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 Background and Objectives: The abstract is one of the essential parts of a paper. The abstract must be 

presented on Plastic products have a growing trend due to ease of production, flexibility, strength, and economic 
efficiency. These products are used in various industries, including construction, automobiles, marine industries, 
aerospace, electricity and electronics, transportation, medicine and pharmaceuticals, cosmetics, paints, 
agriculture, home appliances, etc. It can be said that today, plastic has become a part of human life, and no one 
can claim that who doesn’t relate to plastic daily. This is illustrated that our environment is facing a massive 
amount of plastic pollution in the air, soil, and water. Also, this concern is exacerbated by the slow rate of 
degradation of these compounds in nature. The presence of compounds such as phthalates and bisphenols in the 
structure of plastics, which their carcinogenic effects and hormonal disorders have been reported in humans, can 
also intensify human concerns in public health and environmental issues. Scientists attempt to control the 
unbridled expansion of plastics in the environment by changes in the chemical structure of them into 
biodegradable forms, finding alternative products, and categorizing the primary sources of contamination. The 
largest enclosed water body of the Caspian Sea, with its unique sturgeon fish species and fragile ecological 
conditions, is one of the most important habitats. Due to the growing development trend in the surrounding 
countries of the Caspian Sea, microplastic pollution is increasing in this ecosystem. The present study was 
conducted on the southwestern shores of the Caspian Sea in the province of Guilan owing to the ecological 
importance of this habitat 

Methods: In this study, sampling of surface sediments from the southwestern coastlines of the Caspian Sea was 
performed at 13 stations in September and October 2016. About 3kg of Sediment samples were collected from 
the surface section of 0-5 cm at each station. After dewatering, the samples were dried at 60 ° C and then passed 
through a sieve with a 5 mm mesh for homogenization. A two-step extraction method based on density was done 
by two saturated solutions prepared from NaCl and NaI to separate the microplastics from the sediment samples. 
The number of fragments, shape, and color separation of microplastics was performed using the 
stereomicroscope. The Fourier transform infrared spectroscopy device was also used to identify the chemical 
structure of microplastics. 

Findings: A total of 909 microplastic fragments were obtained from sediment samples of the region. The results 

showed more microplastics in tourist and commercial centers such as Astara, Bandar Anzali, Caspian free zone, 
and areas of Chamkhaleh were more than other stations. Studies have demonstrated that in terms of shape, 
microplastics are separated into three categories, including filaments, disintegrating fragments, and membranes. 
The consequences of spectroscopy showed that the microplastics in the study area are composed of 4 different 
types of polymers: polyethylene, polypropylene, polyester, and polystyrene. The outcomes also displayed that the 
region's average microplastic particle size is 1.43 ± 1.06 mm. 

Conclusion: According to the results, commercial and tourist sectors have a significant role in spreading micro-

plastics in the study area. The continued use of fishing nets and plastic ropes in the fishing industry are other 
sources of this type of pollution in the region. Among the collected samples, microplastics with polyethylene 
structure had the highest amount between polyester, polypropylene, and polystyrene groups. This illustrates the 
use of large amounts of plastic bags and bottles in tourist areas has an essential role in increasing this type of 
polymer. The small microplastics and their greater ability to be swallowed by aquatic animals also show their 
extraordinary potential as a substrate for the absorption of other pollutants. 
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و صرفه اقتصاادی از روناد رو  پذیری، مقاومتمحصوالت پالستیکی به دلیل سهولت در تولید، انعطاف پیشینه و اهداف: 

سااختمان، خاودرو، صانایع  :های وسیعی از صنایع ازجملهباشند. این محصوالت در بخشبه رشدی درجهان برخوردار می

هوا و فضا، برق و الکترونیک، حمل و نقل، پزشکی و دارویی، آرایشی و بهداشتی، رنگ، کشااورزی، لاوازم خاانگی دریایی، 

تواناد ادعاا کناد کاه توان گفت امروزه پالستیک بخشی از زندگی بشر شده و کسی نمایکه میطوریهب ؛و... کاربرد دارند

باار  دهد محیط زیست کره زمین باا حماع عمیمای ازی نشان میخوبروزانه با پالستیک در ارتباط نیست. این موضوع به

ها با تمزیه بسیار کند این ترکیبات در طبیعت نیز بیشاتر آلودگی پالستیک در هوا، خاک و آب مواجه است و این نگرانی

الت هورماونی زایی و اخاتالها که اثرات سرطانپالستیک ها در ساختارشود. وجود ترکیباتی مانند فتاالت و بیس فنلمی

های بشر را عالوه بر محیط زیست در بخش سالمت عمومی نیاز ش شده است. این موضوع نیز نگرانیآنها برای انسان گزار

پاذیر، معرفای ها به اشاکا  زیسات تخریا یی پالستیکتشدید کرده است. دانشمندان با مطالعه در تغییر ساختار شیمیا

سات را دارناد. آلودگی سعی در کنتر  رشد لماام گسایخته آنهاا در محیطزی هایمحصوالت چایگزین و شناسایی کانون

فرد ماهیان خاویاری و شرایط اکولوژیک شاکننده ههای منحصر بسته دریای خزر با دارا بودن گونهب پیگره آبی نیتربزرگ

های پیرامون آن در حاا  هایی است که ورود پالستیک در آن به دلیل روند رو به رشد توسعه در کشوریکی از اکوسیستع

 نمر به اهمیت موضوع این تحقیق در سواحل جنوبی غربی دریای خزر در محدوده استان گیالن انمام شد. .افزایش است

شاهریور و  یهااماهایساتگاه در  13از رسوبات سواحل جنوب غربی دریاای خازر از  یبردارنمونهدر این تحقیق  :هاروش

ساانتیمتری برداشات  0-1کیلوگرم از هر ایساتگاه از بخاش ساطحی  3رسوب به مقدار  یهانمونه انمام شد. 1311مهر 

 0درجه خشک شدند و ساسس باه منماور همگان ساازی از الاک باا ماش  01پس از آبگیری در دمای  هانمونهگردید.. 

بار  یامرحلاهدو  اساتخرا  از روش رساوب یهانموناهاز  هاکیکروپالستیمی جداساز بمنمور داده شدند.. میلیمتر عبور

تفکیاک تعاداد قطعاات، شاکل و  گردیاد. استفاده NaI و NaClبا استفاده از دو محلو  اشباع تهیه شده از  یاساس چگال

 ور شناساایی سااختار شایمیاییکوپ انمام شد. به منمابا استفاده از استریو میکروس در رسوبات هاکیپالستمیکرو  رنگ

 .استفاده شد تبدیل فوریه مادون قرمز سنجفیطدستگاه  از جمع آوری شده یهاکیپالستمیکرو 

منطقااه شاامارش شاادند نتااایج نشااان داد کااه  در رسااوبات کیکروپالسااتیقطعااه م 111در مممااوع  ها:یافتههه

و چمخالاه نسابت باه  نیکاساس ی، منطقاه آزادمانند آستارا، بندرانزل یو تمار یستیدر مراکز تور هاکیکروپالستیمقدارم

 هانموناهجدا شاده از  یهاکیپالستاز کمیت بیشتری برخوردار بودند. مطالعات فیزیکی و ظاهری میکرو  هاستگاهیا ریسا

یی قراردارناد. آناالیز سااختار و غشاا یقطعات متالش ،یارشتهدسته  3در  هاکیکروپالستیملحاظ شکل،  نشان داد که از

 نوع 0 منطقه مورد مطالعه از یهاکیپالستکه میکرو  دست آمده بر اساس طیف سنمی نشان داده ب یهانمونهشیمیایی 

میاانگین انادازه کاه پژوهش نشاان داد  نیا . نتایجباشندیم رنیاستایپل و استریپل ،لنیپروپیپل ،لنیاتیپلمختلف  مریپل

 .باشندیم متریلیم 03/1 ± 10/1، کیکروپالستیذرات م

 

 واژگان کلیدی:

 میکروپالستیک

 دریای خزر

 رسوبات

 استان گیالن

 

 

 

 نویسنده مسئو *
 m_mohammadi@guilan.ac.ir 

 

mailto:m_mohammadi@guilan.ac.ir


 .Mohammadi Galangash et al محمدی گلنگش و همکاران

 

(58) 

در  هاکیپالستدر انتشار میکرو  یاعمدهماری و توریستی نقش اساس نتایج به دست آمده، مراکز تبر گیری:نتیجه

پالستیک در صنعت صیادی از منابع دیگر این  یهاطنابهای ماهیگیری و از تور منطقه مورد مطاله دارند استفاده مداوم

اتیلن بیشترین سهع با ساختار پلی  یهاکیپالستمورد مطالعه، میکرو  یهانمونه. بین باشندیمنوع از آلودگی در منطقه 

 یهاسهیکپلی استر، پلی پروپیلن و پلی استایرن داشت که این موضوع گسترش استفاده از  یهاگروهرا در بین 

ریز  یاندازهدهد. پالستیکی را در مناطق توریستی در افزایش این نوع پلیمر را به خوبی نشان می یهایبطرپالستیکی و 

بستری مناس  برای  عنوانبه هاآنالوه بر قدرت بلع بیشتر توسط آبزیان توانایی باالی مورد مطالعه ع هاکیکروپالستیم

 .دهدیمرا نیز نشان  هاندهیآالجذب سایر 

 

 قدمهم

و  اهایآب در یاز عوامل عمده آلودگ کیپالست کع،یو  ستیدر قرن ب
. (1310، و همکاران کی)مسعودن شودیمحسوب م هاانوسیاق
نزدیکی که در  دالعاده کوچک هستنفوق ییایاش هاکیکروپالستیم

به و  (1) وجود دارند هاانوسیو اق اهایساحل در یبر رو ایسطح بستر 
که از نمر اندازه از چند  شودیمناهمگون از ذرات اطالق  یاممموعه

از نمر  (2) ( متفاوت هستندکرونیم 011) متریلیم 0تا  کرونیم
 یهاکیکروپالستیم: وجود دارد کیپالستکرویدو نوع م ،اندازه ذرات

 متریلیم 0-1 یمحدودهدر  یکیپالست یهاتکهکه  MPP)-(L بزرگ
ذرات که شامل ( MPP-S)کوچک  یهاکیکروپالستیمبوده و 

 .(3) باشندیم متریلیم 1کوچکتر از  یکیپالست

نمود:  یبندطبقهرا در دو دسته  هاکیکروپالستیم توانیم نیهمچن
به  مستقیماً یکروسکوپیکه با ابعاد م هیاول یهاکیکروپالستیم

و  ییایمیش عیصنا ی،شیدر لوازم آراو  شوندیموارد  ستیزطیمح
 گرید یدسته. (0) شوندیماستفاده  یداروها در پزشک املبعنوان ح

 یزکیو ف ییایمیش هیهستند که از تمز هیثانو یهاکیکروپالستیم
 ییایدر یهاطیمحدر  .(0) شوندیتر حاصل مبزرگ یکیپالست یایبقا
بندرها و  ،یاطق ساحلدر من افیو ال کیکروپالستیغلمت م نیشتریب

تممع  نهیدر زم. (0) شودیممشاهده  یصنعت یواحدها یکیدر نزد
از چند دهه گذشته دریایی  یهاطیمحدر  کیکروپالستیمانواع 

به  توانیمت که در سراسر جهان صورت گرفته اس یاریمطالعات بس
 He،فارس جیدر خل (1) (1311زاده و همکاران ) مانیاله قاتیتحق

( 2121)و همکاران  Dodsonدر استرالیا،  (8)( 2121و همکاران )
در ساواحل  (11)( 2121و همکاران ) Mehdiniaآمریکا،در  (1)

 اشاره نمود. انیچدر  Wang (2118 )(0) و Diو نیز  خازر

ذرات در سراسر  نی، اهاکیکروپالستیمبا توجه به شناور بودن و دوام 
 کنندیماست، تممع  یکه زمان ماند آب طوالن ییجای در آب طیمح
تممع  یبرا یبستر مناسب توانندیم، زیآبگر باتیترک نیا .(11)

 .(12) باشند نیفلزات سنگ و PCB مقاوم مانند یآل باتیترک
 ،ییغذا رهیو سطوح مختلف زنم هیبر اساس نوع تغذ ییایوجودات درم

 و در کنندیمبات را در خود جذب یترک نیاز ا یمتفاوت ریمقاد
 ریمقاد ،باشند طیمح یاهندهیبستر جذب آال ،باتیترک نیا کهیصورت

دریای . (13) شوندیممنتقل  کنندهبه مصرف  هاندهیآالاز  یادیز
های اقتصادی و اجتماعی و همچنین وجود منابع جنبه به دلیلخزر 

 یاژهیواکولوژیکی خاص خود اهمیت  یهایژگیونیز  وآلی و معدنی 
و ساحل، سالمت  ایدر در یمختلف انسان یهاتیفعال لیکن دارد
 ریتأثتحت بشدت منحصر بفرد را  ستعیاکوس نیا یطیمح ستیز

 در خزردریای سواحل  .(10) ار داده استمختلف قر ندهیمنابع آال
برخوردار بوده و ورود  ییباال یتیاز تراکع جمعنیز  النیاستان گ

ه موجودات موج  صدمه ب مختلف در سواحل گیالن یهاندهیآال
میزان  ین مطالعه بررسیهدف از ا .(10) شده است ییایزنده در
 یایسواحل دردر رسوبات  هاکیستکروپالیم ع و نوعی، توزیفراوان
استان مختلف  یهاشهرستاندر  یبردارنمونهایستگاه  13در خزر 

و  یاختالف چگال بر اساس یجداسازبا استفاده از روش  النیگ
 .است یامرحله دو یشناورساز

 روش پژوهش

 یبررس روش و یبردارنمونه نقاط تیموقع .2

 و رانیدر شما  ا ،ربعم لومتریک 10111با مساحت  النیاستان گ
و  یعرض شمال قهیدق 21درجه و  38تا  قهیدق 30درجه و  30 نیماب
از نصف  یطو  شرق قهیدق 30درجه و  01تا  قهیدق 03درجه و  08

میزان  منمور بررسیبه .(10) است ( قرار گرفتهچینویالنهار مبداء )گر
در رسوبات ساحلی دریای خزر در محدوده استان  هاکیکروپالستیم

 یهاماه یط ایستگاه بر اساس کانون آلودگی 13گیالن، تعداد 

(. 1برداری انمام شد )شکل تعیین و نمونه 1311مهر و  وریشهر
ها در رسوبات بر اساس چگالی، از استخرا  میکروپالستیک منموربه
 NaI و NaClبا استفاده از دو محلو   یامرحلهش جداسازی دو رو

کیلوگرم رسوب از عمق  3در ابتدا از هر ایستگاه،  .(3) شد استفاده
های ( برداشت گردید و در بطریcm 1-0) یمتریسانت 3حدود 
گذاری نام هانمونهسسس  ای از قبل تمیز شده، قرار داده وشیشه

ها تا زمان آنالیز در دمای شدند. پس از انتقا  به آزمایشگاه، بطری
 (.Nuelle et al., 2014اتاق قرار داده شدند )
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 استان گیالن()موردمطالعه در سواحل خزر  یهاستگاهیاموقعیت  :1 لکش

Fig. 1: Sampling stations along the coastline of the Caspian Sea 
(Guilan province) 

 شگاهیرسوبات در آزما زی. آنال1
یک کیلوگرم رسوب خشک شده، وزن و توسط  1C 01 ابتدا در دمای
. در مرحله او  استخرا  با (11) غربا  شد متریلیم 0الک با مش 

NaCl رسوب وزن شده در یک بشر ریخته و پس از آن در درون یک ،
اشباع به بشر حاوی  NaClبشر بزرگتر قرار داده شدند. پس از آن 

رسوب اضافه گردید تا سرریز شود. مخلوط حاوی ذرات شناور و 
شدند. سسس مایع  یآورجمعبیرونی  یاشهیشدر ظرف  NaClمحلو  

یی درون ظرف بیرونی با استفاده از یک مالقه ضد زنگ از جنس رو
میکرومتر روی یک  20استیل به یک الک استیل ضد زنگ با مش 

باقی مانده در الک، بار  د. موا(18) منتقل گردید یآورجمعظرف 
دیگری شسته  یاشهیشآب در درون بشر  تریلیلیم 201دیگر با 

میکرومتر را روی قیف  20شدند. پس از آن فیلتر کاغذی با مش 
قرار داده و محلو  درون یک بشر جدید صاف گردید. این  یاشهیش

رار ساعت ق 12 مدتبه گرادیسانتدرجه  01فیلتر در آون در دمای 
گرفت. پس از خشک شدن، بقایای روی فیلتر با یک قاشق استیل 

. رسوب باقی مانده به (11) منتقل شدند یاشهیشضد زنگ به ظرف 

)وزنی/ وزنی( در  NaI%01لیتری اضافه گردید. محلو   1بالن حممی 
ثانیه با دست تکان داده شد. سسس این  21بالن ریخته و حدوداً 
منتقل گردید و دوباره چند ثانیه  یتریلیلیم 211محلو  به یک بشر 

، مایع رویی شوند. پس از پنج بار تکرار نینشتهاجازه داده شد تا مواد 
با استفاده از یک فیلتر  یتریلیلیم 211شده در بشر  یآورجمع

. تمزیه و (11) میکرومتر الک گردید 00/1نیتروسلولزی با مش 
NOVEL NSZ- تحلیل نوری فیلترها با استفاده از استریومیکروسکوپ

 0/0با بزرگنمایی  Yongxin Opitics oNingbشرکت متعلق به  810
بالقوه شناسایی وبا  یهاکیوپالستبرابر بیشتر انمام گرفت  01تا 

استفاده از پنس از یکدیگر جدا و شمارش شدند. از یک عدسی 
 استفاده شد هاکیکروپالستیمچشمی مدر  بمنمور بررسی اندازه 

 سنجفیط. همچنین جهت تعیین ترکیبات پلیمری از دستگاه (21)
، ساخت 011نیکولت نکسوز  مد FTIR) ( تبدیل فوریه مادون قرمز

استفاده شد.  OMNICشرکت ترمونیکولت آمریکا متصل به نرم افزار 

 32حاصل  هافیطو  (cm  011-0111-1) محدوده مورد بررسی
 .(18) بودند cm  0-1 یریپذکیتفکپیمایش با 

 هاداده. پردازش 3
 اریحراف معو ان نیانگیممحاسبات آمار توصیفی، تعیین 

از روش  هادادهو همینطور برسسی نرما  بودن  هاکیکروپالستیم
شد.  انمام 20نسخه  SPSSاز نرم افزار  آزمون شاپیرو ویلک با استفاده

 استفاده شد. 2111 رسع نمودار از نرم افزار اکسل همچنین برای

 و بحث نتایج

 کیستکروپالیقطعه م 111در ممموع تعداد  (1)شماره  مطابق جدو 
از  ناشی ید و آلودگمورد مطالعه شمارش شدن منطقهدر رسوبات 

نتایج این  سبر اسا .داشت وجود هاستگاهیا یک در تمامیکروپالستیم
 یهاستگاهیا در هاکیکروپالستیمتعداد  تحقیق الگوی کمی توزیع

 <)قبل بندر(  یانزل <چمخاله  <مورد مطالعه به صورت آستارا 
این روند تغییرات به خوبی نشان . باشدیمد بندر( )بع یانزل <سومیگ
 نسبتاً از تمرکزتمام فصو  سا  در  توریستی یشهرهاکه  دهدیم

خزر  یایان آب دریجهت جر. باشندیمبرخوردار انسانی جوامع  باالی
 رانیا یهاکرانهاد آب در یز یو ژرفا (یبه جنوب شرق یاز شما  غرب)

 تممع منمر به شده و هاهندیآال حرکت انیجر یکند باعث

(. 1310)کوپی،  شوندیمسواحل آستارا در  ژهیوبه هاکیکروپالستیم
مدر   یبا استفاده از لنز چشم هاکیکروپالستیمابعاد 
 یریگاندازه متریلیم 2/1-13/0در محدوده  کروسکوپیومیاستر

 هاکیکروپالستیماندازه  نیانگیم( 1مطابق جدو  )شماره شدند و 
توانند که عالوه بر اثرات مستقیع می باشدیم متریلیم 03/1 ± 08/1

 .فراهع نمایند هاندهیآالرا برای جذب سایر  یاگستردهسطح 

در  (8)( 2121و همکاران ) Heتحقیقات  درهمین راستا نتایج
در رساوبات  (11)( 2121و همکاران ) Mehdiniaاسترالیا و 

  mmکمتار از هاکیکروپالساتیم بخش عمدهانادازه  خازر احلیسا

با این ابعاد  اهکیکروپالستیمگزارش شده است هممنین به حضور  3
اشاره  سواحل استان گیالنان یآبز یبرا یک خطر جدیبه عنوان 
بالقوه  یعالوه بر عوارض جانبکه  دهدیمنشان  مطالعات .شده است

توسط آبزیان مانند آس  به  ها،کیکروپالستیم بلعیدناز  یناش
مختلف و مسدود کردن مسیر  یهااندامدستگاه گوارش، زخع شدن 

و  هاکیکروپالستیمساختار موجود در  یهاندهیآالخرو   تغذیه،
 نیمخرب ا یرگذاریتاث تواندیم زین ،آنهامتصل به  یهاندهیآال
در  هاکیکروپالستیماندازه کوچک . (21) دینما شتریرا ب هاندهیآال
موج  دریافت آسانتر و بیشتر این  هاآن تربزرگ یهااندازهسه با یمقا
 0 تا 2 با اندازه یهاکیکروپالستیمبطوریکه  شودیمنیز  هاندهیآال
ستع گوارش آبزیان باقی یمدت زمان زیادی در س توانندیم متریلیم

 یاهندهیآالبمانند و این موضوع فرصت مناسبی را برای آزاد شدن 
ساختاری و غیر ساختاری را در دستگاه گوارش موجودات فراهع 

 (22) نمایدمی
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 13که میکروپالستیک ها در  دهندیمنشان  (1نتایج مطابق جدو  )
قطعات  ،یارشتهدسته  3در ایستگاه مورد مطالعه از لحاظ شکل 

 ییو غشا یارشته یهاکیکروپالستیمقرار دارند.  ییو غشا یمتالش
 داشتند. هاستگاهیا یرا در تمام ین فراوانیوکمترن یشتریببه ترتی  

و  یارشته یهاکیکروپالستیمی فراوان نیشتریآستارا ب ستگاهیا
 را دارای قطعات متالش یانفراو نیشتریب نیکاسس ستگاهیو ا ییغشا
 .باشندیم

در دره  ساد ساهدر منطقه  Wang (2118) (0)و  Di در تحقیقات
سد  رسوباتبر روی  (23)( 1311و همکاران ) ، یگانه فرانیچکشور 

 جیدر رسوبات خل (1) (1311ده و همکاران )زا مانیاله، طالقان
و  ااینیرجیساواحل ودر  (1)( 2121)و همکاران  Dodsonو  فارس
پالستیکی ذرات  ،یمتاریلیم یارشاتهذرات ی نیز شامال یناایکارول

دفع  ،(2) (2111) و همکاران Browneعقیده  به. اندبودهغالا  
منبع  کیشسته شده،  یهالباساف یآلوده با ال یشهر یپسماندها
ا و یکتوریدر انگلستان، ونکوور، و یارشته یهاکیپالست برایعمده 

گر ید یاز طرف. گزارش شده است یعنوان مراکز عمده شهراتل بهیس
 یارشته یکیعنوان منابع ذرات پالست بهنیز  هایکشتو  هابندرگاه

، هاکیکروپالستیماند. به منمور تمزیه و تحلیل انواع معرفی شده

میکروپالستیک بر اساس بیشترین میزان فراوانی در هر  01تعداد 
تصادفی با استفاده از پنس برداشته  طوربهایستگاه، در کاغذ فیلتر 

 (PES) استریپل ،(PP) لنیپروپیپل، (PE) لنیاتیپلمر یوع پلن 0شد و 
شناسایی شدند  ATR-FTIRبا استفاده از دستگاه  (PS) رنیاستایپلو 

( فراوانی پلیمرهای یافت شده در 3بر اساس نمودار شکل ) (.2)شکل 
 <قطعه  23با  لنیاتیپلصعودی شامل   یترتبهمختلف  یهاستگاهیا
 0استایرن با پلی <قطعه  11با  استریپل <قطعه  13با  لنیپروپیپل

 در تحقیق حاضر افت شدهی یکپالست نیترجیراقطعه بودند. بنابراین 
 یو ناج یلیاسماعکه این نتایج با مشاهدات  باشدیم لنیاتیپل
 (2121و همکاران ) Mehdinia،سواحل بندرعباس در (3)( 1310)
در  (8)( 2121و همکاران ) He،در رساوبات ساواحل خازر (11)

 قطر مطابقت دارد. در (20) (2110و همکاران ) Castilloو استرالیا 

، هاکیکروپالستیمبرای منبع مهع  کدر ادامه اشاره شده است که ی
 هازیرا بررسی هاستلباس یشستشو ناشی از افیآلوده به ال فاضالب
سبت ن هیشب هادر لباس کار رفتهبه استریپلکه نسبت  دهدمینشان 
هایی است ده فاضالبکنن افتیدر هایاستر آنالیز شده در محیطپلی

 اند.تشوی منسوجات بودهسهای شفراینده ریتأثکه تحت 

 یبردارنمونه یهاستگاهیاو شکل در  (mm) به لحاظ اندازه هاکیکروپالستیمفراوانی : 1جدو  

Table 1: Frequency of microplastics in terms of size (mm) and shape in sampling stations 

شماره 

 اهایستگ
 نام ایستگاه

 تعداد کل شکل

 میکروپالستیک

انحراف  ± نیانگمی

 غشایی قطعات یارشته اریمع

 01/1 ± 10/1 120 1 20 11 آستارا 2

 31/1 ± 12/1 01 0 1 30 تالش 1

 00/1 ± 11/1 110 0 23 11 گیسوم 1

 01/1 ± 11/1 03 0 10 32 رضوانشهر 7

 03/1 ± 11/1 113 3 21 83 الف )قبل از بندر(-انزلی 8

 02/1 ± 13/1 113 2 20 10 ب )بعد از بندر(-انزلی 8

 01/1 ± 11/1 11 1 01 00 کاسسین 4

 30/1 ± 10/1 31 1 21 1 چابکسر 5

 30/1 ± 11/1 11 1 11 0 کالچای 9

 01/1 ± 18/1 32 1 11 21 رودسر 24

 00/1 ± 10/1 111 3 21 81 چمخاله 22

 32/1 ± 12/1 22 1 1 13 امین آباد 21

 01/1 ± 11/1 30 2 11 11 کیاشهر 23

 03/1 ± 08/1 111 38 200 010 ممموع 

 
 یهاانیجر (21) (2110)و همکاران  Wesselهمچنین به عقیده 
نقش بسیار  هاکیکروپالستیمدها در پراکنش دریایی و جزر و م

، بطری، یکیپالست سهیدر ک ،لنیپروپیپلو  لنیاتیپلمهمی دارند. 
 کاربه یو بهداشت یشیمحصوالت آرالع، ظروف و نیز ی، فیدرب بطر

 درمقاومت و ن یینه نسبتاً پایهز. این پلیمرها به دلیل روندیم
 استرهایپلهستند.  یمریپلمحصوالت  نیترپرمصرفجزء  باال یدماها

 و یساختمان یهاپالل ،یسازیکشت، یع نساجیشتر در صنایز بین
 .اربرد دارندک زات حمل ونقلیتمه

کبار مصرف یو ظروف  یبندبستهدر  یاگسترده طوربه رنیاستایپل
محصوالت در اثر  نای. (20, 20, 12) ردیگیقرارممورد استفاده 

ی در محیط دریایی کیولوژیو ب ییایمیش ،یکیزیمختلف ف یهاندیفرآ
در  شتریو ب شوندیمشکسته  ترکوچکات شده و به قطع  یتخرخزر 
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این . رندیگیمقرار  انیآبز هیمورد تغذ ،متریلیم 0-1 نیب یهااندازه
نوبه خود گردند که به زیرسب  اختال  غدد درون توانندترکیبات می

 گذار باشندریسرطان تأث مادیرشد و ا ،مثل دیبر تحرک، تول تواندیم

فنل و فتاالت که در ساختار  سیمانند ب یباتیترک همچنین .(12)
، ییزاسرطانو  یاثرات هورمون به دلیل دوجود دارن هاکیکروپالستیم

 .(21) خواهند بود ییغذا رهیدر زنم یجد یدیتهد

 

  
  

  

 

 رنیاستایپلاستر، )د( پروپیلن، ) ( پلیاتیلن، )ب( پلیپلی شامل )الف( هامیکروپالستیک FTIR-ATRطیف  :1شکل 

Fig. 2: Microplastic FTIR-ATR spectra: (a) polyethylene, (b) polypropylene, (c) polyester, (d) polystyrene 
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 هاستگاهیمرها در رسوب اینوع و تعداد پل :3ل کش

Fig. 3: Type and number of polymers in the sediment of sampling stations 

 
مانند  یخطرناک باتیجذب ترک یبرا یبستر پلیمرها عالوه بر این،

PCBs ، که خود  باشندیمو روی و عناصری نمیر سرب انواع سموم
 دیرا تشد مواد نیا یاثرات آلودگ و بوده هاندهیآال یینمااز بزرگ ینوع
و  ییایجغراف تیسواحل خزر به سب  موقع کلی طوربه .(28) کندیم
 ا،یو در یتوأم از خشک یریرپذیتأثو  یستیتنوع ز ،یعیطب یهایژگیو

انواع ورود . شودیحساس و شکننده محسوب م یامنطقه
 یستیتور ،یشهر یهازباله قیاز طر به این سواحل هاکیکروپالستیم
این  مندانستیز یرا برا یابالقوهخطرات  تواندیم صنعتی، و

 .(11) نماید مادیابا ارزش  اکوسیستع

 گیرینتیجه

 یهایژگیوو  یفراوانا یبررسا ،مطالعاه انیا ازهادف 
باتوجه . باشدیمگیالن استان  یرسوبات ساحل در هاکیکروپالساتیم

پلیمرهای عمده شناسایی شده در این تحقیق مربوط  به اینکه
وجود  بنابراین باشندیم رنیاستایپلو  لنیپروپیپل ،لنیاتیپل
و قطعات طناب و  لنیاتیپل یبرا هایبطرو  یکیپالست یهاسهیک

نیز و  هستند یلنیپروپیپل دارای ساختار عمدتاًکه  هایبطردرب 
 دارای ساختمان یآب معدن یهایبطرمنسوجات و  یهاهتک
ظروف و لوازم  و هممنین بسیاری از باشندیم استرگرمافرمیپل

منابع ، بنابراین اثرات اندشده رنساختهیاستایپلاز انواع  یکیپالست
 سواحلدر ها کیپالستکرویش میبر افزا یستیتور ،یتمار ،یشهر
های قه در اشکا  و اندازهبه خوبی در محیط زیست منط النیگ

 سیبمانند  ییزاسرطان ترکیبات. وجود مختلف قابل مشاهده هستند
در فلزات سنگین  جذبو  هاکیکروپالستیمفنل و فتاالت در ساختار 

بصورت مستقیع و غیر  هاندهیآالشود تا این باعث می مواد نیسطح ا
د قرار مستقیع سالمت اکوسیستع ساحلی دریای خزر را مورد تهدی

 .دهند

بر روند تغییرات کمی و کیفی نمارت مستمر بایست بنابراین می
در نوار ساحلی دریای خزر به ویژه در استان گیالن  هاکیکروپالستیم

که از تراکع جمعیتی باالیی برخوردار هستند به امری ضروری تبدیل 
ر نمومشود بهساس نتایج این تحقیق، پیشنهاد میبرا ،رواز این .شود

های طور حفاظت از گونهعمومی و همین بهداشت وتوجه به سالمت 
، مطالعات پیوسته در راستای خزر فرد اکوسیستع دریایهمنحصر ب

ها در دستگاه گوارش آبزیان این تعیین میزان و نوع میکروپالستیک
های ذیربط پژوهشی سازمان یهاتیاولوکار و  اکوسیستع در دستور

 (31, 21) قرار گیرد.

 مشارکت نویسندگان

درصد و نویسندگان دوم و  01ه مسئو  در نگارش این مقاله نویسند
 .اندتهداشدرصد نقش  31سوم هرکدام 
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