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  را جدی بگیریم. پالستیک ها  معضل استفاده بی رویه از

در و به وفور  می باشند سبکو  ارزانکه  به این دلیل افتند،یم دیخر سهیک ایآب  یبطر ادیهمه  د،یآیکه م کیاسم پالست

 عموم قرار دارند.دسترس 

 ،دقلمداد می ش « ماده ای بی پایان » چوب یا فلزموهبتی به نظر می رسید. پالستیک در مقایسه با تولید پالستیک در ابتدا 

ز توده های انبوه ضایعات صنعتی هر مقدار پالستیک که می خواهید تهیه این باور تا حدی پیش رفت که می توانستید ا

 .کنید

مضر و چیز بسیار  ند که اناگهان به این نتیجه رسیده ، ندجا را فراگرفتهمهها پالستیک مانی به وجود آمد که معضل اصلی ز

 اند. را حس کرده کیبحران پالست طرخدنیا همه  یتازگ هو ب است خطرناکی

 ست؟ی: راه درست مبارزه با آن چدیپرس دیبااما 

قدر  آن دید؛ درواقع، پالستیک آنو براحتی در دسترس بودن را باید در سبکی و ارزانی  استفاده از آنها علت این گستردگی

 .ه استپذیر شد آسانی توجیه بهنیز است که دورریختنش  و در دسترس ارزان

توان . شیشه، فوالد و آلومینیوم را میمی باشندکه یکی از بدترین مواد برای بازیافت  هستاین اصلی پالستیک ها مشکل 

اما پالستیک با هر بار  .د ساختها با همان کیفیت اولیه محصول جدیشمار بار ذوب کرد، تغییر شکل داد و با آنتقریباً بی

توان از آن بطری دیگری با همان کیفیت اولیه افتد. پس از بازیافت بطری پالستیکی نمیاز کیفیت می زیادیبازیافت تا حد 

 ساخت. 

 بار مصرف است. کی یها و حذف آنها از شمار کاالها کیچاره کار، استفاده معقوالنه تر از پالست

 اما ما غافل کند، طبیعت وارد را کمتری پالستیک ما های کوچک خانه همین وجود داردکه می تواند در کوچکی راهکارهای

 هستیم .



2 
 

 استفاده کردن کم بایستی با خودمان عهد ببندیم که آنگاه بشود حساس خانه در پالستیکی ءشی هر دیدن به چشممان اگر

 بشود : شروع خانواده یک اعضای مدیریت با و ما خانه چهاردیواری از تواندمی پالستیک از

 نکنیم استفاده پالستیکی بارمصرفِ یک هایسفره و نوشیدنی هاینی ها،ظرف از. 

 برسانیم کمترین حد ممکن به بطری های پالستیکی را آب در  و نوشابه مصرف. 

 کنیم خودداری پالستیکی هایکیسه گرفتن از امکان حد تا ها،فروشگاه در. 

 کنیم استفاده بار با قابلیت استفاده چند پالستیکی، ظرفهای و هاکیسه از. 

 محل یا خانه خشک پسماندهای دیگر همراه و کنیم، آوری جمع و تمیز آب باکمی را... و پنیر، ماست، هایظرف 

 . بدهیم ماشین های جمع آوری بازیافت تحویل کار،

 نکنیم رها خیابان و کوی یا طبیعت در را پالستیکی چیز هیچ. 

 بیاندازیم، بازیافت برای شدهطراحی هایمخزن درون را پالستیکی پسماندهای اگر حتی که باشیم داشته یاد به 

 .است مصرف کردن کم کار بهترین پس،! شوندنمی بازیافت هاآن بیشتر

 بگذاریم میان در دیگران با را اصول این کاری، هایمحیط در و خانوادگی دیدارهای در. 

 د. خوشبختانه امروزه فناوری تولید کیسه های تجزیه پذیر که سعی کنید تا حد امکان از پالستیک استفاده نکنی

هستند نیز به کمک ما آمده است و در صورت فراگیر شدن می تواند بخشی از مشکالت  سازگار با محیط زیست

 موجود را رفع کند. 

 شود و هنگام خرید کیسه پارچه ای به همراه داشته باشید.  خرید های عمده انجام دهید تا کیسه کمتری مصرف 

  .از ظرف های یکبار مصرف تا حد امکان استفاده نکنید 

  .به جای خرید بطری آب معدنی، ظرف آب و یا لیوان خود را به همراه داشته باشید 

  .در نهایت پسماند های خشک و تر را از هم جدا کنید 

 را کمتری پالستیک همیشه کنیم سعی که است این تر ساده حل راه رسدمی نظر به موارد این همه با

  کنیم. شروع خودمان هایخودمان و خانه از بایستی اول را کار این و کنیم وارد طبیعت به


