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پالستيك قاتل خاموش محيط زیست
شناخت پالستيك:
تاريخچه و سررراز ان ترررستي بسرررليا به ل

ان سرررا  1868با می گادد .نمانی كه Joh Wesley hyatt
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ویژه کارکنان دهياریها و شوراهایهای اسالمی روستا

ياوكسيلينِ حات ان كلان و نيلايا اسيد را با كافور مخلوط نمود تا ماده اي كامب ملفاوت و محصولی تانه به نام سلولوئيد
را ديد زورد .ان سلولوئيد در ساخي و توليد توپ هاي بيليارد اسلفاده شد و با توجه به نيان رون بااي يا ماده جديد سلولوئيد
توسته يافله و بدين تاتيب تستي بسليا رونق يافي .در توليد بسلياها ؛ ان گان ط يتی و مواد نفلی اسلفاده می شود،
هيدروكابن هاي ايه نظيا اتان يا ملان بلوك هاي ساننده بسليا را ت شكي می دهسد و ان اين بلوك ها تاكيب ساده تا
هيدروكابسی كه مونوما ناميده می شود سپس مونوماها با فاايسد ليمايزاسيون ليماها را تشكي می دهسد كه اماونه تحي
عسوان بسليا با تاكي ات ملسوعاي به مصاف میرسد.
ويژگی مسح صا بفاد ليماها زنها را در رده ا م صاف تاين مواد در جهان لاارداده ا سي .باخی ان اين ويژگیها ع ارتسد
ان :س ا بودن ،عايق بودن در باابا الكلاي سيله ،شفافيي و لابليي رنگ ذياي ،مقاومي باال در باابا شاايط جوي نا ايدار،

در كار لوله ك شی مورد ا سلفاده لاار می گياند .باخی ان ب سليا ها مانسد زدامس يا ال سليا ان ل سمي هايی ان گياهان
درسي می شوند ،بسليا ها را ان دو طايق توليد می كسسد ؛
 دسله او بسليا هاي سلولزي هسلسد كه ان چوب ساخله می شوند شام ؛ ابايشم مصسوعی ،سلفون ،توپ يسگ ونگ و
فيلم سلولوئيد
 دسله دوم بسليا هايی كه ان نفي ساخله می شوند شام ؛ اجزاي چااغ جلو و عقب اتوم ي  ،اجزاي ساويس بهداشلی،
شيشه هاي نشكن ،كبه ايمسی ،تجهيزات زشكی  ،طسابها و الياف و نخ هاي بافسدگی و هزاران كارباد در تستي
خطرات زيست محيطي كيسههاي پالستيكي
افزايش بی رويه توليد و عدم تجزيه زنها تو سط موجودات ننده بويژه ب سلياهاي مورد ا سلفاده در ب سلهبسدي مواد ذايی،
تستي و كشاورني س ب ان اشلگی عظيم زلودگی محيطی میشود .نباله هاي بسليكی ان طايق خاك كادن  ،سوناندن در
دماي نياد و بانيافي دور ريخله می شوند ،دراثا سوناندن ب سلياهاي لی وني كلاايد ،زاليسده هاي زلی ايدار توليد می
شوند كه به فوران ها و ديوك سين ها متاوف اند .با ا ساس تحقيقات انجام شده ساالنه بيش ان  3ميليون تن ب سليا در
اياان توليد می شود بي شلا اين ب سليا ها نيز با دوام ه سلسد و تدها سا طو می ك شد تا بخودي خود تجزيه و نابود
شوند .هسگامی كه كيسه هاي بسليكی به عسوان نباله دور ريخله می شوند به علي ماندگاري بيش ان  500سا در محيط،
باعث زلودگی محيط نيسرري می شرروند اين كيسرره ها به همااه باد جابجا می شررده و وارد رودخانه ها و كانا هاي زب می
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خوردگی مواد شيميايی و مقاون بصافه بودن
هزاران نوع مخللف ان بسلياها وجود دارند ان كيسه هاي خايد گافله تا اس اب بانيها ،سی دي ها و لوله هايی كه
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شوند در نليجه موجب گافلگی زبااههها شده و در ب سياري موارد به علي ساكن ماندن زب ،ناد و ولد انواع ح شاات افزايش
می يابد .كي سه هاي ب سليكی در تورت ورود به محيط ني سي دريايی ،وارد ننجياه ذايی جانوران دريايی شده و ساالنه
هزاران گونه ان جانوران زبزي ان ل ي وا  ،دلفين  ،فا و الك شي و نيز اندگان دريايی ا شل اها با اثا خوردن اين كي سه
ها و خفگی نا شی ان زن جان می دهسد .كي سه هاي بلتيده شده حلی س ان ماگ جانوران و تجزيه زنها نيز سالم می مانسد،
بسابااين دوباره ااكسده شده و جان حيوانات ديگا را مورد تهديد لاار می دهسد و در تورت دفن در نمين بتلي دا شلن مواد
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نفلی و خاتيي تجزيه نا ذياي در خاك بالی می مانسد و ان اين طايق وارد ننجياه ذايی انسان می شوند و خطاات ج اان
نا ذياي را بااي سبمي انسانها به همااه دارند.
كدهاي بازيافت پالستيك:
بانيافي بسرليا همانسد بانيافي ديگا مواد مانسد كا ذ نيسري و بايد انواع بسرلياها را به ترورت جداگانه بانيافي
نمود در يا ايسصورت فاايسد بانيافي با مشك روباو خواهد شد.
انلهاي ها ظاف بسليكی يا عدد داخ مثلثی با يكان درج شده اسي انواع بسليا ها با عبئم اخلصاري؛

نيسي محيطی روسلا" می باشد .همچسين در بسد  2همين ماده با بارسی و شساخي كم ودها ،نيانها و نارسايیهاي بهداشلی
و زمونش در خصوص زنها بتسوان وظايف مهم دهيار محلام تاكيد شده اسي .با همين اساس و با توجه به مطالب عسوان شده
در مقدمه ،موارد ذي جهي "كاهش مصاف بسليا در روسلا" يشسهاد میگادد:
 زمونش ساكسان ان طايق تهيه و نصب ت ليغات محيطی در لالب باوشور و وسلا ،نصب بسا و باگزاري كبسهاي زمونشی
 حداالمكان ان ظاوف يا بسليكی اسلفاده گادد.
 بطاي زب با لابليي اسلفاده مجدد تهيه گادد.
 حداالمكان بصورت عمده و بدون بسله بسدي مواد ذايی تهيه گادد.
 ان كيسه هاي ارچه اي هسگام خايد اسلفاده كسيم.
 ان نیهاي اسلي بااي مصاف نوشيدنی اسلفاده شود.
 حداالمكان ان محصوالت و ظاوف يك ار مصاف اسلفاده نگادد.
 درخواسي ان زمونگار مدرسه جهي زمونش به كودكان در خصوص كاهش مصاف بسليا بصورت دورهاي و خش
فيلمهاي زمونشی
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 ،PS ،PP ، LDPE ،PVC ، HDPE ،PETو ساير موارد شساسايی میشوند .كه ان اين ميان  PVCخطاناك تاين نوع
زن اسي.
راهكارهاي كاهش توليد پالستيك:
بااساس بسد  1ماده  10اساسسامه ،تشكيبت و سانمان دهياري ها ،اولين وظيفه تتايف شده بااي دهيار " به ود وضع
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 اسلفاده ان روشهاي تشويقی و تا يب گادشگاان به جمع زوري نبالهها خصوتا محصوالت بسليكی در محيطهاي
گادشگاي روسلايی
 اسلفاده ان ظافيي انجمنهاي محيط نيسلی () NGOهاي محيط نيسلی در اكساني محيطهاي روسلايی و زمونش
ساكسين
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 در رون بزرگداشي رون جهانی بدون كيسه بسليا مصادف  21تيا ،مسابقات نقاشی در مسجد باگزار گادد و كانون هاي
تابسلانی جهي يادگياي و فاهسگ ساني " كاهش مصاف بسليا " بااي خانواده ها تشكي گادد.
ماخذ :كلاب بسليا لات خاموش محيط نيسي ،نويسسدگان  :سارا ميانايی -ستيده چاا تليخانی – شيوا شفيع خانی  ،شهاداري مسطقه ، 5
1398
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