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میکروپالستیکهای اولیه در صنایع هوا فضا ،پزشکی

آالیندههای پالستیکی از آالیندههای نوظهور هستند

(بهعنوان حامل دارو) ،در لوازم آرایشی و بهداشتی،

که به دلیل تولید باال و تجزیهپذیری پایین ،محیط

و پاک کنندهها استفاده میشوند ( .)12در حالی که

زیست را به شدت تحت تأثیر قرار میدهند ( 1و .)2

میکروپالستیکهای ثانویه از خرد و ریز شدن

انواع پالستیکها که هر کدام به گونهای زندگی بشر

پالستیکهای بزرگ به قطعات کوچکتر حاصل

را تحت تأثیر قرار دادهاند به شکلهای مختلف در

میشوند ( .)5خرد و کوچک شدن ذرات پالستیک

مصارف خانگی ،تجاری ،صنعتی و پزشکی کاربرد

نتیجه عملکرد فرایندهای فیزیکی ،شیمیایی و زیستی

دارند ( .)3تولید ساالنه انواع پالستیک که در سال

که منجر به کاهش مقاومت ساختاری قطعات

 1950میالدی تنها  1/7میلیون تن بود در سال 2017

پالستیک میشود ،رخ میدهد ( .)12هوازدگی

میالدی به  350میلیون تن رسید ( 4و  .)5بسیاری از

مهمترین فرایند مسئول خرد و ریزشدن پالستیکها

ضایعات پالستیکی ( 4/8تا  12/7میلیون تن) به

است ( .)10عالوه بر این ،فروکاهی نوری نیز در

شکل و اندازههای مختلف ،در نهایت به دریا و

سواحل رخ میدهد .اشعه فرا بنفش خورشید باعت

پیکرههای آبی جهان میرسند ( 6و  .)7این حجم از

اکسایش و در نتیجه شکستگی پیوند شیمیایی

ضایعات پالستیکی رها شده در محیط زیست ،بهطور

بسپارها میشود ( .)13مطالعات اخیر به خوبی نشان

مستقیم به تولید بیحد مصنوعات پالستیکی ،فقدان

میدهد که ذرات میکروپالستیک در همه محیطها به

روشهای صحیح برای جمعآوری و بازیافت

خصوص محیطهای آبی و بدن آبزیان حضور دارند

پالستیک و همچنین رفتار اجتماعی نادرست در

(.)14-16

بسیاری از جوامع به خصوص کشورهای در حال

سرنوشت پالستیک در محیط آب به وزن مخصوص

از زمانی که وجود قطعات پالستیکی برای نخستین

مخصوص بیش از آب دریا ( 1/02گرم بر سانتیمتر

بار در جلبکهای سطح زی سارگاسوم گزارش شد

مکعب) در بستر دریا تهنشین شده و بر سطح

( ،)8مطالعات مختلفی در خصوص حضور

رسوبات بستر نهشته میشوند ،در حالی که ذرات با

پالستیکها در بخشهای مختلف کره زمین از جمله

وزن مخصوص کمتر از آب دریا در سطح یا الیههای

مناطق دوردست مانند جنوبگان ،قله کوهها و قعر

میانی آب شناور میمانند ( .)12به دلیل اندازه

اقیانوسها انجام شده است ( .)9از سال 2009

کوچک ،میکروپالستیکها توسط طیف وسیعی از

میالدی حضور میکروپالستیکها در بخشهای

گونههای زیستی از تکسلولی تا پستاندار دریایی

مختلف محیط زیست مورد توجه بسیاری از

بلعیده میشوند ( .)17عالوه بر اندازه ،آهنگ بلعیده

پژوهشگران سراسر دنیا قرار گرفته است (.)10

شدن ذرات پالستیک به شکل ،وزن مخصوص و

میکروپالستیکها ،قطعاتی از پالستیک با اندازه کمتر

رنگ آنها نیز بستگی دارد ( .)18تحقیقات انجام

از  5میلیمتر هستند که به دو گروه اولیه و ثانویه

شده درباره اثر بلع میکروپالستیکها توسط

تقسیم میشوند ( .)11میکروپالستیکهای اولیه،

اندامگانها

ذرات

پالستیکهایی هستند که در اندازه میکرومتر تولید

میکروپالستیک در اندامها ( ،)19انسداد مجاری

شده و در نهایت به محیط زیست راه مییابند (.)5
http://bpums.ac.ir
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تکاملی ( )6از این گونه عوارض است .خطر

بار گزارش شده است ( 28و  .)29در اغلب مطالعاتی

مسمومیت ناشی از پالستیکها در نهایت به انسان

که در خلیجفارس انجام شده است نوع

(آخرین شکارچی و مصرف کننده در زنجیره غذایی)

میکروپالستیکها و منبع اصلی آنها به درستی تعیین

میرسد (.)17

نشده است؛ با این حال به نظر میرسد که اغلب

خلیجفارس یک حوضه نیمه بسته کم عمق به

میکروپالستیکهای موجود در بخشهای مختلف

مساحت  240,000کیلومتر مربع و میانگین عمق 35

خلیج از نوع ثانویه هستند.

متر است ()22؛ که از لحاظ جغرافیایی میان

در این مطالعه مروری ،مطالعات انجام شده در مورد

جمهوری اسالمی ایران و شبه جزیره عربی

حضور میکروپالستیکها در محیطهای مختلف

(کشورهای بحرین ،کویت ،عمان ،عربستان سعودی،

خلیجفارس (آب ،رسوب و آبزیان) بررسی خواهند

قطر ،امارات متحده عربی و یمن) واقع شده است

شد و در نهایت وضعیت خلیجفارس از لحاظ

( .)23این خلیج یکی از مهمترین صیدگاههای ماهی

حضور میکروپالستیکها جمعبندی خواهد شد.

ایران است که گونههای بسیار متنوع سطحزی و
کفزی در نزدیکی بستر دریا زندگی و تغذیه

خلیجفارس در خاورمیانه قرار دارد و از طریق تنگه

میکنند .در حالی که زیستگاه گونههای سطحزی

هرمز و دریای عمان به دریای عربی و سپس

الیههای مختلف ستون آب است ( .)24با توجه به

اقیانوس هند میرسد .این خلیج با طول شرقی-

اینکه رسوبات میتوانند بهعنوان مخزن آالیندهها

غربی  805کیلومتر ،پس از خلیج مکزیک و خلیج

عمل کنند ،رسوبات بستر و همچنین گونههای

هادسون ،سومین خلیج بزرگ کره زمین است ( 26و

کفزی بیشتر در معرض آلودگی قرار دارند ( .)25از

 .)29در این منطقه جزایر مسکونی و غیرمسکونی

آنجا که خلیج به شدت تحت تأثیر فعالیتهای

زیادی وجود دارد .جزایر غیرمسکونی خلیجفارس

مرتبط با نفت (اکتشاف ،استخراج ،فراوری و انتقال)،

بیشتر به دلیل حضور مرجانها ،علفهای دریایی،

تخلیه پساب پاکسازی نشده شهری و صنعتی ،شوری

الکپشتها و پرندگان مهاجر حائز اهمیت هستند.

باال (ناشی از دما و تبخیر باال در منظقه) و جریانات

طی دهههای گذشته ،محیط زیست منحصر به فرد

چرخشی محدود قرار دارد ،آبزیان خلیج در معرض

خلیجفارس در معرض انواع آالیندههای انسانی ناشی

آلودگیهای شدید انسانزاد قرار دارند ( 23و .)26

از افزایش جمعیت ،افزایش فعالیتهای صنعتی و

طی سالهای اخیر ،مطالعات مختلفی به بررسی

گسترش صنعت توریسم بوده است ( .)29جمعیت

حضور میکروپالستیکها در محیطهای مختلف

ساکنان شهرهای پیرامون خلیجفارس طی پنجاه سال

خلیجفارس (آب ،رسوب و آبزیان) پرداختهاند که در

اخیر از  46/5میلیون نفر به  150میلیون نفر رسیده

ادامه این مطالعه مروری به آنها اشاره خواهد شد.

است و پیشبینی میشود که این عدد تا سال 2030

اولین مطالعه میکروپالستیک در خلیج ،در سال

به  200میلیون نفر برسد ( .)30عالوه بر این ،این

 2016و در آبهای ساحلی کشور قطر انجام شد

خلیج پتانسیل صید بیش از  550هزار تن آبزیان در

()27؛ پس از آن در سال  2017در ایران حضور

سال را دارد ( 26و  .)29بنابراین ،عالوه بر فعالیت-

میکروپالستیکها در رسوبات ساحلی برای نخستین

های مرتبط با صنعت نفت در منطقه ،تخلیه
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شهری

و

صنعتی،

فعالیتهای

انتخاب مقاالت و مرور روشها

ماهیگیری نیز میتواند آلودگیهای پالستیکی در

در این مطالعه مروری مقاالتی که با موضوع حضور

خلیجفارس را گسترش دهد (.)29

میکروپالستیکها در خلیجفارس تا ماه فوریه سال

در شمال و شمالغرب خلیجفارس رودخانههای

 2021به چاپ رسیدهاند ،بررسی شدند.

زیادی وجود دارند که در نهایت به خلیجفارس

سرچ اولیه در پایگاههای بینالمللی اسکپوس

میریزند .سیستم رودخانهای اروند رود (شطالعرب)

( ،)Scopusپاب مد ( ،)PubMedساینس دایرکت

بزرگترین ورودی رودخانهای خلیج میباشد که

(  )ScienceDirectو پروکوست (  )ProQuestو

رودخانههای دجله و فرات عراق و کارون ایران

همچنین در پایگاههای ملی مرجع دانش (،)Civilica

جزیی از این سیستم رودخانهای میباشند (شکل .)1

پایگاه مرکز اطالعات علمی جهاد دانشگاهی ()SID

عالوه بر این ،رودخانههای حله دالکی (بوشهر)،

و بانک اطالعات نشریات کشور ( )Magiranبا

هندیجان (خوزستان) ،مُند (بوشهر) ،جراحی

کلمات کلیدی "میکروپالستیک" و "خلیجفارس"،

(خوزستان) و شور (هرمزگان) نیز از سمت ایران به

انجام شد .پس از حذف نتایج تکراری و مقاالت

خلیج فارس میریزند ( .)31از سوی دیگر ،هیچ

مروری 28 ،مقاله باقی ماند که در ادامه به بررسی

ورودی رودخانهای از سمت جنوب خلیجفارس

آنها از لحاظ  )1نوع نمونه )2 ،روش نمونهبرداری،

(کشورهای عربی) به آن نمیریزد و تنها وردی،

 )3آمادهسازی و تجزیه نمونهها )4 ،تشخیص نمونه-

بهصورت روانابها و پسابهای تولیدی ساکنین این

ها )5 ،فراوانی در محیط ،و  )6نوع میکروپالستیک-

کشورها میباشد (شکل  .)1بنابراین ،آالیندههای

ها ،خواهیم پرداخت.

پالستیکی به هر دو صورت مستیم و غیرمستقیم به
خلیجفارس میرسند.

)Fig 1) Persian Gulf and the Gulf’s riverine inputs (adapted from Cunningham et al., 2019 (31) with minor revision
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روشهای نمونهبرداری و تجزيه نمونهها در

آن از یک تور پالنکتونگیری  2متری با دهانه

نمونههای مختلف

دایرهای شکل (قُطر  0/5متر) و ابعاد مش 120

در بیشتر مطالعات انجام شده ،حد باالیی  5میلیمتر،

میکرومتر استفاده شده است ( .)27در مطالعه دیگری

برای قطعههای پالستیکی در همه محیطها در نظر

که در آبهای کشور قطر انجام شده است ،از تور با

گرفته شده است .این حد اندازه ،برای طول

دهانه مستطیل شکل و اضالع  1و  0/5متری با ابعاد

میکروپالستیکهای فیبری با توجه به سطح مقطع

مش  300میکرومتر استفاده شده است ( .)33بهطور

بسیار کوچک آنها در نظر گرفته نمیشود و اگر تنها

مشابه ،در مطالعهای که در کویت انجام شده است از

دو بعد آن ،در محدوده میکرومتری باشند ،میکروفیبر

تور  1/8متری با دهانه مستطیل شکل و اضالع  0/7و

در نظر گرفته میشود (.)32

 0/4متری با ابعاد مش  300میکرومتر استفاده شده
است ( .)34در حالی که در تنها مطالعهای که در

 -آب دريا

آبهای خلیجفارس از سمت ایران انجام شده است،

تنها چهار مطالعه به بررسی حضور و فراوانی قطعات

از تور  2/5متری با دهانه مستطیلی و اضالع × 1/3

میکروپالستیک در آبهای خلیجفارس پرداختهاند

 0/3متر و اندازه مش  300میکرومتر استفاده شده

(جدول .)1

است ( .)26با اینکه در همه این مطالعات از
روشهای مشابه نمونهبرداری استفاده شده است،

 -نمونهبرداری از آب دريا

روش ارائه نتایج آنها متفاوت است .برخی از آنها

نحوه نمونهبرداری از نمونههای آب خلیجفارس در

دادهها بر حسب کیلومتر مربع گزارش کردهاند در

جدول  1ارائه شده است .همانطور که مشخص

حالی که سایرین دادهها را در حجم (متر مکعب)

است ،در همه مطالعات از تور پالنکتونگیری با

بیان کردهاند .موضوعات دیگر قابل بحث در این

اندازه مشهای متفاوت (بیشتر  120میکرومتر)

مطالعات ،عمق آب و جهت باد در هنگام

استفاده شده است .با این حال ،نوع قایق ،سرعت

نمونهبرداری است .اگر تور روی سطح آب و در

قایق و فواصل نمونهبرداری در مطالعات مختلف

خالف جهت باد حرکت داده شود تعداد کمتری از

متفاوت است .مهمترین نکته در خصوص این روش

میکروپالستیکهای معلق در آب را جمع میکند.

کار ،حجم باالی نمونه عبور کرده از تور میباشد.
نمونه قابل قبولی برای منطقه مورد مطالعه باشند .از

روشهای آمادهسازی نمونههای آب در مطالعات

سوی دیگر ،اندازه مش تور پالنکتونگیری از بسیار

مختلف متفاوت بوده است .در نخستین مطالعهای که

از میکروپالستیکهای حاضر در آب دریا بزرگتر

در آبهای قطر انجام شده است ( 0/1 ،)27گرم از

است ،بنابراین با استفاده از این روش نمونهبرداری

نمونه باقیمانده روی تور با استفاده از  20میلیلیتر

تعداد بسیار زیادی از میکروپالستیکهای موجود در

 ،NaOHشسته شد تا مواد زیستی آن حل شود؛ در

آب دریا مورد ارزیابی قرار نمیگیرند .همانطور که

حالی که در مطالعه دوم در آبهای قطر ( ،)33از

پیش از این اشاره شد ،نخستین مطالعه مربوط به

آنزیم پروتئیناز  Kبرای حذف مواد آلی استفاده شده

خلیجفارس در آبهای قطر انجام شده است که در
http://bpums.ac.ir

] [ Downloaded from ismj.bpums.ac.ir on 2022-12-06

بنابراین ،نمونههای پالستیک بدست آمده میتوانند

 -آمادهسازی نمونههای آب دريا

سال بيست و پنجم /شماره  /2خرداد و تير 1401

 /184طب جنوب

است .در مطالعه انجام شده در آبهای کویت ()34

که آب خلیجفارس داری چگالی  1/027و 1/032

قطعات

گرم بر سانتیمتر مکعب میباشد ( .)35با این حال،

میکروپالستیک از سایر مواد استفاده شده است .در

این چگالی کمتر از بسیاری از پالستیکها میباشد.

مطالعه انجام شده توسط محققان ایرانی ( )26ابتدا

بنابراین ،بسیاری از میکروپالستیکها تمایل دارند که

از

محلول

نمونهها

NaCl

الک

از

برای

5

جداسازی

میلیمتر

باالیی

(حد

بر سطح رسوبات خلیجفارس نهشته شوند.

میکروپالستیک) عبور داده شد و سپس با استفاده از

از میان انواع مختلف پالستیک ،میکروپالستیکهای

محلول  ،ZnCl2قطعات میکروپالستیک از نمونهها

ساخته شده از پلیاتیلن با چگالی پایین (،)LPDE

جدا شدند.

پلیپروپیلن ( ،)PPپلی استر ( ،)PSپلیاتیلن با
چگالی باال ( )HDPEو برخی از پلیاتیلن

جمعبندی
با توجه به اینکه تعداد مطالعات انجام شده در
خصوص

محتوای

آبهای

میکروپالستیک

خلیجفارس بسیار محدود است ،نمیتوان نتیجهگیری
کلی در خصوص آلودگی منطقهای ارائه کرد؛ با این
حال به نظر میرسد که آبهای ایران و کویت از
سایر نقاط خلیجفارس آلودهتر هستند .بیشینه حضور
قطعات میکروپالستیک در مطالعات انجام شده
بهطور معناداری در نزدیکی خروجی پسابهای
شهری و صنعتی ،پسابهای آبشیرین کن و مراکز
صنعتی رخ داده است .فیبرهای آبی فراوانترین
میکروپالستیکها

در

آبهای

فارس

خلیج

گزارش شدهاند.
چگالی آب دریا در بیشتر نقاط کره زمین بین 1/02
و  1/03گرم بر سانتیمتر مکعب میباشد؛ در حالی

ترفاالتها ( )PETدر حالتی که خالص باشند ()5
چگالی کمتر از آب دریا دارند و میتوانند بر سطح
آب

معلق

بمانند.

در

که

حالی

چگالی

میکروپالستیکهای ساخته شده از پلی ونیلکلراید
( ،)PVCپلیکربنات ( ،)PCپلیاورتان ( ،)PUآلکید،
نایلون ،پلیاستایرن ( )PESو بسیاری از پلیاتیلن
ترفاالتها ( )PETبیش از آب دریاست و بر سطح
رسوبات نهشته میشوند ( .)5همانطور که در جدول
 1مشاهده میشود ،همه میکروپالستیکهای شناسایی
شده در آب دریای خلیجفارس دارای چگالی کمتر از
آب دریا هستند .بنابراین ،استفاده از محلول اشباع
 NaClبا چگالی  1/2گرم بر سانتیمتر مکعب می-
تواند برای جداسازی قطعات میکروپالستیک از سایر
نمونههای معلق در آب کارامد باشد.

جدول  )1ميكروپالستيکها در آب های خليجفارس
مرجع

قطر

آب زیر الیه
سطحی

تور پالنکتونگیری
با مش  120میکرون

12

میکروسکوپ
نوری-
FT-IR

( 30میانگین 0/71
قطعه در متر
مکعب)

فیبر /آبی

،3PE ،2LDPE ،1PP
4
PS

( )27

قطر

آب سطحی

تور پالنکتونگیری
با مش  300میکرون

4

FT-IR/
FT-NIR

 18قطعه

فیبر /آبی

LDEP ،PS ،PP

( )33

ایران (شمال
خلیجفارس)

آب سطحی

تور پالنکتونگیری
با مش  300میکرون

15

کویت

آب سطحی

تور پالنکتون گیری
با مش  300میکرون

40

میکروسکوپ
نوری-
FT-IR
میکروسکوپ
نوری-میکرو
رامان

( 899میانگین
 0/018قطعه در
مترمربع)

فیبر /آبی

-

( )26

 12قطعه

فیبر /سبز

PP ،PE

( )34

 :1پلی پروپیلن (  :2 ،)Polypropyleneپلی اتیلن با چگالی کم (  :3 ،)Low density polyethyleneپلی اتیلن (  :4 ،)Polyethyleneپلی استر ( )Polyester
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کشور

نوع نمونه

روش نمونه -
برداری

تعداد
نمونه

روشهای
تشخيص

تعداد
ميكروپالستيک ها

فراوانترين
شكل/رنگ

نوع ميكروپالستيک
غالب

ميكروپالستيکها در خليجفارس /

اخباریزاده و همكاران
185

-رسوب

بهطوری که تاکنون ،چهارده مقاله به بررسی حضور

از میان مطالعات مربوط به بررسی محتوای

میکروپالستیکها در رسوبات خلیجفارس پرداختهاند

میکروپالستیک در محیطهای مختلف خلیجفارس،

(جدول .)2

رسوبات بیشترین توجه را به خود جلب کردهاند
جدول  )2ميكروپالستيک ها در رسوبات خليجفارس
کشور

نوع نمونه

روش
نمونهبرداری

تعداد
نمونه

روشهای
تشخيص

قطر

ناحیه
جزرومدی

قاب فلزی

8

FT-IR

ناحیه
جزرومدی

قاب فلزی

5

SEM-FTIR

ساحلی

قاشق استیل

5

میکروسکوپ
نوری FTIR-

ساحلی

قاب فلزی

9

میکروسکوپ
فلئورسانس

ایران (تنگه
هرمز)

ایران (بوشهر)
ساحلی

چنگک استیل

18

میکروسکوپ
نوری،
SEM-EDX

ناحیه
جزرومدی

قاشق استیل

5

میکروسکوپ
نوری-رامان

ساحلی

بیلچه

37

میکروسکوپ
نوری FTIR-

ناحیه
جزرومدی

مغزه ( )Core

3

ایران (شمال
خلیجفارس)

رسوب بستر

بیلچه استیل

5

امارات

ساحلی

قاب و بیلچه

16

کویت

ساحلی

قاب فلزی

44

ایران (نایبند)

ایران (بندرعباس)
میکروسکوپ
نوری
میکروسکوپ
نوری FT--
IR-SEMEDX
میکروسکوپ
نوری FT--
IR
میکروسکوپ
نوری -رامان

تعداد
ميكروپالستيک ها
( 106میانگین
 13 /5قطعه در
کیلوگرم)
( 209میانگین
 19 /5قطعه در
کیلوگرم)
( 307میانگین 61
قطعه در کیلوگرم)
( 82612میانگین
 9180قطعه در متر
مربع)
( 577میانگین
 12/02قطعه در
 200گرم)
( 2657میانگین
 664قطعه در
کیلوگرم)
( 195104میانگین
 3252قطعه در متر
مربع)
( 580میانگین
 193/3قطعه در
کیلوگرم)

فراوانترين
شكل/رنگ

نوع ميكروپالستيک
غالب
3

مرجع

فیبر /آبی

PET ،2PP ،1LDPE

فیبر- /

-

( )29

فیبر- /

PET ،4PE

( )41

 /-سفید

-

( )40

( )33

فیبر /سفید

-

( )46

فیبر /سیاه

PET ،5PS ،PP

( )47

فوم- /

PP ،PE ،PET

( )42

فیبر /سفید

( )43

-

( 209میانگین
 27 /2قطعه در
کیلوگرم)

فیبر /سیاه

PE ، nylon

( )48

( 3366میانگین
 59 /7گرم در
کیلوگرم)

فیبر /آبی

PE ،PP

( )39

 37قطعه در

فیبر /آبی

HDPE ،PP ،PS

( )34

میکروسکوپ
ایران (جزیره
11
بیلچه استیل
ساحلی
نوری-
خارک)
SEM-EDX
میکروسکوپ
ایران (خور
( )37
فیبر /سیاه
15
بیلچه و چنگک
رسوب بستر
نوری
موسی)
میکروسکوپ
 46قطعه در
ناحیه
نوریFT- -
( )38
فیبر /سیاه
33
قاشق استیل
ایران (بندر لنگه)
کیلوگرم
جزرومدی
IR- SEMEDX
 :1پلی اتیلن با چگالی کم (  :2 ،)Low density polyethyleneپلی پروپیلن (  :3 ،)Polypropyleneپلی اتیلن ترفاالت ( ،)Polyethylene Terephthalate
فیبر /سیاه

 :4پلی اتیلن (  :5 ،)Polyethyleneپلیاستر (  :6 ،)Polyesterنایلون :7 ،پلی اتیلن با چگالی باال ( )High density polyethylene
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( 1650میانگین
 150قطعه در 200
گرم)
میانگین  75قطعه
در کیلوگرم

6

سال بيست و پنجم /شماره  /2خرداد و تير 1401

 /186طب جنوب

 -نمونهبرداری از رسوب

چگالی بیش از  1/6گرم بر سانتیمتر مکعب ،مورد

همانطور که در جدول  2مشخص است تعداد

استفاده قرار گرفته است .در حالی که در روش تک

نمونههای رسوب در مطالعات مختلف متفاوت

مرحلهای تنها از یک محلول استفاده میشود .در

است .عالوه بر این ،برای بررسی تعداد

مطالعه انجام شده توسط دوبرادران و همکاران (،)40

میکروپالستیک در رسوبات ساحلی خلیجفارس بین

ابتدا نمونههای رسوب در محلول اشباع NaCl

 1تا  6نمونه رسوب در هر ایستگاه برداشته شده

غوطهور شده و سپس از فیلتر  2/5میکرومتری برای

است .در برخی مطالعات ،نمونه رسوب با استفاده از

بازیابی قطعات میکروپالستیک استفاده شده است .در

بیلچه ،قاشق استیل و چنگک استیل برداشته شده

حالی که در مطالعاتی که توسط ناجی و همکاران

است .حال آنکه ،در برخی از مطالعات از قابهای

انجام شده است ( 29و  ،)41از روش دو مرحلهای

فلزی با اندازه  0/25 × 0/25متر 0/3 × 0/3 ،متر و 1

محلول اشباع  NaClو جریان هوا برای معلقسازی

×  1متر برای نمونهبرداری رسوب استفاده شده

میکروپالستیک استفاده شده است .نبیزاده و

است .بنابراین ،دادهها در مقاالت مختلف بر اساس

همکاران ( )42ابتدا رسوبات را از الک با اندازه  5و

تعداد در متر مربع ،یا تعداد میکروپالستیک در

 1میلیمتر عبور دادند و سپس از روش جدایش

کیلوگرم رسوب گزارش شده است .با این حال ،در

چگالی ( )KIبرای هر دو فرکشن استفاده کردند .در

هیچ یک از مطالعات انجام شده چگالی دقیق رسوب

مطالعه مربوط به رسوبات زیرسطحی بندرعباس (10

و همچنین وزن اولیه نمونه را گزارش نکردهاند .به

سانتیمتر) ( ،)43ابتدا از روش تک مرحلهای

طور کلی ،سواحلی که رسوبات گلی دارند ،کم

جدایش ثقلی با استفاده از محلول  KIبا چگالی

انرژیتر هستند و محیطهای مناسبتری برای

 1/55گرم بر سانتیمتر مکعب استفاده شد .پس از

انباشت مواد محسوب میشوند ( .)36بنابراین ،چنین

جداسازی میکروپالستیکها و مواد معلق با استفاده

محیطهای از لحاظ پتانسیل حضور میکروپالستیکها

از فیلتر  38میکرومتر ،نمونهها در  35 H2O2درصد

غنیتر هستند.

غوطهور شدند و در مرحله بعد با  4/5 HClدرصد
شستشو داده شدند و در نهایت از فیلتر عبور داده

 -آمادهسازی نمونههای رسوب

شدند .با توجه به اینکه هیدروژن پر اکسید 35

در بسیاری از مطالعات انجام شده ،ابتدا رسوب

درصد میتواند بر رنگ میکروپالستیکها اثر بگذارد

خشک شده (در دمای محیط یا آون با دمای 60

( ،)44استفاده از آن توصیه نمیشود.

شده و پس از حذف مواد آلی ،از روش جدایش

جمعبندی

چگالی با استفاده از محلولهای با چگالی مختلف

با توجه به مطالعاتی که در رسوبات بخشهای

برای جداسازی میکروپالستیکها استفاده شده است.

مختلف خلیجفارس انجام شده است ،رسوبات ایران

در مطالعات ( 33 ،28و  .)37-39از روش دو

بسیار آلودهتر از بخشهای جنوبی خلیجفارس است.

مرحلهای یا تک مرحلهای جدایش ثقلی استفاده شده

یکی از دالیل احتمالی میتواند ورود قطعات

است .در روشهای دو مرحلهای ابتدا از محلول

میکروپالستیک از بخشهای ایران مرکزی و شمال

 NaClبا چگالی  1/2گرم بر سانتیمتر مکعب

عراق با بارشهای جوی و ورودیهای رودخانهای

استفاده شده است و سپس محلول  NaIیا  KIبا

(شکل  )1به خلیجفارس باشد .عالوه بر این ،روش
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درجه) ،از الکهای با سایزهای مختلف عبور داده

ميكروپالستيکها در خليجفارس /

اخباریزاده و همكاران
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جدایش میکروپالستیک از رسوبات نیز میتواند تأثیر

در حالت خالص چگالی کمتر از آب دریا دارند

بسزایی در غلظت میکروپالستیکهای گزارش شده

(مانند  PP ،LDPEو  )PSنیز در رسوبات

داشته باشد .به طور مثال ،در برخی مطالعات انجام

خلیجفارس گزارش شده است.

شده در خلیج از محلول اشباع  NaClبرای جدایش
ثقلی قطعات میکروپالستیک استفاده شده است؛ از

 -آبزيان

آنجا که چگالی محلول  NaClتنها  1/2گرم بر

تاکنون ،ده مقاله به بررسی حضور میکروپالستیکها

سانتیمتر مکعب و پایینتر از بسیاری از پالستیکها

در آبزیان خلیجفارس پرداخته اند (جدول .)3

میباشد ،احتمال دارد که قطعات میکروپالستیک
بهطور کامل از نمونههای رسوب در این مطالعات
جدا نشده باشند .در حالی که در مطالعاتی که از
محلول با چگالی بیش از  1/6گرم بر سانتیمتر
مکعب استفاده کردهاند ،تعداد میکروپالستیکهای
گزارش شده بیشتر قابل اعتماد است .بر اساس نتایج
بهدست آمده ،بیشینه حضور قطعات میکروپالستیک

نمونهبرداری از آبزيان
از میان آبزیان متفاوتی که در خلیجفارس زندگی
میکنند ،بیشترین توجه برای بررسی حضور
میکروپالستیکها به ماهیها معطوف بوده است.
نمونههای آبزیان خوراکی و غیرخوراکی خلیجفارس
در مطالعات متفاوت یا بهصورت مستقیم صید شده-

در رسوبات خلیجفارس به طور معناداری در نزدیکی

اند یا از فروشندگان /صیادان محلی خریداری

خروجی پسابهای شهری و صنعتی ،پسابهای

شدهاند .اگر چه روش نمونهبرداری در محتوای

آبشیرین کن و مراکز صنعتی رخ داده است.

میکروپالستیک نمونهها تأثیری ندارد ،اما محل

همانطور که در جدول  2مشاهده میشود ،فیبرها

نمونهبرداری ،محل زندگی آبزی (سطحزی-

فراوانترین شکل میکروپالستیکها در رسوبات

کفزی) و تغذیه آبزی (گوشتخوار ،گیاهخوار ،همه

خلیجفارس را تشکیل میدهند .از لحاظ رنگ،

چیزخوار) بسیار مهم است .بیشتر مطالعات انجام

رنگهای آبی ،سیاه و سفید فراوانترین رنگهای

شده به زیست انباشت ( )bioaccumulatinقطعات

گزارش شده از رسوبات خلیجفارس هستند .مشاهده

میکروپالستیک در بافتهای مختلف بدن آبزیان

رنگهای متنوع قطعات نشان دهنده منابع متفاوت

پرداختهاند و تنها یک مطالعه به بررسی زیست

آلودگی است (.)45

بزرگنمایی ( )biomagnificationمیکروپالستیکها

همانطور که در بخش پیشین (آب دریا) اشاره شد،
در توزیع قطعات بین آب و رسوب دارد ،زیرا

بر این ،تاکنون مطالعهای در خصوص دفع
میکروپالستیکها از بدن آبزیان و حضور آنها در

قطعات با چگالی بیش از آب دریا بر بستر دریا

مدفوع آبزیان خلیجفارس انجام نشده است.

زیستی ناشی از بلع و دفع قطعات میکروپالستیک

آمادهسازی نمونههای آبزيان

توسط آبزیان ( )biofoulingنیز میتواند چگالی

در مطالعات مختلف از روشهای متفاوتی برای

قطعات میکروپالستیک را افزایش دهد ( .)35به

هضم آبزیان استفاده شده است (جدول  .)3بر اساس

همین دلیل حضور برخی از میکروپالستیکهایی که

نتایج بهدست آمده از مطالعه کرمی و همکاران (،)44

نهشته میشوند .عالوه بر چگالی اولیه ،تأثیرات
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در آبزیان خلیجفارس اشاره کرده است ( .)49عالوه
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روش هضم به شدت بر محتوای پالستیک آبزیان

برخی مطالعات از محلول  10 KOHدرصد (49 ،47

مؤثر است .بهطوری که استفاده از  35 H2O2درصد

و  )53-55و در برخی مطالعات تنها از 30 H2O2

و هضم اسیدی ( HClو  )HNO3میتواند باعث

درصد ( 38و  )56برای هضم بخشهای مختلف بدن

آسیب به میکروپالستیکها شود ( 44و  .)50با این

آبزیان استفاده شده است .پس از هضم ،نمونهها از

حال برخی پژوهشگران از ترکیب اسید رقیق شده و

فیلتر با اندازه مختلف (از  0/2میکرومتر تا 25

هیدروژن پر اکسید ( 6 HClموالر و  25میلیلیتر

میکرومتر) عبور داده شده تا میکروپالستیکها روی

 )H2O2و  10 NaOHموالر برای هضم اندامهای

سطح فیلتر باقی بمانند.

آبزیان استفاده کردهاند ( 51و  .)52عالوه بر این ،در
جدول  )3ميكروپالستيک ها در آبزيان خليج فارس
کشور

نوع نمونه

روش
نمونهبرداری

تعداد
نمونه

روشهای
تشخيص

تعداد
ميكروپالستيک ها

فراوانترين
شكل/رنگ

ایران (خور
موسی)

ماهی و میگو

تور

 46ماهی
و 12
میگو

میکروسکوپ
نوری-
SEMEDX

 0/34قطعه در هر
 gماهی
 1/51قطعه در هر
 gمیگو

فیبر /سیاه

ایران (بوشهر)

ماهی،
خرچنگ ،میگو

خرید از
فروشندگان محلی

 5ماهی،
28
خرچنگ
و 33
میگو

میکروسکوپ
نوری-
SEMEDX

 0/24قطعه در
هر  gماهیچه
ماهی
 0/26قطعه در
هر  gماهیچه
خرچنگ
 0/36قطعه در
هر  gماهیچه
میگو

فیبر /سیاه

-

 1قطعه در هر g
ماهیچه ماهی

فیبر /سیاه

-

( )53

 7/3قطعه در هر g
بافت نرم صدف

فیبر /سیاه

،2PET ،1PE
3nylon

( )56

قطعهای /زرد

PE

( )51

قطعهای/
سفید

4PP ،PE

( )34

ایران
(بندرعباس)

ص دف

صید مستقیم

125

کویت

ماهی

خرید از مغازه

20

کویت

ماهی و
دوکفهای

خرید از مغازه

 48ماهی
و 39
صدف

میکروسکوپ
نوری -رامان

ایران (بندر
لنگه)

دوکفهای

صید

33

ایران (بندر
عباس)

ماهی

خرید از ماهیگیر

38

میکروسکوپ
نوری

ایران (نایبند)

ماهی

تور

15

میکروسکوپ
نوری -رامان

میکروسکوپ
نوری-
FT-IRSEMEDX

 0/15قطعه در هر
دستگاه گوارش
ماهی
 0/06قطعه در
دستگاه گوارش
ماهی
 0در بافت نرم
صدف
 0/15قطعه در g
بافت نرم دوکفهای
نتایج صرفا به
صورت درصدی
ارائه شده است.
( 15میانگین )1
قطعه در هر دستگاه
گوارش ماهی

-

مرجع

( )54

( )49

فیبر /سیاه

nylon

( )38

فیبر /آبی

-

( )55

فیبر /سیاه

PS ،PP ،PET

( )47

میکروسکوپ
عربستان
140
تور
ماهی
نوری-
سعودی
FT-IR
 :1پلی اتیلن (  :2 ،)Polyethyleneپلی اتیلن ترفاالت (  :3 ،)Polyethylene Terephthalateنایلون :4 ،پلی پروپیلن (  :5 ،)Polypropyleneپلی اتیلن با چگالی کم
( 8میانگین )0 /057
قطعه در هر ماهی
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ایران (جزیره
خارک)

ماهی

خرید از صیاد

71

میکروسکوپ
نوری-
SEMEDX
میکروسکوپ
نوریFT- -
IR- SEMEDX
میکروسکوپ
نوریFT- -
IR

نوع ميكروپالستيک
غالب
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همانند نتایج بهدست آمده از بخشهای آب دریا و

اشتباه توسط آبزیان خورده شوند .از میان گونههای

رسوبات خلیجفارس ،آبزیان صید شده در نزدیکی

بررسی شده ،میگوها و صدفها حاوی کوچکترین

ایران آلودهتر از آبزیان سایر بخشهای خلیجفارس از

میکروپالستیکهای شناسایی شده بودند که احتماالا به

لحاظ حضور قطعات پالستیک در آنها میباشند.

دلیل اندازه کوچک این آبزیان است .با اینکه حضور

عالوه بر این؛ نتایج مطالعات مختلف حاکی از آن است

ذرات میکروپالستیک در بخشهای خوراکی آبزیان

که تجمع قطعات میکروپالستیک در گونههای کفزی

تأیید شده است ،اما سازوکارهای کنترل کننده جابجایی

کم تحرک مانند صدف ،میگو و خرچنگ ،بیش از

قطعات میکروپالستیک در بدن آبزیان هنوز بهطور

ماهیها است .نتایج مشابهی در پژوهشهای انجام شده

کامل شناخته نشده است ( .)63آبزیان بزرگ مانند

در سایر نقاط جهان گزارش شده است (.)57-59

ماهیها ،میکروپالستیکهای با اندازههای مختلف را

چگالی قطعات میکروپالستیک نقش تعیین کنندهای در

میبلعند ،اما به لطف دستگاه گوارش قویتر و سیستم

این رویداد دارد ،زیرا قطعات با چگالی بیش از آب

ایمنی فعالتر ،بسیاری از آنها را دفع میکنند و تنها

دریا بر بستر دریا نهشته میشوند .بنابراین ،آبزیان

میکروپالستیکها و نانوپالستیکهای بسیار ریز می-

کفزی و کم تحرک در معرض قطعات میکروپالستیک

توانند خود را به اندامهای دیگر از جمله ماهیچهها

تهنشین شده قرار میگیرند ( 12و  .)60عالوه بر این،

برسانند ( 64و  .)65بر اساس نتایج ارائه شده توسط

آهنگ بلع ذرات میکروپالستیک توسط آبزیان به اندازه،

( ،)65ورود ذرات میکروپالستیک از دستگاه گوارش به

نوع تغذیه و محل زندگی اندامگان و همچنین اندازه و

سیستم لنفاوی و عروقی محتملترین مسیر انتقال ذرات

رنگ قطعات بستگی دارد ( 58و .)61

میکروپالستیک به سایر اندامها است .با این حال،

همانطور که در جدول  3مشخص است ،بیشتر

شکل ،اندازه ،بار سطحی و ترکیب میکروپالستیک،

آبزیان

آسیب دیدگی اندامها و بیماری آبزیان ممکن است

خلیجفارس از نوع فیبر هستند .فراوانی باالی

انتقال میکروپالستیکها را تحت تأثیر قرار دهد

میکروپالستیکهای رشتهای در انواع ماهیتوسط سایر

( .)65-68حضور میکروپالستیکها در بافتهای

پژوهشگران در بخشهای دیگر جهان نیز گزارش شده

خوراکی بدن آبزیان ،آنها را بهطور مستقیم به بدن

است ( 60و  .)62با در نظر گرفتن تورها و نخهای

انسان (آخرین شکارچی) منتقل میکند.

پالستیکی مورد استفاده در ماهیگیری ( 11و ،)45

در خصوص زیست انباشت و سمیت قطعات

میکرورشتهها در لباسهای پالستیکی ( )5و

میکروپالستیک در بدن انسان هنوز اطالعات دقیقی

گسترده

وجود ندارد ( 2و  .)69با این حال ،شناسایی

میکروپالستیکهای رشتهای در بدن اندامگانهای

میکروپالستیکها در مدفوع انسان ( )70نشان داد که

دریایی دور از ذهن نیست .با این حال ،برای تعیین

انسان میتواند بخشی از پالستیکهایی که خورده است

منشاء دقیق ذرات میکروپالستیک به مطالعات بیشتری

را دفع نماید .فرض بر این است که بیش از  90درصد

نیاز است.

میکروپالستیکهای بلعیده شده توسط انسان از طریق

میکروپالستیکهای

میکرورشتههای

شناسایی

هوابرد

(،)60

شده

در

حضور

مدفوع دفع میشوند ( 71و  .)72با این حال ،جذب
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رودوی و انقال میکروپالستیکهای بلعیده شده به سایر

استفاده شده است .شایان ذکر است که با پیشرفت

اندامها در پستانداران گزارش شده است ( 73و .)74

مطالعات انجام شده ،روشهای تشخیصی نیز پیشرفت

بدون شک ،اندازه ،شکل ،بار سطحی ،شیمی سطح و

چشمگیری داشتهاند؛ به طوری که طی دو سال اخیر،

نوع پلیمر میکروپالستیک نقش اساسی در جابجایی و

کمتر مقالهای بدون تعیین نوع پالستیک در نمونهها ،در

دفع آن ایفا میکند ( 1و  .)75عالوه بر این ،مطالعات

سطح بینالمللی چاپ شده است.

اخیر نشان داده است که قطعات پالستیک در

بدون شک ،اولین و مهمترین مرحله در شناسایی

اندازههای  0/1تا  10میکرومتر و نانوپالستیکها با

میکروپالستیکها ،جداسازی دقیق قطعات با استفاده از

اندازه  40تا  250نانومتر ،میتوانند از سدهای مختلف

میکروسکوپ نوری است .اگر چه قطعات بزرگ با

در بدن عبور کرده ،به اندامهای مختلف بدن انسان

چشم غیرمسلح نیز قابل شناسایی هستند اما برای دقت

وارد شده و ضمن انباشت در محل ،استرس اکسیداتیو

بیشتر ،بهتر است همیشه از میکروسکوپ استفاده شود.

( )oxidative stressایجاد کنند ( .)76-78بنابراین،

شناسایی میکروپالستیکها معموالا با استفاده از پنس،

اگرچه استانداردهای ملی و جهانی برای دوز مصرفی

سوزن و خواص فیزیکوشیمیایی آنها انجام میشود

میکروپالستیکها هنوز تعیین نشده است ،اما مصرف

( .)61بهطور کلی ،میکروپالستیکها فاقد بافت و

غذاهای دریایی حاوی میکروپالستیک ممکن سالمت

ساختار سلولی هستند ،فیبرها در تمام طول خود قطر

انسانها را به خطر بیندازد .عالوه بر آسیبهای فیزیکی

یکسانی دارند ،قطعات رنگی دارای رنگ همگن در

که ممکن است ذرات میکروپالستیک در بافتهای بدن

تمام قطعه هستند ،فیبرها حالت پیچ خورده (مانند

ایجاد کنند (التهاب ،نکروز سلولی و آسیب به بافت)،

روبان) ندارند ،و قطعات پالستیک درخشان و براق

رها شدن افزودنیهای شیمیایی (مانند بیسفنول  Aو

نیستند (.)79

فتاالتها) و واجذب آالیندههای جذب شده به سطح

در مرحله بعد ،از سایر روشهای تشخیصی برای

ذرات میکروپالستیک (مانند فلزات سنگین و

تعیین نوع ،بررسی ریختشناسی و تعیین ترکیب

آالیندههای آلی) ،ممکن است منجر به بروز سمناکی به

شیمیایی میکروپالستیکهای شناسایی شده استفاده

خصوص در گروههای آسیبپذیر مانند زنان باردار و

میشود .تعیین نوع پالستیک بهطور معمول با استفاده

کودکان شود ( 3و  .)61با این حال ،به مطالعات بیشتر

از  FT-IRو رامان انجام میشود .برای تعیین

و دقیقتری در این خصوص نیاز است.

ریختشناسی از میکروسکوپ فلئورسانس و SEM

شناسايي ميكروپالستيکها

شیمیایی قطعات از روش  EDXاستفاده میشود .از

همانطور که در جداول  1-3مشخص است از روش-

آنجا که بسیاری از مواد بجز پالستیکها میتوانند

های متفاوتی (مانند میکروسکوپ نوری ،میکروسکوپ

بازتابش فلئورسانس ایجاد کنند یا ترکیب شیمیایی غنی

فلئورسانس ،رامان ،طیف سنجی تبدیل فوریه مادون

از  Cو ( Oترکیب اصلی پالستیکها) داشته باشند،

قرمز ( ،)FT-IRمیکروسکوپ الکترونی روبشی همراه

استفاده از این روشها به تنهایی توصیه نمیشود مگر

با طیف سنجی پراش اشعه ایکس ( )SEM-EDXبرای

از ماده شیمیایی نیل قرمز ( )Nile Redبرای

شناسایی میکروپالستیکها در محیطهای مختلف

بررسیهای فلئورسانس استفاده شود .بنابراین ،برای
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شناسایی دقیق میکروپالستیکها در محیطهای مختلف

محلول اشباع  NaClبه تنهایی ،ممکن است به عدم

باید همزمان از روشهای مختلفی بهره جست تا نتایج

جدایش بسیاری از میکروپالستیکهای موجود در

قابل اعتماد و قابل استنادی بهدست آید.

نمونه رسوب منجر شود .بنابراین ،استفاده از محلول با
چگالی باالتر مانند  KIیا  NaIکه بتواند دامنه چگالی

نتيجهگيری

بزرگتری را پوشش دهد ،به همه پژوهشگران توصیه

از سال  2016تاکنون مطالعات متفاوتی در خصوص

میشود .عالوه بر این ،برای شناسایی دقیق و تعیین نوع

حضور میکروپالستیکها در بخشهای مختلف

میکروپالستیکها ،استفاده از چند روش شناسایی

خلیجفارس انجام شده است .نحوه نمونهبرداری،

همزمان میتواند خطای تشخیص با میکروسکوپ

جداسازی و شناسایی قطعات میکروپالستیک در

نوری را به شدت کاهش دهد و نتایج را قابل اعتمادتر

محیطهای مختلف بسیار چالشبرانگیز است و با توجه

سازد .پیشنهاد میشود که در مطالعات آینده از

به اینکه دستورالعمل یکسانی برای انجام تمام مراحل و

دستورالعمل یکسان در همه مطالعات استفاده شود تا

ارائه گزارش نهایی وجود ندارد ،نتایج مطالعات

نتایج قابل مقایسه و قابل بحث باشند.

مختلفی که در خلیجفارس انجام شدهاند ،به ندرت قابل
مقایسه است .با توجه به اندازه بسیار کوچک قطعات

سپاس و قدرداني

میکروپالستیک و حضور آنها در همه بخشهای

پشتیبانی مالی و معنوی این پژوهش توسط بنیاد ملی

محیط زیست (آب ،هوا و خاک /رسوب) بیدقتی یا

نخبگان انجام شده است که نویسندگان مراتب تشکر و

استفاده از دستورالعمل ناصحیح برای جداسازی یا

قدردانی خود را از این بابت اظهار میدارند.

شناسایی قطعات میکروپالستیک ممکن است نتایج را
بهطور کامل تغییر دهد .بهطور مثال ،عدم استفاده از

تضاد منافع

پوششی برای نمونهها در آزمایشگاه و یا استفاده از

هیچ گونه تعارض منافع توسط نویسندگان بیان

وسایل پالستیکی حین کار ،ممکن است نمونه را در

نشده است.

آزمایشگاه آلوده کند .در مرحله جداسازی ،استفاده از
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Abstract
Background: Microplastics, as emerging and persistent pollutants, are ubiquitous in different
environmental compartments and could be considered an ecological threat to wildlife and humans.
Materials and Methods: In the present review article, the existing studies on the presence of
microplastics in water, sediments, and aquatic organisms of the Persian Gulf were reviewed with
regard to different sampling techniques, samples preparation, and identification methods.
Results: The results indicated that the contributions of various countries to microplastics pollution of the
Persian Gulf were different. The findings from the Iranian side of the Persian Gulf (especially for coastal
sediments) showed higher pollution than its Arabian side. Blue and black fibers were the most predominant
types of microplastics in the Persian Gulf. Based on the results, low density microplastics were more dominant
in the water column, while high-density plastics were mostly found in sediments. The predominant types of
microplastics in marine organisms were related to their habitats.
Conclusion: Microplastics contamination is a severe threat to the Persian Gulf’s environment.
However, the lack of harmonized procedure for microplastics sampling, preparation, analysis, and
report makes the comparison of different studies challenging. For instance, four studies reported the
level of microplastics in seawater of the Persian Gulf with three different units. Hence, we suggest all
studies use the same methodologies in the Persian Gulf to increase the comparability of the results.
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