أضرار نفايات البالستيك على البيئة

طرق الوقاية من أخطار المواد
البالستيكيه

يتسبب التخلص من األكياس البالستيكية حرقا ً إلى
أنبعاثاااغ زاةيااة سااامة كالنيتكسااي اغ التااى اار
باااال الل الجاااتوت ي يااان مااان نساااب ال ركبلااا
الع ااتية ااى ال ااتاي م ااا يااان إ ا راباغ ااى
ال ظام البيئي الجتوت ك اا أ ال ااةاغ ال تعاا ن
من لية حرق البالستيك ترك آثرها لاى ال ان
العاا اي لسنساااا ي لااى علتياااخ ي لااى كااا لياااة
ينسيج مان اننساا يالاياتا يال بااغ حتاىت ك اا
ااا ااي أ اااق األعض يلاات معااا ع ميااا
أ
الشار الجت يااةت يإلهال اا ااي الباااع يال اي اااغ
ينمر كام الايا الباريخ

ضرورة استخدام أواني البايركس أو السيراميك
في أفران الميكروويف بدال من األوانى
البالستيكيه .
يجب على محالت الوجبات السريعة تحضير
وتقديم األغذية في أوعية مصنوعة من الورق
بدال من األوعية الرغوية المصنوعة من الفلين،
حيث تبين أن تلك األوعية تتسرب منها بعض
أنواع الديوكسين الخطيرإلى جسم اإلنسان .

جامعة طنطا  -كلية العلـوم
شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئـة
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أثر المواد البالستيكيه
على اإلنسان والبيئة

إشــــــراف
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عبد العزيز لطفى عبد الدايم

أضرار نفايات البالستيك على التربة

عميد الكلية

راكم ال فايااغ البالساتيكية ال يار قابلاة للتالا اى
التربة يجعل ا فهن عتبت ا لى ال ان ال تيا ت
نتيجااة لتااراكم مااا النيتكسااين الخ اار ت ك ااا أ
ال جاجااااغ البالساااتيكية يزيرهاااا ااا األ شاااا
اان
يال با اااغ ماان ال اات ي اجااب ااتي الش ا
التربة م ا يفسنها ييهت كا ة الاشراغ الاية ي ا
ل ى كتي ا البيتلتجي .
ييان
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صناعة البالستيك
عت ن صا ا ة البالساتيك حالياا يبشاك كبيار لاى
ال تا األيلية ال ستخرجة مان الا ف الخاام يال ااة
ال بيعي يالفامت ي ن ى التحناغ األيلية ال شاكلة
للبالستيك بالبتلي راغ ( يحناغ الب اي ال تكرع )ت
يهاااا الباااتلي راغ بااااع ااان سالسااا كي يالياااة
القاااااة تكااااات مااااان ال يااااانعيجين يالكربااااات
ياألكسجين يال يتريجين يالكلتع..

أنواع المواد البالستيكية
البالسااتيك ال اار حراعيااا يالاااو يت ي ا بت ا ثرباااانعجاغ الاااااراع العاليااااة يالاااااو يسااااتخنم ااااي
ص ا ة الخيتط يالابال يال ستجاغت ياألكريلك
Acrylicال ستخنم ي صا ا ة الساجا يال ااط
العاااا ا ي يال جااااام ال هااااايم للكسررررر يأكياااااس
التستق يالعلب يلعب األطفال يأنابيب الرو ي اي
ليااااس األسااااالك الك رباليااااة صاااا ا ة ال اااااط
العااا ا ي يالااانهاناغ يماااتا الت جيااان يالعاااتاةل
الك ربالية يالجلت الع ا ية.
-2البالستيك زير ال ر حراعيا ت يهاا ال تع مان
البالستيك يهايم عجاغ الااراع العالياةت ي تكسار
سالساا الباااتلي راغ ياااخ ااان ساااخي خ ي ي كااان
قتلبتاااخ مااار أ ااار ت يملاااال تلاااك ال المي ااااغ
ال ستخنم بكلر اي ال اابل لعا أياناي ال عاام
يالكراسي يال اي غت يكالك األلتا ال ساتخنمة
ي كست أياني ال ي .

التحذيرات المتعلقة بالتعامل مع
المنتجات البالستيكيه
حذر المختصون من استخدام أكياس البالستيك أو
النايلون ،وكذلك أكواب البالستيك لنقل أو حفظ أو
تناول األغذية أو االشربة فيها ،حيث تبين احتروا
تلك المواد الغذائية الموجودة في البالسرتيك ،علرى
تراكيررم مرتفعرره مررن متبقيررات البالسررتيك ،وبسرربب
سررهولة ذوبرران البالسررتيك فرري المررواد الد نيررة فرري
الجسررم ،فإنهررا تسررتطيع التغلغررل إلررى داخررل جسررم
اإلنسان والتسبب بحدوث انعكاسات صحية
 .تجنب مالمسة المواد الغذائية للبالستيك ،وكرذلك
منرررررع اسرررررتخدم اتنيرررررة البالسرررررتيكية فررررري أفرررررران
الميكروويررررف ومنررررع وضررررع المررررا فرررري نرررراني
بالستيكية وتبريد ا أو تجميد ا في الثالجة.
تجنب مالمسرة المرواد الغذائيرة للبالسرتيك ،وكرذلك
منرررررع اسرررررتخدم اتنيرررررة البالسرررررتيكية فررررري أفرررررران
الميكروويررررف ومنررررع وضررررع المررررا فرررري نرررراني
بالستيكية وتبريد ا أو تجميد ا في الثالجة.
لتو ررررف عررررن تسررررخين األكررررل فرررري الميكروويررررف
باسررتخدام أوانرري بالسررتيكية ،وخاصررة تلررك المررواد
الغذائيررة المحتويررة علررى الررد ون ،حيررث انرره تحررت
درجررررررات الحرررررررارة العاليررررررة ،يحرررررردث انبعرررررراث
للديوكسرينات مرن البالسرتيك ،فتخرتلط مرع الطعرام،
مما يؤدي إلى تسمم من يتناول تلك األغذية .

أضرار تفاعل البالستيك مع الحرارة
على اإلنسان

المواضيع

لألسففففف يافففففل الك يففففران عففففن أضففففرار اسففففت ا
البالستيك فى حفظ األشياء السفاخنة خاصفة الطعفا
االشففرا أ أتبتففد ال راسففات تفاعففل البالسففتيك مففع
الحففففففرارة خاصففففففة التفففففف تحتففففففو علففففففى مففففففادة
“ال يوكسففين” اينففتع عن ففا م ففاطر شفف ي ة علففى
صحة اإلنسانأ فإن التفاعل ينتع عنه تسر مفواد
.مضرة إلى الطعا أا الشار مما يؤد ألمراض
امادة “ال يوكسين” هف السفبا الرسيسف لمفرض
السكر االعقم ل ى الرجال االنساء أيضاًأ اأتبتد
ال راسففات أيضفا ً علففى بعففن الحيوانففات أنففه يسففبا
تشوي ات خلقية ففى األجنفةأ كمفا تضفر تلفك المفادة
بالا ف د الاففماء اينففتع عن ففا اضففطرابات هرمونيففة
امشاكل جل ية امشاكل بالرسة االج از المناع

