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مقاله پژوهشی
وضعیت بازیافت ضایعات پلیمری پلی اتیلن تری فتاالت از پسماندهای شهر همدان در سال 1391
محمد تقی صمدی ،1افسانه چاوشانی ،2فاطمه سمیعی

3و*4

 .1استاد گروه مهندسی بهداشت محیط ،مرکز تحقیقات علوم بهداشتی ،دانشگاه علوم پزشکی همدان ،همدان ،ایران
 .2دانشجوی دوره دکتری تخصصی بهداشت محیط ،دانشکده بهداشت ،دانشگاه علوم پزشکی اصفهان ،اصفهان ،ایران
 .3کارشناس ارشد بهداشت محیط ،مرکز آموزش عالی بهزیستی و تامین اجتماعی ،دانشگاه جامع علمی کاربردی ،همدان ،ایران
 .4کارشناس ارشد بهداشت محیط ،مرکز پژوهش دانشجویان ،دانشگاه علوم پزشکی همدان ،همدان ،ایران

تاریخ دریافت مقاله1394/08/23 :

تاریخ پذیرش مقاله1394/10/29 :

چکیده
مقدمه :پلی اتیلن تری فتاالت یکی از مهمترین ترکیبات پالستیکی است که جهت تولید محصوالت گوناگونی همانند فیبر و ظروف بسته
بندی مواد غذایی بکار می رود .با توجه به پایداری پالستیک ها در طبیعت و همچنین قابلیت استفاده مجدد از برخی ضایعات پالستیکی
تدوین برنامه ای جامع به منظور جمع آوری و بازیافت این مواد امری ضروری می باشد.

روش کار :پژوهش حاضر یک مطالعه مقطعی بوده كه در سال  1391در مناطق چهارگانه تحت پوشش شهرداري همدان انجام گرفته

است .اطالعات مورد نیاز آن از طریق مقاالت ،سایت های معتبر ،پرسشنامه و مصاحبه با مدیریت مواد زائد جامد و مدیریت سازمان بازیافت
شهرداری شهر همدان بدست آمده است .جهت برآورد میزان پلیمر مور نظر در پسماند ،مقدار کل ضایعات جمع آوری شده توسط بخش
های دولتی ،خصوصی و ...مورد بررسی قرار گرفته و سپس متوسط میزان پلی اتیلن تری فتاالت بازیافتی در هر ماه در شهر همدان محاسبه

گردید.

یافته ها :بر اساس نتایج حاصله  17/60درصد از مواد زائد شهری شهر همدان از نوع زائدات خشک بوده که سهم ضایعات پلی اتیلن
تری فتاالت  0/99درصد می باشد .همچنین با استفاده از فرایند بازیافت می توان به میزان  3160000مگاژول انرژی و  56100دالر

به ازای  51تن ضایعات پلیمری در سرمایه ارزی صرفه جویی نمود.

نتیجه گیری :بررسی ها نشان داد که روش بازیافت از مبدا دارای کارایی بسیار باالتری نسبت به سایر روشهای مدیریتی جمع آوری
ضایعات می باشد .در همین راستا آموزش شهروندان نیز تاثیر بسزایی در گسترش فرهنگ بازیافت خواهد داشت.

مقدمه

یکی از انواع پالستیک که کاربرد بسیار زیادی در صنایع

[ .]2 ,1در طی دهه های اخیر استفاده از  PETدر صنایع

 )Terephthalate: PETاست .این محصول اولین بار در سال

پالستیک بسیار سبک و استفاده از آن مقرون به صرفه بوده

نویسنده مسئول :فاطمه سمیعی ،کارشناس ارشد مهندسی بهداشت محیط ،مرکز

در ساخت بسیاری از محصوالت نظیر انواع بطری نوشیدنی،

بسته بندی دارد ،پلی اتیلن تری فتاالت )Poly Ethylene

 1970جهت تولید بطری های نرم مورد استفاده قرار گرفت
آموزش عالی بهزیستی و تامین اجتماعی ،دانشگاه جامع علمی کاربردی همدان ،همدان ،ایران

تلفن081-32626552 :

49

ایمیلSamiee_fateme@yahoo.com :

بسته بندی به سرعت رواج پیدا کرده است .زیرا این نوع

و ماده مناسبی جهت بسته بندی می باشد .امروزه PET

پوشش مواد غذایی ،ظروف نگهداری دترجنتها و دهان شویه
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ها مورد استفاده قرار می گیرد .طبق بررسی های به عمل

بازیافتی )2( ،کاهش انتشارات اتمسفری مربوط به صنایع

آمده حدود  31درصد کل بطری های مصرفی در ایاالت

تولید کننده )3( ،کاهش آلودگی محیط زیست به ویژه آبهای

میشوند [.]3

در زمین مورد نیاز جهت دفن بهداشتی )5( ،کسب منفعت

متحده آمریکا از نوع  PETبوده که با کد  #1شناسایی

صنعت بسته بندی توسط  PETاز همان ابتدا متعهد به

سطحی )4( ،کاهش حجم مواد زائد شهری و صرفه جویی
ناشی از فروش محصوالت بازیافتی و ( )6ایجاد اشتغال در

حفاظت از محیط زیست از طریق بازیافت این محصول شده

سطح جامعه میباشد.

های آلی و میکروبی است .هنگامی که زائدات  PETدر

و نیز به دلیل شرایط خاص تاریخی و جغرافیایی شهر همدان،

است [ .]5 ,4زیرا که  PETمحل تجمع بسیاری از آالینده

محیط اطراف رها شده و دفع آنها به درستی انجام نگیرد،

از طریق نهرها و آب باران به منابع آبی وارد شده و موجب
آلودگی این منابع می گردند .بنابراین با جمع آوری و دفع

صحیح این زائدات می توان میزان بار آلودگی وارده به منابع

آبی را کاهش داد [ .]7 ,6زباله های دارای  PETدر فرآیند

با توجه به گسترش محدوده های تحت پوشش خدمات شهری
مسئله مدیریت پسماندهای این شهر از مرحله آغازین تولید
تا دفع نهایی همواره ازاهمیت ویژه ایی برخوردار بوده است.

با توجه به میزان نسبتا باالی ضایعات پلی اتیلن تری فتاالت

( 51تن در ماه) در پسماند شهر همدان ،رها سازی در محیط
زیست و عدم استفاده مجدد از این ماده با ارزش ،آلودگی

تجزیه ،اکسیژن بسیار زیادی مصرف می کنند که این امر خود

های متعدد زیست محیطی و هدر رفت سرمایه ارزی را به

دهد [ .]8امروزه قوانین بسیاری در مورد نحوه مدیریت PET

این مطالعه به منظور برآورد میزان زائدات تولیدی PET

می تواند برای آبزیان مخاطره آمیز باشد و کیفیت آب را تغییر

دنبال خواهد داشت.

و رعایت اصول بهداشتی در هنگام بازیافت آن وضع شده

در شهر همدان ،بررسی راهکارهای عملی جهت مدیریت هر

محیط زیست است .به هر حال علی رغم تالش های فراوانی

نقش بازیافت در کاهش آالینده های زیست محیطی انجام

است [ .]5وضع چنین قوانینی گویای اثرات مخرب  PETبر

که جهت جداسازی  PETاز مبدا صورت گرفته است ،هنوز
تعداد کمی (15درصد) از مصرف کنندگان اصلی پالستیک

در امر بازیافت انرژی شرکت دارند .به منظور استفاده هر چه
بهتر از این ضایعات سعی بر این است که پالستیک های قابل
احیا ،مجدد وارد پروسه تولید شده و سایر پلیمرهای غیر قابل
بازیافت نیز در تولید انرژی حرارتی مورد استفاده قرار گیرند

چه بهتر زائدات پالستیکی قابل بازیافت و همچنین ارزیابی
شده است.

روش کار

تحقیق حاضر یک مطالعه کتابخانه ایی_میدانی بوده که به
صورت مقطعی انجام گرفته است .اطالعات مورد نیاز از منابعی

نظیر مقاالت ،کتاب ها ،پرسشنامه های طراحی و تکمیل شده
و متن مصاحبه با مدیریت مواد زائد جامد و مدیریت سازمان

[ .]11-9 ,5تحقیقات انجام شده در برخی شهرهای ایران
نشان می دهد که نرخ پايين بازيافت پسماند در اکثر مناطق

بازیافت شهرداری شهر همدان استخراج گردیده است.

مواد اوليه بازيافتي ،ضعف در تفكيك پسماند از مبدا تولید

مدیریت پسماند و شرکت های خصوصی موجود در سطح شهر

به دليل عدم آگاهي بخش صنعتي از امتيازات استفاده از

است [ .]12بازیافت و احیا انرژی از  PETبه توسعه پایدار
و افزایش انرژی ملی کمک می کند .یافته ها نشان می دهد

که  5/6درصد  PETتولید شده در ایاالت متحده آمریکا
بازیافت می شود که  7/7درصد آن برای تولید انرژی سوزانده

می شود و  8/85درصد نیز دفن بهداشتی می شود [.]13

بنابراین می توان گفت که جمع آوری و بازیافت صحیح PET

تاثیرات مثبتی بر ابعاد اقتصادی و زیست محیطی جامعه

هدف خواهد داشت .برخی از این تاثیرات مثبت عبارت

است از )1( :استحصال انرژی ناشی از سوزاندن محصوالت

همدان ،طراحی و سپس در بین کارکنان مراکز مذکور توزیع

گردیده است .در متن این پرسشنامه به سواالتی در خصوص
میزان آشنایی شاغلین با عالمات تجاری پالستیک ها ،نحوه

ارائه خدمت به شهروندان در قبال دریافت ضایعات ،تعداد
افراد شاغل در آن مرکز ،سرمایه گذاری اولیه جهت تاسیس

شرکت مورد نظر و ...پرداخته شده است .بخش های دولتی
(ایستگاه های انتقال) ،خصوصی (وانت های دوره گرد دارای
مجوز) و دوره گردان فاقد مجوز به عنوان گروههای هدف در
مطالعه حاضر در نظر گرفته شده اند .میزان ضایعات بازیافتی
جمع آوری شده توسط هر گروه ارزیابی شده و در نهایت
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و ناشناخته ماندن مزاياي بازيافت براي مردم و مسئولين

پرسشنامه مورد استفاده در این مطالعه جهت ارائه به سازمان
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محمد تقی صمدی و همکاران

وضعیت بازیافت پلی اتیلن تری فتاالت در همدان
میزان ضایعات جمع آوری شده پلی تری اتیلن فتاالت در ماه

ارزی  51تن  PETبازیافتی شهر همدان برای دو حالت

( کاغذ ،کارتن ،آهن آالت  ،شیشه و )...محاسبه گردید.

مرجع ذکر شده در جدول  1میزان انرژی PETخالص و

از تفاضل میزان کل ضایعات بازیافتی ماهیانه از سایر ضایعات

خالص و پرک شده محاسبه گردیده است .با توجه به اعداد

از آنجایی که یکی از مالک های اصلی جهت تولید پرک (PET

پرک شده به ازای  51تن  PETبازیافتی شهر همدان به

تشخیص صحیح این پالستیک از سایر پالستیک ها است ،لذا

همچنین با توجه به اطالعات به دست آمده از بازار خرید و

جداسازی صحیح این مواد امری ضروری می باشد (شکل)1

 PETبازیافتی و پرک شده به ترتیب  500و  1000تومان

نظر ،میزان آشنایی کارکنان مراکز بازیافت با این عالئم بوده

و پرک شده به ترتیب  225×105و  51×106تومان در ماه

میزان  PETجمع آوری شده در بخش خصوصی ( 80وانت

از آنجایی که فرآیند بازیافت  PETدر شهر همدان توسط

آسیاب شده) مناسب از پلی اتیلن تری فتاالت ،جداسازی و

ترتیب 498 ×104و 316×104مگاژول برآورده گردیده است.

آشنایی با عالمت خاص مربوط به هر نوع پالستیک جهت

فروش ضایعات  PETدر شهر همدان ،قیمت هر کیلو گرم

 .به همین منظور یکی از موارد قید شده در پرسشنامه مورد

در نظر گرفته شده است .بنابراین قیمت  51تن PETخالص

است.

بدست آمده است.

ویژه بازیافت و 180دوره گرد تحت نظارت سازمان بازیافت)،

بخش های خصوصی ،دولتی و موارد متفرقه صورت می گیرد،

از مکان های دفن و دیگر مکان های غیر بهداشتی فاقد مجوز)

آوری و بازیافت  PETمورد بررسی قرار گرفته است .باتوجه

بخش برآورد گردیده است .عالوه بر این هزینه های تقریبی

همدان به روش خانگی (بازیافت از مبدا) ،ایستگاه های انتقال

جلوگیری از صادرات این محصول به شهر ها و کشورهای

می باشد.

گرفته است.

احداث یک شرکت بازیافت ضایعات پلیمری ،هزینه و درآمد

بخش دولتی (ایستگاه های بازیافت) و موارد متفرقه (بازیافت

میزان کارایی هر کدام از بخش های مذکور در فرایند جمع

به تفکیک ،تعیین شده و سپس میزان هزینه و درآمد هر

به اطالعات جدول  2مشخص شد که میزان بازیافت در شهر

احداث یک شرکت  PETپرک شده در شهر همدان جهت

و موارد متفرقه به ترتیب  83درصد 15 ،درصد و  2درصد

اطراف و همچنین درآمد حاصل از آن مورد بررسی قرار

همچنین به منظور محاسبه میزان سرمایه مورد نیاز جهت

همچنین نقش  PETبازیافت شده در کاهش آالینده های

حاصل از تاسیس یک شرکت  PETپرک شده برآورد

زیست محیطی و کاهش میزان زمین مورد نیاز جهت دفن

شده است .اطالعات مربوط به تاسیس چنین شرکتی در

مدیریتی ممکن با توجه به شرایط فعلی و امکانات موجود در

هزینه های اولیه و درآمد ماهیانه یک شرکت  PETپرک شده

مواد زائد مورد ارزیابی قرار گرفته و پر بازده ترین روش های

شهر همدان در جدول  3آمده است .با توجه به جدول ،3

شهر همدان ارائه گردیده است.

به ترتیب عبارتند از 187×106 :و  18×106تومان .همچنین

یافته ها

مورد مقایسه قرار گرفته است .با اختصاص ماهیانه 12

سود حاصل از بطری های بازیافتی و بطری های پرک شده

فلزی غیر آهنی با  0/9درصد به ترتیب بیشترین و کمترین

نمود.

 PETهم در این میان  0/99درصد برآورد گردیده است.

سوزراندن  PETموجب تولید گاز دی اکسید کربن (عمده

همدان را در سال  1391نشان می دهد.

گردد [ .]15لذا در صورتی که  51تن زائدات  PETبازیافت

همدان در سال  1391منسوجات با  3/45درصد و ضایعات

ماه میتوان کلیه هزینه های اولیه تاسیس شرکت را جبران

اجزا قابل بازیافت پسماند شهری را تشکیل می دهند .سهم

بر اساس مطالعات انجام شده ،مشخص شده است که

نمودار  ،1درصد هر کدام از اجزا قابل بازیافت پسماند شهر

ترین گاز گلخانه ایی) به میزان دو برابر وزن اولیه  PETمی

بررسی ها نشان داد که با استفاده از اعداد مرجع [ ]14می

نشده در شهر همدان سوزانده شود 102 ،تن دی اکسید کربن

توان میزان انرژی موجود در  PETخالص و پرک شده را
محاسبه نمود .اعداد مرجع جهت انجام محاسبات در جدول

51

 1درج شده است .در مطالعه حاضر میزان انرژی و ارزش

تولید خواهد شد .همچنین با توجه به اینکه هرتن  PETبه

 30متر مکعب فضا جهت دفن نیاز دارد [ ،]16لذا  51تن
 PET1530مترمکعب فضا در لندفیل اشغال خواهد نمود.
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جدول  .1اعداد مرجع جهت محاسبه قیمت و میزان انرژی حاصل از بازیافت پلی اتیلن تری فتاالت []14

انرژی حاصل از نوع خالص

قیمت فروش نوع خالص

PET

79-88

2-2/1

نوع محصول بازیافتی

)(MJ/Kg

)($/Kg

انرژی حاصل از نوع پرک شده قیمت فروش نوع پرک شده
)(MJ/Kg

)($/Kg

60-64

1/1-1/2

جدول .2میزان  PETآوری شده از سطح شهر همدان در ماه

واحد متولی بازیافت

وزن ماده بازیافتی
)کیلوگرم در ماه(

قیمت فروش هر کیلوگرم
)تومان(

درآمد حاصل از فروش
)تومان در ماه(

بخش دولتی

820

500

410000

ارائه خدمات به شهروندان

50000

500

25000000

 80وانت و  180دوره گرد

180

500

90000

-

25500000

-

بخش خصوصی
موارد متفرقه

51000

جمع کل

توضیحات

جدول  .3هزینه های تاسیس یک شرکت  PETدر شهر همدان و درآمدهای حاصل از آن
حقوق ماهیانه هر کارگر قیمت خرید  50تن  PETقیمت فروش  50تن PET
تعداد کارگر مورد نیاز
پرک شده در ماه (تومان( تجهیزات مورد نیاز
)تومان(
پرک نشده در ماه (تومان(

قیمت هرکدام از
تجهیزات (تومان(

 -1دو دستگاه وانت

32/000/000

نیسان

12/000/000

 -2دستگاه پرک

16/000/000

 -3دستگاه پرس

15/000/000

 -4تسمه نقاله

12/000/000

 -5دستگاه شستشو

100/000/000

10

600/000

25/000/000

50/000/000

جمع

600/000

25/000/000

5/000/000

187/000/000

18/000/000

187/000/000

 -6زمین جهت
احداث شرکت
جمع کل درآمدماهیانه
)درآمد حاصل ازPET

پرک شده -حقوق
ماهیانه کارگرانهزینه های جانبی (
*

* هزینه های تلفن ،برق ،گاز و خرابی تجهیزات که 1000000تومان در ماه در نظر گرفته شده است.
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شکل  .1راهنمای عالئم مربوط به بازیافت پالستیک های پلیمری []13
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وضعیت بازیافت پلی اتیلن تری فتاالت در همدان
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نمودار  .1میزان اجزای قابل بازیافت پسماند شهری شهر همدان در سال 1391

بحث

با توجه به نمودار 82/4 ،1درصد از زائدات شهر همدان از نوع

پسماند تر بوده و تنها  17/6درصد آن از نوع خشک می باشد.

پایین بودن میزان زائدات خشک ،نشان دهنده استفاده کمتر
مردم از مواد فراوری شده ،آماده و بسته بندی شده است.

محاسبات مربوط به  51تن  PETبازیافتی در شهر همدان

نشان می دهد که تبدیل  PETبازیافتی به شکل پرک شده
می تواند باعث صرفه جویی  372×104مگاژول در ماه گردد.

برنامه های تبدیل مواد زائد به انرژی مستلزم سرمایه گذاری

است و توجه خاص مسئولین را می طلبد .عملیات بازیافت
و جداسازی  PETمستلزم توجه و دقت خاصی است ،زیرا

هر گونه آلودگی نظیر وجود بطریهای  PETرنگی و دیگر
پلیمرهای پالستیکی ،گرد وغبار ،برچسب ،آب و رطوبت،

سنگریزه و شیشه موجب کاهش کیفیت  PETبازیافتی پرک
شده از لحاظ قیمت و انرژی خواهد شد.

همدان  156×104تومان می باشد که صرفه اقتصادی ندارد،

هر چند موجب اشتغال زایی در بخش خصوصی شده است.
به نظر می رسد دالیل این امر دوری ایستگاه های بازیافت از
منازل ،نامناسب بودن ارائه خدمات به شهر وندان و فراگیر

نشدن فرهنگ جمع آوری و تحویل مواد زائد به ایستگاههای

بازیافت باشد .لذا تالش هر چه بیشتر سازمان مدیریت

پسماند جهت آموزش شهروندان و نهادینه کردن فرهنگ

بازیافت بخصوص در مناطق محروم موجب کاهش هدر رفت
مواد قابل بازیافت و سرمایه خواهد شد .همچنین حمایت از
فعاالن در بخش بازیافت نیز موجب دلگرمی هر چه بیشتر

این افراد و جذب نیروهای جدید می گردد .البته آموزش در

حیطه بازیافت نه تنها باید به نحوه صحیح جداسازی مواد
خشک تاکید کند ،بلکه باید شیوه های بازیافت بهداشتی را

خصوصی دارای مجوز رسمی بازیافت ،ایستگاههای بازیافت و

نیز به افراد آموزش دهد [.]17

در ماه میباشد که نشان دهنده کارایی و فعالیت مطلوب

گذاری اولیه باالیی نیاز دارد ،اما به دلیل درآمد زایی بسیار

موارد متفرقه به ترتیب  25×106و  41×104و  9×104تومان

بخش خصوصی می باشد .بر اساس اطالعات به دست آمده
از مسئولین سازمان مدیریت پسماند شهر همدان و همچنین

مصاحبه با مسئولین ایستگاه های بازیافت مشخص گردید

که بخش دولتی ماهیانه  25×104تومان به عنوان حقوق به
هر کدام از متصدیان ایستگاه های بازیافت پرداخت می کند.

همچنین به منظور تشویق شهروندان جهت تحویل مواد

53

حالی که درآمد کلی ناشی از مواد بازیافتی در  9ایستگاه شهر

بازیافتی به ایستگاههای جمع آوری ،هر ماه  15× 104تومان

هر چند تاسیس شرکت های  PETپرک شده به سرمایه
خوب تاسیس چنین شرکت های می تواند توجیه اقتصادی

مطلوبی داشته باشد .به عنوان مثال در تحقیق حاضر ،هزینه
های تاسیس و درآمد ماهیانه برای یک شرکت  PETپرک

شده به ترتیب  187×106و  18×106تومان به ازای  51تن
 PETبازیافتی محاسبه گردید .این بدین معنا است که با

تاسیس یک شرکت پرک در طی  15ماه می توان هزینه های

اولیه را جبران نمود .طبق مطالعات صورت گرفته در کشور
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مجله علمی پژوهان

دوره  ،14شماره  ،1پاییز 1394

ایتالیا ،پرک بازیافتی بسته به خلوص و آلودگی آن به میزان

های ملی می گردد ،بلکه کاهش انتشار آالینده های زیست

کاهش گازهای گلخانه ایی به ویژه دی اکسید کربن یکی

همچنین مشخص گردید که روش بازیافت خانگی (بازیافت

تولید دی اکسید کربن به میزان دو برابر وزن اولیه PET

می باشد .همچنین از نکات فنی مهم در حیطه بازیافت و

 360-6000دالر در ماه درآمد زایی دارد [.]17

از اهداف پروتکل کیوتو می باشد .سوزاندن  PETموجب
خواهد شد [ .]18لذا با توجه به این مطلب الزم است تا

محیطی و ایجاد فرصت های شغلی را نیز به دنبال خواهد شد.

از مبدا) بهترین و کارامد ترین روش مدیریتی بازیافت PET

جمع آوری ضایعات ،گسترش فعالیت های آموزشی در این

از سوزاندن  PETبه هر منظور جلوگیری کرده و موجبات

زمینه و جلب همکاریهای بین بخشی می باشد .همچنین با

اینکه میزان ضایعات  PETدر شهر همدان  51تن در ماه

و در راستای حفاظت از محیط زیست پیشنهاد می گردد

کاهش انتشار دی اکسید کربن را فراهم نمود .با توجه به

برآورد گردیده است ،لذا جمع آوری و بازیافت این ضایعات
ماهیانه موجب کاهش انتشار  102تن گاز دی اکسید کربن
به جو خواهد شد.

همچنین با توجه به اینکه هر تن  PETبه  30متر مکعب
فضا جهت دفن نیاز دارد ،بنابراین  51تن  PETبازیافت نشده

به 1530متر مکعب فضا در لندفیل نیاز دارد .لذا با بازیافت
 51تن  PETدر شهر همدان ،میتوان به میزان  1530متر
مکعب در فضای لندفیل صرفه جویی نمود.

هدف حمایت از گسترش فرهنگ بازیافت ضایعات پلیمری

متقاضیان بخش خصوصی مایل به بازیافت ضایعات  PETاز
سوی مراجع مسئول مانند سازمان های بازیافت در هر استان

مورد حمایت قرار گیرند.
تشکر و قدردانی

این مقاله بر گرفته از طرح تحقیقاتی دانشجویی به شماره

( )9112154450مصوب شورای پژوهشی دانشگاه علوم

پزشکی همدان می باشد .نویسندگان بدینوسیله از حوزه
معاونت پژوهشی دانشگاه که این طرح را از نظر مالی حمایت

نتیجه گیری

در این مطالعه میزان  PETتولیدی در شهر همدان و وضعیت

نمودند ،تشکر و قدردانی می نماید.

کنونی بازیافت آن مورد بررسی قرار گرفت .با توجه به میزان

تضاد منافع

جمع آوری و بازیافت آن نه تنها موجب باز گشت سرمایه

است.

باالی  PETجمع آوری شده در شهر همدان ( 51تن در ماه)

این مطالعه برای نویسندگان هیچ گونه تضاد منافعی نداشته
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Abstract
Introduction: Poly ethylene terephthalate (PET) is one of the major plastic compounds which are used
to make different productions such as fibers and food containers. Due to the stability of the plastic in the
nature, as well as reuse ability of some plastic wastes, codification of an integrated program to collect and
recycle these materials is necessary.
Methods: In this cross-sectional study, being done in four areas covered by Hamadan municipality, data
was drawn from the range of journals, authentic internet sites, prepared questioners and direct interviews
with solid waste manager and recycling organization director of Hamadan municipality. In order to estimate the amount of plastic waste, the total amount of wastes collected by public, private and itinerant
sectors were evaluated. Then, the average rate of recycled PET was calculated per month.
Results: According to results, 17.6% of city waste matters in Hamadan was in form of solid wastes,
which PET’s contribution was 0.99%. By recycling process, also, it is possible to save 3160000 MJ energy and 56100$ from 51 tonnes of plastic waste.
Conclusion: The result of this study showed that household recycling approach is more effective than
other waste collecting management methods. In line with this, training people can play an essential role
in learning recycling approaches.
Keywords: Poly ethylene terephthalate, Recycling, Dry waste
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