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 علم و پژوهش     

 
 
 
 

  آبی در اکوسیستم میکروپالستیک نوظهور هايآالینده
 خزر و عمان دریاي فارس، خلیج

 ،* 1سکینه علیجانپور  ، 1رضا کاظمی درسنکی 

 چکیده 

  میکروپالستیک   ذرات  . شودمی   تلقی  جانداران  سالمت  و  زیست محیط   براي   جدي  هشدار   یک  عنوان به   جهان  در  پالستیک  افزایش

 پالستیکی   قطعات  به  هادارند. میکروپالستیک   وجود  م،خوری می   که  غذایی  تا   کنیممی   تنفس  که   هوایی  از  محیط،  جايهمه   در

مواد    عنوان به آبی،    هاياکوسیستم در   که  د شومی   اطالق   متر میلی   5  از  کمتر   قطر  و  متنوع  هاي اندازه   رنگ،  شکل،  در  کوچک

  هاي شود. گزارش   بلعیدهسایر جانوران ممکن است  ها، خزندگان و  ماهی   پستانداران،  دریایی،  پرندگان  توسط  اشتباهغذایی به 

  اند، قرارگرفته   مواد  این  تحت تأثیر  که  ايزنده   موجودات  و  دریایی  هايزیستگاه   نظر جغرافیایی،  از  هامیکروپالستیک   به  مربوط

  را   آنها  ذرات، این  زیستى  تجمعى  خاصیت  و  زیاد  ماندگارى  دلیل  بهداشت به  جهانى  سازمان .است گسترش  حال  در سرعتبه

  هاي آبی ها در محیط میکروپالستیک روي آلودگی اخیر دهه در جهان و ایران در متنوعی مطالعات  .است نامیده نوظهور آالینده

فراوانی  شدهانجام  به  مروري  مطالعه  این  طی  رسوبات    و  سطحی  آب  ،آبزیان  در  میکروپالستیک  نوظهور  آلودگی  است؛ 

 شود. خزر پرداخته می دریاي   و عمان دریاي ،فارسخلیج
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 مقدمه 

یا  نیمه  مواد   از   ايدسته   به  پالستیک   گفته  مصنوعی  مصنوعی 
  مواد   این.  آیندمی به دست    ه شدن پلیمریز  فرآیند  طی  که  شودمی
 متنوعی  کاربردهاي  شفافیت  و  سبکی  استحکام،  تنوع،  علت  به

  زندگی   راحتی  کیفیت جهت  پالستیک  براي  تقاضا  امروزه . دارند

  367  ،2020  سال  در  پالستیک  جهانی  تولید  .است  افتهی شی افزا
  در   درصد  3/0  تقریباً  2020  سال  در  تولید.  شد   برآورد  تن  میلیون
  بر  1بیماري کرونا ویروس   تأثیرات  دلیل  به  قبل  سال  با  مقایسه
 عنوانبه   جهان  در  پالستیک  یافت. افزایش تولید   کاهش  صنعت

  تلقی  جانداران   سالمت  و  زیست محیط   براي  جدي  هشدار  یک
 . ) 1(نمودار شماره   ]1،2[ دشومی

  . 

یافت میهمه    در  2ک یکروپالستیذرات م ها پالستیک  .شوندجا 
متداولبه زبالهعنوان  دریایی،  ترین    کل  از   درصد   80- 60هاي 

دهند  می  تشکیل  را  شناور  ذرات  کل  درصد  90  و  دریایی  هايزباله 
  عوامل   هاي آبی طی اکوسیستم  به   شده  وارد  هايپالستیک  .]5و4[

 .شوندمی   تبدیل  ترکوچک   هايتکه   به  و  شده  تخریب  مختلف
ها به قطعات پالستیکی کوچک در شکل، رنگ،  میکروپالستیک

  . ]6[شوند  متر اطالق میمیلی  5هاي متنوع و قطر کمتر از  اندازه
داده شده  نشان    بر اساس اندازه  انواع پالستیک  1شکل شماره  در  

  . است
  تهدید   ،تربزرگ   پالستیکی  بقایاي  به  نسبت  هامیکروپالستیک

 ذرات  این  شوند؛می   محسوب  آبی  هاياکوسیستم   براي  تريمهم 
به   در دریایی،    پرندگانتوسط    ییغذا  ابعمن  عنوانبهاشتباه  آب 

 
1 Coronaviruses- COVID-19 
2 Microplastic 

  این موجودات   .شوندمی   بلعیدهپستانداران و خزندگان    ،هاماهی
اثر   هاي پالستیک(  میرندمیشده و    خفه  هاپالستیک  بلعیدندر 

از مرگ ج نیز سالم    آنهاو تجزیه    انورانبلعیده شده حتی پس 
  آسیب به  شده و سببدر محیط پراکنده    مجدد مانند و  باقی می

در دستگاه ،  پس از مصرف  و یا  ]9و 8[)شوندمی دیگر جانداران  
آس  یدگیخراش  ایجادو    ماندهی باق  آنها  گوارش  .دنکنمی   بیو 

غلظتد  هاک یکروپالستیمهمچنین   م  هاير  وارد    توانندی باال، 
  روجان  ه ی تغذ  از  يرجلوگی  و انسداد    شده و سبب گردش خون  

فرآ  هامیکروپالستیک .]10[  شوند مهم    یکی ولوژیب  يندهای بر 
و   ایجاداثرگذارند  درون در  اختالل    با  بر   توانندیم  ،زی رغدد 

ند، همچنین نقش مهمی در  بگذار ریتأثرشد   و  دمثلیتحرك، تول
  و   گسترده  طیف  هامیکروپالستیک .]11[دارند    سرطان  جادی ا

 ]3[به میلیون تن متریک  2020تا  1950روند تولید پالستیک از سال :1نمودار 
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  و   اندازه  ها،رنگ   اشکال،  ترکیب شیمیایى،   با  مواد   از  ناهمگنى
  ترینمهم  از ها،ویژگى این ؛گیرنددر برمى  را متفاوت هاىتراکم 

و  عوامل  و   است  محیط   در  هامیکروپالستیک  توزیع  جابجایى 
 ترپیچیده  راها  آالینده   این  شناسایى  و  سمیت، ردیابى  است  ممکن

، 1فیبر   شکلبه    محیط  در  هامیکروپالستیک  اشکال  ترینکند. رایج 
قطعات 2فیلم مختلف   .]12[  است   4گلوله   و  3،  اشکال 

 نشان داده شده است.  2میکروپالستیک در شکل شماره  

 

 
هاي بسیار متنوعی وجود  در اشکال و رنگ  آنهاگیرند.  منشأ می  تربزرگذراتی که از قطعات پالستیکی  :  قطعهمیکروپالستیک (اشکال مختلف    :2  شکل

معموالً شفاف سفید  و    اي یا کروي باشندتوانند استوانهمی  آنهاگیرند. بسته به وضعیت هوازدگی  می  منشأهاي رزین صنعتی  : ذراتی که از گلولهگلولهدارند،  

هاي هاي پالستیکی، فویل از کیسه معموالً آنهاپذیر و ورقه مانند. هاي نازك، انعطاف : پالستیک فیلمهاي متنوعی نیز دیده شوند. توانند در رنگ، اما میبوده

بخش بزرگی از   را شامل شده و : هر نوع پالستیک فیبريالیافدار. : هر نوع پالستیک با ساختار فومفوم .گیرندمی منشأ بنديبسته پالستیکی یا سایر مواد 
   ].7[شوند  حاصل میالیاف مصنوعی از پوشاك 

 

 
1 Fibre       3 Fragment 
2 Film       4 Pellet 

متر، میلی 25تا  5متر. مزوپالستیک: بین  1متر تا میلی 25متر، ماکروپالستیک: بین  1تر از ها (مگاپالستیک: بزرگبندي اندازه پالستیکطبقه :1شکل 
 .]7[متر)میلی 0.001متر، نانوپالستیک کمتر از میلی 5تا  0.001میکروپالستیک: بین 
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 ،1اتیلنپلی نوع    از   شده   تولید  هايپالستیک  اکثر   حاضر،   حال  در
 اتیلن پلی   و  4نرای است  پلی  ،3کلرید   نیلی و  پلی  ،2پروپیلنپلی
  جهان   تولیدات  از کل  ددرص  90  هستند و   6اورتان ، پلی  5تتاالفتر
  هايمحیط   در  هامیکروپالستیک  .اندداده   صاختصا  خود   به   را

  رسوبات   و  سواحل  در  و  رنددا  وجود  دریا  بستر   تا  سطح  از  دریایی
می ته  نیز ت  ].13[  شوندنشین  به  توجه  مهم  أ با  ثیرات 

مطالعه    میکروپالستیک بر محیط زیست و سالمت جانوران، در 
درخصوص    اتقتحقی  ،حاضر  مروري اخیر  دهه  میزان  یک 
آب   در  میکروپالستیک  نوظهور  آلودگی   و   هاي سطحیآبزیان، 

خزر مورد تحلیل و  دریاي  و عمان دریاي ،فارسخلیج  رسوبات
 . گرفته است بررسی قرار 

 کار روش

ــر  يمرور  مطالعهدر   ــتیک«  يهاواژه دیکل با حاض   ،» میکروپالس
ارسخلیج« ان«،  »ـف اي عـم اي«  »درـی ــپین(  خزر  درـی اسـ ه  »)ـک  ـب

 در میکروپالســتیک  فراوانی خصــوص در  مطالعاتي  جســتجو
طحی وآبزیان، آب وبات هاي ـس  عمان و دریاي ،فارسخلیج  رـس

اي خزر ا  در  درـی اهی ـپ اـگ  PubMed،Web  رینظ  یعلم  معتبر  يـه

of Science ،Scopus ،  SID    و جستجوگرGoogle Scholar 
 .شد پرداخته

 نتایج 

 سواحل  آبزیان   در  میکروپالستیک  آلودگی  میزان 
 خزر   دریاي  و عمان  دریاي  فارس، خلیج

 در  هامیکروپالستیک   محیطیزیست   مخرب  اثرات  بر  عالوه
  پالستیکی  ذرات  است  ممکن   آبزیان  آبی،  هاياکوسیستم 

را میکروپالستیک( که    استفاده  غذاییمنابع  عنوان    به   )  نمایند 
د.  نباش  داشته  دریایی  این موجودات  بر   مخربی   اثرات   توانندمی

 بلعیده   دریاییتنان  و نرم   ماهیان  توسط   اغلبها  میکروپالستیک
  از  هاآالینده   این  تا  شوندمی  باعث   دریاها  هايآلودگی  .شوندمی

د نبرسان  آسیب  انسان  و  اکوسیستم  سالمت  به  غذایی  طریق زنجیره
  مطالعات صورت گرفته اخیر در خصوص  1جدول شماره    ].14[

 فارس،خلیج   سواحل  آبزیان  در  میکروپالستیک  آلودگی  میزان
دهد. طی این مطالعات  خزر را نشان می  دریاي  و  عمان  دریاي

بسیار   ،مورد بررسی  تناننرم آلودگی میکروپالستیک در ماهیان و  
  ، نوع فیبر و از نظر ماهیت پلیمري  ،از لحاظ شکلی  .بود مشهود  

داراي بیشترین فراوانی در آبزیان مورد بررسی بود  اتیلنپلی

 خزر دریاي و عمان دریاي فارس،خلیج سواحل آبزیان در  میکروپالستیک آلودگی میزان :1جدول 

 آبزي  مکان سال 

نوع 

 میکروپالستیک

 (%) 

 منبع  نتیجه نهایی پلیمري ماهیت

1398 
خلیج  -دریاي عمان
 چابهار

Epinephelus coioides 
Rastrelliger kanagurta 

Saurida tumbil 
Lutjanus johnii 

Nemipterus peronei 

 ، 26 قطعه ،55 فیبر
 1 فیلم و 18 گلوله

 

  ،اتیلنپلی
 اتیلنپلی

 پلی  و ترفتاالت
 نایلون) ( آمید

  گونه 5 تمام در هامیکروپالستیک
  و گونهشد  یافت  مطالعه مورد ماهی

Epinephelus coioides  بیشترین
 میزان آلودگی را داشت. 

[14] 

 Rutilus frisii kutum خزر دریاي 1398
  ، قطعه75/38فیبر 

 و  30فیلم ، 42/31
 42/11ه گلول

- 
ماهی سفید مورد بررسی   51از 
 درصد آلودگی داشتند.  6/66

[15] 

 Pinctada radiata فارس خلیج 1398
 ، 12 م، فیل57ر فیب 

 و  30ه قطع 
 1گلوله 

  ،اتیلنپلی
 اتیلنپلی

اي مورد بررسی،  نمونه دوکفه 33از 
 بودند. همه داراي آلودگی 

[16] 

 
1 Polyethylene      4 Polystyrene 
2 Polypropylene      5 Polyethylene terephthalate 
3 Polyvinylchloride     6 Polyurethane 
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 پلی  و ترفتاالت
 نایلون) ( آمید

 فارس خلیج 1398

Sillago sihama 
Diagramma pictum 

Otolithes ruber 
Epinephelus coioides 

Scomberomorus 
commerson 

Lutjanus johnii 

 ، 87ر:فیب 
 11ه:قطع 
 2م: فیل

 
 

- 

ماهی مورد بررسی تنها   گونه 38از 
 Scomberomorusدر گونه 

commerson  میکروپالستیک ذرات
 . شناسایی نشد

[17] 

  Acmaea profunda دریاي عمان 1398
Chiton lamyi 

 15گلوله  ،84فیبر 
 و 

 1فیلم 

  و اتیلنپلی
 اتیلنپلی

 ترفتاالت 

مورد بررسی   تننرمگونه  150از 
 همگی داراي آلودگی بودند. 

[18] 

 عمان دریاي 1398

Rastrelliger kanagurt 
Nemipterus japonicus 
Paragaleus randalli 
Trichiurus lepturus 

Saurida tumbil 

 11قطعه  ،86فیبر 
 و 

 3گلوله 
 
 
 

- 

  مورد هايگونه همه در آلودگی
بیشترین  ؛ وشدند یافت مطالعه

 دو گونه آلودگی در 
Rastrelliger kanagurta و 

Nemipterus japonicus گزارش 
 شد.

[19] 

 فارس خلیج 1398

Cerithidea cingulata 
Thais mutabilis 

Amiantis umbonella 
Amiantis purpuratus 

Pinctada radiata 

 ، 26 قطعه ،58 فیبر
 2و گلوله  14فیلم 

 

  ،اتیلنپلی
 اتیلنپلی

 پلی  و ترفتاالت
 نایلون) ( آمید

مورد بررسی همه   تننرم 123از 
 ند. آلودگی میکروپالستیکی داشت

[20] 

1399 
 خزر دریاي
 Liza aurata اي الیاف رشته 

  و لنیپروپ یپل
 استایرن  پلی

گونه کفال طالیی مورد  100از 
 . داشتند یآلودگدرصد  49بررسی 

[21] 

1399 
 خزر دریاي
 

Chelon aurata 
Rutilus kutum 

 ، 30، قطعه 50رفیب 
 20 :گلولهفیلم و 

 
 نایلون) ( آمید پلی

 56/67 شدهیبررسماهی  111از 
درصد آلودگی به میکروپالستیک  

 . شناسایی شد
[22] 

1399 
خلیج  -خزردریاي

 گرگان

Cerastoderma 
lamarcki 

Mytilaster lineatus 
Litopenaeus 
vannameiin 
Liza saliens 
Neogobius 

melanostomus 
Rutilus caspicus 

  >قطعه  >فیبر
 فیلم  >گلوله 

 
 
 
 

  ،لنیپروپ یپل
 و نایلون

 استایرنپلی

 7/51ماهی مورد بررسی  144از 
 درصد آلوده بودند. 

 
[23] 

1400 

 -خزردریاي
  رودخانه حوضه

  به منتهی سو،قره
 گرگان  خلیج

Neogobius  
melanostomus 

Cyprinus carpio 
Vimba persa 
Rutilus kutum 
Barbus cyri 
Chelon spp. 

Carassius gibelio 
Gambusia holbrooki 

Rutilus caspicus 

  قطعه ،55فیبر 
 و 71/40

 29/4گلوله 
 

- 

مورد  گونه 9ماهی از  140 از
  87 در میکروپالستیک ،بررسی

 دیده شد.  ماهیان درصد
[24] 



 
 
 

عمان و خزر  يایدر فارس،ج یخل یآب ستمیدر اکوس کیکروپالستینوظهور م يهاندهیآال  
 

   1401نشریه نشاء علم، سال دوازدهم، شماره دوم، خرداد ماه 
185 

 

1400 
 خزر دریاي
 Rutilus frisii kutum 

 12 قطعه ،76فیبر 
 و 
 12ه گلول

- 
  80 ،ماهی سفید مورد بررسی 44از 

 درصد آلوده بودند. 
[25] 

1400 
تاالب  -خزردریاي

 انزلی 

 

Esox lucius 
Perca fluviatilis 

Sander lucioperca 
Carassius gibelio 
Cyprinus carpio 

Tinca tinca 
Abramis brama 
Vimba vimba 

Scardinius 
erythrophthalmus 

فیلم   >قطعه  >فیبر
 گلوله  >

 
 اتیلن پلی

ماهی مورد   گونه 9نمونه از  193از 
بررسی همه داراي آلودگی  

 میکروپالستیکی بودند. 
 

[26] 

 Periophthalmus فارس خلیج 1400
waltoni [27] شد.  مشاهده آلودگی درصد 65 استایرن  پلی قطعه   > فیلم >فیبر 

 فارس خلیج 1400
Otolithes ruber 

Liza abu 
Sphyraena forsteri 
Cynoglossus arel 

 25ه ، قطع65ر فیب 
 و 
 10فیلم 
 

 اتیلن پلی
گونه  4از  نمونه مورد بررسی 280

 آلوده بودند.  ماهی
[28] 

 
 سطحی   هايآب  در  میکروپالستیک  آلودگی  میزان

 خزر  دریاي   و  عمان  دریاي  فارس، خلیج  سواحل

  میزان   خصوص   در   گرفته  صورت  اخیر  مطالعات   2  شماره  جدول 
 دریاي   فارس،خلیج  سطحی  هايآب  در  میکروپالستیک  آلودگی

  آلودگی  شدهانجام مطالعات  .  دهدمی   نشان   را  خزر   دریاي  و  عمان
لحاظ   کنند.می   تأییدرا    سطحی  هايآب   در  میکروپالستیک   از 

  پروپیلن و پلی  اتیلنپلی  ،پلیمري  ماهیت  نظر  از  و  فیبر  نوع  ،شکلی
 بودند.  فراوانی بیشترین داراي

 

 خزر دریاي و عمان دریاي فارس،خلیج  سطحی هايآب در  میکروپالستیک آلودگی میزان :2 جدول

 منبع  نتیجه نهایی پلیمري ماهیت (%)  نوع میکروپالستیک مکان سال 

1398 
دریاي 
 عمان

  پوسته  ،7/26 ، قطعه7/32فیبر
 87/14، گلوله8/25

 پروپیلنو پلی اتیلنپلی
ایستگاه  7نمونه مورد بررسی در  21از 

 همگی به میکروپالستیک آلوده بودند. 
[29] 

 فارس خلیج 1399
، فیلم  29، قطعه 1/44فیبر 

7/14، 
 2/12گلوله 

 پروپیلنپلی و اتیلنپلی
عدد  899 ،ایستگاه مورد بررسی 15از 

 میکروپالستیک شناسایی شد.
[30] 

1399 
دریاي 
 عمان

  ،66/28، قطعه 54/42فیبر 
 57/10 گلوله ،24/18 لمیف

 اتیلنپلی ،اتیلنپلی
  آمید پلی  و ترفتاالت
 نایلون)(

  ذره 218 نمونه مورد بررسی، میانگین 50از 
در لیتر آلودگی به میکروپالستیک وجود 

 داشت. 
[31] 

 دریاي خزر 1399
 3و قطعه  97فیبر 

 
 ، ترفتاالت  اتیلنپلی
 نایلون و  استایرن پلی

ذره   7100نمونه مورد بررسی،  10از 
.میکروپالستیک شناسایی شد  

[32] 

 دریاي خزر 1400
 1، فیلم 13، قطعه 86فیبر

 
 پروپیلن پلی

ها سه ایستگاه مورد بررسی آلوده تمام نمونه
 به میکروپالستیک بودند. 

[33] 
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  سواحل   رسوبات  در  میکروپالستیک  آلودگی  میزان
 خزر   دریاي  و عمان  دریاي  فارس، خلیج

درمیکروپالستیک  انباشته   دریاها  بستر  و  ساحلی  رسوبات  ها 
  میزان   خصوص  دراخیر    مطالعات   3  شماره  جدولشوند.  می

  دریاي   فارس،خلیج   سواحل  رسوبات  در  میکروپالستیک  آلودگی
  آلودگی   مطالعات   این  در.  دهدمی   نشان  را  خزر  دریاي  و  عمان

  ، شکلی  لحاظ  از.  بود   مشهود   بسیار  ،رسوبات  در  میکروپالستیک
 داراي  و پلی استایرن  اتیلنپلی  ،پلیمري  ماهیت  نظر  از  و  فیبر  نوع

 . ندبود بررسی مورد رسوبات در فراوانی بیشترین

 خزر دریاي و عمان دریاي فارس،خلیج  سطحی هايآب در  میکروپالستیک آلودگی میزان :3 جدول

 مکان سال 
 نوع میکروپالستیک

 (%) 
 منبع  نهایی نتیجه  ماهیت پلیمري

 فارس خلیج 1396
 6، قطعه 11، فیلم83فیبر

 
 

 اتیلنپلی اتیلن،پلی
  آمید پلی  و ترفتاالت
 نایلون)(

درصد  26/82میانگین  با  هامیکروپالستیک
میانگین و   و مديو   جزر باالي  ناحیه در
 شناسایی  مدي و جزر پایین ناحیه 73/17

 . شدند

[34] 

 فارس خلیج 1398
 ، 79/5، فیلم67/66فیبر

گلوله   و 64/24قطعه
90/2 

 اتیلنپلی ،اتیلنپلی
  آمید پلی  و ترفتاالت
 نایلون)(

 ها میکروپالستیک تعداد
 گیرياندازه رسوب کیلوگرم در 71/0±5/34

 .شد
[16] 

1399 
-دریاي خزر

 تاالب انزلی 
 فیبر 

،  پروپیلنپلی،  پلی استایرن
 و  اتیلنپلی، پلی استر

 پلی اکریلونیتریل 

ایستگاه مورد  11میکروپالستیک در تمام 
 بررسی شناسایی شد. 

 رسوب کیلوگرم قطعه در 2820-140(
 خشک) 

[35] 

1399 
  -فارسخلیج

 خور موسی 
 36، قطعه49فیبر

 15گلوله
- 

میکروپالستیک   ذرات غلظت میانگین
 گرم رسوب بود. 250عدد در  67/11

[36] 

 دریاي خزر 1399
  >گلوله>قطعه > فوم

 فیبر >فیلم 

  کلراید، پلی وینیل
پلی   ،پروپیلنپلی، اتیلنپلی

پلی   آمید (نایلون) و
 استایرن 

میکروپالستیک طی این مطالعه  قطعه  1046
 شناسایی شد. 

[37] 

1399 
خلیج  -خزردریاي

 گرگان

فیلم   >قطعه  >فیبر
 گلوله 

 

،  استر یپل ،لنیپروپ یپل
 استایرنپلی و نایلون

آلودگی باالي ، ایستگاه مورد بررسی 21از 
 میکروپالستیک گزارش شد. 

 
[23] 

 دریاي عمان 1399
 8/62فیبر و قطعه 

 4/10گلوله 
 8/26فیلم 

  و پروپیلنپلی ،اتیلنپلی
 نایلون

ایستگاه مورد بررسی آلوده به  8
 میکروپالستیک بودند 

[38] 

 فارس خلیج 1399
 01/64فوم 
 96/30قطعه 

 33/5گلوله 

  اتیلنپلی  استایرن، پلی
  و پروپیلنپلی  ترفتاالت،

 اتیلن پلی

میانگین آلودگی خطوط ساحلی بندرعباس 
 گزارش شد.  مترمربعذره در هر  3252

[39] 

 دریاي عمان 1399

 22/32قطعه 
 37/27گلوله 
 26/26فیبر 
 15/14فیلم 

 اتیلنپلی ،اتیلنپلی
  آمید پلی  و ترفتاالت
 نایلون)(

  ذره 262نمونه مورد بررسی، میانگین 50از 
آلودگی به میکروپالستیک وجود   ،در لیتر

 داشت. 
[31] 
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 دریاي خزر 1399
 97فیبر 

 2قطعه 
 1گلوله 

  پلی ،ترفتاالت  اتیلنپلی
 نایلون  و استایرن

ذره   480 ،نمونه مورد بررسی 32از 
 میکروپالستیک شناسایی شد.

[32] 

 دریاي خزر 1399

 ، 75/54قطعه
 ،30/40فیبر

 ، 68/1فیلم
 28/0کروي 

 اتیلن پلی و استایرن پلی
ایستگاه  17ذره میکروپالستیک از  1830

 . مورد بررسی، شناسایی شد
[40] 

 فارس خلیج 1400
،  27قطعه ،60فیبر 
 2و گلوله  11فیلم

 
 استایرن  پلی

ایستگاه  5ذره میکروپالستیک از  2169
 شناسایی شد.  ؛مورد بررسی

[27] 

 غشایی  >قطعه>فیبر دریاي خزر 1400

  پروپیلنپلی،  استایرن پلی
 و 
 استر  پلی

 

ذره   909 ؛ایستگاه مورد بررسی 13از 
 .میکروپالستیک شناسایی شد

[41] 

 خزر دریاي 1400
 ،09/93فیبر 

 ، 7/5قطعه
 21/1فیلم

  ،اتیلنپلی ،سلفون
  وینیلپلی و پروپیلنپلی

 استات 

 میزان آلودگی 
  در ذره 66/156±71/75 یال 20±340

 . ر بودمتغی خشک رسوب کیلوگرم
[42] 

1401 
-دریاي خزر
-خلیج گرگان

 سوخور قره

  و 26 ، قطعه72 فیبر
 2فیلم 
 

 ،اتیلنپلی، پروپیلنپلی
 استایرن  پلی و نایلون

  فراوانی هاي مورد بررسی دارايایستگاه
 .بودندی باالي میکروپالستیک

[43] 

 

 گیري بحث و نتیجه

تولید،    به  پالستیکی  محصوالت آسانی  و  دلیل  صرفه  استحکام 
ها در هستند. پالستیک در حال رشد  در جوامع انسانی    ،اقتصادي

ساختمان  صنایع هوایی،  دریایی،  برق  ،مختلف    و   خودرو، 
آرایشی،  و  حمل  الکترونیک، دارویی  پزشکی،  بهداشتی،    نقل، 
ي رناپذی لوازم خانگی کاربرد دارند و بخش جدایی  و  کشاورزي

هستند  از بشر   هايدوره   براي  هامیکروپالستیک  ].41[  زندگی 
 زیستی  تخریب  راحتیبه   و  مانندباقی می  زیستمحیط   در  طوالنی

ترددنمی نقلیه  شوند.   از  کمی  فاصله  با  که  هاجاده  در  وسایل 
شده   رودخانه فعالیتاحداث  شویندهاند،  کشاورزي،    هايهاي 

فاضالب    هاي کیسه  و  هانوشیدنی  هايبطري   ،هامختلف، 
 هايمحیط   ها بهمیکروپالستیک  ورود  هايراه   جمله  پالستیکی از

فارس، دریاي عمان و دریاي . خلیج ]13[روند  می   شمار  به  دریایی
به  اقتصادي و وجود منابع زیستی، دلیل جنبه خزر  هاي مختلف 

 
1 Fourier-transform infrared spectroscopy-FTIR 

شناسایی و توزیع  عالی و معدنی از اهمیت باالیی برخوردارند.  
هاي ساحلی کشور از  در آب   هاآلودگی نوظهور میکروپالستیک 

  براي  هاروش   ترینمعمول   از   اهمیت باالیی برخوردار است. یکی
  ،روش  این  در .  است  بصري  شناسایی  ،هامیکروپالستیک  شناسایی

ترین د و رایجشونمی  شناسایی  هاي مختلفاشکال و رنگ  اندازه،
 1سنجیطیف  ها،میکروپالستیک  پلیمري  رکیبت  تعیین  راه براي 

در خصوص   مطالعه  35است. طی   اخیر  دهه  در  بررسی شده 
هاي سطحی و رسوبات  یان، آب فراوانی میکروپالستیک در آبز

ایران   FTIR  تکنیک   و  فراوانی  بیشترین  داراي  فیبر  ،سواحل 
  پلیمري  ماهیت  سنجش  براي   تکنیک  ترینپرکاربرد 

پروپیلن، پلی ،)نایلون(  آمید پلی اتیلن،پلی . بود  هامیکروپالستیک
  به   را   پلیمري  فراوانی  بیشترین  ترفتاالت  اتیلنپلی  پلی استایرن و

 یمکانپراکندگی    3و    2نمودارهاي شماره  دادند.    اختصاص  خود
مینمونهنوع    و نشان  را  شده  بررسی  اسادهدهاي  این  بر   س. 
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مطالعات در حوضه آبی دریاي خزر و روي رسوبات و  بیشترین  
 گزارش شده است.   آبزیان

 
مطالعات انجام شده  یمکان ی: پراکندگ 2نمودار 

 
      هاي مورد بررسیتنوع نوع نمونه :3 نمودار

 
آبی،محیط  آبگریز  هايآالینده  روي ذرات    بر  است  ممکن  هاي 

منتقل شوند. به  و    جذب  محیطی  معمول  شرایط  در  پالستیکی،
پروپیلن)    اتیلن و پلى  کم (پلى  دانسیته  با  هایىطور کلی، پالستیک

 در  شوند،مى   شناور  آب   روى  دارند، بر  آب   از  تراکم کمترى   که
آمید    ترفتاالت، پلى  اتیلن  تر (پلى متراکم   هاىکه پالستیک حالى

.  ]12[دارند    آب  در  شدن  غرق  به  استایرن) تمایل  پلى   و  (نایلون)
 هافراوانی میکروپالستیک  تخمین   براي  که  واحدهایی  ترینرایج 

  و   رسوبی  هاينمونه   بر مترمربع (براي  روند شامل قطعهمی   کاربه
قطعه   سطح و  (براي  آب)  مترمکعب  آب)    ستون  هاينمونه   بر 
. با توجه به نتایج مطالعات، میزان میکروپالستیک در  ]13[  است
بسیار نگران کننده است. پایش و بررسی  هاي مورد بررسی  نمونه

ها و منابع این میکروپالستیک  ردیابى  و  مستمر جهت شناسایى
محیط آلودگی  در  آبی،ها  ضمن  مى  پیشنهاد  هاي  شود؛ 
استفادهفرهنگ درخصوص   در  پالستیکى  مواد  از   کمتر  سازي 

و مدیریت پسماند نیز به صورتی    زندگى روزمره، فرآیند بازیافت
 توجه قرار گیرد. جدي مورد 
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