
مدگرایی و خرید بیش از نیاز لباس جنبه های متفاوتی 
دارد، اما یکی از جنبه هایی که تا امروز از آن غفلت 
شده، نقش مدگرایی در آلوده کردن محیط زیست 
است. تولید یک پارچه برای یک لباس از مراحل 
مختلفی می گذرد که هر کدام می توانند جزو صنایع 
آالینده به حساب بیایند، اما پس از عبور از مراحل 
کردن  نو  و  طبیعت  در  لباس ها  کردن  رها  تولید، 
برای  واقعی  نیازی  بی آنکه  فصل  هر  در  لباس ها 
این کار وجود داشته باشد و انباشت بیش از حد 
ضایعا لباس های دور انداخته شده در طبیعت دارد به 
یکی از عوامل جدی نگران کننده برای محیط زیست 

تبدیل می شود. 
امروزه در دنیایی که مد به سرعت عوض می شود 
و در شرایطی که فروشگاه های بزرگ، مجموعه های 
خود را نه فصلی بلکه هفتگی عوض می کنند، امکان 
دارد که خرید کردن بیش از پیش اعتیاد آور شود.

مردم معموالً بیش از آنچه نیاز دارند لباس می خرند، 
فقط برای آنکه با آخرین مد همراه باشند و افراد 
فروشگاه های  ببیند  که  هستند  این  عاشق  زیادی 

محبوبشان چه لباس های تازه ای آورده اند.
لوسی سیگل، روزنامه نگار حوزه محیط زیست بی بی 
سی توضیح می دهد: »تغییرات شتابناک دنیای مد ما 
را وسوسه می کند تا بیش از نیازمان لباس بخریم، 
این سیستم های تولیدی هستند که حجم باالیی از 

لباس را به بازار می فرستند.«
هر چه بیشتر فروشگاه ها، نمونه هایی مشابه آنچه 
در نمایش های مد ارائه می شود را با قیمتی ارزان 
به ما عرضه کنند، بیشتر ترغیب می شویم تا خودمان 
را با ظاهر و البته لباس  های مدل ها، هماهنگ کنیم.
بزرگ ترین مشکل این ماجرا صدمه و آسیبی است 

که به محیط زیست وارد می شود.
صنعت مد 10درصد از انتشار کربن جهان را تشکیل 
می دهد، منابع آبی را خشک و رودخانه ها و نهرها 
از کل  این، 85 درصد  بر  آلوده می کند. عالوه  را 
منسوجات هر سال دور ریخته شده و به زباله تبدیل 
لباس ها مقادیر  انواع  از  می شوند و شستن برخی 
می فرستد.  اقیانوس ها  به  را  پالستیک  از  بسیاری 
بر کره  مد  تأثیرات  مهمترین  از  فقط بخشی  اینها 

زمین هستند
مطرح شده است که صنعت مد و پوشاک  اخیراً 
سراسر  در  آلوده کننده  بسیار  پنج صنعت  از  یکی 
جهان است و در ردیف صنعت نفت قرار می گیرد.
لوسی توضیح می دهد: »در سراسر جهان ما ساالنه 
بیش از 100 میلیارد لباس نو از الیاف و پارچه های 
نو تولید می کنیم و کره زمین گنجایش چنین حجمی 

را ندارد.«
اینسایدر، شستن لباس، ساالنه  به گزارش بیزنس 
500000 تن میکرو فیبر معادل 50 میلیارد بطری 

پالستیکی را به اقیانوس ها رها می کند.
بسیاری از این الیاف از پلی استر یا پالستیک موجود 
در حدود 60درصد از پوشاک هستند . تولید پلی 
استر دو تا سه برابر بیشتر از میزان تولید پنبه منجر 
به انتشار کربن می شود و از طرف دیگر پلی استر 

در اقیانوس تجزیه نمی شود.
در گزارشی از اتحادیه بین المللی حفاظت از طبیعت 
)IUCN( تخمین زده شده است که 35درصد از کل 
میکروپالستیک ها، یا همان قطعات بسیار کوچک 

پالستیک که هرگز تجزیه بیولوژیکی نمی شوند، در 
اقیانوس ها، از شستشوی پارچه های مصنوعی مانند 
پلی استر رها شده اند. به طور کلی، تا 31درصد از 
آلودگی پالستیک در اقیانوس ها را میکروپالستیک ها 

تشکیل می دهند.
در این دوره، برخی از بخش های زندگی مدرن مانند 
مسافرت های هوایی، استفاده از وسایل پالستیکی 
یکبار مصرف و حتی استفاده از وسایط نقلیه برای 
و  آلوده  کننده  عنوان  به  کار  محل  از  یا  به  رفتن 
اما  می شوند  شناخته  محیط زیست  به  آسیب رسان 
وقتی صحبت از لباس و پوشاک می شود، تأثیرات 

مخرب آن آشکار نیست.
پنبه یا نخ که بیشترین الیاف مورد مصرف در تولید 
پوشاک در اروپا و ۴3 درصد از کل پوشاک به فروش 
رفته است، ممکن است به اندازه زغال سنگ و نفت، 
آلوده کننده محیط زیست به نظر نیاید اما جریان تولید 
که شامل استفاده از آفت کش ها و کود های شیمیایی 
در مزارع پنبه و رنگ های سمی در فرآیند تولید و 
مقدار بسیار زیاد منابع طبیعی مثل آب که استفاده 

می شود، باعث صدمات قابل توجهی خواهد شد.
در آزمایشی که در یک فیلم مستند نشان داده می شود، 
خبرنگار به ما می گوید که برای کاشت پنبه مورد نیاز 
در تولید یک شلوار جین، بیش از 15000 لیتر آب 
مصرف می شود. او می گوید: »من هیچوقت تصور 
با  پوشاک ممکن است ربطی  تولید  نمی کردم که 

آلودگی محیط زیست داشته باشد.«
نکته مهم دیگری که در صنعت تولید پوشاک ارزان 
باید در نظر بگیریم، مقدار زیاد مواد شیمیایی مازاد 

است که در فرآیند تولید دور ریخته می شود
تولید لباس از سال 2000 تقریبًا دو برابر شده است 
در حالی که مردم فقط از نیمی از طول عمر لباس های 
خود استفاده می کنند. در اروپا، شرکت های مد از 
میانگین عرضه دو مجموعه در سال در سال 2000 
به پنج مورد در سال 2011 روی آورده اند و برخی 
از مارک های تجاری حتی بیشتر ارائه می دهند مثال 
برند زارا 2۴ مجموعه در سال و H&M بین 12 تا 
16 عرضه را در سال ارائه می دهد. که البته سرنوشت 
تعداد زیادی از این لباس ها در زباله ها به پایان می رسد

صنعت مد همه جهان را آلوده کرده
در سال  1۹60، دریاچه آرال که در این کشور قرار 
دارد حدود 68000 کیلومتر مربع از خاک این کشور 
را در بر می گرفت، این دریاچه یکی از بزرگ ترین 
دریاچه های جهان بود و پر از ماهی، حیات وحش و 
جاذبه ای کم نظیر برای گردشگران بود اما از سال 1۹60 
تا کنون، به دلیل کشت پنبه، این دریاچه روز به روز 

کوچک تر شده است.
استیسی، خبرنگار بی بی سی برای پیگیری تاثیر تولید 
سفر  هم  قزاقستان  به  محیط زیست  بر  منسوجات 
کرده است. وی در سفرش به قزاقستان، کشوری 
که به خاطر تولید پنبه تحت تاثیر قرار گرفته است، 
دریافت که تا چه حد مد و صنعت پوشاک ممکن 

است به محیط زیست آسیب برساند
که  جاده هایی  از  ماشین  با  استیسی  سفر،  این  در 
آن  فقط خاک  بودند و حاال  بستر دریاچه  روزی 

مانده بود، عبور کرد.
مثل صحرا  همه جا  و  بود  نمانده  دریاچه  در  آبی 
خشک بود. چون مسیر آمودریا، یکی از رود هایی 
که به این دریاچه می ریخت را به سوی مزارع تولید 

پنبه کج کرده بودند و همه آب رود را پیش از آنکه 
بتواند به دریاچه برسد، مصرف می کردند.

استیسی در حالی که بر زمینی که زمانی بستر دریاچه 
آرال بوده و اکنون خشک شده است و شتر ها در آن 
می چرند، ایستاده است، می گوید: »شما نمی توانید 
وضعیت  آن  آنکه  مگر  دریابید  را  فاجعه  عظمت 
را از نزدیک ببینید. من حس می کنم که به  خوبی 
می دانم پالستیک چه بر سر زمین می آورد ما هر 
روز در این مورد حرف می زنیم اما آیا می دانستم 
بیاورد؟  زمین  سر  بر  بالیی  چه  می تواند  پنبه  که 
البته که نمی دانستم. اصاًل فکرش را هم نمی کردم.«

اندونزی یکی از بزرگ ترین قطب های تولید پوشاک 
بیش  سیتاروم  رودخانه  کناره  بر  است.  جهان  در 
از ۴00 کارخانه قرار دارد و فعاالن محیط زیست 
می گویند بسیاری از آنها هر روزه مواد زائد سمی 

کارخانه را در آبراهه های منطقه می ریزند.
دکتر سوناردی، سم شناس زیست محیطی، آب این 
است  دریافته  و  است  کرده  آزمایش  را  رود خانه 
سرب  کادمیوم،  جیوه،  مثل  سمی  مواد  میزان  که 
و ارسنیک موجود در آب های محلی که اهالی از 
می کنند،  استفاده  لباس  شستن  و  حمام  برای  آن 

بسیار باالست.
استیسی به تأثیر مخرب تولید کننده های بزرگ پوشاک 
دیگر در جهان اشاره می کند و می گوید:»از دید من، 
این یک فاجعه کامل است و باید به خاطر داشت 
)کشورتولید کننده  پنج  از  یکی  حتی  اندونزی  که 
پوشاک( در سطح جهان نیست. من از تصورش هم 
وحشت می کنم. دشوار است که باور کنم لباس هایی 
که می پوشم می تواند اینقدر به محیط زیست آسیب 
صنعت  حد  چه  تا  که  می دانم  خوب  حاال  بزند. 

می تواند تهدیدی برای سیاره زمین باشد.«
مارک های  نمایندگان  با  تا  کرد  تالش  بی بی سی 
اسپنسر،  مارکز اند   ایسوس،  زارا،  مثل  مشهوری 
مونسون، نکست و ریور آیلند تماس برقرار کند اما 

همه آنها ازتماس و گفتگو سر  باز زدند.

تالشی که تازه آغاز شده
پاول دلینگر، مدیر نوآوری محصول جهانی جین های 
لیوایز، به استیسی گفت: »ما تالش می کنیم میزان 
مصرف آب را در تولید پنبه مصرفی خود کاهش 
دهیم. ما بر راهکار استفاده از پارچه های کهنه و 
حل کردن شیمیایی آنها و تبدیل شان به الیاف جدید 
که  فرآیندی  می کنیم.  کار  باشند،  پنبه  همانند  که 
امیدواریم هیچ اثر منفی بر منابع آب نداشته باشد.«
اما تا دگرگونی اساسی هنوز راه درازی مانده است. 
دلینگر می گوید:»این صنعت عظیمی است و چنان 
گستردگی یافته است که تغییر مؤثر در آن تقریبًا 

غیر ممکن است. بخصوص وقتی ذائقه بازار تمایلی 
به دگرگونی نداشته باشد، اما باید راه حل قانونی و 
سامان  دهنده ای باشد.« به عبارت دیگر، مارک های 
پوشاک بیشتری باید در راه تولید محصوالت سازگار 
با محیط زیست وارد عمل شوند اما نقش دولت هم 

در این میان به جای خود محفوظ است.
وزیر  گوو،  مایکل  باز می گردیم،  بریتانیا  به 
بی بی سی  به  امورروستایی  و  غذا  محیط زیست، 
گفت که او از»هر ایده و نظری که اثر آالینده ها و 
پس ماند ها را بر اقیانوس ها و محیط زیست کاهش 

دهد، استقبال می کند.«
او هم چنین افزود: »ما اکنون موفق به کاهش زباله های 
مقدار  شده ایم،  ریز دانه ها  و  پالستیکی  کیسه های 
پوشاکی که دور ریخته می شود رو به کاهش است 
جدید  راه های  یافتن  برای  پژوهش هایی  از  ما  و 
اما  می کنیم،  پشتیبانی  میکرو پالستیک ها  با  مقابله 

هنوز کارهای بسیاری مانده است.«
در کل، 20درصد از آلودگی آبهای صنعتی در سراسر 

جهان مربوط به صنعت مد و فشن است.
در همین حال، برخی از شرکت های پوشاک با روی 
آوردن به ابتکاراتی برای کاهش آلودگی نساجی و 
رشد پایدارتر پنبه، روند کاهش خسارت و آسیب 

به محیط زیست را آغاز کرده اند. 
در ماه مارس، سازمان ملل متحد برای ایجاد ارتباط 
بین محیط زیست و صنعت مد اتحاد و ائتالفی را 
راه اندازی کرد تا شرکت های تولیدی برای کاهش 
آسیب به محیط زیست هماهنگی ها و اقداماتی را 

انجام دهند.
مالحظات  از  یکی  پالستیک  اخیر  سال های  در 
مهم شده است اما فعاالن محیط زیست نگرانند که 
صنعت  مانند  محیط زیست  دیگر  آلوده کننده های 
ماه  در  شوند.  گرفته  نادیده  میان  این  در  پوشاک 
ژوئن امسال اعضای پارلمان بریتانیا تحقیقی برای 
بررسی اثر تغییر سریع مد بر محیط زیست به راه 
انداختند، اما هنوز یافته ها و نتایج این تحقیق منتشر 

نشده است.
بنا به نظر نوآمی اسمارت، یکی از تأثیر گذاران عرصه 
مد، این است که نگرش افراد را در مورد خرید مد 

سریع دگرگون کرد. 
هرچند تولیدکنندگان مد تالش دارند تا خود را همراه 
جریان های مدافع محیط زیست کنند، اما واقعیت آن 
است که تولید سرسام آور پوشاک همچنان ادامه دارد 
و جذابیت های تولیدات آن هر نوع استداللی را برای 

محدود کردن آن خاموش می کند.
دراینباره هم به نظر می رسد تنها راه عملی فعلی 
از  حداکثری  استفاده  و  مصرف  در  صرفه جویی 
روزها  این  حتی  می خریم.  که  است  لباس هایی 
دست  کاالهای  خرید  برای  مردمی  حرکت های 

دوم در کشورهای پیشرفته به راه افتاده است.
قیمت  می پردازیم  لباس  برای خرید  ما  که  »پولی 
واقعی آن نیست، قیمت واقعی آن میلیون ها گالن 
آب پاکیزه است که برای تهیه پارچه به کار رفته 
است یا میلیون ها گالن آب شیرین است که با مواد 
شیمیایی برای رنگ کردن پارچه آلوده شده است.
این موقعیتی است که الزم است به آن توجه شود 
و خیلی سریع هم توجه شود. باید همین حاال به 
ضرورت و فوریت آن آگاه شویم چون صادقانه 

بگویم، زمان زیادی نداریم.«
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یادداشت سبز

تولید لباس و مد امروزه یکی از صنایع بسیار آلوده کننده کره زمین هستند

آیالباسهایمازمینرانابودمیکند؟

درایندوره،برخیازبخشهایزندگی
مدرنمانندمسافرتهایهوایی،استفاده
ازوسایلپالستیکییکبارمصرفوحتی
استفادهازوسایطنقلیهبرایرفتنبه
یاازمحلکاربهعنوانآلودهکنندهو
آسیبرسانبهمحیطزیستشناخته

میشونداماوقتیصحبتازلباسوپوشاک
میشود،تأثیراتمخربآنآشکارنیست

قاب سبز

شهرداری تهران برنامه ای برای جمع آوری جداگانه زباله های کرونایی 
ارائه نکرده است. حدود شش ماه از روزی که به صورت رسمی شیوع 
ویروس کرونا در کشور اعالم شد، می گذرد و استان تهران اکنون 
در وضعیت قرمز کرونایی قرار دارد. از مسائل مهم مطرح در این 
روزها انتشار این ویروس از طریق پسماندهای آلوده است این در 
حالی است که رئیس اداره محیط زیست انسانی استان تهران می گوید: 
»هنوز برنامه ای برای تعبیه مخازن زباله جداگانه و جمع آوری جداگانه 
سایر  و  از سوی شهرداری  تجهیزات حفاظتی  و  ماسک، دستکش 

مجموعه های دست اندرکار دریافت نکرده ایم.«

وابستگی ما به انواع پالستیک یک بارمصرف  باید کاهش یابد و ما 
باید جایگزین هایی سازگار با طبیعت برای آنها پیدا کنیم.

٩۰ درصد کل زباله های پالستیکی هرگز بازیافت نشده اند. طی ۶۰ 
سال گذشته مصرف پالستیک رشد سریعی داشته و بشر ۳/۶ میلیارد 

ُتن پالستیک تولید کرده است. ٩۰ درصد کل زباله های پالستیکی 
هرگز بازیافت نشده اند. طی ۶۰ سال گذشته مصرف پالستیک رشد 

سریعی داشته و بشر ۳/۶ میلیارد ُتن پالستیک تولید کرده است.

اکونومیست: منابع شن جهان رو به اتمام است.  ساالنه 4۰ میلیارد تن 
شن در صنعت ساخت و ساز جهان مصرف می شود. 

عکس: برداشت شن از سواحل شمال کشور

به رغم هشدارهای مکرر ستاد کرونا و ممنوعیت صعود به قله 
دماوند، این چند هفته عده انبوهی با نادیده گرفتن محدودیت ها 

راه قله را در پیش گرفتند.


