
در سال 2017 میالدی، یک کارشناس محیط زیست 
در کنار رودخانه سارابایا در کشور اندونزی ایستاد و 
ظرف یک ساعت 176 عدد پوشک یکبار مصرف را 
شمرد که روی آب شناور بودند و به این ترتیب، تصمیم 
گرفت کوشش های خود در زمینه پسماندها را بر پوشک ها متمرکز کند.

پوشک ها به شدت آلوده کننده هستند
پوشک هایی که در چرخه دفع زباله فکری برای آنها نشود، در آخر از 
منابع آبی، اغلب رودخانه ها، سر درمی آورند و در آب به میکروپالستیک ها 
)ذرات بسیار ریز پالستیک( و رسوب های شیمیایی تبدیل می شوند، حیات 
در دریاها را در خطر می اندازند و می توانند باعث آلوده شدن آب های 
آشامیدنی شوند که اغلب از رودخانه ها تامین می  شوند. هنوز هیچ قانون 
یا سیاستی در کشورهای مختلف جهان درباره تولید پوشک های یکبار 
مصرف وضع نشده. هرچند اغلب ساک ها و بسته بندی های پالستیکی 
مرکز بحث درباره مشکل پالستیک های یکبار مصرف هستند، اما امروزه 
پوشک های یکبار مصرف بخش بزرگی از ضایعات پالستیکی در جهان 
را تشکیل می دهند. این پوشک ها از انواع پالستیک ساخته می شوند، 

از جمله الیه خارجی و الیه داخلی ضدآب ساخته شده از پلی اتیلن.

ساالنه 167میلیارد پوشک یک بارمصرف
هر کودک تا زمانی که به سن رفتن به دستشویی برسد، حدود 4هزار تا 
6هزار پوشک مصرف می کند. ساالنه حدود 167میلیارد پوشک یکبار مصرف 
تولید می شود که تولید این مقدارنیازمند نزدیک به 249میلیون بشکه نفت 
خام است. با دلیل مخلوط شدن انوام مواد و اضافه شدن فضوالت انسانی 
به پوشک، بازیافت آن چرخه بسیار دشواری است. در جهان هر دقیقه 
بیش از 300هزار پوشک وارد محیط های دفع زباله یا سوزانده یا در طبیعت 
رها می شود. این مساله به خصوص درباره کشورهای جنوب غربی آسیا 

که جمعیت و طبقه متوسط در حال افزایش است، بیشتر دیده می شود.

راه حلی که راه حل نشد!
به نظر می رسد، یک راه برای حل این مشکل پیچیده، حل تولید پوشک های 

تجزیه پذیر است تا بتوان با خیال آسوده و بدون احساس عذاب وجدان 
از آنچه بعد از مصرف این محصوالت اتفاق می افتد، آنها را مصرف کرد. 
هرچند بخش بزرگی از عناصر به کار رفته در پوشک های یکبار مصرف 
تجزیه پذیر از جمله نوار چسبی یا الیه بیرونی نیز از عناصر پالستیکی 
ساخته شده اند. بهترین پوشک ساخته شده از مواد تجزیه پذیر در کشور 
انگلستان، حاوی 80درصد عناصر تجزیه پذیر است. البته به گفته متخصصان 
محیط زیست، عناصر تجزیه پذیر در تولید پوشک هم نمی توانند چاره کار 
باشند. آنها می گویند، مردم بعد از استفاده از پوشک آن را به صورت رول 
می پیچند و آن را با چسب می بندند، به این ترتیب، الیه بیرونی پالستیکی تمام 
بخش های تجزیه پذیر را می پوشاند. وقتی پوشک پیچیده شده به زمین های 
دفع زباله می رسد، بخش های تجزیه پذیر آن در معرض هوا قرار نمی گیرند 
و به دلیل نرسیدن اکسیژن مورد نیاز، نمی توانند تجزیه شوند. به این ترتیب، 
مصرف کننده دوستدار محیط زیست پول بیشتری بابت پوشک های دوست 

طبیعت می پردازد، در حالیکه در عمل تفاوت چندانی به وجود نمی آید.
یک راه حل عملی کاهش مصرف پوشک های یکبار مصرف است. در گذشته ای 

نه چندان دور، اگر نگوییم تمامی که بخش بزرگی از پوشک های بچه بعد 
از استفاده شسته می شدند. این پوشک ها یا آنطور که در بین مردم گفته 
می شود، کهنه های بچه از کتان ساخته می شوند. برای شستن آنها، می توان 
پوشک های بچه استفاده شده را در سطل های دردار نگهداری کرد و آخر 
هر روز درون ماشین لباسشویی انداخت. الیه بیرونی برای این پوشک های 
نخی البته پالستیکی است که آن را هم می توان به دفعات شست. برای 
جدا کردن مدفوع بچه از روی پوشک، الیه های آماده ای وجود دارد که 
آنرا روی پوشک نخی می گذارند و در صورت دفع مدفوع، آن الیه را به 
همراه مدفوع کودک دور می اندازند. این روش هر چند کمی نیازمند وقت 
و حوصله و نیز مصرف آب و انرژی است، اما به نظر می رسد بهترین راه 
برای جلوگیری از آلودگی محیط توسط پوشک های یکبار مصرف باشد.

در ضمن مصرف کمتر پوشک های یکبار مصرف به معنای صرفه جویی 
در هزینه های خانوار است. حتی می شود به دولت ها پیشنهاد کرد که برای 

تولید پوشک های قابل استفاده نخی سوبسید پرداخت کنند.
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با پوشک های یکبار مصرف چه باید کرد؟

گزارش سبز

پوشک هایی که در چرخه دفع زباله 
فکری برای آنها نشود، در آخر از منابع 
آبی، اغلب رودخانه ها، سر درمی آورند 

و در آب به میکروپالستیک ها )ذرات 
بسیار ریز پالستیک( و رسوب های 

شیمیایی تبدیل می شوند، حیات 
در دریاها را در خطر می اندازند 

و می توانند باعث آلوده شدن 
آب های آشامیدنی شوند که اغلب از 

رودخانه ها تامین می شوند. هنوز هیچ 
قانون یا سیاستی در کشورهای مختلف 

جهان درباره تولید پوشک های یکبار 
مصرف وضع نشده

یادداشت سبز

گل آقا که خود را شهروندی قانون مدار و نگران 
محیط زیست می داند، با مراجعه به قانون اساسی 
توانسته اصلی را پیدا کند که براساس آن به شهروندانی 
که محیط زیست را به هر نحو تهدید می کنند، تذکر 

و هشدار قانونی بدهد.
اصل پنجاهم قانون اساسی می گوید: »در جمهوری 
اسالمی، حفاظت محیط زیست که نسل امروز و 
نسل های بعد باید در آن حیات اجتماعی رو به 
رشدی داشته باشند، وظیفه عمومی تلقی می شود. 
از این رو، فعالیت های اقتصادی و غیر آنکه با آلودگی 
محیط زیست یا تخریب غیرقابل جبران آن مناظره 
پیدا کند، ممنوع است.« با وجود این، خیلی ها این 
اصل از قانون اساسی را زیر پا می گذارند. حاال گل آقا 
تصمیم گرفته براساس همین قوانین جلوی کارهای 

آقا فرخ، همسایه بی مالحظه اش، را بگیرد.
آقا فرخ که کارش بساز و بفروشی است و در این 
کار هم خیلی بی مالحظه و قانون گریز است، همیشه 
برای همشهری هایش دردسر و ناراحتی به وجود 
می آورد. نمونه های زیادی از تخلف در رابطه با 

پسماند را می شود در رفتارها و کارهای روزمره 
همین آقا فرخ دید، اما بیشترین چیزی که می تواند 
باعث عصبانیت گل آقا بشود، روبرو شدن با راننده های 
بی مالحظه ای است که آشغال های داخل ماشین را هر 
جا که خواستند از پنجره به بیرون پرتاب می کنند.

براساس مفاد ماده 727 قانون مجازات اسالمی، زباله 
ریختن در معابر از جرایم غیرقابل گذشت است و 
حتی در اغلب موارد اشخاص حقیقی و حقوقی از 
این جرم متضرر می شوند بنابراین، اعالم جرم فقط در 
صالحیت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 
و سازمان حفاظت محیط زیست نیست، بلکه اعالم و 
شکایت از این کار از سوی سایر افراد هم ممکن است.
بند 2073 جدول جرایم رانندگی می گوید: »پرتاب 
کردن یا ریختن ضایعات، زباله، اشیاء و آب دهان 
از وسیله نقلیه در معابر شهرهای بزرگ و جاده های 

بین شهری، 300هزار ریال جریمه دارد. 
در بند 2075 جدول جرایم رانندگی، برای ریختن یا 
ریزش روغن، بنزین، گازوئیل یا سایر مایعات آلوده 
و تخریب کننده راه در شهرهای بزرگ و جاده های 

بین شهری، 300هزار ریال جریمه تعیین شده.
براساس بند 2058، تخلیه زباله و مصالح ساختمانی، 
فاضالب و ایجاد هر گونه مانع در مسیر عبور و 
مرور وسایل نقلیه در راه ها و حریم آنها، 500هزار 

ریال جریمه دارد.

مقایسه جرایم زیست محیطی 
در کشورهای دیگر

بد نیست جریمه همین کارها را در کشورهای دیگر 
با جریمه در کشور خودمان مقایسه کنیم. مثال در 
هلند جریمه پرت کردن زباله سیب 2200 یورو 
است و فرد خاطی را در تلویزیون رسمی کشور هم 
نمایش می دهند. اینجا آقا فرخ فصه ما با فکر کمک به 
طبیعت، زباله های میوه را پای درخت خالی می کند و 
فکر می کند این آشغال ها جذب طبیعت می شود. در 
صورتی که همین زباله های طبیعی تا پیش از تجزیه 
کامل با بوی بد و محیطی از میکروب که به دور خود 
ایجاد می کنند، باعث آلودگی محیط زیست می شوند.
در سنگاپور، ریختن زباله به خیابان جرمی جدی 
است. کسی که 3 بار خیابان ها را کثیف کند، در 
بار چهارم در روز تعطیل با پیشبندی که عبارت 

»من شهر را کثیف کرده ام« روی آن نوشته شده، 
باید خیابان های شهر را جارو بزند.

آقا فرخ ما اما هر بار برای تخمه شکستن کمی 
جای خود را تغییر می دهد تا مجبور نباشد پوست 

تخمه های خود را که به زمین ریخته جمع کند.
جرایم نقدی کشورهای پیشرفته برای کثیف کردن 
محیط قابل توجه است. برای مثال، جریمه ریختن 
غیرقانونی زباله در مکان های عمومی در شهری مانند 
تورنتوی کانادا، 380 دالر است، اما متاسفانه این در 
حالی است که هر کدام از ما به فرهنگ چند هزار ساله 
خودمان می بالیم و مدعی هستیم در عصر کوروش 

کبیر حقوق شهروندی را ما به دنیا عرضه کرده ایم.

قانون درباره محیط زیست چه می گوید؟

قاب سبز

بده/ زاینده  به اصفهان نفس  خروش زنده رود؛ مردم می گویند 
رود  را پس بده. این فقط اعتراض صنفی تعدادی کشاورز برای 

گرفتن حقابه از کرانه نشینان باالدست رود نیست. 
قطعا خشکیدگی تاالب گاوخونی یک بحران و مساله ملی است 
و در مقیاس ملی باید برای نجات حوزه زاینده رود کمک شود 

اما راه حل مساله انتقال آب نیست. 
چاره کار کاهش بارگذاری های بی رویه بر این حوزه و به خصوص 
از سال 57   بعد  برچیدن کشاورزی در عمده سطوحی است که 

زیر کشت رفته اند.

کل و بز در استان یزد،  محیط بان حجت تیموری

هنوز خاک هرمز را می فروشند! ممنوعیت فروش خاک و به ویژه 
برداشت خاک از جزایر خلیج  فارس در سال ۹7 مصوب و به همه 
ارگان ها و نهادها ابالغ شد. این مصوبه در پی جنجال های فراوان 
رسانه ای که پیگیر فروش گسترده و معدن کاری در جزیره هرمز، 
رنگارنگ ترین جزیره خلیج  فارس و صادرات این خاک  رنگارنگ 
بودند،  فارس  خلیج   به ویژه کشورهای حوزه  از کشور  خارج  به 
مصوبه  این  وجود  با  همشهری  روزنامه  گزارش  شد.به  تصویب 
کافی است جمله خرید خاک هرمز را در گوگل جست وجو کنید 
تا وبسایت های متعدد فروش که بدون ممنوعیت فعالیت می کنند، 

در دسترس شما قرار گیرد.

عباس شاهسونی، رئیس گروه سالمت هوا و تغییر اقلیم وزارت 
سال  در  میانگین  طور  به  تهران  »در  می گوید:  ایران  بهداشت 
معلق  ذرات  با  مواجهه  به  منتسب  مرگ   ۳75۱ تعداد   ۱۳۹۹

رخ داده است.«
آلودگی  تاثیر  تحت  هم  تهران  شهر  اهالی  همه  وی،  گفته  به 
هوا بوده اند. شاهسونی می گوید: »اگر غلظت آالینده های هوا 
از یک حدی بیشتر شود باید تعطیلی هایی انجام شود و کاهش 
کمیته  از  ما  »گالیه  و  باشیم«  داشته  را  ادارات  کار  ساعات 
کاهش آلودگی هوا و کمیته اضطرار شهر تهران این است که 

نمی کنند.« اقدام  دستورالعمل  طبق 

هشدار سبز

آلودگی هوا با ذرات معلق کمتر از 2/5 میکرون 
به عنوان ششمین عامل مرگ زودرس در جهان 
معرفی شده است. براساس آمار رسمی، تنها در 
تهران ساالنه بیش از 4هزار نفر بر اثر آلودگی هوا 
جان خود را از دست می دهند. عالوه بر سالمتی 
انسان، این ذرات می تواند به شدت بر اکوسیستم 

و کیفیت آب و هوا اثرگذار باشد.
و  اطالعات  برخی  بهداشت  جهانی  سازمان 
افزایش آلودگی هوا  دستورالعمل ها درباره زمان 

را پیشنهاد داده است:
چه زمانی هشدار آلودگی هوا داده می شود؟

هشدار آلودگی هوا زمانی است که تمرکز آالینده های 
هوا به صورت روزانه یا ساعتی به طور چشمگیری 
باالتر از سطح طبیعی و باالتر از دستورالعمل های 
سازمان جهانی بهداشت یا استانداردهای مربوط به 
دولت ها باشد. این هشدار معموالً زمانی داده می شود 
که احتمال باقی ماندن سطح باالی آلودگی برای 
یک بازه زمانی چند روزه داده شود. در زمان وجود 
سطوح باالیی از آلودگی هوا به صورت ثابت، مردم 
باید اقدامات سالمت را فورا انجام دهند این اقدامات 
شامل مشکالت تنفسی یا قلبی عروقی است و افراد 
آسیب پذیر باید به طور خاص مراقب باشند. با توجه 
به امکان تاثیرات کوتاه مدت آالینده های هوا باید 

فورا اقداماتی برای جلوگیری از قرار گرفتن طوالنی 
مدت در معرض آالینده ها انجام شود.

 در بسیاری از کشورها دولت ها سطوح جدی یا 
خطرناک آلودگی هوا را توسط »شاخص کیفیت 
هوای روزانه« می سنجند. این اعداد همواره برای 
پیش بینی روزهای آینده هم مورد استفاده قرار می گیرد. 
شاخص کیفیت هوا یک شاخص کشوری و بومی 
است که بر پایه اندازه گیری های کوتاه مدت انجام 
اما شاخص دستورالعمل کیفیت هوای  می گیرد، 
سازمان جهانی بهداشت بر مبنای اندازه گیری های 
دراز مدت قرار گرفتن در معرض هوای آلوده به 

مدتی طوالنی است.
در زمان اینکه سطح آلودگی هوا به سطح جدی 

یا خطرناک می رسد چه باید کرد؟
اقدامات  باید  محلی  مسووالن  صورت  این  در 
فعالیت هایی  محدودیت  برای  را  محدودکننده ای 
مانند رانندگی در شهرها اعالم کنند. مسووالن باید 
بتوانند بر توصیه های محدودکننده آلودگی هوا برای 

برنامه ریزی فعالیت ها هم نظارت کنند.
اقداماتی که در زمان آلودگی هوا می توان انجام داد
تا می توانید در خانه بمانید در زمان افزایش آلودگی 
هوا همه مردم خصوصا افراد در خطر مانند کودکان و 
افراد سالمند و افراد مبتال به بیماری های قلبی عروقی 

باید در خانه بمانند و تا حد امکان از اماکنی مانند 
جاده ها یا محل های تردد پرترافیک دوری کنند. برای 
جلوگیری از ورود هوا به داخل، پنجره ها باید بسته 
بمانند تا از ورود آلودگی بیرون به درون جلوگیری شود.
از فعالیت سنگین طوالنی مدت در فضای بیرون 
خودداری کنید. منابع اضافی که باعث افزایش آلودگی 
محیط های دربسته می شوند را استفاده نکنید. هر 
نوع وسیله سوزاندنی مانند چوب، اجاق های آتش، 
شمع و مواد بوزا نباید در داخل خانه استفاده شود. 
در ضمن از کشیدن سیگار و تنباکو در محیط های 

دربسته خودداری کنید.
توجه کنید که محیط های در بسته باید تمیز بماند. 
بهتر است برای گردگیری از دستمال های مرطوب 
استفاده شود چرا که وسایل کششی مانند جاروبرقی 
می تواند باعث افزایش غبار در اتاق های دربسته شود.
تا حد ممکن سفر با اتومبیل های شخصی یا سایر 
می سوزانند  فسیلی  سوخت  که  موتوری  وسایل 
باعث جلوگیری  نه تنها  این مساله  محدود شود. 
از قرار گرفتن در معرض آلودگی می شود، بلکه 
باعث جلوگیری از افزایش آلودگی هوای محیط 

هم می گردد.
تا جای ممکن اتاق خواب کودکان یا سالمندان 
را پاکیزه نگه دارید برای این کار می توان در زمان 

آلودگی هوا پنجره ها را بسته نگه داشت. اگر مطمئن 
هستید دستگاه تهویه هوای شما هوای بیرون را به 
درون نمی کشد و یک فیلتر مناسب دارد از یک 
دستگاه تهویه خاص یا دستگاه تصفیه کننده هوا 

برای پاکیزگی هوای اتاق استفاده کنید. 
اعداد مربوط به آلودگی هوا یعنی چه؟

شاخص کیفیت هوا معیاری برای تعیین روزانه کیفیت 
هوا و میزان ارتباط آن با سطوح سالمت افراد است 
که به ترتیب از صفر تا 50 در شرایط پاک یا سبز، 51 
تا 100 در شرایط قابل قبول یا زرد، 101 تا 150 در 
شرایط ناسالم برای گروه حساس یا نارنجی، 151 
تا 200 در شرایط ناسالم برای همه یا قرمز، 201 تا 
300 در شرایط بسیار ناسالم یا بنفش و 301 تا 500 

در شرایط خطرناک یا ارغوانی تعیین شده است.

در هوای آلوده شهرهای  بزرگ چه کنیم؟


