
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 مقدمه:

کشور اول دنیا در  10در حال حاضر ایران یکی از 

استفاده از ظروف یکبار مصرف است،به طوری که 

هزار تن ظروف یکبار  570،84فقط در سال 

این  %100استفاده شده ،که تقریبا مصرف در کشور 

ظروف پالستیکی هستند و می توان اذعان کرد که 

ظروف گیاهی نتوانسته اند حتی یک درصد مصرف 

 م را به خود اختصاص دهند.مرد

عوارض استفاده از ظروف یکبار مصرف 

 غیر استاندارد:

ظروف یکبار مصرف باید از جنس سلولز که پلیمری 

طبیعی و مناسب است انتخاب شود اما هم اکنون 

ظروف موجود در کشور از پلیمرهای شیمیایی تهیه 

می شوند و چون دستگاه تولید این ظروف نسبتا 

ای بازار زیاد است گرایش زیادی به کوچک و تقاض

سمت تولید این ظروف وجود دارد ، در حالی که به 

هیچ وجه استفاده از آنها برای مواد غذایی گرم 

مناسب نیست.ظروف یکبار مصرف بی رنگ و 

شفاف فقط برای غذاها و نوشیدنی های سرد مناسب 

هستند و نباید برای نوشیدنی ها و غذاهای داغ استفاده 

و د.همچنین ظروف یکبار مصرف سفید رنگ شون

فوم دار برای مواد غذایی سرد ،گرم و مرطوب 

مناسب هستند ولی برای مواد غذایی داغ نباید استفاده 

شوند و استفاده از این ظروف مثال برای پیتزایی که 

درجه سانتیگراد طبخ می شود،  140در دمای 

استفاده نابجا از ظروف پلی اتیلن توصیه نمی شود.

)پالستیکی(موجب آزاد شدن مواد آلی و ترکیبات 

شیمیایی موجود در دیواره ظروف و ورود آنها به 

غذایی می شود که مصرف آنها برای داخل مواد 

سالمتی مضر است. در ساخت ظروف یک بار 

 ، مصرف به منظور جلوگیری از شکنندگی ظروف

از موووواد پالسوووتیکی سیوووزر اسوووتفاده موووی شوووود. بنوووابراین 

اگوووور در درون ایوووون ظووووروف آب جوووووش یووووا غووووذای داغ 

ماننوود آش ریختووه شووود ایوون مووواد حوول شووده و وارد بوودن 

مووی شوووند و بووه دلیوول داشووتن ترکیبووات خوواص منجوور بووه 

بوووروز سووورطان هوووای مختلوووف موووی شوووود. ایووون خاصووویت 

بوووه خوصووووص در موووورد ظوووروف یوووک بوووار مصوووورف 

کووووه درصوووود بوووواستری از مووووواد سوووورطان زا را شووووفاف 

دارا هسوووتند و در جامعوووه کووواربرد بیشوووتری هوووم دارنووود، 

بسوووویار حووووا ز اهمیووووت اسووووت. اصوووووس جوووونس یووووک بووووار 

مصووورف هوووا بوووه گونوووه ای اسوووت کوووه توانوووایی نگهوووداری 

رنووگ را ندارنوود و هنگووام تموواس بووا چووای یووا غووذای داغ 

رنوووگ حووول موووی شوووود و یوووک سیوووه از آن هموووراه غوووذا یوووا 

میوول مووی شووود. امووا از آنجووایی کووه خوووردن رنووگ چووای 

در هووویچ شووورایطی توصووویه نموووی شوووود لوووذا ورود رنوووگ 

از ظووووروف بووووه غووووذا و نهایتووووا بووووه بوووودن انسووووان دارای 

  عوارض زیان باری می باشد.

 

 

عوووارض خووارو ظووروف یوور بووار مصوورف غیوور 

 استاندارد:

ظووووروف یووووک بووووار مصوووورف پالسووووتیکی پووووس از .1

یکوووی از عوامووول جوووودی  آزبسوووت و اشوووعه ایکوووس،

بوووروز انووووان سووورطان و سوووایر بیماریهوووا محسووووب 

موووی شووووند و بوووه شووودت سوووالمت انسوووان را تهدیووود 

مووی کننوود. بووه طووور کلووی پالسووتیک هووا پلیمرهووایی 

هسوووووتند کوووووه از سووووونتز موووووواد اولیوووووه ای بوووووه نوووووام 

مونوووووومر تهیوووووه موووووی شووووووند. مونومرهوووووا مووووووادی 

سووومی و بووورای سوووالمت انسوووان مضووور هسوووتند اگووور 

د اصوووولی و مطوووابس بوووا اسوووتانداردهای ایووون فرآینووو

سزم صووووووورت گرفتووووووه باشوووووود، مشووووووکلی بوووووورای 

 سالمت افراد به وجود نمی آورد.

مشوووووووکالت گوارشوووووووی و حتوووووووی بوووووووروز برخوووووووی .2

بووودخیمی هوووا از عووووارض اسوووتفاده از ایووون ظوووروف 

 می باشد.

 این مواد خاصیت آلرژی زایی دارند..3

ایووون ظوووروف دسوووتگاه گووووارش را مسوووتعد عفونوووت .4

 ها می سازد.

اسووووووتفاده دراز موووووودت از ایوووووون ظووووووروف باعوووووو  .5

مشووووووووکالت گوارشووووووووی ، خسووووووووتگی و نوووووووواراحتی 

 اعصاب می شود.
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انتخوووووواب کنوووووویم کووووووه دارای مجوووووووز ظروفووووووی را . 9

 ساخت از وزارت بهداشت باشند.

 

سووووتفاده مکوووورر از بطووووری هووووای آب معوووودنی و ا. 10

 زیان باری دارد.نوشابه عوارض 

 

ظوووروف یکبوووار مصووورف سوووفید و فووووم دار بووورای . 11

 65موادغووووذایی سوووورد، گوووورم) بووووا دمووووای پووووایین حوووودود 

 درجه سانتی گراد ( و مرطوب مناسب هستند.

 

بوووووووورای مووووووووواد غووووووووذایی داغ از فویوووووووول هووووووووای . 12

آلومینیوووومی اسوووتفاده شوووود. اموووروزه در جهوووان ظوووروف 

  petآلومینیوووومی جوووایگزین ظوووروف یکبوووار مصووورف 

 )پلی اتیلن تری فتاست( می شوند.

 

 

 

منبووودف دفتووور آمووووزش ارتقوووای سوووالمت وزارت 

 بهداشت

 

 

 

 

دانشگاه علوم پسشکی وخدمات بهداشتی درمانی 

 آذربایجان غربی

 مرکس آموزشی  ودرمانی رازی ارومیه 

 

 
 

 دفتر بهبود کیفیت

 1396فروردین 

 

 

توصوووووووویه شوووووووواف بهداخووووووووت  در اسووووووووتفاده از 

 ظروف یر با مصرف:

از ظووووووووووروف پالسووووووووووتیکی در مووووووووووایکروویو .1

اسوووتفاده نکنیووود بوووه خصووووص غوووذاهای حووواوی 

روغووون و چربوووی، چوووون گرموووا و پالسوووتیک و 

بوووا هوووم ترکیوووب شوووده کوووه نتیجوووه ی آن روغووون 

 تولید سم دیوکسین است.

سوووووواعت در ایوووووون  2غووووووذا نبایوووووود بیشووووووتر از .2

 ظروف باقی بماند.

نووووور و حوووورارت آفتوووواب ترکیبووووات خطرنووووا  .3

ایووووون ظوووووروف را آزاد موووووی کنووووود و احتموووووال 

سووورطان زایوووی در مصووورف کننووودگان را بووواس 

 می برد.

سزم اسوووووت اطالعوووووات مربووووووط بوووووه مووووووارد .4

و ممنوعیووووووت هووووووای آن بووووووه مجوووووواز اسووووووتفاده 

 اتیکت روی محصول درج شود.صورت 

توووا حووود امکوووان از ظوووروف یوووک بوووار مصووورف .5

 استفاده نکنید.

از بطووووری هووووایی اسووووتفاده کنیوووود کووووه قابلیووووت .6

 د.نشستشو و دوباره پرشدن را داشته باش

ظوووروف یوووک بوووار مصووورف بیرنوووگ و شوووفاف .7

فقووووط بوووورای غووووذاها و نوشوووویدنی هووووای سوووورد 

 مناسب هستند.

هووووای مقوووووایی ) سوووولولزی ( بوووورای از لیوووووان .8

 نوشیدن مایعات داغ استفاده کنید.
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