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میکروپالستیکها و اثرات آنها در اکوسیستمهای آبی و آبزیان
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 سبب افزایش میزان زبالههای، این افزایش بيرویه تولید و مصرف. سال گذشته روند رو به رشدی داشته است66  تولید جهاني مواد پالستیکي در.چکیده
 سال باقي بمانند و04  در محیط آبي دریا این قطعات پالستیک ممکن است تا بیش از.پالستیکي شده است که بیشتر آنها وارد اکوسیستمهای آبي ميشوند
 با این حال به تدریج با تخریب مکانیکي و نوری به قطعات کوچکتری تجزیه ميشوند که به آنها میکروپالستیک گفته.خطرات بالقوهای برای آبزیان ایجاد کنند
 این آالیندهها به قطعات. طي چند دهه اخیر مورد توجه محققین قرار گرفتهاند، میکروپالستیکها به عنوان آالیندههای نوظهور و کمتر شناخته شده.ميشود
 بر اساس. میليمتر گفته ميشود که از راههای مختلفي به محیطهای دریایي وارد شده و سالمت جانداران را به خطر مياندازند0 پالستیکي با قطر کمتر از
 مهمترین اثر میکروپالستیکها در، بسیاری از پژوهشگران.مطالعات انجام شده پالستیکهای موجود در دریا باعث مرگ صدها هزار مهرهدار آبزی ميشوند
 در این مطالعه برا اساس بررسيهای. که موجب پایداری محیطي این مواد ميشوند.محیطهای دریایي را جذب آالیندههای شیمیایي بر روی آنها عنوان کردهاند
.قبلي این آالینده معرفي و به اثرات آن روی آبزیان اشاره خواهد شد
. آبزیان، اکوسیستمهای آبي، میکروپالستیکها، آالیندهها.واژههای کلیدی

Microplastics and their effects on aquatic ecosystems and organisms
Jamal Rahimi*, Seyed Mehhrdad Hasani Azhdari
1

Depertmment of Fisheries, Faculty of Natural Resources, University of Tehran, Karaj, Iran
Correspondent author: Jamal Rahimi, jamalrahimi@ut.ac.ir

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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و غیره است ( .)PlasticsEurope, 2018رشد پایدار در
تولید و کاربرد این مواد منجر به افزایش مقدار
ضایعات پالستیکي آزاد شده در محیط شده است
( .)Barnes et al., 2009زبالههای پالستیکي یا به طور
مستقیم به دریا ریخته ميشوند یا به طور غیرمستقیم
از منابع زمیني به محیط دریا ميرسند .رودخانهها
بخش عظیمي از پالستیکهای نواحي دور از ساحل را
کیلومترها دورتر از محل مصرف به پایین دست رود و
نهایتاً به اقیانوسها ميآورند .مدیریت ضعیف محل
های دفن زباله ،ضایعات پالستیک صنعت کشاورزی،
وجود سایتهای بستهبندی و تولید و تبدیل پالستیک
در نزدیکي سواحل از منابع آالینده دیگر محسوب مي
شوند .بهطوریکه هرسال تقریباً  14درصد از تولید
ساالنه یعني حدود  8/0میلیون تن پالستیک (به
عنوان زباله) در به اقیانوسها ریخته ميشوند ( Avio
.)et al., 2015
زبالههای پالستیکي در گستره وسیعي از اندازهها،
در محدوده میکرومتر تا متر ،وارد محیط آبي ميشوند
( .)Barnes et al., 2009پسماندهای پالستیکي
موجود در اکوسیستمهای آبي بر اساس اندازه به دو
دسته ماکرو و میکروپالستیک تقسیمبندی ميشوند.
میکروپالستیکها در واقع ذرات پلیمری هستند که در
آب نامحلول و جامد بوده و اندازهای کمتر از  0میلي-
متر دارند ( Andrady, 2011; Bergmann et al.,
 .)2015هر چند که در برخي منابع ذرات پالستیکي
کمتر از  1میليمتر را برای میکروپالستیک پیشنهاد
کردهاند ( .)Mehrabadi et al., 2019این مواد به
اندازهای کوچک هستند که توسط موجودات مورد
استفاده قرار ميگیرند و در زنجیره غذایي تجمع پیدا
ميکنند ( .)Cole et al., 2011برآورد شده است که
ساالنه حدود  200تن ذرات میکروپالستیک تولید
ميشود که وارد محیطهای آبي ميشوند ( Auta et
 .)al., 2017میکروپالستیکها تقریباً در تمام انواع
زیستگاههای آبي توزیع ميشوند و آنها را در دسترس

مقدمه

پالستیکها و محصوالت جانبي آنها به دلیل منافع
بسیار ،امروزه در زندگي اهمیت زیادی دارند ،استفاده
از محصوالت پالستیکي ،جایگزین مواد مرسومي مانند
شیشه ،چوب و غیره شدهاند .خصوصیات منحصر به
فرد همراه با قیمت پایین و ساخت آسان ،آنها را به
ماده مناسبي جهت استفاده در صنعت تبدیل کرده
است .این موارد تنها برخي از خصوصیاتي هستند که
باعث ميشوند زبالههای پالستیکي برای محیط زیست
خطرناک باشند و به عنوان زباله هم در اماکن دفع و
هم در محیط زیست آبي تجمع یابند .ضایعات
پالستیکي در اکوسیستم به آهستگي تجزیه ميشوند،
بنابراین ،قطعات پالستیکي که اغلب شناور هستند ،به
آساني با جریانهای اقیانوسي به گردش در ميآیند و
مسافتهای بیشتری را طي ميکنند ( Plastic
 .)Europe, 2006پالستیک یک اصطالح عمومي است
که به یک خانواده از پلیمرهای آلي مشتق شده از
منابع نفتي از جمله پلي وینیل کلرید ،پلي اتیلن ،پلي
استایرن و پلي پروپیلن اشاره دارد ( Anderson et al.,
 )2016که موادی نرم و انعطافپذیر به شمار ميروند
که قابلیت تبدیل شدن به هر شکلي را دارند ( Moore,
 .)2008این مواد ارزان ،سبک ،قوی و مقاوم در برابر
خوردگي بوده و به عنوان عایقهای حرارتي و
الکتریکي با ارزش باال ،دارای کاربردهای فراواني
هستند ( .)Thompson et al., 2009تولید جهاني
پالستیک افزایش چشمگیری در طول دهههای
گذشته داشته است تا جایي که در سال  2417به
 ۰04میلیون تن رسیده است ( PlasticsEurope,
 .)2018مقادیر پیشبیني شده تولید پالستیک در
کشورهای اصلي تولید کننده این مواد از سال 1904
تا سال  2404در شکل  1نشان داده شده است.
کاربرد پالستیکها تقریباً شامل تمام جنبههای
زندگي مدرن ،از جمله بستهبندی ،ساختوساز،
خودرو ،لوازم الکترونیکي و الکتریکي ،لباس ،کشاورزی
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میکروپالستیکها در شکل  2به تفکیک ارائه شده
است (.)Van Cauwenberghe et al., 2015
میکروپالستیکها را با توجه به نحوه تولیدشان به دو
نوع اولیه و ثانویه طبقهبندی ميکنند:
میکروپالستیکهای اولیه ،پالستیکهایي هستند که
به طور هدفمند در ابعاد میکرو ساخته شده و مستقیماً
وارد محیطزیست ميشوند .به عنوان مثال در
محصوالت صنعتي و خانگي مانند تمیزکنندههای
دست و صورت ،لوازم آرایشي و بهداشتي و خمیردندان
از میکروپالستیکها استفاده ميشود .میکروپالستیک-
های ثانویه حاصل تجزیه شدن و خرد شدن
ماکروپالستیکها در محیطهای آبي و خشکي هستند.
پالستیکها تحت تجزیه مکانیکي (فرسایش ،تأثیر
امواج ،سایش) ،تجزیه شیمیایي (اکسیداسیون ،گرما،
خوردگي) و تجزیه زیستي (تجزیه توسط
میکروارگانیسمها) به ذراتي در حد میکرو و نانو تبدیل
ميشوند .حضور فاکتورهایي مانند نور فرابنفش و
دمای باال سرعت تبدیل ماکروپالستیک به
میکروپالستیک را در محیط های آبي سرعت مي-
بخشد ( .)Karbalaei et al. 2018انواع عمده پلیمر
میکروپالستیکها شامل پلي اتیلن ،پلي پروپیلن ،پلي
استایرن ،پلي استر و پلي وینیل کلرید است که با
تولید انبوه و استفاده گسترده از این پلیمرها در سراسر
جهان مرتبط است ( Obbard et al., 2014; Horton
.)et al., 2017

طیف وسیعي از موجودات آبزی ،از جمله ماهي قرار
ميدهند (.)Baldwin et al., 2016; Dai et al., 2018
به دلیل اندازه کوچک و شباهت آنها به مواد غذایي
طبیعي ،ذرات میکروپالستیک به آساني توسط ماهي
به صورت تصادفي و یا عمدی مصرف ميشوند
( .)Crawford and Quinn, 2017طبق تحقیقات
انجام شده ،مصرف میکروپالستیکها در  104گونه
ماهي از هر دو سیستم آب شیرین و دریایي گزارش
شده است ( .)Jabeen et al., 2017بلعیدن
میکروپالستیکها نه تنها باعث ایجاد اثرات فیزیکي
برای ماهي ميشود (به عنوان مثال آسیب مکانیکي و
انسداد دستگاه گوارش) ،بلکه یک مسیر بالقوه برای
معرفي برخي مواد خطرناک را در زنجیره غذایي آبزیان
فراهم ميکند ( .)Wright and Kelly, 2017از آنجایي
که ماهي یک منبع پروتئیني مهم برای انسان است،
حضور و اثرات اکوتوکسیکولوژی میکروپالستیکها در
ماهيها ممکن است پیامدهایي بر ایمني غذای آبزیان
داشته باشد ( Wright and Kelly, 2017; Barboza et
 .)al., 2018بنابراین مطالعه حاضر ضمن معرفي
میکروپالستیکها ،اثرات زیانبار آنها در اکوسیستم-
های آبي بر جانداران آبزی را مورد بررسي قرار مي-
دهد.
میکروپالستیکها :اصطالح میکروپالستیک برای
اولین بار در سال  2440برای توصیف قطعات بسیار
کوچک در ستون آب و در رسوبات استفاده شد
( .)Thompson et al., 2004عامل کلیدی که باعث
جذب میکروپالستیکها ميشود اندازهی کوچک آنها
است که باعث در دسترس قرار گرفتن آن در ریز
موجودات ميشود ( .)Wright et al., 2013هر شيء
پالستیکي که وارد اکوسیستم آبي ميشود در طول
زمان به قطعات کوچکتر تبدیل ميگردد .هر چه این
مواد پالستیکي کوچکتر شوند ،تعداد آن زیادتر شده
و جذب آنها توسط موجودات دریایي زیادتر خواهد
بود ( .)Wang et al., 2016اندازه ماکرو ،مزو و

آلودگی میکروپالستیکها در اکوسیستمهای

آبی:

آلودگي میکروپالستیکها در اکوسیسمهای آب
شیرین و دریایي به دلیل توزیع همه جانبه و خطرات
بالقوه آنها برای آبزیان ،نگرانکننده است.
میکروپالستیکها در محدوده وسیعي از بخشهای
آبي ،از جمله آب سطحي ،ستون آب با عمق مختلف،
رسوبات کف و حتي هسته یخ در مناطق قطبي وجود
دارند .این مواد در محیط آبي به طور قابلتوجهي از
نظر رنگ متفاوت بوده که نشاندهنده منابع متنوع
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شکل  -1پیشبینی تولید جهانی پالستیک از سال  1591تا .)Lusher et al., 2017( 0191

 .)et al., 2018فقدان برنامههای مدیریت زباله تجمع
این مواد پلیمری را در محیط آبي افزایش ميدهد .با
در نظر گرفتن ورودی پیوسته اقالم پالستیکي و
تکهتکه شدن تدریجي زبالهها ،مقادیر میکروپالستیک-
ها در محیطهای آبي در درازمدت روند افزایشي پیدا
ميکند ( Barnes et al., 2009; Eriksen et al.,
.)2014
ورود میکروپالستیکها به آب عمدتاً توسط
فعالیتهای انساني هدایت ميشود .تخمین زده شد که
یک شستشوی لباس با استفاده از ماشین لباسشویي
خانگي ميتواند  1944الیاف میکروپالستیک فاضالبي
تولید کند ( .)Browne et al., 2011اگر چه
کارخانههای تصفیه فاضالب مدرن قادر به حذف
نسبتهای زیادی از میکروپالستیکها از پساب نهایي
هستند ،اما هنوز مقدار قابلتوجهي از میکروپالستیک-
ها از سیستمهای دفع فاضالب عبورکرده و وارد
آبهای دریافتکننده ميشوند ( ;Carr et al., 2016
 .)Murphy et al., 2016انتشار زمیني

آنها است .به عنوان مثال ،الیاف شفاف ممکن است از
تجزیه خطوط و یا تورهای ماهیگیری ناشي شوند ،در
حالي که ذرات رنگي به احتمال زیاد از سایش و یا
تکهتکه شدن برخي از کاالهای پالستیکي مانند
پوشاک و ظروف بستهبندی مشتق ميشوند ( Wang
.)et al., 2017; Abidli et al., 2018
پالستیکها به واسطه نور خورشید ،فرایندهای
مکانیکي و فیزیکي یا تاثیر میکروبها به ذرات
میکروپالستیک تجزیه ميشوند .میکروپالستیکهای
اولیه از طریق تصفیه فاضالبها ،انتقال از محیط
خشکي به وسیله سیل ،طوفان ،باد و یا به واسطه
فعالیت در نواحي ساحلي وارد آبها شوند .منابع
خشکي بیشترین میزان میکروپالستیک موجود در
آبها را به خود اختصاص ميدهند ( Karbalaei et
 .)al., 2018رایجترین شکل موجود میکروپالستیکها
در آبهای جهاني ،الیاف و قطعات پالستیکي هستند
که عمدتاً با تکهتکه شدن باقيماندههای پالستیکي
بزرگ تولید ميشوند ( Eriksen et al., 2013; Zhang
4/0
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شکل  :0اندازه پالستیکها (.)Van Cauwenberghe et al., 2015

هیدرودینامیکي آنها را تحتتاثیر قرار دهد ،که ذرات
دانهای معموالً در سطح آب وجود دارند در حالي که
الیاف به طور گسترده در ستون آب و رسوب تشخیص
داده ميشوند ( .)Zhang, 2017با حرکت جریانهای
سطحي و نیروهای باد ،میکروپالستیکها قادر به
حرکت در یک فاصله نسبتاً طوالني هستند ،که تا
حدودی ميتواند حضور این آالیندههای نوظهور در
آبهای جهاني را توجیه کند .گسترش
میکروپالستیکها در محیطهای آبي ،در دسترس
بودن آنها را برای ارگانیسمهای آبزی که زیستگاههای
مختلف را اشغال ميکنند ،افزایش ميدهد.

میکروپالستیکها از کارخانههای تصفیه فاضالب و
منابع مستقیم ميتواند از طریق رودخانهها به محیط
دریا برسند .تکهتکه شدن تدریجي مواد پالستیکي
بزرگ یک منبع اضافي از میکروپالستیکها در
محیطهای آبي را تشکیل ميدهند ( Galloway and
 .)Lewis, 2016آبزیپروری ،ماهیگیری ،حمل و نقل و
گردشگری منابع بالقوه این سازههای پالستیکي به
شمار ميآیند ( .)Cole et al., 2011بنابراین ،وقوع و
توزیع میکروپالستیکها در محیطهای آبي ميتواند
بسیار ناهمگن باشد ،که تا حد زیادی تحتتأثیر تراکم
جمعیت انساني یا فعالیتهای انساني در اطراف آب
است.
چگالي پالستیکهای بکر معموالً در محدوده 4/8
تا  1/0گرم بر سانتي متر مکعب است ،در حالي که
چگالي آب خالص  1گرم بر سانتي متر مکعب است
(آب دریا  1/42تا  1/47گرم بر سانتيمتر مکعب) .پس
از ورود به محیط آبي ،میکروپالستیکهای با چگالي
پایین مانند پلي اتیلن و پلي پروپیلن تمایل به شناور
شدن در سطح آب دارند ،در حالي که ذرات با چگالي
باال مانند پلي وینیل کلرید و پلي استر احتماال ته-
نشین ميشوند .با این وجود ،چگالي میکروپالستیکها
ممکن است با زمان ماندگاری متفاوت باشد ،که به
دلیل تجمع ناهمگن با دیگر خردهریزهها و تشکیل
بیوفیلمهای روی سطح است (.)Kooi et al., 2017
صرفنظر از تراکم آنها ،میکروپالستیکهای با اندازه
کوچک ميتوانند رفتار ذرات کلوئیدی را نشان داده و
در ستون آب معلق شوند ( .)Filella, 2015شکل
میکروپالستیکها نیز ممکن است رفتار

اثر

میکروپالستیکها

بر

آبزیان:

مصرف

میکروپالستیکها توسط ماهي در محیطهای آب
شیرین و دریایي به طور گستردهای مستند شده است.
با این حال ،اطالعات کمي در خصوص اثرات منفي
میکروپالستیکها بر موجودات آبزی موجود است.
پالستیکهای انباشته شده در محیطهای دریایي که
به قطعههای کوچکتر تقسیم شدهاند باعث افزایش
پتانسیل جذب توسط موجودات دریایي کوچکتر مي-
شود ( .)Boerger et al., 2010بیشتر شواهد مربوط
به مصرف میکروپالستیکها توسط گونههای ماهي ،از
تجزیه و تحلیل محتویات دستگاه گوارش آنها
بهدست آمد .میکروپالستیکهای شناسایيشده در
محتویات دستگاه گوارش آنها بیان کننده حضور
طیف وسیعي از این مواد با تفاوتهای رنگي ،شکلي و
نوع پلیمری است ( Boerger et al., 2010; Wang et
 .)al., 2017پلي اتیلن ،پلي پروپیلن ،پليا ستر و پلي-
استایرن ،به عنوان بیشترین پلیمرهای تولید شده در
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شکل  :3وضعیت دسترسی جانداران دریایی به میکروپالستیکها (.)Ivar do sul and Costa, 2013

چگالي کمتر و بیشتر از آب دریا ميباشند ( Ivar do

سراسر جهان ( ،)PlasticsEurope, 2018اغلب در
دستگاه گوارش ماهيها وجود دارند ( Rummel et al.,
.)2016; Tanaka and Takada, 2016
میکروپالستیکها ميتوانند از دستگاه گوارش به
سیستم گردش خون و از آنجا به ماهیچهها انتقال پیدا
کنند ( .)Karlsson et al., 2017تا به حال بیش از
 664گونه دریایي در سراسر جهان شناخته شدهاند که
توسط ضایعات پالستیکي تحت تاثیر قرار گرفتهاند
( .)Claessens et al., 2013میکروپالستیکها را مي-
توان در سطح پایین زنجیرهی غذایي جای که پوده
خواران ،ریزهخواران و پالنکتونها نیز وجود دارند،
مشاهده کرد ( .)Wright et al., 2013در صورت بلع
میکروپالستیکها ممکن است مجاری روده مسدود
شده و یا در دستگاه گوارش تجمع پیدا کنند که
اشتهاء کاذب ایجاد کرده و در نتیجه کاهش نیاز به
مصرف غذایي را به دنبال داشته باشد ( Lusher et al.,
.)2013
میکروپالستیکهای موجود در اکوسیستمهای آبي،
برای تمام جانداران آبزی از تولیدکنندگان اولیه گرفته
تا موجوداتي که سطح غذایي باالتری هستند در
دسترس ميباشد (شکل  ،)۰از دارند ( Oliveira et al.,
 .)2012; Dehaut et al., 2016در شکل  ۰نقاط آبي و
قرمز به ترتیب بیان کننده میکروپالستیکهایي با

.)sul and Costa, 2013
میکروپالستیکها ميتوانند حیات موجودات را
تحت تاثیر قرار دهند و از طریق مصرف غذاهای
دریایي آلوده ،به زنجیرهی غذایي وارد شوند و تعادل
زیستي را مختل کنند ( .)Naji et al., 2017یکي
دیگر از خطرات زیستمحیطي اولیه مرتبط با
میکروپالستیکها ،قابلیت زیستپذیری آنها با
موجودات آبزی است ( .)Li et al., 2015از سایر اثرات
مضر حضور این مواد در اکوسیستمهای آبي ميتوان به
گرفتگي فیزیکي زیستگاهها و کاهش میزان تغذیه،
انسداد روده و خفگي و یا کاهش تحرک در آبزیان
اشاره کرد ( .)Pazos et al., 2017بقایای پالستیکي در
محیطهای دریایي به طور کلي مقاوم در برابر تخریب
میکروبي و شیمیایي هستند ( Karlsson et al.,
.)2017
جذب میکروپالستیک توسط ماهي ميتواند
مستقیماً به دلیل اشتباه گرفتن این مواد با طعمه
طبیعي یا به طور غیرمستقیم از طریق مصرف سایر
موجودات حاوی میکروپالستیک رخ دهد ( Romeo et
 .)al., 2015; Batel et al., 2016بعد از مصرف،
میکروپالستیکها بیشتر در سیستمهای گوارشي
ماهي ،از جمله معده و روده ذخیره ميشوند ( Wright
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ميشوند و میکروپالستیکها به عنوان مخزني از مواد
 با.شیمیایي سمي در محیط زیست عمل ميکنند
توجه به نقش مهم ماهي به عنوان منبع اصلي
 تحقیقات مستمر برای نشان،پروتئین برای انسان
دادن اثرات اکوتوکسیکولوژی میکروپالستیکها بر
 به منظور،ماهي از سطح فردی به سطح جمعیت
ارزیابي علمي تهدیدات کلي این آالیندههای نوظهور
 توصیه،بر گونههای ماهي و امنیت غذایي در آب
.ميشود

 میکروپالستیکها، عالوه بر این.)and Kelly, 2017
ميتوانند به پوست ماهي بچسبند و یا به بافتهای
Abbasi (  کبد و عضله منتقل شوند،دیگر مانند آبشش
 ثابت شدهاست که.)et al., 2018; Su et al., 2018
ذرات بسیار ریز پالستیک ميتوانند از طریق
سلولهای زنده به سیستم گردش خون و یا لنفاوی
منتقل شوند که منجر به انتشار میکروپالستیکها در
.)Wright and Kelly, 2017( کل بدن ميشود
:بر همکنش میکروپالستیکها با سایر آالیندهها

میکروپالستیکها ميتوانند به عنوان حامل آالینده
 از جمله فلزات سنگین عمل کنند،های دیگر
) و نه تنها قادر به انتقال آلودگيهاGregory, 1996(
 بلکه ميتوانند پایداری آنها را نیز افزایش،ميباشند
 این جمله نشانگر اهمیت این مواد به عنوان.دهند
وسیلهای برای انتقال آلودگيها به موجودات دریایي و
 این ذرات.)Teuten et al., 2009( انسان ميباشد
نسبت سطح به حجم نسبتاً زیادی در مقایسه با
 بنابراین پتانسیل انتقال،ماکروپالستیکها دارند
.ترکیبات مختلف قابل توجه است
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