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نیلوفر یاوری   
دانشجوی کارشناسی شیمی کاربردی دانشگاه بوعلی سینا، همدان

نگاهی به ریزپالستیک ها
     پالســتیک ها، پلیمرهــای آلی مصنوعی هســتند که از 
پلیمرشدن مونومرهای اســتخراج شده از نفت خام و گاز ایجاد 

می شوند.
برخــی از رایج ترین پلیمرهای پالســتیکی موجود در محیط 
زیست عبارت اند از: پلی- استایرن، اکریلیک، پلی اتیلن )موجود 
در شــوینده ها و پاک کننده های صورت( پلــی- وینیل کلرید، 

پلی استر و ...
ریزپالستیک ها را می توان به دو دسته کلی به این شرح تقسیم 

کرد:
٭ ریزپالستیک های اولیه که در اندازه های میکروسکوپی تولید 
و در انواع مختلف پاک کننده های صورت، ابزار تمیز کنندة قایق 

و به عنوان ناقل برای داروها استفاده می شوند.
٭ ریزپالستیک های ثانویه که از تخریب شیمیایی، مکانیکی و 

نوری پالستیک ها تشکیل می شوند.

شیمی، صنعت  و  زندگی

پالستیک 

اشاره
بخش بزرگی از وســایل اطراف ما را ریزپالستیک ها تشکیل 
می دهند. در واقع پالستیک ها آنچنان در زندگی مورد استفاده 
هستند که  بخشی جدایی ناپذیر از زندگی بشر شمرده می شوند. 
ســاالنه میلیاردها تن از ریزپالستیک ها ساخته و در کارخانه ها 
ذوب و برای ســاخت وسایل پالستیکی اســتفاده می شوند. در 
همین حال به عنوان خطری جدی ســالمت محیط زیســت، 

انسان ها و حیوانات را تهدید می کنند. 

محیط  اقیانوس،  پالســتیک،  ریزپالســتیک،  کلیدواژه ها: 
زیست، آب

 
مقدمه

انســان ها از آغاز دهه 1940 به صورت انبوه پالســتیک تولید 
کردند و این تولید در ســال های بعد افزایش گسترده ای یافت. 
حدود 20 تا 25 درصد از پالستیک هایی که وارد محیط زیست 
می شــوند، طول عمر متوســطی دارند اما بیشتر پالستیک ها 
بســیار پایدارند و ممکن است برای دهه ها یا حتی هزاران سال، 
شکل پلیمری خود را حفظ کنند و روی محیط زیست اثرهای 

نامطلوبی به جا بگذارند.
از آنجا که ریزپالستیک ها1، به عنوان موادی مصنوعی و سازنده 
وســایل پالســتیکی، موادی زیســت تخریب ناپذیرند از جمله 

تهدیدهای جدی برای محیط زیست به شمار می آیند.

ریز
و اثرهای زیانبار آن بر محیط زیست
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ورود به محیط زیست
ریزپالستیک ها برای استفاده در کارخانه ها به نقاط مختلفی از دنیا 
فرستاده می شوند. ممکن است در جریان فرایند ساخت، آزاد شوند یا  
هنگام حمل و نقل از راه دریا، به آب ها وارد شوند. ذره های این مواد با 
ورود به چرخه آبی جهان، به سرعت با جریان آب جابه جا می شوند و با 

تجمع در این سیستم شروع به تخریب می کنند.
کــره زمین پنج چرخاب مهم دارد که به عنــوان مراکز جمع آوری 
ریزپالســتیک ها عمل می کنند که از آن میــان، مرکز اصلی تجمع 
ریزپالستیک ها، چرخاب اقیانوس آرام است. بیشترین میزان آلودگی 

در این ناحیه است و به آن زباله دان اقیانوس آرام گفته می شود.
چرخاب ها آلودگی هــای مختلفی را دربرمی گیرند اما زیســت 
تخریب ناپذیربودن ریزپالستیک ها، آن ها را در میان مهم ترین منابع 

آلوده کننده قرار می دهد.

چگونگی اثرگذاری ریزپالستیک ها
دانه های موجود در خمیردندان ها یا مواد موجود در لوازم آرایشی 
و پاک کننده های صورت، معمواًل از نمونه هایی از ریزپالســتیک ها 
هستند برخی از این مواد پس از ورود به فاضالب و پیوستن به این 

زباله دان بزرگ می توانند ارتش پالستیکی بزرگی تشکیل دهند.
تکه های پالســتیکی بزرگ تر مانند کیسه های پالستیکی خرید 
روزمره یا بطری های آب و ... هم می توانند از خشــکی به آب منتقل 
شــوند و در گذر زمان به انواعی از ریزپالستیک ها تبدیل شوند. در 
این حال ریزپالســتیک از راه کارخانه ها به آب منتقل نشده بلکه در 
نتیجه تخریب، به محیط راه یافته است. این ریزپالستیک ها اگر به 
اندازة کافی مخرب نباشند با انواع دیگر ریزپالستیک پیوند شیمیایی 
تشکیل می دهند یا با چسبیدن به سطح و حفره زباله های موجود در 

آب، باعث سمی شدن آن می شوند.
انباشته شدن ریزپالستیک ها در آب ها از چنان گستردگی ای برخوردار 
اســت که زباله دان بزرگ اقیانوس آرام با وسعت کنونی در حد ایالت 

تگزاس، دیری نمی پاید که به اندازه ای در حد کل قاره آمریکا برسد.
گردش و جریان این ســموم در آب ها، دســترس پذیری آن ها را 
بــرای ماهی ها، لجن خوارها، پرنده های ماهی خوار، نهنگ ها و دیگر 
موجودات آســان می کند. این موجودات از ذره های شناور موجود 

در آب را، که به تخم ماهی ها و غذا شبیه هستند تغذیه می کنند.

هنگامی که ریزپالســتیک ها به بدن این موجودات راه می یابند 
نه تنها سموم ناشــی از آن ها در بدنشــان آزاد می شود، مشکالت 
تغذیه ای نیز ایجاد می کنند؛ از آنجا که این مواد در بدنشــان هضم 
نمی شوند، احساس سیری کاذب می کنند و همین عامل باعث مرگ 
آن ها می شود. از سوی دیگر، در زنجیره غذایی زمانی که موجودی، 
موجود دیگری را به عنوان غذا می خورد، ریزپالســتیک ها و سموم 
ناشــی از آن امکان انتقال پیدا می کنند. در نتیجه ســالمتی همه 
موجودات در آن زنجیره غذایی بــه خطر می افتد، زندگی دریایی 
مختل می شــود و زیستگاه اقیانوس ها تغییر می کند. گفتنی است 

هنوز همه اثرهای زیانبار ریزپالستیک ها برای ما شناخته نشده اند.
 

نتیجه گیری
با آگاهی از چنین اثرهای زیانبار پالســتیک ها بر محیط زیست 
و ســالمتی حیوانات و انســان ها چگونه می توانیم از گسترش این 

وضعیت جلوگیری کنیم؟
این کار شاید در گام نخست، محال و زمان بر باشد اما با تغییرات 
کوچک جمعی، می توان این هدف بزرگ را عملی کرد که نمونه هایی 

از آن به این قرارند:
بازیافت بیشتر مواد پالستیکی، استفاده از مواد شیشه ای، کاغذی 
یا مواد زیســت تخریب پذیر به جای بســته بندی های پالستیکی، 
عدم اســتفاده از خمیر دندان ها و مواد پاک کننده صورت که حاوی 
میکروپالستیک ها هستند، فرهنگ سازی و .... با این قدم های به ظاهر 
کوچک می توان نقش ارتش بزرگ پالستیکی را در طبیعت کمرنگ 
کرد تا محیط زیست بار دیگر، به حافظان اصلی خود تعلق پیدا کند.

طرح ابتکاری جالب روی کیســه های خرید با شعار »بسته های 
پالستیکی مرگ اورند«، با تصویر حیواناتی که قربانی پالستیک های 
موجود در محیط زیســت شده اند، بار دیگر به ما یادآوری می کنند 
که استفاده بی رویه از مواد پالستیکی و رها کردن آن ها در طبیعت 

به نابودی محیط زیست، حیوانات و در نهایت خودمان می انجامد.

 پی نوشت
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مرکز اصلی تجمع ریزپالستیک ها، چرخاب اقیانوس 
آرام است. بیشترین میزان آلودگی در این ناحیه 
است و به آن زباله دان اقیانوس آرام گفته می شود پالستیک 


