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 زیانآب و آبی هایاکوسیستم در هاآن اثرات و هامیکروپالستیک

 

 ژدریا حسنی مهرداد ، سید*جمال رحیمی
 ایران کرج، تهران، دانشگاه طبیعي، منابع دانشکده شیالت، گروه

 jamalrahimi@ut.ac.ir ؛جمال رحیميمسئول مکاتبات:   

 

 یهازباله زانیم شیب افزابرف، سو مص دیتول هیرويب شیافزا نیاست. اروند رو به رشدی داشته  سال گذشته 66در  يکیپالستمواد  يجهان دیتول .چکیده

 و بمانند باقي سال 04 از بیش تا است ممکن پالستیک قطعات این آبي دریا محیط در .شونديم های آبياکوسیستمها وارد آن شتریب که شده است يکیپالست

ها میکروپالستیک گفته که به آن شونديم هیتجز تریکوچک تقطعابه  یو نور يکیمکان بیبا تخر جیتدر به حال نیا با .کنند آبزیان ایجاد برای ایبالقوه خطرات

 قطعات به هاآالینده این. اندگرفته قرار محققین توجه مورد اخیر دهه چند طي شناخته شده، کمتر و نوظهور هایآالینده به عنوان هامیکروپالستیک شود.مي

اندازند. بر اساس خطر مي به را جانداران سالمتو  شده وارد دریایي هایمحیط به مختلفي هایهار از که شودمي گفتهمتر میلي 0 از کمتر قطر با پالستیکي

 در هامیکروپالستیک اثر مهمترین پژوهشگران، از بسیاری شوند.مي آبزی دارمهره هزار صدها مرگ باعث دریا در موجود هایمطالعات انجام شده پالستیک

های در این مطالعه برا اساس بررسي .شوندمي مواد محیطي این که موجب پایداری. اندعنوان کرده هاآن روی بر شیمیایي هایهجذب آالیند را دریایي هایمحیط

 قبلي این آالینده معرفي و به اثرات آن روی آبزیان اشاره خواهد شد.

 .آبزیان آبي، هایاکوسیستم ها،میکروپالستیک ها،آالینده .های کلیدیواژه
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Abstract. Global production of plastic materials has grown rapidly over the past 66 years. This increase in production and 

consumption led to an increase the plastic waste, most of which enters aquatic systems. In the marine environment, plastic particles 

can remain for more than 50 years creating potential hazards to the aquatic organisms. However, by mechanical and optical 

degradation, they gradually break down into smaller particles known microplastics. Microplastics, in the last decades as emerging 

and lesser-known pollutants, have attracted the attention of many researchers. These pollutants are plastics having a diameter less 

than 5 mm, which enter the marine environment in various ways and endanger aquatic organisms. Studies show that plastics in the 

marine systems destroy thousands of aquatic vertebrates. Researchers reported the most severe effect of microplastics in marine 

environments is the absorption of chemical contaminants, which cause the environmental stability of these materials. This study 

reviews the recent finding of researchers regarding microplastics and some of their effects on aquatic organisms.  
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 مقدمه

 منافع دلیل بهها و محصوالت جانبي آن هاستیکپال

استفاده  امروزه در زندگي اهمیت زیادی دارند، بسیار،

 مانند مرسومي مواد جایگزین ستیکي،پال محصوالتاز 

 به منحصر خصوصیات. اندشده غیره و چوب شیشه،

به  ها راآن آسان، ساخت و پایین قیمت با همراه فرد

 تبدیل کرده صنعتت استفاده در جه مناسبي ماده

 که هستند خصوصیاتي از برخي تنها موارد این. است

 زیست محیط برای ستیکيپال هایزباله شوندمي باعث

 و دفع اماکن در هم زباله عنوان به و باشند خطرناک

 ضایعات. یابند تجمع آبي زیست محیط در هم

 ،شوندمي تجزیه آهستگي به اکوسیستم در ستیکيپال

 به هستند، شناور اغلب که ستیکيپال قطعات نابراین،ب

 و آیندمي در گردش به اقیانوسي هایجریان با آساني

 Plasticکنند )را طي مي بیشتری هایمسافت

Europe, 2006). است  ياصطالح عموم کی کیپالست

مشتق شده از  يآلی مرهایخانواده از پل کیکه به 

 يپل لن،یات يپل د،یرکل لینیوي از جمله پل يمنابع نفت

 ,.Anderson et alدارد )اشاره  لنیپروپ يو پل رنیاستا

 روندمي شمار به پذیرانعطاف و نرم موادی ( که2016

 ,Mooreدارند ) را شکلي هر به شدن تبدیل که قابلیت

 در برابر مقاوم و قوی سبک، ارزان، مواد (. این2008

 و حرارتي هایعایق به عنوان و بوده خوردگي

فراواني  کاربردهای دارای باال، با ارزش الکتریکي

 يجهان دیتول (.Thompson et al., 2009هستند )

 یهادر طول دهه یریچشمگ شیافزا کیپالست

به  2417در سال  تا جایي که داشته استگذشته 

 ,PlasticsEurope) است دهیتن رس ونیلیم ۰04

ر بیني شده تولید پالستیک د. مقادیر پیش(2018

 1904کشورهای اصلي تولید کننده این مواد از سال 

 نشان داده شده است. 1در شکل  2404تا سال 

 یهاشامل تمام جنبه اًبیتقر هاکیکاربرد پالست

وساز، ساخت ،یبندمدرن، از جمله بسته يزندگ

 یلباس، کشاورز ،يکیو الکتر يکیخودرو، لوازم الکترون

در  داریرشد پا. (PlasticsEurope, 2018است ) رهیو غ

مقدار  شیمنجر به افزا این موادو کاربرد  دیتول

 است شده طیآزاد شده در مح يکیپالست ضایعات

(Barnes et al., 2009) .طور به یا پالستیکي هایزباله 

 غیرمستقیم طور به یا شوندمي ریخته دریا به مستقیم

ها . رودخانهرسندمي دریا محیط به زمیني منابع از

را  ساحل دور از ينواح یهاکیاز پالست يمیش عظبخ

رود و  دست نییدورتر از محل مصرف به پا لومترهایک

محل فیضع تیری. مدآورنديم هاانوسیبه اق تاًینها

، یصنعت کشاورز کیپالست عاتیزباله، ضا دفن یها

 کیپالست لیو تبد دیو تول یبندبسته یهاتیوجود سا

يمحسوب م گرید ندهیآالسواحل از منابع  يکیدر نزد

 دیتول درصد از 14 باًیهرسال تقر کهیطور. بهشوند

)به  کیتن پالست ونیلیم 0/8حدود  يعنیساالنه 

 Avio) شوندریخته مي هاانوسیاقبه  ( درعنوان زباله

et al., 2015). 

 ها،از اندازه يعیدر گستره وس يکیپالستهای زباله

 شونديم آبي طیمح تا متر، وارد میکرومتردر محدوده 

(Barnes et al., 2009) .های پالستیکي پسماند

های آبي بر اساس اندازه به دو موجود در اکوسیستم

شوند. بندی ميدسته ماکرو و میکروپالستیک تقسیم

ها در واقع ذرات پلیمری هستند که در میکروپالستیک

-میلي 0ای کمتر از آب نامحلول و جامد بوده و اندازه

 ,.Andrady, 2011; Bergmann et alدارند ) متر

 يکیذرات پالست عمناب يبرخ هر چند که در(. 2015

 شنهادیپ یککروپالستیمی متر را برايلیم 1کمتر از 

 به ادوم نیا (.Mehrabadi et al., 2019) اندکرده

رد ودات موجوسط موهستند که ت کچوک یااندازه

 دایپ جمعت یيغذا رهجیو در زن رندیگيقرار م استفاده

که  (. برآورد شده استCole et al., 2011) کننديم

 دیتول کیکروپالستیتن ذرات م 200ساالنه حدود 

 Auta et) شوندهای آبي ميوارد محیطکه  شوديم

al., 2017) .در تمام انواع  اًبیتقر هاکیپالستوکریم

ها را در دسترس و آن شونديم عیتوز يآب یهاستگاهیز
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قرار  ياز جمله ماه ،یاز موجودات آبز يعیسو فیط

. (Baldwin et al., 2016; Dai et al., 2018) دهنديم

 یيها به مواد غذااندازه کوچک و شباهت آن دلیلبه 

ي توسط ماه يبه آسان کیکروپالستیذرات م ،يعیطب

 شونديمصرف م یعمد ایو  صورت تصادفيبه 

(Crawford and Quinn, 2017). قات طبق تحقی

گونه  104ها در کیکروپالستیمصرف م انجام شده،

گزارش  یيایو در نیریآب ش ستمیاز هر دو س يماه

 دنیبلع. (Jabeen et al., 2017است ) شده

 يکیزیاثرات فایجاد نه تنها باعث  هاکیپالستکرویم

و  يکیمکان بیآس به عنوان مثالشود )مي يماه یبرا

 یبالقوه برا ریمس کی، بلکه انسداد دستگاه گوارش(

 زنجیره غذایي آبزیاندر  را مواد خطرناک يبرخ يمعرف

 یياز آنجا .(Wright and Kelly, 2017) کنديفراهم م

انسان است،  یمهم برا ينیمنبع پروتئ کی يکه ماه

ها در کیکروپالستیم یکولوژیحضور و اثرات اکوتوکس

 انیآبز یغذا يمنیبر ا یيامدهایممکن است پ هايماه

 Wright and Kelly, 2017; Barboza et) داشته باشد

al., 2018) بنابراین مطالعه حاضر ضمن معرفي .

-ها در اکوسیستمبار آنها، اثرات زیانمیکروپالستیک

-های آبي بر جانداران آبزی را مورد بررسي قرار مي

 دهد.

 یبرا کیکروپالستیاصطالح م ها:میکروپالستیک

 اریقطعات بس فیتوص یبرا 2440بار در سال  نیاول

 کوچک در ستون آب و در رسوبات استفاده شد

(Thompson et al., 2004.) باعث که کلیدی عامل 

 هاآن کوچک یاندازه شودمي هامیکروپالستیک جذب

 ریز در آن گرفتن قرار دسترس در باعث که است

 شيء هر. (Wright et al., 2013د )شومي موجودات

 طول در شودمي آبي اکوسیستم دوار که پالستیکي

 این چه هر. گرددمي تبدیل ترکوچک قطعات به زمان

 شده زیادتر آن تعداد شوند، ترکوچک پالستیکي مواد

 خواهد زیادتر دریایي موجودات توسط هاآن جذب و

 و مزو ماکرو، اندازه (.Wang et al., 2016) بود

 هارائه شد به تفکیک 2شکل  در هامیکروپالستیک

 (.Van Cauwenberghe et al., 2015است )

به دو  دشانیلوه توجه به نحورا با ت هاکیکروپالستیم

 کنند:يم یبندقهبط هویو ثان هیاول عون

 که هستند هایيپالستیک ،هیاول یهاکیکروپالستیم

 و مستقیماً ساخته شده میکرو ابعاد در هدفمند به طور

مثال در به عنوان شوند. مي زیستمحیط وارد

 یهازکنندهیمانند تم يو خانگ يصنعت محصوالت

دندان ریخمي و و بهداشت يشیدست و صورت، لوازم آرا

-میکروپالستیک .شودياستفاده م هاکیکروپالستیاز م

 شدن خرد شدن و تجزیه حاصل ثانویه های

. هستند خشکي و آبي هایمحیط در هاماکروپالستیک

 تأثیر )فرسایش، تجزیه مکانیکي تحت هاپالستیک

 گرما، )اکسیداسیون، شیمیایي تجزیه سایش(، امواج،

 توسط تجزیه زیستي )تجزیه و خوردگي(

 تبدیل نانو و میکرو حد در ذراتي به ها(میکروارگانیسم

 و فرابنفش نور مانند حضور فاکتورهایي شوند.مي

 به ماکروپالستیک تبدیل سرعت باال دمای

-مي سرعت آبي یها در محیط را میکروپالستیک

 مریانواع عمده پل (.Karbalaei et al. 2018بخشد )

 يپل لن،یپروپ يپل لن،یات يها شامل پلکیکروپالستیم

است که با  دیکلر لینیو ياستر و پل يپل رن،یاستا

در سراسر  مرهایپل نیانبوه و استفاده گسترده از ا دیتول

 Obbard et al., 2014; Horton) جهان مرتبط است

et al., 2017). 

 :های آبیها در اکوسیستمآلودگی میکروپالستیک
آب  هایاکوسیسمدر  هاکیپالستکرویم يآلودگ

و خطرات  همه جانبه عیتوز لیبه دل یيایو در نیریش

 است. کنندهنگران ،آبزیان یها برابالقوه آن

 یهااز بخش يعیها در محدوده وسکیکروپالستیم

ستون آب با عمق مختلف،  ،ياز جمله آب سطح ،يآب

وجود  يمناطق قطب در خیهسته  يو حتات کف رسوب

از  يتوجهبه طور قابل يآب طیدر محاین مواد  دارند.

دهنده منابع متنوع که نشان بودهنظر رنگ متفاوت 
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 (.Lusher et al., 2017) 0191تا  1591بینی تولید جهانی پالستیک از سال پیش -1شکل 

شفاف ممکن است از  افیبه عنوان مثال، ال ها است.آن

شوند، در  يناش یریگیماههای تور ایخطوط و  هیتجز

 ایو  شیاز سا ادیبه احتمال ز يکه ذرات رنگ يحال

مانند  يکیپالست یکاالها ي ازتکه شدن برختکه

 Wang) شونديمشتق م یبندبستهظروف پوشاک و 

et al., 2017; Abidli et al., 2018.)  

 یهاندیفرا د،یها به واسطه نور خورشکیستپال

ها به ذرات کروبیم ریتاث ای يکیزیو ف يکیمکان

 یهاکیکروپالستی. مشونديم هیتجز کیکروپالستیم

 طیها، انتقال از محالبضفا هیتصف قیطر از هیاول

به واسطه  ایطوفان، باد و  ل،یس لهیبه وس يخشک

بع امن .ها شوندوارد آب يساحلي در نواح تیفعال

 در موجود کیکروپالستیم زانیم نیشتریب يخشک

 Karbalaei etدهند )را به خود اختصاص ميها آب

al., 2018). ها کیکروپالستیشکل موجود م نیترجیرا

هستند  يکیو قطعات پالست افیال ،يجهان یهادر آب

 يکیپالست هایماندهباقيتکه شدن با تکه اًکه عمدت

 Eriksen et al., 2013; Zhang) شونديم دیبزرگ تول

et al., 2018).  تجمعزباله  تیریمد هایبرنامهفقدان 

با  .دهديم شیافزادر محیط آبي را  یمریمواد پل نیا

و  يکیاقالم پالست وستهیپ یدر نظر گرفتن ورود

-کیکروپالستیم ریها، مقادزباله يجیتکه شدن تدرتکه

زایشي پیدا در درازمدت روند اف يآب یهاطیها در مح

 ,.Barnes et al., 2009; Eriksen et al)کند مي

2014). 

توسط  اًبه آب عمدت هاکیپالستکرویورود م

زده شد که  نیتخم .شوديم تیهدا يانسان یهاتیفعال

 یيشولباس نیلباس با استفاده از ماش یشستشو کی

ي فاضالب کیکروپالستیم الیاف 1944 توانديم يخانگ

اگر چه  .(Browne et al., 2011) کند تولید

قادر به حذف فاضالب مدرن  هیتصف یهاکارخانه

 یيها از پساب نهاکیکروپالستیاز م زیادی یهانسبت

-کیکروپالستیاز م يتوجههستند، اما هنوز مقدار قابل

و وارد  عبورکردهدفع فاضالب  یهاستمیها از س

 ;Carr et al., 2016) شونديم کنندهافتیدر یهاآب

Murphy et al., 2016) .ينیانتشار زم 
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 (.Van Cauwenberghe et al., 2015)ها : اندازه پالستیک0شکل 

فاضالب و  هیتصف یهاها از کارخانهکیکروپالستیم

محیط به  هااز طریق رودخانهتواند يم میمنابع مستق

 يکیمواد پالست تدریجيتکه شدن تکه د.نبرس ایدر

ها در کیکروپالستیاز م يمنبع اضاف کیبزرگ 

 Galloway and) دندهيم لیرا تشک يآب یهاطیمح

Lewis, 2016). حمل و نقل و  ،یریگیماه ،یپروریآبز

به  يکیپالست یهاسازه نیمنابع بالقوه ای گردشگر

وقوع و  ن،یبنابرا. (Cole et al., 2011) آیندشمار مي

 ندتوايم يآب یهاطیدر مح هاکیکروپالستیم عیتوز

تراکم  ریثأتتحت یادیناهمگن باشد، که تا حد ز اریبس

در اطراف آب  يانسان یهاتیفعال ای يانسان تیجمع

 .است

 8/4در محدوده  بکر معموالً یهاکیپالست يچگال

که  يمتر مکعب است، در حال يگرم بر سانت 0/1تا 

متر مکعب است  يگرم بر سانت 1آب خالص  يچگال

پس  .متر مکعب(يگرم بر سانت 47/1تا  42/1 ایآب در)

 يبا چگال یهاکیکروپالستیم ،يآب طیاز ورود به مح

به شناور  لیتما لنیپروپ يو پل لنیاتي مانند پل پایین

 يکه ذرات با چگال يشدن در سطح آب دارند، در حال

-تهاستر احتماال  يو پل دیکلر لینیو يباال مانند پل

 هاکیکروپالستیم يوجود، چگال نیبا ا .شونديم نشین

به که متفاوت باشد،  یممکن است با زمان ماندگار

 لیو تشک هازهیرخرده گریتجمع ناهمگن با د لیدل

 .(Kooi et al., 2017)است  سطح یرو یهالمیوفیب

با اندازه  یهاکیکروپالستیها، منظر از تراکم آنصرف

و  دادهرا نشان  یدئیرفتار ذرات کلو تواننديکوچک م

شکل  .(Filella, 2015) تون آب معلق شوندس در

ممکن است رفتار  زین هاکیپالستکرویم

قرار دهد، که ذرات  ریتاثها را تحتآن يکینامیدرودیه

که  يدر سطح آب وجود دارند در حال معموالً  یادانه

 صیبه طور گسترده در ستون آب و رسوب تشخ افیال

 یهانایبا حرکت جر .(Zhang, 2017) شونديداده م

قادر به  هاکیکروپالستیباد، م یروهایو ن يسطح

هستند، که تا  يطوالن اًفاصله نسبت کیحرکت در 

نوظهور در  یهاندهیآال نیحضور ا توانديم یحدود

 گسترش کند. هیرا توج يجهان یهاآب

در دسترس  ،يآب یهاطیدر مح هاکیپالستکرویم

 یهاستگاهیز که یآبز یهاسمیارگان یها را برابودن آن

 .دهديم شیافزا کنند،يمختلف را اشغال م

مصرف  :ها بر آبزیاناثر میکروپالستیک

آب  یهاطیدر مح يها توسط ماهکیکروپالستیم

. است مستند شده یابه طور گسترده یيایو در نیریش

 يدر خصوص اثرات منف ياطالعات کمبا این حال، 

. استد موجو آبزیبر موجودات  هاکیکروپالستیم

که  یيایدر یهاطیانباشته شده در مح یهاکیپالست

 شیباعث افزا اندشده میکوچکتر تقس یهابه قطعه

-يکوچکتر م یيایموجودات در توسط جذب لیپتانس

شواهد مربوط  شتریب (.Boerger et al., 2010) شود

از  ،يماهی هاها توسط گونهکیکروپالستیبه مصرف م

ها آنگاه گوارش ستد اتیمحتو لیو تحل هیتجز

در  شدهیيشناسا یهاکیکروپالستیم دست آمد.به

ها بیان کننده حضور محتویات دستگاه گوارش آن

و  ي، شکليرنگ یهاتفاوتبا  طیف وسیعي از این مواد

 Boerger et al., 2010; Wang et) است یمرینوع پل

al., 2017). يستر و پل ايپل لن،یپروپي پل لن،یاتي پل-

شده در  دیتول یمرهایپل نیترشیبه عنوان ب رن،یااست
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 (.Ivar do sul and Costa, 2013) هاکیکروپالستیبه م ی جانداران دریاییدسترس تیوضع: 3شکل 

(، اغلب در PlasticsEurope, 2018) سراسر جهان

 ,.Rummel et alوجود دارند ) هايدستگاه گوارش ماه

2016; Tanaka and Takada, 2016.) 

 به گوارش دستگاه از توانندمي هامیکروپالستیک

 پیدا انتقال هاماهیچه به آنجا از و خون گردش سیستم

 از بیش حال به تا (.Karlsson et al., 2017کنند )

 که اندشده جهان شناخته سراسر در دریایي گونه 664

اند گرفته قرار تاثیر تحت پالستیکي ضایعات توسط

(Claessens et al., 2013.) مي را هامیکروپالستیک-

پوده جای که غذایي یزنجیره پایین سطح در توان

 دارند، وجود نیز هاپالنکتون و خوارانخواران، ریزه

 بلع صورت در(. Wright et al., 2013) کرد مشاهده

مسدود  روده مجاری است ممکن هامیکروپالستیک

 که کنند پیدا تجمع گوارش دستگاه در یا و شده

 به نیاز کاهش نتیجه ایجاد کرده و در کاذب شتهاءا

 ,.Lusher et alباشد ) داشته به دنبال را غذایي مصرف

2013.)  

 ،های آبياکوسیستمموجود در  یهاکیکروپالستیم

گرفته  هیاول دکنندگانیتولتمام جانداران آبزی از  یبرا

ی هستند در باالتر یيکه سطح غذا يتا موجودات

 ,.Oliveira et al) دارند از(، ۰)شکل د باشدسترس مي

2012; Dehaut et al., 2016.) و  آبي نقاط ۰ شکل در

 با هایيمیکروپالستیک به ترتیب بیان کننده قرمز

 Ivar do)باشند مي دریا آب از بیشتر و کمتر چگالي

sul and Costa, 2013.) 

حیات موجودات را  دنتوانيم هاکیپالستمیکرو

 یمصرف غذاها قیو از طر دهند ارتحت تاثیر قر

تعادل وارد شوند و  یيغذا یرهیآلوده، به زنج یيایدر

 يکی (.Naji et al., 2017زیستي را مختل کنند )

مرتبط با  هیاول يطیمحستیز خطرات از گرید

 باها آن یریپذستیز تیقابل ها،کیکروپالستیم

ت اثرا ریاز سا(. Li et al., 2015) است آبزیموجودات 

به توان يم های آبياکوسیستمدر  این موادمضر حضور 

 ه،یتغذ زانیم ها و کاهشستگاهیز يکیزیف يگرفتگ

 انیکاهش تحرک در آبز ایو  يانسداد روده و خفگ

در  يکیپالستی ایبقا(. Pazos et al., 2017اشاره کرد )

 بیمقاوم در برابر تخر يبه طور کل یيایدر یهاطیمح

 ,.Karlsson et al) ستنده یيایمیو ش يکروبیم

2017.) 

تواند يم يتوسط ماه کیکروپالستیجذب م

با طعمه  این مواداشتباه گرفتن  لیبه دل ماًیمستق

 ریمصرف سا قیاز طر میرمستقیبه طور غ ای يعیطب

 Romeo et) رخ دهد کیکروپالستیم یموجودات حاو

al., 2015; Batel et al., 2016.)  مصرفبعد از ،

 يگوارش یهاستمیدر س شتریب هاکیکروپالستیم

 Wright) شونديم ذخیرهاز جمله معده و روده  ،يماه
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and Kelly, 2017). ها کیکروپالستیم ن،یعالوه بر ا

 یهابه بافت ایبچسبند و  يبه پوست ماه تواننديم

 Abbasiمانند آبشش، کبد و عضله منتقل شوند ) گرید

et al., 2018; Su et al., 2018). است که ابت شدهث

 قیاز طر تواننديم کیپالست زیر اریذرات بس

 یلنفاو ایگردش خون و  ستمیزنده به س یهاسلول

ها در کیکروپالستیمنتقل شوند که منجر به انتشار م

 . (Wright and Kelly, 2017) شوديکل بدن م
 :هاها با سایر آالیندهکنش میکروپالستیکبر هم

آالینده حامل عنوان به انندوتمي هامیکروپالستیک

کنند  عمل سنگین از جمله فلزات های دیگر،

(Gregory, 1996) هايانتقال آلودگ تنها قادر به نه و 

 شیافزا زیرا ن هاآن یداریپا تواننديبلکه م باشند،يم

عنوان  به این مواد تیجمله نشانگر اهم نیدهند. ا

و  یيایت درابه موجود هايانتقال آلودگ یبرا یالهیوس

 ذرات این (.Teuten et al., 2009) باشديانسان م

 با مقایسه در نسبتاً زیادی حجم به سطح نسبت

 انتقال پتانسیل بنابراین ها دارند،ماکروپالستیک

 . است توجه قابل مختلف ترکیبات
 

 گیرینتیجه

 نیمختلف که در ا مطالعاتحاصل از  جیطبق نتا

 جهینت نیبه ا توانيفتند، مرد قرار گاستنا موردمطالعه 

 یهاندهیاز آال یادسته هاکیکروپالستیم که: دیرس

 هستند. گسترشهستند که در حال  يطیمحستیز

 ورود همچون مختلفي هایراه از هاآالینده این

 شهری، هایفعالیت و صنایع طریق از مستقیم

 حمل ها،کشتي از نشت خانگي، و صنعتي هایفاضالب

به . شوندمي دریایي هایمحیط وارد هرغی و نقل و

 ستیزطیبه مح يکیپالست یهاانتشار مداوم زباله لیدل

ها در کیکروپالستیم تعداد ،هاآنتکه شدن و تکه

از  .کندروند روبه رشدی را طي مي يجهان یهاآب

-شده ساخته زیآبگر اریاز مواد بس هاکیآنجا که پالست

 متمرکز هاسطوح آن یوبر ر یيایمیش یهاندهیآال اند،

 مواد از يعنوان مخزن به هاکیکروپالستیو م شونديم

با کنند. ر محیط زیست عمل ميد يسم یيایمیش

 يبه عنوان منبع اصل يتوجه به نقش مهم ماه

نشان  یمستمر برا قاتیانسان، تحق یبرا نیپروتئ

بر  هاکیکروپالستیم یکولوژیدادن اثرات اکوتوکس

به منظور  ت،یبه سطح جمع یسطح فرداز  يماه

نوظهور  یهاندهیآال نیا يکل داتیتهد يعلم يابیارز

 هیدر آب، توص یيغذا تیو امن يماه یهابر گونه

 .شوديم
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