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چکیده
میکروپالستیکها بهعنوان آالیندههای نوظهور و کمتر شناختهشده ،طی چند دهه اخیر مورد توجه محققین قرار گرفتهاند .این
آالیندهها به قطعات پالستیکی با قطر کمتر از  5 mmگفته میشود که از راههای مختلفی به محیطهای دریایی وارد شده و
سالمت محیط و جانداران را به خطر میاندازد .در این پژوهش بر اساس مطالعات محققین مختلف این آالینده معرفی و به
برخی از اثرات آن در محیطهای دریایی اشاره شد .بر اساس مطالعات ،تأثیر میکروپالستیکها بر مهرهداران و بیمهرگان دریایی
از طریق بلعیدن مستقیم قطعات پالستیکی است که منجر به آسیبهای داخلی در جانداران میشود .همچنین این آالیندهها بر
پراکنش گونههای خاصی از جانداران دریایی که از سطح این مواد بهعنوان مکانهایی برای تخمگذاری استفاده میکنند ،دارای
اثرات سوئی هستند .با اینحال ،بسیاری از پژوهشگران ،مهمترین اثر میکروپالستیکها در محیطهای دریایی را جذب
آالیندههای شیمیایی بر روی آنها برشمردهاند .بهگونهای که میکروپالستیکها عالوه بر انتقال این آالیندهها ،پایداری محیطی
این مواد را نیز افزایش میدهند .بنابراین ،پایش مستمر و دائمی این مواد و کشف نقاط داغ آلودگیهای آنها از اهمیت ویژهای
در مباحث محیطزیستی برخوردار است.
واژههای کلیدی :آالینده؛ جانداران دریایی؛ آب؛ میکروپالستیک.
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تأثیرات سوء میکروپالستیکها در محیطهای دریایی

 -1مقدمه

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

پالستیکها موادی نرم و انعطافپذیر بهه شهمار میرونهد کهه
قابلیت تبدیل شدن به هر شکلی را دارا میباشهند ( Moore,
 .)2008این مواد چند منظوره؛ ارزان ،سبک ،قوی و مقاوم در
برابر خوردگی بوده و بهعنوان عایقهای حرارتی و الکتریکی با
ارزش باال ،دارای کاربردهای فراوانیانهد ( Thompson et al.
 .)2009پالسهههتیکها زنجیهههرهی طهههویلی از مولکولههههای
پلیمریاند که از ترکیبات خام ،مهواد آلهی و غیهر آلهی نظیهر؛
کربن ،سیلیکون ،هیدروژن ،اکسیژن و کلرید و اغلهب از نفهت،
زغالسهن و گهاز طبیعهی حاصهل میشهوند ( Shah et al.
 .)2008در حال حاضر ،اکثر پالستیکهای تولید شده از نهوع
پلههیاتیلن( ،)PEپلیپههروپیلن( ،)PPپلههی ونیلکلریههد(،)PVC
پلیاسترن( )PSو پلیاتیلنترامتالیت( )PETبا چگالی کهم یها
زیاد میباشند .در مجموع این مهواد پالسهتیکی90 ،درصهد از
کل تولیدات جهان را به خود اختصها دادهانهد ( Andrady
 .)and Meal 2009جدول) (1انواع پالستیکهای تولید شده
و چگالی هرکدام در مقایسه با چگالی آب مقطر و آب دریها را
نشان میدهد (.)Avio et al. 2016

مواد افزودنی رها شده از پالستیکها در محیط بر انسان و
حیوانات اثر منفی دارد .پالستیکهای کوچک بهصورت
مستقیم وارد محیط میشوند ،درحالیکه پالستیکهای
بزرگتر بهطور مداوم در حال ریزتر شدن هستند ( Barnes

 .)et al. 2009میکروپالستیکهای ناشی از منابع اولیه در
فرم پلتهای پالستیکی 1کوچک ( )µmبهصورت مستقیم
وارد محیطهای دریایی میشوند .این مواد بهعنوان ساینده در
صنعت و مصارف خانگی مورداستفاده قرار میگیرند
( .)Gregory, 1996همچنین این مواد از طریق ریختن
پلتهای پالستیکی استفاده نشده در اندازههای میلیمتری
نیز در محیط منتشر میشوند ( Thompson et al.
 .)2009شویندههای صورت که توسط میلیونها نفر در
سراسر جهان ،بهویژه در کشورهای توسعه یافته مورداستفاده
قرار میگیرند ،حاوی تکههای پلیاسترن با اندازه میکرومتر
هستند که وارد سیستم فاضالب و محیط ساحلی مجاور آن
میشوند

(1996

.)Gregory,

فاضالب

ناشی

از

جدول -1چگالی آب مقطر ،آب دریا و انواع پالستیکهای
پرکاربرد ()Avio et al., 2016

رختشوییهای صنعتی و خانگی و تخریب قطعات پالستیکی

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

موجود در طبیعت نیز از جمله راههای ورود میکروپالستیکها
به محیطهای دریایی به شمار میروند (.)Auta et al. 2017

نام

چگالی ()g/m3

آب مقطر
آب دریا
پلیاتیلن ()PE
پلیپروپیلن ()PP
پلی استرن ()PS
پلی ونیل کلرید ()PVC
پلی آمید ()PA
پلیاتیلنترامتالیت ()PET
پلی ونیل الکل ()PVA

1

در مجموع میکروپالستیکها را قطعات پالستیکی با قطر

1.025

کمتر از  5 mmتعریف میکنند (.)Arthur et al. 2009

0.98 - 0.93
0.89 - 0.91
1.11 -1.04

میکروپالستیکها در محیطهای دریایی در حد فاصل قطبین
از سطح تا بستر دریا وجود دارند و در این مناطق افزایش و

1.45 - 1.20

انتقال یافته و انباشته میشوند .این مواد باقیمانده همچنین

1.5 -1.13

بر روی سواحل شهری و رسوبات طبیعی نیز تهنشین

1.39 -1.38

میشوند .این نوع آلودگیها در همه اقیانوسهای کره زمین

1.35 -1.19

بهطور مداوم حضور دارند و بهصورت آشکارا موجودات دریایی
Plastic Pellets
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را مورد تهدید قرار میدهند ( Moore 2008; Thompson

.)et al. 2009; Barnes et al. 2009; Ryan et al. 2009
در سال ( Smith and Carpenter )1972اولین محققانی
بودند که وجود میکروپالستیکها را در سطح اقیانوس اطلس
شمالی هشدار دادند ( .)Carpenter et al. 1972پیشبینی
آنها بر اساس یافتههای مطالعاتی جامعه علمی بود ،که بر
روی آلودگیهای ذرات پالستیک با اندازه ریز مطالعه
میکردند .گزارشهای مربوط به میکروپالستیکها از نظر
جغرافیایی ،زیستگاههای دریایی و موجودات زندهای که تحت
تأثیر این مواد قرارگرفتهاند ،بهسرعت در حال گسترش است.
فرض بر آن است که محل تجمع میکروپالستیکها در مراکز
چرخابهای نیمه گرمسیری است ،اما میانگین کلی حرکت و

شکل  -1پراکنش میکروپالستیکها در سراسر اقیانوسهای جهان
()Crawford and Quinn B 2017

جابهجایی آنها بهویژه در امتداد محور عمودی بهصورت

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

گستردهای ناشناخته است ( .)Raz et al. 2012در پژوهشی
که توسط ( Crawford and Quinn B )2017صورت
پذیرفت ،محل تجمع و حضور میکروپالستیکها در سطح و
رسوبات سراسر اقیانوسهای جهان مشخص گردید که این
نتایج در شکل( )1قابل مالحظه است .با توجه به این شکل
بهخوبی میتوان مالحظه نمود که چرخابههای اقیانوسی محل
اصلی تجمع میکروپالستیکها هستند و در این بین اقیانوس
اطلس شمالی و اقیانوس آرام شمالی و بهویژه آبهای قسمت
غربی قاره آمریکا درصد باالیی از میکروپالستیکها را در خود
جای دادهاند .حال اینکه این مناطق کمتر مسکونی بوده و این
مواد پالستیکی از کیلومترها دورتر توسط جریانات دریایی به
این نواحی منتقل شدهاند .این شکل همچنین نشان میدهد
که رسوبات سواحل دریای مدیترانه میزان باالیی از مواد
پالستیکی را دارا است .مناطق زرد رن

موجود در شکل نیز،

مناطقی هستند که قانون کاهش تولید کیسههای پالستیکی

شکل ( )1نشان میدهد که هماکنون میکروپالستیکها
تمامی محیطهای آبی جهان را تحت تأثیر قرار دادهاند .در
این تحقیق بهمنظور آشناسازی محققین با روشهای
نمونهبرداری و مطالعهی میکروپالستیکها که توسط
دانشمندان علوم محیطی در سایر نقاط جهان مورداستفاده
قرار گرفتهاند ،مطالبی ذکر شده و پس از آن به برخی از
مهمترین اثرات میکروپالستیکها بر محیطهای دریایی اشاره
میشود.

 -2روش نمونهبرداری و تعیین اندازه
میکروپالستیکها
بر اساس مطالعات انجام شده توسط (،Ruz et al. )2012
سه راهبرد اصلی برای نمونهبرداری میکروپالستیکها
شناسایی شده است .این سه راهبرد عبارتاند از؛
نمونهبرداریهای انتخابی ،تودهای و حجم

کاهشیافته2.

را در دستور کار خود قرار دادهاند.
volume-reduced
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نمونههای رسوبی از حد باالی خط جزر و مدی در سواحل

مطالعات مختلفی توسط پژوهشگران مورد استفاده قرار

شنی و نمونههای آبی از سطح دریا بهوسیلهی تورهای

گرفتهاند (.)Ruz et al. 2012

نئوستون نمونهبرداری میشوند .برای پردازش نمونهها چهار
مرحله اصلی مشخص شده است ،که عبارتاند از؛ جداسازی
بر حسب چگالی ،صافسازی ،غربالگری و مرتبسازی
بصری3

(شکل.)2

شکل()2

راهبردهای

نمونهبرداری

میکروپالستیکها و مراحل پردازش نمونههایی که از دو
محیط رسوبی و سطح دریا ،گردآوری شدهاند ،را نشان
میدهد .این مراحل به شرح زیر می باشند( :الف) :نمونهی
رسوبات تودهای ،جداسازی بهوسیله صافیها و بر اساس
اختالف چگالی( .ب) :نمونهی رسوبات تودهای ،جداسازی بر
اساس اختالف چگالی زمانی که میکروپالستیکها بهصورت
شناور روی محلول قرار دارند( .پ) :نمونهی رسوبات تودهای،

شکل  -2راهبردهای نمونهبرداری میکروپالستیکها و مراحل

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

پردازش نمونههایی که از دو محیط رسوبی و سطح دریا ،گردآوری

نمونهی رسوبات تودهای بهوسیلهی غربال کردن کاهش می-
یابند( .ث) :نمونهی رسوبات حجم کاهشیافته ،جداسازی
بهوسیله اختالف چگالی ،زمانی که میکروپالستیکها بهصورت
شناور روی محلول قرار دارند( .ج) :نمونهی رسوبات حجم
کاهشیافته ،زمانی که میکروپالستیکهای شناور از روی
محلول جمعآوری میشوند( .چ) :نمونهی آب تودهای،
جداسازی میکروپالستیکها از طریق صافسازی( .ح):
نمونهی آب حجم کاهشیافته ،جداسازی میکروپالستیکها از
آنها ،از طریق صافسازی( .خ) :نمونهی آب حجم
کاهشیافته ،از طریق غربال کردن( .د) :نمونهی آب حجم
کاهشیافته ،بهصورت مستقیم به مرحله مرتبسازی بصری
انتقال مییابد .در نهایت همهی روشها ،دارای مرحله
مرتبسازی بصری میباشند .هر کدام از این روشها در
visual sorting

شدهاند ()Ruz et al. 2012
Fig. 2 Microplastic sampling strategies and process
steps for collecting samples from two sedimentary and
)sea-level environments (Ruz et al. 2012

یکی از معمولترین روشها برای شناسایی میکروپالستیکها
مرتبسازی بصری است .در این روش شکل ،نوع ،مرحله
تخریب و رن

میکروپالستیکها بهعنوان معیارهایی برای

شناسایی آنها محسوب میگردد (.)Ruz et al. 2012
ویژگیهای فیزیکی و شیمیایی بهویژه چگالی ،نیز برای
شناسایی میکروپالستیکها به کار برده میشود .جهت
آشنایی بیشتر با روش جداسازی بر حسب چگالی میتوان به
پژوهش ( )Quinn et al. 2016رجوع کرد .به هر حال
استفاده از طیفسنجی مادونقرمز مطمئنترین روش برای
شناسایی ترکیبات شیمایی میکروپالستیکها به شمار میرود
(شکل.)3

3
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شکل  -4مقایسه فراوانی میکروپالستیکها در رسوبات ،سطح دریا
و ستون آب ()Ruz et al. 2012
Fig. 4 Comparison of the frequency of microplasma in
sediments, sea level and water column (Ruz et al.
)2012

در این شکل بخش (الف) رابطه بین اندازه مشهای تور
نمونهبرداری و فراوانی میکروپالستیکها در سطح دریا را بر حسب

قطعه بر مترمربع را نشان میدهد .در بخش (ب) ارتباط بین
اندازهی مشهای تور نمونهبرداری و فراوانی میکروپالستیکها
شکل  -3روشهای مختلف نمونهبرداری از میکروپالستیکها در
محیطهای مختلف و مراحل پردازش نمونهها ()Ruz et al. 2012
Fig. 3 Different methods of sampling microplasms in
different environments and process stages of samples
)(Ruz et al. 2012

رایجترین واحدهایی که برای تخمین فراوانی
میکروپالستیکها به کار میروند عبارتاند از؛ قطعه بر
مترمربع که برای نمونههای رسوبی و سطح آب و قطعه بر
مترمکعب که برای نمونههای ستون آب استفاده میشود.
شکل( )4مقایسه فراوانی میکروپالستیکها را در رسوبات،
سطح دریا و ستون آب نشان میدهد .در این شکل ،واحدهای
ذکر شده بر حسب قطعه بر مترمربع برای ستون سمت چپ و
قطعه بر مترمکعب برای ستون سمت راست میباشد.
همچنین ارزشهای مربوط به رسوبات مناطق زیر جزر و
مدی ،با مثلثهای خاکستری نشان داده شده است .ارزشها
برای نمونهی رسوبی مقیاس باالتری نسبت به ارزشهای
نمونهی آب دریا دارند ( .)Ruz et al. 2012اندازه مشهای
غربالگری و فیلترهای برآورد شده که طی نمونهبرداری یا
پردازش میزان نفوذ نمونهها استفاده میشوند ،در شکل ()5
نشان داده شده است.

در سطح دریا (لوزیهای خاکستری) و ستون آب (مربعهای

مشکی) بر حسب قطعه بر مترمکعب نشان میدهد .خط رسم
شده ،ارتباط معناداری را برای نمونههای سطح آب نشان
میدهد .هر کدام از نقطهها ،بیانگر یک مورد مطالعاتی
هستند ( .)Ruz et al. 2012در اغلب مطالعات دو بازه اصلی
را برای اندازهی میکروپالستیکها بیان کردهاند ،بهگونهای که
بازه اول ،از  500µmتا  5 mmو بازه دوم ،از  1تا
 500µmاست.

شکل  -5اندازه مشهای غربالگری و فیلترهای برآورد شده طی
نمونهبرداری یا پردازش میزان نفوذ نمونهها
Fig 5. The size of the screening
mesh and the estimated
میکروپالستیکها
 -3filtersاثرات
when sampling or processing the sample penetration rate
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بر اساس پژوهشهایی که تا کنون صورت گرفته است ،اثرات
میکروپالستیکها در محیطهای دریایی را میتوان در دو
دستهی؛ اثر میکروپالستیکها بر جانداران دریایی و برهم
کنش میکروپالستیکها با آالیندههای موجود در دریا
دستهبندی کرد .در ادامه به هریک از این اثرات بر اساس
مطالعات صورت گرفته پرداخته میشود.
 -1-3اثر میکروپالستیکها بر جانداران دریایی
میکروپالستیکهای موجود در محیط دریایی ،برای هر
سطحی از شبکه غذایی در دسترس هستند (شکل ،)6از
تولیدکنندگان اولیه گرفته تا موجوداتی که سطح غذایی
باالتری دارند ( Oliveira et al. 2012; Dehaut et al.
 .)2016در شکل 6نقاط آبی معرف میکروپالستیکهایی با
چگالی کمتر از آب دریا ،و نقاط قرمز میکروپالستیکهای با
چگالی بیشتر از آب دریا است ( Ivar do sul and Costa
 .)2013این موجودات در هنگام مصرف میکروپالستیکها،
ممکن است در معرض آسیبهای جسمی نظیر ،خراش و
انسدادهای داخلی قرار گیرند ( Wright et al. 2013; Sun
 .)et al. 2016; Crawford and Quinn B 2017اثرات
میکروپالستیکها بر روی سطوح جمعیت نیز محتمل است
اما بهصورت گستردهای ناشناخته است ( Wright et al.
 .)2013میکروپالستیکها بهواسطهی اندازه کوچکشان در
دسترس طیف گستردهای از آبزیان قرار میگیرند و عالوه بر
انباشت در بافتهای این جانداران در نهایت به چرخه غذایی
وارد میشوند .در نتیجه مصرف متناوب آبزیان آلوده به
میکروپالستیکها توسط انسان میتواند سبب بروز تغییرات
شدید در کروموزومها شده و در ادامه اختالالتی همچون؛
ناباروری ،بیماری چاقی ،و سرطان را برای انسان به دنبال
داشته باشد ( .)Sharma and Chatterjee 2017در ادامه به
برخی از گزارشها و مطالعات صورت پذیرفته در زمینه
مصرف میکروپالستیکها و اثرات آنها بر جانداران دریایی
اشاره میشود.

شکل  -6وضعیت دسترسی به میکروپالستیکها در شبکه غذایی
مهرهداران و بیمهرگان دریایی ()Ivar do sul and Costa 2013
Fig. 6 Availability of microplasms in the vertebrate
and marine insecticide food chain (Ivar do sul and
)Costa 2013

در ابتدای دهه  1970میالدی گزارشهایی از وجود
میکروپالستیکها در گونههای نوجوان و الرو کفشک ماهی
در نواحی اقیانوس اطلس شمالی ،ارائه شد ( Carpenter et
 .)al. 1972در گونههای بزرگسال ماهی Morone america
و  Pronotus evolansپلتهای پالستیکی بلعیده شده ،نیز
مشاهده گشت .عالوه بر این ،آزمایشهای کنترل شده نشان
داد که  6گونه مختلف از ماهیان در مراحل ابتدایی
زندگیشان ،از پلتهایی با اندازه  100تا  500 µmتغذیه
کرده بودند ( .)Hoss and Settle 1990در اقیانوس اطلس،
ماهیان مزوپالژیکی مانند فانوس ماهیان 4بهوسیله قطعات
میکروپالستیک با اندازه  2 mmو فیبرهای پالستیکی آلوده
شده بودند ( .)Davidson and Asch 2011در آبهای
جزیره ماریانا در دریای فیلیپین ،فانوس ماهیهایی یافت
شدند که محتویات شکمیشان حاوی میکروپالستیکها بود
( .)Van Noord, 2013محیطزیست مصبها در سراسر دنیا،
تحت تأثیر آلودگیهای ناشی از میکروپالستیکها
قرارگرفتهاند ( .)Browne et al. 2011از اینرو ماهیان
ساکن در این مناطق نیز در معرض خطر این آلودگیها قرار
Lanternfish
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دارند .در یک مصب کوچک در نواحی غربی اقیانوس اطلس
جنوبی ،گزارشهایی از وجود پلیمرهای مصنوعی در دستگاه
گوارش ماهیانی همچون گربهماهیان ،شوریده ماهیان و
چغوک ماهیان ارائه شد ( .)Possato et al. 2011عالوه بر
پژوهشهای ذکر شده در رابطه با تأثیرات میکروپالستیکها
بر ماهیان ،میتوان مطالعات ( ;Jabeen et al. 2016
 )Ferreira et al. 2016را نیز به این بخش اضافه نمود.
حشرات  Halobates micansو  Halobates sericeusنیز
از پلتهای پالستیکی بهعنوان مکانهایی برای تخمگذاری
استفاده میکنند که ممکن است بر فراوانی و پراکنش این
گونهها اثرگذار باشد ( Majer et al. 2012; Goldstein et
 .)al. 2012در غرب اقیانوس اطلس ،سطح حدود 24درصد از
پلتهای پالستیکی را تخمهای حشرات که اغلب جنینهای
زنده را در برداشتند ،پوشانده بودند .همچنین در اقیانوس آرام
شمالی ،تعداد گونههای بزرگسال ،نوجوان و تخمهای حشره
 Halobates sericeusبا فراوانی میکروپالستیک رابطه
معناداری داشت ( .)Barnes et al. 2009پس از شناسایی
پالستیکها در نمونههای پالنکتونی و زیستگاههای رسوبی،
تحقیقاتی در زمینه مصرف میکروپالستیکها توسط
بیمهرگان در محیطزیست صورت گرفت ( Thompson et
 .)al. 2004پژوهشگران مشاهده کردند که گونههای آمفیپدا،
کرم شنی 5و کشتی چسپها پس از چند روز از انتشار
میکروپالستیکها آنها را میبلعند (.)Browne et al. 2008
در همین راستا پژوهشهایی توسط ( ;Long et al. 2015
 )Vancauwenberghe et al. 2015نیز در رابطه با تأثیرات
میکروپالستیکها بر بیمهرگان دریایی صورت پذیرفته است.
در سالهای اخیر و با افزایش دانش بشر درباره
میکروپالستیکها مطالعاتی در مورد اثر این مواد بر درختان
مانگرو ( )Nor and Obbar. 2016نیز انجام شده است.
 -2-3برهمکنش میکروپالستیکها با آالیندههای دریا
آالیندههای آبگریز موجود در آب دریا ،ممکن است بر روی
زبالههای پالستیکی ،در شرایط معمول محیطی جذب شوند

( .)Thompson et al. 2009; Cole et al. 2011بسیاری از
این آالینده ها دارای قابلیت تجمعی و سمی هستند ،در نتیجه
نگرانی و توجه خاصی را نسبت بهسالمت انسان و محیط
ایجاد میکنند ( .)Engler 2012پالستیکها نهتنها قادر به
انتقال آلودگیها میباشند ،بلکه میتوانند پایداری محیط
آنها را نیز افزایش دهند .این جمله نشانگر اهمیت
پالستیکها بهعنوان وسیلهای برای انتقال آلودگیها به
موجودات دریایی و انسان میباشد (.)Teuten et al. 2009
برای کسب اطالعات بیشتر در این باره میتوان به پژوهش
جامع ( )Crawford and Quinn B 2017رجوع کرد .در
ادامه به بررسی چند تحقیق در زمینه برهمکنش
میکروپالستیکها با آالیندههای دریایی پرداخته میشود.
در امتداد سواحل پرتغال ،در نزدیکی لیسبون ،پلتهای
سیاه ،سفید ،رنگی و پلتهای قدیمی بهمنظور میزان جذب
 PAH7 ،PCB6و  DDT8بر روی آنها بهصورت جداگانه
آنالیز شدند .پلتهای سیاه غلظت باالتری از PCBها را به
نسبت پلتهای قدیمی دارا بودند ،احتماالً به این دلیل که
آنها از نرخ جذب باالتری برخوردار هستند ( Frias et al.
.)2010
بررسیهایی که بر اساس عرض جغرافیایی در امتداد سواحل
پرتغال صورت گرفت ،نشان داد که آالیندههای آلی شیمیایی
در سراسر خط ساحلی پرتغال وجود دارند .غلظت PCBهایی
که بر روی پلتها جذب شده بودند در اطراف شهرهای مهمی
همچون پرتو و لیسبون به دلیل تخلیه مواد صنعتی و شهری
به میزان قابل توجهی باالتر بود .در مناطق کمتر صنعتی شده
منشأ اصلی PCBها بهاحتمال زیاد ذرات هوایی بودند که از
مناطق صنعتی منتقل شدند ( .)Mizukawa et al. 2013از
جمله سایر آالیندههای موجود در محیطهای دریایی میتوان
به فلزات سنگین اشاره کرد ،در این زمینه نیز میتوان به
پژوهشهای ( Brennecke et al. 2015; Massos and
 )Turner 2017اشاره کرد.
6

Poly Chlorinated Biphenyls
Polycyclic Aromatic Hydrocarbons
8
Dichloro Diphenyl Trichloroethane
7

Lugworm or Sandworm
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 -4نتیجهگیری
طبق نتایج حاصل از پژوهشهای مختلف که در این تحقیق
مورد استناد قرار گرفتند ،میتوان به این نتیجه رسید که:
 -1بر میزان میکروپالستیکها در سراسر دریاها و
اقیانوسهای جهان بهعنوان آالیندههایی نوظهور و کمتر
شناخته شده افزوده میشود ،این آالیندهها از طرق
مختلفی همچون ورود مستقیم از طریق صنایع و
فعالیتهای شهری ،فاضالبهای صنعتی و خانگی،
نشت و ریزش از کشتیها ،تصادم کشتیها و حمل و
نقل دریایی و غیره وارد محیطهای دریایی میشوند.
 -2از آنجا که پالستیکها از مواد بسیار آبگریز ساخته
شدهاند ،آالیندههای شیمیایی بر روی سطوح آنها
متمرکز میشوند و میکروپالستیکها بهعنوان مخزنی از
مواد شیمیایی سمی در محیطزیست عمل میکنند.
 -3اثرات این آالیندهها بر روی جانوران دریایی میتواند
شامل مصرف مستقیم میکروپالستیکها بهوسیله
جانوران بوده که خود میتواند آسیبهای داخلی بهویژه
بر سیستم گوارش این جانوران وارد کنند .با توجه به
جذب آالیندههای آبگریز بر روی آنها ،باعث تجمع
مواد سمی و خطرناک در بدن این موجودات شوند.

79

 -4آالیندههای میکروپالستیکی با پراکنش گونههای
خاصی از حشرات دریایی ارتباط معناداری داشته و این
جانوران از میکروپالستیکها بهعنوان سایتهای
تخمگذاری خود استفاده میکنند.
پایش و نظارت مستمر بر وضعیت میکروپالستیکها در
محیطهای دریایی امری ضروری به نظر میرسد .در این
راستا پلتهای پالستیکی تحت برنامهای به نام مشاهدات
جهانی پلتها ،مورد پایش قرار میگیرند .با استفاده از
دادههای حاصل از این پایش احتمال میرود بتوان نقاط داغ
جغرافیایی آالیندهها را تشخیص داد .مهمتر از آن،
دانشمندان میتوانند بهطور مداوم و منظم بر پلتهای آلوده
نظارت کرده و الگوهای زمانی آالیندههای مختلف را تعیین
کنند .این امر بهصورت مؤثری به تصمیم گیرندگان کمک
میکند.

 -5سپاسگزاری
در اینجا از اساتید بزرگوار خود؛ جناب آقای دکتر یونس
خسروی و سرکار خانم دکتر آزاده توکلی و خواهر عزیزم خانم
سهیال بحری جهت راهنمایی و کمکهایی که در نگارش این
مقاله به اینجانب نمودهاند کمال تشکر را دارم و از خداوند
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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