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  14/8/96 تاريخ پذيرش:                                       نويسنده مسوول *                                       23/1/96 تاريخ دريافت:

  چكيده
رسوبات ناحيه باال و پايين جزر و  در )> mm 5ها ( ميكروپالستيك توزيع و نوع اين مطالعه به منظور بررسي فراواني،

، با بندرعباساز پنج ايستگاه در سواحل  1395هاي فروردين و ارديبهشت مدي انجام گرفت. نمونه برداري طي ماه
هاي باالي  ي انجام شد. در ايستگاها مرحله دوجداسازي بر اساس اختالف چگالي و شناورسازي  استفاده از روش

ها در ايستگاه  حداكثر تعداد ميكروپالستيك ذره پالستيكي بالقوه، مشخص گرديد كه 1422با ميانگين  جزر و مدي
نيز از مجموع  هاي پايين جزر و مدي بوستانو بوده و كمترين آن متعلق به ايستگاه خور آذيني است. در ايستگاه

طحي ايستگاه خور يكشبه در رسوبات س ها ذره پالستيكي بالقوه، باالترين غلظت ميكروپالستيك 62/306ميانگين 
هاي هاي يافت شده در ايستگاه بوده و كمترين غلظت مربوط به ايستگاه سورو است. از مجموع ميكروپالستيك

توان نتيجه گرفت  يماز منطقه پايين جزر و مدي يافت شدند كه  %17از منطقه باالي جزر و مدي و  %83مذكور، 
 مدي بيشتر است. و جزر باالي خط نزديكي ها در تجمع ميكروپالستيك

  .فارس جيخل ،يدريايي، رسوبات سطح ستيز طيمح ها، كيميكروپالست كلمات كليدي:

  
  مقدمه. 1

و گرانول كه  يافكوچك، ال يكيقطعات پالست
عنوان  بهيستم، آغاز قرن ب از شوند، يم يدهنام '' ميكروپالستيك''
 Ryan et al., 2009; Thompson et( در نظر گرفته شدند يندهآال

(al., 2004. محدوده  يكيپالست يها تكهmm 5-1 عنوان  به
 mm 1تر از ) و ذرات كوچكL-MPP( بزرگ يكروپالستيكم
 شدنددر نظر گرفته  )S-MPPوچك (ميكروپالستيك ك عنوان به

.(Vianello et al., 2013) اندازه  كه به هايي پالستيك
 يهاول يها عنوان ميكروپالستيك به اند، يد شدهتول يكروسكوپيم

كننده  پاك معمول در طور به ها يكپالست ين. اهستندمعروف 
 ,Zitko and Hanlon( شوند ياستفاده م يشيصورت و مواد آرا

 گردند يم استفاده يزاتتجه 1هوازني آوريفن يا درو  )1991
)(Derraik, 2002; Gregory, 1996. ها در  استفاده از آن ينهمچن

 گزارش چشمگيريطور  داروها به يكسعنوان ماتر به يپزشك
 يهثانو هاي ميكروپالستيك Patel et al., 2009)( شده است 

 يهاز تجزآمده   دست كوچك به يكيقطعات پالست كننده يفتوص
شوند يافت مي ينو در زم ياتر، در در بزرگ يكيپالست يايبقا
)(Ryan et al., 2009; Thompson et al., 2004 . باگذشت زمان
صورت  يندهاي فيزيكي (سايش، حركت امواج و تالطم) بهآفر

 يكيپالست يها زباله يو شيميايي، انسجام ساختار شناختيزيست
 (,.Browne et alشوند يقطعه م قطعه يجهرا كاهش داده و درنت

——— 
1 air-blasting 
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 ي،و تجار يحيتفر يگيريماه ي،ساحل يگردشگر )2007
 پروري، آبزيمثال  عنوان (به ياييدر يعو صنا ياييدر يها ناوگان
طور  را به يكپالست توانند يهستند كه م ينفت) منابع يسكوها
و  ياهانگ ينموده و برا ياييزيست در وارد محيط يممستق

عنوان  و هم به يهاول يكروپالستيكصورت م م بهجانوران ه
 يهتجز يادكه متعاقباً به مدت ز يهثانو يها ميكروپالستيك

توجه  با  (Thompson et al., 2009).دنخطر كن يجادا شوند، يم
 يلپتانس ينها ا ميكروپالستيك ،ها اندازه كوچك و حضور آن  به
توسط در كف، و هم  دريايي هاي سامانهبومدارند كه هم در  را

 Rios( مصرف شوند يايياز موجودات زنده در يا مجموعه

(Mendoza and Jones, 2015; Thompson et al., 2009 از .
ها را به يك  آن ي دارند،تركيب و سطح نسبتاً وسيعآنجاييكه 

سطح مناسب براي چسبيدن تركيبات آلي مقاوم به تجزيه 
آبي  هاي يطاز طريق محو يا تركيبات سمي كه  شناختيزيست
كه  يياز جا يجهدرنت .شوند، تبديل نموده است يوارد م

ها  دارند، خوردن آن را يستيتجمع ز يلها پتانس ميكروپالستيك
باشد  يهپا ييغذا يرهممكن است آغاز تجمع سموم در زنج

)Teuten et al., 2009(. از  يبالقوه ناش يعالوه بر عوارض جانب
 يزن ي) سميها پاسخ (واكنش ،ها تيكخوردن خود ميكروپالس

ها  موجود در ميكروپالستيك هاي ينده) خروج آالفاز ال تواند يم
 يجهنت ،ها متصل به ميكروپالستيك ي،اصل يرغ هاي يندهو ب) آال

  (Cole et al., 2011). شود
 هرمز تنگه شمال در و كشور ايران جنوب در هرمزگان استان

 900 تقريبي طول به نواري در استان اين هاي در كرانه. دارد قرار
. دارند قرار فارس خليج غرب، از و عمان درياي شرق، از كيلومتر
 عظيم ذخاير نظيرهاي مختلف  از جنبه در اين منطقه فارس خليج
 و زيستي تنوع شيالت)، و گيريغذايي (ماهي منابع گاز، و نفت

 نفت پااليشگاهي صنايع با يجوار هم و كاني عظيم ذخاير
 هرمزگان، فوالد المهدي، آلومينيوم سرخون، گاز و بندرعباس

زيادي از اهميت  غيرهفارس و  سازي خليج كشتي مجتمع
  .برخوردار است

 توزيع و نوع بررسي فراواني، هدف از اين مطالعه

و ناحيه  يمدها در رسوبات ناحيه باالي جزر و  ميكروپالستيك
در سواحل شهرستان  برداري نمونه پايين جزر و مدي پنج سايت

، خور يكشبه گورسوزان ،سورو شامل سايت بوستانو، ،بندرعباس
جداسازي بر اساس  با استفاده از روش المللي آذيني ينبو تاالب 

  ي است.ا دومرحلهاختالف چگالي و شناورسازي 

  هامواد و روش. 2

 رسوبات در ها ميكروپالستيك گيري اندازه و سنجش منظور به
 كانون اساس ها برايستگاه بندرعباس، جزر و مدي پهنه ساحلي
 ايستگاه( شهري فاضالب ورودي محل قبيل از محيطي، آلودگي

 هاي اسكله ،)بوستانو ايستگاه( صنايع استقرار مكان ،)گورسوزان
 دليل به آذيني شده حفاظتتاالب  و در) سورو ايستگاه( شيالت
 خور يكشبه بر ايستگاه و تعيين شدند مانگرو، سامانهبوم اهميت
آن  مجاورت در ميكروپالستيك توليدكننده منابع وجود عدم مبناي

ي فروردين و ها ماهي طي بردار نمونه .)1 شد (شكل مشخص
و در دو ناحيه باال و پايين جزر و مدي پنج  1395ارديبهشت 

  ايستگاه فوق انجام گرديد.

  
، بندرعباسي در مطالعه حاضر در سواحل بردار نمونه هاي يستگاها :1شكل 

  خليج فارس

 رسوبات در چگالي اساس ها بر ميكروپالستيك جداسازي در
 ;Nuelle et al., 2014( استفاده شد NaIو  NaCl محلول از دو

Van Cauwenberghe et al., 2013(استخراج،  . به اين نوع
 ,.Hidalgo-Ruz et al( شود اي گفته مي جداسازي دومرحله

 ميزان از كمتري به برآورد است ممكن NaCl از . استفاده2012)
، (Stolte et al., 2015) شود منجر رسوبات در ميكروپالستيك

 كه از آن است تر كم بسيار )g/cm3 2/1محلول ( چگالي زيرا
 Hidalgo-Ruz( نمايد شناور را ها ميكروپالستيك بتواند تمامي

et al., 2012; Thompson et al., 2004( .چگالي كه، يدرحال 
حاضر استفاده  كه در مطالعه )g/cm3) NaI8/1  اشباع محلول

 ازجمله( متداول پليمرهاي جداسازي براي كافي اندازه به شد،
 چگالي با معدني مواد از) هستند افزودني مواد حاوي كه هايي آن

  .Nuelle et al., 2014)است ( باال باالتر،
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پنج ايستگاه در دو منطقه ناحيه باالي جزر و از برداري  نمونه
و در امتداد همان منطقه در ناحيه پايين جزر و مدي انجام  يمد

خط  امتداد در خطي صورت بهگرديد. از هر ناحيه سه عدد نمونه 
  ساحل گرفته شدند.

  
 هر تفكيك به رسوبات از شده جداسازي هاي ميكروپالستيك فراواني: 2 شكل

  دهنده انحراف ميانگين هستند)نشان هانتنكايستگاه (آ

 عمق ازرسوب  كيلوگرم 3، ذكرشدهاز مناطق  هركداماز 
 هاي بطري شد و در  ) برداشتcm 5 -0(متري  يسانت 3 حدود
ها ند و سپس نمونهشد داده قرار شده تميز پيش از اي شيشه

 ,.Hidalgo-Ruz et al., 2012; Nuelle et al( گرديدند گذاري نام

 دماي در آزمايشگاه و در شده مهر و موم ها ). سپس بطري2014
  گرفتند. قرار آناليز زمان تا اتاق

 60 دماي شده در خشك  رسوب كيلوگرم يك در مجموع
 متر الك ميلي 5الك با مش  توسط و گراد وزن شدند درجه سانتي

سپس  .(Nuelle et al., 2014; Claessens et al., 2013)گرديدند 
بر اساس چگالي به وسيله  رسوب براي مرحله اول استخراج

NaCl در درون يك بشر  آن از  پس در يك بشر ريخته شد و
 NaClاز آن  . پس (Nuelle et al., 2014)تر قرار داده شدند  بزرگ

 گرديد تا سر ريز شد اضافه  اشباع به بشر حاوي رسوب

(Vianello et al., 2013; Nuelle et al., 2014; Claessens et 

(al., 2013 .محلول از سرشار مخلوط NaCl در شناور ذرات و 
 ,.Nuelle et al( گرديدند آوري جمع بيروني اي شيشه ظرف

 كاغذي فيلتر به رويي مايع كل مستقيم انتقال از آنجاكه .2014)
 از استفاده با بيروني ظرف درون رويي مايع است، بربسيار زمان

 استيل الك يك به گام، به گام ضدزنگ، استيل جنس از مالقه يك
منتقل  آوري جمع ظرف يك روي ميكرومتر 25 ضدزنگ با مش

 حاوي الك، در مانده باقي مواد ).Nuelle et al., 2014شد (
 آب ليتر ميلي 250 با بود كه دوباره ها ميكروپالستيك و رسوبات

از آن فيلتر  پس  .گرديد شسته ديگري اي شيشه بشر درون در
اي قرار داده و  ميكرومتر را روي قيف شيشه 25با مش  كاغذي

 60محلول درون يك بشر جديد صاف گرديد. فيلتر در دماي 
ساعت جهت خشك شدن در آون  12گراد در مدت  درجه سانتي
 روي هاي مانده يباق سپس (Nuelle et al., 2014).قرار گرفت 

 استيل جنس از آزمايشگاهي قاشق يك از استفاده با دقت، با فيلتر
  شدند. داده انتقال اي شيشه ظرف به ضدزنگ

 1000 حجمي  بالنمانده از مرحله قبل به  يباقرسوب 
به  )وزني/  وزني( NaI 60% اضافه گرديد. سپس محلول ليتر يليم

 داده شد تكان دست با ثانيه 20 حدوداً براي بالن آن اضافه شد و
(Van Cauwenberghe et al., 2013; Nuelle et al., 2014). 

 يك به بالن شكم زاويه زير در متر يسانت 1 حدود تا رويي محلول
 ثانيه 10 مدت به دوباره منتقل داده شد و ليتري يليم 200 بشر

 مايع تكرار بار پس از پنج .شوند يننش ته اجازه داده شد تا مواد
 يك از استفاده با ليتري يليم 200 در بشر شده يآور جمع رويي
فيلتر در  صاف گرديد. يكرومترم 45/0با مش  نيتروسلولزي فيلتر
 و براي سنجش و شناسايي كنار گذاشته شد. شده خشكهوا 

 هاي ميكروپالستيك تعداد بين رابطه تعيينمنظور  بههمچنين، 
به روش  pHرسوب،  pH ميزان و رسوبات از شده استخراج

 ;Nor and Obbard., 2014يري گرديد (گ اندازهالكترومتري 

Vianello et al., 2013(.  استفاده با فيلترها نوري و تحليل تجزيه 
 NOVEL NSZ-810, Ningbo Yongxin( استريوميكروسكوپ از

(Opitics Co., Ltd, Zhejiang, China 40تا  5/6 با بزرگنمايي 
 نوري تصاوير .)Vianello et al., 2013(گرديد  بيشتر انجام برابر
شده  متصل ميكروسكوپ كه به ديجيتالي دوربين توسط ذرات از

 پالستيكعنوان  به نوري شناسايي با كه ذراتي. شد گرفته بود،
و  جدا يكديگر از موچين از استفاده با مشخص شدند بالقوه

 (2010)متر مطابق استاندارد  pHي ها دادهشمارش شدند. 
MOOPAM زيآنال يمنظور بررس بهيماً يادداشت گرديدند. مستق 

هاي يافت ي (ميانگين و انحراف استاندارد ميكروپالستيكآمار
 pHها و  و همچنين رابطه بين ميكروپالستيك شده در هر ايستگاه

   شد.استفاده  20، نسخه SPSSافزار  از نرمرسوب) 

  نتايج و بحث. 3

شده براي ده ايستگاه  هاي استخراج تعداد كلي ميكروپالستيك
ها در  آمده است. ميكروپالستيك 2برداري در شكل  نمونه
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با  %21/4 مقدار با ميانگين باالي جزر و مدي هاي ايستگاه
استفاده از مرحله اول شناسايي (استفاده از كلريد سديم اشباع) 

ناورسازي در در مرحله دوم (ش %78/95 جداسازي شدند و
شدند. به همين ترتيب براي   استخراجمحلول يديد سديم) 

در مرحله اول و  %47/21پايين جزر و مدي  هاي ايستگاه
توان نتيجه  يم بنابراين .دنشددر مرحله دوم جداسازي  52/78%

يباً تقرهاي باالي جزر و مدي چگالي  در ايستگاه گرفت كه
يباً تقرهاي پايين جزر و مدي چگالي  و در ايستگاه 21/4%
 gr/cm3شده كمتر از  هاي استخراج  از ميكروپالستيك 47/21%
هاي باالي جزر و مدي،  درمجموع در ايستگاه است. بوده 2/1

ذره  1258و  1ذره پالستيكي بالقوه بين ميانگين  1422 ميانگين
داكثر ح مشخص شد كه در هر كيلوگرم نمونه رسوب خشك،

ها در ايستگاه بوستانو بندرعباس بوده و  تعداد ميكروپالستيك
كمترين آن در اين حالت متعلق به ايستگاه خور آذيني است. در 

 62/306مجموع ميانگين  از هاي پايين جزر و مدي، ايستگاه
باالترين غلظت در رسوبات  هاي يافت شده، يكروپالستيكم

ترين غلظت مربوط به سطحي ايستگاه خور يكشبه بوده و كم
 ايستگاه سورو است.

 نظر صرف، ها نمونهتمام  ها در ميانگين تعداد ميكروپالستيك
يري در ناحيه گ نمونههاي  در ايستگاه شده  انجامهاي  يتفعالاز 

عدد در هر كيلوگرم رسوب خشك  42/284باالي جزر و مدي، 
 گرمكيلو هر در عدد 32/61بوده و در ناحيه پايين جزر و مدي 

 ها با ميانگين ميكروپالستيك 2خشك بود. مطابق شكل  رسوب
 % در73/17ناحيه باالي جزر مدي و ميانگين  % در26/82مقدار 

  ناحيه پايين جزر و مدي يافت شدند.
 هاي يتو فعال يصنعت يندهايفرآ يجهدرنت ها ميكروپالستيك

 شوند يمنتقل م يآب هايسامانهبومبه انساني مختلف 
(Thompson et al., 2009). غلظت  ينكه كمتر درحالي

بوده كه كمتر  خور آذيني يستگاهرسوبات ا درها  ميكروپالستيك
منابع اصلي ورودي است.  يتحت تأثير عوامل انسان

وسازهاي صنعتي،  به ايستگاه بوستانو ساخت ها ميكروپالستيك
هاي شهرنشيني و  تصفيه نشده صنايع، فعاليت هاي فاضالب

 خانگي تصفيه نشده و يا تصفيه ناقص شده، هاي اضالبف
ها و  ها از راه دور توسط روان آب اين ميكروپالستيك هستند.
هاي پايين جزر  شوند. در بين ايستگاه به دريا وارد مي ها رودخانه

 ها را و مدي ايستگاه خور يكشبه باالترين غلظت ميكروپالستيك

گياهي مانگرو است كه  دهد. اين منطقه داراي پوشش نشان مي

دام عمل كرده  صورت بهتوانند  ي حرا ميها جنگلخاك و ريشه 
تواند  ها را در خود تجميع كنند. همچنين مانگرو مي يندهآالو 
 Latiff and( عمل نمايد كننده آالينده يهتصفعنوان يك  به

Faridah-Hanum, 2014.(  ين ميزان كمتردر مطالعه حاضر
هاي پايين جزر و  شده نيز در بين ايستگاهميكروپالستيك يافت 
  مشاهده شد. مدي در ايستگاه سورو

) بود كه PE( يلنات يپلترين پالستيك يافت شده  رايج
هاي  يلمفهاي پالستيكي،  يسهكي (بند بستهاوليه در  عنوان مواد به

 آن از  پسشود.  مي و غيره) استفاده پالستيكي، ظروف بطري
طور گسترده در صنعت خودرو و  به كههاي نايلون بوده  ينرز

ي نايلون نيز ها رشتهو  شوند يمي مواد غذايي استفاده بند بسته
 ازآنجاكهگردند.  يمعنوان نخ در ماهيگيري استفاده  به

 هاي نزديك مكان هاي بوستانو، سورو و يكشبه ايستگاه
بنابراين، اند؛  شده واقعماهيگيري شيالتي و ماهيگيري تفريحي 

لوازم  يل استفاده از تورها وبه دلهاي ماهيگيري  يتفعال
در منطقه مورد  رهاشدهماهيگيري ثابت و شناور دور ريخته و يا 

شود.  نظر گرفته مي ين منبع نايلون درتر مهمعنوان  مطالعه، به
) كه با غلظت باال در PETاتيلن ترفتاالت ( عالوه بر اين، پلي

ترين  يعشايافت شد،  منطقه مورد مطالعه ايستگاه گورسوزان
استر است كه در الياف  يپلرزين پليمري گرمانرم از خانواده 

قرار  استفاده موردلباس و ظروف حاوي مايعات و مواد غذايي 
 Qiu et al., 2015; Dekiff et al., 2014; Besseling etگيرد مي

al., 2015; Thompson et al., 2004) (.   
ها در  ميكروپالستيك تعداد اساس بر فراواني توزيع بين رابطه

 همبستگي پيرسون، رسوب، برابر آناليز pHمقدار  هر ايستگاه و
و  Nor ) كه اين نتايج مطابق با نتايجP<05/0دار نبوده ( يمعن

Obbard )2014.است (  
در هر ايستگاه در  ها سهم نسبي انواع مختلف ميكروپالستيك
ين تر فراوانالياف) (ها ناحيه باالي جزر و مدي نشان داد كه فيبر

هاي  يلمف آن از  پس) بوده و %83متوسط  طور به(ها  آنشكل 
 )%6 طور متوسط ) و قطعات (به%11طور متوسط  پالستيكي (به

 نسبي ). در ناحيه پايين جزر و مدي سهم3هستند (شكل 
طور  (به فيبرها كه داد درصد نشان صورت ها به ميكروپالستيك

 متوسططور  (به پالستيكي هاي يلمف آناز  پس و) %88 متوسط
ين اشكال تر ) فراوان%1 متوسططور  (به قطعات و) 11%

هاي يافت شده هستند. فيبرها در هر دو منطقه  ميكروپالستيك
طور چشمگيري بيشتر  ها به باال و پايين جزر و مدي در نمونه
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طبيعي اما به دليل ساختار شيميايي مشابه با الياف سلولز  اند، بوده
 سخت است. فيلم و گرانول از فراواني ها از يكديگر شناسايي آن

تواند به دليل منشاء فراوان اين كمتري برخوردار بودند، كه مي
هاي ماهيگيري در ها و نخنوع ميكروپالستيك (فراواني رشته

 سواحل) نسبت به قطعات و فيلم ها باشد.

  
  ايستگاه هر در ها ميكروپالستيك ازها ايستگاه مختلف انواع نسبي : سهم3شكل 

و تحليل و شناسايي انواع پليمر  منظور تجزيه  به
ميكروپالستيك بالقوه در كاغذ  36ها، درمجموع  ميكروپالستيك

شد و توسط  طور تصادفي با استفاده از موچين برداشته  فيلتر به 
)(Perkin Elmer, Spectrume GX FTIR طيف آنها استخراج ،

ترين  نتايج نشان داد كه فراوان ).Nuelle et al., 2014گرديد (
ها در هر دو ناحيه جزر و مدي،  پليمرهاي ميكروپالستيك

) PETاتيلن ترفتاالت ( ) و پليnylon)، نايلون (PEاتيلن ( پلي
تصوير زير استريوسكوپ برخي  5هستند. شكل 

هاي مورد مطالعه را  يستگاهاهاي يافت شده در  ميكروپالستيك
 تعداد بين همبستگي تعيين براي دهد. يمنشان 

 pHو ميزان  از رسوبات شده استخراجهاي  ميكروپالستيك
 بين شد كه رابطه استفاده همبستگي پيرسون آناليز رسوب از

ها در هر ايستگاه  ميكروپالستيك تعداد اساس بر فراواني توزيع
  ).4ل (شك )P< 05/0( نبود دار معني آماري ، از نظرpHمقدار  و

  
  ها به تفكيك در هر ايستگاه و فراواني ميكروپالستيك pH: رابطه بين 4شكل 

گزارش شده توسط با نتايج  از مطالعه حاضر نتايج حاصل
Akhbarizadeh ) در استان بوشهر (منطقه ) 2017و همكاران

برخي ها در فراواني ميكروپالستيكبيانگر باال بودن  ،)كخار
قبيل ايستگاه گورسوران نسبت به ايستگاه برداري از نقاط نمونه
در تواند به دليل جمعيت بيشتر مستقر باشد كه ميخارگ مي

ترين البته فراوان .و استفاده از سواحل بندر عباس باشدمنطقه 
اف ـيافت شده در هر دو منطقه الي يها نوع ميكروپالستيك

  ).Naji et al., 2017a,b( اندبوده
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 .شده در زير استريوسكوپ هاي استخراج اي از ميكروپالستيك نمونه: 5شكل 

الف: ايستگاه پايين جزر و مدي بوستانو، ب: باالي جزر و مدي بوستانو، ج: 
باالي جزر و مدي گورسوزان، د: باالي جزر و مدي خور يكشبه، پ: پايين 

  جزر و مدي خور يكشبه، ح: پايين جزر و مدي آذيني. 

ه در اين تحقيق در مقايسه با ساير مناطق نتايج بدست آمد
بزرگ صنعتي و پرجمعيت مانند ساحل جزاير فريزي 

)(Liebezeit and Dubaish, 2012تاالب ونيز ، )Vianello et 

al., 2013() خط ساحلي درياي چين ،Qiu et al., 2015 ،(
حال، آشكار است كه  اين با .تر بود توجهي پايين طور قابل به

 فارس باالتر از مقادير گزارش ها در خليج پالستيكغلظت ميكرو
نواحي زير جزر و مدي و خور در انگلستان  درشده  

)Thompson et al., 2004خط ساحلي سنگاپور ،((Ng and 

Obbard, 2006) ) منطقه زير جزر و مدي فلوريدا ،Graham 

and Thompson, 2009) ساحل برزيل ،(Ivar do Sul et al., 

 ) و كره جنوبيHidalgo-Ruz and Thiel, 2012لي ()، شي2009
(Kim et al.,  2015) .است 

و همكاران Thompson  گرفته توسط انجاممطالعات  طبق
)2009(،Cole  ) و2011و همكاران ( Claessens  و همكاران
ها در نواحي  ميكروپالستيكبودن  مبني بر فراوان) 2013(

كه در بين  دهدنشان ميصنعتي، نتايج اين تحقيق نيز 
هاي باالي جزر و مدي، ايستگاه بوستانو كه در نزديكي  ايستگاه

. ا استباالترين فراواني را دار واقع شده است،منطقه صنعتي 
هاي يافت شده در فراوانترين پليمر موجود در ميكروپالستيك

مطالعه حاضر به ترتيب پلي اتيلن، نايلون و پلي اتيلن ترفتاالت 
و  Thompsonكه مطابق با مطالعات انجام شده توسط  بود

و  Qiu (2015) ،)2014و همكاران ( Dekiff، )2004همكاران (
) روي 2015و همكاران (  Besseling)،2015همكاران (

  است. ها ميكروپالستيك

  يريگ جهينت. 4

هاي دو ناحيه باال و پايين جزر و مدي  مقايسه ميكروپالستيك
قطعه  2106يانگر اين است كه از مجموع سواحل بندرعباس، ب

برداري شده در هاي نمونهميكروپالستيك يافت شده در ايستگاه
هاي يافت  از ميكروپالستيك %83منطقه باال و پايين جزر و مدي، 

از منطقه پايين جزر و  %17و  جزر و مديشده در منطقه باالي 
تجمع توان نتيجه گرفت  يممدي يافت گرديدند. بنابراين 

مدي بيشتر است.  و جزر باالي خط نزديكي در ها ميكروپالستيك
 هاماكروپالستيك مقدار تواند به دليل بيشتر بودن يماين موضوع 

توان چنين  يم ؛ كهباشد ساحل در قسمت باالي جزر و مدي
ي براي تر مناسبناحيه باالي جزر و مدي مكان  استنباط كرد كه
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هاي يافت  شكل ميكروپالستيك برداري است. در مقايسه نمونه
شده در ناحيه باال و پايين جزرو مدي، ميزان باالي فيبرها نسبت 

هاي پالستيكي و قطعات در هر دو ناحيه به هم شباهت  يلمفبه 
ا (فراواني ـهتوان آن را به منشاء ميكروپالستيكداشته كه مي

هاي ماهيگيري در سواحل نسبت به ساير ها و نخرشته
 هاي ها) نسبت داد. با مقايسه نوع ميكروپالستيكستيكماكروپال

توان دريافت كه مدي، مي جزر و پايين و باال ناحيه در شده يافت
اتيلن ترفتاالت به ترتيب در هر دو )، نايلون و پليPE( يلنات يپل

ناحيه باال و پايين جزر و مدي، بيشترين نوع پليمر 
 تجزيه زمانآنجاكه ازشده هستند.  يافت هاي ميكروپالستيك
 نظر به است، ها طوالني ميكروپالستيك ها به ماكروپالستيك

 فراواني روي يا مالحظه قابل اثر يبردار نمونه زمان رسد يم
 نيازمند موضوع ايناگرچه  نداشته، شده يافته هاي ميكروپالستيك

 مطالعات پيشنهادي موضوععنوان  به تواند يم و است بيشتر مطالعه
  .گردد ارائه آتي
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