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 آن نیگز یجا محصىالت و لىنینا مصرف مضرات

طَر  طَر گستردى ریشٌ دٍاندى است. نایلَن ٍ پالستیک بٌ در زندگی رٍزانٌ نا بٌ نایلىن استفادى از
يای خرید، ٍ استفادى از پالستیک  عنَان نایلَن زبالٌ ٍ یا نایلکس بارنصرف، بٌ عهدى در ظرٍف یک

شَد کٌ نتَان نایلَن ٍ پالستیک را از  آالت باعث نی در ظرٍف ٍ لَازم بزرگ ٍ يهچنین ناشین
 زندگی رٍزانٌ حذف کرد.

يا یکی از پر استفادى ترین نَع نصرف است کٌ يهٌ  ای برای زبالٌ عنَان کیسٌ استفادى از نایلَن بٌ
يا  شَند ٍ این نایلَن يای درٍن آن دٍر ریختٌ نی يای زبالٌ يهراى با زبالٌ نا نیدانیو کٌ کیسٌ

ن باعث باشد کٌ ای سال نی 055يا  شَند ٍ حداقل زنان الزم بری تجزیٌ آن جذب طبیعت نهی
 شَد. ناپذیری در طبیعت نی يای جبران آلَدگی

يا قرار گیرند ٍ باعث نسدٍد  جا شَند ٍ در نسیر آبراى يا نهکن است تَسط باديا جابٌ این نایلَن
ٍلد حشرات  يا شَد کٌ این نسئلٌ باعث گندیدگی آب شدن راى آن يا ٍ يهچنین نکانی برای زادٍ 

 باشد. يا بسیار خطرناک نی سانشَد کٌ برای سالنت ان يا نی ٍ نَش

 

  

يا شَند ٍ باعث آلَدگی ٍ  يا نهکن است ٍارد دریا ٍ اقیانَس يا يهچنین تَسط این آبراى نایلَن
 نرگ جانداران دریایی شَند.
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يا جان خَد را از  نایلَن نیلیارد پرندى ٍ پستاندار بٌ دلیل خَردن 1آندى ساالنٌ  دست طبق آنار بٌ
 ديند. دست نی

شَند کٌ این انر عالٍى بر تجزیٌ نشدن باعث ایجاد  يای زبالٌ در اکثر نناطق دفن نی نایلَن
باشد کٌ این نَاد در  شَد کٌ حانل ترکیبات خطرناک نانند فلزات سنگین نی يایی نی شیرابٌ
يا نیز  کنند ٍ باعث آلَدگی در آن پیدا نی يای زیرزنینی راى کنند ٍ بٌ آب يا جریان پیدا نی خاک

 شَند. نی

 

  

شدى است. در کشَر  نالیات ٍ یا جریهٌ نشخص نایلىن کنندگان در کشَريای نختلف برای استفادى
ای  يای پارچٌ شدى است. در کشَر انریکا کیسٌ استفادى از نایلَن نهنَع اعالم 2552بنگالدش از سال 

 اند. يای کاغذی جایگزین شدى ٍ پاکت

نردم با نشايدى نشکالت ناشی از استفادى نایلَن، سعی در استفادى کهتر از آن را دارند. انرٍزى 
 1کنند یا حداکثر برای چند خرید از  انتناع نی نایلىن بسیاری از افراد در ينگام خرید کردن از گرفتن

 کنند. نایلَن استفادى نی

يای کاغذی رادارند.  ٍ یا پاکت ای های پارچه کیسه اکنَن نردم سعی در جایگزین کردن نایلَن با
ظ نحیط کنند کٌ يو باعث حف استفادى نی ای يای پارچٌ کیسٌ جای نایلَن از داريا بٌ اکثر نغازى

باشد، زیرا برای  داران نی شَد ٍ يو بٌ نفع نغازى شَد ٍ يو باعث خرسندی بیشتر نردم نی نی
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يای دیگر نیز  يا را در نکان شَد تا نشتری آن کیسٌ ای باعث نی يای پارچٌ يا استفادى از کیسٌ آن
 يا خَايد شد. استفادى کند کٌ باعث بیشتر دیدى شدن برند آن

 

  

باشد کٌ این انر سبب کهتر استفادى شدن از  رٍ بٌ افزایش نی های کاغذی پاکت انرٍزى استفادى از
يای کاغذی نشکالتی نانند قطع درختان ٍجَد دارد  شَد. يرچند برای استفادى از پاکت نایلَن نی

َگیری کرد ٍ بٌ حفظ بیشتر نحیط زیست کهک  يایی نی ٍلی با کاشتن نًال تَان از این انر جل
 شایانی کرد.

باشد ٍ  يای کاغذی باقابلیت برگشت بٌ نحیط یکی از دٍستداران نحیط زیست نی يهچنین پاکت
تَان بازیافت نهَد کٌ یکی از ارکان بسیار خَب این پاکت برای  يا را نی تَان گفت این پاکت نی

 باشد. جای نایلَن نی جایگزینی بٌ

يا بٌ دلیل فَد  َاد غذایی استفادى کرد. این پاکتبندی ن تَان برای بستٌ يای کاغذی را نی پاکت
 شَند. گرید بَدن باعث حفظ تازگی ٍ عطر ٍ طعو ٍ ناندگاری بیشتر نَاد غذایی نی

جای نایلَن  يای کاغذی بٌ انرٍزى برای انَاع خشکبار، نان، شیرینی، نیَى، فست فَد ٍ... از پاکت
 شَد. استفادى نی
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