توليد اين ظروف وجود دارد در حالي كه به هيچ 
وجه استفاده از آنها براي مواد غذايي گرم مناسب نيست. ظروف يك بار مصرف بي رنگ و شفاف فقط براي غذاها و نوشيدني هاي 
سرد مناسب هستند و نبايد براي نوشيدني ها و غذاهاي داغ استفاده شوند. همچنين ظروف يك بار مصرف سفيد رنگ و فومدار 

براي مواد غذايي سرد، گرم و مرطوب مناسب هستند، ولي براي مواد غذايي داغ نبايد استفاده شوند و استفاده از اين ظروف مثالً 
 درجه سانتيگراد طبخ مي شود توصيه نمي شود. استفاده نابجا از ظروف پلي اتيلن(پالستيكي) موجب 140براي پيتزايي كه در دماي 

آزاد شدن مواد آلي و تركيبات شيميايي موجود در ديواره ظروف و ورود آنها به داخل مواد غذايي مي شود كه مصرف آنها براي 
سالمتي مضر است. در ساخت ظروف يك بار مصرف، به منظور جلوگيري از شكنندگي ظروف، از مواد پالستيكي اليزر استفاده 

مي شود. بنابراين اگر در درون اين ظروف آبجوش يا غذاي داغ مانند آش ريخته شود، اين مواد حل شده و وارد بدن مي شوند و به 
دليل داشتن تركيبات خاص منجر به بروز سرطان هاي مختلف مي شود. اين خاصيت به خصوص در مورد ظروف يك بار مصرف 
شفاف كه درصد باالتري از مواد سرطان زا را دارا هستند و در جامعه كاربرد بيشتري هم دارند، بسيار حائز اهميت است. اصوالً 

جنس يكبار مصرف ها به گونه اي است كه توانايي نگهداري رنگ را ندارند و هنگام تماس با چاي يا غذاي داغ رنگ حل مي شود و 
يك اليه از آن همراه غذا يا چاي ميل مي شود. اما از آنجايي كه خوردن رنگ در هيچ شرايطي توصيه نمي شود، لذا ورود رنگ از 

 .ظروف به غذا و نهايتا به بدن انسان داراي عوارض زيان باري ميباشد

 به چند مورد از عوارض شاخص ظروف يكبار مصرف غير استاندارد به شرح ذيل اشاره ميگردد: 
ظروف يك بار مصرف پالستيكي، پس از آزبست و اشعه  ايكس، يكي از عوامل جدي بروز انواع سرطان و ساير بيماري ها  .1

محسوب مي شوند و به  شدت سالمت انسان را تهديد مي كنند. به طور كلي پالستيك ها، پليمرهايي هستند كه از سنتز 
مواد اوليه اي به نام مونومر تهيه مي شوند. مونومرها موادي سمي و براي سالمت انسان مضر هستند اگر اين فرآيند اصولي 

 .و مطابق با استانداردهاي الزم صورت گرفته باشد، مشكلي براي سالمت افراد به وجود نمي آورد
ظاهراً سرطانزا بودن سرو مواد غذايي در اين ظروف حتي در ادارات نيز به فراموشي سپرده ميشود (در حاليكه مصوبه  .2

 ).دولتي در اين زمينه وجود دارد
 .مشكالت گوارشي و حتي بروز برخي بدخيمي ها از عوارض استفاده از اين ظروف ميباشد .3
 .اين مواد خاصيت آلرژي زايي دارند .4
 .اين ظروف دستگاه گوارش را مستعد عفونت ها ميسازد .5
 .اين مواد به علت آزاد كردن مواد آلي و صنعتي به داخل آب يا غذا، انسان را در معرض انواع سرطان قرار مي دهند .6
 . استفاده دراز مدت از اين ظروف باعث مشكالت گوارشي، خستگي و ناراحتي اعصاب ميشود .7

 مهمترين معايب ظروف يك بار مصرف
 .در بازيافت آنها اشكال وجود داشته و مخاطرات زيست محيطي ايجاد مينمايند .1
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-در شرايط خاص (دماي باال، يخ زدگي، در معرض نور آفتاب ...) انتقال موادمضر ( مونومر ها) را به غذا امكان پذير مي .2
 .سازند

 .قابل استفاده در ماكروويو نميباشد .3
  سال ماندگاري دارند.500 تا 300ظروف يكبار مصرف پالستيكي وقتي در داخل خاك دفن ميشوند، بين  .4
انباشته شدن اين مواد در طبيعت به خصوص در پارك هاي جنگلي و سواحل، از نظر ديداري باعث مناظر زشت و در   .5

 .نتيجه ناراحتي و كاهش بازديد كنندهها و كم شدن درآمد اقتصادي مناطق ميشود
پلي استايرن در ليوان هاي آب، كارد، چنگال، قاشق و ظروف غذايي مورد استفاده قرار مي گيرند، براي مثال در چلوكبابي ها  .6

پلي استايرن هستند كه در ساخت آنها از گاز هگزان استفاده ميشود. اين گاز در  ظروفي كه به صورت فوم هستند، نوعي
  درجه سانتيگراد آزاد مي شود، گاز هگزان عوارضي مانند سر درد را به همراه دارد. 160دماي 

 :توصيههاي بهداشتي در استفاده از اين ظروف 
مناسب ترين ظروف براي نگهداري موادغذايي در مكان هايي كه ظرفشويي حداقل دو مرحله اي شستشو- آبكشي موجود و امكان  

شيشه اي (پيركس)، استيل و چيني سالم بدون ترك خوردگي و لب  شستشوي صحيح و ضد عفوني مناسب وجود دارد، ظروف
 . پريدگي به جاي ظروف يكبار مصرف توصيه مي شود

  
از ظروف پالستيكي در ماكروويو استفاده نكنيد به خصوص غذاهاي حاوي روغن وچربي، چون گرما و پالستيك و روغن با  .1

 . ديوكسين است هم تركيب شده كه نتيجه آن توليد سم
 ساعت در اين ظروف باقي بماند. 2 غذا نبايد بيشتر از .2
 .سرطان زايي در مصرف كنندگان را باال مي برد نور و حرارت آفتاب تركيبات خطرناك اين ظروف را آزاد مي كند و احتمال  .3
اغلب مردم از اين خطرات و موارد استفاده هر كدام از اين ظرف ها بي اطالع هستند و الزم است اطالعات مربوط به موارد   .4

 .اتيكت روي محصول درج شود مجاز استفاده و ممنوعيت هاي آن به صورت
 .تا حد امكان از ظروف يكبار مصرف استفاده نكنيد .5
 .از بطريهايي استفاده كنيد كه قابليت شستشو و دوباره پر شدن را داشته باشد .6
پلي اتيلن تري فتاالت) هستند. البته ظروف پت  PET( اولويت به ترتيب ظروف شيشهاي، فلزي، كاغذي و در نهايت ظروف .7

زيست محيطي هستند و در نتيجه در اولويت آخر قرار ميگيرند. اما آزاد  به علت تجزيه ناپذير بودن آن به عنوان يك معضل
 .سازي مواد از آنها به مراتب كمتر از ديگر مواد ميباشد

 .هستند ظروف يكبار مصرف بيرنگ و شفاف فقط براي غذا ها و نوشيدنيهاي سرد مناسب .8
 درجه سانتي گراد) و مرطوب 65حدود  ظروف يكبار مصرف سفيد و فومدار براي مواد غذايي سرد، گرم (با دماي پايين .9

 .مناسب هستند
ظروف آلومينيومي جايگزين ظروف يكبار  براي مواد غذايي داغ از فويلهاي آلومينيومي استفاده شود. امروزه در جهان .10

 .مصرف پت ميشوند
 . استفاده كنيد از ليوانهاي مقوايي (سلولزي) براي نوشيدن مايعات داغ .11
 .ظروفي را انتخاب كنيم كه داراي مجوز ساخت از وزارت بهداشت باشند .12
 .استفاده مكرر از بطري هاي آب معدني و نوشابه عوارض زيان باري دارد  .13
 .ظروف يك بار مصرف پالستيكي حتماً از مراكز معتبر كه از مواد اوليه مرغوب و مطلوب استفاده مي كنند بايد تهيه گردد .14
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