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 چکیده

اند. این گرفته قرار محققین توجه وردم اخیر دهه چند طی ،شدهشناخته کمتر و نوظهور هایآالینده عنوانبه هامیکروپالستیک

 و شده وارد دریایی هایمحیط به مختلفی هایراه از شود کهمی گفته mm 5 از کمتر قطر با پالستیکی قطعات به هاآالینده

ه ب و  ین آالینده معرفی در این پژوهش بر اساس مطالعات محققین مختلف ا .اندازدمی خطر به را جانداران و محیط سالمت

 ییدریا مهرگانبی و دارانمهره بر هاستیکمیکروپال تأثیر بر اساس مطالعات، .شدهای دریایی اشاره برخی از اثرات آن در محیط

 ها برنین این آالیندهشود. همچمی جانداران در داخلی هایآسیب به منجر است که پالستیکی قطعات مستقیم بلعیدن طریق از

 ، دارایکنندمی استفاده گذاریمتخ برای هاییمکان عنوانبه مواد این سطح از که دریایی جانداران از خاصی هایگونه پراکنش

های دریایی را جذب ها در محیطترین اثر میکروپالستیکحال، بسیاری از پژوهشگران، مهمبا این .ندستهاثرات سوئی 

ی ها، پایداری محیطهدها عالوه بر انتقال این آالینای که میکروپالستیکگونهبه .اندها برشمردههای شیمیایی بر روی آنآالینده

ای از اهمیت ویژه هاآن هایدگیآلو داغ نقاط کشف و مواد این دائمی و مستمر بنابراین، پایش دهند.این مواد را نیز افزایش می

 زیستی برخوردار است.محیط مباحث در

 

 .میکروپالستیک آب؛ ؛دریایی جانداران ؛آالینده :یدیکل یهاواژه
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 مقدمه -1
کهه  رونهدپذیر بهه شهمار میها موادی نرم و انعطافپالستیک

 ,Moore) باشهندمی را دارا قابلیت تبدیل شدن به هر شکلی

و مقاوم در  ارزان، سبک، قوی ؛مواد چند منظورهاین  (.2008

حرارتی و الکتریکی با های عنوان عایقبه برابر خوردگی بوده و

 .Thompson et al) انهدکاربردهای فراوانی ارزش باال، دارای

ههههای طهههویلی از مولکولی زنجیهههره هاپالسهههتیک (.2009

نظیهر؛  یآله ریهغکه از ترکیبات خام، مهواد آلهی و  اندپلیمری

، هیدروژن، اکسیژن و کلرید و اغلهب از نفهت، سیلیکونکربن، 

 .Shah et al) شهوندصهل میسهن  و گهاز طبیعهی حازغال

های تولید شده از نهوع پالستیک در حال حاضر، اکثر (.2008

، (PVC)کلریههد، پلههی ونیل(PP)پههروپیلن، پلی(PE)اتیلنپلههی

با چگالی کهم یها  (PET)متالیتترااتیلنو پلی (PS)استرنپلی

درصهد از 90. در مجموع این مهواد پالسهتیکی، باشندزیاد می

 Andrady) انهداختصها  داده به خودکل تولیدات جهان را 

and Meal 2009.) های تولید شده انواع پالستیک )1(جدول

ب مقطر و آب دریها را و چگالی هرکدام در مقایسه با چگالی آ

 (.Avio et al. 2016) دهدنشان می

های کچگالی آب مقطر، آب دریا و انواع پالستی -1جدول

 (Avio et al., 2016پرکاربرد )
Table 1   Density of distilled water, seawater and all 

types of used plastics (Avio et al. 2016) 

 (3g/mچگالی ) نام

 1 آب مقطر

 1.025 آب دریا

  0.93 -0.98 (PE) اتیلنپلی

  0.89 - 0.91  (PP) لنیپروپیپل

  1.04-1.11 (PS)پلی استرن 

 1.20 - 1.45 (PVC)پلی ونیل کلرید 

  1.13-1.5 (PA)پلی آمید 

  1.38-1.39 (PET) متالیتترااتیلنپلی

  1.19-1.35 (PVA)پلی ونیل الکل 
 

 

فراوانی بر سر این موضع وجود دارد که کدام یک از  فاتاختال

انسان و  در محیط بر هاپالستیکمواد افزودنی رها شده از 

 صورتبههای کوچک پالستیک. حیوانات اثر منفی دارد

های پالستیک کهیدرحالشوند، مستقیم وارد محیط می

 Barnes) مداوم در حال ریزتر شدن هستند طوربه تربزرگ

et al. 2009.) های ناشی از منابع اولیه در میکروپالستیک

مستقیم  صورتبه( mµکوچک ) 1های پالستیکیفرم پلت

ساینده در  عنوانبهشوند. این مواد های دریایی میوارد محیط

 گیرندقرار می مورداستفادهصنعت و مصارف خانگی 

(Gregory, 1996).  همچنین این مواد از طریق ریختن

متری های میلیهای پالستیکی استفاده نشده در اندازهپلت

 .Thompson et alشوند )ر محیط منتشر مینیز د

ها نفر در های صورت که توسط میلیونشوینده (.2009

 مورداستفادهویژه در کشورهای توسعه یافته سراسر جهان، به

استرن با اندازه میکرومتر های پلیگیرند، حاوی تکهقرار می

هستند که وارد سیستم فاضالب و محیط ساحلی مجاور آن 

فاضالب ناشی از  (.Gregory, 1996) شوندمی

های صنعتی و خانگی و تخریب قطعات پالستیکی شوییرخت

ها های ورود میکروپالستیکموجود در طبیعت نیز از جمله راه

 (.Auta et al. 2017) روندهای دریایی به شمار میبه محیط

قطر پالستیکی با  ها را قطعاتمیکروپالستیک در مجموع

 (.Arthur et al. 2009کنند )تعریف می  mm 5 از کمتر

های دریایی در حد فاصل قطبین ها در محیطمیکروپالستیک

از سطح تا بستر دریا وجود دارند و در این مناطق افزایش و 

مانده همچنین شوند. این مواد باقیانتقال یافته و انباشته می

 نشینتهبر روی سواحل شهری و رسوبات طبیعی نیز 

های کره زمین ها در همه اقیانوساین نوع آلودگیشوند. می

آشکارا موجودات دریایی  صورتبهمداوم حضور دارند و  طوربه

                                                 
1 Plastic Pellets 
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 Moore 2008; Thompsonدهند )را مورد تهدید قرار می

et al. 2009; Barnes et al. 2009; Ryan et al. 2009.) 

اولین محققانی   and Carpenter  Smith( 1972) در سال

ها را در سطح اقیانوس اطلس ند که وجود میکروپالستیکبود

بینی پیش (.Carpenter et al. 1972)شمالی هشدار دادند 

بر  های مطالعاتی جامعه علمی بود، کهها بر اساس یافتهآن

های ذرات پالستیک با اندازه ریز مطالعه روی آلودگی

ها از نظر های مربوط به میکروپالستیککردند. گزارشمی

ای که تحت های دریایی و موجودات زندهجغرافیایی، زیستگاه

 .در حال گسترش است سرعتبهاند، این مواد قرارگرفته تأثیر

ا در مراکز هفرض بر آن است که محل تجمع میکروپالستیک

های نیمه گرمسیری است، اما میانگین کلی حرکت و چرخاب

 صورتبهویژه در امتداد محور عمودی ها بهجایی آنجابه

 در پژوهشی(. Raz et al. 2012) ای ناشناخته استگسترده

صورت  Crawford and Quinn B( 2017) که توسط

 ها در سطح و، محل تجمع و حضور میکروپالستیکپذیرفت

های جهان مشخص گردید که این اقیانوس سراسررسوبات 

قابل مالحظه است. با توجه به این شکل  (1)در شکلنتایج 

های اقیانوسی محل توان مالحظه نمود که چرخابهمی خوبیبه

ها هستند و در این بین اقیانوس اصلی تجمع میکروپالستیک

 های قسمتآب ویژهبهاطلس شمالی و اقیانوس آرام شمالی و 

ها را در خود کروپالستیکغربی قاره آمریکا درصد باالیی از می

اینکه این مناطق کمتر مسکونی بوده و این  اند. حالجای داده

مواد پالستیکی از کیلومترها دورتر توسط جریانات دریایی به 

دهد اند. این شکل همچنین نشان میاین نواحی منتقل شده

ز مواد ای مدیترانه میزان باالیی اکه رسوبات سواحل دری

. مناطق زرد رن  موجود در شکل نیز، پالستیکی را دارا است

های پالستیکی مناطقی هستند که قانون کاهش تولید کیسه

 اند.را در دستور کار خود قرار داده

 
های جهان ها در سراسر اقیانوسپراکنش میکروپالستیک -1شکل 

(Crawford and Quinn B 2017) 
Fig. 1 Microfluidic dispersion across the oceans of the 

world (Crawford and Quinn B 2017) 

 

ها اکنون میکروپالستیککه هم دهد ( نشان می1شکل )

در  .اندهای آبی جهان را تحت تأثیر قرار دادهتمامی محیط

های آشناسازی محققین با روش منظوراین تحقیق به

ها که توسط ی میکروپالستیکبرداری و مطالعهنمونه

 مورداستفادهدانشمندان علوم محیطی در سایر نقاط جهان 

اند، مطالبی ذکر شده و پس از آن به برخی از قرار گرفته

های دریایی اشاره ها بر محیطترین اثرات میکروپالستیکمهم

 شود.می
 

برداری و تعیین اندازه هروش نمون -2

 هامیکروپالستیک
، .Ruz et al (2012) توسطمطالعات انجام شده  بر اساس 

ها برداری میکروپالستیکاصلی برای نمونه راهبرد سه

اند از؛ عبارت راهبرد. این سه ه استشناسایی شد

. 2افتهیکاهشای و حجم های انتخابی، تودهبردارینمونه

                                                 
2  volume-reduced 
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های رسوبی از حد باالی خط جزر و مدی در سواحل نمونه

ی تورهای وسیلههای آبی از سطح دریا بهشنی و نمونه

ها چهار شوند. برای پردازش نمونهبرداری مینئوستون نمونه

اند از؛ جداسازی است، که عبارت مرحله اصلی مشخص شده

سازی گری و مرتب، غربالسازیصافبر حسب چگالی، 

 بردارینمونه هایراهبرد (2)(. شکل2)شکل 3صریب

 دو از که هایینمونه پردازش مراحل و هامیکروپالستیک

 نشان را اند،شده گردآوری دریا، سطح و رسوبی محیط

 ینمونه(: الف) این مراحل به شرح زیر می باشند: .دهدمی

 اساس بر و هاصافی وسیلهبه یجداساز ای،توده رسوبات

بر  جداسازی ای،توده رسوبات ینمونه(: ب. )چگالی اختالف

 صورتبه هامیکروپالستیک زمانی که چگالی اختالف اساس

 ای،توده رسوبات ینمونه(: پ. )دارند قرار محلول روی شناور

(: ت. )کردن غربال و چگالی اختالف بر اساس جداسازی

-می کاهش کردن غربال یوسیلهبه ایتوده رسوبات ینمونه

 جداسازی ،یافتهکاهش حجم رسوبات ینمونه(: ث. )یابند

 صورتبه هامیکروپالستیک زمانی که چگالی، اختالف وسیلهبه

 حجم رسوبات ینمونه(: ج. )دارند قرار محلول روی شناور

 روی از شناور هایمیکروپالستیک که زمانی ،یافتهکاهش

 ای،توده آب ینمونه(: چ. )شوندمی آوریجمع محلول

(: ح. )سازیصاف طریق از هامیکروپالستیک جداسازی

 از هامیکروپالستیک جداسازی ،یافتهکاهش حجم آب ینمونه

 حجم آب ینمونه(: خ. )سازیصاف طریق از ها،آن

 حجم آب ینمونه(: د. )کردن غربال طریق  از ،یافتهکاهش

 بصری یسازمرتب مرحله به مستقیم صورتبه ،یافتهکاهش

 مرحله دارای ها،روش یهمه نهایت در. یابدمی انتقال

 در هاروش این از کدام هر. باشندمی بصری سازیمرتب

                                                 
3  visual sorting 

 قرار استفاده مورد پژوهشگران توسط مختلفی مطالعات

 (.Ruz et al. 2012اند )گرفته

 

 
 مراحل و هامیکروپالستیک بردارینمونه هایراهبرد -2شکل 

 ردآوریگ دریا، سطح و رسوبی محیط دو از که هایینمونه پردازش

 (Ruz et al. 2012) اندشده
Fig. 2 Microplastic sampling strategies and process 

steps for collecting samples from two sedimentary and 

sea-level environments (Ruz et al. 2012) 

ها کها برای شناسایی میکروپالستیترین روشیکی از معمول

سازی بصری است. در این روش شکل، نوع، مرحله مرتب

معیارهایی برای  عنوانبهها تخریب و رن  میکروپالستیک

 (.Ruz et al. 2012گردد )ها محسوب میشناسایی آن

چگالی، نیز برای  ویژهبههای فیزیکی و شیمیایی ویژگی

شود. جهت کار برده میها به شناسایی میکروپالستیک

توان به آشنایی بیشتر با روش جداسازی بر حسب چگالی می

به هر حال  رجوع کرد. (Quinn et al. 2016) پژوهش

ترین روش برای مطمئن قرمزمادون سنجییفطاستفاده از 

رود ها به شمار میشناسایی ترکیبات شیمایی میکروپالستیک

 (. 3)شکل
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ها در ستیکی از میکروپالبردارنمونه مختلفهای روش -3شکل 

 (Ruz et al. 2012) هال پردازش نمونههای مختلف و مراحمحیط
Fig. 3 Different methods of sampling microplasms in 

different environments and process stages of samples 

(Ruz et al. 2012) 

هایی که برای تخمین فراوانی ترین واحدرایج

اند از؛ قطعه بر روند عبارتها به کار میمیکروپالستیک

های رسوبی و سطح آب و قطعه بر که برای نمونه مترمربع

شود. های ستون آب استفاده میکه برای نمونه مترمکعب

 ت،رسوبا در را هامیکروپالستیک فراوانی مقایسه (4)شکل

 هایواحد در این شکل، .دهدمی نشان آب ونست و دریا سطح

 و چپ سمت ستون برایمترمربع  بر قطعه حسب بر شده ذکر

 .باشدمی راست سمت ستون برایمترمکعب  بر قطعه

 و جزر زیر مناطق رسوبات به مربوط هایارزش همچنین

 هاارزش است. شده داده نشان خاکستری هایمثلث با مدی،

 هایارزش به نسبت باالتری مقیاس رسوبی ینمونه برای

های اندازه مش (.Ruz et al. 2012دارند ) دریا آب ینمونه

برداری یا گری و فیلترهای برآورد شده که طی نمونهغربال

 (5) شوند، در شکلها استفاده میپردازش میزان نفوذ نمونه

 نشان داده شده است.

 
ها در رسوبات، سطح دریا انی میکروپالستیکمقایسه فراو -4شکل 

 (Ruz et al. 2012) و ستون آب
Fig. 4 Comparison of the frequency of microplasma in 

sediments, sea level and water column (Ruz et al. 

2012) 

های تور رابطه بین اندازه مشدر این شکل بخش )الف( 

حسب  را برها در سطح دریا برداری و فراوانی میکروپالستیکنمونه

 بین ارتباط( ب)در بخش . دهدنشان می را قطعه بر مترمربع

ها ی میکروپالستیکفراوان و بردارینمونه تور هایمش یاندازه
های های خاکستری( و ستون آب )مربعدر سطح دریا )لوزی

 رسم خط .دهدمشکی( بر حسب قطعه بر مترمکعب نشان می

 اننش آب سطح هایهنمون برای را معناداری ارتباط شده،

 العاتیمط مورد یک بیانگر ها،نقطه از کدام هر. دهدمی

ی در اغلب مطالعات دو بازه اصل (.Ruz et al. 2012هستند )

ای که گونهاند، بهها بیان کردهی میکروپالستیکرا برای اندازه

تا  1بازه دوم، از  و  mm 5تا   m500µ بازه اول، از

m500µ .است  

 
گری و فیلترهای برآورد شده  طی های غربالاندازه مش -5کل ش

 هابرداری یا پردازش میزان نفوذ نمونهنمونه

 Fig 5.  The size of the screening mesh and the estimated filters هااثرات میکروپالستیک -3

when sampling or processing the sample penetration rate 
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ت هایی که تا کنون صورت گرفته است، اثراپژوهش بر اساس

توان در دو های دریایی را میها در محیطمیکروپالستیک

ها بر جانداران دریایی و برهماثر میکروپالستیکی؛ دسته

های موجود در دریا ها با آالیندهکنش میکروپالستیک

 بر اساسرات در ادامه به هریک از این اث بندی کرد.دسته

 شود.لعات صورت گرفته پرداخته میمطا

 ها بر جانداران دریاییاثر میکروپالستیک -1-3

دریایی، برای هر  های موجود در محیطمیکروپالستیک

(، از 6غذایی در دسترس هستند )شکل سطحی از شبکه

اولیه گرفته تا موجوداتی که سطح غذایی  تولیدکنندگان

 .Oliveira et al. 2012; Dehaut et al) باالتری دارند

 با هاییمیکروپالستیک معرف آبی نقاط 6در شکل (.2016

 با هایمیکروپالستیک قرمز نقاط و ،یاآب در از کمتر چگالی

 Ivar do sul and Costaاست ) یاآب در از بیشتر چگالی

ها، موجودات در هنگام مصرف میکروپالستیک (. این2013

و  های جسمی نظیر، خراشممکن است در معرض آسیب

 Wright et al. 2013; Sunهای داخلی قرار گیرند )انسداد

et al. 2016; Crawford and Quinn B 2017.)  اثرات

ها بر روی سطوح جمعیت نیز محتمل است میکروپالستیک

 .Wright et al) اشناخته استای نگسترده صورتبهاما 

اندازه کوچکشان در  یواسطهبهها (. میکروپالستیک2013

گیرند و عالوه بر ای از آبزیان قرار میدسترس طیف گسترده

های این جانداران در نهایت به چرخه غذایی انباشت در بافت

شوند. در نتیجه مصرف متناوب آبزیان آلوده به وارد می

تواند سبب بروز تغییرات توسط انسان میها میکروپالستیک

ها شده و در ادامه اختالالتی همچون؛ شدید در کروموزوم

ناباروری، بیماری چاقی، و سرطان را برای انسان به دنبال 

(. در ادامه به Sharma and Chatterjee 2017داشته باشد )

و مطالعات صورت پذیرفته در زمینه  هاگزارشبرخی از 

ها بر جانداران دریایی ها و اثرات آنالستیکمصرف میکروپ

 شود.اشاره می

 
ها در شبکه غذایی ی به میکروپالستیکوضعیت دسترس -6شکل 

 (Ivar do sul and Costa 2013) مهرگان دریاییداران و بیمهره
Fig. 6 Availability of microplasms in the vertebrate 

and marine insecticide food chain (Ivar do sul and 

Costa 2013) 

 

هایی از وجود میالدی گزارش 1970در ابتدای دهه 

های نوجوان و الرو کفشک ماهی ها در گونهمیکروپالستیک

 Carpenter et) در نواحی اقیانوس اطلس شمالی، ارائه شد

al. 1972.) ماهی سالبزرگهای در گونهMorone america 

عیده شده، نیز های پالستیکی بلپلت  Pronotus evolansو  

کنترل شده نشان  یهاشیآزما ،. عالوه بر اینمشاهده گشت

گونه مختلف از ماهیان در مراحل ابتدایی  6داد که 

تغذیه  mµ 500تا  100هایی با اندازه شان، از پلتزندگی

در اقیانوس اطلس،  .(Hoss and Settle 1990) کرده بودند

وسیله قطعات به 4مانند فانوس ماهیان مزوپالژیکیماهیان 

و فیبرهای پالستیکی آلوده   mm 2 میکروپالستیک با اندازه

های در آب(. Davidson and Asch 2011) شده بودند

هایی یافت جزیره ماریانا در دریای فیلیپین، فانوس ماهی

 ها بودشان حاوی میکروپالستیکشدند که محتویات شکمی

(Van Noord, 2013.) نیاها در سراسر دزیست مصبمحیط ،

 های ناشی از میکروپالستیکهایآلودگ تأثیرتحت 

رو ماهیان از این (.Browne et al. 2011) اندقرارگرفته

قرار  هایآلودگساکن در این مناطق نیز در معرض خطر این 

                                                 
4 Lanternfish 
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دارند. در یک مصب کوچک در نواحی غربی اقیانوس اطلس 

هایی از وجود پلیمرهای مصنوعی در دستگاه جنوبی، گزارش

، شوریده ماهیان و انیماهگربهگوارش ماهیانی همچون 

عالوه بر  (.Possato et al. 2011) شد ارائهچغوک ماهیان 

 هامیکروپالستیک تأثیراتهای ذکر شده در رابطه با پژوهش

 ;Jabeen et al. 2016توان مطالعات )بر ماهیان، می

Ferreira et al. 2016)  نمود. اضافهرا نیز به این بخش 

نیز  Halobates sericeusو   Halobates micansحشرات 

گذاری هایی برای تخممکان عنوانبه یکیپالستهای از پلت

کنند که ممکن است بر فراوانی و پراکنش این استفاده می

 Majer et al. 2012; Goldstein et) باشد اثرگذارها گونه

al. 2012.)  درصد از 24در غرب اقیانوس اطلس، سطح حدود

های های حشرات که اغلب جنینهای پالستیکی را تخمپلت

بودند. همچنین در اقیانوس آرام  ، پوشاندهبرداشتندزنده را در 

های حشره ، نوجوان و تخمسالبزرگهای شمالی، تعداد گونه

Halobates sericeus  با فراوانی میکروپالستیک رابطه

پس از شناسایی  (.Barnes et al. 2009داشت ) معناداری

های رسوبی، های پالنکتونی و زیستگاهها در نمونهپالستیک

ها توسط مصرف میکروپالستیک تحقیقاتی در زمینه

 Thompson et) زیست صورت گرفتمهرگان در محیطبی

al. 2004.) های آمفیپدا، پژوهشگران مشاهده کردند که گونه

ها پس از چند روز از انتشار و کشتی چسپ 5کرم شنی

(. Browne et al. 2008بلعند )ها را میها آنکیمیکروپالست

 ;Long et al. 2015توسط )هایی در همین راستا پژوهش

Vancauwenberghe et al. 2015 تأثیرات( نیز در رابطه با 

مهرگان دریایی صورت پذیرفته است. ها بر بیمیکروپالستیک

های اخیر و با افزایش دانش بشر درباره در سال

ها مطالعاتی در مورد اثر این مواد بر درختان میکروپالستیک

 نیز انجام شده است. (Nor and Obbar. 2016مانگرو )

 های دریا ها با آالیندهکنش میکروپالستیکبرهم -2-3

موجود در آب دریا، ممکن است بر روی  گریزآبهای آالینده

های پالستیکی، در شرایط معمول محیطی جذب شوند زباله

                                                 
5 Lugworm or Sandworm 

(Thompson et al. 2009; Cole et al. 2011.)  بسیاری از

ها دارای قابلیت تجمعی و سمی هستند، در نتیجه این آالینده

انسان و محیط  سالمتبهو توجه خاصی را نسبت نگرانی 

قادر به  تنهانهها پالستیک (.Engler 2012) کنندایجاد می

توانند پایداری محیط باشند، بلکه میها میانتقال آلودگی

ها را نیز افزایش دهند. این جمله نشانگر اهمیت آن

ها به ای برای انتقال آلودگیوسیله عنوانبهها ستیکپال

 (.Teuten et al. 2009) باشدموجودات دریایی و انسان می

توان به پژوهش برای کسب اطالعات بیشتر در این باره می

( رجوع کرد. در Crawford and Quinn B 2017جامع )

ادامه به بررسی چند تحقیق در زمینه برهمکنش 

 شود.های دریایی پرداخته میها با آالیندهمیکروپالستیک

های در امتداد سواحل پرتغال، در نزدیکی لیسبون، پلت 

میزان جذب  منظوربههای قدیمی سیاه، سفید، رنگی و پلت
6PCB ،7PAH  8وDDT جداگانه  صورتبهها بر روی آن

ه ها را بPCBهای سیاه غلظت باالتری از آنالیز شدند. پلت

های قدیمی دارا بودند، احتماالً به این دلیل که نسبت پلت

 .Frias et al) هستند برخوردارها از نرخ جذب باالتری آن

2010.)  

هایی که بر اساس عرض جغرافیایی در امتداد سواحل بررسی

های آلی شیمیایی پرتغال صورت گرفت، نشان داد که آالینده

هایی PCBدر سراسر خط ساحلی پرتغال وجود دارند. غلظت 

ها جذب شده بودند در اطراف شهرهای مهمی که بر روی پلت

هری همچون پرتو و لیسبون به دلیل تخلیه مواد صنعتی و ش

به میزان قابل توجهی باالتر بود. در مناطق کمتر صنعتی شده 

زیاد ذرات هوایی بودند که از  احتمالبهها PCBاصلی  منشأ

از  (.Mizukawa et al. 2013) مناطق صنعتی منتقل شدند

توان های دریایی میهای موجود در محیطجمله سایر آالینده

توان به ه نیز میبه فلزات سنگین اشاره کرد، در این زمین

 Brennecke et al. 2015; Massos and)های پژوهش

Turner 2017.اشاره کرد ) 

                                                 
6 Poly Chlorinated Biphenyls 
7 Polycyclic Aromatic Hydrocarbons 
8 Dichloro Diphenyl Trichloroethane 
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 گیرینتیجه  -4
که در این تحقیق های مختلف طبق نتایج حاصل از پژوهش

  :که توان به این نتیجه رسیدمیمورد استناد قرار گرفتند، 

ها در سراسر دریاها و بر میزان میکروپالستیک -1

هایی نوظهور و کمتر آالینده عنوانبههای جهان اقیانوس

ها از طرق شود، این آالیندهشناخته شده افزوده می

مختلفی همچون ورود مستقیم از طریق صنایع و 

های صنعتی و خانگی، های شهری، فاضالبفعالیت

ها و حمل و کشتی ها، تصادمنشت و ریزش از کشتی

 شوند.های دریایی مینقل دریایی و غیره وارد محیط

ساخته  گریزآبها از مواد بسیار از آنجا که پالستیک  -2

ها های شیمیایی بر روی سطوح آناند، آالیندهشده

مخزنی از  عنوانبهها ستیکشوند و میکروپالمتمرکز می

 .کنندزیست عمل میمواد شیمیایی سمی در محیط

 تواندمیها بر روی جانوران دریایی این آالیندهاثرات   -3

 هوسیلبهها شامل مصرف مستقیم میکروپالستیک

 ویژهبههای داخلی تواند آسیبجانوران بوده که خود می

 با توجه به .بر سیستم گوارش این جانوران وارد کنند

ها، باعث تجمع بر روی آن گریزآبهای جذب آالینده

 شوند.و خطرناک در بدن این موجودات می س مواد

های با پراکنش گونههای میکروپالستیکی آالینده -4

 داشته و این معناداریخاصی از حشرات دریایی ارتباط 

های سایت عنوانبهها جانوران از میکروپالستیک

 کنند. می گذاری خود استفادهتخم

ها در پایش و نظارت مستمر بر وضعیت میکروپالستیک

در این  .رسدهای دریایی امری ضروری به نظر میمحیط

ای به نام مشاهدات های پالستیکی تحت برنامهپلتراستا 

از  با استفاده .گیرندقرار می ها، مورد پایشجهانی پلت

اغ نقاط د بتوانرود های حاصل از این پایش احتمال میداده

، تر از آناد. مهمدها را تشخیص جغرافیایی آالینده

های آلوده ر پلتبمداوم و منظم  طوربهتوانند دانشمندان می

 های مختلف را تعییننظارت کرده و الگوهای زمانی آالینده

مک کبه تصمیم گیرندگان  یمؤثر صورتبهاین امر . کنند

  .کندمی

  سپاسگزاری -5
س اساتید بزرگوار خود؛ جناب آقای دکتر یون در اینجا از

انم خآزاده توکلی و خواهر عزیزم  دکتر خسروی و سرکار خانم

هایی که در نگارش این سهیال بحری جهت راهنمایی و کمک

د اند کمال تشکر را دارم و از خداوننموده جانبنیامقاله به 

 .منان برای این بزرگواران طول عمر با عزت را خواستارم
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Abstract 

Microplastics as emerging and unfamiliar contaminants have been considered by researchers 

during the last decades. These small particles and fragments, typically have a size less than 5 mm 

and could penetrate into the marine environments by different ways, threatening the environment 

and animal health. Therefore, in this study, according to the studies by different researchers, this 

pollutant is introduced and some of its effects are mentioned in marine environments. One 

impacts of microplastics on marine organisms, such as marine vertebrates and invertebrates, arise 

from direct ingestion of plastic fragmentS by the marine biota leading into internal injuries. They 

also can have negative effects on the distribution of certain species of marine organisms, which 

they oviposit on the surface of these contaminants. Chemical adsorption is the most important 

impact of microplastics in marine environments, which not only transfers pollution, but also 

increases environmental resistance of these contaminants. Recent research works on the effects 

of microplastics pollution in the marine environment emphesis that permanent and continous 

monitoring of these materials and discovery of the pollution hotspots is crucial in environmental 

issues. 
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