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 قانونی کنترل پسماندهای خطرناک پالستیکی و های سیاستبررسی و تحلیل 

 ایران و اتحادیه اروپا در مقرراتالستیکی 
 

 2 مصیّبی محسن ،1زاده حکّاک محمّدرضا

 (. مسئول نویسنده) قم، ایران، قم واحد اسالمی آزاد دانشگاه علمی هیأت عضو و استادیار 1

 
 .قم، ایران، قم واحد آزاداسالمی گاهدانش عمومی حقوق دکتری دانشجوی 8

 

 چکیده

دسترسِ خویش  بشردرطول تاریخ همواره درحال پیشرفت بوده و درراه رسیدن به این مطلوب ازتمام امکانات ومنابع زیستیِ در

درراه  ؛ازهیچ تالشی فروگذارنکرده است. متأسفانه دربسیاری ازموارد، «توسعه ی پایدار»بهره می بَرَد وبرای رسیدن به 

منابع موجود وذخایر زیستی جهان ، تعدی وتفریط های فراوانی به محیط زیست اطراف خویش، رسیدن به این سعادت مادی

؛ رواداشته است. پس ازکشف نفت وپیشرفت تکنولوژیک بشردر بهره برداری ازاین ماده ی ارزشمند وظهور صنایع پتروشیمی

به کمک ، توسط بشرمعاصراختراع ودراین فرآیندتوسعه، نفتی به شمارمی روندموادپالستیکی والستیکی که همگی ازمشتقات 

تا به آنجا که امروزه بخش عظیمی از امکانات وابزارهای مورداستفاده ی بشر راتحت الشعاع خود قرارداده وبا زندگی ، انسان آمده

اما بدلیل داشتن ضایعات ، درابتداء عزیزآمد، ربشرعجین گردیده است. مشکل ازآنجا آغازمی گرددکه این میهمانِ خوانده یِ بش

حضورش باعث تهدید ؛ مشکالت دفن ضایعات آن و...، سختی وپیچیدگی بازیافت اینگونه مواد، و پسماند های فراوان

گونه های ، خود تهدیدی جدی برای حیات اقلیم ها، وتغییراکوسیستم گردیده وبه جهت برهم زدن توازن زیستی وامنیت غذایی

، خصوصاًکشورهای اتحادیه ی اروپا() کشورهای مختلف جهان، نوری ودرنتیجه حیات بشرتلقی می گردد. دردهه های اخیرجا

مصرف و پسماند ضایعات آن مصوب نموده و به مدیریت این ، مقررات وپروتکل های فنی و بهداشتی متعددی درزمینه ی تولید

کشورما نیز ، درجهان درقبال این آالیندگی بکارگرفته شده ودراین راستاروش های مختلفی ، امرمهم پرداخته و ازاین منظر

این ، الزم می نماید که با بررسی اقدامات صورت گرفته، ازاین امر بی نصیب نبوده است. اهمیت وجود این آالیندگی خطرناک

دارد یا این امر نیازمند اصالح کفایت مدیریت این بحران را، اطمینان حاصل گرددکه روش های فنی ومقررات قانونی موجود
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به نظر می رسدکه اقدامات ، رویکرد به سود محیط زیست بشر است؟!! با مالحظه ی روند روبه رشد وانفجاری انباشت پسماندها

ومقررات موجود یارای حل این بحران جهانی را نداشته و بررسی وتدوین راه چاره ای فوری برای این تهدید زیست محیطی 

قانونی کنترل  های سیاستتحلیلی وبررسی اقدامات صورت گرفته و -رد. لذا این پژوهش با استفاده ازروش توصیفیضرورت دا

سعی برآن دارد تا به کمک دست اندرکاران و متصدیان ، پسماندهای خطرناک پالستیکی والستیکی درایران واتحادیه اروپا

 گام موثری دراصالح این روند بردارد. ، مناسبقانونی این امر برآمده وبا ارائه ی چشم اندازحقوقی 

 

 بحران پالستیک ها؛ مدیریت پسماند؛ مقررات اتحادیه اروپا؛ محیط زیستهای کلیدی:  واژه
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 مقدمه

زمینه ساز تغییر سبک زندگی سنتی به سبک های مدرن و روی آوردن به ، پیشرفت وتوسعه ی اجتماعی جوامع بشری

به سمت وسوی تولید ، پیشرفت همین تقارن به ید زندگی شده است. متأسفانه انسان هادرمدل های جد «مصرف گرایی»

صنایع نفتی وپتروشیمی نیز به کمک این ، محصوالت وکاالهای مصرفی جدیدی سوق داده شده اند. همزمان با این پیشرفت

محصوالت پالستیکی والستیکی زمینه ی مصرف ، فرآیند اجتماعی آمده و با ارائه ی محصوالت جدیدی ازمشتقات نفتی

تاجائیکه دایره ی وسیعی ازکاالهای مورد مصرف بشر امروز راتشکیل داده است. پیشرفت فناوری ، درجامعه را رواج داده

باعث افزایش روز افزونِ تولیدِ ضایعاتِ خط تولید ، وافزایش ضریبِ رشدِ تولیدِ اینگونه محصوالت ومصرف بی رویه ی آن

وافزایش انباشتِ پسماندهای مصرفی این محصوالت گردیده واین موضوع تبدیل به یکی ازمعضالت بزرگ درصنایع مرتبط 

زیست محیطی جوامع و ازدغدغه های بسیار مهم مدیریت های شهری جوامع توسعه یافته ودرحال توسعه گردیده است. از 

ته و روش های متعددی را نیزبرای مقابله بااین کشورهای مختلف جهان رویکردهای متفاوتی برای حل این معضل داش، اینرو

قانونگذاران وسیاستگذاران داخلی وبین المللی نیزمقرراتی را ، آالینده ی خطرناک ومدیریت پسماندآن داشته و درهمین زمینه

جدی پروتکل های  به جهت استفاده ازاستانداردهای باال ورعایت، وضع وبه موقع اجراء می گذارند. دراین میان اتحادیه ی اروپا

پیشرو بوده اند رویکردی ، زیست محیطی وهمچنین قدمت تاریخی بازیگران آن که همواره درطول تاریخ حقوق محیط زیست

اقدامات ، «مدیریت پسماند»و« مدیریت مصرف»، «مدیریت تولید»جدی دراین زمینه داشته و با استفاده ازروش های موثردر

، تحلیلی -منصه ی ظهور رسانده اند. دراین پژوهش سعی برآن گردیده تا با روش توصیفی قانونگذاری واجرایی خوبی را به

تبیین وضعیت کنونی و بررسی مقررات ، مفاهیم و اصول کاربردی پذیرفته شده ی محیط زیست، ضمن طرح تفصیلی کلیات

ادیه ی اروپا وتحلیل موضوع پیش رو به این با استفاده ازمدل های اجرایی اتح؛ قانونی موجود داخلی وراهکارهای فنی ومدیریتی

به ، سیاستگذاری واجرایی مسئول محیط زیستی کشور، اطمینان برسیم که مجموعه ی فعالیت ها واقدامات مراجع قانونگذاری

ا واقع مناسب و موثر درمدیریت وکنترل این آالیندگی بوده و توانسته است براین معضل فائق آمده وآالیندگی های موجود ر

 مدیریت نماید؟!!

را به تبعیت ازمقررات « حق بر داشتن محیط زیست سالم»هرچندکه درسالیان گذشته قانونگذارجمهوری اسالمی ایران 

وبه رسمیت شناخته وضمن پیوستن به « شناسایی»ومعاهدات عام الشمول بین المللی زیست محیطی درقانون اساسی ایران 

اقداماتی ؛ ند جانبه ی برون مرزی وعضویت درکنوانسیون های بین المللی زیست محیطیمنطقه ای ودو یا چ، معاهدات جهانی

قانون حفاطت و »، «قانون حفاظت وبهسازی محیط زیست»: همانند، «قوانین عام پیشگیری وکنترل محیطی»همچون تصویب 

: متعددی چون« قوانین تخصصی»و، .و..« قانون حفاظت دریاها و رودخانه های فرامرزی»، «بهره برداری ازجنگل ها ومراتع

و... رابه تصویب رسانیده وقوانین عام وخاصی نیزبه « قانون حفاظت در برابر اشعه»، «قانون صید»، «قانون شکار»

، «قانون مدیریت پسماندها»: همچون« مدیریت آالینده های محیطی»و« مدیریت وکنترل خطرات زیست محیطی»منظور

ضمن تبعیت ازمراجع قانونی ، مصوب نموده وبه منظور مدیریت مناسب اینگونه امور، و...« سبزقانون حفظ و گسترش فضای »

مراجع خاصی باهدف تصدی ومدیریت بخش های مختلف که موثر ، بین المللی درحیطه ی محیط زیست بین الملل

سازمان ، سازمان امور اراضی ،وزارت نیرو، سازمان حفاظت محیط زیست: همچون، درامرحفاظت ازمحیط زیست کشورمی باشند

سازمان بنادر ودریانوردی وبسیاری ، اداره کل محیط زیست و توسعه پایدار شهرداری تهران، جنگل ها ومراتع وآبخیزداری

، مقررات، ازمراجع قانونی دیگررا تأسیس ومأمور انجام امورنموده وبا صرف وقت وبودجه های بسیارباالیی دراین زمینه



فقه و حقوق سیاسی، علوم مطالعات  

 28-111، صفحات 1041 تابستان ،8 شماره ،2 دوره

28 

 

، پروتکل ها و استانداردهایی را برای بخش های مختلف کشور علی الخصوص بخش های صنعت ومعدن ،دستورالعمل ها

روش های مختلفی را ، مدیریت شهری و... ایجاد نموده و به منظورکنترل و مدیریت روند افزایشی ضایعات وپسماندهای مذکور

اما با توجه به اینکه روند ؛ ی اجراء درآورده است به تأسی ازمدل های اجراشده در برخی کشورهای پیشرو جهان به مرحله

خود نشانگر غیر موفق بودن اقدامات صورت ، انباشت پسماند این آالینده ها همچنان رو به رشد بوده و حرکتی انفجاری دارد

زیست بشر گرفته تا این زمان است. هرچند اقدامات و هزینه های صورت گرفته دراین راستا همگی با هدف حفاظت ازمحیط 

؛ اما باقی ماندن این معضل و ادامه ی این روند نامطلوب برای محیط زیست کشور وجهان، بوده وقابل تحسین و تقدیر است

جایگزین ازسوی  بخش واطمینان نوین های روش به باتوجه به قرارداشتن بشردراین سطح ازپیشرفت وتکنولوژی ونپرداختن

میراث جهانی محیط زیست ونسل های آینده ی بشراست. ، حقوق بشر، برمحیط زیست غیر قابل پذیرش وجفایی، مسئولین امر

بررسی و تحلیل اقدامات و تدابیر جهانی صورت گرفته تا به این زمان و ، درگام اولالزمه ی اصالح این روند ناامید کننده 

مواد شیمیائی و ، نفت ومشتقات نفتی: همچون) «شناسایی مستقل این آالیندگی بعنوان آالینده ای خطرناک»، درگام دوم

سمی خطرناک وحتی به وسعت و اهمیت پسماندهای خطرناک اتمی و...( برای محیط زیست و رسیدن به باور جهانی آن بوده 

اصالح دیدگاه های حاکم و هماهنگ ، با تغییر رویکرد دولت ها؛ ضمن پذیرش بحران طغیان پالستیک ها، درگام های بعدیو 

با استفاده ازجدیدترین ، مات پیشگیرانه واستراتژی مدیریت وکنترل این آالیندگی دربین کشورهای مختلف جهاننمودن اقدا

ریل گذاری قانونی مناسب و ایجاد تعهدات وتکالیف موثرقانونی والزام آور بین المللی درسطح تمامی ، روش های فنی موجود

حفظ منابع وذخایر زیستی بعنوان »، «تضمین توسعه ی پایدار»انی وبتوان موفق به مدیریت این بحران جه، کشورهای جهان

به امید آن ؛ (878: 1121، موالیی. )گردید« حق براستفاده برابرآحاد بشر ازمنابع وذخایرزیستی حفظ»و« میراث مشترک بشر

 روز!! 

 

 : کلیات-1

ضروری به نظر می رسد که ، این پژوهشبه منظور درک بهتر مسائل پیش رو وتسلط بر مباحث قابل طرح درخصوص موضوع 

در ابتداء به طرح تاریخچه و مفاهیمی از موضوعات پرداخته و درنهایت با بررسی و انطباق آن با اصول کلی و پذیرفته شده در 

 به تبیین دقیق مطالب بپردازیم. ، عرصه ی حقوق محیط زیست

 

 مفهوم کلی وتاریخچه پیدایش آن .1.1

 وجود مختلف پالستیک نوع14444از بیش، حاضر رود... درحال می بکار مختلفی منظورهای هب که است محصولی پالستیک»

 هستندوبرخی بازیافت هاقابل پالستیک ازانواع بعضی«... گاز»و«نفت»: ها عبارتنداز پالستیک تهیه برای اولیه موادخام .دارد

 به درحقیقت .برخورداراست زیادی ازاهمیت، نفت صنعت با آن شدید ارتباط به توجه با پالستیک صنعت .نیستند بازیافت قابل

 سالدر” پلیمر“(. »1130، سایت قلم چی) «.نیستیم ها پالستیک تولید نباشدقادربه اگرنفت کردکه عنوان توان می نوعی

  رامی توان آغازگرعصرپالستیک شد. سه رخداد ارائه(Jöns Jakob Berzelius) میالدی توسط جی. جی. برزلیوس 1211

 Nathaniel نیز1204دردهه . راابداع کرد الستیک” گودیرولکانش“سال رآن. درخ داد1213هادرسال نخستین آن. نامید

 آوردن دست وبهاین نخستین کوشش موفق درجهت اصالح پلیمرطبیعی . طورمستقل کشف کردند به Haywardو

(. این صنعت بعدازجنگ جهانی دوم diakomashin.ir ،1132سایت ) «.دش ترمحسوب می کاربردیسودمندتر و های فرآورده
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 های پالستیک اگرچه»رونق گرفته وبصورت نیازعمومی جوامع مختلف جای خودرادرسبدکاالی مردم جهان گشوده است.

 و دوم جهانی جنگ باپایان صنعت این درحقیقت ولی، اند بازارنفوذپیداکرده به گسترده بصورت نوزدهم ازاواخرقرن مصنوعی

همان(. ) «.داد نام ها پالستیک عصر به توان رامی وعصرکنونی رشدکرد بازار به ارزان نسبتاً پتروشیمیایی اولیه مواد ورود

، سایت قلم چی) «.شدند سلولوئید تولید به موفق هایت برادران1218باردرسال اولین»، براساس سوابقی که اعالم گردیده

 ضمن آلی شیمی دان های، درقرن نوزدهم»می دانند. 1213امربوط به سالاولین تولید پالستیک ر، (. برخی منابع دیگر1130

 می حساب به «پلیمری» ترکیبات آنراجزء امروزه کردندکه می گزارش را محصوالتی آمدن بوجود، مختلف واکنش های انجام

 «.کنند بازارعرضه رابه «نیترات سلولز» بانام تجارتی پالستیک اولین توانستند 1213درسال باهایات ایسا و جان. …آورند

 خطری کم جایگزین راتولیدکردکه«سلولزاستات»مایلز.و .ج1342درسال» (.takhasosameine.ir ،1137سایت)

تولید نمود  صنعتی رادرمقیاس گرماسخت پالستیک 1314لئوبیکلند درسال1314سال .شد می محسوب«سلولزنیترات»برای

تولید «اوره فرمالدئید رزین»دیگربنام  سخت گرما رزین یک، پوالک.واف جان.اچ 1382درسال .نهاد رابرآن«باکلیت» تجاری ونام

 سال های درحدفاصل» همان(.)، «باشد داشته خوبی جلوه تاریک های درزمینه ومی توانست داشت روشنتری کردندکه رنگ

 رزین (. یک1130، ایت قلم چیس، )«شد عرضه بازار به فرمالدئید وغیره – اوره وهمچنین ازنایلون ها بعضی 1382 تا1381

 مناسب جایگزین درپی(. »takhasosameine.ir ،1137سایت، )«شد کشف) مالمین فرمالدئید رزین(دیگربنام  گرماسخت

 دوم جهانی درجنگ متفقین به بزرگی کمک 1314 دردهه PEو PVC کرد. توسعه اختراع را« نایلون»کاروترز ، ابریشم برای

 پلی»٬«استایرن پلی»٬«استرغیراشباع پلی»ودرنتیجه گرفت شتاب پلیمری مواد درزمینه اتتحقیق، جنگ درطول. نمود

 مختلف محصوالت ساخت جهت تجاری درمیزان کلرید وینین پلی 1310درسال«.»شدند شناخته«اپوکسی»و«تترافلوراتیلن

 زغال، دراروپا پالستیک صنعت برای اولیه ماده اصلی منبع 1384دهه اواسط تا(. »1130، سایت قلم چی) «.شد بازار روانه

 مواد شیمیایی برای منبعی، سنگ زغال وآمونیاک وقطران سنگ گاز زغال، کک، سنگ زغال قطران، راستا دراین بودکه سنگ

 های رزین نظیر مهمی های پالستیک تولید به درنهایت بودکه وابسته ومحطوالت نفتالین، فنول تولوئن، بنزن: مانند آروماتیک

، خانگی لوازم ویا خودروسازی درصنایع جدید های پیشرفت به توجه حاضربا شد. درحال می منتهی ها ونایلون ستیرنا پلی

 دسته دراین فلزی قطعات برای بسیارمناسبی جایگزین، سوخت بازدهی وافزایش وزن خاطرکاهش به پالستیکی قطعات

 114بیش از به پالستیکسال وتاریخچه پیدایش  134به  کالستیپیدایش  همان(.بنابراین تاریخچه) اند. شده ازتولیدات

 پیش قرن یک به تولیدآن بودکه سلولز نیترات، متحده درایالت تجاری پالستیک نخستین»گردد. بازمی پیش سال

بازی  وسایل و درساخت تزئینات فیل عاج جایگزین گردیدتا تولید gohn wesly hyatt توسط پالستیک این. گردد بازمی

 جزئی آنها امروزه. است وجودپالستیک مشکل بدون کنونی پیشرفته تصورجهان (.8481ویرایش-8412، ویکی پدیا. )شد

 کارمی به، پزشکی وپیچیده ابزاردقیق تا عمومی مصرف ومورد خانگی ازوسایل، مختلف اشیای اندودرساخت ماشده اززندگی

 قرارمی موردتوجه، باسایرموارد درمقایسه، متنوع ازخواص یوجودترکیب دلیل به را ها پالستیک، وطراحان مهندسان. روند

 افتادکه اتفاق 1314 تا1384 دردهه پالستیک ها پیشرفت دوره مهمترین»اما، (takhasosameine.ir ،1137سایت ، )«دهند

گرفت.  نام صنعت دراین عطفی نقطه؛ متنوع وکاربردهای خواص، پالستیک ها مختلف انواع وتولید به دلیل اختراع دوران درآن

 پیدایش وباعث کردند راروشن پلیمراسیون وروشهای اصول، ازایتالیا «ناتا»و ازآلمان«زیگلر» چون دانشمندانی، دوره دراین

 شدند.... هاو واپوکسی اترها پلی، ها پروپیلن پلی، ها اتیلن پلی همچون مختلفی پلیمرهای ساخت درجهت نوینی تکنولوژی

، بود PS و PE٬PP PVC٬ مثل کاالهایی گرمانرم پالستیک های رشدسریع دهه تنها نه1314دهه(. 1130، سایت قلم چی)
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پالستیک  این. بود«اکسید فنیلن پلی»و«ها فنوکسی»٬«استال پلی»٬«کربنات پلی»: مثل، سوپر پالستیک های ظهور دهه بلکه

 شده پذیرفته صنعتی درمقیاس فلزی لیاژهایآ جایگزین عنوان به نامندکه می مهندسی رامعموالًپالستیک های مخصوص های

، «پالستیک هامشهودبوده است کاربردِرشد چشمگیر1371ِتا1308باتوجه به تاثیرگذاری عوامل زیردرسال هایهمان(.) «.اند

این گرانی . نآشکارشد1374سالاز پالستیکآالیندگی الستیک و ت جدیمشکال (.takhasosameine.ir ،1137سایت )

 (.1130، سایت قلم چی)، «م صنایع، روند صعودی خودراهمچنان حفظ کرده استاالستیک ها درتمکه کاربردپبود

 

 «دیرتجدیدپذیرالستیکی وپالستیکی پسماندهای«»بودن زیانبار» علمی پیشینه .1.2

وع شی، ازآنجاکه مصرف روزانه محصوالت الستیکی وپالستیکی بدلیل تنوع بسیارباالی آن وارتباط تنگاتنگ با زندگی بشر

محیط زندگی حیوانات و جانوران واغلب شئونات زندگی انسان( ، همچون طبیعت) فراوانی یافته ودرعرصه های مختلف زندگی

باروش های ، راهکار قطعی برای ازبین بردن سریع و علمی آن دردسترش بشرقرارنگرفته است، تسری پیداکرده وتابه این لحظه

زباله سوزی یا دفن پسماندهای غیرقابل ، به روش های بازیافت برخی ازگونه های آناقدام ، فنی وعلمی شایع مدیریت پسماند

بازیافت نموده وبا اعمال این روش ها نیز همواره درحال وارد نمودن خسارت به طبیعت است. روش های دپوی نامناسب ودفن 

منابع ، خاک، هوا، ناک آن نیز ازسوی دیگرغیرعلمی آن ازیکسو و روش های ناسالم بازیافت ویا معدوم سازی پسماند های خطر

آب های زیرزمینی ومحیط های دریایی راآلوده نموده وموجبات تهدید وتخریب اقلیم هارافراهم وبا ، زیستی وکشاورزی

با ، باعث ازدست رفتن امنیت محیطی وسالمت زیستی بشرگردیده، درخطرقراردادن گونه های مختلف گیاهی وجانوری جهان

رها شدن پسماند های ایجاد شده درطبیعت وعدم ؛ امنیت غذایی بشررانیز تهدید می کند، بع تغذیه ی انسانتخریب منا

تقابل زیستی بسیارخطرناکی باماهیت طبیعی بدن انسان ها ، مدیریت مناسب این پسماندها وداشتن ماهیت شیمیایی آن

سان ومحیط زیست انسانی ونسل های آینده ی بشربه ارمغان وجانوران داشته وبیماری های العالج وخطرناک گوناگونی برای ان

می آورد. امروزه علیرغم وجود پیشرفت های فراوان علمی که دانشمندان درزمینه ی بازیافت محصوالت الستیکی وپالستیکی 

وبازگرداندن به چرخه اما متأسفانه بخش بسیار جزئی ازاین پسماندها وزباله های الستیکی وپالستیکی قابل بازیافت ، داشته اند

ی مصرف است ومتأسفانه بخش بسیارزیادی ازاین موادخطرناک درطبیعت رها شده ویا درسایت های مختص به اینکاردپو 

سایت هایی درنزدیکی شهرها وکالنشهرها که اراضی آن می توانست بسترمناسبی برای کشاورزی وتوسعه ی ) ودفن می گردد

صرف نظرازاینکه ، زاین میزان اراضی حاصلخیزاطراف شهرها ودفن ضایعات وپسماندها درآنانسانی و مدنی گردد(.استفاده ا

رفته ، باازدست دادن اراضی حاصلخیزکشاورزی وازدست رفتن فرصت تولیدمحصوالت کشاورزی وتأمین استراتژیک خوراک بشر

 پالستیک»... یعنی آغاز بحران!! رفته باعث رهاشدن زمین های حاصلخیز وفرسایش پیش ازموعدخاک گردیده واین خود 

 نواحی آن وگیاهی خاکی شده واکوسیستم خاک شدن آلوده باعث مرورزمان به که کند می موادی آزادسازی به شروع درخاک

(. بخش قابل توجه vrgl.ir ،1044، تأثیرپالستیک برمحیط زیست وسالمت انسان، سیدابوافضل ورکشی) ..«.ریزد می هم رابه

درطبیعت رهاوپخش شده وباعث ایجادخسارات جبران ناپذیری برمحیط زیست می ، ...های الستیکی وپالستیکی ازاین پسماند

 گردد. ازبرخوردباخودروهای درحال عبورگرفته تاسقوط هواپیماکه به دلیل ورود زباله های پالستیکی درموتورآن اتفاق افتاده...

شمارمی آید. یکی دیگرازخطرات زباله های رهاشده آنست که خوراک همان( که ازاثرات فیزیکی رها شدگی زباله ها به )

، حیوانات مناطق دریایی و صحرایی می شوندکه هم باعث بیماری ومرگ ومیرحیوانات گردیده وهم باشکارومصرف گوشت آنها

 میلیون حدودیک هساالن»... همان(.) باعث بروز وشیوع بیماری های سهمگینی برای انسان ها خواهد شد.، توسط انسان ها
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 که ازآنست حاکی ها آزمایش. روند می درآب ازبین وجودپالستیک دلیل دریابه وصدهزارپستاندارساکن دریایی پرنده

؛ هستند پالستیکی مواد به آلوده نوعی به دریایی های وماهی پشت الک انواع وتمام دریایی پرنده های درصدازگونه00حدود

 جهان با مناطق دربسیاری(.»irna.ir ،1138، )«کنند...  می نگهداری خود پوست درسطح قیهرابلعیده وب ها زباله این برخی

 افتاده دام به پالستیکی های هاوطناب توری مثل پالستیکی های زباله درمیان که شویم می روبرو آبزی یا زی خشکی جانوران

دستگاه  بامسدودکردن که جانوران توسط وادپالستیکیم شدن بلعیده. شود جانورمی مرگ باعث اتفاق این موارد دربسیاری. اند

 شیمیایی ترکیبات شامل پالستیکی محصوالت» «.است جانداران برای پالستیک دیگر معضل، دارد جانوررادرپی مرگ، گوارش

 به نسبت آمریکایی درصدازشهروندان31آزمایش دهدکه می نشان تحقیقات. شوند می جذب پوست توسط راحتی به هستندکه

 مواد پالستیکی .شود می استفاده پالستیکی محصوالت درتولید شیمیایی ماده ازاین .است بوده مثبت(BPA) شیمیایی ادهم

 ها دراقیانوس پالستیکی های آلودگی دهندکه هشدار می محققان»(.همان، )«شوند می هادربدن هورمون درترشح اختالل باعث

 وسایرمواد غذایی خوراکی های صدف، ها ماهی ازطریق انسان غذایی هدرچرخ کشنده های بیماری گسترش توانندموجب می

، است شده انجام «اکستر» دانشگاه محققان توسط مطالعات جدیدکه نتایج براساس، میل دیلی روزنامه گزارش شوند. به دریایی

 انسانی های وپاتوژن ردهک دورعمل ازراه حمل مکانیسم یک صورت به، شوند می دریاها آب وارد که هایی «میکروپالستیک»

 می حتی پالستیکی ریز ذرات این دادکه نشان مطالعه این دهند. نتایج می گسترش جدید نواحی رابه ها باکتری مانند وحیوانی

 دریا آب رابرسطح بسیارنازکی شوندکه الیه ها پاتوژن ازجمله، -ها میکروب از اجتماعی-ها بیوفیلم تشکیل ترغیب موجب توانند

 شده خریداری دریایی های خوراکی درداخل ها میکروپالستیک وجود متوجه مطالعه دراین محققان دهند. یم تشکیل

 با توجهی طورقابل به میکرو پالستیک قطعات: گفت، اکستر جهانی های سیستم درانستیتوی لویس دکترسری .اند ازبازارشده

 های اقیانوس وارد هرسال پالستیک هاتن دهند. میلیون می نشان افزایش دارند وشواهد آنرادرحال تفاوت شناورطبیعی ذرات

 ذرات این که است شده مشخص اما، شوند هاشناورمی اقیانوس آب برسطح پالستیکی ذره ها وتریلیون شوند می جهان

 موجب کهرا هایی ها وسایر میکرو ارگانیسم ویروس، ها باکتری-ها ها و پاتوژن آالینده، ازفلزات خاصی ترکیبات، پالستیکی

عوامل فیزیکی مثل نورخورشیدباعث خردشدن موادپالستیکی (.»...irna.ir ،1132، )«کنند می حمل-شوند می بیماری ابتالبه

میلیمتربرسد به آنها میکروپالستیک یاریزپالستیک گفته  8کمتراز که قطراین ذرات به شود. زمانی می ریزتر و به ذرات ریزتر

، باورود به بدن انسانتوانند  اندکه می یط حذف شده است ولی درواقع آنها به نقطه ای رسیدهشود. درظاهر پالستیک ازمح می

به میکروپالستیک هایی تبدیل شده وبه همراه (.چراکه 1132، زهره عرب وسیده ریحانه دباغ، )«به خطر بیندازندوراسالمت ا

ه شدن تمام عرصه ی زیستی موجودات زنده گردیده ریزگردهای خاک به تمام نقاط کره ی زمین راه می یابند وباعث آلود

عالوه براین، تجمع  ازطریق آب آشامیدنی به بدن انسان وارد شوند. توانند ذرات پالستیکی میوباحضورخود ایجاد خطرمی کند. 

 واینشده  نسانبدن ا به باعث انتقال آنها ازطریق زنجیره غذاییومصرف گوشت آنها توسط انسان موادپالستیکی دربدن جانوران 

می تواند سالمت انسان راتهدید کند. این ذرات به دلیل خواص شیمیایی خودموادسمی وخطرناکی مثل آالینده های آلی رااز 

خودرامدیون موادافزودنی  موادپالستیکی بسیاری ازویژگی های.محیط جمع کرده وباخودبه زنجیره غذایی وارد می کنند

 به محیط نشت می کنند. اگرمواد افزودنی خطرناک درساختارجداشده و پالستیک راحتی از بهبوده وخطرناک  هستندکه بسیار

ف پالستیکی حاوی مواد خوراکی براثرگرما آزادشوند، ازطریق مصرف ماده غذایی وارد بدن خواهندشد. ذرات پالستیکی وظر

، (همان قبلی، )جبران ناپذیری ایجد می کنددردستگاه گوارش، یامواد سمی که با خود به بدن انسان وارد می کنند، خطرات 

بخشی ازاین اثرات، . این ذرات مواد سمی زیادی رادربدن آزادکرده ویامی توانندباعث واکنش منفی سیستم ایمنی بدن شوند»...
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می ه ورابه همراه آورداختالل درغدد درون ریزو سرطان زایی بوده که شامل مسمومیت با موادی مانند سرب، کادمیوم وجیوه

 الکس»(. همان، )«رشددرکودکان شودعدیده های مادرزادی، اختالل درسیستم ایمنی ومشکالت  تواند منجربه سرطان، نقص

 های ازماسک استفاده، گوید می طبیعی تاریخ وموزه لندن دانشگاه «هالووی رویال»در میکروپالستیک محقق، «گوران مک

 موجب، صورت مصرف یکبار های ازماسک استفاده. دهد می افزایش پالستیکی رابا ذرات ها انسان مواجهه نیزمیزان صورت

 می لمس که سطوحی وروی غذا، ریزدرآب ذرات .. این، .شود می ما پیرامون هوای به میکروپالستیکی فیبرهای شدن پخش

 برخی نسانا بدن، شد تصور می، «لندن کینگ کالج» محققانِ 8412 سال مطالعه اساس بر. دارد وجود نیز کنیم

 ها میکروپالستیک که دهد می نشان جدید تحقیقات اما کند می پاک، شوند می جمع آن دردرون راکه هایی ازمیکروپالستیک

 آسیب التهاب باعث تواند می پالستیک، دراین تئوری.کند می منتقل انسان های واندام خون نیزبه روده ازطریق ویا تنفس ازراه

 کشف به بارموفق اولین برای ایتالیایی محققان، مطالعات ترین ازتازه مضرشود. دریکی شیمیایی مواد نشت ویا رسان

 درژورنال سال گذشته که ها یافته تأثیرگذارد. این جنین ورشد برسالمت تواند می شدندکه انسان درجفت ها میکروپالستیک

Environment International سایبورگ نوزادان» تولد درحال نانز، تصورکنند که داشت رابرآن محققان، منتشرشد» - 

 هستند... به -غیرآلی مواد و زیستی ازمواد ای آمیزه بلکه، است نشده تشکیل انسانی های ازسلول فقط هستندکه فرزندی یعنی

 پالستیک: گوید می گوران مک است. الکس جنین دررشد ها میکروپالستیک این بالقوه اثرات ازجمله، پژوهشگران این گفته

 شودکه وتصورمی ایم شده مطلع، وجوددارد آنها دربدن پالستیک که هایی ماهی درمورد ما: دارد وجود جا درهمه کوچک یها

 محققان توسط که8412 درسال مطالعه شود. یک می ایجاد دریایی غذاهای ازطریق انسان مصرفی کوچک های بیشترپالستیک

 قطعه 018و هزار 12 ساالنه طورمتوسط به فردانگلیسی یک دادکه ننشا، شد انجام «پلیموث»و«وات هریوت» های دانشگاه

 درسال Environmental Science & Technologyمجله نوشته به بلعد. همچنین راازگردوغبارمی میکروپالستیک

 این تجمع عواقب یابند. اما می راه انسان بدن به غذایی رژیم توسط ساالنه پالستیکی ذرات دیگرازاین هزارقطعه 88؛ 8413

اعالم ، شد انجام 8413درسال که ای درمطالعه «اوترخت» دانشگاه مرکزپزشکی محققان -چیست؟! ما بدن در پالستیکی ذرات

 بابروزالتهاب تواند می سلولی مرگ میرند. این می، پالستیک ذرات ی فروبردن مادرنتیجه بدن ایمنی های کردندکه سلول

 ومی هستند کوچک اندازه کافی به ها ازمیکروپالستیک برخی داردکه وجود نگرانی این، حال درهمین. باشد مضرمرتبط بالقوه

 ژاپن، نفررا ازاروپا هشت مدفوع نمونه، ای مطالعه درجریان 8412 درسال شوند. محققان ما های واندام خون جریان وارد توانند

 غذایی مواد بندی وبسته درلباس معموالً که) وپیلنپر پلی ازجمله ها پالستیک شدندکه وتحلیل کردندومتوجه تجزیه وروسیه

 آنها مدفوع های درنمونه(موادغذایی بندی وبسته درلباس استفاده استرمورد پلی) ترفتاالت اتیلن وپلی( شود می استفاده

 افزودند هاآن تأثیربگذارد. گوارش دستگاه ایمنی سیستم بر واکنش تواند می درروده پالستیک: گویند می وجوددارد. محققان

 باشد. درمطالعه بسیار وخیمی داشته پیامدهایی «گوارش دستگاه های بیماری به مبتال بیماران» برای است ممکن موضوع این

ریچارد »، منتشرشد، Environment Science & Technology ودرمجله انجام حیوانات برروی 8412 درسال که دیگری

، کرد ابداع 8440 رادرسال میکروپالستیک بار اصطالح اولین برای که، «پلیموث»ازدانشگاه دریایی شناس زیست، «تامپسون

 قطعه18، ایتالیایی محققان، اخیر شود. درمطالعه می منتقل خون گردش سیستم به ازروده پالستیکی قطعات دادکه نشان

 حیاتی نقش به توجه با که کردند خاطرنشان محققان اما داشتند سالمی بارداری، زنان این ...شد کشف درچهارجفت پالستیک

 دانش پیشرفت برای لندن سلطنتی انجمن»8413سال است. درگزارش بسیارنگران کننده درآن پالستیک ذرات وجود، جفت

 برسالمت توانند می میکروپالستیک راکه احتمالی روش وسه قرارگرفت وتحلیل موردتجزیه گذشته دهه مطالعات «طبیعی
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 داردکه وجود هایی نگرانی. است درروده ذرات این آسیب کرد. اولین تعیین، بگذارند تأثیر ها انسان ودرنتیجه حیوانات

 می کمک بدن ایمنی سیستم غذاوتنظیم درهضم انسان به راکه ها میکروب جامعه، میکروبیوم توانند می ها میکروپالستیک

 افزایش را سرطان احتماالًخطرابتالبه»برساندو یبآس روده های سلول تواندبه می همچنین میکروپالستیک. کنند مختل، کنند

« Aبیسفنول »، مثال عنوان به. شود می استفاده پالستیک ساخت برای که است شیمیایی ازمواد ناشی، آسیب دهند. دومین

 ازجمله اییه بیماری وباابتالبه ایجادکنند هاتداخل هورمون با تواند می، دارد وجود حلبی های قوطی پالستیکی های درالیه که

 انگلیس سلطنتی انجمن محققان، باشندوسرانجام داشته ارتباط وسرطان رشدمغزواستخوان مشکالت، باروری قدرت کاهش

، «کنند می حمل بدن رانیزبه دیگری سمی هااحتماالًموادشیمیایی میکروپالستیک براینکه مبنی، کردند رامطرح هایی نگرانی

(irna.ir ،1044.)«ما ومدفوع ها روده، وارد دهان طورناخواسته به ریزپالستیکی قطعات این، میل دیلی خبری پایگاه گزارش به 

است.  میکروپالستیکی قطعه 844حاوی طورمیانگین به انسان یک روزانه مدفوع کردند کشف دانشمندان که طوری به شوند می

 انسان سالمت که باشد ها میکروپالستیک یدتول منبع بزرگترین است ممکن آب بطری دادکه نشان محققان های پژوهش نتایج

 دریا به پالستیکی های ازآشغال که دریایی جانداران دربدن مقدارزیاد به همچنین ها اندازند.میکرو پالستیک  می خطر رابه

 گرم14هردر طورمتوسط به هاهستند.محققان انسان غذایی مهم ازمنابع که جاندارانی؛ دارد نیزوجود، کنند می تغذیه شده ریخته

که  ازداوطلبانی بررسی شده مورد های ی مدفوع نمونه ها درتمام پالستیک پیداکردند.این میکروپالستیک84، انسان ازمدفوع

: گوید می، دراتریش وین پزشکی ازدانشکده پژوهش ارشداین مولف شوابل شد. فیلیپ یافت، بود شده گرفته ازسراسرجهان

 انسان باردرخون نخستین برای پالستیک میکروآلودگی »(.irna.ir ،1132، )«رسند می سانان روده به درنهایت ها ...پالستیک»

شرایط برسالمت ثیراین أته اند... مورد آزمایش یافت درصد از افراد 24ریز را تقریباً در ذرات این و دانشمندان شده شناسایی

نگران هستند، زیرا میکروپالستیک ها درپژوهش های آزمایشگاهی نشان داده اندکه  انسان هنوزناشناخته است. اما پژوهشگران

 هرساله شوند می بدن وارد که آلودگی هوا می رسانند وهمچنین می دانیم که ذراتهای جدی به سلول های انسان آسیب 

حجم عظیمی از زباله های پالستیکی درمحیط زیست ریخته می شود شوند!!!  می موجب نفررا ها میلیون زودهنگام مرگ

 کرده اند. می دانیم که افراد، این ذرات آلوده ومیکروپالستیک ها اکنون کل سیاره زمین، ازقله اورست تا اعماق اقیانوس هارا

، asriran.com، )«ریزرا ازطریق غذاوآب وهمچنین تنفس مصرف می کنند، ودرمدفوع نوزادان وبزرگساالن یافت شده اند.

 های بروزبیماری باعث مدت درطوالنی، کنیم می استفاده امروزه که هایی پالستیک ازانواع بسیاری بدانیدکه باید» (.1041

 برای ی شیمیایی ماده ازاین؛ (A بیسفنول) بینیم. می خودتهیه کودکان ایبر هارا ازآن برخی ما حتی. شوند می مختلفی

 اگراین. است ای ماده چنین دارای شیرکودکان شیشه معموالً. شود می ساخته زیاد سختی های درجه با هایی پالستیک تولید

 اعالم جهانی بهداشت ود. سازمانش می بدن ریز درون غدد به رسانی آسیب باعث و شود می آزاد، کند برخورد جوش باآب ماده

 به دربدن هارا هورمون مخلتف انواع تولید ماده این. شود می دیده سال 1 تا ازکودکان درصد30در ادرار ماده این که است کرده

 ردانم درناباروری تاثیراتی نیز برآن عالوه. کند می بیشتر هارانیز هرمون به وابسته های سرطان ابتالبه احتمال و زند می هم

 درشکل آن بر عالوه. شود می سینه سرطان به ابتال احتمال افزایش باعث ماده این درمعرض قرارگیری؛ (S بیسفنول) دارد.

سید ابوالفضل ، )«میدهد افزایش ها رادرخانم رشدجنین مشکالت برآن عالوه. وتیروئید نیزموثراست دیابت های بیماری گیری

به شدت آالیندگی تشعشعات اتمی وپسماندهای آن پی نبرده بود ، گذشته شاید بشردرهه های  (.vrgl.ir ،1044، سرکشی

جانوران وانسان ها می آورد. شاید ، ونمی دانست که بسیاری ازاین مواد سمی وشیمیایی چه بالی خانمان سوزی برسرطبیعت

می کرد. اماپس ازگذشت سالیان  و... استفاده DDTبه همین خاطر بودکه باخیال راحت ازسموم کشاورزی خطرناکی چون سم

https://www.asriran.com/fa/news/776900/%D9%85%DB%8C%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%BE%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%DB%8C%DA%A9%E2%80%8C%D9%87%D8%A7-%DA%86%DA%AF%D9%88%D9%86%D9%87-%D8%A8%D8%AF%D9%86-%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%D8%A2%D9%84%D9%88%D8%AF%D9%87-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF
https://www.asriran.com/fa/news/701075/%D9%87%D9%85%D9%87-%DA%86%DB%8C%D8%B2-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%A2%D9%84%D9%88%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D9%87%D9%88%D8%A7-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B9-%D8%B4%DA%A9%D9%84-%D8%A7%D8%AB%D8%B1-%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D8%AE%D8%AA%D9%84%D9%81-%D8%AA%D8%A7-%D8%B1%D9%88%D8%B4-%D9%87%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D9%87%D8%A8%D9%88%D8%AF-%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%AA-%D9%81%D8%B1%D8%AF%DB%8C
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زیادوانجام تحقیقات فراوان وبدست آوردن تجربیات گرانسنگی که به قیمت ازدست رفتن سالمت وحیات بسیاری ازابناء 

امروزه دریک حرکت منسجم ونظام مندجهانی درقالب کنوانسیون های بین المللی و پروتکل ها ودستورالعمل ، بشرتمام شد

حاصل نگردید مگرآنکه جامعه ی بشر باکمک اندیشمندان ، اشاعه ی آن جلوگیری می نمایند. این موفقیتاز، های جهان شمول

متوجه خسارات زیانبار این آالیندگی ها گردید. خطراتی چون شیوع بیماری های خطرناک والعالج همچون ، درعلوم مختلف

یی وحیات بشررابه مخاطره می انداخت. امروزنیز نسبت به سرطان و... وایجادآسیب های محیطی غیرقابل جبرانی که امنیت غذا

به نوعی بی ، جانوران ومحیط زیست اطراف آنها بوجود می آورد، آالیندگی هایی که مواد الستیکی وپالستیکی برای انسان

همچون ، یندگی هاتفاوتی وسهل انگاری مبتالگشته ایم!!! با اینکه اندیشمندان ومحققان به این نتیجه رسیده اند که این آال

بیماری های العالجی چون سرطان ، پسماندهای اتمی ومواد سمی برای بشر ومحیط زیست نابودکننده بوده وبرای انسان

الزم است که پسماندهای الستیکی وپالستیکی رانیزهمچون زباله های سمی وخطرناک ؛ وناباروری و... ایجاد می کند!!! بنابراین

فته وبا ایجاد اجماع جهانی درقالب برنامه ای نظام مند والزام آوربرای جامعه ی جهانی دنبال وپسماندهای اتمی جدی گر

  ازجمله حقوق جدی و به رسمیت شناخته شده ی بشری است !!!، «حق برمحیط زیست سالم» که داشتن، نمائیم

 

 «وقوع مرحله ی بحرانی»؛ روند رشد فزاینده انباشت پسماندها .1.1

می بایست وضعیت موجودرا مورد مداقه قرارداده « گام اول»در، ن راه مقابله بااین آالیندگی را بدست آوریمبه منظورآن که بتوا

وقوع مرحله ی بحرانی وخطرناک آن رابپذیریم تابتوانیم بادرک مسائل آن وعمق فجایعی که ، وبابررسی وتحقیق دراین راستا

این ، ه دارد مشخص و سپس بتوان راهی برای نجات محیط زیستبرای اکوسیستم ایجاد کرده وتهدیدی که برای زیست کر

 میراث جهانی بشریت بیابیم.

(. 1132، زهره عرب وسیده ریحانه دباغ، )«استدرسراسرجهان 1131میلیون تن پالستیک درسال 184مارها حاکی ازتولیدآ

خرید مایحتاج زندگی واستفاده  افزایش جمعیت ورشدروزافزون شهرنشینی باعث شده است که مصرف پالستیک برای حمل

سفانه این روز ها بدون توجه به آلودگی شهروافزایش شیوع بیماری کرونا، شاهد أهای روزمره ازآن به شدت افزایش یابد. مت

آلوده درخیابان ها وبخصوص طبیعت هستیم وفراموش کرده ایم که عدم تجزیه  دورریختن زباله های پالستیکی واکثراً

. امروزه معضل اصلی فقط کیسه های پالستیکی وردآ ند چه مشکالتی برای محیط زیست وطبیعت به وجودپالستیک میتوا

بلکه استفاده ازظروف نایلکسی نیزمشکالت زیادی ازجمله ابتالبه بیماری های مختلف به خصوص سرطان رابه وجود ، نیست

چون ظروف ، داشتی وسالمت تأیید نمی شودزیرا مصرف مواد غذایی گرم درظروف پالستیکی ازلحاظ به، آورده است

یکبارمصرف پالستیکی ازمواد نفتی ساخته شده اند وباریختن غذا ونوشیدنی گرم درآن باعث ذوب وآزاد شدن این مواد وترکیب 

اده آن با مواد غذایی داخل آن می شود وهمچنین تولید زباله های پالستیکی با مصرف بی رویه ازآنها نیزازدیگرمشکالت استف

های پالستیکی واستفاده اکثرآنها به صورت یکبارمصرف باعث  مصرف روزانه کیسه ازظروف نایلکسی درزندگی روزمره می باشد.

خطرات زیادی رابرای جان ، سال این نوع پالستیک درطبیعت 844تولید زباله های بسیاری درطبیعت شده وماندگاری بیش از

 ملل سازمان(. barishnews ،1044، شهرزادجمالی) عت به وجود آورده است.حیوانات وانسان ها و حیات آنها درطبی

 گروه گزارش شود. به می اضافه جهان پالستیکی های زباله انبوه به پالستیکی بطری میلیون یک درهردقیقه کرده که اخیراًاعالم

 پالستیکی کیسه تریلیون پنج نهساال، (unep) ملل سازمان زیست محیط گزارش برنامه براساس، ایرنا وآموزش دانشگاه

 جمعیت کل وزن معادل که کند می تولید پالستیکی زباله تن میلیون 144ساالنه بیش از شود. جهان می استفاده درسراسرجهان
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 ازجمعیت به بیش میالدی 8484تاسال ها دراقیانوس پالستیک جمعیت، است آمده گزارش این ادامه در. است انسانی

 اندازه به، اخیر دهه طی تولیدشده پالستیک میزان، میالدی 8418 درسال ژورنال استریت وال گزارش . بهرسید هاخواهد ماهی

 به باراستفاده ازیک پس وفقط هستند بارمصرف یک، پالستیکی درصدازتولیدات 84متأسفانه حدود. است بوده گذشته قرن تمام

 شود می پالستیکی محصوالت تولید صرف سر جهاندر سرا تولیدشده درصدازنفت حدودهشت؛ شوند می دورانداخته

است  رسیده آن وقت، دهد می آمارهانشان این هستند.تمام هاپالستیکی شناوردراقیانوس های درصداززباله34وحدود

ویا به دنبال روش های قطعی علمی برای مقابله با  .کنیم پالستیکی های کیسه  راجایگزین زیست دوستدارمحیط های تاگزینه

 بر. شود می ها اقیانوس وارد پالستیکی ضایعات تن میلیون 2 حدود ساالنه، اقتصاد جهانی مجمع گزارش بحران باشیم. بهاین 

 18.7 تا 0.2 بین میالدی 8414درسال تنها ضایعات این میزان، است منتشرشده میالدی 8418 سال در که ای مقاله اساس

 اقیانوس بوم زیست برای جدی مشکل یک، ها آن صرفنظرازمیزان یپالستیک است. ضایعات شده زده تخمین تن میلیون

، دریایی پرندگان دربدن امامیکروپالستیک، بسیاردشواراست درطبیعت میکروپالستیک آثارمخرب شوند. ارزیابی می محسوب

 های درمحیط که ماهی ها ازانواع برخی نوزاد، صورت گرفته تحقیقات براساس. است شده دیده ازآبزیان وبسیاری ها وال، ها ماهی

 میکروپالستیک تنها، شود می محسوب ها آن طبیعی غذای که پالنکتون جای به، آورند درمی سرازتخم میکروپالستیک مملواز

 میکروپالستیک، تحقیقات این دهند. براساس می خودراازدست جان، باروری به رسیدن و ازبلوغ پیش ترتیب بدین. خورند می

 ورود از جلوگیری برای فوری واقدام است واردکرده ها واقیانوس دریاها زیست محیط رابه ذیریناپ جبران هاخسارات

 میالدی 8418درسال که شود. درتحقیقاتی می محسوب جهانی ضرورت یک، زمین کره های آب به میکروپالستیک مقادیربیشتر

 های روباز وزباله مراکزدورریززباله های، ها زمردابا پالستیک تن میلیون 18.7 تا 8 بین ساالنه دریافتند محققان، شد انجام

 مطالعه مورد، ریزند می اقیانوس به که رودخانه 04.714 مجموعاً تحقیقات شود. دراین می ها واقیانوس دریاها وارد خانگی

 ها وارد اقیانوس آسیا درقاره رودخانه84از تنها، زباله میزان این ازدوسوم بیش معتقدند محققان، وجوداین با. قرارگرفتند

 آدرس به آنالین نقشه یک راروی تحقیقات این مربوط به اطالعات، عمومی دسترسی منظور ایجاد امکان به شوند. محققان می

 (. irna.ir ،1044) کردند. گردآوری www.theoceancleanup.com اینترنتی

 بیش درایران تولیدی پالستیک میزان، آمارموجود براساس. است پالستیک مصرف درزمینه دنیا شورنخستک14از یکی ایران»

 1روزانه طورمتوسط به تهرانی هرشهروند. درروزاست تن84حدود معادل رقم این که شده زده تخمین درسال هزارتن17از

 وهمچنین درسال پرنده میلیون ازیک بیش مرگ اعثب پالستیک بقایای. کند می زیست محیط چرخه وارد را پالستیکی نایلون

 شود می بازیافت، شده تولید های درصدازپالستیک 8حاضرتنها  پیشرفته درحال درجوامع. شوند ازصدهزارپستاندارمی بیش مرگ

 انگیخ های زباله بازیافت هنوزهزینۀ. شوند می دفن خاص تمهیدات هیچگونه ویابدون شده رها درطبیعت وباقیمانده ی آن

وسعود  نفت قیمت نوسان دلیل به، موادبازیافتی قیمت. بیشتراست ها شهرداری برای زباله دفن محل به آنها انتقال ازهزینۀ

لغو  هاو کارخانه تعطیلی به رامجبور بازیافتی های شرکت برخی، رکود این ثبات الزم راندارد.، موادبازیافتی برای تقاضا وافول

تر  بسیار مقاوم طبیعی مواد دربرابرتجزیه ازبقیه صنعتی-شیمیایی ماده این. است جدیدکرده های وریفنا برای هایشان برنامه 

 این. است طبیعت نیروی قدرتمندتراز اغلب، دارند می راکناریکدیگرنگه پالستیک های مولکول که شیمیایی زیرا پیوندهای، است

 حمله ارگانیک های زباله ودیگر چوب مانند موادی به راحتی به توانند می که خاکی های میکروارگانیسم که است معنی بدان

 بسیارطوالنی دوره ازیک پس پالستیک تجزیه. ببرند ازبین را ها اکثرپالستیک نمی توانند، کنند

 هایی همان، باشد حد مهم تااین دربازار جهانی پالستیک اند شده سبب هایی که ویژگی. شود آغازمی(سال844الی144حدود)

https://www.theoceancleanup.com/
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برابرتجزیه ودردسترس نبودن روش های علمی وفنی  در ومقاومت دوام: اند کرده تبدیل فراگیر ای آالینده رابه آن دکههستن

مناسبی که بتواند بطور قطعی این آالیندگی را ازبین ببردو نبودن مدیریت قوی که بتواند بصورت جامع این زباله هارا مدیریت 

 چندی تا ما زیست ازمحیط اعظمی قسمت که دهد می نشان تحلیلگران های یافتهازدیگر معضالت این صنعت است !! ، کند

 درطبیعت های رهاشده زباله میزان دارد واحتمال شده تبدیل نابودنشدنی تقریباً ی زباله بزرگ های گورستان دیگربه

 ال غرق شدن درآن است!!!برسد واین همان بحران وطغیان پسماندزباله هاست که جهان درح میلیاردتن18 به، 8484تاسال

 (.isna.ir ،1131، مهدی معتمد)

 

 پالستیک والستیک() روش های مقابله مرسوم با پسماند ها .1.1

 پالستیکی به های زباله بحران با مقابله های درحال حاضرراه، درسال های اخیرعلیرغم محدودیت های علمی بشردراین زمینه

 فرایندهایی به پذیر. بازیافت تخریب زیست های پالستیک تولید. 8، ازیافتب. 1: صورت می گیرد اصلی روش به دو کلی طور

 -1: گیرند می جای دسته سه در بازیافت های روش. شود می استفاده نحوی به پالستیکی های اززباله درآنها شودکه می گفته

 نوشابه های استر ازبطری پلی رزین هتهی به می شود مثال عنوان به؛ شیمیایی بازیافت -1مکانیکی بازیافت -8انرژی بازیافت

 تالش، بازیافت درسال های اخیردرکنار (.enviromentalhealth.ir ،1134) کرد. اشاره petیا ترفتاالت اتیلن پلی ازجنس

رسیده ومورداستقبال جوامع  نتیجه درحال حاضربه است که شده پذیرشروع تخریب زیست های پالستیک تولید درجهت هایی

و کمتراز گونه های دیگر  قبول قابل زمانی راطی طبیعت به بازگشت قابلیت ها پالستیک این گرفته است.مختلف قرار

 مانند) پذیر تخریب ماده یک درآنها هستندکه هایی آمیزه، پذیر موادتخریب حاوی متداول های پالستیکی دارند. پالستیک

 کمک پالستیک تخریب سرعت افزایش به ماده این وتخریب میشود اضافه(اتیلن پلی مثل) متداول پالستیک یک به(نشاسته

 ازمقدارزیادی استفاده دوماً، شده ناپذیراستفاده تخریب متداول های پالستیک ازهمان درآنها اوالً که این دلیل به کند. اما می

 به هستندکه دیموا پذیرذاتی تخریب های کند. پالستیک می های پالستیک راتضعیف ویژگی، پذیردرپالستیک موادتخریب

 ازاین پالستیک ترین مهم. شوند می تخریب هادرطبیعت یاآنزیم آب، ها باکتری وسیله به خاص آنها شیمیایی ساختمان دلیل

 هم بسیارخوبی خواص که، پالستیک این میشود بینی پیش. میشود تهیه الکتیک ازاسید که است (اسید الکتیک) پلی نوع

 این بزرگ مشکل. شود بندی بسته درصنعت خصوص به امروزی متداول های پالستیک برای بسیارجدی رقیبی درآینده، دارد

 زباله همان(. روش های مدیریتی مختلفی نیزمورداستفاده قرارمی گیرد. یکی ازاین روش ها مدیریت) بودن آن است. گران، مواد

، خوراکی مواد پسماندة شامل خانگی های زباله در منزل یا ازمبدأء به آن می گویند که بیشتر مختض زباله های خانگی است.

 از درصد 14کنیم.  می تولید زباله کیلوگرم یک طورمتوسط به روزانه ازما و... است. هرکدام پالستیک، فلزات، شیشه، مقوا، کاغذ

 فروشنده سطزایدتو بندیهای ازبسته خرید هنگام است خوب چه پس روند می کار به بندی بسته در شده تولید های پالستیک

 آوری جمع برای ازآنها هم ودرپایان کنیم باراستفاده چندین آلوده وغیر خشک پالستیک های کنیم.ازکیسه جلوگیری

 قابل ازظروف ها ومهمانی درمراسم کنیم کنیم. سعی استفاده ای پارچه ازساک های خرید برای کنیم. استفاده هایمان زباله

 (. isna.ir ،enviromentalhealth.ir ،1134) کنیم. ادهاستف مصرف یکبار ظروف جای به شستشو
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 ساده انگاری درمقابله با پسماندها و تعارض رفتاری با اصول محیط زیستی .1.1

بحران بوجود آمده درروند افزایش پسماند های الستیکی وپالستیکی نتیجه ی افراط وسهل انگاری و بی تفاوتی بشر نسبت به 

بی رویه ازمنابع زیستی است که تک تک مردم جهان دربرابر آن مسئولیت بین المللی دارند.  وضعیت محیط زیست واستفاده ی

مسئولیت های قانونی که همگی برپایه ی اصول جهان شمول وپذیرفته شده ی حقوق محیط زیست ملل جهان که امروزه رفته 

وضعیت بحرانی وطغیان آالینده ، ی این پژوهش رفته به صورت مقررات وپروتکل های الزام آوری خودنمایی می کندکه درادامه

 های پالستیک بوجود آمده را در برابرآن ها بررسی خواهیم کرد. 

 

 ؛ «میراث مشترک بشریت»اصل  .1.1.1

این جهان ومنابع زیستی موجود درآن متعلق به تمام ابناء بشربوده ودراسناد الزام آوربین المللی نیزمورد پذیرش تمام جوابع 

ه است. میراث مشترک بشریت همچون امانتی دردستان ماقراردارد و وظیفه ی بشری است که ضمن استفاده ی بشری قرارگرفت

موظف به حفظ آن برای نسل های آینده هستیم. رفتارهای ، مناسب ازمنابع آن که ازجمله حقوق اولیه ی بشر است

جدای ازآنکه ، ازجمله محصوالت پالستیکی و...، آن هنجارشکنانه ومصرف بی رویه ی جوامع بین الملل ازمنابع نفتی ومشتقات

، باعث حیف ومیل منابع محیط زیست بین الملل گردیده وذخایر استراتژیک دنیا رابرای نسل های آینده تهدید می کند

می پراکندن پسماندهای آن نیز باعث تخریب محیط زیست گردیده وحیات انسان امروزی وآینده رامورد مخاطره ونابودی قرار

اجتماعی وفرهنگی ، که دراعالمیه ی حقوق بشروهمچنین منشورحقوق اقتصادی« اصل میراث مشترک بشریت»دهد. براساس 

وضعیت بحرانی که به دلیل افزایش روزافزون پسماندهای پالستیکی بوجود آمده ، ازجمله حقوق مسلم بشرشناخته شده است

هم تعهد وتکلیف داشته وهم حق ، حق واحدی برای بشرفعلی وآینده است باتوجه به اینکه جهان، درهرنقطه ازجهان که باشد

حتی اگرمردم منطقه ای ویا کشوری ازانجام ؛ مداخله واقدام برای سروسامان دادن به این وضعیت نابسامانِ محیط زیست رادارد

؛ م1378یونسکو() جهانوظایف خویش استنکاف نماید. این حق درعهدنامه ی حمایت وحفاظت ازمیراث فرهنگی وطبیعی 

واشنگتن ، گونه های جانوری وگیاهان وحشی درمعرض خطر انقراض و نابودی؛ تجارت(بازرگانی بین المللی) مقدمه عهدنامه

؛ م1328دریاها حقوق عهدنامه؛ م1378وحشی مهاجر های ازگونه حفاظت عهدنامه؛ (10، 1121، دبیری وهمکاران) م 1371

 است. شناخته رسمیت به را حق جهانی این، المللی بین های ازعهدنامه وبسیاری؛ م1338زیستی تنوع عهدنامه مقدمه

 

 ؛ «نسل های آینده»اصل  .1.1.2

 بردوپایه مفهوم این.شده است زیست محیط الملل بین حقوق وارد، م1378استکهلم ازکنفرانس آینده های نسل حقوق مفهوم

 به شرایط ها نسل تمام جدانشدنی وابستگی ودرنتیجه زمین یعیطب بشربه منابع ووابستگی بشری زندگی: نخست؛ بناگردیده

 نسل انسانهای شدکه مطرح موضوع این درنتیجه است. زیست درمحیط تغییر ایجاد درحال همواره انسان: دوم؛ زیست محیط

 نسل واستفاده قحقو بنابراین دارند. رابرعهده آینده های نسل حقوق تضمین برای زمین ازسیاره درنگهداری ویژه حاضرتعهد

 حد است دراین محدودیت این سازد. می محدود زیست ازمحیط رویه بی استفاده رااز انسان، ارزشمند میراث ازاین آینده های

، 1132، انصاریان) نشود داده آینده های نسل تحویل نامناسبی صورت به درآینده، رسیده ما دست به زیست ازمحیط آنچه که

 اطراف زیست محیط، نسل آن که معناست بدان واین کنند وحمایت حفاظت زیست محیط منابع واعان از باید (. هرنسلی13
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 شوند. استفاده مند بهره ارزشمند میراث ازاین نیزبتوانند آینده های کندتا نسل استفاده ومطلوب منطقی نحوی به خودرا

 همواره باید نیز وطبیعی فرهنگی ازمیراث نشود. وارد آن به ناپذیری جبران صدمات باشدکه ای زیست باید به گونه ازمحیط

(. اینگونه که بشرامروز نسبت به استفاده ازمنابع محیط 11، 1131 همکاران و پورهاشمی) شود. محافظت آینده های نسل برای

ده وبا این محیط زیست خورا نیز مورد خطر قراردا، صرف نظرازتهدیدی که برای ذخایر بین المللی دارد، زیست افراط می کند

اگراین وضعیت بحرانی موجود را مدیریت ، رفته رفته جایی برای زندگی خودباقی نخواهد گذاشت، روند روبه رشد تولید زباله

 ننماید. 

 

 ؛ «توسعه پایدار»اصل  .1.1.1

 رانت» خانم گزارش وطبق قرارگرفت ملل سازمان درراهبرد جهانی وبنیادین اصلی مفهومی عنوان م به1324ازدهه مفهوم این

 بدون که است ای پیشرفته فرآیند «پایدار توسعه»مفهوم: بیان می داردکه، م1321زیست ومحیط توسعه درگردهمایی «لند

 کردن درواقع به مفهوم فراهم میکند. راتأمین کنونی نسل نیازهای، شان نیازهای دربرآوردن آینده های نسل توانایی کاهش

 ازمحیط حفاظت ضمن که است توسعه فرآیند معنی پایداربه است. توسعه زمین کره درروی وهمیشه همه برای زیستن فرصت

 های (. بیانیه04، 1132، انصاریان) کند. می رانیزتأمین حاضر نسل نیاز، آینده نسل نیازهای قراردادن ومدنظر زیست

 نیزبرای 81ودستورکار کرده نعنوا زیست ازمحیط حفاظت مستلزم پایداررا توسعه به دستیابی، م1338ریو  و م 1378استکهلم

 حقوق گیری جهت خواستار، هدف این به ویژه توجه نیزبا 81ناپذیرمی داند. دستورکار یکدیگرتفکیک رااز دومفهوم این، توسعه

 که کند می تصریح، م1338اقلیمی تغییرات عهدنامه است. مقدمه پایدارشده توسعه مفهوم درراستای زیست محیط الملل بین

 همچنین است. ضروری پایدار توسعه برای نیازدارندکه منابعی به دسترسی به توسعه درحال کشورهای ویژه به هاکشور تمامی

 پروتکل 8ماده است. طبق ورزیده تاکید آینده های نسل برای وهوا آب ازسامانه حفاظت منظور به کشورها همه همکاری به

، متعاهد های پایداردولت وتوسعه ارتقا ونیزبرای ای گلخانه شارگازهایانت انرژی مقدار تعهدکاهش منظورانجام به، م1337کیوتو

جدید  ازانواع استفاده مختلف های دربخش انرژی کارایی افزایش خودرابرای ملی واقدامات ها اند تا سیاست شده موظف

 تنوع عهدنامه 8نند. مادهک همکاری پایدارکشاورزی های شکل گسترش درزمینه سایراعضا وبا کارگرفته به وتجدیدپذیر انرژی

 شکلی وبه به اندازه زیستی تنوع دهنده تشکیل ازاجزای استفاده»: کند می تعریف چنین پایداررا برداری بهره، م1338زیستی

 بیانیه کند. میسر نیز وآینده حاضر نسل نیازهای برآوردن رابرای ومتنوع مختلف های ازگونه برداری بهره امکان که باشد

 را تعهدات این واجرای است پرداخته پایدار توسعه موضوع عام به درمقام، م1378استکهلم بربیانیه تاکید منض، م1338ریو

 طور به که شود اعمال نحوی به باید توسعه، است. به عبارت دیگر آحادبشردانسته تمامی وظیفه وهمچنین ها دولت وظیفه

، 1138، همکاران و عزیزی) سازد. برآورده زیست محیط وحفظ سعهتو رادرزمینه آینده های ونسل کنونی نسل نیازهای مساوی

(. استفاده از منابع نفتی ومشتقات آن ومحصوالت پتروشیمی باید در راستای رعایت اصل توسعه ی پایدار به نحوی 114–143

یندگی که ایجاد می باشدکه نه بشرامروز ازحقوقش محروم گرددو نه افراط درمصرف باعث تخلیه ی منابع و ذخایر شده وآال

شاه کلید ، این امانت نسل های آینده دردستان بشرامروز شود. رعایت تعادل در تمامی امور، کند باعث تخریب محیط زیست

 گسترش عدالت زیستی است. 
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 ؛ «حفاظت از محیط زیست»اصل  .1.1.1

 محیط به توجه، وخصوصی ولتیوغیرد دولتی، عمومی های بخش ی تمام وظیفه کشورها درداخل که است آن اصل این مفهوم

 وبررسی گیرد صورت محیطی زیست جوانب بادرنظرگرفتن کشورباید درداخل فعالیت هرگونه است. یعنی آن وحفظ زیست

 خیر؟! یا شود می زیست محیط به آسیب موردنظرباعث فعالیت آیا که شود

 اثرات ارزیابی گردد. ارزیابی آن محیطی زیست ثراتا، درهراقدام دولت ابتدا بایست می، محیط زیست بهتراز حفاظت منظور به 

 فعالیت شروع نحوه درباره گیری وتصمیم به آن ازشروع قبل موردنظر فعالیت زیستی محیط آثار برآورد یعنی محیطی زیست

 کمیسیون نظارت تحت فرامرزی زیستی محیط ارزیابی عهدنامه، میالدی1331درسال زیستی محیط ارزیابی است. درخصوص

 اجرا الزم م1337اسپو به امضاء رسید ودرسال عهدنامه به موسوم درکشورفنالند«اسپو»درشهر اروپا برای ملل سازمان قتصادیا

 بشری وازجمله حقوق فرامرزی زیستی محیط وظیفه یک، زیست ازمحیط حفاظت وظیفه، شد. براساس اهداف این کمیسیون

 بادرنظرگرفتن بایست می پالستیکی محصوالت درمصرف افراطگرایانه فتارهایر هرگونه اساس این است. بر بشر آحاد تمام برای

، 1132، انصاریان) واردنکرد. برآن ای خدشه وهیچگونه الملل حفاظت گردیده بین پذیردتاازمحیط زیست صورت مهم اصل این

 (.11و14

 

 ؛ «جلوگیری یا پیشگیری»اصل  .1.1.1

، زیستی محیط های آسیب ازبروز پیشگیری به تعهد. است درمان آن راه بهترین زیستی محیط های آسیب ازوقوع پیشگیری

 دوری وبه دنبال است پیشگیرانه رویکرد بلکه، نیست فرامرزی زیست محیط به خطرجدی ازواردکردن تنها تعهد خودداری

 پایه دو، لوگیریج اصل. است المللی بین مسئولیت یاموضوع فرامرزی درتأثیرگذاری آن مختلف ابعاد به توجه بدون، ازخطر

طرح های دردست اقدام و  دقیق بروضعیت نظارت: و دوم قبل ازشروع رو پیش های فعالیت ارزیابی: نخست دارد. ومهم اساسی

 نموده بینی پیش آنرا، ای حادثه موظفند تاقبل ازبروز هرگونه ها دولت بنابراین محیطی. زیست مختلف های رصد موقعیت

 زیست حادثه بروز امکان که دراموری و داشته دقیق نظارت، اجرا دردست های درپروژه مدام ندوباش داشته برنامه آن وبرای

 و الستیکی خصوص تولید ومصرف محصوالت نمایند. در راکنترل آن، حادثه ازوقوع وقبل داشته تسلط کافی، باشد محیطی

 این مرحله به ازورود قبل، جهان وکشورهای مختلف های دولت بودکه وضروری نیزالزم امروزآن بحرانی ووضعیت پالستیکی

 دست که آنست بشری جوامع امروز وظیفه ی اما نرسد. بحران حد این به وضعیت نمودندتا می بهتری بینی پیش، بحرانی

 .نمایند وهمکاری داشته بیشترآن های ازآسیب وجلوگیری کنترل برای ی جامعی برنامه، هم دردست

 

 ؛ «مکاریاصل ه»و « اطالع رسانی»اصل  .1.1.1

 مکلف ها دولت تمامی که مضمون است. بدین رسانی اطالع اصل، زیست محیط حقوق اصول ترین شده وشناخته ترین ازمهم یکی

 به موقع به ویا درسطح بین الملل را خود سرزمین اطراف مناطق ویا کشورخود درداخل محیطی زیست خطرات هرگونه اند

 خطرات، کنترل وغیرقابل خطرناک مراحل به ورود از قبل، محیطی زیست های نبحرا ودرموارد رسانده ملل جامعه اطالع

، محیطی زیست های بحران ورفع درجلوگیری، متحد ملل تمامی وکمک هشدارداده وباهمکاری دیگران رابه محیطی زیست

منابع  و سطحی زیر، دریایی، زمینی، هوایی عرصه های درتمامی که پالستیکی خطرناک های آالیندگی متحدگردند. درخصوص

رابه  خطرناک وپسماندهای آالیندگی این خطرزای وشرایط کامل کشورهااطالعات تمامی بایست می، است نموده بروز زیستی
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 نمایندوبااستفاده و برنامه های دردست اجرابرای کنترل آن مطلع بحران سازآن ازجریانات ویکدیگررا داده اطالع دیگران

 بپردازند. بحران این با لهمقاب به جمعی ازاطالعات

 

 ؛ «پرداخت توسط آلوده ساز»اصل  .1.1.1

 به زیست محیط الملل بین ودرحقوق شود می شناخته ناروا خسارت جبران اصل عمومی به عنوان الملل بین درحقوق اصل این

 ورود موجب که یتفعال یک عامل از، اصل این طبق شود. می شناخته کننده آلوده سازیا آلوده دولت توسط پرداخت اصل نام

 مسئولیت طرح اززمان، بسیارقدیم های زمان از اصل (. این12، 1121، حبیبی) کند. خسارت جبران باید، باشد شده خسارت

 محیط به تخریب که هایی دربرابرفعالیت افراد آن براساس که ونفتی ای هسته حوادث درباره المللی بین درمعاهدات افراد مدنی

 نیزاین ازآن قبل هرچند شد. زیست محیط الملل بین حقوق عرصه وارد، هستند مدنی مسئولیت رایدا شود می منجر زیست

 مسیر درتقاطع اصل این گفت توان می حالت دراین بود. قرارگرفته مورداستفاده المللی بین های دیوان دراحکام موضوع

 این شود. پرداخت آن کننده آلوده ازسوی باید یستز محیط آلودگی رفع هزینه، اصل این اساس قراردارد. بر وجبران پیشگیری

 برای پیشگیرانه اقدام نوعی، دیگر وازسوی شناسد می رسمیت رابه سالم زیست ازمحیط دربرخورداری دیگران حق ازیکسو اصل

 درآتالنتیک، دریایی زیست ازمحیط حفاظت برنامه 8 ماده تعریف مطابق رود. می شمار به زیست محیط ازتخریب جلوگیری

 اجرای های وهزینه آلودگی وکنترل جلوگیری های هزینه»: از است عبارت سازی آلوده توسط پرداخت، م1338شرقی شمالی

 آلوده»م1370نوامبر 7در اروپا اقتصادی جامعه تعریف طبق «.شود می آن سازمتحمل آلوده که آلودگی برکاهش مبنی مقررات

 موجبات که است کسی رساندیا می آسیب زیست محیط به غیرمستقیم یا ستقیمطورم به که است شده تعریف کسی «ساز

 رسمیت به اصل این نیز المللی بین (. دراسناد12، 1ج، 1120، حبیبی) کند می رافراهم زیست محیط به عمده خسارت

 اصل این به متعهد یدبا ها دولت که است مطلب م بیانگراین1338ریو بیانیه شانزدهم اصل: مثال است. برفرض شده شناخته

 ازطرق غرامت پرداخت و خسارت جبران مسئله بپردازد. را آن رفع های هزینه باید زیست محیط کننده آلوده اصوالً که باشند

 اصل این دارد. عمیقی رابطه ها دولت حاکمیت اصل سازبا آلوده توسط پرداخت اصل نتیجه در است. خسارت جبران روشهای

 همکاری سازمان تصویب به اقتصادی اصل یک عنوان به م1378درسال سازکه آلوده توسط پرداخت از د.دار دیرینه خاستگاهی

 توسعه درکشورهای زیستی محیط های سیاست تمامی زیرا است زیستی محیط اصول ازمهمترین یکی، رسید اقتصادی وتوسعه

 موجب که اصلی است. کننده باآلوده، با آلودگی مقابله و پیشگیری های تصمیم های هزینه تحمیل که برآنست مبتنی یافته

 لطفی) المللی. بین گذاری وسرمایه دربازرگانی شکل تغییر ازهرنوع بادوری زیست محیط محدود ازمنابع منطقی استفاده

(. آالیندگی های پسماند های پالستیکی نیزمستثنای ازاین اصل نبوده ودرهرجایی که طرح 38تا18، 1123، وهمکاران

مسئول جبران آنست. مشکل درموارد آلودگی هایی است که درسرزمین های ، ری باعث آلوده نمودن محیط زیست گرددیاکشو

بین المللی مثل آب های بین المللی دراقیانوس ها صورت می گیرد. معضل توده های وسیع و انباشت خطرناکی ازپالستیک ها 

و زیست بوم دریایی راتخریب نموده واین موضوع بعهده ی تمام ملل  دردل اقیانونس ها که به طورجدی اکوسیستم این مناطق

مسئولیت جبران ورفع آلودگی ، ابتداء ازافزایش آن جلوگیری شده وباشناسایی عامالن آن، جهان است تا با برنامه ی دقیقی

  رابرگردن آنان بارنماید.
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 ؛ «مسئولیت مشترک اما متفاوت»اصل  .1.1.1

 ازتوسعه متعدد کشورهای قرارباشد هرگاه که است آن امامتفاوت مشترک مسئولیت یشه دارد.ر الملل بین درعرف اصل این

 یک رادرقالب خاصی های محدودیت و اقدامات، شرایط جهانی محیطی زیست چالش یک حل برای توسعه ودرحال یافته

 محیطی زیست ازمسائل ناشی مشکالت درایجاد که وسهمی خود یافتگی توسعه میزان به بسته برقرارکنند. المللی بین معاهده

 فنی امکانات میزان ونیزبه، مزبور مسئله دربروز هریک بانقش متناسب و متفاوت درجاتی به، موردنظراست موضوع که خاصی

، طیبی) خواهندداشت. مسئولیت المللی بین معاهده موضوع وتعهدات استانداردها رعایت به نسبت، دراختیاردارند که ومالی

 وحمایت حفظ برای جهانی مشارکت بایدباروحیه ها دولت: گوید می چنین م1338ریو بیانیه هفتم (. فصل184-181، 1131

، جهان زیست محیط متفاوت کشورهادرتخریب نقش نظربه کنند. همکاری زمین کره بوم زیست وکمال سالمت، وبازسازی

 به م1338وهوا تغییرآب درباره متحد ملل عهدنامه0دههستند. ما متفاوتی اما مشترک های مسئولیت دارای مختلف کشورهای

 اصل این های (.بنابرپایه17و11، 1132، انصاریان) الزام آوراست. متعاهدین وبرای اشاره کرده امامتفاوت مشترک مسئولیت اصل

 به نسبت یشتریب آالیندگی میزان که جهان از کشورهای هریک، است گردیده مذکوربیان درمعاهدات که آوری الزام وتعهدات

 باتمامی آنکه ضمن، گردد خودمی اطراف محیط آالیندگی باعث و داشته الملل بین زیست محیط خودو زیست محیط

 برای واقدام خسارت جبران مسئول، نموده ایجاد درآلودگی دخالت میزان به نسبت اما، دارند مشترک دیگرمسئولیت کشورهای

 هستند. آالیندگی این رفع

 

 ؛ «ت ناشی ازاعمال منع نشده در محیط زیستمسئولی»اصل  .1.1.1

 خطا بدون که مرتکب عمل آن درپی اما نباشد تعهدی هیچ نقض گیردکه فعل یاترک فعلی( صورت) عملی که زمانی

 ناشی مسئولیت، واردشود آزاد دریای همچون دولت بدون منطقه یک زیست یامحیط ها ازدولت یکی به خسارتی، وتقصیربوده

 رابطه، آسیب واردکننده ودولت خسارت، ارتکابی عمل میان کافیست تنها که طوری به گیرد. می شکل شدهن منع ازاعمال

 تحت که است محض مسئولیت همان مسئولیت نوع این گفت توان می درواقع می شود. ایجاد المللی بین برقرارشود ومسئولیت

 یک خسارت جبران، نشده منع ازاعمال ناشی درمسئولیت(. 818، 1131، عبداللهی) شود. می شناخته عینی مسئولیت عنوان

 ومنع مجاز هرعمل ازبین نداردبلکه وجود المللی بین یاتعهدات متعارض عمل تحقق به لزومی آن اثبات وبرای است اولیه طرح

 یتازفعال مسبب دولت اطالع، مسئولیت نوع این تحقق برای. است مسئول رسان خسارت، واردشود اگرخسارت ای نشده

 وخسارت زیانبار فعالیت میان سببیت وجودرابطه، فعالیت بودن مشروع، وارده های خسارت بودن قابل توجه، خطرناک

 بین دریاهای همچون آزاد درمناطق که پالستیکی هاوپسماندهای آالیندگی درخصوص اصل این. است ضروری امری ایجادشده

 متاسفانه، اند درمانده ها زباله این ساماندهی از اینکه به باتوجه ها ازدولت برخی بسیارکاربرددارد.چراکه گیرد می صورت المللی

 آب جریان دلیل به متاسفانه کنندکه می متروکه های بیابان مرکزی درمناطق ویا ها دریا دراعماق پسماندها این تخلیه به اقدام

 متأسفانه، کند رانابودمی منطقه آن زیست بوم نظرازاینکه صرف، ها آالیندگی این، ها بیابان ویا ها دردریا باد ووزش ها اقیانوس

 ابعاد وبررسی کننده آلوده عوامل شناسایی با انداخت. بنابراین خطرخواهد رابه جهان کل و دیگرشده مناطق به سرایت باعث

 خواست. آن مسبب از را ها آالیندگی این ورفع خسارات جبران مسئولیت می توان، آالیندگی این

 : «مقابله با بحران پسماند های دیر تجدید پذیر پالستیکی و الستیکی»سیاست ها ومقررات قانونی  بررسی-8
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کشورهای مختلف جهان درمقابله با بحران پسماندهای الستیکی وپالستیکی معموالًبراساس اهمیت آن وامکانات موجود خویش 

اقدامات فرهنگی واجتماعی ، زنند. ازجله اقدامات فنیدست به اقدامات متعدد ومتفاوتی می ، ومیزان تسلط فنی برمسائل

مختلفی رابخرج می دهندکه  های سیاستوهمچنین به منظورداشتن ضمانت اجرای برنامه ها درقانونگذاری های خویش 

 پرداخت. قانونی و مقررات اتحادیه اروپا خواهیم های سیاستدرادامه به برخی ازاین سیاست گذاری ها درایران ومقایسه ی آن با 

 قانونی کشورهای حوزه اتحادیه اروپا های سیاست. رویکردهای فنی و 8.1 

 

 سیاست ها و روش های فنی –الف 

کشورهای اروپایی واتحادیه ی اروپا به جهت دسترسی بیشتربه تکنولوژی های روزدنیا وبا بهره بردن از مدل های مدیریتی 

ی پسماندهای الستیکی وپالستیکی داشته و استانداردهای خاص خودرا اعمال می رویکردهایی رادرمقابله با آالیندگی ها، وفنی

به ، نمایندکه شاید بعضاً درهیچ جای جهان به این حد دقیق وسختگیرانه عمل نگردد. به منظورمطالعه ی اینگونه سیاست ها

 بررسی ابعادآن می پردازیم.

 

 «مدیریت پسماند»پس گرایانه یا  های سیاست .1

تبدیل وبازیافت ودرنهایت دفن و... است که همگی ازروش های معمول مدیریت ، تفکیک، دل های جمع آوریروش ها وم

 پسماند ومتدهای فنی استحصال از زباله های شهری است.

 

 روش های جمع آوری ودفن  .1.1

صنعتی ، مسکونی روش جمع آوری ازسطح مناطق، ازقدیمی ترین وساده ترین روش هایی که پیچیدگی و سختی آنچنانی ندارد

و... ودفن آن دراراضی مشخص ومعلومی است که درآن شیارهای عمیق وگودال های عظیمی حفرگردیده که زباله ها بدون 

مقداری ، درالیه های زیرین زمین ریخته و بعضاً به منظورکنترل آالیندگی و شیرابه های آن وکنترل بوی تعفن آن، تفکیک

ه شده وخاک برروی آن ریخته می شود وزباله ها رادرزمین دفن می کنند. این روش ازبدترین آهک البالی این زباله ها پاشید

وخطرناک ترین روش های ممکن درمدیریت پسماند است. چراکه زباله ها تفکیک نشده ودارای آلودگی های متفاوت وشیرابه 

ه شده ومعموالً به علت داشتن بوی نامطلوب و های فراوان است وباعث نفوذ و نشست آن درمنابع زیرزمینی آب وآلودگی منطق

این روش ، آلوده می کند. دربسیاری ازکشورهای اروپایی، تا ده ها کیلومتر فاصله رانیز ازطریق انتشار درهوا، وحشتناک زباله ها

  منسوخ و ممنوع گردیده وسازمان محیط زیست اروپایی نظارت جدی براین روش ها دارد.

 

 بازیافت و دفن، صدروش های تفکیک درمق .1.2

زباله ها بصورت ، دربرخی کشورها به دلیل محدود بودن امکانات شهری ویا عدم فرهنگسازی مناسب، بعدازممنوعیت روش قبلی

زباله های ، توسط نیروهای خدماتی، یکجا ومختلط ازسطح شهرجع آوری شده وپس ازجابجایی و ورود به سایت های پسماند

و زباله های خشکی مثل فلزات و شیشه وچوب وکاغذوبرخی پالستیک ها وهرآنچه که امکان  خشک و ترازهم جداسازی شده

بازیافت آن باشدجداسازی ودرهمان سایت بازیافت ویا به کارخانجات مخصوص خودمنتقل و مابقی زباله هامجدداً به روش قبلی 

حادیه ی اروپا به منظورحفاظت ازمنابع دفن می شوند. این روش نیز براساس جدیدترین اسانداردهای زیست محیطی ات

 زیرزمینی ممنوع و منسوخ گردیده وقریب به اتفاق کشورهای اروپایی این روش راترک کرده اند.
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 سوزاندن و دفن، بازیافت، روش های تفکیک درمقصد .1.1

ا ومحدودبودن اراضی ابتکاری به خرج داده شدکه بمنظورجلوگیری وکنترل شیرابه ها وحجم بسیارزیاد پسمانده، دراین روش

برخی ازانواع زباله هارا دردستگاه ها وکوره هایی سوزانده وبقایای آن راکه آب آن ، تحت اختیارسایت های مدیریت پسماند

زیر خاک دفن می کردند. این ، به همراه پالستیک ها وموادی که امکان بازیافت راندارد، کشیده شده وحجم آن نیزکم شده بود

تولید ، خودباعث مصرف انرژی فسیلی وهزینه ی باال، فی رادربرداشت وبا تولید دود بسیار وحشتناکروش مضرات مضاع

آالیندگی هوا ومحیط می گردید. ازاین روش نیز درکشورهای اروپایی وآمریکایی استقبال چندانی نشد وبه زودی منسوخ 

 گردید. 

 

 بازیافت وکمپوست، روش های تفکیک درمقصد .1.1

پس ، کودهای گیاهی کشاورزی() به دلیل استفاده ازروش های سوزاندن زباله های تروتولیدکمپوست، ردرروش های جدیدت

آن بخش اززباله های خشکی که قابل بازیافت می باشد ، ازجمع آوری ازسطح شهروانتقال به سایت های دپوی پسماند

ه شامل پسماندموادخوراکی ومیوه وغذا ودور جداسازی وبرای بازیافت آن ارسال می گردد وبخش بسیاری اززباله های ترک

به ، درمحیط خلع سوزانده شده وبا تبخیرمایعات آن، دردستگاه های بزرگ زباله سوز، ریزفضاهای سبزشهری و... است

تبدیل و درمصارف کشاورزی وگلخانه ها استفاده شده ومعضل شیرابه زباله ها تاحدزیادی کنترل « کمپوست»کودگیاهی به نام 

درصد حجم پالستیک هاکه قابلیت بازیافت  74بیش از) گردد. اما هرآنچه که قابلیت بازیافت واستحصال دیگری نداردمی 

 به روش های قبلی دفن می گردد.، ندارد(

 

 تبدیل و دفن، روش های تفکیک درمقصد .1.1

که تا آن ) زگونه های پالستیک هاروش بازیافت وتبدیل برخی ا، در جدیدترین روش هایی که دراتحادیه ی اروپا بکارگرفته شد

تفکیک وجداسازی بخش جرئی که قابلیت بازیافت واستفاده مجدد ، زمان امکان بازیافت آن وجودنداشت(بودکه پس ازدپو

درسیستم های ، برخی پالستیک ها مثل نایلون هاو...() یک مرحله تفکیک وجداسازی، به جای دفن باقیمانده آن، داشت

 بوسیله ی رآکتورحرارتی ودمیدن حرارت بسیارباال، یاشکستن زنجیره ی کربنی«CRACKING»وباروش بازیافت ریخته شده

محلول ) مقداری موادسوختی نزدیک به رنج بنزین ومقداری هیدروکربن، ازاین مواد، درجه سانتی گراد(844تا 044بین )

باقی می ماند. این روش ، ماندچرخه ی این روشدرصدآن نیزبعنوان پس84تا04سوختی نزدیک به گازوئیل( تولید می شودوبین

ازکشورآلمان ابداع نمود. این روش درکشورهای «کخ»به نام پروفسور، می گویندکه یکی ازدانشمندان معاصر«پیرولیز»راروش

زبه مصرف نیا، اروپایی موفق به اخذمجوزتولیدانبوه نگردید و به زودی درجامعه ی اروپایی منسوخ گردید. چراکه در وهله ی اول

درجه سانتی گراد دما برساند وبه جهت گرانی انرژی  844انرژی بسیارباالیی داشت و می بایست قلب رآکتورخودرابه حدود 

صرفه ی اقتصادی نداشته وباتوجه به اینکه ارقام خاصی ازپالستیک ها رابازیافت می نمود والزم بودکه قبل ازانجام ، دراروپا

نیروی کاردانی که بتواندانواع پالستیک ها راشناخته وآن را تفکیک ، یک وجداسازی صورت پذیردفرآیندتفک، فرآیند پیرولیز

بازدهی وخروجی بسیار پایین این روش است که ، مورد استقبال قرارنگرفت. مشکل عمده ی دیگرآن، زمانبروهزینه بربود، نماید

هم ازلحاظ اقتصادی مقرون به صرفه نیست وهم پسماندآن درصد موادراداردو  84موفق به بازیافت حداکثر ، دربهترین حالت
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بسیار بدبو وآلوده بوده ونیاز به دفن درمکان های خاص مواد خطرناک شیمیایی دارد. مجموع این مشکالت باعث مردود شدن 

 ومنسوخ شدن این روش دراروپاگردید.

 

 روش نوین تبدیل بدون نیازبه تفکیک وبدون نیازبه دفن .1.1

طرحی است که البته افتخاروامتیازاختراع ، شناخته می شود«  PFP»بازیافت انواع پالستیک ها که با نام فنی جدیدترین متد 

میالدی  8481و8484درسال های، آن متعلق به دانشمند جوان ایرانی بوده وپس ازطی تمامی مراحل علمی و بررسی های فنی

مقرون به صرفه ، ت جهانی گردیده وبه دلیل سهولت استفادهآمریکا ثب« US.PATENT»درسازمان بین المللی علمی وفنی 

خصوصاً کشورفرانسه(قرارگرفته ومقررگردیدتحت ) سازگاری با محیط زیست و... مورداستقبال کشورهای اتحادیه اروپا، بودن

وباتوجه دریکی ازسایت های مرکزی مدیریت پسماند فرانسه مورداستفاده قرارگیردTOTALحمایت شهرداری پاریس وشرکت

موردتوجه مراجع علمی ومدیریت های پسماندکشورهای مختلف جهان وکشورهای ، به بهره وری بسیارمناسب و باالی این طرح

قابلیت این راداردکه انواع محصوالت ، آنتی پلیمر(انحصاری خود) اتحادیه اروپا قرارگرفت. دراین طرح به دلیل اختراع کاتالیست

برخالف روش ) ج فنی که ازپایه نفتی باشدرا بطور همزمان وبدون نیازبه تفکیک ارقام پالستیکالستیکی و پالستیکی درهررن

ماهیت پالستیک راتغییرداده وبه ، درجه سانتی گراد( 844نهایتاً دردمای ) وبدون نیازبه مصرف انرژی ودمای باال، پیرولیز(

سوخت ژله ای ، که درجهان بی رقیب است() جامدسوخت ، بنزین وگازوئیل() محصوالت ارزشمندی چون سوخت های مایع

ومکمل های حرارتی برای بهسوزی سوخت های فسیلی رایج و... تبدیل نموده وبراساس آزمایشات فراوانی که درمراجع برجسته 

 درصد وبدون باقی 144پسماندهای الستیکی وپالستیکی رابصورت نزدیک به ، علمی دنیا صورت گرفته وبه تأییدرسیده است

محصوالت استراتژیک وارگانیک ، برخالف روش پیرولیزو کمپوست...(با ازبین بردن کامل این آالیندگی خطرناک) مانده ی موثر

که هم امکان اجرای آن درکنارسایت مدیریت پسماند شهری وجود دارد ، سبزی رابه جامعه ی جهانی ارمغان دهد. دراین طرح

پس ازجمع آوری زباله ها ازسطح شهر وانتقال به سایت ، مختلف شهری وروستاییوهم درنقاطی خارج ازسایت وحتی درنقاط 

 مدیریت پسماند وجداسازی زباله های تر وزباله هایی که قابلیت بازیافت مجدد داشته وارزش اقتصادی مستقلی داشته باشد

باله های الستیکی وپالستیکی که باروش آن بخش ازباقی مانده ی ز؛ وانواع موادباارزش دیگر( pet، کاغذ، شیشه، فلزات: مثل)

راهی ، قابلیت استحصال وبازیافت ویا بازآوری نداشته وعمالً ازچرخه ی مصرف خارج گردیده وتاقبل ازاین طرح، های دیگر

جزدفن وجود نداشته وحجم ومیزان قابل توجهی ازکل پسماندها رانیزبه خوداختصاص داده وبراساس بررسی ها وآمارهای 

باقی مانده ی آن بیش ، که دراغلب موارد) وبعضاً متناقض( سازمان های بازیافت شهرداری درکشورهای مختلف جهان) متعدد

درصدکل پسماند رابه خود اختصاص داده وبعنوان زباله های غیرقابل استفاده دفن می گردید( رابازیافت نموده وبه دایره  74از

( نام نهاده شده که به دلیل PFP) یا« پالستیک های فراموش شده»، اله هااین بخش اززب، ی مصرف بازگرداند. دراین طرح

زیرزمینی( زیستی به ) عمالً این بخش ازذخایر، گرفتن درزمره ی مشتقات نفتی وبه دلیل نبودن تکنولوژی برای بازیافت آن

مشتقات(نفتی وجلوگیری ) ضمن احیاء منابع وذخایر، دست فراموشی سپرده شده واصراف می گردید. بااجرای این طرح

ازتعدی وتفریط نسبت به محیط زیست جهانی وایجاد روزافزون این آالیندگی خطرناک که درسال های ، ازاصراف دراین منابع

جهان رابه مرحله ی نوینی ، جامعه ی جهانی ومحیط زیست را دچار بحران زیستی نموده وحیات بشررا تهدید می کند، اخیر

استفاده ازمحصوالت ارگانیک وسبز دعوت می کند. این طرح درابتدای راه پیشرفت وتوسعه قرارداشته ازاحیای محیط زیست و

های حامی محیط زیست  NGOبسیاری ازمردم وسازمان های دولتی وعمومی جهان و، وبه دلیل دردسترس نوبودن آن
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باعظمی جدی درمسیراطالع ، باشدکه مبدع این طرح می «PFP»بطورکامل شناختی درمباحث آن ندارند وسازمان خصوصی

اتحادیه ی اروپا وسازمان جهانی ، رسانی عمومی آن گام نهاده وبا تعامل باسازمان های مرتبط محیط زیستی ایران

«UNEP»و«GEF »نهضتی سبزرادرنجات محیط ، درحال رایزنی وتعامل وهمکاری است تا ان شاء اهلل درسال های پیش رو

  ن معضل زیست محیطی ایجاد کند.زیست جهانی ازمحاصره ی ای

 

 میان مصرفی و خانوار های سیاست .2

پیروزی حاصل نمی گردد ، درتمامی طرح های مهم زیست محیطی به منظور موفقیت دربرنامه ها واجرایی نمودن اهداف آن

وموثرآن. به همین  بعنوان عضوفعال، مگربا مشارکت دادن آحاد ابناء بشرواستعانت ازظرفیت های جامعه ی جهانی وخانواده

دولت ها برای موفقیت درطرح های اجرایی خود دست به اجرای برنامه هایی می زنندتا آحادمردم دراجرایی نمودن ، دلیل

اینگونه طرح ها شرکت فعال داشته باشند. این اقدامات ازسوی سازمان های دولتی مسئول ودستگاه های عمومی متصدی این 

های فعال درجامعه صورت می پذیرد. دراین راستا طرح های تشویقی ویا « NGO»ای موثرامر وبا استفاده ازظرفیت ه

باعث اجرای برنامه ی مدنظر مسئولین ، محدودکننده ویا تنبیهی متعددی درنظرگرفته می شود وبا اجرانمودن آنها درجامعه

 امرمی گردد. درادامه به برخی از این طرح ها اشاره می گردد.

 

 برای مصرف بهینه و مناسب خانوار فرهنگسازی 2.1

رفتارهای غلط اجتماعی درآن موردخاص است که رفته رفته با انجام ، یکی ازمهمترین دالیل ایجادبحران درهرموضوعی

خصوصاً درزمینه ی مصرف مایحتاج عمومی بشردرجامعه نمودپیدا می کند. بحران پسماندهای ، ناهنجاری های اجتماعی

یز ازاین امرمستثنی نبوده ودرسده های اخیربه دلیل رواج بیش ازحدوبدون برنامه ی مصرف اینگونه الستیکی وپالستیکی ن

تبدیل به معضل زیست ، سیلی ازپسماندها رابوجودآورده که باتوجه به عدم آمادگی جامعه درمدیریت ومبارزه باآن، محصوالت

چراکه ، وقوع طغیان پالستیک ها به طبیعت خورده گرفت محیطی درسطح بین المللی گردیده است. البته نمی توان نسبت به

عکس العمل طبیعی محیط زیست دربرابررفتارهای ناشایست بشردرمواجهه باطبیعت ومحیط زیست اطراف خود ، این موضوع

 یست!!که خودکرده را تدبیر ن؛ است که شاید درحال مجازات بشردرارتکاب به این رفتارهای ناهنجارمصرف گرایی افراطی است

الزم است که دولت ها براساس تکالیف بین المللی محیط زیستی خویش با طراحی برنامه های ، برای جبران این مافات

، ازریشه، به فرهنگ سازی درسطح جامعه پرداخته و بارویکرد صرفه جویی ومصرف بهینه ی این محصوالت، اجتماعی هماهنگ

دروندکاهشی پسماندهای الستیکی وپالستیکی گردند. البته دولت های میزان وروش مصرف رامدیریت نموده وباعث ایجا

اروپایی دراین زمینه درسطح جهان پیشگام بوده ودست به اجرای طرح های بسیارخوبی زده اندکه به دلیل وجودارتباط 

ه اند. جاری به موفقیت های چشمگیری دست پیداکرد، اعتمادوهماهنگی اجتماعی مردم بادولت های متبوع خویش، مناسب

مصرف محصوالت جایگزین وهمچنین فرهنگ سازی ، ازمحصوالت الستیکی وپالستیکی، نمون فرهنگ استفاده درحدنیاز

درمصرف اجناسی باکیفیت باالو... که باعث دورریختن کمتراین وسایل گردیده وروند افزایشی تولید پسماندها رامتوقف 

استفاده ازظروف شیشه ، ازکیسه های پارچه ای و... بجای کیسه های نایلونی یاکاهشی می کند. فرهنگ هایی همچون استفاده

  ای ویا چوبی و... بجای مصرف ظروف و بسته بندی های یکبارمصرف پالستیکی وطرح هایی از این دست.

 



فقه و حقوق سیاسی، علوم مطالعات  

 28-111، صفحات 1041 تابستان ،8 شماره ،2 دوره

141 

 

 فرهنگسازی برای تفکیک پسماند های مصرفی ازمبدأ .2.2

شیرابه های زباله هاست. این شیرابه ها ازتجمع زباله های تری تولید می کنترل ، یکی ازبرنامه های موثردرمدیریت پسماندها

بدون کنترل خاصی درمنازل ، شودکه ازمصرف مواد غذایی همچون میوه ها وموادغذایی آبدارشکل گرفته ودرسال های قبل

تجمیع وبه سایت های با سایر زباله های خشک مخلوط گردیده وبصورت یکجا ، واماکنی که انسان درآنجا زندگی می کند

باعث ایجاد ، مدیریت پسماند منتقل می گردد وتازه اینجاست که پس ازگذشت یکی دوروزازعمرزباله هاو افساد مواد درون آن

شیرابه ها و بوی تعفن و... گردیده و زباله های خشک رانیزآلوده می کند وبازیافت این زباله های خشک رانیزبه دلیل ضرورت 

تبدیل به یک پروژه ی هزینه برداربرای سازمان ، ومصرف بسیارباالی منابع آب وتحمیل هزینه های جانبی جداسازی وشستشو

های مدیریت پسماند ودولت ها نموده ودرصورت عدم کنترل مناسب آن وایجاد شیرابه های تولیدشده و نفوذ آن به الیه های 

بیماری ها می گردد. دراین زمینه طرح تفکیک زباله های  باعث آلودگی شدید محیطی و انتقال بسیاری از، زیرین زمین

تروخشک وحتی تفکیک زباله های خشک براساس نوع وجنس آن ازمبدأبه منظورمدیریت بهتراین امروجلوگیری ازایجادهزینه 

، این طرح های فراوان تفکیک وکنترل تولید شیرابه های زباله اجراگردیده وبه صورت چشمگیری موثر واقع شد. برای اجرای

روش های تشویقی متنوعی ازسوی سازمان های مدیریت پسماند شهری وشهرداری ها ارائه گردید وبا استقبال مردم جامعه ی 

 اروپا بعنوان طرح موفقیت آمیزشهری ومحیط زیستی به سرعت درسراسرجهان مورداستقبال قرارگرفت.

 

 پیش گیرانه ی تولید ومصرف های سیاست .1

پارا ازاین طرح ها فراترگذاشته ، سازمان های مسئول، های مدیریت پسماند ومدیریت وفرهنگسازی میانیپس از اجرای طرح 

حرکت نموده وبا تغییر رویکرد دولت ها و تمرگز نگاه به روش های ، وبه سمت مدیریت کانون تولید واصالح این منابع

مراجع علمی ، فعالیت سازمان های استاندارد، ین زمینهاصالح ریشه ی ایجاد این پسماندها را پیش گرفتند. درا، پیشگیری

وصنعتی کشورها واتحادیه های صنوف تولیدی وسازمان های حمایت ازحقوق مصرف کننده وسازمان های حمایت محیط 

ید تول، زیستی بسیار چشمگیراست که با استفاده ازبهترین روش های اصالحی تولیدواستفاده ازفرمول ها وکاتالیست های جدید

محصوالت الستیکی وپالستیکی رابه سمت محصوالت باعمرتجزیه پذیری پائین تروتولید محصوالت باکیفیت وعمر مصرفی باال 

به سمت محصوالت جایگزین ویا ترکیبی ، سوق داده ودرحرکت های نوین، که باعث تولید دیرهنگام پسماند می شود

باعث جلوگیری ازروندافزایش تولید ، سترس قراردادن محصوالت باکیفیتازپالستیک ومواد تجزیه پذیردیگرروی آورده وبا درد

پسماندهای پالستیکی و...گردیده وعمالً ازریشه درحال مدیریت این بحران هستند. طرح هایی همچون تولیدمحصول ظروف 

که عمر ) لیمرسادهکه به سرعت قابل تجریه درطبیعت بوده( ونوعی پ) یکبارمصرف نشاسته ای که ازترکیب نشاسته ی ذرت

تجزیه پذیری باالیی ندارد( است. نکته ی مهم این طرح ها فرهنگسازی مصرف آن درجامعه است که دراین سال ها مراجع 

درزمینه های مدیریت فرهنگی درصدد جایگزینی این محصوالت درجامعه ، پس از دست یافتن به مدیریت تولید آن، مختلف

  صوالت هستند.وتشویق مردم به مصرف اینگونه مح

 

ارتقاء سطح فنی صنایع مادر با استفاده از تکنولوزی ها و فورموالسیون پیشرفته برای تولید مواد اولیه  .1.1

 پاالیشگاهی و پتروشیمی با کیفیت بیشتر وقابلیت بازیافت باالتر
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، ه خودِ این پتروشیمی هاازگرانول های تولیدیِ پتروشیمی هایی تولید می گرددک، با عنایت به اینکه محصوالت پالستیکی

لذادولت هاودستگاه های مسئول ، محصوالت خویش راازماده ی نفت خام ونفت تصفیه شده درپاالیشگاه ها تولید می کنند

این چرخه رابه نحوی ، رابرآن داشته تابانظارت برکیفیتِ محصوالتِ پایه یِ تولید برای تولیدِ محصوالت وکاالهای پالستیکی

ه محصوالتی تولید گرددکه زنجیره ی مولکولی ساده تری داشته وعمرتجزیه پذیری بسیارپائین تری نسبت به مدیریت نمایندک

به سمتی حرکت کنندکه اگر ، امکان آن وجود ندارد، محصوالت قبلی داشته ودرمواردی که بنابرمحدودیت های علمی وفنی

به ، رفی وکیفی باالتری داشته باشدکه درزنجیره ی مصرفدست کم عمرمص، عمرتجزیه پذیری آنها را نمی توان پایین آورد

مدت زمان بیشتری عمرنموده ودیرترازچرخه ی مصرف خارج وبا تأخیربیشتری تبدیل به زباله های ، دلیل مقاومت وعمرباال

الزام پاالیشگاه سازمان های استانداردکشورها باتدوین پروتکل های فنی تولید و، پالستیکی گردد. در این زمینه نیز بطورخاص

(واحدهای تولیدی با سازمان های R&D) ها وپتروشیمی هابررعایت آن وهمکاری وهماهنگی واحدهای فنی وتوسعه وتحقیق

 زمینه ساز این حرکت مبارک گردیده اند.، استانداردی کشور

 

 ارتقاء سطح فنی صنایع پائین دستی برای تولید محصوالت با کیفیت و عمر باالتر .1.2

، صنایع مادروباالدستی کشوررادرراستای این اهدافِ بلندملزم به رعایت استاندارد های موردنیازمی کنند، که دولت هاهمانگونه 

برتعیین نوع دستگاه های ، درصنایع پایین دستی نیزاین حرکت تداوم داشته وبا کنترل سازمان های استاندارد ومحیط زیست

ا وقالب های استاندارد شده ی بخش تولید نیزنظارت می گرددتا منجزبه مدرن تولید وروش ها واستفاده ازکاتالیست ه

 تولیدمحصوالتی باکیفیت باالتر وسازگارتربامدیریت پسماند ودرنهایت سازگاربا محیط زیست داشته باشند.

 

و سازگار با  جایگزین فرهنگسازی وتغییرذائقه برای استفاده ی مصرف کننده ازکاالهای مرغوب ومحصوالت .1.1

 عت و بازیافت پذیرطبی

تمامی تالش هایی که دولت ها درزمینه ی اصالح ومدیریت تولید و... انجام می دهندکه ازضرورت های مدیریت پسماند 

این طرح ها موفقیت چندانی نخواهد داشت مگراینکه درهمین راستا درجامعه ی مصرف ، وحفاظت ازمحیط زیست است

مردم وکمک گرفتن ازظرفیت های مردمی دراجرای این طرح هاست. دراتحادیه اروپا  باعث استقبال، کنندگان نیزبافرهنگسازی

درراستای فرهنگسازی مذکور وترغیب وتشویق استفاده ی مصرف کننده ازمحصوالت باکیفیت ومحصوالت جایگزین برای 

مصرف ظروف یکبارمصرف باعث جایگزینی ، به کمک مصوبات تشویقی ومالیاتی که دولت ها تعیین کرده اند، پالستیک ها

دوستدارطبیعت بجای پالستیکی وظروف دائمی بجای مصرف ظروف یکبارمصرف وخودداری ازاستفاده ی کیسه های نایلونی 

درخریدهای فروشگاهی وجایگزینی آن با سبدهای فلزی ویا کیسه هایی از جنس سازگارباطبیعت وغیر پالستیکی وازاین دست 

 طرح های فرهنگسازی است. 
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 قانونی های سیاسترویکردهاو  –ب  

ضروری است که دولت ها با ایجاد ، به منظوراجرای بهتر طرح های فنی ومدیریتی درجوامع بشری وداشتن ضمانت اجرایی آن

زمینه را برای اجرای موفقیت آمیز طرح های دردست اقدام دولت هافراهم نمایند. درزمینه ی ، سیاستگذاری های قانونی

اتحادیه وکشورهای اروپایی سیاستگذاری های قانونی قابل قبولی داشته ، د محصوالت الستیکی وپالستیکیمدیریت پسمان

 اندکه به بیان برخی ازمهمترین آنها خواهیم پرداخت.

 

 مدیریتی ونظارتی() تقنینی های سیاست .1

ررات وتأسیس نهادهای قانونی وضع مق، یکی ازمهمترین روش هایی که پیش مقدمه ی رسیدن به موفقیت اینگونه طرح هاست

 های محیط زیستی درامرمدیریت ونظارت برمسائل زیست محیطی« NGO»عمومی وایجادبسترفعالیت های، دولتی

هوا و...( است. درسده ی اخیرباتوجه به پذیرش بین المللی مدیریت واحدبرمحیط زیست جهانی وشکل گرفتن ، دریا، درخشکی)

رنامه های سازمان ملل متحد وکنوانسیون های مربوط به معاهدات دویا چند جانبه ومنطقه کنوانسیون های متعدد درخالل ب

بعضاً بصورت آژانس های محیط زیستی تشکیل داده اما ، توسط کشورهای اروپایی، قبل آنکه اتحادیه ی اروپا تشکیل گردد، ای

ی تعهدات وتکالیف سیاست بین الملل وتکالیف به جهت اهمیت باالی مسائل زیست محیطی وقرارداشتن موضوعات آن درزمره 

سازمان های حفاظت محیط زیست کشورهای خودراتأسیس نموده ، دریک روند قانونگذاری، محیط زیست بین المللی آن ها

ومأموریت های قانونی الزم درراستای رصد مسائل کنترل ونظارت برموضوعات زیست محیطی رابه آنان محول نموده وبا 

، سازمان های اقماری آن رانیز، بنابرضرورت های فنی الزم، این مهم رافراهم نموده اند. متعاقب آن، دجه های الزمبرقراری بو

سازمان مدیریت پسماند و... راتخصصاً به منظورهدایت برنامه های تخصصی دولت دراین زمینه ها ، سازمان استاندارد: همچون

سازمان : همچون، رات وسازمان های موجودکه اهداف موازی ویاهم سنخ دارندتأسیس وهدایت نموده ودرکنارآن ازظرفیت ادا

شهرداری هاو بسیاری ازدستگاه های دولتی وعمومی رابا اصالح قوانین واساسنامه ، سازمان اموراراضی ومنابع طبیعی، دریانوردی

آژانس(محیط زیست ) حادیه اروپا نیزنهادهای داخلی آنها به حمایت ازاین طرح ها مأمورومکلف نموده اند. اززمان تأسیس ات

کلیه ی تخلفات زیست محیطی ، بامجوزقانون پارلمان اروپا فعالیت می کند. به منظورضمانت اجرای قانونی، اتحادیه ی اروپا

 (.درکشورهای اروپایی1137، علیزاده وهمکاران) دیوان دادگستری اتحادیه اروپا( رسیدگی می گردد.) طی کنوانسیون آرهوس

فعالیت روزنامه ها وگروه های اجتماعی مختلف ، واتحادیه ی اروپا به دلیل فعال بودن نهادهای دموکراسی که یکی ازمظاهرآن

 زمینه ی فعالیت عمومی ومشارکت گروه های اجتماعی، قانونگذاربا تدوین قوانین ومقرراتی، است

(NGO,DEPARTEMANT ,…) به رصدوکنترل مسائل وموارد، وگوش دولت رافراهم نموده واین گروه ها همچون چشم 

 و دستگاه های متصدی این امرنیزمراقب اعمال خویش بوده وامور، نقض مقررات زیست محیطی مشغول هستند. با این روش

 به خوبی اجرامی گردد.، وظایف محوله به ایشان

 

 تقنینی کنترل کیفی تولید  های سیاست .2

سیاستِ وضعِ ، ای طرح های کنترل کیفی محصوالت تولیدی ونظارت براینگونه اموربه منظور ضمانت اجر، اتحادیه ی اروپا

پروتکل ها واستانداردهای ، مقرراتِ تخصصی راپیش گرفته وسازمان های متصدی این اموررامکلف به تنظیم دستورالعمل ها



فقه و حقوق سیاسی، علوم مطالعات  

 28-111، صفحات 1041 تابستان ،8 شماره ،2 دوره

141 

 

ن این امرقرارداده ونظارت بیشترآن الزم درسطح جامعه ی صنعت و... نموده واجرای دقیق آنرانیز بعهده ی بازرسان وضابطی

 رابرای روزنامه ها وگروه های اجتماعی ومدنی آزادگذاشته است.

 

 تقنینی کاهش مصرف های سیاست .2.1

رویکردهای متفاوتی برای کنترل بحران پسماندهای دیر تجدیدپذیرپالستیکی ، پارلمان اتحادیه اروپا باسیاستگذاری های قانونی

وضع مقررات قانونی سلبی وتشویقی راهبرد جامعه ی اروپا به سمت کاهش مصرف ، این رویکردها والستیکی دارد. ازجمله ی

تشویقی برای  های سیاست، کاالهای مضّر ومواد پالستیکی والستیکی بحال محیط زیست قاره ی سبزاست. دراین رویکرد

ازظروف یکبارمصرفِ تولیدشده ازنشاسته یِ مثالً) کسانی که درخریدهای خودازمحصوالت جایگزین پالستیک استفاده میکنند

ذرت بجای پالستیک(ویادرخریدهای فروشگاهی خویش ازخریدکیسه های نایلونی برای حمل اثاث ولوازم خریداری شده 

(. irna.ir ،1134، )«های پالستیکی است کیسه مصرف اروپا درجستجوی راه هایی برای کاهش اتحادیه»خودداری می کنند. 

ادیه اروپا به دولت ها اجازه می دهدکه به منظورتشویق فروشگاه ها ومشتریانی که این پروتکل ها رادرخریدهای پارلمان اتح

بعنوان تخفیف های خریدبرای مشتریان اعمال نماید. ، ازبودجه های دولتی تأمین وبارویکردتشویقی، خویش رعایت می کنند

ابتداء خریدارملزم است ، اری شده بااستفاده از پالستیک های نایلونیدرصورت خرید وقصدحمل کاالهای خرید، درابتکاردیگری

تاپول جداگانه ای برای خریدکیسه ی نایلونی به صندوقدار پرداخت نماید وفروشگاه هاکیسه ی نایلونی رایگان به مشتریان خود 

مقررات سخت ، رخی ازکشورهاتخفیف های تشویقی اعمال نگردیده ودرب، ارائه نمی دهند ودرصورت خریدکیسه ی نایلونی

مالیات ویژه ای برای این منظورازخریداری که پروتکل ، گیرانه تری نیزاعمال نموده وحتی درصورت استفاده ازکیسه ی نایلونی

مالیات استفاده »آنهاراجریمه نموده وازتکراراین کارمنع می نماید.، با رویکرد سلبی، های زیست محیطی را رعایت نکرده

 (.rokna.ir ،1131، )«شود تر می ی پالستیکی درانگلیس گستردهها ازکیسه

 

 تقنینی منع مصرف های سیاست .2.2

مقررات سختگیرانه ای رااعمال ، «منع مصرف»نیز پیش تررفته وبا وضع مقررات « کاهش مصرف» های سیاستاروپا از پارلمان

 ازابتدای کلی رابصورت پالستیکی یکبار مصرف وفظر ازتمامی استفاده(، تقنینی) حقوقی سیاستگذاری یک درپی نموده است.

اتحادیه اروپا درراستای سیاست آب وهوایی خود، استفاده ازبشقاب، قاشق وچنگال،  ». نمود اعالم ممنوع 8481سال ژانویه

کی تایمز، به گزارش ایرنا به نقل ازروزنامه هلسین. ظروف نگهداری غذا وگوش پاک کن های پالستیکی را از روز شنبه منع کرد

سینکویچیوس، کمیسراتحادیه اروپا درامورمحیط زیست، اقیانوس ها وشیالت درپیامی توئیتری نوشت: امروزروزی  ویرجینجوس

 پلیاز همگی وسبزیجات که غذا نگهداری ظروف، فنجان، کن بشقاب، قاشق وچنگال، نی، گوش پاک که اتحادیه اروپا با است

درباره منع  یکمیسیون اروپا مقررات جدید.کند می خداحافظی، اند شده ساخته ستیکیوموادپال(مصنوعی پلیمر) استایرن 

اعالم کرد. قرار بود کشورهای عضو تا سوم ژوئیه میالدی  8481سال خرداد(  14مه ) 11استفاده ازظروف پالستیکی را 

کرد،  صرفه غیرپالستیک استفاده تضمین کنندکه محصوالتی که به جای آن ها می توان ازجایگزین های مقرون بهتیر( 14)

این مقررات جدید طبق طرحی که هدف ازآن کاهش استفاده ازضایعات پالستیکی . دیگر دربازاراتحادیه اروپا فروخته نمی شوند

نوع از اقالم یکبارمصرف پالستیکی وفیلترسیگاراست که بیشترازهمه  14است، دراتحادیه اروپا اجرا می شود. این طرح شامل

هرچند که اتحادیه ی اروپا به منظور جدّیت درامرحفاظت از  (.irna.ir ، ،8481) «.حل اتحادیه اروپا دیده می شونددرسوا
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دست به اقدامات سختگیرانه ی خوبی زده وبدین واسطه باعث کمک به رفع آلودگی های زیست محیطی شده ، محیط زیست

باحقوق اولیه ی ، ی به خودی خود وبدون تمهید مقررات تکمیلیوضع چنین مقررات محدودکننده ا، امابه نظرمی رسد، است

(که فرصت 101: 1138، سلیمی ترکمانی) درتعارض قرارخواهدگرفت«توسعه ی پایدار»بشری واصول محیط زیستی چون اصل

تی بدان محدود این پژوهش مجالی برای پرداختن به این موضوع مهم نیست وان شاء اهلل این موضوع به تفصیل درمقاالت آ

 پرداخته خواهد شد!!! 

 

 قانونی کشورایران های سیاسترویکردهای فنی و  .2.2

اقدامات فنی وقانونی متعددی صورت داده است. هرچندکه فعالیت های ، کشورایران نیزدرمصاف بابحران پسماندهای پالستیکی

درهمین راستاحرکت نموده وبرخی ازاقدامات ولی کم وبیش ، متصدیان امردرایران به اندازه ی کشورهای اتحادیه ی اروپا نبوده

فاصله ی کمتری درمقایسه با اقدامات اتحادیه ی ، فنی وسیاستگذاری های قانونی رابه انجام رسانده است. درزمینه های فنی

صله ی انصافاً فا، دراین زمینه«مقوله ی فرهنگسازی»اروپا دارد اما درمقایسه ی اقدامات وسیاستگذاری های قانونی وخصوصاً

به ، بصورت تطبیقی با اقدامات ومقررات اتحادیه ی اروپا، زیادی داشته وکفایت الزم را در مواجهه بااین بحران ندارد. ازاینرو

 ؛ ارزیابی فعالیت های صورت گرفته درایران خواهیم پرداخت

 

  فنی اقدامات .2.2.1

 وپالستیکی الستیکی های پسماند مدیریت برای فراوانی فنی اقدامات، جهان ازکشورهای بسیاری نیزهمچون درکشورایران

 .است ایجاد شده آن اقدامات در مدل تغییراتی، است گردیده مطرح جهان درجایجای که هایی برنامه وبراساس شده انجام

 های روش-ودفن بازیافت، درمقصد تفکیک های روش-ودفن آوری جمع های روش: همچون، درزمینه ی مدیریت پسماند

استفاده گردیده است. هرچندکه روش های ؛ ودفن تبدیل، درمقصد تفکیک های روش-وکمپوست بازیافت، ددرمقص تفکیک

سوزاندن زباله ها وتبدیل زباله های پالستیکی دربرخی ازشهرهای ایران اجرایی گردیده وبسیاری ازشهرها ازاین روش بهره 

 میان های سیاستزدنیا بهره مندگردیده اند. درزمینه ی ولی به هرحال به صورت جسته وگریخته ازروش های رو، نبرده اند

 تفکیک برای فرهنگسازی -خانوار ومناسب بهینه مصرف برای فرهنگ سازی: روش های مختلفی چون، مصرفی خانوارنیز

نچنان آ، اما درزمینه های فرهنگسازی، ازمبدأ وبرنامه های آموزشی وفرهنگی فراوانی بکارگرفته شده است مصرفی پسماندهای

چنین چیزی به چشم نمی خورد!!! شاید پیچیدگی های فرهنگی ایران باعث طوالنی ، که می بایست نمودخارجی داشته باشد

نمود بیرونی آن خصوصاً درموضوع تفکیک زباله ها ازمبداء ویا ، شدن برنامه های فرهنگی درجامعه ی ایران باشد اما به هرحال

 بایست می، جمعی وهمت ریزی رسد بابرنامه نظرمی بازتاب واثرالزم رانداشته است که به، نتغییرالگوی مصرف دربین مردم ایرا

رسانه ی ملی مکلف ، قرارگیرد. هرچندبراساس خبری که دررسانه ی ملی اعالم گردید ما ی وجامعه دولت های برنامه دراولویت

رسانه ی : س سازمان حفاظت محیط زیست گفتمعاون رئیس جمهور ورئی»...، به فرهنگ سازی درکاهش تولیدپالستیک شد

 (. www.doe.ir ،11/8/1041) ..«..ملی مکلف به فرهنگ سازی درکاهش تولید پالستیک شد

 بااستفاده، مادر صنایع فنی سطح ومصرف نیزدرزمینه های ارتقاء تولید ی پیشگیرانه های سیاستدرخصوص برنامه ها و

باالتر  بازیافت وقابلیت بیشتر باکیفیت وپتروشیمی ی پاالیشگاهی تولیدمواداولیه برای پیشرفته وفرموالسیون ها تکنولوزیاز

پیشنهاداتی مطرح گردیده وبرخی اقدامات ، وعمرباالتر کیفیت با محصوالت تولید برای دستی پائین صنایع فنی سطح وارتقاء

http://www.doe.ir/
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جدی ، باالدستی وصنایع پائین دستی صورت می گیرداما آنچنان که می بایست چون نظارت سازمان استاندارد برصنایع

وقاطعانه انجام نمی شود وکیفیت محصوالت تولیدی موجود دربازارکه درمقایسه با بسیاری ازمحصوالت خارجی قدرت رقابت 

پالستیکی مورد استفاده مقایسه ی قطعات الستیکی و: خودگویای عدم موفقیت دراین زمینه هاست. برفرض مثال، ندارد

درخودروهای داخلی وخارجی وسایراستانداردهای زیست محیطی آن که علیرغم ادعای خودروسازان داخلی ومتصدیان نظارتی 

اصال قابل مقایسه نمی باشد. به نظر می رسدکه دراین زمینه نیاز به انجام ، همچون سازمان استاندارد وسازمان محیط زیست و...

  نی است.اقدامات فراوا

 

 : قانونی های سیاسترویکردها و .2.2.2

سازمان ها وادارات ، همچون کشورهای اتحادیه ی اروپا، ونظارتی نیزدرکشورمان ایران مدیریتی تقنینی های سیاستدرخصوص 

( و سازمان 1181، مجلس شورای ملی، قانون تأسیس سازمان حفاظت محیط زیست) تخصصی چون سازمان محیط زیست

 سازمان استاندارد، (1121، مجلس شورای اسالمی، قانون مدیریت پسماندها) چون سازمان مدیریت پسماندهای اقماری هم

باتجویز قانونگذارتأسیس گردیده ومتصدی ، (1113، مجلس شورای ملی، قانون راجع به اجازه تأسیس موسسه استاندارد ایران)

وآئین نامه های اجرایی عمومی آن نیز تنظیم گردیده است اما انجام امورمدیریتی ونظارتی مربوطه گردیده ومقررات تأسیس 

روزنامه ها ، هنوزبه چشم نمی خورد. دراتحادیه ی اروپا، قانونی خاصی که درروند کاهش این بحران موثرباشد های سیاست

کی ها درزمینه ی رصد اقدامات دولتی درزمینه ی حفاظت محیط زیست وکنترل بحران پسماندهای الستی« NGO»و

اجازه ی فعالیت آزاد این رسانه ها وگروه های ، وپالستیکی بسیارفعال بوده وقانونگذار نیزبا قانونگذاری هایی که انجام داده

قانون خاصی درحمایت ازاین گروه ها دیده نمی شود وفعالیت این گروه ها ازسوی دولت به ، اجتماعی را داده است اما در ایران

 رسمیت شناخته نشده است.

با تصدی سازمان ملی ، تولیددرایران نیزهمچون کشورهای اتحادیه ی اروپا کیفی کنترل تقنینی های سیاستدرخصوص 

دستورالعمل ها وپروتکل هایی به منظور استانداردسازی ونظارت برکیفیت ، استاندارد ونظارت سازمان حفاطت محیط زیست

گیرداما به حساسیت واسانداردسختگیرانه ی کشورهای اروپایی  تولیدصنایع مرتبط تنظیم گردیده ونظارت هایی صورت می

نیست وهمین موضوع درنتیجه ی کیفیت محصول تولیدی درایران وتأثیرمنفی درروندکنترل پسماندهای خطرناک پالستیکی 

 می تواند موثر باشد. 

رف ومنع مصرف محصوالت پالستیکی اتحادیه ی اروپا به منظورکاهش مص، همانگونه که درمبحث قبلی نیزبه آن پرداخته شد

تشویقی وتنبیهی ومقررات منع مصرف  های سیاست، که درافزایش روند تولید پسماندهای خطرناک پالستیکی اثرمستقیم دارند

مقررات خاصی وضع ننموده ودرخصوص منع مصرف نیزهنوز مصوبه ، ایران درراستای کاهش مصرف در مقرراتقرارداده است. 

آئین نامه ای به منظورمحدودیت وممنوعیت ، ورداما اخیراً باپیگیری های سازمان حفاظت محیط زیستای به چشم نمی خ

 آیین ازتدوین زیست ازمحیط حفاظت پسماندسازمان دفتر مدیرکل»مصرف کیسه های پالستیکی درحال تدوین وتصویب است.

 طوراختصاصی به ما: بارخبردادواظهارکرد هتر درمراکزخریدومیادین پالستیکی های کیسه مصرف منع درزمینه ای نامه

 وضوابطی آن اجرای نامه آیین، پسماند مدیریت قانون بلکه درکشورنداریم پسماندپالستیکی مدیریت رابرای درکشورقوانینی

 نامه آیین ازتدوین رادربردارند. پسندیده پالستیکی پسماند مدیریت ومقررات قوانین این وهمگی اند شده تدوین زمینه دراین

 درمیادین زیادی میزان به پالستیکی های حاضرکیسه درحال: خبردادوگفت سازمان دراین پالستیکی های کیسه مصرف کاهش
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 استفاده برای ومشتریان شود می مراکزممنوع دراین ها ازآن استفاده نامه آیین این شودامابراساس می عرضه ها باروفروشگاه تره

 که این خودجای امیدواری است!!! ؛ (isna.ir ،1044) «.کنند. رداختپ بایدمالیات ها کیسه نوع ازاین

 

 : تحلیل مباحث-1

قانونی بکارگرفته شده دراتحادیه ی اروپا وارزیابی نتایج عملی آن نشان می دهد که هرچند  های سیاستبررسی اقدامات و 

ندازه های خود موثردرمدیریت پسماندها بوده درسطح کشورهای اروپایی فعالیت ها واقدامات قابل تحسینی صورت گرفته ودرا

نمود داشته «زباله های تر»نشان می دهدکه اثراقدامات مدیریت پسماند ها بیشتردرکنترل، اما بامداقه درنتایج عملی آن، است

 های سیاستگویای این مطلب است که ، ودقت بیشتردرمیزان افزایش حجم پسماندهای خطرناک پالستیکی و رشد انفجاری آن

 توان کنترل این بحران رانداشته است. ، موجود

هنوزاین معضل باقی است وبا توجه به اینکه میزان اقدامات پیشگیرانه ومدیریت پسماندهای موجود به مراتب ؛ درایران نیز

، یه ی اروپالذا حجم موجود وروند فزاینده ی این پسماندها همچون اتحاد، کمترازاقدامات صورت گرفته دراتحادیه ی اروپاست

قانونی و پیشگیرانه ی موجود در ایران نیز ناچیز بوده وتوان وقدرت  های سیاستطبیعی است ونشان دهنده ی این است که 

، قانونی وفرهنگسازی مصرف های سیاستمقابله با این حجم از پسماندها راندارد. روند افزایش این پسماندها نشانگر آن است که 

این ، 8484تاسال، براساس پیش بینی کارشناسان، آن موثرنبوده وچنانچه این روندادامه پیداکند درکاهش روند سعودی حجم

زباله ها تمام سطح جهان را فراخواهدگرفت و زندگی بشررادرخودغرق کرده ودیگرجایی برای زندگی باقی نخواهد ماند. حجم 

 خودتأییدی است براین مطلب. ، د شهری درسراسر جهانموجود درکف اقیانوس ها و اشباع سایت های بازیافت ومدیریت پسمان

بهره بردن از روش ها وتکنولوژی های مقابله ، مجموع اقدامات صورت گرفته از سوی کشورهای اتحادیه ی اروپا و ایران

رف درصدازحجم زباله ها رابازیافت نموده وبه چرخه ی مص14تا84موفق شده، درخوشبینانه ترین شرایط، ومدیریت پسماند

قدرت ، نشان دهنده ی این است که برنامه های کنونی، درصد نیز اعالم کرده اند 74بازگرداند وباقی مانده ی آن که آمارها تا

طغیان پالستیک ها و سرعت خلق آنها بیشترازسرعت اثربخشی برنامه ها ، مقابله بااین بحران راندارد. این سیل ایجاد شده

گویای این است که بشربرای مقابله وپیروزی براین ، صه است. این مقایسه ی سادهواقدامات دست اندرکاران این عر

ابتدا الزم است رویکرد ، نیازمندتوسل به روش های موثرتر ازروش های موجود است. برای رسیدن به این راهبرد، روندافزایشی

این باوررانداشته باشیم که دروضعیت بحرانی ونگاه مسئولین امربه وضعیت کنونی اصالح گردیده و واقعی ترشود. تازمانی که 

به دنبال اقدامات جدی و ضربات تمام کننده دراین مبارزه نخواهیم رفت. برای رسیدن به این تفاهم مشترک وقبول ، قراداریم

می محققان الزم است که ابتداء به این نکته ایمان پیداکنیم که به تأیید تما، وضعیت بحرانیِ طغیانِ زباله هایِ پالستیکی

همانند زباله ، زباله های پالستیکی به دلیل داشتن مضرات وآسیب های زیستی وبروزبیماری های العالج، واندیشمندان جهان

معضالت زیست محیطی مشترک ونوع ، بدین جهت که تمامی این نوع پسماندها) های شیمیایی و سمی وزباله های اتمی

 جزء زباله های خطرناک محسوب می گردد.  ،بیماری های مشابهی راتولید می نماید(

آن زمان است که خیلی جدی ترازروش های امروزی به دنبال راه چاره ، زمانی که حساسیت زباله های پالستیکی رادرک کردیم

ابل صرفاً دربازیافت مقدارناچیزی از پسماندها موثربوده وبخش ق، ای برای آن خواهیم رفت. ازآنجاکه روش های مرسوم امروزی

به نظر می رسد بهترین راه آنست که به دنبال راه چاره ای برای این بخش عظیم باقی ، توجهی ازاین زباله ها باقی می ماند
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نیست. چراکه اگرمنع مصرف حالل این « منع مصرف پالستیک»متوسل شدن به راه های ، مانده باشیم وقطعاً راه حل آن

 ه باشد!!!می بایست پسماندی باقی نماند، مشکل بود

قانون منع تنفس هوا وضع ، برای رفع آلودگی هوا، به همین خاطر، این تفکر دقیقاً شبیه آنست که بگوئیم که هوا آلوده است

 کنیم!!!

صورت مسئله راپاک کنیم!! بجای پاک کردن ، این بزرگترین اشتباه است که وقتی توان حل مسئله ای رانداریم، به نظر نگارنده

همانگونه که برای ازبین بردن آلودگی هوا ، یستی به دنبال یادگرفتن راهی برای حل مسئله بود. به نظرمی رسدصورت مسئله با

درمسئله ی آالیندگی زباله های ، که ازجمله حقوق اولیه وبنیادین بشری است( منع نمود) نمی توان بشررا ازنفس کشیدن

ن انسان را بکلی ازمصرف پالستیک منع نمود. شایدبتوان بنابرضرورت نمی توا، پالستیکی نیزکه جزئی از زندگی بشر شده است

برخالف حقوق مسلم بشری به نظر می رسد وبا ارکان ، ولی منع کلی آن، بشررامحدود نمود، وتارسیدن به راه حل مناسب

  اصول توسعه ی پایدار نیز همخوانی ندارد.

ح رویکرد فعلی واستفاده ازروش های نوینی همچون روش راه صحیح آن تغییر نگرش ورویکردمسئولین است. باتصحی

 می توان براین بحران فائق آمد. ، که امکان حذف کامل پسماند پالستیک ها رادارد«PFP»جدید

 

 نتیجه گیری

حاکم بر ایران وبررسی  های سیاستقانونی که درآن حاکم است وتطبیق با  های سیاستبررسی فعالیت های اتحادیه ی اروپا و

نشان می دهدکه علیرغم بکاربستن روش ها وترفندهای ، رات آن بروضعیت موجودپسماندهای خطرناک دراین کشورهااث

همچنان روندسعودی ورشدانفجاری حجم پسماند های خطرناک پالستیکی ، متعددی که دراین جوامع بکاررفته است

ااین بحران راندارد وضروری به نظرمی رسدکه باتغییرنگرش توان مقابله ب، قانونی بکاررفته های سیاستوالستیکی ادامه داشته و

وبااستفاده ازروش های نوینی که به لطف خداوندمتعال دراختیار بشرقرارگرفته وباتالش دانشمندان جوان ایرانی دردسترس 

ن رشدسعودی بتوا، بابکاربستن روش های جدیدوبسیج تمامی امکانات درایران وهمکاری باسایرکشورهای جهان، دولت هاست

تولید پسماندهای خطرناک پالستیک رامتوقف وروند آن رانزولی نمود تا آنجاکه بتوان براین تهدیدزیست محیطی پیروزگردید 

نیازمند ، جهان گرفتار دردریایی اززباله های پالستیکی رانجات داد. رسیدن به این هدف وجایگاه، وباتوسل به روش های نوین

 : چهارگام عملی دارد برنامه ریزی و طی نمودن

 ؛ ورسیدن به این نکته ی مهم که درچه وضعیتی قرارداریم «بررسی و تحلیل وضعیت موجود» -گام اول 

 «مرحله بحرانی»جامعه ی جهانی رادر، قبول این نکته که رشدانفجاری روندتولیداین پسماندهای خطرناک –گام دوم 

ن بااین موضوع روبروگردید ودرنتیجه باحساسیت باالتری به این معضل قرارداده والزم است که باروش های مدیریت بحرا

 ؛ اندیشید وبا جدیت بیشتری درراه حل این تهدیدزیست محیطی گام برداشت

، پذیرش وقبول این موضوع مهم که آالیندگی پسماندهای الستیکی وپالستیکی برای محیط زیست وزندگی بشر –گام سوم 

زباله های پالستیکی »خطرات زیادی برای سالمت بشرداشته و ، اک وپسماندهای اتمیهمچون پسماندهای سمی خطرن

و بااین نگاه ویژه به مقابله با این بحران بوجود آمده  «رانیزمستقالً بعنوان زباله های خطرناک به رسمیت شناخت

 ؛ پرداخت
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ایجاد نمودوبجای  «قانونی های سیاستتغییراساسی دررویکردو»ضرورت داردتا، برای عبورازاین مرحله–گام چهارم 

به مقابله ، «PFP»بابهره گیری ازروش های نوینی همچون روش، «محروم نمودن بشرازمنابع زیستی»و«منع مصرف»سیاست

بااین بحران واقدام درراستای حذف کامل این پسماندهای خطرناک پرداخت. این پژوهش تالش در برداشتن گام اول دارد 

 تا پیروزی براین معضل زیست محیطی باقی مانده است. وهنوز چندگام دیگر
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