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الميكروبات 
 والبالستيك

ــــتيك  ــــبالسـ ــيه الـ ــ ــــم يـــــحتل فـ ــالـ ــ ــــيوم في عـ نـــــعيش الـ
مــــــكانــــــة مــــــهمة، بــــــدءاً بــــــتغليف األطــــــعمة وحــــــفظ 
المشــــــروبــــــات وتــــــعبئتها، إلى أكــــــياس الــــــتسوق 
وصــناعــة الــمفروشــات وغــيرهــا كــثير مــما يــعتمد 
على الــــــــــــمنتجات الــــــــــــبالســــــــــــتيكية التي تــــــــــــوفــــــــــــر 
الحـــمايـــة لـــلبضائع مـــن الـــتلف والـــتلوث والهـــدر. 
ــّكرنــــا بــــكمية االضــــرار التي تســــببّها  لــــكن هــــل فــ

هذه المادة في محيطنا يومياً؟

 والجــديــر بــالــذكــر أن األكــياس الــبالســتيكية هي
 مـواد كـيميائـية مـصنَّعة حـراريـاً مـن رقـائـق مـرنـة،
 وأفـالم بـالسـتيكية وأنـسجة بـالسـتيكية مـحبوكـة،
 مـصنوعـة مـن اـلبولي إيـثلين المشـتق مـن اـلنفط.
 وحســــــــب دراســــــــة لــــــــوكــــــــالــــــــة حــــــــمايــــــــة الــــــــبيئة في
 الـواليـات المتحـدة األمـريـكية، فـإن مـا بـين 60 –
ــــية ــــمائـ ــــات في المســـــطحات الـ ــــنفايـ  %80 مـــــن الـ
هي من بالستيك.

 لـــكن مـــن جـــهة أخـــرى، فـــإن الـــبالســـتيك
 هو عنوان مـــــــشكلة بـــــــيئية مـــــــعروفـــــــة،
 بســــبب صعوبــــات التخــــلص مــــنه بــــعد
 االســـــــــــتعـمـال. ولــــــــــكـن مــــــــــاذا لو ظـهــــــــــر
بالستيك قابل للتحلل الطبيعي؟

ر من  البالستيك القابلة للتحلل هو نوع مطوَّ
 البالستيك القابل للتحلل بعد فترة زمنية معينة
 يمكن أن تطول أو تقصر بحسب طبيعة
 العوامل المساعدة على التحلل في البيئة،
.وذلك بسبب مكوناته من الخامات النباتية

 يســـــتهلك الـــــعالـــــم ســـــنويـــــاً حـــــوالي تـــــريـــــليون
 كــيس مــن الــبالســتيك. تســتهلك دول الخــليج
 الــــــــعربي حــــــــوالي 20 إلى 25 مــــــــليار كــــــــيس
.سنوياً

    ! !!
     إعداد :  

لجين آل ظافر  
هال الرقراق  
نجال الدايل  

!
    إشراف : 

د. أمل الموسى 

 Microbial degradation  
       of  polyethylene



! فوائد البالستيك القابل للتحلل :      
 تـــــــــخفيض االعـــــــــتماد على مـــــــــصادر الـــــــــوقـــــــــود -
 polymers األحـــــــــــفوري: أغـــــــــــلب الـــــــــــبولـــــــــــيمرات
ــــصنَّعة) ــتقليدي) هي مــ ــ ــــتيك الــ ــلبالســ ــ ــــمكون لــ  الــ
 مـــــن المشـــــتقات الـــــبترولـــــية، مـــــما يـــــرفع الـــــطلب
 على مشـــــــــتقات الـــــــــنفط، خـــــــــالفـــــــــاً لـــــــــلبالســـــــــتيك
 المصنّع مــــــن خــــــامــــــات حــــــيويــــــة، مــــــثل األنــــــواع
ــالــــرمــــوز  .PHAو ،PLA ،PHBV :الــــمعروفــــة بــ
! .وهذا مايحقق رؤية ٢٠٣٠
 الــبالســتيك الــقابــل للتحــلل مــصنوع مــن مــواد -
 حــــــيويــــــة وهي مــــــوارد متجــــــددة مــــــثل األشــــــجار
 والــــــــــنباتــــــــــات واألعــــــــــشاب، وعــــــــــدد مــــــــــن الــــــــــمواد
 الــعضويــة الــقابــلة للتحــلل بســرعــة مــثل الــدهــون
! .الحيوانية واألنسجة
 اإلســــهام في خــــفض كــــمية الــــنفايــــات، حــــيث -
 ـيمكن جـمع ـبقاـيا اـلطعام مع اـلبالسـتيك اـلقاـبل
 للتحــلل وتــحويــل هــذا الخــليط إلى ســماد دفــعة
.واحدة دون فرز

 ســــــهولــــــة إعــــــادة تــــــدويــــــره، بســــــبب قــــــابــــــلية -
 مـواده للتحـلل، فـإنـه يـحتاج إلى طـاقـة أقـل،
 وهـــذا يـــرفع مـــعيار الـــكفاءة لهـــذا الـــنوع مـــن
.البالستيك

! بدائل استخدام األكياس البالستيكية:
 انتاج أكياس بالستيكية أكثر سمكاً وبالتالي -
 يتمكن المستهلك من استخدامه أكثر من مرة

! .وعدم التخلص منه بسهولة
 استبدال مواد تصنيع األكياس العادية بغيرها -
 من المواد القابلة للتحلل بسهولة، مما يجعلها
 أقل خطراً على صحة اإلنسان وعلى سبيل

 المثال تمكن بعض العلماء من صناعة
! .البالستيك النظيف من قشور الجمبري

 استبدال األكياس البالستيكية بالقماش أو -
 المصنعة من أغصان الشجر باعتبارهم مواد
 صديقة للبيئة، وهذا يعد الحل الصحي األمثل

.لتلك المشكلة

    طرق سهلة للتخلص من بعض النفايات :

     -المّصاصات (قصبات الشرب)

 -استغِن عن األدوات البالستيكية غير الضرورية

 -تناول اآليسكريم في قطعة بسكويت

 -استخدم المنتجات الصلبة بدال من السائلة

-اشتر مستلزماتك بالجملة


