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چکیده
اســتفاده گســترده بشــر از م ـواد پالســتیکی در سراســر
جهــان و عــدم امحــای کامــل زبالههــای بــه وجــود
آمــده از آن و بــه دنبــال آن پخــش وســیع ایــن زبالههــا
در اکوسیســتمهای مختلــف ،منجــر بــه ایجــاد نوعــی از
آلودگــی بــه نــام آلودگــی پالســتیکی شــده اســت .ایــن
آلودگــی بــر حســب ان ـدازه ،شــامل آلودگــی بــه ماکــرو
پالســتیکها و آلودگــی بــه میکــرو پالســتیکها
میباشــد .بــه دلیــل همجــواری شــهرهای بــزرگ بــا
س ـواحل ،ایــن م ـواد بــه اکوسیســتمهای آبــی نیــز وارد
شــدهاند .میکروپالســتیکها در اکوسیســتمهای مختلــف
آبــی ،در آب شــیرین ،محیــط دریایــی ،قطــب شــمال ،تــا

اعمــاق دریا ،رســوبات بســتر و ســطوح مختلــف آب یافت
شــدهاند .عــاوه بــر حضــور در اکوسیســتم ،اثــر وجــود
ایــن آالینــده در محیــط نیــز مــورد توجــه و مطالعــه قـرار
گرفتــه اســت و منجــر بــه درک اث ـرات متفــاوت آن بــر
جانـداران ایــن اکوسیســتمها و اثبــات حضــور در ســطوح
مختلــف زنجیــره غذایــی نیــز گردیــده اســت .پهنههــای
آبــی کشــور ایـران نیــز از ایــن آلودگــی در امــان نبــوده و
وجــود ایــن ذرات در رســوبات ،ســطح آب و جانـداران ایــن
اکوسیســتمها بــه تأییــد رســیده اســت.
کلمــات کلیــدی :آلودگــی ،میکــرو پالســتیک،
موجــودات آبزی ،اکوسیســتم آبــی ،آب  ،پالســتیک.

مقدمه
در طــول قــرن گذشــته افزایــش نمایــی در تقاضــا
و تولیــد پالســتیک وجــود داشــته اســت .در
حــال حاضــر مقــدار قابــل توجهــی از زبالههــای
پالســتیکی در ســواحل ،بســتر دریــا و در ســطح آب
یافــت میشــوند .بخــش بزرگــی از زبالههــا بــر
بســتر دریــا اغلــب پالســتیکی هســتند ،بــه عنــوان
مثــال در مطالع ـهای در ژاپــن زبالههــای پالســتیکی
 %80-85زبالههــای کــف دریــا را تشــکیل دادهانــد و
ایــن نــوع زبالههــا تــا  %98زبالههــای دریایــی را در
ســواحل شــامل میشــوند .زبالههــای پالســتیکی،
محیطهــای دریایــی را از مناطــق قطبــی تــا اســتوایی
آلــوده کردهانــد و بــه صــورت شــناور در ســطح آب،
بــر بســتر دریــا و نوارهــای ســاحلی یافــت میشــوند.
مــواد پالســتیکی شــایعترین ترکیــب 60-80
درصــد تمــام زبالههــای دریایــی هســتند (Nerland
 .)et al., 2014ایــن نــوع از آلودگــی بــه دلیــل آنکــه
یــک تهدیــد بــرای حیــات وحــش اســت و میتوانــد
اثــرات اقتصــادی مهمــی در ماهیگیــری داشــته باشــد
مــورد توجــه و اهمیــت قــرار دارد .مــوارد زیــادی
در مــورد اثــرات قطعــات پالســتیکی بــزرگ (ماکــرو
پالســتیکها) در محیطهــای دریایــی گــزارش شــده
اســت .طیــف وســیعی از گونههــای دریایــی ،از جملــه
پرنــدگان ،الک پشــتهای دریایــی و پســتانداران
دریایــی بــه دلیــل گرفتــاری در پالســتیکها و یــا
مصــرف آنهــا ،تحــت تأثیــر قــرار میگیرنــد و ...
و بــا عواقبــی از جملــه اختــال حرکــت ،کاهــش
توانایــی تغذیــه ،خروجــی تولیــد مثــل ،پارگــی ،زخــم
و مــرگ روبــرو میشــوند (.)Nerland et al., 2014
در عیــن حــال ،دفــع نامناســب ،از دســت دادن تصادفــی
و تکــه تکــه شــدن مــواد پالســتیکی ،منجــر بــه
افزایـ�ش ذرات کوچـ�ک پالسـ�تیکی و الیـ�اف( (�micro
 5 < plasticsمیلــی متــر) و آلودگــی محیطزیســت
شـ�ده اسـ�ت .واژه میکـ�رو پالسـ�تیکها( (�microplas
 )ticsبــرای اولیــن بــار توســط تامپســون و همــکاران
بــه کار بــرده شــد کــه حضــور پالســتیک را در انــدازه
حــدود  50میکرومتــر در خطــوط ســاحلی و در ســتون
آب گــزارش نمودنــد .اســتفاده از ایــن عبــارت شــامل
تمــام اقــام زبالههــای پالســتیکی کــه کوچکتــر از 5
میلــی متــر باشــند نیــز میگــردد (.)Arthur et al., 2008
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میکــرو پالســتیکها بــر اســاس منشــأ بــه اولیــه
و ثانویــه گــروه بنــدی میشــوند .پالســتیکهایی
کــه بــه ابعــاد میکروســکوپی ســاخته میشــوند بــه
عنــوان میکــرو پالســتیک اولیــه تعریــف شــده و
معمــو ًال میتواننــد مســتقیم ًا بــه عنــوان دانههــای
مــورد اســتفاده بــرای انفجــار هــوا در اســپریها ،بــه
شــکل گرانــول و پــودر ،بــرای تولیــد محصــوالت
پالســتیکی بزرگتــر و نیــز اســکرابر (الیــه بــردار)
در تمیزکنندههــای ســاینده مــورد اســتفاده در
لــوازم آرایشــی و محصــوالت پــاک کننــده ،بــه کار
رونــد؛ در عیــن حــال ایــن مــواد در تکنولــوژی air
 ،blastingبــه صــورت گســترده مــورد اســتفاده
قــرار میگیرنــد .میکــرو پالســتیکهای ثانویــه
از شکســتن پالســتیکهای بزرگتــر در دریــا
و خشــکی بــه وجــود آمــده و در گــذر زمــان طــی
مجموعــهای از فرایندهــای فیزیکــی ،شــیمیایی و
زیســتی تجزیــه شــده و بــه اجــزای کوچکتــر تبدیــل
میشــوند .بــا قــرار گرفتــن پالســتیک در معــرض
نــور خورشــید بــرای مــدت زمــان طوالنــی ،اشــعه
مــاوراء بنفــش موجــب اکسیداســیون در ماتریــس
پلیمــر و شکستهشــدن پیونــد میشــود.
بــه طــور کلــی زبالههــای دریایــی ناشــی از ورود
مســتقیم یــا غیــر مســتقیم زبالههــای تفکیــک
نشــده بــه دریاهــا و اقیانوسهــا اســت و ورود میکــرو
پالســتیک بــه دریــا نیــز ناشــی از نشــت ایــن مــواد
از محلهــای دفــع زبالــه اســت .نیمــی از جمعیــت
جهــان در  80/46کیلومتری ســواحل مســتقر هســتند
و میکروپالســتیکها پتانســیل باالیــی بــرای ورود
بــه محیطزیســت دریایــی از طریــق رودخانههــا و
سیســتمهای فاضــاب را دارنــد.
ایــن مــواد میتواننــد از طریــق زهکشــی داخلــی
و صنعتــی بــه آبراهههــا وارد شــوند و چــون
سیســتمهای تصفیــه فاضــاب قطعــات پالســتیکی
بــزرگ را بــه دام میاندازنــد و ذرات کوچکتــر
نیــز اکســیده میشــوند ،مقادیــر زیــادی میکــرو
پالســتیک میتوانــد از سیســتم تصفیــه فاضــاب
عبــور کــرده ،وارد آبراهههــا و رودخانههــا شــده
و نهایتــ ًا بــه دریــا و اقیانــوس برســد .گردشــگری
ســاحلی ،ماهیگیــری تفریحــی و تجــاری ،صنایــع

کشــتیرانی و صنایــع دریایــی (نفــت و گاز) منابــع
ورود مســتقیم ایــن آالینــده بــه محیــط دریایــی
هســتند و در حــال حاضــر تورهــای ماهیگیــری
یکــی از مهمتریــن زبالههــای دریایــی پالســتیکی
محســوب میشــوند ( .)Cole et al., 2011اخیــراً بــه
موضــوع در حــال ظهــور میکــرو پالســتیکها در
محیطزیســت دریایــی توجــه زیــادی شــده اســت
میکروپالستیکهادر زیستبومهای آبی
مطالعــات در دهــه گذشــته نشــان دادهانــد کــه
میکــرو پالســتیکها در محیطزیســت دریایــی در
ســطح دریــا ،ســواحل و بســتر دریــا منتشــر شــدهاند
و فراوانــی آنهــا از دهــه  1960افزایــش یافتــه
اســت ( .)Nerland et al., 2014ایــن نــوع آلودگــی در
همــه جــا و بــه صــورت مــداوم در اقیانوسهــای
جهــان وجــود دارد و آشــکارا موجــودات زنــده
دریایــی را بــه دلیــل حضــور مســتند خــود در همــه
اکوسیســتمهای دریایــی ،زمــان اقامــت طوالنــی و
گرایــش بــه مصــرف توســط موجــودات زنــده تهدیــد
میکننــد (.)Arthur et al., 2008
در محیطزیســت دریایــی ،ضایعــات میکــرو
پالســتیکها در زیســتگاههای طبیعــی از قطــب
تــا قطــب و از ســطح اقیانــوس بــه بســتر زیــاد
شــده ،مهاجــرت و تجمــع میباینــد .همچنیــن
ایــن ضایعــات در ســواحل شــهری و رســوبات بکــر
و دســت نخــورده تهنشــین میشــوند (Thompson
 .)et al., 2004بررســی حضــور ایــن ذرات در رســوبات
ســواحل کشــور بلژیــک (لنگرگاههــای ســاحلی،
ســواحل و مناطــق زیــر جزرومــدی) ،حاکــی از
پراکنــش ایــن ذرات در ایــن مناطــق و نیــز مقــدار
زیــاد آنــان بــه خصــوص در لنگرگاههــا اســت
( .)Claessens et al., 2011حضــور ایــن ذرات در
رســوبات تــاالب نیــز مــورد توجــه بــوده و مقادیــر
بــاالی میکــرو پالســتیکها بــه خصــوص در مناطــق
نزدیــک بــه خشــکی گــزارش شــده اســت (Vianello
 .)et al., 2013خورهــای خلیــج مکزیــک نیــز در مــورد
آلــوده بــودن بــه ذرات میکــرو پالســتیکها مطالعــه
شــده و مشــخص شــد مناطقــی کــه در معــرض
مســتقیم جریانــات و جــزر و مــد هســتند مقادیــر و
تنــوع باالتــری از ایــن ذرات را دارنــد (,.Wessel et al

( .)Hidalgo-Ruz et al., 2012ایــن ذرات همــه جــا
حاضــر ،شــکل پایــداری داشــته و و بــرای تخریــب
شــدن کامــل ،بــه گذشــت قرنهــا نیــاز دارنــد .در
واقــع میکــرو پالســتیکها نتایــج اولیــه تخریــب
پالســتیک هســتند کــه بــه محیطزیســت منتشــر
شــدهاند (.)Fossi et al., 2012

 .)2016حتــی آلودگــی رســوبات در دریــای عمیــق
( )deep seaو در اعمــاق  1100تــا  1500متــری
دریــای مدیترانــه و اقیانــوس اطلــس نیــز گــزارش
شــده اســت (.)VanCauwenberghe et al., 2013
در ســالهای اخیــر ایــن آلودگــی در آبهــای
شــیرین نیــز مطــرح شــده اســت؛ چنانکــه
شــواهدی مبنــی بــر وجــود میکــرو پالســتیکها در
رودخانههــا و سیســتمهای آب شــیرین (Eriksen et
 )al., 2013و نیــز بلــع ایــن مــواد توســط ماهیــان آب
شــیرین وجــود دارد (.)Silva-Cavalcanti et al., 2017
میکروپالســتیکها بــه دلیــل انــدازه کوچــک خــود،
ایــن پتانســیل را دارنــد تــا توســط طیــف گســتردهای
از موجــودات دریایــی مصــرف شــوند .ایــن آالیندههــا
حتــی توســط فیتوپالنکتونهــا نیــز مصــرف
میشــوند .میکــرو پالســتیکهای متوســط ()mµ1
توســط دیاتومــه  Skeletonema costatumجــذب
شــده و بــر فتوســنتز و قابلیــت رشــد آن تأثیــر منفــی
میگذارنــد ( .)Zhang et al., 2016پلــی اســتایرن در
جلبــک  Chlorella pyrenoidosaباعــث ایجاد اســترس
اکســیداتیو شــده ،موجــب تأخیــر در رســیدن بــه فــاز
لگاریتمــی میشــود ،بــا ایــن حــال ایــن جلبــک
قابلیــت جبــران ایــن تأخیــر را دارا اســت (Mao et
 .)al., 2018در عیــن حــال میکــرو پالســتیکها
بــه صــورت متوســط دارای  %4ترکیبــات افزودنــی
هســتند؛ ایــن مــواد افزودنــی یــا شــیمیایی نیــز دارای
پتانســیل بــاال بــرای صدمــه بــه محیطزیســت
و حتــی ســامت انســان هســتند .پتانســیل اثــر
میکــرو پالســتیکها بــر محیطزیســت وابســته بــه
انــدازه ایــن آالینــده میباشــد .بــا افزایــش انــدازه
میکروپالســتیکها ،قــدرت جــذب آنهــا (احتمــا ًال
بــه دلیــل افزایــش ســطح) بیشــتر میشــود .در
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حقیقــت رنــگ نیــز بــه عنــوان یــک عامــل اثرگــذار
در بلــع ایــن آالینــده توســط موجــودات دریایی شــناخته
میشــود .رنگهــای خاصــی در جــذب شــکارچی بــه
طعمــه نقــش دارنــد ،برخــی محققــان دریافتــد کــه
رنــگ آبــی ،رنگهــای روشــن یــا شــفاف و ســیاه،
بیشــتر بلعیــده میشــوند (.)Naji et al., 2019
مطالعــات آزمایشــگاهی نشــان دادهانــد کــه
بیمهــرگان :ســخت پوســتان ،صدفهــا ،کرمهــا
پرتــار و آمفــی پودهــا ( ،)Amphipodsقطعــات میکــرو
پالســتیکی را مصــرف خواهنــد کــرد (Thompson
 .)et al., 2004همچنیــن مشــخص شــده اســت کــه
گلولههــا و قطعــات پالســتیکی ،مــواد شــیمیایی آب
گریــز از جملــه پلــی کلــرو بــی فنیلهــا (،)PCBs
هیدروکربنهــای چنــد حلقــه آروماتیــک ( )PAHsو
 nonylphenolsرا جــذب و حمــل کــرده و ایــن آالینده
را بــه موجــودات منتقــل میکننــد (.)Rios et al., 2007
ایــن ذرات میتواننــد اثــرات فیزیکــی و شــیمیایی را
در موجــودات زنــدهای کــه آنهــا را مصــرف کردهانــد،
موجــب شــوند .در صــورت بلــع ،ایــن آالینــده ممکــن
اســت از روده عبــور کــرده و یــا در دســتگاه گــوارش
حفــظ شــده و باقــی بمانــد (.)Browneet al., 2007
ممکــن اســت الیــاف بــه هــم گــره خــورده و انبــوه
شــوند کــه در صــورت مســدود نمــودن ضمائــم
گوارشــی و بــا تأخیــر انداختــن عبــور غــذا میتوانــد
خطرنــاک باشــد ( .)Lusher et al., 2013ایــن آالیندههــا
میتواننــد توســط ماســلها ( )Mytilus edulisبلعیــده
شــده و در بافــت بــدن جــای بگیرنــد و تــا  48روز
نیــز باقــی بماننــد ( .)Brown et al., 2007بلــع میکــرو
پالســتیکها توســط موجــودات دیگــر (کرمهــای
پرتــار ،بارناکلهــا ،آمفــی پودهــا و خیارهــای دریایــی)
نیــز در آزمونهــای آزمایشــگاهی مــورد تاییــد قــرار
گرفتــه اســت (.)Thompson et al., 2004
انتقــال میکــرو پالســتیکها در زنجیــره غذایــی و
جانمایــی میکــرو پالســتیکها در بــدن موجــود دریایی
نیــز مــورد توجــه بــوده اســت و انتقــال ایــن ذرات از
ماســل  Mytilus edulisبــه گونـهای خرچنــگ Carcinus
 maenasو حضــور ایــن ذرات نــه تنهــا در معــده بلکــه
در تخمــدان ،همولنــف و آبشــشهای خرچنــگ نیــز
مشــاهده شــده اســت (.)Nelson and Farrell, 2013
 Setäläو همــکاران نیــز انتقــال میکــرو پالســتیکها را
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در شــبکه غذایــی زئوپالنکتونهــای دریــای بالتیــک در
آزمایشــگاه بررســی نموده و انتقــال ایــن ذرات را در طی
ســطوح غذایــی پالنکتونهــا نشــان دادهانــد (Setälä
 .)et al., 2014در عیــن حــال مجــاورت کوتــاه مــدت
( 5روزه) بــا میکــرو پالســتیک از نــوع پلــی اســتایرن
موجــب تجمــع ایــن ذرات در بافــت آبشــش ،کبــد و
روده ماهــی زبــرا شــده ولــی میکــرو پالســتیکهای
کوچــک تنهــا در آبشــش مشــاهده شــدند .تجمــع
ایــن آالیندههــا در کبــد ،موجــب تغییــر در متابولیــک
کبــد و بالطبــع اختــال در متابولیســم چربــی و انــرژی
میگــردد .ایــن آالیندههــا بــه عنــوان یــک عامــل
اســترس اکســیداتیو در ایــن ماهــی بــه عنوان یــک ماهی
مــدل شــناخته شــده اســت (.)Lu et al., 2016
بــا ایــن حــال تحقیقــات محــدودی در مــورد مصــرف
میکــرو پالســتیکها در محیــط طبیعــی موجــود اســت.
چنانچــه  Foekemaو همــکاران بــا نمونــه بــرداری از
ماهیــان دریــای شــمال در  2ســال متوالــی ،حضــور
 microplasticsرا در دســتگاه گــوارش ماهیــان  7گونــه
ماهــی پالژیــک ( )pelagicشــاملGadus morhua, :
�Merlangius merlangus, Melanogrammus aeglefi
�nus, Clupea harengus, Trachurus trachurus, Eu

 trigla gurnardusگــزارش نمودنــد (Foekema et al.,
 .)2013بــا بررســی محتــوی میکــرو پالســتیکهای
موجــود در دســتگاه گــوارش ماهیــان مناطــق جــزر و
مــدی و بــا توجــه بــه نــوع تغذیــه ماهیــان ایــن منطقه،
ثابــت شــده کــه ماهیــان همــه چیزخــوار ،میکــرو
پالســتیک بیشــتری نســبت بــه ماهیــان گیاهخــوار
مصــرف میکننــد (.)Mizraji et al., 2017
حضــور ایــن آالینــده در موجــودات بــاالی زنجیــره
غذایــی ماننــد کوســه و نهنــگ نیــز بررســی شــده
اســت؛ اخیــراً مصــرف ایــن ذرات توســط کوســه ماهــی
 Galeus melastomusدر دریــای مدیترانــه گــزارش
شــده اســت ( .)Alomar and Deudero, 2017در یــک
مطالعــه مــوردی بــر روی نهنگهــای دریــای مدیترانــه
گونــه  Balaenoptera physalusو منابــع غذایــی آنــان و
نیــز بررســی میکــرو پالســتیکها در محیــط زندگــی
ایــن موجــودات ،غلظــت بــاالی میکــرو پالســتیکها
در محیــط آبــی و در فیتوپالنکتونهــا مشــاهده شــده،
همچنیــن در بافــت چربــی زیــر پوســت ()blubber
نهنگهــای بــه خشــکی آمــده میکــرو پالســتیک

از جنــس فتــاالت شناســایی شــده و مشــخص شــد
کــه ایــن نــوع ازمیکــرو پالســتیکها میتواننــد بــه

عنــوان یــک ردیــاب در جــذب میکــرو پالســتیکها
محســوب شــوند (.)Fossi et al., 2012

آلودگی به میکرو پالستیکها در آبهای ایران
در دهــه اخیــر همگام با مطالعــات جهانــی ،در آبهای
ایــران چندیــن تحقیــق منطقــهای در خــزر ،دریــای
عمــان و خلیــج فــارس در مــورد حضــور و آلودگــی بــه
میکــرو پالســتیکها انجــام شــده اســت.
بررســی حضــور و پراکنــش میکــرو پالســتیکها در
آبهــای ســطحی و رســوبات ســواحل جنوبــی دریــای
خــزر ،وجــود ایــن ذرات آالینــده را بــه شــکل ذرات
ریــز و صــاف و از انــواع پلــی اتیلــن ،پلــی پروپیلــن و
پلــی اســتایرن ،مشــخص نمــود .بیشــترین و کمتریــن
مقــدار ایــن ذرات در ســتون آب در شــهر نــور و بابلســر
شناســایی شــده و بیشــترین مقــدار ایــن آالیندههــا
در رســوبات ســاحلی شــهرهای نــور و نوشــهر یافــت
گردیــد ( .)Mataji et al., 2019بــا مطالعــه رســوبات
ســطحی ســواحل نــور در دریــای خــزر ،میکــرو
پالســتیکها بــه شــکل پلــت رزیــن بیشــترین
نـ�وع ایـ�ن آالینـ�ده تشـ�خیص داده شـ�دند( (�Masoud
 .)nik et al., 2017البتــه بــا توجــه بــه وجــود گســترده
زبالههــای ماکــرو پالســتیکی در نــوار ســاحلی دریــای
خــزر و حضــور تقریب ـ ًا دائمــی گردشــگران در منطقــه،

آلودگــی میکــرو پالســتیکی در رســوبات و بالطبــع
موجــودات دریایــی بخصــوص شــکم پایــان و لجــن
خــواران نواحــی مطالعــه نشــده دور از ذهــن نیســت،
گرچــه مطالعــات میدانــی مــورد نیــاز اســت.
اخیــراً در مطالع ـهای بــر رســوبات ســاحلی در دریــای
عمــان ،ذرات میکــرو پالســتیک از نــوع پلــی اتیلــن،
پلــی پروپیلــن و نایلــون ،عمدتـ ًا بــه صــورت رشــتهای
و فیبــر و بــه رنگهــای ســفید ،ســیاه ،آبــی ،قرمــز و
ســبز یافــت شــدهاند کــه شــاهدی بــر آلودگــی ایــن
منطقــه بــوده ( )Kor et al., 2020و آلودگــی ســواحل
کها نیــز مشــاهده
تنگــه هرمــز بــه میکــرو پالســتی 
شــده اســت ( .)Naji et al., 2017بــا مطالعــه رســوبات
ســاحلی جزیــره خــارک ،آلــوده بــودن رســوبات ایــن
جزیــره نفتــی بــه ایــن ذرات اثبــات شــده و میکــرو
کها بــه عنــوان یــک حامــل بالقــوه بــرای
پالســتی 
دیگــر آالیندههــا شــناخته شــدند و بیــن میــزان
میکــرو پالســتیکها در رســوبات ســاحلی و غلظــت
هیدروکربنهــای آروماتیــک چنــد حلقــهای ارتبــاط
مســتقیم برقــرار اســت (.)Akhbarizadeh et al., 2016
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ذرات میکــرو پالســتیک بــا اشــکال و انــواع متنوعــی
در رســوبات ســطحی بندرعبــاس یافــت شــده و
رابطــه مشــخصی بیــن کل میکــرو پالســتیکها،
انــدازه رســوبات و فلــزات ســنگین مشــاهده شــده
ولــی برخــاف مطالعــه  ،Akhbarizadehرابطــهای
بیــن میکروپالســتیکها و هیدروکربنهــای
آروماتیــک چنــد حلقـهای وجــود نداشــت .در مطالعــه
دیگــری در همیــن منطقــه انــواع مختلــف میکــرو
پالســتیکها شــامل پلــی اســتایرن ،پلــی اتیلــن
ترفتالیــت ،پلــی پروپیلــن و پلــی اتیلــن یافــت شــده و
تفــاوت معنـیداری در مقادیــر میکــرو پالســتیکها در
نواحــی مــورد اســتفاده انســان و نواحــی بکر مشــخص
گردیــده اســت (.)Nabizadeh et al., 2019
کهای کوچــک (کوچکتــر از 1
میکــرو پالســتی 
میلیمتــر) در رســوبات جنگلهــای مانگــرو در بنــدر
لنگــه ،بنــدر گلــکان ،بنــدر انگــور ،مــارو و لشــتقان
شناســایی شــده اســت و عمدتــا بــه رنــگ ســیاه و
آبــی مشــاهده شــدند (.)Naji et al., 2019
بــا توجــه بــه اهمیــت اکولوژیکــی ایــن جنگلهــا و
حضــور گونههــای متفــاوت موجــودات دریایــی ،ایــن
ذرات توســط موجــودات دریایــی باالخــص لجــن
خــواران ( )deposit feedersبــا غــذا اشــتباه گرفتــه
شــده و بلعیــده میشــوند .بــا مطالعــه  15نقطــه در
کل آبهــای ســطحی خلیــج فــارس (آبهــای ایــران)
در گشــت دریایــی مؤسســه ملــی اقیانــوس شناســی و
علــوم جــوی در ســال  2018میکــرو پالســتیکهای
یافــت شــده بیشــتر از نــوع پلــی اتیلــن و پلــی پروپیلن
و بــه صــورت رشــتهای بــوده و اکثــراً بــه رنــگ ســفید
یــا آبــی گــزارش شــدند (.)Kor and Mehdinia, 2020
شــواهدی نیــز از انتقــال ایــن آالیندههــا در
زنجیــره غذایــی منطقــه خلیــج فــارس در دســت
بــوده و آلودگــی  5گونــه نــرم تــن صــدفدار
�Cerithidea cingulata, Thais mutabilis, Amiantis um

 Pinctada radiataو bonella, Amiantis purpuratus
بــه میکــرو پالســتیکها در مناطــق بنــدر لنگــه،
انگــور و گلــکان گــزارش شــده و حضــور ذرات پلــی
اتیلــن ،پــل اتیلــن ترافتالــت و نایلــون در بافــت نــرم
ایــن دوکفهایهــا و شــکم پایــان دیــده شــده اســت
(.)Naji et al., 2018
در عیــن حــال بــا بررســی و ســنجش حضــور میکــرو
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پالســتیکها در دســتگاه گــوارش شــش گونــه ماهــی
ارزشــمند خلیــج فــارس ،وجــود ایــن آالیندههــا در گونههای
Sillago sihama, Diagramma pictum, Lutjanus

 Epinephelus coioidesو johnii, Otolithes ruber
( .)Ghattavi and Naji ,2019بــا توجــه بــه نــوع
تغذیــه ماهیــان ذکــر شــده ،ماهیانــی کــه عمدت ـ ًا از
بیمهرگانــی ماننــد ســخت پوســتان ک ـفزی و نــرم
تنــان تغذیــه میکننــد نســبت بــه گونههایــی کــه
عمدتــ ًا از ماهــی تغذیــه میکننــد ،دارای مقادیــر
بیشــتری از میکــرو پالســتیکها در دســتگاه گــوارش
خــود بودنــد .ایــن مســئله خــود میتوانــد نشــانه
آلودگــی رســوبات و حتــی وجــود ایــن آالینــده در
موجــودات پاییــن زنجیــره غذایــی در مناطــق مطالعــه
نشــده نیــز باشــد.
آلودگــی زیســت بــوم دریایــی ایــران بــه میکــرو
پالســتیکها و خطــرات جانبــی آن بــر موجــودات
دریایــی مشــخص بــوده و مطالعــات بیشــتری در
مــورد تأثیــر ایــن آلودگــی بــر تولیــد مثــل گونههــای
ارزشــمند ایــن پهنههــای آبــی مــورد نیــاز اســت؛ چــه
بســا ایــن آلودگــی از دالیــل کاهــش ذخایــر آبزیــان
باشــد .بــا تجمیــع مــوارد ذکــر شــده میتــوان نتیجــه
گرفــت کــه آلودگــی میکــرو پالســتیکی بــه عنــوان
یــک آلودگــی جدیــد در محیطهــای آبــی کشــور
بایــد مــورد توجــه قــرار گرفتــه و تــا حــد امــکان
از آلــوده شــدن بیشــتر اکوسیســتم جلوگیــری بــه
عمــل آورد Eriksen .و همــکاران روشهــای مختلفــی
بــرای کاهــش ورود میکــرو پالســتیکها بــه محیــط
پیشــنهاد دادنــد کــه عبارتنــد از :جایگزینــی میکــرو
پالســتیکها بــا دیگــر مــواد غیــر مضــر در صنایــع
آرایشــی بهداشــتی ،مهــار و بازیابــی ایــن ذرات و
جایگزینــی بــا مــواد دیگــر در ســاینده هــای صنعتــی،
بهبــود و ارتقــا فیلتــر کنندههــا در شستشــو دهندههای
صنعتــی ،بهبــود و ارتقــا سیســتمهای تصفیــه کننــده
فاضــاب و روانــاب بــا منشــأ خشــکی ،قانــون گــذاری
بهتــر و اجــرای بهتــر قانــون بــرای بهرهبــرداری از
زبالههــا ( .)Eriksen et al., 2018بــا توجــه بــه گــران
قیمــت بــودن و اینکــه عمــل بــه تمــام ایــن مــوارد
(در صــورت قابــل انجــام بــودن) ،نیازمنــد بــه زمــان
طوالنــی اســت ،در دســترسترین و ارزانتریــن راه
پیشــگیری آلودگــی ،مدیریــت دفــع زبالــه و جمــع
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تبدیــل بــه میکــرو پالســتیکها و نشــر بــه رســوبات
و ســطوح آب و در نتیجــه موجــودات دریایــی و حتــی
.انســان جلوگیــری میشــود

،آوری ماکــرو پالســتیکها از اطــراف رودخانههــا
 بدیــن.ســواحل و نیــز پاکســازی نــوار ســاحلی اســت
شــکل تــا حــدی از تخریــب ماکــرو پالســتیکها بــه
وســیله اشــعه آفتــاب و عوامــل فیزیکــی و در نتیجــه
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