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 .1مقدمه
مقدار قابلت جهی از زبالهها در مقیرا

شسته شده و بره همرراه رودخانرههرا بره منراطا سراحلی
میرسند .من ورود میکروپالستی هرا مریت انرد از من ر

جهرانی ت سرط

انسان ت لید میگردد و بهط ر مداوم افزایش مییابد .اگرچه

مسررتقی ماننررد نشررت در ح ر ادو صررنعتی و ب رهص ر رت

جرز

غیرمستقی از ذرات م ج د در م اد آرایشری و بهداشرتی در

ت لید زباله بین کش رها متفاوت است ( .)1پالسرتی

فاضالب باشد (.)7

اصلی زبالههاست و گاهی تا  %59از زبالههای تومر یافتره

میکروپالستی

که در س احل ،سطح دریا و بستر دریا وج د دارد را به خر د
اختصاص میدهد ( .)2تقاضرا و ت لیرد پالسرتی

را با ت جه به نح ه ت لیدشان به دو ن ع

اولیه و ثان یه ط قهبندی میکنند :میکروپالستی

در سرا

اولیره در

 2113به  255میلی ن تُن رسیده است و این مقدار در حرا

ابعاد و اندازه میکرو ساخته و منتشر میش د .بهعن ان مثرا

افزایش است ( .)3این در حالی است که تنها  %21از آنهرا

میت ان به الیهبردارها 1در ل ازم آرایشی ص رت و یرا مر اد

بازیافت میش ند ،بیشتر این م اد وارد هر ا ،زمرین و دریرا

اولیه دانه ای پالستیکی م رداستفاده در صنای اشراره کررد.

می ش ند .از دهه  1591تراکن ن ،هشرت میلیرارد و پانصرد

میکروپالسررتی هررای ثان یرره در محرریطزیسررت (دریررایی،

ت لید شرده اسرت و محققران هشردار

س احل و غیره) از ه ازدگی و توزیره قطعرات پالسرتیکی

می دهند زبالههای پالستیکی در همه محیطها وج د دارنرد

بره

میلی ن تُن پالستی

( .)4بر اسا

درشت تر شکل میگیرند .مناب ثان یه میکروپالسرتی

آنهایی گفته میش د کره مسر ا ایوراد میکروپالسرتی

آمارهای غیررسمی در کشر ر ایرران سرالیانه

حدود  181هزار تُن ان اع پالستی

میباشند .مناب ثان یه برر اسرا

ت لید میگردد (.)9

مکرانیزم ت لیرد بره سره

میکروپالستی ها معم الً به ص رت ریزتکه ها یا الیرا

قسررمت تقسرری مرریشرر ند :الرر ) فرآینررد هرر ازدگی و

پالستیکی یا پلیمری با قطر کمترر از  9میلریمترر تعریر

فعالیت های میکروبی ب) فعالیتهرای حی انرات در محریط

میش ند که در محیط توم یافته اند ( .)4هر چنرد کره در

ج) مخل ط شدن و ورود مودد میکروپالستی های قدیمی

برخی مناب ذرات پالستیکی کمتر از  1میلری مترر را بررای

م ج د در خاک یا رس بات به دیگر مناب محیط زیست (.)8

پیشنهاد کردهاند ( .)9این مر اد

بهدلیل خص صیات فیزیکی پالستی ها و نس ت باالی

هستند که ت سط م ج دات م رد استفاده

سطح به جرم در آنها ،معمر الً دارای جررم وزنری پرایینی

وجه تسمیه میکروپالستی
بهاندازهای ک چ

قرار میگیرند و در زنویره غذایی توم پیدا میکنند (.)6

مناب آب از جمله رودخانهها ،آببندها ،سدها ،دریاچرههرای

با ت جه بره اهمیرت ویرمه م ضر ع در آخررین کارگراه

ط یعی و دریاها و حتی احتمرا ورود آنهرا بره منراب آب

اتحادیرره جهررانی تحقیقررات آب در مرراه و رررن ،2119

شیرین و اقیان

میکروپالستی هرا برهعنر ان یکری از اول یرتهرای مهر

ها شده است ،مشاهدات نشان میدهد که

حو و تن ع میکروپالستی ها در این مناب و بستر آنها و

پموهشی زیر نظر مرکز تحقیقات منراب آلمران رت رهبنردی

به ت آن سالمتی انسانها دچار دگرگر نی مرینمایرد (.)9

شده است ( .)9م اد پالسرتیکی برهوسریله براران و یرا براد

Scrubber
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ت لیدات پالستیکی بهص رت گستردهای طی سرالیان اخیرر

می ت انند یکری از منراب میکروپالسرتی هرا در منراب آب

تهدید

سطحی از جمله رودخانه ها باشرند ( .)11عرالوه برر مر ارد

برای محیط دریایی شناخته شدهاند ( .)5با ت جه به ایرنکره

فر ر  ،برخررری از محققرررین منررراب مختلفررری را بررررای

تاکن ن مطالعه زیادی در ایران بر روی میکروپالستی ها و

میکروپالستی

نرام بررده انرد از جملره :مر اد پلری اتیلنری،

اثرات آن بر محیط زیست و انسان صر رت نگرفتره اسرت؛

پلی پرروپیلن ،ل لره هرای پلری وینیرل کلرایرد 2و همچنرین

در مطالعه حاضر به اهمیت م ض ع میکروپالسرتی هرا در

خروجی ماشینهای ل اسش یی ،ریزتکههای ل ا  ،پارچره و

در سراسر دنیا افزایش یافتهاند و امروزه بهعن ان ی

فررر  ،مرر اد آرایشرری و بهداشررتی،

محیط آبی و محیط زیست و اثرات آن پرداخته خ اهد شد.

هررای شستشرر ،

ضدتعریاها ،شرامو ها و حتری از طریرا جر و هر ا (.)12

 .2روش کار

بررسی هرا نشران مری دهرد کره هرر دور چررخش ماشرین

مطالعه مروری و حاصرل اسرتخراج و

ل اسشرر یی ،مررریت انرررد سر ر ا آزاد شررردن  711هرررزار

تحلیل نکات مه از مقاالت مرت ط است که با جسرتو در

میکروپالستی

براران نیرز

پایگرراههررای ایرانرری و بررینالمللرری ،Springer ،Elsevier

می ت اند آل دگی میکروپالستیکی را بش ید و س ا ورود آن

مقاله حاصل ی

Direct ،PubMed

Scholar ،Science

به محیط ش د .همچنین برار

به مناب آبی گردد (.)4

،Google

در انگلیسرری از ترکیررا کلیرردوا گان «،»Micro plastic

جمله رودخانه های سرطحی؛ نگرانری هرای گسرترده ای بره

« »Water Resource« ،»Environmentو فارسرری از

همراه داشته است و از طرفی دانش و توارب کرافی بررای

ترکیررا کلیرردوا گان «میکروپالسررتی »« ،منرراب آب» و

حذ کامل یا کاهش مناسا میکروپالستی ها با اسرتفاده

«محیط زیسرت» اسرتفاده گردیرد .جمعراً از برین  3مقالره

از رو هررای تکنیکرری و فرآینرردی از منرراب آب شُرررب

کنفرانس بینالمللی و علمی -پموهشری بره زبران فارسری،

وج د نردارد .مطالعرات انورام شرده حراکی از ایوراد آثرار

 88مقاله و راهنما به زبان انگلیسی ،تعداد  3مقاله فارسی و

میکروبی و سمی در اثر ورود میکروپالسرتی هرا در منراب

 34مقاله و راهنما انگلیسری متناسرا برا م ضر ع تحقیرا

آب شُرب است .اما همچنان اطالعات و داده های مرت ط از

تشخیص داده شد و م رداستفاده قرار گرفت.

رفتار و چگر نگی اثرگرذاری فرآینردهای تصرفیه در حرذ

 -2-1نتایج و پیشینه تحقیق:

میکروپالستی هرا؛ ناکرافی اسرت .برا ت جره بره ایرنکره

 -2-1-1میکروپالستیکها در منابع آب و محیط زیست

میکروپالستی ها بهط ر کامرل در تصرفیهخانرههرا حرذ
نمی ش ند ،الزم است تحقیقات مناس ی به کم

تحقیقات نشان میدهد که تصفیهخانرههرای فاضرالب

برنامههای

یکی از مناب قابلت جره در تخلیره میکروپالسرتی هرا بره

مانیت رینگ و نظارت های تکمیلی برای ت سعه تکنی های

محیط زیست و مناب آبی هسرتند ( .)11الیرا پالسرتیکی

مؤثر حذ و جداسازی میکروپالسرتی هرا صر رت گیررد

ماننررد ریزتکررههررای پارچررههررای مصررن عی در خروجرری

(.)12

تصفیهخانههای فاضالب بهط ر فراوان یافت میشر ند کره
)Polyvinyl Chloride (PVC
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نیروی شرناوری و همچنرین امکران انتقرا و جابرهجرایی

پسماند که به دریا ریخته میش د یا بره شرکلی وارد من ر

طر النی میکروپالسررتی هررا در آبهررا مرریت انررد م جررا

آبی میگردد ،خص صیات مشابهی با پسرماند شرهری دارد.

گستر

موم عه های میکروبی منحصر به فردی در مناب

آب گردد .غلظت باالیی از میکروپالستی

همچنین بخشی توهیزاتی که در این صنای م رد اسرتفاده

ها و ترکی اتی از

قرار میگیرد ،پالستیکی هستند (.)8

باکتریهای منتج از توم میکروپالستی ها در باالدست و

سرراییدگی ،پررارگی و گرر شرردن توهیررزات صررنای

پاییندست خروجی تصفیهخانههای فاضالب  5رودخانره در

کشاورزی و ماهیگیری؛ عمدتاً بهعن ان مناب آشرکار ت لیرد

ایالت ایلین ی آمریکا مشراهده و انردازه گیرری شرده اسرت

میکروپالستی

(.)11

م اد پالستیکی که جهت ساخت طنابهای دریایی استفاده

در مطالعات نام برده می ش د ،بررای مثرا

در بررسی های انوام شرده در ایراالت متحرده آمریکرا

میش ند از جنس نایل ن ،پلی استر ،پلیاتیلن و پلیپرروپیلن

 %44از رودخانهها و  %64از دریاچههای م رد بررسی دارای

هستند با این حا طی وسیعی از م اد با ترکی ات پلیمری

مشررکالت بهداشررتی ارزیررابی شرردهانررد %91 .از آبهررای

متن ع دیگری نیز وج د دارند (.)8

سطحی در اروپا دارای کیفیت پرایین و  %41آنهرا حراوی

بر اسا

م اد شیمیایی و آالیندههای ن ظه ر هستند کره شناسرایی،

گزار

 3NCو بر اسرا

مطالعرات صر رت

گرفته ،در کشتی و قایاهای ماهیگیری روزانره بره میرزان

نظارت و کنتر مداوم این آالیندهها ضروری است (.)13

 7/9تا  17/9کیل گرم (برر اسرا

علیرغ اینکه دور ریختن پسماند ،مشرکلی محلری و

تعرداد کارکنران و ابعراد

کشتی) پسماند ت لید میش د که از این میرزان حردوداً%91

ناحیهای تلقی میش د ،اما هنگامی که صح ت از پالستی

آن پالستی

می ش د ،می ت ان گفت که همه جهان در ایرن معلرل بره

 8/79کیلر گرم پسررماند پالسررتیکی ت لیرردی برره ازای هررر

یکدیگر پی ند خ رده اند و عامل ارت اط ایرن پی نرد جهرانی،

کشتی یا قرایا مراهیگیری در روز رسرید و از ایرن میرزان

رودها ،آبراههها و جریانهای اقیان سی هستند .بررای درک

حداقل  %91آن ( 1/88تا  4/38کیل گرم در روز) بره دریرا،

بهتر م ض ع می ت ان به سانحه کشرتی توراری چینری در

رودخانهها و دریاچهها وارد میش ند (.)8

سا  1552اشاره کرد .در اثر این حادثه  25هزار عروسر

است ،در نتیوه مریتر ان بره برازه  3/79ترا

پالستیکی در دریا رها شد و این عروس ها سفری دریرایی

بیش از نیمی از مردم اعالم کردند که زبالره و دورریزهرای

را آغرراز کردنررد 19 .سررا بعررد 11 ،هررزار قطعرره از ایررن

خ د را داخل ت الت می ریزند به جای آن که داخرل سرطل

عروس ها به س احل بریتانیرا ( 27هرزار کیلر متر دورترر)

زباله ت الت بیندازند ( .)14گرچه تصرفیهخانرههرا سیسرتمی

رسیدند (.)8

برای جم آوری چنین زبالههایی دارند اما با وق ع سیالب و

فعالیتهرای مراهیگیری و کشراورزی هرر دو یکری از

افزایش ناگهانی برار ورودی تصرفیهخانره ،خطرر ورود ایرن

ت لیدکنندههای مه زوا د پالستیکی است .بخشری از ایرن
)Nordic Council (NC
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م ر ارد برره دریررا و رودخانررههررا (محرریط تخلیرره فاضررالب

خروجی تصفیهخانه برر روی آبهرای سرطحی نشران داده

تصرفیهشرده) وجر د دارد .زوا رد نشرتت گرفتره از سیسررت

اسرت کرره در فاصررله  1کیلر متری از تصررفیهخانرره میررزان

فاضالب ،من اصلی خرده پالستی های اندازهگیری شرده

به  43/5عدد میرسد (.)16

میکروپالستی

در مناب آبی ،روده ،سر احل و رسر بات بسرتر دریاهاسرت

با ت جه بره تحقیقرات صر رت گرفتره در کشر ر نررو

( .)19تخمین زده شده که تنها در کش ر صنعتی نررو کره

می ت ان تخمین زد در حردود بریش از  1111تُرن در سرا

دارای سیسررت مرردیریت پسررماند و جمرر آوری فاضررالب
منسررومی اسررت ،سررالیانه  461تُرن پالسررتی

میکروپالستی

از سیسررت

از سیست تصفیه خانره وارد محریط زیسرت

می ش د که ناشی از مصار مختل خانگی و شهری بر ده

فاضالبی وارد دریا میش د .این میزان تنها ماکروپالسرتی

و این م ض ع به این معنا میباشرد کره در سرط ا خراکی

است و میکروپالستی هرای ناشری از فاضرالب را شرامل

محیط دف  ،بیش از  111تُن از میکروپالستی هرا ان اشرته

نمیش د .در مطالعه ای در آمریکرا برر روی خروجری چهرار

شدهاند که عمدتاً از طریا جریرانهرای آبهرای سرطحی

تصفیهخانه بزرگ نشان داد که آنها بهط ر مؤثری قادر بره

جابهجا شدهاند .با ت جه به مطالعات محققان نرو ی ،میرزان

حذ میکروپالستی ها نیستند و مقداری میکروپالسرتی
وارد آب های سطحی می ش د .غلظرت میکروپالسرتی

حل ر ذرات ماکروپالستی

در فاضالب ،حدوداً  111تُن به

در

ازای هر میلی ن نفر از جمعیت ،میباشد و همچنین درصرد

ورودی تصررفیهخانررههررا بسرریار باالسررت ( 114تررا 119

فاضررالب را برره میکروپالسررتی ،

میکروپالستی

در هر مترمکعا) و در ط

ت رردیل ماکروپالسررتی

 11٪عن ان میکند .این مقادیر بهعن ان من جدیرد ت لیرد

تصفیه بهطر ر

کامل حذ نمیش ند ( 71تا  111درصد) و در نتیوه مقدار

میکروپالستی

برراقیمانررده وارد محرریطهررای پذیرنررده مرریشر ند .پسرراب

مورردد میکروپالسررتی

تصفیهخانهها بهعن ان یکی از مناب آالینده آبهای شیرین

در ادامرره خالصرره یافتررههررای محققررین در م ر رد وج ر د

شناخته می ش ند .مطالعره ترتثیر پسراب

در رس بات و آبهای سرطحی آورده شرده

به میکروپالستی

میکروپالستی

در نظر گرفته نمی ش د بلکه ناشی از ت زی
در محرریطزیسررت مرریباشررد (.)8

است (( )9جدو .)1
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جدول  -1خالصه یافتههای محققین در مورد وجود میکروپالستیک در رسوبات و آبهای سطحی ()5

آمریکا -کانادا 2111

Lake Huron

رسوبات

ذرات پالسرررتیکی < 9میلررریمترررر ذرات
پالستیکی > 9میلیمتر پلیاستایرن

کررل قطعررات 3215 :م ر رد در هررر کیل ر متر
مرب  2548 ،ذره پالستیکی گرد 118 ،مر رد
قطعررات شکسررته پالسررتیکی 117 ،مرر رد
قطعات ف م میانگین مشخص نشده است

سوئیس 2112

Lake Geneva

ک چ ترر از  2میلریمتر،ک چر ترر از 9
میلرریمتررر (رسرر بات) ،ک چرر تررر از 9
میلیمتر ،بزرگتر از  9میلیمتر (آب)

 5م رد در هر نم نه رسر بات 48164 ،مر رد
در هر کیل متر مربر از سرطح آب میرانگین
مشخص نشده است

آمریکا 2111

Los Angeles
River, San,
Gabriel
River,
Coyote
Creek

ایتالیا 2113

Lake Garda

آمریکا کانادا 2113

Lakes
Superior,
Huron, and
Erie

مغولستان 2114

Lake
Hovsgol

اتریش 2114

Danube river

انگلستان 2114

Tamar
estuary

آلمان 2114

Elbe ,Mosel,
Neckar, and
Rhine rivers

رسوبات ،آب
سطح دریاچه

برررزرگترررر از  1و ک چر ر ترررر از 4/79
میلیمتر ،بزرگتر از  4/79میلیمتر

حررداکثر 12532 :ذره در هررر متررر مربرر در
ذرات 1الی  4/79میلیمتر

 911 -5میکرومتر 911 ،میکرومترر ترا 1
میلیمتر1 ،تا  9میلریمترر ،برزرگترر از 9
میلیمتر

حداکثر 1118 :ذره در هرر کیلر متر مربر از
ک دریاچه میانگین مشخص نشده است

آب سطح

 ،1 -4/79 ،1/399 -1/555بررزرگتررر از
 4/79میلیمتر

حداکثر 463423 :ذره در هر کیلر متر مربر ،
میانگین 43197 :ذره در هر کیلر متر مربر ،
 58٪ذرات کمتر از  4/79میلیمتر

آب سطح

 ،1 -4/79 ،1/399 -1/555بررزرگتررر از
 4/79میلیمتر

حداکثر 44439 :ذره در هرر کیلر متر مربر ،
میانگین 21264 :ذره در هر کیلر متر مربر ،
 81٪ذرات کمتر از  4/79میلیمتر

آب سطح

ک چ تر از  2میلیمتر 21-2 ،میلریمترر،
اندازه ت ری 911 :میکرومتر

حداکثر 141648 :ذره در هر هزار مترر مربر
آب ،میانگین 317 :ذره در هر هزارمتر مربر
آب %74 ،ذرات کمتر از  3میلیمتر

ک چ تر از  1میلیمتر 3 -1 ،میلریمترر،
 9-3میلی متر ،برزرگ ترر از  9میلریمترر،
اندازه ت ری 311 :میکرومتر

حررداکثر 214 :ذره در هررر متررر مربرر آب،
میانگین 1/128 :ذره در هرر مترر مربر آب،
 84٪ذرات کمتر از  9میلیمتر

ذرات ک چ تر از  9میلیمتر

حررداکثر 64 :ذره در هررر کیل ر گرم رس ر بات
خش شده

آب در عمقهای
مختلف

رسوبات

دریاچه

دریاچه

دریاچه

آب سطحی
رودخانه

رسوبات
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نام کشور و سال آزمایش

محل

نوع نمونه

اندازه ذرات

تعداد
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 -2-1-2میکروپالستیکها در خاک و سواحل

نان پالستی ها ،دادههای مرت ط با حل ر در مر اد غرذایی،

مطالعهای در ایران ت سط ن ری و ناجی در سا ،2117
با عن ان «ارزیابی آل دگی میکروپالستی

از جمله اثرات پرداز

م اد غذایی ،مخص صراً بررای ذرات

با منشا انسرانی

ک چ تر (کمتر از  191میکرومتر) بایرد جمر آوری شر ند.

در رس بات س احل غربی استان هرمزگان» انوام گرفته که

تحقیقات در م رد سمیت ،از جمله مطالعات در م رد اثررات

نتیوه میکروپالستی های یافت شده؛ رنگهای متن عی از

م ضعی در دسرتگاه گر ار  ،همچنرین در مر رد تخریرا

جمله سیاه ،سفید ،شفا  ،قرمز ،ص رتی و س ز داشرتهانرد و

در دستگاه

میکروپالستی

فراوانی ،ت زیر و اشرکا میکروپالسرتی هرا در رسر بات

گ ار

نم نهبرداری شده س احل غربی هرمزگان ،شامل بندر گرل

و پتانسیل تشکیل نان پالستی

انسان ضروری است (.)18

در سیست های دریایی مصر قطعات پالستی

ت سط

کررن و لشررقان بررا اسررتفاده از شناورسررازی دو مرحلررهای و

آبزیان ممکن است منور به مسدود شدن سیست گ ارشی،

اسوکتروفت متری ص رت گرفرت مقردار

زخمی شدن دستگاه گ ار  ،ایواد سیری کراذب ،کراهش

میکروپالستی ها در ایسرتگاه بنردر گرل کرن بره میرزان

ظرفیت غذایی ،گرسنگی ،ضع  ،کراهش تر ان مقابلره برا

در کیلر گرم رسر ب) و در

شرررکارچیان و در نهایرررت مررررگ آنهرررا شرر د (.)21 ،15

جداسازی به رو

( 15/9 ± 6/36میکروپالستی

ایستگاه لشقان ( 26/9 ± 6/36میکروپالستی

در کیل گرم

در مطالعه روزنکرانز 4و همکاران در سا  2115بره تومر

رس ب) را نشان داد (.)1

ذرات میکروپالستی

در بافتهای بدن آبزیران مخص صراً

مالچ پاشری ،بقایرای پالسرتی  ،ذرات و الیرا بسریار

در بافررتهررای چربرری اشرراره شررده اسررت ( .)21جرردای از

م ج د در ه ا ،دفن زبالهها و دیگر رس بات سطحی

آسیاهای فیزیکی که مستقیماً بر اثر میکرو پالسرتی هرا

از منابعی هستند که باعث آل دگی خاک و تومیر قطعرات

در برردن جانررداران ایورراد مرریش ر د ،مرریتر ان برره اثرررات

پالستیکی در خاک میشر ند .شر اهد مسرتقی و کمری از

غیرمستقی آنها بهدلیل خص صیات شیمیایی این ذرات و یا

کچ

وق ر ع میکروپالسررتی

در خرراک وج ر د دارد .بسرریاری از

مطالعات فقط حل ر پالستی

امرا مقردار آن را انردازهگیرری نکرردهانرد و انرردازه ذرات را

پلیبرومینره 7نیرز اشراره کررد ( .)24 -22همچنرین گفتره

مشخص نکردهاند (.)17

میش د میکروپالستی ها مر اد شریمیایی سرمی را جرذب

 2-1-3میکروپالستتتتیکهتتتا در متتتواد وت ت ایی و

می کنند و تحقیقات بر روی حی انات وحشی ،نشان میدهد

نگرانیهای مربوط به سالمتی:

که آنها در بدن منتشر میش ند.

بررر اسررا

تخمررین محافظررهکارانرره وجرر د

میکروپالستی ها در غذاهای دریایی اثرات کمتری نسر ت
به م اد افزودنی و آالیندهها دارد .بررای میکروپالسرتی

4

Rosenkranz
)Polycyclic Aromatic Hydrocarbons (PAHs
6
)Polychlorinated Biphenyl (PCBs
7
)Polybrominated Diphenyl Ethers (PBDEs
5

و
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کرده اند،

چندحلقهای ،9بیفنیلهای پلیکلرینه 6و دیفنیرل اترهرای

یرر

در خاک را گزار

حمل احتمالی م اد سمی نظیر هیدروکربنهرای آروماتیر

اثراتمیکروپالستیکهادرمحیطآبیومحیطزیست
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در واق مشخص شده است کره پالسرتی

اوگر

سر ا آزاد

برازیلین

 5انوام شده است ،نشران داده شرد کره

شدن این م اد شیمیایی میش د و شررایط در داخرل بردن

ماهی هرای برال ی کره ذرات پالسرتیکی (ک چر ترر از 9

س ا میش د ،انتشار آنها بسریار سرری شر د .بره عقیرده

میلیمتر) را مصر کردهاند ،وزن مت سرط و میرزان ت ذیره

کارشناسان ،اگر انسان ذرات میکروپالسرتی هرا را ترنفس

کمتری دارند (.)31 ،25
ش اهد توربی نشان میدهد کره در جران ران دریرایی،

کند ،احتماالً به بخشهای عمیاتر ریهها وارد مریشر ند و

میکروپالستی ها میت انند در سط ا مختل غدایی انتقا

بهدلیل ترکی ات شیمیایی حتی می ت انند وارد جریان خر ن

یابند .اطالعات محدودی از وج د میکروپالسرتی

ش ند (.)4

در غرذا

ت سرط مراهی ،سرالیان پریش

وج د دارد و برای برخی غذاهای دریایی کرار شرده اسرت.

کشر ر شرررد ( .)26 ،29طررری مطالعرررات آزمایشرررگاهی

دادههای م ج د از گ نههای غذاهای دریایی ماننرد مراهی،

کنتر شده ای که از سا  1551انوام گرفته ،ثابت شد کره

میگ و صد و همچنین در غذاهای دیگرر ماننرد عسرل،

مصر میکروپالستی

آبو و نم

تمامی  6ن ع مختل ماهی مر رد آزمرایش ،ذرات  111ترا
 911میلی متر میکروپالسرتی

است (.)18

غلظت میکروپالستی

را مصرر کرردهانرد (.)27

کل دستگاه گ ار

مطالعررات محرردودی ت انسررتهانررد کمتیررت و مت سررط ذرات

در گ نههای دریایی در معده یرا

تعیین میش د .در ماهی ،میانگین تعداد

کننرد.

ذرات در هر ماهی بین  1تا  7عدد است .در میگ  ،میانگین

تعداد و اندازه ذرات پالستیکی مصر شده بهط ر مت سط با

 1/79ذره در گرم یافت میشر د .در دوزیسرتان ،میرانگین

افزایش سایز ماهی ،افزایش مییابد .مطالعات محردودی از

تعداد ذرات ( 4-1/2مقدار مت سط) در گرم اسرت .میرانگین

اثرات بی ل یکی میکروپالستی ها بر روی ماهیها ص رت

محت ای میکروپالستیکی برای عسل 1/166 ،فی ر در گررم

گرفته است ،هرچند که توم زیستی در اندامها بهویرمه در

و  1/115قطعه در گرم است .در آبور  ،فی رهرا ،قطعرات و

شده است

گران ها بهترتیا در مقادیر زیرر  1/133 ،1/129و 1/117

میکروپالستی

م ج د در بافت ماهی ها را گرزار

ک د و تشکیل ت م ر در ماهی کو ر اپنی گزار

در هر میلیلیتر یافت شرده اسرت .بررای نمر

(.)25 ،28

محت ای میکروپالستیکی بین  1/117تا  1/68ذره در گررم

ماهی کو ر اپنی ،هنگامی که در محیطی قرار میگیرد که

یافت شده است.

(در اندازه های کمتر از  1میلیمتر) آل ده

میکروپالستی

به میکروپالستی

دارای افزودنیهایی تا حدود  % 4است

در

و همچنرررین پتانسررریل جرررذب مررر اد آالینرررده را دارد.

بافت بدنش میش د .در مطالعات دیگری که در م رد ماهی

انتقا آالیندهها در زنویره غذایی مانند آالیندههای مقراوم

است ،دچار مشکالت ک ردی و تومر میکروپالسرتی

Rochman

8

Eugerres Brasilianus
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آلرری11گررزار

حل ر باقیماندههرای پالسرتی

شررده اسررت .برریشترررین م ر اد افزودنرری و

ماهیهای که در اندونزی و ایالت کالیفرنیرا جهرت فررو

آالیندههای جذب شده که اطالعاتی در مر رد آنهرا وجر د
دارد شامل فتاالت ،بیسفن

در سیسرت گ ارشری

 ،Aپلری برومینیترد دیفنیرل

عرضه میشدند ،نشان میدهرد کره انسران در معررض آن

چندحلقهای12و بی فنیرل

گ نره

اترها ،11هیدروکربنهای آروماتی

میباشد .در انردونزی حردود  %28مراهیهرای یر
و  %99کل ماهیها ( 11گ نه) میکروپالستی

پلیکلرینیتدها 13هستند .غلظتهرای ترا  2791نران گرم در

( 9/13قطعه در هر ماهی) و در آمریکا دوگ نه مراهی %29

گررررم از  PCBsو  24111نررران گرم در گررررم  PAHsدر

( 2/3قطعه در هر مراهی) و در کرل مراهیهرا ( 12گ نره)

میکروپالستی ها در س احل ذخیرره شردهانرد .م جر داتی

 67٪میکرو پالستی

مانند صد  ،بدون حذ دستگاه گ ار  ،مصر میش د و
به این ترتیا نشاندهندهی ی

یافرت شرد

یافت شد (.)34

جسررت وج ر ی میکروپالسررتی

سناری برای قررار گررفتن

در ماهیرران آبهررای

عمیا (شاهماهی و ماهی خا خالی) و ماهیهای سرطحزی

در معرض میکروپالستی ها برای همه ان اع ماهی و سرایر

از دریررای شررما و دریررای بالتیرر

غذاهای دریایی است (.)18

میکروپالستی

در  %9/9مرراهیهررا

یافت شد که  %74ذرات در ابعاد کمتر از 9

نتررایج آزمایشررگاهی نشرران مرریدهنررد گروهرری از

میکرومتر ( 7-1قطعه در هر ماهی) و  %41ذرات از جرنس

ارگانیسرر هررا ماننررد ز پالنکترر نهررا قابلیررت خرر ردن

پلیاتیلن ب دنرد .میرزان بلعیردن در مراهیهرای سراکن در

میکروپالستی ها را دارند .قسرمت زیرادی از مطالعرات در

اعما بیشتر از مراهیهرای سرطحزی بر د و ( 7/11٪در

م رد وج د میکروپالستی

در شک م ج دات ث ت شدهاند

مقابل .)39( )%3/4

عالوه بر این برخی آبزیان مانند میگ و ماهی و صرد هرا

مختل دنیرا متفراوت مری باشرد و ایرن م ضر ع در مر رد

که بهط رکامل خ رده میش ند ،نیز آل ده ب دهانرد ( .)31در

رویکردهای م اجره برا میکروپالسرتی هرا در منراب آب و

معررده برخرری از گ نررههررای مرراهی در سرر احل پرت ررا

محیط های آبی نیز صاد است .امرا در بریشترر کشر رها

میکروپالستی ها  1/66± 1/41قطعره در هرر مراهی و در

به ط ر صریح مقررات اختصاصی و ابزارهای قران نی بررای

ابعاد 221تا  4811میکرومتر مشراهده شرده اسرت ( .)32از

برخ رد با میکروپالستی هرا در منراب آب شریرین تردوین

11٪

نشده است .تاکن ن بحث میکروپالستی ها و اثرات آنهرا

و ماهیهای آبهای شیرین حراوی

بیشتر در اک سیست های دریایی و کن انسی نهای مررت ط

خ د ب دنرد .میرزان

م رد بررسی و اشاره قرار گرفته است اما امروزه با ت جه بره

میکروپالستی ها در آبهای دور از منراطا شرهری ()9٪

ورود و مشاهده میکروپالستی ها در آب شُرب ،تحقیقات و

کمتر از مناطا شهری ب د (.)33( )%25

اتخرراذ نظررارتهررا و تصررمیمات اساسرری برریش از همیشرره

میان  939ماهی جم آوری شرده در خلریج مکزیر
دارای میکروپالستی
 %8میکروپالستی

در سیست گ ار

ضروری شده است (.)36

10

)Persistent Organic Pollutants (POPs
)Poly Brominated Diphenyl Ethers (PBDEs
12
)Polycyclic Aromatic Hydrocarbon (PAHs
13
)Polychlorinated Biphenyls (PCBs
11
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تحقیقات بیشتر درباره اثرات م ضعی در دسرتگاه گر ار

 .3نتیجهگیری

انسررران ،حی انرررات و همچنرررین در مررر رد تخریرررا
میکروپالستی

تأثیر کلی میکروپالستیکها بر انسان را میتتوان در

گ ار

سه دسته کلی قرار داد:

کیسههای پالستیکی را ممن ع اعالم نم دهانرد و از اعمرا

اولیه آبهایی که حاوی میکروپالستی ها میباشد.

جریمه تا تخفی و جایزه برای خریداران در نظر گرفتهانرد.

 -استفاده از م ادی که به ن عی با آبهرای آلر ده بره

بهط ر مثا کشر رهای برنگالد

ب دهاند.

آفریقررا (پرراکترررین کش ر ر قرراره آفریقررا) ت لیررد و عرضرره

مطررابا بررا نتررایج حاصررل از تحقیقررات ،سررازمانهررای

کیسههای پالستیکی را ممن ع نم دهاند و حتی جریمههای

محیطزیست در کش رهای مختل از جمله هلنرد ،آلمران و
آمریکا ،با استفاده از رویکردهای فرهنگی و آمر ز

نقدی تا  38111دالر و اگر فردی قادر به پرداخت ن د تا 4

مرردم

سا زندان تعیین نم دهانرد و از شررکتهرا و افررادی کره

در جهت آگاه سازی از ورود و خطرات ایرن مر اد در منراب

کیسههای کاغذی ت لید میکنند ،حمایت نم دهاند .در ایران

آبرری ،ت انسررتهانررد ورود میکروپالسررتی هررای ناشرری از

هیچ قان ن رسمی جهرت محردود نمر دن ت لیرد و عرضره

محص الت مصرفی خانگی از جمله شامو ها و م اد آرایشی

پالستی

و بهداشتی را کنتر و کاهش دهند (.)12

مشتریانش در ص رتی که کیسه پالستیکی ن رنرد ،دو نران

چهرارم مراهیهرای

موانی میدهد .لذا پیشنهاد میش د ،ت لیرد و عرضره مر اد

فروخته شرده در برازار کالیفرنیرا و انردونزی در بردن خر د
پالستی

آرایشی ،پالستی هاو استفاده از کیسههرای پالسرتیکی ترا

دارند که مصر آنها مطمئناً اثراتی منفی بر روی

حد امکان کاهش یابد و یا ق انین سرختگیرانهای تصر یا

سالمت انسانها خ اهد گذاشت ( .)37م اد غرذایی دریرایی

ش د.

معم الً بهص رت تمیز شده و بدون دستگاه گ ار  ،ت سرط
انسرران مصررر مرریش ر د .لررذا ب رهدلیررل احتمررا وج ر د
میکروپالستی هرا در سیسرت گر ار

نیست فقط بعلی از افراد برهصر رت خ دجر

فعالیتهایی دارند از جمله علی ،نان ای خرمردرهای کره بره

تحقیا جدیدی که به توزیه و تحلیل شرک

ماهیها پرداخته اسرت بریش از یر

(از  19سرا پریش) در

آسیا ،کنیا (از چنردماه پریش) ،روانردا (از  5سرا پریش) در

 -ت ییرات در اک سیست ها (.)9

بر اسا

بهخص ص انسان ضروری است.

جالا هست بدانی حدود  41کش ر دنیا ت لید و عرضره

 -تتثیر مستقی بر سالمتی انسان با استفاده از مصرر

میکروپالستی ها در تما

و پتانسیل تشکیل نان پالستی

در دستگاه

پیشنهادات:

م جر دات ،کمترر

 -1فرهنگسازی و آم ز

انسان در معرض مصر میکروپالستی ها قرار مریگیررد.

مردم در راستای آگاهسازی

ولی برای گ نههای ریزمراهی و میگر ایرن اتفرا صراد

زیست شامل خاک ،ه ا ،غذا ،آب و پساب.

نیست .ش اهد توربی نشان میدهد که در جان ران دریایی،

 -2بازیافت م اد پالستیکی بهخص ص ظرو پلیاتیلن

میکروپالستی ها میت انند در سط ا مختل غدایی انتقا

14

ترفتاالت  ،تایر و پالستی

یابند.
با ت جه به این که میکروپالستی ها به میرزان فرراوان

که با ت جه به غیرقابل توزیه

بر دن از زبالررههرای پایرردار و آلر دهکننرده محرریط زیسررت

در محیط زیست آبی ،خراکی و مر اد غرذایی برهخصر ص

محس ب میش ند.

غذاهای دریایی مثل ماهی و میگ پراکنده شدهاند ،نیاز بره

)Polyethylene Terephthalate (PET
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 از آن جا یی که آمار دقیقی از ورود میکروپالسرتی-8

 از پالسرتی هررای%31  برا ت جره بره ایرن کره حردود-3

 بنابراین مطالعه علمی،به مناب آبی کش ر ایران وج د ندارد

 بهترر اسرت هنگرام،ت لیدشده در بستهبندی بهکار میروند

.بیشتری ضروری است

خرید از بستهبندیهای اضافی ت سط فروشرنده جلر گیری

تضاد منافع

کنی و همچنین فروشندهها نیز برای مشتریانی کره چنرین

.

. تخفی در نظر بگیرند،کاری انوام میدهند
 برای خرید از کیسههرا یرا سراکهرای پارچرهای و-4

سه تمامی ن یسرندگان در ایرن مطالعره یکسران اسرت و

.کمتری مصر ش د

.هیچگ نه تلاد منافعی وج د ندارد

کنفی استفاده کنی تا پالستی

 مهمانیها و منز از ظررو،  سعی کنی در مراس-9

تشکر و قدردانی

. قابل شستش بهجای ظرو ی بار مصر استفاده کنی

بدینوسیله ن یسندگان از همکاری دانشو یان دکترای

 بهجای بطریهای آب معردنی یر برار مصرر از-6

 مهندسرری آب و فاضررالب-مهندسرری محرریط زیسررت

 امرروزه برا اطمینران. بطریهای شخصری اسرتفاده کنری

، نیمرا کمرالی، آقایران نیمرا نظرامی،دانشگاه شهید بهشتی

 آب آشامیدنی سال در ش کههای ت زیر،میت ان ادعا کرد

 محمدامین غی ی و محمدحسرن بنریاسردی؛،مهیار پاکان

.آب م ج د است

.کما تشکر و قدردانی بهعمل میآورند

 تنظی و ابالغ ق انین دولتی برای صنای ت لیدی تا-7
توزیهپذیری پالستی های ت لیدی در کش ر عزیزمران در
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and rivers has become a global environmental problem. The
sources of micro-plastics in the environment are divided into two
primary sources, such as cosmetic and sanitary and secondary
materials, such as plastic bags which may degrade slowly by the
time. The importance of micro-plastics and their effects in aqueous
media and other environments are discussed in the present study.
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