
 1ه نجات زمین است؟آیا بازیافت را

رسد. در هر به ظاهر بازیافت پالستیک، یک موضوع کامال دوستدار محیط زیست به نظر می

های آن است. اما و زیان حال هر چه هست استفاده مجدد از پالستیک و جلوگیری از ضرر

کند؟ و آیا شاید بهتر نیست به جای فکر آیا واقعا این فرایند صد در صد به نفع ما کار می

هایی که کمتر به کردن به بازیافت آن، اصال پالستیک را مصرف نکنیم؟ در این مقاله ناگفته

تهای آن به مصرف و بکار ناکنیم؛ نکاتی تفکر برانگیز که در یماید را بازگو آنها توجه کرده

 .بردن پالستیک در زندگی روزمره خودمان به شکل دیگری نگاه خواهیم کرد

 کننده شیوه مناسب تفکیک نمیهای خود را بنکته اول: اغلب مردم زباله

ها ها همین عدم توجه به جداسازی مناسب پالستیکیکی از مشکالت اصلی در تفکیک زباله

ه بلب ما دقت کافی در جداسازی پالستیک را نداریم و است. اغ )یعنی خانه(از مبدا مصرف

شود. حداقل این موضوع را در کشور کمتری انجام می بازدهن دلیل فرایند بازیافت با همی

کنندگان زباله های اگر جزو دسته تفکیک ایم. مصرف کنندگانیزیاد دیده خودمان به دفعات

دهند و در کنار آن جام نتفکیک پالستیک را به درستی انممکن است خشک باشند، 

بینیم که جداسازی به شکل مناسب های خاص زباله خشک را میگردها و یا ماشینزباله

هایی در انتها خواهیم بود که شود. در نتیجه این امر مواجه با پالستیکتوسط آنها انجام نمی

این موضوع تولید  شوند. نتیجهبه شکل بی کیفیت و همراه مواد دیگر وارد چرخه بازیافت می

 .پالستیک های بازیافتی بی کیفیت است

 نکته دوم: فرایندهای بازیافت پالستیک اغلب ناکارآمد هستند
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شوند. اما انجام می با نتبجه های متفاوتی یکپالستبازیافت بسته به نوع کشور، فرایندهای 

و حتی ناکارآمد بودن آن ها آنچه مسلم است، بهینه نبودن این فرایند در بسیاری از کشور 

به محیط زیست وارد  یشتریبیاری موارد به جای سود، ضرر است. فرایندهایی که در بس

توانیم قرار دهیم؛ پس بهتر است مان را در دسته مناسبی نمیکنند. متاسفانه کشور خودمی

 .در روند مصرف خودمان یک بازنگری داشته باشیم

 ها اصال قابل بازیافت نیستندنکته سوم: برخی پالستیک

کنیم، اصال برای بازیافت مناسب نیستند. هایی که ما روزانه مصرف میبسیاری از پالستیک

رد بخشی که مناسب وارد شدن به چرخه بازیافت است نسبتا کم باشد به همین دلیل امکان دا

و نتواند تاثیر قابل توجهی در حل مشکالت زیست محیطی ناشی از دفن این موارد در طبیعت 

شاید اصال کلمه بازیافت یک مرهم و مسکن موقت به داشته باشد. در اینجا باید گفت که 

 .نظر برسد نه راه حلی دائمی

 ارم: بازیافت پالستیک و ترکیبات آلی فرار آننکته چه

کند. فرایند بازیافت پالستیک مقادیر قابل توجهی ترکیبات آلی فرار به محیط وارد می

توانند برای سالمت انسان مضر شوند و میها آزاد میترکیباتی که در هنگام ذوب پالستیک

 .هم باشند

 قابل توجهی نیاز داردنکته پنجم:فرایند بازیافت پالستیک به انرژی 

افتد که خود نیاز به انرژی بسیار باالیی در فرایند پالستیک ذوب مواد در اثر حرارت اتفاق می

شود که خود حاصل سوختن و از بین رفتن دارد. این انرژی از طریق مصرف برق حاصل می

قعی بازیافت های حرارتی است. موضوعی که تاثیر مثبت وابخشی از منابع سوختی در نیروگاه

های بازیافت های پیشرفته استفاده از روشکند. البته فناوریرا با عالمت سوال روبرو می



دهند تا انرژی حاصل از این فعالیت دوباره به چرخه انرژی را در حین فرایند مد نظر قرار می

تی برای های غیر پیشرفته و ارزان قیمبازگردد. با این حال بسیاری از کشورها همچنان روش

توان میزان انرژی باالی مصرفی را کنند که در آنها نمیبازیافت پالستیک را استفاده می

 .نادیده گرفت

 بر استنکته ششم: بازیافت پالستیک زمان

ها را به صورت دستی جدا کنند، در اغلب اوقات کارگران بازیافت مجبور هستند زباله

به نظرتان آیا این فعالیت ارزش این همه تلف  کند.موضوعی که زمان بسیاری را صرف می

 شدن زمان را دارد؟

 نکته هفتم: از نظر اقتصادی به صرفه نیست

اید که چرا صنعت بازیافت پالستیک رشد کندی دارد؟ چون در بسیاری تا حاال فکر کرده

بر موارد این فعالیت هزینه بسیاری برای تولید پالستیک بازیافتی برای صاحب صنعت در 

 .کنندهای معتبر در این صنعت دخالت نمیدارد. در نتیجه این موضوع شرکت

 !دیگر به پالستیک فکر نکنید

ها هر چند موادی پر مصرف در دنیای خالصه موضوعات گفته شده این بود که پالستیک

شویم متوجه می زمانی که به خصوص، ها پایان داد امروز هستند اما باید به دوران پادشاهی آن

توان آنها را در این چرخه توان بازیافت کرد و تا ابد نمیها را فقط تا چند بار میکه پالستیک

های بازیافتی کیفیت چندانی ندارند و انرژی مصرفی آنها قرار داد. ضمن اینکه اکثر پالستیک

 .ظلم مضاعفی به سالمت محیط زیست است


