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ابداع پالستیکی که بی نهایت قابل بازیافت است

محققان نوع جدیدی از پالستیک را اختراع 
کرده اند که ادعا می شود بارهاوبارها قابل بازیافت 
است و استحکام و دوام خود را پس از بازیافت 

حفظ می کند.
بــه گــزارش روزنامــه دیلی میل، بیشــتر 
پالســتیک ها زمانی که ذوب می شــوند و تغییر 
شــکل می یابند به انــدازه قابل توجهی تخریب 
می شوند که استفاده آنها برای بازیافت را محدود 
می ســازد. اما این نوآوری جدید با نوع دیگری 
از پالســتیک به نام PBTL طراحی شــده که از 
 bicyclic بلوک های ساختمانی شــیمیایی به نام

thiolactones ساخته شده است.
PBTL بــدون اهمیت به تعــداد دفعاتی که 
تجزیه و بازســازی می شود، یکپارچگی خود را 
 PBTL حفــظ می کند. محققان معتقدند کــه از
می توان برای ســاخت قطعات خودرو یا مصالح 
ساختمانی استفاده کرد و می تواند به کاهش تولید 
ساالنه میلیون ها تن پالستیک که محیط را آلوده 

می کند، کمک کند.
پالستیک از مولکول های بزرگی به نام پلیمر 
ســاخته شده اســت که به نوبه خود از ترکیبات 
ساده تری به نام مونومرها تشکیل شده اند. محققان 
بــرای آزمایــش دوام PBTL ، دســته ای از این 
پالســتیک را با ذوب کــردن آن در دمای ۲۱۲ 
درجه فارنهایت به مدت ۲۴ ســاعت در حضور 

یک کاتالیزور، بازیافت کردند. ســپس از مونومر 
حاصل شــده برای ســاخت دســته جدیدی از 
PBTL استفاده کردند که به اندازه PBTL اصلی 

قوی بودند.
محققــان می گوینــد، این رویــه را می توان 
بارهاوبارهــا و احتماال به طــور نامحدود تکرار 
کرد. PBTL را نمی توان با سایر انواع پالستیک ها 
بازیافت کرد و باید آنها را در سطل های بازیافت 

جدا کرد.
ســال گذشــته نیز محققان آزمایشگاه ملی 
»الرنس برکلــی« در وزارت انرژی آمریکا اعالم 
 PDK کردند که پالســتیک بادوام مشابهی به نام

ابداع کرده اند. 
این پلیمرهای جدید می توانند هزینه های تولید 
را کاهش داده و میزان جمع شدن پالستیک را در 
محل های دفن زباله و آلوده کردن محیط زیســت 

کاهش دهند.
ساالنه بیش از ۳۰۰ میلیون تن پالستیک تولید 
می شود که نیمی از آنها بعد از یکبار مصرف دور 
انداخته می شوند. تنها ۲۰ درصد از پالستیک در 
سراسر جهان بازیافت می شود و بقیه آن سوزانده 
شــده، در محل های دفن زباله ریخته می شوند یا 
راه خود را به محیط می یابند. فقط در سال گذشته 
بیش از ۸ میلیون تن پالستیک وارد اقیانوس شد.

منبع: ایرنا

ازمحیطزیست کوتاه          
www.sabzrasaneh.ir
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حذف دی اکسیدکربن می تواند هزینه تولید غذا را افزایش دهد
بر اساس یک تحقیق جدید، فن آوری هایی 
که می توانند دی اکســیدکربن موجود در هوا را 
حذف کننــد، می توانند پیامدهــای زیادی برای 

قیمت های غذا در آینده داشته باشند.
 دانشــمندان می گوینــد ماشــین هایی که 
دی اکســیدکربن را از هوا جذب می کنند، برای 
کنترل افزایش دمای جهانی موردنیاز هستند. اما 
این دســتگاه ها تأثیر عمده ای بــر انرژی، آب و 

استفاده از زمین خواهند داشت.
بر اســاس این گزارش، ممکن است تا سال 
۲۰۵۰ در برخی مناطق جهان قیمت محصوالت 

غذایی بیش از پنج برابر شود.
در پی توافق نامه اقلیمی پاریس که در ســال 
۲۰۱۵ امضا شد، محققان سعی کرده اند درک کنند 
که نگه داشــتن دمای جهان در آستانه ۱.۵ درجه 
سانتیگراد در عمل به چه معنی است. نگه داشتن 
دمای زیر ۱.۵ درجه، نیازمند رســیدن به انتشار 
صفر خالص تا ســال ۲۰۵۰ و همچنین جذب و 
ذخیره کردن مقدار قابل توجهی دی اکسیدکربن از 

اتمسفر است.
یکی از ایده های دســتیابی بــه این هدف، 
BECCS نامیده می شود، زیست فناوری با جذب 
و ذخیره کربن. به این معنی که رشد محصوالتی 
که CO۲ را خیس می کننــد و درحالی که کربن 
تولید شده را می گیرند و دفن می کنند، برای تولید 

برق سوزانده می شوند.
منتقدین می گویند که این ایده نیاز به مقادیر 
گسترده ای زمین دارد که باعث می شود درحالی که 
جمعیت جهانی رو به افزایش است، مقدار زمین 

برای کشاورزی کاهش یابد.

تکنولوژی دیگری که مورداستفاده قرار گرفته 
اســت تکنولوژِی DAC یا جذب هوای مستقیم 
است که مستقیماً دی اکسیدکربن را از هوا جذب 

می کند.
تحقیقــات زیــادی برای شناســایی اثر این 
تکنولوژی بر قیمت غذا انجام شده است مطالعات 
نشان می دهد این تکنولوژی نیازمند مقدار بسیار 

زیادی آب و انرژی است.
تکنولوژی DAC نیازمند گرمای زیادی برای 
بهره برداری اســت طوری که محققان می گویند 
انــرژی موردنیاز آن معــادل ۱۱۵ درصد از کل 

مصرف گاز در جهان است.
مصرف آب این تکنولــوژی هم برابر با ۳۵ 
درصد از مصرف کنونــی آب جهان برای تولید 

برق است.
با اســتفاده از این تکنولوژی بسیاری از نقاط 
جهان شــاهد افزایش قیمت ذرت، گندم و برنج 

خواهند بود.
ایــن افزایش قیمــت در هند پاکســتان و 
بسیاری از کشورهای آسیایی ۳ تا ۵ برابر و برای 
کشورهای اروپایی و کشورهای آمریکای جنوبی 
۲ تا ۳ برابر خواهد بود. در این میان کشــورهای 
آفریقایی بیشترین افزایش قیمت را تجربه خواهند 

کرد.
bbc :منبع
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تبدیل شدن اروپا به بزرگ ترین مرکز بازیافت پالستیک در جهان
همــکاری جدیــدی بین شــرکت فناوری 
پالســتیک پایدار Loop Industries و شرکت 
خدمات زیست محیطی SUEZ برای ایجاد آنچه 
ادعا می شود بزرگ ترین پروژه بازیافت پالستیک 

در جهان است، آغاز شده است.
 Energy Live به گزارش »انرژی امروز« از
News، این کارخانه عظیم که در اروپا مســتقر 
خواهد شــد، پالستیکی با کیفیت بکر، با کیفیت 
مواد غذایی، ٪۱۰۰ بازیافت شده و قابل بازیافت 
بی نهایت تولید خواهــد کرد که هدف آن تأمین 
نیازهای مارک های جهانی اســت کــه به دنبال 

٪۱۰۰ محتوای بازیافتی برای بسته بندی هستند.
این مرکز توانایی تولیــد معادل تقریبی ۴.۲ 
میلیارد بطری نوشــیدنی با درجه مواد غذایی را 
دارد که ســاالنه از ٪۱۰۰ پالســتیک PET قابل 

بازیافت ساخته شده است.
پیش بینی می شود این نیروگاه ساالنه حدود 

۰۰۰، ۱۸۰ تن دی اکسیدکربن صرفه جویی کند، 
در مقایســه با تولید PET باکــره از یک فرایند 
پتروشیمی ســنتی - این پس انداز معادل تقریبا 

۰۰۰، ۴۱۸ بشکه نفت است.
دانیل سولومیتا، بنیان گذار و مدیرعامل شرکت 
Loop ، گفت: اروپا پیشتاز تولید پالستیک های 
پایــه نفت اســت. آنهــا از طریق مقــررات و 
مالیات های سخت گیرانه، نمونه ای جهانی از انتقال 

به یک اقتصاد دایره ای تر می کنند.
اروپا هرساله تقریبا ۵/۵ میلیون تن پالستیک 
PET مصرف می کند که کمتر از ٪۷ آن به بطری 

بازمی گردد.
دولت های اروپایی اکنون مقررات جدیدی را 
برای پالســتیک های یکبار مصرف وضع کرده و 
حداقل قوانین محتوای بازیافتی را برای بسته بندی 

وضع کرده اند.
منبع: انرژی امروز

آفرود زخم های عمیقی بر تن محیط زیست می گذارد
یــک فعال محیط زیســت گفــت: آفرودها 
باتوجه به جثــه عظیمی که دارند، به شــدت به 
محیط زیســت ضربــه وارد کــرده و زخم های 

جبران ناپذیری بر پیکره آن می زنند.
ســهیال ذاکری پاشــاکالیی با اشاره به اینکه 
برخی به دلیــل ناهمواری جنگل هــا و کوه ها، 
رانندگی پرهیجان را بیشــتر می پسندند، گفت: 
درست است که رانندگی در شرایط نسبتا سخت 
می توانــد بســیار لذت بخش تــر از رانندگی در 
بزرگراه ها یا داخل شهر باشد اما این عوامل آثار 

منفی برای محیط زیست به همراه دارد.
وی با اشــاره به اینکــه آفرودها بالی جان 
محیط زیست شده اند و در تمامی بخش ها مانند 
کوهســتان، بیابان و جنگل شاهد تخریب هایی 
هستیم، تصریح کرد: متاسفانه محیط زیست درگیر 
غول بزرگ زباله ای اســت که گردشگران نقش 
بزرگــی در تولید آن دارنــد، حال با یک هیجان 
نادرســت، به محیط زیســت بیش ازپیش آسیب 

می زنیم.
این فعال زیست محیطی با بیان اینکه گذاشتن 
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ردپا از خود در محیط زیست آسیب زننده است، 
خاطرنشــان کرد: آفرودها باتوجه به جثه عظیمی 
که دارند، به شــدت به محیط زیست ضربه وارد 

می کنند.
ذاکــری گفت: تصور کنید خودرویی با چند 
تن وزن چه مقدار گل والی و خاک را در محیط 
کوهســتانی و جنگلی جابه جا می کند و چه اثر 

مخربی روی محیط زیست دارد.
وی ادامه داد: به دلیل فشــرده شــدن خاک 
حاصل از عبور این خودروهای سنگین، نفوذی 
بــرای جابه جایی هوا به الیه هــای زیرین خاک 

نمی مانــد و اینجا اســت که بــه محیط زندگی 
حیوانات نیز وارد شــده و موجب جابه جایی و 
مهاجرت آنها می شــویم و در بسیاری از موارد 

مرگ آنان را نیز رقم می زنیم.
ذاکری در پایان تاکید کرد: بالیای استفاده از 
آفرود در طبیعت به مراتب بیش از نکاتی است که 
مطرح شده اما مخربین محیط زیست توجه کنند 
که طبیعت به خوبی می تواند از خودش محافظت 
کند، اگر حاال کسی بخواهد با آن دست وپنجه نرم 

کند حتما بازنده این میدان خواهد بود.
منبع: ایسنا

منع استفاده از محصوالت پالستیکی یک بارمصرف تا یک سال دیگر 
در کانادا

کانادا از پایان ســال ۲۰۲۱ میالدی استفاده از 
محصوالت پالستیکی یک بارمصرف )محصوالتی 
از قبیل کیسه خرید، نی، همزن آب میوه و قهوه، 
قاشــق و چنگال و ظروف بســته بندی غذا( را 

ممنوع خواهد کرد.
 این اقدام در چارچــوب طرح جامع کانادا 
برای حذف کامل پسماند پالستیکی تا سال ۲۰۳۰ 

انجام شده است.
محیط زیســت  وزیر  ویلکنســون،  جاناتان 
این کشــور گفــت: آلودگی پالســتیکی اکنون 
محیط زیســت طبیعــی مــا را تهدیــد می کند، 
رودخانه ها و دریاچه ها و مخصوصاً اقیانوس ها را 
اشباع کرده و حیات موجودات زنده این محیط ها 
را به خطر می اندازد. کانادایی ها اثرات این آلودگی 
را در سراسر کشور از شرق تا غرب و از جنوب 

تا شمال به چشم خود می بینند.
وی افزود: پالســتیک هایی که قرار اســت 

مصرفشان ممنوع شــود، به محیط زیست آسیب 
می رسانند، بازیافتشان ســخت یا پرهزینه است 
و درعین حال جانشــین های خوبی هم در حال 

حاضر برای آن ها وجود دارد.
ویلکنسون به این نکته اشاره کرد که در میانه 
همه گیری کوویــد ۱۹- و باتوجه به نگرانی ها از 
ســالمت عمومی، ممنوعیت مصرف پالستیک 
یک بارمصرف بر استفاده مردم از لوازم حفاظت 
شخصی یا ســایر انواع پالستیکی که در محیط 
پزشکی استفاده می شــود، اثری نخواهد داشت 
اما مســئوالن درصدد ارائه طرحی هستند که از 
رهاکردن تجهیزات حفاظت شخصی مصرف شده 
در طبیعت جلوگیری شــود و همچنین در حال 

بررسی گزینه های زیست تجزیه پذیرتری هستند.
به نوشته روزنامه ایندیپندنت، اتحادیه اروپا 
نیز برنامه دارد که ســال آینــده طرح ممنوعیت 
مصــرف پالســتیک یک بارمصــرف را به اجرا 
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درآورد. اما مذاکرات سنگینی که دولت ها باید با 
صنعت تولید پالستیک انجام دهند، موجب کندی 
فرایند تصمیم گیری در مورد نوع پالســتیک های 

مشمول این ممنوعیت شده است.
منبع : ایسنا

آمریکایی ها و انگلیسی ها، بزرگ ترین تولیدکنندگاِن زباله 
پالستیکی در جهان

بر اساس گزارشی که نشریه گاردین به تازگی 
منتشر کرده است در ایاالت متحده و انگلیس در 
مقایسه با هر کشــور دیگر به ازای هر نفر، میزان 

بیشتری از زباله پالستیکی تولید می شود.
همچنین نتایج بررسی ها حاکی از آن است که 
در ایاالت متحده بیشترین زباله پالستیکی تولید 
می شود و شهروندان این کشور از نظر مشارکت 
در آلودگی پالســتیکی اقیانوس ها در رتبه سوم 

جهان قرار می گیرند.
نتایج بررسی های پیش ازاین نشان داده بود که 
کشورهای آسیایی در آلودگی پالستیکی دریایی 
بیشترین نقش را دارند و ایاالت متحده در جایگاه 
بیســتم قرار دارد اما این در حالی اســت که در 
این گزارش ها، موضوع صادرات زباله از ایاالت 
متحده یا تخلیه غیرقانونی زباله در این کشور در 

نظر گرفته نشده است.
بر اساس آخرین اطالعات موجود که مربوط 

به سال ۲۰۱۶ است، بیش از نیمی از پالستیک های 
جمع آوری شده برای بازیافت در ایاالت متحده به 
خارج از کشور و بیشتر به کشورهایی ارسال شده 
کــه در حال حاضر برای مدیریت موثر زباله های 

پالستیکی تالش می کنند.
کارشناسان زیست محیطی تاکید دارند: ایاالت 
متحده چهار درصد از جمعیت جهان را تشکیل 
می دهد و ۱۷ درصد از زباله های پالستیکی خود 
را تولید می کند. ازاین رو الزم است ایاالت متحده 
نقش بیشــتری در حل بحــران جهانی آلودگی 

پالستیکی بازی کند.
به گفته محققان مشارکت یک کشور در تولید 
زباله های پالســتیکی به مرزهــای خود محدود 
نمی شود. به طور مثال صادرات زباله پالستیکی از 
ایاالت متحده می تواند در تشدید مشکل جهانی 

زباله در اقیانوس ها نقش داشته باشد.
به نوشته روزنامه گاردین، زباله های پالستیکی 
تمام کره زمین از عمیق ترین قسمت اقیانوس ها 
گرفته تا برف قطب شمال و خاک رشته کوه های 
آلپ را آلوده کرده اســت و به حیوانات آســیب 
می زنــد. همچنین نگرانی هایــی در مورد میزان 
میکرو پالســتیک هایی که از طریــق آب، غذا و 
تنفس وارد بدن جانداران از جمله انسان می شود 

در حال افزایش است.
منبع: ایسنا



to
se

sa
bz

بار
اخ

52

افزایش انتشار گاز متان در هشت ماه اول سال ۲۰۲۰
حجم کلی متان منتشــر شده از کارخانه های 
بزرگ در سراســر جهان در هشت ماه اول سال 

۲۰۲۰ تقریبا ۳۲ درصد افزایش یافته است.
به گزارش Energy Live News، این آمار 
بر اساس گزارش جدید شرکت تحلیلی داده های 
کایروس )Kayrros( اســت که نشــان می دهد 
حجم متان ساطع شده از انتشاردهنده های بزرگ 
مربوط به صنعت انرژی و عملیات نفت و گاز در 
الجزایر، روســیه و ترکمنستان بیش از ۴۰ درصد 

برای مدت مشابه افزایش یافته است.
ایــن گــزارش کــه مبتنــی بــر تصاویر و 
تجزیه وتحلیــل داده های ماهواره ای اســت، این 
افزایــش را به تأثیــر تغییر رویه هــای عملیاتی 
اپراتورهای نفت و گاز باتوجه به بیماری همه گیر 
ویروس کرونا و فعالیت تنظیم شــده در اطراف 

خطوط لوله نسبت می دهد.
 )Kayrros( در سال ۲۰۱۹، فناوری کایروس
حجم ترکیبی از نشــتهای بزرگ قابل مشــاهده 
متــان ۱۰ مگاتــن، معادل بیــش از ۸۰۰ مگاتن 
دی اکســیدکربن را در یک دوره ۲۰ ساله ردیابی 

کرد.
آنتوان روســتاند، مدیرعامل کایروس، اظهار 
کرد: چنین افزایشــاتی در انتشــار گازهای متان 
نگران کننــده و مغایــر با جهت تعیین شــده در 

توافقنامه پاریس در سال ۲۰۱۵ است.
وی همچنین افــزود: علی رغم صحبت های 
زیــاد در مــورد اقدامات آب وهوایــی از طرف 
ذی نفعان صنعــت انرژی، انتشــار جهانی متان 

همچنان به شدت افزایش می یابد.
منبع: انرژی امروز

بازیافت پسماند صنعتی کمک شایانی به حفظ محیط زیست است
در حاشیه ی بازدید مدیرعامل شهرک صنعتی 
ساالریه از تصفیه خانه فاضالب مشترک شهرک 
صنعتی ساالریه و چرمشهر به همراه کرمی عضو 
هیات علمی دانشگاه پیام نور و رئیس آزمایشگاه 
قطبی دانشــگاه پیام نور اســتان تهران مشکالت 

تصفیه خانه فاضالب بررسی شد.
غالمحسین هاشــمیه در این بازدید از دفن 
پســماندهای صنعتی ابراز تاسف کرد و گفت: با 
بازیافت این پســماند می توان ثروت عظیمی را 
احیا و مواد اولیه و شیمیایی موردنیاز بسیاری از 
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واحدها را استخراج کرد.
مدیرعامل شهرک صنعتی ساالریه شهرستان 
ورامین افزود: به جای پاک کردن صورت مســاله، 
مساله را حل کنیم و آن میلیاردها دالری است که 

دفن می شود.
این مقام مســئول تصریح کــرد: با بازیافت 
پســماند صنعتی عالوه بر تامین مــواد اولیه و 
مواد شــیمیایی می توان کمک شــایانی به حفظ 
محیط زیســت کرد و از تخریــب و ازبین رفتن 
محیط زیست جلوگیری شده و از مسئولین مرتبط 
به ویژه مدیرعامل شرکت شــهرک های صنعتی 
اســتان تهران تقاضا می شــود با همت واال و با 
تــالش جهادی خود در قالب پروژه ملی از هدر 
رفت این سرمایه عظیم جلوگیری کرده و با انجام 

بازیافت، ناجی محیط زیست باشند.
دانشگاه  قطبی  آزمایشگاه های  کرمی، رئیس 

پیام نور اســتان تهران هم در ایــن بازدید از دفع 
پســماندها به این صورت ابراز ناخرسندی کرد 
و گفت: در کشــورهای پیشــرفته از این طالی 
کثیف برای تامین انرژی و مواد اولیه بســیاری از 
واحدهای صنعتی خود اســتفاده می نمایند و در 
کشور خودمان دانش فنی و تخصص الزم برای 
بازیافت این پســماند وجود دارد و اگر مسئولین 
مرتبط حمایت های الزم را انجام دهند، تصفیه خانه 
مشترک شهرک صنعتی ساالریه و چرمشهر نقطه 
شروع این پروژه ملی خواهد بود که با برنامه ریزی 
دقیق و حســاب شــده موفقیتی بزرگ حاصل 
خواهد شــد و با اســتفاده از متخصصان داخلی 

گامی بزرگی در جهش تولید اتفاق خواهد افتاد.
منبع: ایسنا


