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 Background and Objectives: Microplastics have become one of the major and emerging environmental 
challenges due to their ubiquity in the oceans and their ability to carry toxic chemicals. In recent decades, 
with increasing production and global demand for plastics, the entry of these materials into marine 
environments has increased dramatically. Therefore, due to the importance of the oceans and seas in terms 
of food supply and climate issues, the environmental consequences of such wastes have been considered 
more than ever. The distant transport, persistence and universal dynamic forces of plastic remains are key 
aspects to considerate the fate of this material and any potential impacts of plastic remains on marine 
ecosystems. A plastic remains accumulates chemical contaminants; it is accepted to the world how plastic 
remains are considered toxic. Because of their potential to bioaccumulation, ingestion of micro plastics can 
enter human food chains via several pathways. Strategy for control of micro plastics pollution should 
mostly focus on source reduction and afterward on the development of cost-effective clean up and 
remediation technologies. 
Methods: The Discreaption Research Method has been implemented based on library resources, 
databases, and scientific reports. The hypothesis of this research is the existence of harmful effects of 
microplastics and its report by researchers. 
Findings: Microplastics have become one of the major environmental challenges due to their ubiquity in 
the oceans and their ability to carry toxic chemicals. These pollutants pose a serious threat to the human 
food chain due to factors such as bioaccumulation and biomagnification. However, developing new 
methods to reduce the identified risks of bioplastics and microplastics is significant. Also, it should be 
assessed how intermediate plastic waste creates these key aspects for environmental chemical pollutants. 
Conclusion: The term microplastic has only been widely used in the last two decades, although there are 
still many questions about the extent of their destructive effects. Therefore, due to the limitations of 
existing studies, further research on sample processing and analysis techniques to control and reduce the 
entry of microplastics into the water and food chain is needed until standardization and coordination for 
sampling and recognition of samples are carried out. 
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به  ،یسم ییایمیحمل مواد ش ییها و توانا انوسیبودن در اق ریفراگ لیها به دل کیپالست زیر پیشینه و اهداف: 
در دهه هاي اخیر با افزایش تولید و اند.  دهیگرد لیتبد یطیمح ستیو نوظهور ز یاساس ياز چالش ها یکی

از . ه استافتی شیافزا یی به طور چشمگیريایدرهاي  طیمح ورود این مواد به تقاضاي جهانی براي پالستیک ها،
 يامدهایپیی، مسائل آب و هوا نیو همچن ییمواد غذا نیبه لحاظ تام اهایو در هاانوسیاقاین رو با توجه به اهمیت 

، انتقال در مسافت هاي طوالنی. ه استقرار گرفت بیش از هرزمانی مورد توجهها زباله گونه  نیا یطیمح ستیز
 ریو هرگونه تأثواد م نیا ییدرك سرنوشت نها از يدیکل يجنبه ها یکیپالست يزباله ها یجهان ییایو پو يداریپا

شده است که  رفتهیپذ یاکنون در سطح جهان .است ییایدر يها ستمیاکوس يبر رو یکیپالست يایبقا یاحتمال
 ریمس نیچند قیاز طر انندتو ید و مشون یم ییایمیش يها ندهیآال سمی بوده وسبب تجمع  یکیپالست يایبقا

در کاهش منبع و  دیدر درجه اول با هاپالستیک زیر یکنترل آلودگ يانسان شوند. استراتژ ییغذا يها رهیوارد زنج
  مقرون به صرفه متمرکز شود. سازيپاك  و میترم يها يبر توسعه فن آور سپس

بوده و از منابع کتابخانه ) Research MethodDiscreaptionتوصیفی ( -روش این پژوهش تحقیقی :هاروش
اي، بانک هاي اطالعاتی و گزارش هاي علمی استفاده شده است. فرضیه این پژوهش وجود اثرات زیانبار 

 ریزپالستیک ها در زسیت بوم دریا و گزارش آن توسط پژوهشگران بوده است.

 ی ازکـبـه ی، یسـم ییایمیحمل مـواد شـ ییتواناو  ها انوسیبودن در اق ریفراگ لیها به دل کیپالستریز  ها:یافته
تبدیل گردیده اند. این آالینـده هـا بواسـطه عـواملی از قبیـل تجمـع  یطیمح ستیز اساسی و نوظهور چالش هاي

بـه بهبـود و  ازیـنزیستی و بزرگنمایی زیستی، زنجیره غذایی انسان را به طور جدي تهدید می نمایند. با این حـال 
یی شده از بایوپالسـتیک هـا و میکروپالسـتیک هـا از اهمیـت شناسا خطراتکاهش  يبرا دیجد يها توسعه روش

 کلیـدي هـاي جنبه این واسطه، پالستیکی هاي مانده باقی چگونه که مسئله بسزایی برخوردار است. همچنین، این
 .است حائز اهمیت کند می ایجاد زیست محیط شیمیایی هاي آالینده براي را

در  نیمورد استفاده عموم قرار گرفته است، ا ریتنها در دو دهه اخ کیکروپالستیصطالح ما گیري:نتیجه
مطالعات  تیمخرب آنها وجود دارد. لذا با توجه به محدود راتیتأث زانیدر مورد م يادیکه هنوزسواالت ز ستیحال

 شتریب قاتیها اجرا شود ، تحق هو شناخت نمون ينمونه بردار يبرا یو هماهنگ يکه استاندارد ساز یموجود، تا زمان
ها به آب  کیکروپالستیبه منظور کنترل و کاهش ورود م لیو تحل هیتجز يها کیدر مورد پردازش نمونه ها و تکن

 .الزم است ییو چرخه غذا
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 قدمهم

 ترین گسترده از یکی به عنوانریزپالستیک  آلودگی محیط زیست با
 شناخته می شودکره زمین  سطح در انسانی تغییرات پایدارترین و

 فیزیکی، فرایندهاي تحت توانند می پالستیکی زباله هايزیرا 
ن مواد نکته کلیدي در خصوص ای .]1[ گیرند قرار زیستی و شیمیایی

اهمیت بیشتر ویژگی هاي تجزیه پذیري  در مطالعات صورت گرفته،
با توجه به نوظهور  پذیري می باشد. تخریبجنبه  آن ها نسبت به

بودن این چالش زیست محیطی و متعاقب آن محدودیت مطالعات 
از اواخر قرن گذشته قطعات  تنها، در این حوزهصورت گرفته 

 "کیزپالستیر" یکه به طور جمع و گرانول، افی، الکیپالستزیر
  در نظر گرفته شده اند. ندهیشوند، به عنوان آال یخوانده م

شود و  یبرطرف نم زنی هاآن  هیبا تجز عتیدر طب کیمشکل پالست
 در مدت زمان طوالنی براي هاآن  ییایمیاز مواد ش ییدرصد باال

 بزرگ،پالستیک هاي  آلودگی .ماند هندخوا یباقهاي مختلف  طمحی
 ریزپالستیک آن به که کند می تولید متر میلی 5 از کوچکتر ذراتی
 0,1 از کوچکتر ابعاد با ذراتی نیز ریزپالستیک شود، می گفته

 در ک هایزپالستیر .]2[ بنام نانوپالستیک تولید می کند میکرومتر
 6-2متر،  یلیم 5<متر ،  یلیم 10< يمختلف با قطرها ياندازه ها

 یناهماهنگ نیا .هستندمتر  یلیم 1<متر و  یلیم 2  <، متر یلیم
 براي ها پالستیک زیمربوط به ر يداده ها سهیهنگام مقا ژهیبه و

این در . برخوردار است بسزایی تیاز اهم یاستاندارد علم کی جادیا
متر به  یلیم 5از  با اندازه کمتر کیستریزپال ذراتحالیست که 

را به  يشتریب هايی، نگرانانوسیمانند اق یآب يها طیخصوص در مح
 یکیپالست يزباله هابه طور کلی،  .]3[ خود معطوف داشته اند

ترکیب  یی هستند که ازایمیاز مواد ش مخلوط پیچیده اي ییایدر
(مونومرها و مواد یی با عناصري از مواد پالستیکی ایمیمواد ش

شده در هنگام  لیتشک ییایمی(مواد ش میانی يفرآورده ها، )یافزودن
که  انوسیموجود در اق ییایمیش يها ندهیو آال احتراق نفت خام)

 یجمع م کیپالست يرو ییایدر يزباله هاشدن به  لیهنگام تبد
 می شوند لیتشک و فلزات )POPs( پایدار یآل يها ندهیشوند (آال

]4[. 

 يها، کوسه ها نهنگند در دسترس نتوا یم زباله هاي پالستیکی
 چوب يها، کرم ها ركیرجیج ،ها پودیآمف یی،ایدر ، پرندگاندرشت

و  زندگی تنهانه  یآلودگ نیاو هضم قرار گیرد.  مصرف از طریق
که  مردمی از نفر ها ونیلیم یبلکه زندگ ،ییایسالمت جانوران در

را  کنندیم هیتغذ ییایدر هايخوراك  گریو د ماهیاز  هیتغذ يبرا
سازمان حفاظت محیط زیست  با توجه به این مهم، کند. یم تهدید

 2014 در سال اروپا هیو اتحاد 2013) در سال USEPAآمریکا (
 یستیتجمع ز پایداري و بعلترا  ییایمیمواد ش نیاز ا ياریبس اسامی

از واقع . در شناسایی و ثبت نمودنددار   تیاولو يها ندهیبه عنوان آال
 سازمان حفاظت محیط زیست آمریکا وسطکه ت ییایمیمواد ش نیب

 يایبقا همرتبط ب ٪78دار ذکر شده،  تیاولو يها ندهیبه عنوان آال
 .]5[ است ییایدر کیپالست

به از نظر آلودگی در محیط زیست دریایی  ها کیستریزپال رفتار
 يو انباشت)، رفتارها ي(مهاجرت، رسوبگذار فیزیکی يرفتارها

، مصرف و هضم( زیستی يو جذب) و رفتارها بی(تخر ییایمیش
. ]6[ شود یم ي) طبقه بندو تخریب زیستی هیو تجز ییجابجا

و  انوسیاز اق ییایو در یحیتفر يگسترده، استفاده ها يریگیهما
، باعث یبه نفع مهاجرت به مناطق ساحل یتیجمع رییتغ نیهمچن

 .]7[ شود یها م انوسیبه اق کیپالست ورود شیافزا

در این پژوهش با بررسی جدیدترین مقاالت به بررسی دقیق آلودگی 
هاي ناشی از ریزپالستیک ها و تاثیرات بالقوه آنها بر محیط زیست 
پرداخته شده است. مطالعات اخیر به طور منظم شواهد جدیدي در 
خصوص سرنوشت ریز پالستیک ها ارائه می دهند لذا در این پژوهش 

تحلیل سرنوشت این مواد در زیست بوم  به جمع بندي و تجزیه و
 يماریب شیدایپبالقوه  راتیتاثدریایی پرداخته شده است. در ادامه 

COVID-19  این آالینده ها و نقش ریزپالستیک ها در گسترش ، در
انتقال آالینده هاي شیمیابی دریا به طور دقیق مورد ارزیابی قرار 

 گرفته است.

 روش پژوهش

 Discreaptionتوصیفی ( -تحقیقیروش این پژوهش 
Research Method(  بوده و از منابع کتابخانه اي، بانک هاي

شده است. فرضیه این  استفادهاطالعاتی و گزارش هاي علمی 
ا در زسیت بوم دریا پژوهش وجود اثرات زیانبار ریزپالستیک ه

 سط پژوهشگران بوده است.و گزارش آن تو

 ریزپالستیک هاي اولیه 1-1

شوند به  یساخته م یکروسکوپیکه از نظر اندازه م ییها کیپالست
ها به  کیپالست نیشوند. ا یم فیتعر هیاول يها کیپالستریزعنوان 

به عنوان  ای یشیصورت و مواد آرا يطور معمول در پاك کننده ها
که استفاده  ی، در حالرندیگ یمورد استفاده قرار مي ضد انفجار مواد

به طور  ییدارو ي (گذرگاه)هامسیربه عنوان  یاز آنها در پزشک
، کیپالستریزگستره اندازه  فیتحت تعر .شود یگزارش م يا ندهیفزا
متر)  یلیم 5-2قطر  با (به طور معمول یکیپالست يگلوله ها دیتول

در نظر گرفته  یاصل يها کیپالستریزبه عنوان  اندتو یم نیهمچن
, 8[ تدسته مورد انتقاد قرار گرفته اس نیشود، اگرچه درج آنها در ا

9[. 

 لنیات یپل اي مانند گسترده طیف زا اه کیپالست يبند طبقهدر 
) PE(لنیپروپ ی، پل) PP( رنیاستا ی، پل) PS( ات ی، پل)لنی 

  شود یاستفاده م )PVC(دیکلر لینیو یو پل  )PET .(ترفتاالت)
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 1در جدول  يدیتول انواع پالستیک و منابع و نوع محصول  .]10[
 .]11[ داده شده است نمایش

هاي بردار هیکه در الی کیپالستریز )scrubbersکننده هاي (تمیز 
، رندیگ یصورت مورد استفاده قرار م تمیز کنندهکننده دست و  زیتم
پودر ، جو دوسر و ینیاز جمله بادام زم یسنت ی وعیمواد طب نیگزیجا

 یکیپالستریز يهاتمیز کننده  ختراعاز زمان ثبت اد. شده ان سنگ
ضد لک  ياستفاده از پاك کننده ها 1980ه در ده یشیدر مواد آرا

 کیپالست نیا .است افتهی شیافزا يریبه طرز چشمگ کیپالست يحاو
 یبه بازار عرضه م ابرداره هیالریز ایدانه ها ریزها معموالً به عنوان 

 بیتواند بسته به نوع محصول از نظر شکل، اندازه و ترک یمکه  شوند
 یو پل لنیات یپل يهااز وجود دانه به عنوان مثال، .آن متفاوت باشند

 کیمتر) در  یلیم 2<( رنیاستا یمتر) و پل یلیم 5<( لنیپروپ
 یاز فراوانگزارشی  به تازگی. ه شده استگزارش داد یشیآرا حصولم

 0,5، به طور معمول به قطر (از نظر شکل) نامنظم يها کیالستریزپ
 یشیمحصول آرا کیمتر ، در  یلیم 0,1<متر با اندازه حالت  یلیم

 .ه استدشگزارش 

انفجار هوا  ياستفاده در فناور يبرا نیهمچن هیاول يهاپالستیک زیر
 کیپالستریز يها تمیزکنندهشامل  ندیفرآ نیا. ندوش می دیتول

آالت، موتورها و  نیاستر در ماش یپل ای نی، مالمکیلیآکر يانفجار
 نیا. و رنگ است یبردن زنگ زدگ نیاز ب يبرا ،ها قیقابدنه 

تا اندازه آنها  رندیگ یها بطور مکرر مورد استفاده قرار م تمیزکننده
آنها اغلب با بهمین علت برود،  نیو قدرت برش آنها از ب ابدیکاهش 

 .]12[ شوند یآلوده م سرب و ، کرومومیکادم مانند نیفلزات سنگ
 

 طبقه بندي پالستیک هاي شناسایی شده در محیط زیست دریایی: 1جدول 
Table 1: Classification of plastics identified in the marine environment 

 

 
 

 ریزپالستیک هاي ثانویه 1-2

 یو درشت استخراج زیر یکیقطعات پالست ،هیثانو يهاپالستیک زیر
ی و هم در خشک ایبزرگتر، هم در در یکیپالست ياز شکستن زباله ها

 لنیپروپ ی) ، پلPE( لنیات یاز پل شتریذرات ب نیا .شود یمرا شامل 
)PP( رنیاستا ی) ، پلPSترفتاالت ( لنیات ی) ، پلPETاستر  ی) و پل

 یکیولوژی، بیکیزیف يندهایفرآ وگذشت زمان  .]3[ شوند یساخته م
 يساختار زباله ها و یکپارچگی تیتواند تمام یم ییایمیو ش

 در. شود پالستیک را کاهش داده و منجر به تکه تکه شدن یکیپالست
تواند منجر  یم نیز دیمدت، قرار گرفتن در معرض نور خورش یطوالن

اشعه  ؛شود کیپالست )photo-degradationتابشی ( بیبه تخر
و  مریپل سیماتر ونیداسیباعث اکس دینور خورش (UV) ماوراء بنفش

رها شدن  ممکن است به یبیتخر نیچن. شود یم وندیشکاف پ
دوام و مقاومت در  تیکه به منظور تقو ییها یافزودنپالستیک از 
 .]13[ گردد منجرافزوده می شود  هاآن  شستشويو  یبرابر خوردگ

احتماالً مانع از  ییایدر ستیز طیمح شوريو  اسرم ی مانندطیشرا
در  یکیپالست يوجود، زباله ها نیشود. با ا یم ونیداسیاکس نیا

قرار  دیدر معرض نور خورش ماًیدارند و مستق ییباال ژنیسواحل، اکس
شکنند، می و به مرور زمان  هشدتخریب به سرعت  نی، بنابرافتهرگ

. شوند یو باعث زرد شدن م مده بی دوام بودهبه وجود آ يترك ها
از  یدر معرض تکه تکه شدن ناش يا ندهیها به طور فزا کیپالست نیا

 نیاز بآنها ساختار  رچگیفته و یکپارموج و تالطم قرار گ شیسافر
در حال انجام است و قطعات با  ندیفرا نیادر حالی که  می رود.
 کیالستریزپشوند تا اندازه آنها به اندازه  یزمان کوچک تر م گذشت

ها اندازه  کیپالستبا تخریب بیشتر ریز در نظر گرفت که برسد. باید
 زیر نیکوچکتر، اگرچه ابدیکاهش  کیممکن است به نانوپالستآنها 
 کرومتریم 6/1شود قطر  یها مشاهده م انوسیقکه امروزه در ا يذره ا
 ییایدر ستیز طیها در مح کیاحتماالً وجود نانوپالست .]14[ دارد

ي ا ندهیفزا تیاز اهم ندهیآ يدر سالها بخصوص در شبکه غذایی
 .]16, 15[ دبرخوردار خواهد بو

مناسب  ینیگزیاغلب به عنوان جا ریپذ بیتخر يها کیپالست توسعه
ممکن است  از طرفیشود.  یم حسوبم یسنت يها کیپالست يبرا

به  ریپذ بیتخر يها کیباشند. پالستنیز  هاپالستیک زیآنها منبع ر
 يو نشاسته، روغنها یمصنوع يمرهایپل مخلوطی ازطور معمول 

هستند  ™ TDPA عنوان مثال به مخصوص ییایمیمواد ش ای یاهیگ
از  یکه اگر به درست شده اند یطراح بیزمان تخر عیتسر يبراکه 

گرم، مرطوب  طیدر شرا یکمپوست صنعت يد، در کارخانه هانبرو نیب
 هیتجز نیحال، ا نیبا ا. دنشو یم هیتجز ی شدههواده یبه خوب و

 زیستی کیپالست اي نشاسته يکه اجزا یاست: در حال یجزئ بسیار
خود  سر پشت ی رامصنوع يمرهایاز پل يادیشود، مقدار ز یم هیتجز
نسبتاً سرد، در صورت عدم وجود  ییایدر طیدر محی گذارد. م یباق
 کیپالست بیقابل تخر ياجزا هیزمان تجز ی، حتینیزم يها کروبیم
نفوذ اشعه  ها، کیپالست شیافزادر پی تر خواهد شد،  یطوالن یستیز

 یابد. یاهش مک متکی است بر آن بیتخر ندیماوراء بنفش که فرا
آزاد  یی،ایدر طیها به مح کیکروپالستی، مهیشدن تجز ییپس از نها

  .]14[ شوند یم

 منابع انتقال ریزپالستیک ها به محیط دریایی 1-3

 ای میکه مستق هایی زباله یرقانونیدفع غ یی حاصلایدر يها زباله
 است. زباله هايشوند  یها منتقل م انوسیو اق اهایبه در میرمستقیغ
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موجود در  يها کپالستی از  ٪80 ی تقریبانیزمشا با من یکیپالست
ها شامل  کیپالست نیا .]17[ دده یم لیرا تشک ییایبستر در

و انفجار هوا،  یشیمورد استفاده در مواد آرا اولیه يها کیالستریزپ
 ،ها تیسااز دفع شده  یکیپالست يکاربر و محلول ها يها کیپالست

جهان در  تیاز جمع یمیبه ن کی. نزدستنادرست ابه روش هاي 
ها از  کینوع پالست نیکنند، ا یم یساحل زندگ ی ازلیحدود پنجاه ما

رودخانه  قیاز طر ییایدر ستیز طیورود به مح يبرا ییباال لیپتانس
انفجارهاي فراساحلی، دارا با استفاده از  ایفاضالب  يها ستمیها و س
مورد استفاده قرار  یشیکه هم در مواد آرا ییهاپالستیک زیر هستند.

توانند از  یم کاربرد دارند ضد انفجار هوا در موادو هم  رندیگ یم
شوند در  ها وارد آبراه یصنعت ای یخانگ فاضالب يها ستمیس قیطر
از  یو برخها  کیپالستریزفاضالب،  هیتصف يکه کارخانه ها یحال
لجن  ای ونیداسیاکس يکوچک را درون حوضچه ها کیپالست يایبقا

 نیها از چن کیپالستریزاز  یاندازند، بخش بزرگ یفاضالب به دام م
 میکه مستق ییها کیپالست .کنند یعبور م اي هیتصف يها ستمیس

از  دشون یزباله به رودخانه وارد م شیرابهدر  ایپساب  جریان در داخل
 .]18[ شوند یمنتقل م آب دریاآنجا به 

 ییایدر يها ی، کشتيو تجار یحیتفر يریگی، ماهیساحل يجهانگرد
 ورود میمستق منابع ، دکل نفت)يپرور يآبز مانند( ییایدر عیو صنا
هم به عنوان  ،توده ستیز يبرا هستند که ییایدر طیمحبه  کیپالست

 بیتخردرپی  هیثانو کیپالست زیو هم به عنوان ر کیپالستدرشت 
 تیو فعال يگردشگر .]18[ بشمار می آیند خطرناك ،مدت یطوالن

را که در کنار سواحل و  ییها کیاز پالست يمجموعه ا یحیتفر يها
از دهد،  یم لیتشک شوند یم ختهیدور ر یساحل ياستراحتگاه ها

از  می تواند ناشیمشاهده شده در سواحل  ییایدر يزباله هاطرفی 
و  یدرون ساحل يانهایتوسط جر رسیده به ساحلمواد حمل 

 نیاز موارد متداول در ب یکی يریگیماه لیوسا .]19[ باشد یانوسیاق
دور  يریگیماه لیوسا .است ییایدر شابا من یکیستپال يمانده ها

 هايو تور یکیپالست رشته هايگمشده، از جمله  ایشده  ختهیر
 ریتواند در اعماق متغ یم نیبنابرا شناور بوده، به طور معمول یلونینا

آن  یذات تیظرف لیبه دل ژهیامر به و نیها حرکت کند. ا انوسیدر اق
شبح  يریگیماهبه ، ییایدر ي زیستیهاتوده  ي برايگرفتار جادیدر ا

 زبالهدر  ی از نظر تاریخینقش مهم ییایدر يها یمعروف است. کشت
  رند.دا کیپالست ي شده بامواد بسته بندیی مانند ایدر

 V مهیضم MARPOL 73/78 یالملل نیتوافق نامه ب 1988در سال 
به  ایدر در یکیپالست ياز دفع زباله ها ییایدر يها یبا منع کشت

آموزش باعث شده است  و اجراضعف درحال،  نیشد. با اگذاشته اجرا 
به  ییایدر طیدر مح کیپالست یمنبع اصلبعنوان که حمل و نقل 

 لیدر اوابرآوردها حاکی از آن بود که  .بماند یباق يطور گسترده ا
ریخته ها  انوسیبه اق کیالستتن پ ونیلیم 6,5حدود  1990دهه 

آنها به عنوان  که از"  " nibsاز  یناش یکیپالست يایبقا. شده است
 یاستفاده م کوچک ینیرز يگرانول ها و گلوله هادر تهیه  هیمواد اول
 ورود و ریزش ی هستند.کیپالست زباله دیتولاز دیگر منابع شود 

، استفاده ایو چه در در نیهنگام حمل و نقل چه در زمبه  یتصادف
از  میمستق یخروججریان و  يبندنامناسب به عنوان مواد بسته 

 ستمیاکوس به هیاول مواد نیااز راه هاي ورود ، يکارخانجات فرآور
در  ییایدر يها ستمیدر س ینیرز يگلوله هابقایاي . هستند یآب يها

 دیتول یمحل بدون امکان یانوسیاق ریسراسر جهان، از جمله جزا
 .]20[ شده اند ییشناسا، کیپالست

 ارزیابی فراوانی ریزپالستیک 1-4

به عنوان ماده  يبه طور گسترده ا کی، پالستییایدر ستیز طیمح در
دسته . ]21[ شود یدر نظر گرفته م ییایدر زبالهدهنده  لیتشک یاصل

، فلز، چوب) و شهی(مثل ش ساز انسان زباله هايکه شامل  يا
با  .است کاالهاي آب آورده)( محموله هاي شناور کشتی ها نیهمچن

متر به  یلیم 5/0 کمتر از قطربا کوچک  یکیپالست يایحال، بقا نیا
 ندهیآال نیا عیو توز ی، چگالیفراوان یابیمشکالت موجود در ارز لیدل

 يمقدار ورود نیتع هستند. ی، کامالً تحت بررسییایدر طیدر مح
که  ییرهایمجموعه مس با توجه به ییایدر طیها به مح کیپالست
و یا  ها شوند انوسیوارد اق از آن طریق ها ممکن است کیپالست

در  بیها قبل از تخر کیپالستباقی ماندن  قیدق یبازه زمانتعیین 
که به  ییزباله ها زانیمتعیین  حال، نی. در همغیر ممکن است ،ایدر
 یابیها با ارز انوسیبا وسعت اق سهی، در مقامی رسند ییایدر طیمح

به  یو زمان یمکان راتییتغ .]22[ است دهیچیها، پ کیاندازه پالست
 شتریمسئله را ب نیا یفصل يو الگوها یانوسیقا يانهایجر لیدل
 يها کیاز تکن يمجموعه اتوسعه وجود،  نیبا ا نماید. یم دهیچیپ

کوچک مشخص  یکیپالست يایدهد وجود بقا یاجازه م ينمونه بردار
 ي ازری) نمونه گ2( روبی ) ساحل1موارد عبارتند از: ( نیشود. ا

) نمونه 5. و (ییایدر اتمشاهد ی) بررس4( ماهیگیري ترال) 3رسوب (
 .زیستی يریگ

شود که  یدر نظر گرفته م ،انجام کار کیتکن نیساده تر روبی ساحل
به . نسبتاً کم دارد يها نهیو هز ی اندكکیلجست يزیبه برنامه ر ازین

انجام  ستیز طیآگاه از مح يطور معمول توسط محققان و گروه ها
، در اشغال ها هیکل ییو شناسا يروش شامل جمع آور نیا. شود یم
است. با  یروش منظم، در امتداد محدوده مشخص از خط ساحل کی

 يتوان تجمع زباله ها یبه طور منظم، م روبی ساحل فرایندتکرار 
به  کیتکن نیا. قرار داد یرا با گذشت زمان مورد بررس یکیپالست

 یکیپالست نیرز يها لولهو گ ها کیپالستریزحضور  نییتع يبرا ژهیو
 دیمف اریبس روبی ها، توسط ساحل "ییایدر يپر هاي اشک" نامه ب

و  بوده کوچک بسیارکه  ییبه خصوص آنها هاپالستیک زیاست، اما ر
قابل  یکیتکن نیشوند، احتماالً با استفاده از چننمی  دیدهشم ه چب

 يزباله ها ،ساحل کی، در امتداد نی. عالوه بر امشاهده نیستند
ساحل و  یحیتفر کاربراني باقی مانده از اشغال هاشامل  یکیپالست

در نظر داشت که داده  دیبا .است ایتوسط در پالستیک اورده شده اوار
را  ییایدر آوارهايو  ینیزم اشغال هاياز  یبیترک روبی ساحل يها
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 يایشاخص بقا ی ازقیارائه دق ستممکن ا نیدهد، بنابرا یم لیتشک
 ندهد. ییایدر ستیز طیدر مح کیپالست

سواحل، موجود در دهد تا مواد  یاز رسوب اجازه م يبردار نمونه
. جهت شود یابیارز هاپالستیک زیحضور ر يبرا ایمصب ها و کف در

 يتوان به نمونه ها یمدر اعماق؛از مواد  کیهرگونه پالست يجداساز
 ،ابدی شیاآب افزچگالی افزود تا  یمعدن ينمک ها ایآب شور  ،رسوب

 قیاز طر ،کمتر یبا چگال ییهاپالستیک  زیدهد ر یاجازه م این کار
یمتراکم قابل مشاهده را م یکیجدا شوند. قطعات پالست شدن شناور

رنگ  کیتوان از  یمسپس  جدا کرد. کروسکوپیم زیرتوان با دست 
 يک ها برایپالست يزیرنگ آم جهتقرمز) -آبی(مثالً  کیلیپوفیل

با گرفت. کمک  یکروسکوپیم يها کیاز تکن یعیوس فیط ییشناسا
نمونه  فیط سهیبا مقا و (FT-IR)مادون قرمز  یسنج فیاستفاده از ط

را  توجهمورد  کیتوان پالست یشناخته شده م يمرهایها با پل
  .کرد شناسایی و تایید

 با منافذ ترال تور هدایت تواند با یدر ستون آب م ها کیپالستریز
 يمانتا براتورهاي ترال ترانسکت (به عنوان مثال  کیدر امتداد  زیر

 يجمع آور يبونگو برا ي، تورهایسطح ياز آب ها ينمونه بردار
) ایبستر در یابیارز يبراعمقی ترال تورهاي  و یسطح انیم يآبها

نمونه ها  یتواند با بررس یم ها کیپالستیزر. حضور دشو يجمع آور
مشخص  ماندهیباق یو بررس ایآب در ریتبخ ای، کروسکوپیم ریدر ز
ترانسکت  ،انوسیها در اق کیناهمگن پالست تیبا وجود ماه .شود

 یو زمان یمکان يشود که الگوها یباعث م يو تکرار یکاف يها
, 23[ مشخص شود ییایدر يها ستمیدر انواع اکوس کیپالست فراوانی

24[. 

 ییایدر طیها در مح کیزپالستیر یو زمان یروند مکان 1-5

کرده و نفوذ یی ایدر يها ستمیاکوس ی در تمامیکیپالست يهاآشغال 
 یم اي جابجارودخانه  و رانش انی، بادها، جرسیانویاق اناتیجربا 

و  بکر حتیدور و  يهامسافت به تواند  یم یکیپالست يایبقا .شوند
ی، قطب ها و اعماق انوسیوسط اق ریاز جمله جزا دست نخورده

 طیکه در سراسر مح ی استدر حال نیا انتقال یابد. اقیانوس ها
آوارها ناهمگن  نیا عیتوزو  شودمی  افتی یکیپالست اشغال ییایدر

 .]8[ است

 تجمع ریزپالستیک ها 1-5-1

و  ینیرا از هر دو منبع زم یکیپالست يهاآشغال  یساحل خطوط
ها به طور معمول آشغال  ینیکنند، منابع زم یم افتیدر ییایدر
رودخانه ها  کیو نزد ي، مناطق گردشگريبه مناطق شهر کینزد

 يها انیدر جر ییایدر يزباله هاتوده که  ی، در حالندشو یم یافت
 لیو تحل هیشوند. با استفاده از تجز یم مشاهدهبه ساحل  کینزد

 مصب نمونه 30از  23مختلف در  مریپل 9 در هاپالستیک زیرسوب، ر
گرفته شده در اطراف  يرودخانه و رسوبات جزر و مد، رودخانه

 ورکه به ط یو قطعات یکروسکوپیم افیال شاملانگلستان در  موتیپل
یافت  هستند و طناب يلباس، بسته بند نشات گرفته ازمعمول 

 یساحل يها ستمیدر اکوس همچنین کیپالستریز يادی. تعداد زشدند
منجر  يکه رشد مواد مغذ ییشده است، جا افتی ایفرنیآالسکا و کال
 .]25[ شود یم یاز موجودات پالنکتون ییبه تراکم باال

 

 ریزپالستیک ها در ستون آب 1-5-2

، بیشده اند و بسته به ترک لیتشک یمختلف يمرهایها از پل کیپالست
. به باشندمغروق  و یا غوطه ور، توانند شناور یو شکل آنها، م یچگال

شود.  یم افتیدر سراسر ستون آب  کیپالستریز، بیترت نیا
 ایدر یسطح ي نازكها هیکم، غالباً در ال یها با چگال کیزپالستیر
دهد  یوجود دارد که نشان م يوجود شواهد نیبا ا .شوند یم افتی

 يها ستگاهیتواند متفاوت باشد: در ز یآنها در ستون آب م تیموقع
و  لنیپروپ یپل دکم مانن یبا چگال ییها کیپالستي، رودخانه امصب 

شوند.  یآب، غوطه ور م يدر صورت مواجهه با جبهه  لنیات یپل
 يها سمیارگان چسبندگیوجود دارد که ي ، شواهدنیعالوه بر ا

شناور  يها کیالستریزپ غرق شدنتواند باعث  یرسوب دهنده م
توانند به سرعت  یم ییایدر طیدر مح یکیپالست يزباله ها .شود

 تشکیل کلونی باعث شتریبرده و ع کیجمترا  یکروبیم يلمهایوفیب
تراکم  نی، بنابراهها شد کیمهرگان در سطح پالستبی جلبک ها و 

 یستیز رسوبآن ممکن است  رکه د یسرعت. دنده شیذره را افزا
ق وغرم لنیات یپل یکیپالست يها سهیبا استفاده از ک راًیرخ دهد اخ

با گذشت زمان  کیپالستشناوري  شده است؛نشان داده  ایدر آب در
و به صورت  هاز سطح دور شد کیپالست شیآزما انیو در پا کم تر

 د. وشمی ظاهر  غوطه ور

استر و  ی، پلدیکلر لینیو یباال از جمله پل یبا چگال هاپالستیک زیر
کف زي ها مقدار خود در  نیشتریدر ب ادیبه احتمال ز دیآم یپل
)Benthos( مانع از  نهیهز ي وشوند. مشکالت نمونه بردار یم افتی

 .شود یم ایدر کف در کیپالستریز يمانده ها یباق یبزرگ نییتع
نمونه بردار رسوبی  با استفاده از کف زي هادر  هاپالستیک زیر مقدار

 کید. در شو یم اندازه گیري زیر چنگکی و تورهایی با اندازه سوراخ
شده  افتی تاکنون در رسوبات کیالستریزپغلظت  نیمطالعه باالتر

 یلیم 1کوچک تر از به قطر  ییها کیپالست زیاست. رشده  مشاهده
نمونه  هیها، در کلالیه ، گلوله ها و ریزدانه ها، افیمتر متشکل از ال

 افتی کیسواحل بلژ رسوبات جزر و مديرسوب ساحل، بندر و  يها
در  کیزپالستیر گرم  391تقریبا ( کیپالستریزغلظت  نیباالتر .شد

 لینمونه رسوب بندراحتماالً به دل ردرسوب خشک) گرم  لوهر کی
رواناب رودخانه  و رسوباتته نشینی محل،  هاي انسانی در تیفعال

توان به طور موقت  یباال را م یبا چگال پالستیکزیر .ثبت شده است
درآورد.  قیاز تالطم به حالت تعل يدر تعداد کمترو در ستون آب 

مصب  قیاز طر ایباال در هنگام ورود به در یبا چگال پالستیکزیر
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به  ای انیجر ي، سرعت بااليجزر و مد يجبهه ها لیرودخانه به دل
 یباق قیحالت تعل بهتواند  یمنطقه با سطح بزرگ م کیداشتن  لیدل

متراکم تنها با از دست دادن حرکت، به ناچار  يمرهایپل نیبماند. ا
ممکن  نیهمچن ایدر بستر در کیپالستریز. دشون یغرق مفرو رفته و 
 .]25[ دیدرآ قیتالطم مجددا به حالت تعل لیاست به دل

 ییایدر طیدر مح کیزپالستیر یدر فراوان یموقت راتییتغ 1-6

آغاز  يها به طور جد کیانبوه پالست دیکه تول ی، هنگام1940از دهه 
. به افتی شیشده به سرعت افزا دیتول يها کیشد، حجم پالست

به  این موادد ومدت ور نیدر ا ،کیپالست دینرخ تول افزایش موازات
 یکیپالست يمداوم زباله ها بی. تخرافتی شیافزا یی نیزایدر طیمح

باعث  یکیپالست يهاتمییز کننده افزون  روز تیبزرگتر و محبوب
 جهیها شده و در نت انوسیدر اق یکیپالستریزحجم زباله  شیافزا

ی و افزایش مقدار کیپالست زباله اندازه حجمیباعث کاهش متوسط 
 در طول زمان شد.  آن

 اثر ریزپالستیک ها در محیط زیست دریایی 1-7

ها بسیار گسترده و فراگیر شده اند، اطالعاتی در مورد پالستیک ریز
پدیدار این آالینده بر موجودات محیط دریایی در حال  اثر زیستی

ها تهدیدي براي پالستیک که ریز وجود دارد این احتمال .است شدن
اي بردسترسی گسترده سبب ، اندازه کوچک آنها باشندزیست توده 

عالوه بر ها شده است. باعث افزایش نگرانی  است وموجودات دریایی 
ا، پاسخهاي پالستیک هناشی از مصرف خود ریزاثرات منفی احتمالی 

سمی نیز می تواند ناشی از (الف) آالینده هاي ذاتی باشد که از 
به  چسبیده فرعیو (ب) آالینده هاي  الستیک خارج می شودریزپ
 . شوندمی جدا  کهها پالستیک ریز

 مصرف و بلع ریزپالستیک 1-8

سیستم هاي ریزپالستیک ها به دلیل کوچکی و حضورشان در اکو
ساحلی و کف زي، این پتانسیل را دارند که توسط مجموعه اي از 
موجودات دریایی مصرف شوند. مشاهده مصرف ریزپالستیک در 
طبیعت از نظر روش شناختی چالش برانگیز است، اما مطالعات 

, 26[ مصرف ریزپالستیک در سراسر زنجیره غذایی را گزارش می کند
27[. 

مطالعه آزمایشگاهی مصرف ریزپالستیک توسط موجودات دریایی 
شامل زئوپالنکتون، بی مهرگان و الرو اکینودرم را گزارش می دهد. 
موجودات در سطوح پایین هرم غذایی به ویژه در مصرف ریزپالستیک 
حساس هستند زیرا بسیاري از آنها تغذیه کنندگان غیر قابل تفکیک 

ایز بین ذرات پالستیکی و مواد غذایی هستند. با توانایی محدود در تم
مطالعه اي پیرامون توزیع رنگ و اندازه ریزپالستیک ها در اقیانوس 
آرام شمالی نشان داد که موجودات پالنکتونی معموالً قطعات 

پالستیکی با رنگ سفید تا مالیم را با طعمه اشتباه می گیرند. 
ان مثال پلی اتیلن و پالستیک هاي کاربردي با چگالی کم (به عنو

پلی استایرن) شناور هستند، ریزپالستیک ها در نزدیکی سطح دریا 
فراوان یافت می شوند. بنابراین، ریزپالستیک ها به طور گسترده در 

 .]28[ دسترس بسیاري از موجودات پالنکتونی قرار خواهند گرفت

 سرنوشت ریزپالستیک ها 1-9

پرندگان دریایی، سخت  طیف وسیعی از موجودات دریایی، از جمله
قطعات  .پوستان و ماهی می توانند ریزپالستیک ها را مصرف کنند

 1960پالستیکی براي اولین بار در دهان پرندگان دریایی در دهه 
میلیون  25مشاهده شد، هنگامی که تولید پالستیک جهانی کمتر از 

به  اندازه الیاف پالستیکی موجود در محیط می تواند تن در سال بود.
میکرومتر برسد و آنها را براي گونه هاي  15میکرومتر و طول  1قطر 

چنین الیافی به ویژه  پالنکتونی بسیار کوچک در دسترس قرار دهد.
خطرناك هستند زیرا ممکن است جمع شده و گره خورده و مانع از 

ریزپالستیک ها را به طور  هضم شوند. در تمام این مثالها حیوانات
بعنوان طعمه مصرف میکنند. از طرف دیگر، مصرف اشتباهی 

ریزپالستیک ممکن است ناشی از خوردن موجودات پایین تر هرم 
 .]29[ غذایی باشد که خود آنها ریزپالستیک را مصرف کرده اند

یی غذا رهیموجود در زنج ییایمیمواد ش یستیز بیتخردر شکل، 
دهد که به  یرا نشان م ییوی. نمودار سنارنشان داده شده است

بلع به  قیممکن است از طر )PAHs( کیپالست یموجب آن مواد آل
(زئوپالنکتون) منتقل شود و در  غذایی تر نییسطح پا موجودات
 موجوداتدر  بزرگنمایی زیستی قیاز طر شتریب یلیخ يغلظت ها

. ابدیکوچک و کوسه ها) تجمع  يها ی(ماه غذایی سطح باالتر
 گیآلودمنجر به  ییایدر يغذاهاشبکه در  کیپالست یآلودگ تیدرنها
 .]5[ شود یانسان م يبرا ییایدر يغذاها

 شیافزا لیبه دل ییایدر موجوداتاز  ياریبس در هاپالستیک زیر
 با این حال شده اند. افتی ییایدر يها طیدر مح کیپالست یآلودگ

 طیدر موجودات زنده و مح کیپالستوجود ریز نمایش ارتباط بین
در امتداد  منطقه 25است. در مطالعه  فیآنها هنوز نسبتاً ضع یندگز

 Perna( ) وMytilus edulis( صدف یآلودگ ،نیچ یساحل يآبها

viridis( یرابطه خط کی. شد یدر آب بررس کیپالستدر معرض ریز 
 که در آب و صدف مشاهده شد پالستیکزیر مقدار نیب يمثبت قو

در صدف  هاپالستیک زیغالب بودند. اندازه ر هاپالستیک زیر افیال
آب کوچکتر بود. در طول  در وجود يهاپالستیک زیر نسبت به

ي پالستیکی هامهرهریز ی، فراوانگذاريدر معرض  شاتیآزما
)Microbead (در  یبود، حت افیاز ال شتریب یبه طور قابل توجه

ي هامهرهریزاز  شتریهشت برابر ب افیال یاسم یفراوان شرایطی که
در  هاپالستیک زیمثبت ر ی وکم یاز همبستگ جید. نتاوبپالستیکی 

صدف  ادید و به احتمال زردنک یم یبانیاطراف پشت يصدف و آبها
وجود   .]21[ کردند یکوچکتر را مصرف م يها کیپالستریز ،ها
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 ییها امدیبا پ کیاکولوژ تنشی ییایدر يغذاهادر  هاپالستیک زیر
آزمایش دو نوع . ببار می اورندانسان است  یو سالمت ستمیاکوس يبرا

منطقه ارگون امریکا نشان می دهد تمامی مناطق الوده  15صدف از 
 آرام انوسیاق دو کفه اي در صدفها  کیپالستریز يایبقابوده و 

)Crassostrea gigas ( یغیت يصدف ها ) بیشتر ازSiliqua 

patula (30[ بود[. 

مهرگان ساکن مناطق  یبکم در  یبا چگال کیپالستریز يایبقا
 نی. عالوه بر اتجمع یابدممکن است  هضم و بلع آنها از طریق کیپالژ

 را باال یبا چگال ها کیپالستریز می توانند ادیبه احتمال ز کف زي ها
توانایی تجمیع ممکن است  موجوداتاز  ی. بعضنمایند تجمیع

داشته باشند که احتماالً منجر به  هاي قدیمی تر را کیپالستریز
و  قعلم يهاکف زي ، نیشود. بنابرا یم ییایآنها در مصالح در بیترک

در حال غرق شدن و  يها کیالستریزپ ادیبه احتمال ز گندخواران
در  ها کیپالستریزشکل  نیتر جیرا افیکنند. ال یرا مصرف م یرسوب

ي ها کیپالستبلع ریزدر  نیز شکل نیاست. عالوه بر ا ییایدر طیمح
تر از  یشکل سم اي لهیم بلند و انوذراتن ی مهم می باشدسم

توانند نسبت به  یموجودات م نیو اي شکل هستند کره ا انوذراتن
 در .]31, 28[ حساس باشند ها کیپالست زیبالقوه ری کیزیف تیسم

تحقیقات بسیاري وجود ریزپالستیک ها در آب و رسوب شناسایی 
 .]32, 26, 18[ شده است

 

 
 ییغذا رهیموجود در زنج ییایمیمواد ش یستیز بیتخر :1شکل 

Fig. 1: Biodegradation of chemicals in the food chain 

 ریزپالستیک و آالینده هاي چسبنده 1-10

 ابا سطح نسبت هاپالستیک زیر ژهی، به وییایدر یکیپالست يزباله ها
 يها ندهیاز آال برخی ی بانسبت به حجم، در معرض آلودگ عیوس

این پالستیک ها بعنوان قرار دارند،  یموجود در آب از جمله فلزات آب
 یآل يها ندهیآال و ییایمیمواد ش )HOCs( زیآبگر یآل يها ندهیآال
چنین مواد شیمیایی  .]27[ در خود حل می نمایند) را POPs( داریپا

سطح دریا هاي نازك به طور معمول در باالترین غلظت خود در الیه 
می شوند، جایی که ریزپالستیک ها با چگالی کم نیز فراوان  یافت

، PCBs) (پلی کلرو بی فنیل هاشامل  داریپا یآل يها ندهیآال. هستند
PAHs  به عنوان مثال دارکلرآلی و سموم DDT ،DDE مواد ،(

هستند که بر روي سطح آبگریز  چربی دوستی و شیمیایی پایدار
غلظت هاي محیطی ثبت (می شوند  تغلیظها چسبیده و  پالستیک

 پالستیک جذبترن به آسانی انفناست).  μg/gو  ng/g حد  شده در
احتماالً به دلیل حفره  ود، ترجیحاً به پلی اتیلن شوهاي کوچک می 

این پلیمر می چسبد. در شرایط مناسب  به هاي مولکولی بزرگتر
فنانترن به پالستیک ها از رسوبات  گیاحتمال چسبند یمحیط زیست

الستیک هاي به شدت آلوده با ریزپ. با این حال، اگر یشتر استب
جذب فنانترن سبب رسوبات غیر آلوده در تماس باشند، شیب غلظت 

 .]33[ می شودبه مواد آلی موجود در رسوب 

 DDEو  PCBs  ،nonylphenolپالستیک توسطریزشواهد آلودگی 
روي گلوله هاي رزین پلی پروپیلن جمع آوري شده از آبهاي ژاپن در 

. در ه استیافت شد ،غلظت هاي مشابه یا باالتر از آنها در رسوبات
روزه  6گلوله هاي رزین در طی یک دوره  مشاهده شد دیگر یآزمایش

. می نمایندآالینده هاي آب دریا را جذب  ي،ریدر معرض قرار گ
 اگرچه جذب ثابت بود، حداکثر غلظت در این زمان به دست نیامد،

زباله نشان می دهد که جذب یک فرایند سریع نیست.  این موضوع
ر اقیانوس ها منتقل د POPsپوشش داده شده با  یپالستیکریزهاي 

و یا  دسازآلوده می  و دست نخورده را نیز اکوسیستم هاي بکره و شد
 موجوداتاز محیط به  را سموم ،دریایی موجوداتمصرف از طریق 

ها سمی تلقی  POP). بسیاري از "اسب تروا"(اثر  نمایدمنتقل می 
باعث اختالل غدد درون ریز، جهش زایی و / یا سرطان زایی  و شده

بزرگ نمایی  باالتر هرم غذایی حومی شوند و ممکن است در سط
به  سبیدهي چآالینده ها میزان جذببراي تعیین  زیستی یابند.

براي  جداسازياز یک مدل به موجودات  ها و آسیبپالستیک ریز
د. این مدل شها استفاده پالستیک ریز ازترن انارزیابی تفکیک فن
 Arenicola marinaتوسط  ،هاي آلودهپالستیک نشان داد که ریز

 از آالینده هاي و بخشی مصرف شده )ساکن رسوب پرتاریک کرم (
د. با این حال، در یک شومی در موجود جدا و دفع  جذب شده

غنی از مواد آلی، پیش بینی می شد بخش رسوب  و تمیز زیستگاه
شود جذب  پرتارانعمده اي از آالینده ها به جاي اینکه توسط خود 

موجودات رسوب چسبیده باشد. انتقال آالینده ها از پالستیک به  به
 .]5[ است رسیدهاثبات  به زنده
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 يزباله ها یجهان ییایو پو يداری، پاطوالنیانتقال در مسافت هاي 
و واد م نیا ییدرك سرنوشت نها از يدیکل يجنبه ها یکیپالست

 هاي اکوسیستم روي بر پالستیکی بقایاي احتمالی تأثیر هرگونه
 است شده پذیرفته جهانی سطح در اکنون که آنجا از. است دریایی

 می تجمیع را شیمیایی هاي آالینده پالستیکی بقایاي که
مختلف  يها طیمح در ییایمیش يها ندهیآال نمایند،جداسازي

هر ماده  ییایمیو ش یکیزیف اتیکه به خصوص ي استندی، فرازیستی
(مثالً  زیست طیمح ییایمیو ش یکیزیف اتیو خصوص ییایمیش

به  ندهایفرا نیتوده زنده) وابسته است. ا ستی، زیرسوب، آب، مواد آل
 یی،ایمیش ندهیهر آال زیستیو  یکیزیف ،ییایمیش بیهمراه تخر

کند. افزودن  یم نییتع راآنها در سطح جهان  یطیسرنوشت مح
تعامل با  يرا برا دیماده جد کی، ییایدر ستیز طیبه مح کیپالست

 ينکته ضرور نیدرك ا نیکند، بنابرا یاضافه م ییایمیش يها ندهیآال
سرنوشت  يدر مدل ها دیرا با کیپالست يایاست که چگونه بقا

 .]31, 28[ گرفتدر نظر  ندهیآ ستیز طیمح

همه  يماریب کیاعالم آن به عنوان و  COVID-19با پیدایش بیماري 
 ی، اقدامات مختلف]WHO  ]34ی توسط سازمان بهداشت جهان ریگ

صورت  آن وعیو ش روسیمهار و يمختلف جهان برا يدر کشورها
گرفت که استفاده از ماسک هاي صورت، موثرترین اقدام پیشگیرانه 

. به همین منظور تولید ]36, 35[ در این زمینه به حساب می آبد
ا افزایش موارد مثبت بیماري به طور قابل صورت بهاي ماسک 

 يها یوه بر آلودگتوجهی در حال افزایش است. لذا عال
حجم قابل توجهی از  ،شناسایی گردیدندکه قبالً  کیکروپالستیم

منابع میکروپالستیک جدید به محیط هاي آبی اضافه گردیده و سبب 
تشدید آلودگی هاي پالستیکی گردیدند که نیاز به برنامه ریزي و 

 مدیریت در این حوزه را بیش از هر زمان دیگري نشان می دهد.

 هایافته

حمل  ییتواناو  ها انوسیبودن در اق ریفراگ لیها به دل کیپالستریز 
 ستیز اساسی و نوظهور چالش هاي ی ازکبه ی، یسم ییایمیمواد ش

تبدیل گردیده اند. این آالینده ها بواسطه عواملی از قبیل  یطیمح
تجمع زیستی و بزرگنمایی زیستی، زنجیره غذایی انسان را به طور 

 يبه بهبود و توسعه روش ها ازینجدي تهدید می نمایند. با این حال 
یی شده از بایوپالستیک ها و شناسا خطراتکاهش  يبرا دیجد

 میکروپالستیک ها از اهمیت بسزایی برخوردار است. همچنین، این
 هاي جنبه این واسطه، پالستیکی هاي مانده باقی چگونه که مسئله
 کند می ایجاد زیست محیط شیمیایی هاي آالینده براي را کلیدي

. شود می مطرح سؤاالتی مهم لذا با توجه به این. است حائز اهمیت
 هاي آالینده توزیع براي پالستیکی هاي مانده باقی چگونه) 1(

 اهمیت) 2( و هستند محیطی سرنوشت هاي مدل مناسب شیمیایی،
 آب، مثال عنوان به( ها محیط سایر در پالستیکی ضایعات میزان

اقیانوس در شیمیایی مواد توزیع فرآیندهاي در) موجودات رسوب،
 یآلودگ یمنابع اصل ییشناسا به طور کلی .است چقدر جهان هاي

آموزش در  قیاز طر یآگاه جادیو ا طیدر مح کیکروپالستیم
به کاهش ورود  يادیکمک ز یو دولت ی، خصوص یدولت يبخشها

 خواهد کرد. طیبه مح کهایکروپالستیم

 اندازهاي آیندهو چشم گیرينتیجه
مورد استفاده عموم  ریتنها در دو دهه اخ کیکروپالستیاصطالح م

در مورد  يادیکه هنوزسواالت ز ستیدر حال نیقرار گرفته است، ا
 تیمخرب آنها وجود دارد. لذا با توجه به محدود راتیتأث زانیم

نمونه  يبرا یو هماهنگ يکه استاندارد ساز یمطالعات موجود، تا زمان
در مورد  شتریب قاتیها اجرا شود ، تحق هو شناخت نمون يبردار

به منظور کنترل و  لیو تحل هیتجز يها کیپردازش نمونه ها و تکن
 .الزم است ییها به آب و چرخه غذا کیکروپالستیکاهش ورود م

 مشارکت نویسندگان

 یکسانی داشتند.  سهمدر نگارش این مقاله نویسندگان 
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