
                         مجلة علوم البحار والتقنيات البيئية 

 )2015-ديسمبر) (2)، العدد (1المجلد (
 

 

 -45A   .ليبيا، الجامعة األسمرية اإلسالمية ،كلية الموارد البحرية

 

ISSN: 2413-5267 

  والطرق الحديثة لالستفادة والتخلص منها النفايات البالستيكية وآثارها على البيئة واالنسان

 1العزيز مسعودد فتحي عب، 2محمد سالمة احمد ،1صالح محمد قشوط ،1محمد رشيد العود
  

  طرابلس، ليبيا مؤسسة الطاقة الذرية،1

  ، القره بوللي، ليبيابوللى املعهد العايل للمهن الشاملة القره 2 

Impacts of Plastic Wastes on Environmental and Human and 
Modern Ways to Take Advantage and Disposal 

  لملخصا

حلجـــــم املتزايـــــد واملـــــرتاكم مـــــن اإال أن وقلمـــــا جتـــــد منتجـــــا صـــــناعيا خيلـــــو مـــــن أحـــــد أنـــــواع البالســـــتيك  ملعاصـــــرةللبالســـــتيك دور هـــــام وحيـــــوي يف حياتنـــــا ا

يعـــــــزى شـــــــكلة. املدراســـــــة لدول العـــــــامل متزايـــــــد يف كثـــــــري مـــــــن اهتمـــــــام أدى إىل النفايــــــات البالســـــــتيكية ومـــــــا حتدثـــــــه مـــــــن ضـــــــرر علـــــــى االنســـــــان والبيئــــــة 

ـــــــل بفعـــــــل العوامـــــــل الطبيعيـــــــة ســـــــواء البيولوجيـــــــة أو البيئ ـــــــى مـــــــواد بوليمرييـــــــة ال تتحل يـــــــة الضـــــــرر النـــــــاتج مـــــــن النفايـــــــات البالســـــــتيكية إىل احتوائهـــــــا  عل

مــــــواد كيميائيــــــة مضــــــافة لغــــــرض حتســــــني خصائصــــــها وتقليــــــل تكلفتهــــــا. يــــــزداد انتــــــاج األنــــــواع املختلفــــــة مــــــن البالســــــتيك يف وكــــــذلك احتوائهــــــا علــــــى 

الســـــلع االســـــتهالكية مـــــن التعبئـــــة والتغليـــــف واملنتجـــــات  إلنتـــــاجهـــــا يســـــتخدم جـــــزء كبـــــري منمل بشـــــكل مطـــــرد منـــــذ عقـــــود يصـــــاحبه تطـــــور مســـــتمر و العـــــا

ــــتم املنتجــــات البالســــتيكية وجيــــد مــــا يقــــرب مــــن نصــــفقصــــرية األجــــل األخــــرى   ــــات. ي ــــوليمرات  طريقــــه كنفاي ــــاج عــــدد مــــن الب ــــل البــــوىل انت ــــا مث يف ليبي

ـــــل كلوريـــــد وا ـــــدخل يف صـــــناعات بالســـــتيكية عديـــــدة باإلضـــــافة إىل عـــــدد مـــــن البـــــوليمرات واملنتجـــــات البالســـــتيكية املســـــتوردة فيني لبـــــويل إثلـــــني والـــــيت ت

مــــــن اخلـــــــارج. الطــــــرق التقليديـــــــة للـــــــتخلص مــــــن النفايـــــــات البالســـــــتيكية واملتمثلــــــة يف احلـــــــرق والطمــــــر وإلقائهـــــــا يف البحـــــــار واحمليطــــــات تســـــــبب أضـــــــرار 

وانتـــــاج الطاقـــــة واســـــتحداث  واالســـــتفادة منهـــــا والـــــيت تشـــــمل إعـــــادة التـــــدوير لـــــتخلص حديثـــــة لطـــــرق عـــــدة والبيئـــــة وظهـــــرت  جســـــيمة للكائنـــــات احليـــــة

ـــــة إقـــــرار ناجحـــــة يف عـــــدد مـــــن دول العـــــامل التجـــــارب ال البـــــديل لـــــبعض املنتجـــــات البالســـــتيكية مثـــــل البالســـــتيك احليـــــوي . دلـــــت تشـــــريعات علـــــى  أمهي

التوعيــــــة والــــــدور اهلـــــــام البالســــــتيكية وتشــــــجيع املســــــتثمرين يف جمـــــــال إعــــــادة التــــــدوير وانتــــــاج الطاقــــــة منهــــــا و  وقــــــوانني خاصــــــة بالتعامــــــل مــــــع النفايــــــات

النفايـــــــات البالســـــــتيكية هـــــــذه الدراســـــــة بالتحليـــــــل تنـــــــاول أهـــــــم اجلوانـــــــب املتعلقـــــــة ب ـــــــدفلحـــــــد مـــــــن خماطرهـــــــا. لالـــــــذى يلعبـــــــه املـــــــواطن يف املســـــــامهة 

يثــــــة لالســــــتفادة والــــــتخلص منهــــــا أو التقليــــــل  واحلــــــد منهــــــا واهيــــــة توعيــــــة املــــــواطن ــــــا وبالتعامــــــل الســــــليم والطــــــرق احلد وآثارهــــــا علــــــى البيئــــــة واالنســــــان

ـــــد  معهـــــا . مت كـــــذلك ـــــات املختلفـــــة مـــــن اتمـــــع وتبـــــني مـــــن خاللـــــه أنـــــه يوجـــــد مؤشـــــر جي إجـــــراء اســـــتبيان حـــــول املـــــواد البالســـــتيكية شـــــاركت فيـــــه الفئ

  يته وآثار خملفاته الضارة على البيئة واالنسان.حول الوعي لدى املواطن مبفهوم البالستيك وأمه
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ــــــى شــــــكل قمامــــــة مــــــألت حــــــوايل املنتجــــــة يف معظــــــم الصــــــناعات ووجــــــد الضــــــخمة  نصــــــفها طريقــــــه حنــــــو مكبــــــات النفايــــــات عل

اخنفــــــاض التكلفــــــة و خفــــــة الــــــوزن القــــــوة واملرونــــــة و مثــــــل بــــــالرغم مــــــن مميزاــــــا املختلفــــــة  قــــــارات العــــــامل وميــــــاه البحــــــار واحمليطــــــات.

وقابليتهـــــا للتشـــــكيل لتـــــتالءم وأغـــــراض اســـــتعماهلا ومقاومـــــة للتآكـــــل وفعالـــــة أيضـــــا يف عـــــزل احلـــــرارة والكهربـــــاء وســـــهولة التشـــــكيل 

إال أن خملفاــــــا تشـــــــكل إحـــــــدى املصـــــــادر الرئيســـــــة لتلـــــــوث البيئـــــــة ومقاومتهــــــا التآكـــــــل بفعـــــــل األمحـــــــاض والقلويـــــــات واملـــــــذيبات 

مــــــادة البالســــــتيك ال حتلــــــل بفعــــــل العوامــــــل الطبيعيــــــة ســــــواء البيولوجيــــــة كالبكترييــــــا والفطريــــــات وخطــــــورة علــــــى صــــــحة االنســــــان. 

الضــــــوء أو أشــــــعة الشــــــمس واألكســــــجني واملــــــواد الكيميائيــــــة وغريهــــــا ويعــــــزى عــــــدم تــــــأثر و واخلمـــــائر أو البيئيــــــة كــــــاحلرارة والرطوبــــــة 

منهـــــا إىل عـــــدة عوامـــــل والــــيت مـــــن أمههـــــا كـــــرب حجـــــم هــــذه املـــــادة أو مقاومتهـــــا للتحلـــــل بفعــــل هـــــذه العوامـــــل وخاصـــــة البيولوجيــــة 

يتكـــــــون البالســـــــتيك مـــــــن سالســـــــل طويلـــــــة مـــــــن اجلزيئـــــــات تســـــــمى جزئيـــــــات هـــــــذه املـــــــادة وعـــــــدم قابليتهـــــــا للـــــــذوبان يف املـــــــاء. 

البـــــوليمرات والـــــيت تتشــــــكل مـــــن ارتبــــــاط عـــــدد كبــــــري مـــــن اجلزيئــــــات الصـــــغرية يطلــــــق عليهـــــا اســــــم املونـــــومرات. عــــــادة مـــــا حيتــــــوي 

ـــــــروابط  الكربـــــــون واهليـــــــدروجني والكلـــــــور والنرتوجـــــــني وعناصـــــــر أخـــــــرى.البـــــــوليمر علـــــــى  نظـــــــرا لطـــــــول سالســـــــل البـــــــوليمر فـــــــإن ال

ــــاحلرارة وتتكســــر قبــــل أن تنفصــــل السالســــل عــــن بعضــــها بســــبب  ــــربط العناصــــر املكونــــة هلــــا تنحــــل ب ــــرت ت ــــة األساســــية ال الكيميائي

تــــــايل فــــــإن البــــــوليمر ال يتحــــــول إىل غــــــاز مثــــــل املــــــواد األخــــــرى الطاقــــــة الكبــــــرية للــــــروابط الثانويــــــة والتشــــــابك الفيزيــــــائي بينهــــــا وبال

ــــــة للبالســــــتيك  بفعــــــل احلــــــرارة. ــــــى اخلصــــــائص املطلوب ــــــة والمــــــن اللحصــــــول عل ــــــة واملرون ــــــق و لليون صــــــد امليــــــاه قــــــوة ومقاومــــــة للحري

ــــــيت تعمــــــل علــــــى حتســــــنيوغريهــــــا تضــــــاف أنــــــواع خمتلفــــــة مــــــن املــــــواد الكيميائيــــــة.    تســــــتخدم جمموعــــــة واســــــعة مــــــن املضــــــافات ال

ـــــــل التكلفـــــــة خصـــــــائص وتســـــــهيل تصـــــــنيع  ـــــــة و مثـــــــل وتقلي ـــــــة والضـــــــوئية وامللـــــــدنات املـــــــواد املالئ ـــــــات واملـــــــواد املثبتـــــــات احلراري وامللين

  . (Rudolph, 1975) املضادة لألكسدة واملواد املانعة للتكهرب ومثبطات اللهب وامللونات

  تصنيف المواد البالستيكية وانتاجها واستخداماتها. 1.1

ـــــــة)عـــــــادة مـــــــا  ـــــــوليمر اجلانبي ـــــــائي(العمود الفقـــــــري وسالســـــــل الب ـــــــث تركيبهـــــــا الكيمي .إال أن تصـــــــنف املـــــــواد البالســـــــتيكية مـــــــن حي

 هـــــــو األول:  ينقســـــــم إىل نوعـــــــانهـــــــو األهـــــــم و مـــــــن حيـــــــث تـــــــأثري احلـــــــرارة عليهـــــــا التكنولـــــــوجي للمـــــــواد البالســـــــتيكية التصـــــــنيف 

 اخلطيــة اجلزئيــة البنيــة ذات البالســتيكية ملــوادا مــن جمموعــة وهــى )(thermoplastics اللــدائن املطاوعــة للحراريــة

بتكــرار  لـدونتها تفقـد ال بأــا املـواد وتتميــز هـذه تربيـدها ثنـاءأ وتتصـلب بــالربودة تسـخينها أثنــاء بـاحلرارة تتلـدن والـيت

القابـــــل % مـــــن البالســـــتيك مـــــن نـــــوع البالســـــتيك املطـــــاوع للحـــــرارة وهـــــو النـــــوع 80. يـــــتم اســـــتهالك حـــــوايل التســـــخني والتربيـــــد

هـــي درجــة احلـــرارة الــيت يبـــدأ و  Tgدرجـــة التحــول أو االنتقـــال الزجــاجي  .)(Al-Salem et al., 2009  للتــدوير (

ــــة  ــــة الصــــلبة إىل احلالــــة املطاطي ــــالتحول مــــن احلال ــــة يف عمليــــات تصــــنيع  هلــــاعنــــد تســــخينه عنــــدها البــــوليمر املطــــاوع للحــــرارة ب أمهي

 )thermosetting(اللــــــدائن املتصــــــلدة باحلراريــــــة  النــــــوع الثــــــاين هــــــو .وهــــــي ختتلــــــف اختالفــــــا كبــــــريا بــــــني البــــــوليمرات املنــــــتج
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وال ميكـــــن إعـــــادة ل وهـــــى جمموعـــــة مـــــن املـــــواد البالســـــتيكية ذات البنيـــــة اجلزيئيـــــة املختلطـــــة والـــــيت تفقـــــد لـــــدونتها بعـــــد تصـــــلبها األو 

ـــــتفحم  ـــــة لدرجـــــة حـــــرارة فـــــوق درجـــــة حـــــرارة انصـــــهارها ت ـــــد وإذا مت تســـــخينها علـــــى ســـــبيل التجرب تســـــخينها وتشـــــكيلها مـــــن جدي

 .أن تتلدن وتنهار دون

طــــــن يف الســــــنة ومنــــــذ ذلــــــك احلــــــني ازداد  1أقــــــل مــــــن 1900خــــــالل عــــــام للبالســــــتيك كــــــان اإلنتــــــاج العــــــاملي الســــــنوي 

ـــــــر مـــــــن 2011يف عـــــــامو  2012 مليـــــــون طـــــــن يف عـــــــام 288اإلنتـــــــاج بشـــــــكل مطـــــــرد كـــــــل عـــــــام ووصـــــــل إىل    اســـــــتخدمت أكث

وصـــــــناعات الســــــــيارات وإلنتــــــــاج  االلكرتونيــــــــاتيف البــــــــاقي يف مــــــــواد البنــــــــاء واســـــــتخدم و نصـــــــف مجيــــــــع البالســــــــتيك يف التغليـــــــف 

تشــــــــمل  يف ليبيــــــــا. (Markus et al.,  2014) املــــــــواد الالصــــــــقة والــــــــدهانات واألليــــــــاف الصــــــــناعية يف جمــــــــال املنســــــــوجات

طـــــن يف الســـــنة مـــــن مـــــادة البـــــويل فينيـــــل كلوريـــــد   60000إنتـــــاج انتـــــاج البـــــوليمر وتصـــــنيع البالســـــتيك. يـــــتم صـــــناعة البالســـــتيك 

ــــاجمبجمــــع ايب كمــــاش الكيميــــائي  ألــــف طــــن مــــن  80وانتــــاج  ألــــف طــــن مــــن مــــادة  البــــويل إثيلــــني مرتفــــع الكثافــــة  80 ويــــتم انت

يــــــــتم اســــــــترياد عــــــــدد مــــــــن البــــــــوليمرات مــــــــن اخلــــــــارج ملعاجلتهــــــــا وتصــــــــنيع منتجــــــــات . البــــــــويل إثيلــــــــني اخلطــــــــي مــــــــنخفض الكثافــــــــة

 20شـــــركة منهـــــا 120بالســـــتيكية متنوعـــــة .وصـــــل العـــــدد اإلمجـــــايل لشـــــركات الصـــــناعة البالســـــتيكية يف مجيـــــع أحنـــــاء ليبيـــــا حـــــوايل 

ة يف ليبيــــــا تشــــــمل منتجــــــات املــــــواد البالســــــتيكية املنتجــــــشــــــركة صــــــغرية.  60شــــــركة متوســــــطة وحــــــواىل  40شــــــركة كــــــربى وحــــــواىل 

مت كــــــــــذلك اســــــــــترياد العديــــــــــد مــــــــــن املــــــــــواد   (Farag, 2010).األنابيــــــــــب والعبــــــــــوات والكــــــــــابالت واللــــــــــوازم املنزليــــــــــة وغريهــــــــــا

ــــــوراثني الــــــيت تــــــدخل يف  ــــــوليمر والبــــــويل ي ــــــويل أميــــــد واألكرليــــــك ب ــــــويل ســــــتارين والب ــــــل البــــــوىل بــــــروبيلني والب ــــــة األخــــــرى مث البوليمري

بالســـــــتيكية مثـــــــل العبــــــــوات والفـــــــرش االرضـــــــية واالبـــــــواب والنوافـــــــذ وغريهـــــــا وكـــــــذلك اســــــــترياد  تصـــــــنيع العديـــــــد مـــــــن املنتجـــــــات ال

ــــــيت تســــــتخدم يف كثــــــري مــــــن اــــــاالت ووصــــــل اســــــتهالك البالســــــتيك يف ليبيــــــا إىل  كميــــــات كبــــــرية مــــــن املنتجــــــات البالســــــتيكية ال

  .)(Farag, 2010  2010طن خالل عام   125,000

 لمواد المضافة للبالستيك. ا2.1

  تعتمـــــــــــــــــــــد املنتجــــــــــــــــــــــات البالســـــــــــــــــــــتيكية عــــــــــــــــــــــن طريــــــــــــــــــــــق خلـــــــــــــــــــــط البــــــــــــــــــــــوليمرات األساســــــــــــــــــــــية مـــــــــــــــــــــع مــــــــــــــــــــــواد مضــــــــــــــــــــــافة 

تحســـــني الســـــالمة وتـــــوفري الطاقـــــة وميكـــــن أن تســـــاعد يف ولخفـــــيض تكـــــاليف االنتـــــاج تولولتســـــهيل تصـــــنيعها لتحســـــني خواصـــــها 

  محايـــــــــــــــــــــــــــة البيئـــــــــــــــــــــــــــة. ويف بعـــــــــــــــــــــــــــض احلـــــــــــــــــــــــــــاالت فـــــــــــــــــــــــــــإن البالســـــــــــــــــــــــــــتيك ال يعمـــــــــــــــــــــــــــل بـــــــــــــــــــــــــــدون املـــــــــــــــــــــــــــواد املضـــــــــــــــــــــــــــافة 

% يف بعــــــض 50إىل أكثــــــر مــــــن بــــــني نســــــبة الصــــــفر للبــــــوليمرات املســــــتخدمة لتغليــــــف األطعمــــــة كميــــــة املــــــواد املضــــــافة وتــــــرتاوح  

ـــــا %20 هـــــي املضـــــافة املـــــواد مـــــن احملتـــــوىمتوســـــط التطبيقـــــات و  تتكـــــون مضـــــافات البالســـــتيك مـــــن جمموعـــــة  .البـــــوليمر مـــــن وزن

مثبطـــــــات اللهـــــــب و   واملثبتـــــــاتتكهـــــــرب للاملـــــــواد املانعـــــــة و  لألكســـــــدةاملـــــــواد املضـــــــادة  والـــــــيت تشـــــــمل متنوعـــــــة للغايـــــــة مـــــــن املـــــــواد

ــــــــعامــــــــل و  مــــــــواد التشــــــــحيمو املثبتــــــــات الضــــــــوئية و  ــــــــدنات و نفخ ال ــــــــةو املل ــــــــات احلراري ــــــــةو  املثبت ــــــــع االلتصــــــــاق  املــــــــواد املالئ ومــــــــواد من
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اســـــتعمال هـــــذه املـــــواد  الخيلـــــو. الفطريـــــات مضـــــادات و مانعـــــة الضـــــباب و مثبتـــــات األشـــــعة فـــــوق البنفســـــجية و مضـــــافات التلـــــوين و 

بدرجـــــة حمـــــدودة يف الســـــوائل فتلـــــوث األغذيـــــة احملفوظـــــة فيهـــــا  وقـــــد  املضـــــافة للـــــدائن مـــــن حـــــدوث مشـــــاكل ألن بعضـــــها يـــــذوب

  سطح البوليمرات وتلوث األغذية  مما يعين ضرورة اختيار املناسب منها. اجر هذه املركبات إىل

  مخلفات البالستيك. 3.1

البالســــــتيكية املنزليــــــة والصــــــناعية مصــــــدر قلــــــق بيئــــــي رئيســــــي يف العــــــامل خاصــــــة أن التلــــــوث ــــــذه النفايــــــات أصــــــبحت النفايــــــات 

مليــــــون طـــــــن مــــــن النفايــــــات إىل البحـــــــار واحمليطــــــات واألـــــــار  6.4 حــــــوايل وصــــــل إىل حبــــــار وحميطـــــــات العــــــامل. تتســــــلل ســـــــنويا

ـــــــات البالســـــــتكية ـــــــة اخلـــــــط االخضـــــــر(  يف املائـــــــة منهـــــــا 75 وتشـــــــكل النفاي انتشـــــــرت ظـــــــاهرة إلقـــــــاء املخلفـــــــات . )2012 ،جمل

مبختلــــــــف أنواعهــــــــا والتـــــــــي مــــــــن بينهــــــــا خملفــــــــات اللــــــــدائن يف األمــــــــاكن العامــــــــة وعلــــــــى جوانــــــــب الطــــــــرق أويف امليــــــــاه والشــــــــواطئ 

وأصــــــبحت هــــــذه املخلفــــــات تتناقلهــــــا الريــــــاح يف الطرقــــــات والشــــــوارع ممــــــا يســــــبب تلوثــــــا خطــــــريا للبيئــــــة ويســــــئ إىل املظهــــــر العــــــام 

ـــــــى رمـــــــال للمـــــــد والقـــــــرى.  ـــــــى مشـــــــارف املـــــــدن وعل ـــــــتالل الصـــــــغرية عل جتمعـــــــت هـــــــذه املخلفـــــــات  يف أكـــــــوام ضـــــــخمة تشـــــــبه ال

ــــــات يف   الشــــــواطئ وداخــــــل األحيــــــاء الســــــكنية وأصــــــبحت مرتــــــًع اخصــــــًبا لتكــــــاثر اجلــــــراثيم وامليكروبــــــات واحلشــــــرات. تنــــــتج النفاي

ـــــتج وخـــــالل اســـــتهالكه وأيضـــــا خـــــالل أعمـــــال خمتلفـــــة يقـــــ ـــــة مـــــن مراحـــــل حيـــــاة املن وم ـــــا اإلنســـــان فمنهـــــا النفايـــــات كـــــل مرحل

املنزليـــــــة وهــــــــي غالبيتهــــــــا مــــــــواد عضــــــــوية وتشــــــــمل أيضــــــــا البالســـــــتيك واملعــــــــادن والــــــــورق  واألقمشــــــــة والزجــــــــاج ومنهــــــــا النفايــــــــات 

الصــــــناعية  وهـــــــي الفضـــــــالت الناجتـــــــة عـــــــن املـــــــواد اخلـــــــام املتبقيـــــــة بعـــــــد التصـــــــنيع إضـــــــافة إىل املنتجـــــــات الصـــــــناعية الغـــــــري ســـــــليمة 

املنتجـــــات ومهـــــا أيضـــــا النفايـــــات الزراعيـــــة : وهـــــي الناجتـــــة عـــــن األعمـــــال الزراعيـــــة املختلفـــــة وهـــــي ناجتـــــة  وكـــــذلك مغلفـــــات هـــــذه

ــــــذي يســــــتعمل يف  عــــــن بقايــــــا العلــــــف واألمســــــدة ومغلفــــــات بالســــــتيكية خمتلفــــــة  ( العبــــــوات واألمســــــدة واملبيــــــدات والبالســــــتيك ال

نظـــــرا للحركـــــة العمرانيـــــة الـــــيت تشـــــهدها    .)"لـــــري "األنابيـــــبالـــــدفيئات الزراعيـــــة أويف احلقـــــل املفتـــــوح "كـــــيس النـــــايلون  ووســـــائل ا

نفايــــــات اهلــــــدم والبنــــــاء آخــــــذة بازديــــــاد وهــــــي مــــــن مركبــــــات خمتلفــــــة (البالســــــتيك واخلشــــــب واحلديــــــد  نإدول العــــــامل املختلفــــــة فــــــ

النفايــــــات الطبيــــــة  وهــــــي غالبــــــا مــــــن مــــــواد كيماويــــــة خطــــــرة إضــــــافة إىل مــــــواد مشــــــعة إ ضــــــافة إىل الشــــــاش  .وغريهــــــا) تواالمسنــــــ

  والضمادات والبالستيك. 

أصــــبحت األكيــــاس البالســــتيكية الــــيت انتشــــرت كثــــريا أمــــراً ال غــــىن عنــــه بالنســــبة للمتــــاجر واملتســــوقني وهــــي رخيصـــــة كمــــا 

ـــــة وســـــهلة احلمـــــل ـــــاج بكميـــــات هائل ـــــري مـــــن األغـــــراض وحتتـــــل أمـــــاكن بســـــيطة جـــــدا  التكلفـــــة ســـــهلة اإلنت وتســـــتطيع احتـــــواء الكث

فيـــــا ملتـــــاجر ونتيجـــــة لـــــذلك تـــــرتاكم األكيـــــاس البالســـــتيكية يف كـــــل مكـــــان وتقبـــــع مليئـــــة بـــــأي شـــــيء مـــــن أكيـــــاس القـــــاذورات إىل 

ة بأنواعهــــــا أكيـــــاس األغــــــراض الغذائيـــــة. تفيــــــد إحصـــــاءات وكالــــــة محايـــــة البيئــــــة األمريكيـــــة حــــــول اســـــتهالك األكيــــــاس البالســـــتيكي

  أا تصل إىل تريليون كيس بالستيك تستهلك على مستوى العامل سنوياً وينتهي ا األمر إىل إلقائها يف القمامة. 
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  األضرار التي تسببها المخلفات البالستيكية علي اإلنسان والبيئة. 2

ـــــيت تســـــببها املخلفـــــات  ـــــيت تتواصـــــل حـــــول األضـــــرار ال ـــــري الدراســـــات واألحبـــــاث ال ـــــريا وتـــــتلخص  االبالســـــتيكية خماوفـــــتث وجـــــدال كب

  يف اآليت: الضارة على البيئة واإلنسان اآلثار

  اآلثار البيئية . 1.2

 الستيكية على البيئة كثرية منها:اآلثار الضارة للمخلفات الب 

 تتسـبب أـا كمـا العـام والـذوق املـدن منظـر النظافـة وتشـويه مسـألة علـى عبثـاً  جيعلهـا ممـا اجلـو يف تطايرهـا سـهولة -

 .املعدية األمراض بعض نقل يف

  تسبب النفايات البالستيكية يف موت ماليني من الكائنات البحرية والربية. -

   الزراعية. النباتات وجذور الرتبة بني عازلة طبقة تشكل أا حيث الزراعية واحملاصيل الرتبة على سلباً  تؤثر -

لقــــدرا علــــى الطفــــو فــــوق ســــطح املــــاء ملــــدة طويلــــة كمــــا أــــا تــــؤدي تــــؤدي إىل بيئــــة خصــــبة للطفيليــــات املمرضــــة نظــــرا  -

  إىل وفاة احليوانات عند تناوهلا.

ــــــون املــــــدمرة لطبقــــــة األوزون كمــــــا يصــــــدر  يف - ــــــور والكرب ــــــة حرقهــــــا يف أمــــــاكن جتميعهــــــا تنطــــــل منهــــــا أكاســــــيد الكل حال

 .ئةعنها مركبات غازية أخرى وأمحاض ومركبات سامة عديدة مضرة بصحة اإلنسان والبي

ترتكـــــز خمـــــاطر نفايـــــات البالســـــتيك يف قطـــــع البالســـــتيك الصـــــغرية الـــــيت تتســـــلل إىل األحيـــــاء البحريـــــة احليوانيـــــة والنباتيـــــة.  -

  فهذه النفايات الصغرية خيطئها الطائر أو السلحفاء كغذاء وترتكز يف معدات الطيور وتتسبب مبوا جوعا. 

ــــة املنظــــر احلضــــري وتلــــوثاملشــــكالت كتــــدهور  العديــــد مــــن هــــذه النفايــــات تتســــبب يف - الرتبــــة واســــتنزاف خرياــــا  حال

وتلــــوث وتــــدمري البيئــــة احليوانيــــة والنباتيــــة املائيــــة وانتشــــار عوامــــل انتقــــال األمــــراض جــــراء تلوثــــا ملــــاء فضــــًال عــــن أن هــــذه 

 النفايات عوامل مساعدة على الفيضانات ألا تقلل نفاذية املياه يف الرتبة  . 

  اآلثار الصحية. 2.2

بعض العلماء أن لبعض أنواع اللدائن تأثريات مسرطنة واكتشف فريق من العلماء أن النوع الصلب للبالستيك من نوع عديد  يرى 

مئوية  ويبدأ بالتحلل فيلوث السلع  100درجة حرارة ند كلور الفينيل اليت استخدمت يف الصناعات الغذائية ويلني قوامه ع

تعرضها ألخبرة مركب كلور  األحباث العلمية إصابة فئران التجارب بسرطان الكبد نتيجةمث أظهرت أحد  الغذائية املستعمل فيها

يف تعبئة األغذية الساخنة حدوث هجرة بعض  قليلة الثبات احلراري استخدام املواد البالستيكيةإن ). 1999ل (حمي الدين، الفيني

مما يسبب ضررا  لألكسدة إىل األغذية غ أو املركبات املانعةخاصة من املواد املضافة املستخدمة يف صناعتها كاألصبا  مكوناا



    مجلة علوم البحار والتقنيات البيئية                      

 )2015-) (ديسمبر2)، العدد (1المجلد (

   2015 أخرون،العــود و 

 

 -50A   كلية الموارد البحرية، الجامعة األسمرية اإلسالمية، ليبيا.

 

ISSN: 2413-5267 

إصابته ببعض أنواع األورام اخلبيثة وهذا املركب له  إىل يؤدي تعرض اإلنسان ألشكال خمتلفة من مركب البوىل الستايرين صحيا.

إىل تكوين أورام فيها   لتجاربومسمم للجنني وأدى زرع مركب عديد الستايرين يف فئران ا تأثريات مسببه للتطفر يف اخلاليا

يف تكوين أورام  نييتادو بي ستارينبلمرة وحدات تركيب البالستيك من نوع  ونشرت تقارير علمية عن فعالية مركبات تساعد على

يف صناعة أدوات منزلية كأطباق  بوليمر ميالمني فورمالدهيد استخدام البالستيك من نوع .)1999حمي الدين، ( ليمفاوية بالدم

 هناكو .ويسبب أيضا ضررا صحيا األغذية الساخنة مع امليالمني إىل حدوث تفاعالت بني بعض مكوناتيؤدي  الطعام والصواين

مثبطات و  لفثاالتاو  A ل البيسفينو  مثل خصائص معينة إلعطائها نفسها للمواد البالستيكية املضافة العديد من املواد الكيميائية

 European)نظام الغدد الصماء على بشكل رئيسيمما يؤثر  صحة اإلنسان واحليوان آثار سلبية علىاللهب هلا 

Commission Environment, 2011) . دلت التجارب املخربية أن مادة فورمالدهايد اليوريا تتحلل عندما تتعرض

مالمسة األطعمة واألشربة الساخنة لتلك املواد وهذا التلوث  ألشعة الشمس أو احلرارة وهذا التحلل حيدث يف الغالب جراء

الكيميائي اخلطري ينتج عنه تسمم لألطعمة والتسبب يف حدوث مشاكل صحية معقدة أمهها زيادة فرصة اإلصابة بالعقم ومرض 

  .وضعف املناعةالسرطان وخلل التوازن اهلرموين يف اجلسم واضطرابات يف اجلهاز العصيب وخلل يف القدرات العقلية 

ســــــبب يف دمــــــار وتلــــــف أنســــــجة اجلســــــم الداخليــــــة لــــــيس هــــــذا فحســــــب يتفيــــــد الدراســــــات الــــــيت أجريــــــت أن البالســــــتيك 

ــــــات البالســــــتيك النامجــــــة عــــــن زراعــــــة املفاصــــــل البالســــــتيكية للمرضــــــى إىل تفكــــــك أنســــــجة اجلســــــم وتعطيــــــل  فقــــــد ــــــؤدي جزيئ ت

% مــــــن البالســــــتيك يعــــــد 50وظائفهــــــا. جــــــاء يف منــــــوذج تصــــــنيف املخــــــاطر العــــــاملي لتصــــــنيف املــــــواد الكيميائيــــــة أن أكثــــــر مــــــن 

ومـــــواد أخـــــرى كـــــالبويل ســـــتايرين قـــــد  كلوريـــــدالبـــــويل فينيـــــل   تمونـــــومرامـــــن املـــــوا د اخلطـــــرة. ووفقـــــا للفحوصـــــات املخربيـــــة تبـــــني أن 

تكــــــــون ســــــــببا يف حــــــــدوث الســــــــرطان. هــــــــذه الكيماويــــــــات تعمــــــــل علــــــــى تعطيــــــــل عــــــــدد مــــــــن الوظــــــــائف الفســــــــيولوجية الرئيســــــــة 

 للكائنات مما يتسبب يف حدوث بعض األمراض مثل نقص املناعة.

ـــــــة ـــــــات اللدائيني ـــــــان إىل تصـــــــاعد غـــــــازات  أن احـــــــرتاق النفاي ـــــــؤدي يف معظـــــــم األحي ـــــــة املختلفـــــــة ي ذات الرتكيبـــــــات الكيميائي

ـــــد  ـــــدروجني الســـــام جـــــًدا وغـــــاز كلوري ـــــون الســـــام والديوكســـــني اخلطـــــري جـــــًدا وســـــيانيد اهلي ـــــل أكســـــيد الكرب ـــــوث البيئـــــة مث ســـــامة تل

ني وجمموعــــــة ضــــــخمة مــــــن املركبــــــات اهليــــــدروجني اخلــــــانق باإلضــــــافة إىل الفوســــــجني وأكاســــــيد اهلالوجينــــــات والكربيــــــت والنيرتوجــــــ

  يبني الرتكيب الكيميائي ملواد الديوكسني والفوسجني والفثاالت. )1( الشكل العضوية املسببة للسرطان.

                                                             

  فثاالت              فوسجني        دايوكسني    

  الرتكيب الكيميائي ملواد الديوكسني والفوسجني والفثاالت .1الشكل 
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هــــــي جمموعــــــة مــــــن املــــــواد الكيميائيــــــة اخلطــــــرة تعــــــرف بامللّوثــــــات العضــــــوية الثابتــــــة. قــــــد بّينــــــت التجــــــارب أّن  الديوكســــــينات

ام تلـــــك املــــــواد  تـــــؤثر يف عــــــدد مـــــن األعضــــــاء واألجهـــــزة وبإمكــــــان الديوكســـــينات بعــــــد دخوهلـــــا جســــــم اإلنســـــان مــــــن االســــــتحك

ا تنــــــدرج ختزينهــــــا. كمــــــمــــــدة طويلــــــة بســــــبب اســــــتقرارها الكيميــــــائي وســــــهولة امتصاصــــــها مــــــن قبــــــل النســــــيج الــــــدهين حيــــــث يــــــتم 

بعـــــــــض مركبـــــــــات بيفينيـــــــــل عديـــــــــد التكلـــــــــور الـــــــــيت تشــــــــــبه الديوكســـــــــينات وهلـــــــــا اخلصـــــــــائص الســـــــــامة ذاـــــــــا ضـــــــــمن مصــــــــــطلح 

تــــــنجم أيضــــــاً عــــــن العمليــــــات الطبيعيــــــة مثــــــل "الديوكســــــينات". تــــــنجم الديوكســــــينات عــــــن منتجــــــات العمليــــــات الصــــــناعية وقــــــد 

حـــــــــاالت الثـــــــــوران الربكـــــــــاين وحرائـــــــــق الغابـــــــــات. قـــــــــد يـــــــــؤدي تعـــــــــّرض البشـــــــــر علـــــــــى املـــــــــدى املتوســـــــــط ملســـــــــتويات عاليـــــــــة مـــــــــن 

ـــــى املـــــدى الطويـــــل  ـــــا التعـــــّرض لتلـــــك الديوكســـــينات عل ـــــد. أّم ـــــة واخـــــتالل وظيفـــــة الكب ـــــات جلدي الديوكســـــينات إىل إصـــــابتهم بآف

يف اجلهــــــــاز املنــــــــاعي وعرقلــــــــة تطــــــــّور اجلهــــــــاز العصــــــــيب والوظــــــــائف اإلجنابيــــــــة. وقــــــــد أّدى تعــــــــّرض  فيــــــــؤدي إىل حــــــــدوث اخــــــــتالل

ــــــات بصــــــورة مســــــتمرة للديوكســــــينات إىل إصــــــابتها بــــــأنواع ســــــرطانية خمتلفــــــة. الفثــــــاالت هــــــي اســــــرتات محــــــض الفثاليــــــك   احليوان

 يف معظــــــــم املــــــــذيبات العضــــــــوية.وتســــــــتخدم أساســــــــا ملــــــــدنات وهــــــــي غــــــــري قابلــــــــة للــــــــذوبان يف املــــــــاء وســــــــامة وقابــــــــل للــــــــذوبان 

ـــــويل فينيـــــل   ـــــا اســـــتبدال الفثـــــاالت املـــــنخفض الـــــوزن اجلزيئـــــي تـــــدرجييا ) PVC( كلوريـــــدتســـــتخدم الفثـــــاالت مـــــع الب وجيـــــري حالي

ـــــات املتحـــــدة وكنـــــدا واالحتـــــاد هـــــو غـــــاز عـــــدمي  الفوســـــجني. األورويب بســـــبب خمـــــاوف صـــــحية يف العديـــــد مـــــن املنتجـــــات يف الوالي

ــــــل وهــــــو غــــــاز   ــــــنفس. اللــــــون ثقي ــــــزل أذي شــــــديد بأعضــــــاء الت ــــــور. يَن ــــــة مــــــن غــــــاز الكل ــــــه الرائحــــــة شــــــديد الســــــمية أكثــــــر مسي كري

ـــــتج  ـــــور كـــــذلك ين ـــــوي علـــــى الكل ـــــتج هـــــذا الغـــــاز عـــــن احـــــرتاق مـــــواد عضـــــوية حتت اســـــتخدمه األملـــــان يف احلـــــرب العامليـــــة األويل. ين

ــــــل هــــــذا الغــــــاز يف جســــــم اإلن ســــــان إىل محــــــض اهليــــــدروكلوريك وغــــــاز عــــــن احــــــرتاق بعــــــض املــــــواد البالســــــتيكية واملبيــــــدات. يتحل

  اول أكسيد الكربون.

  من المخلفات البالستيكيةواالستفادة الطرق الحديثة للتخلص . 3

احلديثــــــة للــــــتخلص مــــــن املخلفــــــات البالســــــتيكية يف طــــــريقتني ومهــــــا تقنيــــــة التــــــدوير وتقنيــــــة انتــــــاج الطاقــــــة. تعتــــــرب تتمثــــــل الطــــــرق 

ة مـــــن أهـــــم طــــــرق الـــــتخلص منهـــــا شـــــرط أال تكـــــون تلـــــك املـــــواد ملوثـــــة أو تكــــــون نيـــــادة تـــــدوير خملفـــــات املـــــواد اللدائطريقـــــة إعـــــ

ــــة إعــــادة  ــــواتج عملي ــــة كمــــا ينصــــح بعــــدم اســــتعمال ن ــــات اخلطــــرة أو املعــــادن الثقيل ــــة الســــموم والكيماوي ــــل لتعبئ اســــتعملت مــــن قب

ــــرب عمليــــة جتميعهــــا يف خمــــازن خاصــــة بعــــ ــــة واملشــــروبات كمــــا تعت ــــة التقلــــيص مــــن حجمهــــا  التصــــنيع يف تعبئــــة املــــواد الغذائي د عملي

  وإعادة تصنيعها من أجنح الطرق للتخلص منها. 

يســــــــعى البــــــــاحثون إىل إجيــــــــاد بــــــــديل مناســــــــب عــــــــن البالســــــــتيك التقليــــــــدي املصــــــــنوع مــــــــن الــــــــنفط والغــــــــاز وقــــــــد أســــــــفرت 

دة كالــــــذرة األحبــــــاث عــــــن ابتكــــــار البالســــــتيك العضــــــوي البالســــــتيك احليــــــوي املصــــــنوع مــــــن بعــــــض املــــــواد النباتيــــــة اخلــــــام واملتجــــــد

ــــــتم احلصــــــول علــــــى النشــــــا والســــــكريات والســــــليلوز وبواســــــطة بعــــــض املعاجلــــــات  ــــــث ي والقمــــــح والبطــــــاطس وقصــــــب الســــــكر حي
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يســــعى  احليويــــة والكيميائيــــة ويــــتم تصــــنيع هــــذا النــــوع مــــن البالســــتيك القابــــل للتحلــــل بيولوجيــــا خــــالل فــــرتة زمنيــــة قصــــرية نســــبيا.

ـــــد  و هـــــذه املـــــواد  البـــــاحثون لتطـــــوير ـــــات الغـــــازات الســـــامة ومـــــن بشـــــكل متزاي ـــــود األحفـــــوري واحلـــــد مـــــن انبعاث ـــــوفري الوق كوســـــيلة لت

  . (Saharan et al., 2012)الضارة النفايات البالستيكية

يبــــــني األســــــلوب األفضــــــل للــــــتخلص مــــــن النفايــــــات البالســــــتيكية حيــــــث يعتــــــرب التقليــــــل هــــــو األفضــــــل يليــــــه  )2(الشــــــكل 

  استخالص الطاقة وأخريا املعاجلة والتخلص.إعادة االستخدام ويليه إعادة التدوير ويليه 

  

 األسلوب األفضل للتخلص من النفايات البالستيكية .2 الشكل

  إعادة تدوير البالستيك. 1.3

ـــــى البيئـــــة  ـــــأثري هـــــذه املخلفـــــات وتراكمهـــــا عل ـــــل ت ـــــك لتقلي ـــــة إعـــــادة تصـــــنيع واســـــتخدام املخلفـــــات وذل ـــــدوير هـــــي عملي إعـــــادة الت

وإعـــــادة تـــــدوير البالســــــتيك يقصـــــد منهــــــا إعـــــادة اســــــتعمال املخلفـــــات البالســــــتيكية  كمـــــواد أوليــــــة. البالســـــتيك كــــــان منـــــذ فــــــرتة 

ـــــة مـــــادة رخيصـــــة علـــــى عكـــــس املعـــــدن والـــــورق والزجـــــاج  ـــــإن مصـــــانع البالســـــتيك مل تطـــــور وســـــائل إلعـــــادة تـــــدوير املـــــواد طويل ف

ـــــة وكـــــذلك  ـــــات البالســـــتيكية ألســـــباب بيئي ـــــدوير النفاي ـــــذاك تتجـــــه معظـــــم دول العـــــامل إلعـــــادة ت ـــــرية ول ـــــات كب ـــــيت تنتجهـــــا بكمي ال

ق وإعـــــادة اقتصــــادية. أســــليب إعــــادة التـــــدوير تشــــمل إعــــادة التــــدوير األوليـــــة حيــــث يعــــاد اســــتخدام البالســـــتيك يف نفــــس التطبيــــ

التــــــدوير الثانويــــــة حيــــــث يــــــتم اســــــتخدام املــــــادة (املختلطــــــة أو امللوثــــــة) يف تطبيقــــــات أدىن درجــــــة وإعــــــادة ا لتــــــدوير فــــــوق الثانويــــــة 

ـــــتم اســـــرتداد  ـــــث ي ـــــة حي ـــــدوير الرباعي ـــــة بســـــيطة وإعـــــادة الت ـــــات كيميائي ـــــة أو مركب ـــــل البالســـــتيك إىل مـــــواد كيميائي ـــــتم حتوي ـــــث ي حي

  خالل احلرق. الطاقة فقط من هذه املواد من 

ــــر جــــدوى مــــن الناحيــــة االقتصــــادية غالبــــاً هــــو إعــــادة  ــــار األكث ــــة فــــإن اخلي نظــــراً لصــــعوبة فصــــل البالســــتيك وتكاليفــــه العالي
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التــــــدوير الثانويــــــة وابتكــــــار طــــــرق فصــــــل أكثــــــر جــــــدوى مــــــن الناحيــــــة االقتصــــــادية يشــــــكل أمهيــــــة حامســــــة لتوســــــيع نطــــــاق إعــــــادة 

  ذا أمهية إنشاء أسواق جديدة حمتملة للموا املعاد تدويرها.تدوير املواد البالستيكية  وال يقل عن ه

مـــــن أمثلـــــة إدارة النفايـــــات الناجحـــــة إعـــــادة معاجلـــــة القـــــوارير املصـــــنوعة مـــــن ترييفتاليـــــت البـــــويل إيثلـــــني لتحويلهـــــا إىل أليـــــاف 

ـــــــان يف عـــــــام  ـــــــدوير  2010مـــــــن البوليســـــــرت. جنحـــــــت الياب ـــــــويل % مـــــــن القـــــــوارير املصـــــــنوعة مـــــــن ترييفتال72يف إعـــــــادة ت ـــــــت الب ي

% يف أوروبــــــا. رغــــــم اســــــتمرار ممارســــــات احلــــــرق والطمــــــر فــــــإن 48% فقــــــط يف الواليــــــات املتحــــــدة و30إيثيلــــــني مقارنــــــة بنحــــــو 

  معدالت إعادة التدوير املرتفعة هذه تؤكد على التأثري اإلجيايب الناجم عن السياسات املستهدفة.

ـــــذي بـــــد ـــــني التطـــــورات األخـــــرى الواعـــــدة البالســـــتيك احليـــــوي ال ـــــافس املنتجـــــات املســـــتخدم يف صـــــناعتها مـــــواد برتوليـــــة مـــــن ب أ ين

ــــــل الســــــليولوز والنشــــــا واجللوكــــــوز) ويف بعــــــض  وألن البالســــــتيك احليــــــوي ينــــــتج مــــــن مــــــوارد متجــــــددة ذات أســــــاس بيولــــــوجي (مث

ـــــل ويســـــاهم بدرجـــــة أقـــــل يف االحنبـــــاس احلـــــراري  ـــــه حيتـــــوي علـــــى بصـــــمة كربونيـــــة أق احلـــــاالت مـــــن خـــــالل التخمـــــري امليكـــــرويب فإن

  .) al et Hopewell ;2012 ,.et alSaharan., 2009( عاملي وحتلل بيولوجياً إىل جزيئات صغريةال

ــــــك  ــــــة املســــــتدامة وذل ــــــق التنمي ــــــة بالغــــــة ودور مهــــــم يف احلــــــد مــــــن نفــــــاذ املصــــــادر وحتقي ــــــدوير البالســــــتيك أمهي إّن إلعــــــادة ت

ــــة وذلــــك حبمايــــة  ــــدال مــــن املــــواد اخلــــام كمــــا أن لــــه دو رمهــــم مــــن الناحيــــة البيئي ــــأمني املــــواد األوليــــة مــــن اســــتغالل املخلفــــات ب بت

دة اســــتعماهلا بــــدال مــــن احلــــرق الــــذي يــــؤدي إىل تلويــــث اهلــــواء أو الطمــــر الــــذي اهلــــواء واملــــاء مــــن امللوثــــات حيــــث جتميعهــــا وإعــــا

يـــــؤدي إىل تلويـــــث امليـــــاه اجلوفيـــــة دون أن ننســــــى الـــــدور الـــــذي يلعبـــــه فيـــــا القتصــــــاد بـــــإقالل املســـــاحات الالزمـــــة للـــــتخلص مــــــن 

ــــــك فإنــــــه  يســــــاهم يف تــــــوفري النفايــــــات واســــــتغالل هــــــذه املســــــاحات ألغــــــراض زراعيــــــة وتــــــأمني فــــــرص عمــــــل. إضــــــافة إىل كــــــل ذل

الطاقــــة حيــــث أن الطاقــــة الالزمــــة إلنتــــاج منــــتج مــــا مــــن املــــواد اخلامــــة أكــــرب بكثــــري عــــن الطاقــــة الالزمــــة إلنتــــاج نفــــس املنــــتج مــــن 

 إعادة تدوير املخلفات. 

  البالستيك إعادة تدوير ترميز . 2.3

ن أنــــــواع البالســـــــتيك املختلفــــــة غـــــــري متوافقــــــة مـــــــع بعضـــــــها الــــــبعض علـــــــى املســــــتوى اجلزيئـــــــي، وختتلــــــف يف متطلبـــــــات املعاجلـــــــة. إ

تريافثاليــــت املعــــاد تــــدويرها يقلــــل  إثيلــــنيوعلــــى ســــبيل املثــــال، فــــإن كميــــة صــــغرية مــــن مــــادة البــــويل فينيــــل كلوريــــد مــــع مــــادة البــــويل 

محــــض اهليــــدروكلوريك مــــن مــــادة البــــويل فينيــــل كلوريــــد عنــــد درجــــة احلــــرارة املطلوبــــة إىل حــــد كبــــري مــــن قيمتهــــا نظــــرا لتطــــور الغــــاز 

وضـــــــعت اجلمعيــــــة األمريكيـــــــة لصــــــناعات البالســـــــتيك يف عـــــــام لــــــذلك  تريافثاليـــــــت. إثيلـــــــنيلصــــــهر واعـــــــادة معاجلــــــة مـــــــادة البــــــويل 
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وهـــــو البـــــويل أثيلـــــني تريافثاليـــــت يســـــتعمل إلنتـــــاج قنـــــاين ميـــــاه الشـــــرب واملرطبـــــات والعصـــــائر وعبـــــوات  1حيمـــــل الـــــرقمالنـــــوع األول 

ـــــرقم  بـــــل رميهـــــا ليعـــــاد تصـــــنيعها.ينصـــــح بعـــــدم إعـــــادة ملـــــئ العبـــــوة أو القنينـــــة  حفـــــظ الزيـــــوت واألدويـــــة  2النـــــوع الثـــــاين حيمـــــل ال

ـــــة خمتلفـــــة  ـــــاس تســـــوق وســـــالل وأوعي ـــــاج القنـــــاين وأكي ـــــة نســـــبياً وتســـــتعمل إلنت ـــــرب أمين ـــــة هـــــذه املـــــادة تعت ـــــني عـــــايل الكثاف بـــــويل أثل

النــــوع الثالـــــث .وخــــراطيم ميــــاه احلــــدائق والعـــــاب بالســــتيكية ومــــن خصـــــائص هــــذه املــــادة أـــــا مقاومــــة للمــــواد احلمضـــــية والقلويــــة

وهــــــذه املــــــادة غــــــري أمينــــــة صــــــحياً ويقتصــــــر اســــــتخدامها يف انتــــــاج األنابيــــــب واألنســــــجة واملشــــــبكات  كلوريــــــدوهــــــو البــــــويل فنيــــــل  

ـــــل حفـــــظ األصـــــباغ والغـــــراء وغريهـــــا مـــــن املـــــواد  ـــــاين الســـــتعماالت خمتلفـــــة مث ومعـــــدات احلمامـــــات ومنهـــــا الســـــتائر والكراســـــي وقن

ــــر   النــــوع الرابــــع وهــــو البــــويل الصــــناعية. ــــوع الثــــاين الســــابق الــــذكر ولكــــن أقــــل صــــالبة وأكث أثيلــــني قليــــل الكثافــــة مشــــابه تقريبــــا للن

النــــــوع  كلفــــــة يســــــتعمل إلنتــــــاج األكيــــــاس البالســــــتيكية واألوعيــــــة املختلفــــــة واألنابيــــــب ولــــــوازم خمتربيــــــه خمتلفــــــة مثــــــل القفــــــازات.

لزينــــــة وه ومقـــــاوم لــــــدرجات احلـــــرارة العاليــــــة كمــــــا اخلـــــامس وهــــــو البـــــويل بــــــروبلني يســــــتخدم لصـــــنع أواين املطــــــبخ وأوعيـــــة نباتــــــات ا

ــــاج أجــــزاء الســــيارات وأليــــاف صــــناعية وحاويــــات خمتلفــــة وحبــــال وغريهــــا. ــــوع  يســــتعمل إلنت ــــويل ســــتارين ن النــــوع الســــادس وهــــو ب

مـــــن اللـــــدائن الصـــــلبة يصـــــلح إلنتـــــاج كراســـــي القاعـــــات ومعـــــدات املطـــــابخ الغـــــري املســـــتخدمة للطـــــبخ وكاســـــيتات الفيـــــديو وعلـــــب 

يســــــتخدم هــــــذا  منهــــــا بــــــويل كاربونيــــــت النــــــوع الســــــابع ويضــــــم عــــــدة أنــــــواع ثانويــــــة ت العــــــزل الكهربــــــائي واحلــــــراري وغــــــريه.ولوحــــــا

   جدل حول قناين حليب األطفال. أمينة صحياً ولكن هناك  بالستك كثرياً يف انتاج قناين املاء وقناين الرضاعة وتعترب

  .الطاقة من المخلفات البالستيكية. 3.3

النفايـــــات البالســـــتيكية غـــــري القابلـــــة للتـــــدوير األكثـــــر مناســـــبة حملطـــــات انتـــــاج الطاقـــــة بســـــبب حمتواهـــــا العـــــايل مـــــن الطاقـــــة تشـــــكل 

لـــــذي يبـــــني نتـــــائج دراســـــة قـــــام ـــــا جمموعـــــة مـــــن البـــــاحثني مـــــن جامعـــــة كولومبيـــــا نشـــــرت ا  )3( حســـــبما يوضـــــح ذلـــــك الشـــــكل

ــــة بعــــد الغــــاز الطبيعــــي والبــــرتول اخلــــام جلهــــة كفــــاءة إنتــــاج وأثبتــــت أن النفايــــات البالســــتيكية تــــأيت يف املر  ،2011عــــام  تبــــة الثالث

النفايـــــــات البالســـــــتيكية إىل حبيبـــــــات ويـــــــتم إرســـــــال البالســـــــتيك احملبـــــــب إىل املوقـــــــد تقطع الطاقـــــــة يف حمطـــــــات توليـــــــد الكهربـــــــاء.

ل كميــــة احلــــرارة املتولــــدة لنظـــــام وحتويلهــــا مــــن احلالــــة الصــــلبة إىل احلالــــة الســـــائلة مث إىل غــــاز وعلــــى الفــــور إىل االحــــرتاق. يـــــتم نقــــ

املرجــــــل حيـــــــث تكـــــــون درجــــــة احلـــــــرارة مرتفعـــــــة جــــــدا خـــــــالل هـــــــذه العمليــــــة تســـــــتخدم لتوليـــــــد الطاقــــــة الكهربائيـــــــة. مـــــــن خـــــــالل 

االحنــــــالل احلــــــراري احلفــــــاز مت أيضـــــــا ابتكــــــار نظــــــام التحويـــــــل نفايــــــات البالســــــتيك إىل اهليـــــــدروكربونات الســــــائلة وفحــــــم الكـــــــوك 

  .)(Ingle et al., 2014 ذلك أن تستخدم كوقود املرجل لتوليد الطاقة والغاز واليت ميكن بعد
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  مكافئ الطاقة ألنواع الوقود املستخدم لتوليد الطاقة الكهربائية .3 الشكل

مت االعــــالن عــــن مشــــروع وقــــود البالســــتيك بالتعــــاون مــــع بعــــض الشــــركات التقنيــــة مــــن قبــــل صــــندوق البيئــــة األملــــاين علـــــى 

أســـــــاس مبـــــــادرة ملنظمـــــــة (أرض واحـــــــدة.. حمـــــــيط واحـــــــد) الـــــــيت تأخـــــــذ علـــــــى عاتقهـــــــا مهمـــــــة تنظيـــــــف البحـــــــار واحمليطـــــــات مـــــــن 

مليـــــون لـــــرت مـــــن الوقـــــود  17بحريـــــة ســـــنويا يف إنتـــــاج ألـــــف طـــــن مـــــن النفايـــــات ال 20املشـــــروع النفايـــــات البالســـــتيكية. يســـــتخدم 

  ).Farag, 2010( البالستيكي سنويا

  . استبيان حول المواد البالستيكية4

يبـــــني نتـــــائج االســــــتبيان  )1(واجلـــــدول مبنطقـــــة القـــــره بــــــوللى وقصـــــر اخليـــــار يف ليبيـــــا حـــــول املـــــواد البالســـــتيكيةاســـــتبيان  مت إجـــــراء

ـــــوعي تبـــــني  جلميـــــع الفئـــــات.  واالملـــــام باملوضـــــوع لـــــدى املـــــواطن خاصـــــة لـــــدى فئـــــة املتعلمـــــني جيـــــدة إال أـــــا ضـــــعيفة لـــــدى أن ال

ـــــــات البيـــــــ ـــــــات األخـــــــرى وخاصـــــــة رب  مشـــــــارك مـــــــن مجيـــــــع الفئـــــــات املختلفـــــــة 146عـــــــدد املشـــــــاركون ـــــــذا االســـــــتبيان  .وتالفئ

  وربات البيوت والفنيون والعمال). (اجلنس والعمر واملتعلمني

ــــــوي ويعتقــــــدون خطــــــأ يالحــــــظ أن أغلبيــــــة املشــــــاركني  ــــــدوير البالســــــتيك ومل يســــــمعوا بالبالســــــتيك احلي ال يعرفــــــون رمــــــوز إعــــــادة ت

  .% نعم لالستغناء عن البالستيك) 8أنه ميكن االستغناء عن البالستيك ( 
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  الخاتمة. 5

أكـــــدت العديـــــد مـــــن الدراســـــات أن للمخلفـــــات البالســـــتيكية أضـــــرارا جســـــيمة علـــــى البيئـــــة واالنســـــان إذا مل يـــــتم التعامـــــل معهـــــا 

مجيــــــع أضــــــحت إدارة النفايــــــات البالســــــتيكية مــــــن املواضــــــيع الرئيســــــية الــــــيت تلقــــــى اهتمامــــــا متزايــــــدا يف بــــــالطرق الســــــليمة لــــــذلك 

الـــــدول يرتمجــــــه ضــــــخ االســــــتثمارات يف تأســـــيس بنيــــــة حتتيــــــة متكاملــــــة إلعــــــادة اســـــتعمال وتــــــدوير النفايــــــات البالســــــتيكية وتقــــــدمي 

ــــــــإقرار تشــــــــريعات حتظــــــــر إلقــــــــاء النفايــــــــات البالســــــــتيكية  يف االمــــــــاكن الغــــــــري حــــــــوافز للمســــــــتثمرين يف هــــــــذا القطــــــــاع مدعومــــــــة ب

املـــــــواطن مبخـــــــاطر  كمـــــــا يوصـــــــي البـــــــاحثون بتوعيـــــــة  احلـــــــرق. أو الـــــــتخلص منهـــــــا مـــــــن خـــــــالل عمليـــــــات الـــــــدفن أوخمصصـــــــة هلـــــــا 

ــــى االنســــان والبيئــــة والتعامــــل معهــــا بأســــلوب علمــــي ــــني و  النفايــــات البالســــتيكية عل ــــى إجيــــاد رابطــــة أو نظــــام مشــــرتك ب العمــــل عل

مليــــــات فــــــراد اتمــــــع باجتــــــاه العمــــــل الفعــــــال حنــــــو اإلســــــهام يف عأمؤسســــــات الدولــــــة والشــــــركات اإلنتاجيــــــة مبختلــــــف اــــــاالت و 

للحـــــد والتقليـــــل مـــــن النفايـــــات البالســـــتيكية. إعـــــادة تـــــدوير البالســـــتيك ملـــــا هلـــــا مـــــن اثـــــر اجيـــــايب يف احلفـــــاظ علـــــى  املـــــواد األوليـــــة 

ــــل املطــــرو  املخلفــــاتمــــن خمــــاطر  ــــه جيــــب تقلي ــــوات البالســــتيكية فإن ــــة للعب ــــدائل آمن ــــاللجوء إىل ب ــــك ب ــــات صــــلبة وذل ح منهــــا كنفاي
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