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Abstract
Microplastics are small pieces of plastic waste that are accumulated in the environment on a global scale. This
waste is generated by the direct release of plastic particles as well as the fragmentation of larger plastic items.
Microplastics are distributed in marine habitats from the poles to the equator, from the sea surface and the
shoreline to the depths of the sea. They are swallowed by a wide range of living organisms, including important
commercial fish and bivalves. In some populations, the consumption of microplastics is very high, which can have
toxic or physical side effects. However, our understanding of the relative importance of these side effects in
different populations is very limited. The amount of microplastics in the environment seems to be increasing, and
this is inevitable because even if new plastic materials can be prevented from entering the ocean, the fragmentation
of existing plastic items will continue in the future years. The term microplastics have been used for a decade and
has raised many questions about its harmful effects. Some solutions are available to reduce this pollution, however
many studies are ongoing in this area. There is significant synergy in the new designs and production of plastic
items and their efficient recycling because waste recycling reduces the use of non-renewable oil and gas energy
in the production of new plastics and at the same time reduces the accumulation of microplastics in the
environment.
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چکیده
میکروپلاستیکها قطعات کوچکی از زبالههای پلاستیکی هستند که در مقیاس جهانی در محیط زیست انباشته شدهاند .این زبالهها از
انتشار مستقیم ذرات پلاستیکی و همچنین تکه تکه شدن اقلام پلاستیکی بزرگتر ایجاد میشوند .میکروپلاستیکها در زیستگاههای دریایی از
قطبها تا استوا ،از سطح دریا و خط ساحلی تا اعماق دریا پراکنش دارند .آنها توسط طیف وسیعی از موجودات زنده از جمله ماهیان و
دوکفهایهای مهم و تجاری بلعیده میشوند .در برخی از جمعیتها میزان مصرف میکروپلاستیکها بسیار زیاد است که میتواند اثرات سمی
یا فیزیکی مضری داشته باشد .با این حال ،درک ما از اهمیت نسبی این اثرات در جمعیتهای مختلف بسیار محدود است .به نظر میرسد که
مقدار میکروپلاستیکها در محیط در حال افزایش باشد و این امری اجتناب ناپذیر است ،زیرا حتی اگر بتوان از ورود مواد جدید پلاستیک به
اقیانوس جلوگیری کرد ،تکه تکه شدن اقلام پلاستیکی موجود برای سالهای آینده ادامه خواهد داشت .واژه میکروپلاستیک برای یک دهه
است که مورد استفاده قرار گرفته ،و سؤالات زیادی در مورد میزان تأثیرات مضر آنها ایجاد نموده است .راهحلهایی برای کاهش این آلودگی
بازیافت کارآمد آنها در پایان عمر وجود دارد ،زیرا جمعآوری زباله برای بازیافت باعث کاهش استفاده از نفت و گاز تجدیدناپذیر مورد استفاده
در تولید پلاستیک های جدید میشود و در عین حال انباشت میکروپلاستیکها را در محیط زیست کاهش میدهد.
کلیدواژهها :میکروپلاستیک ،اکوسیستم های دریایی ،سمیت ،زبالههای پلاستیکی.
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در دسترس است ،با این وجود مطالعات زیادی در این زمینه در جریان است .هم افزایی قابل توجهی در طراحیهای نوین اقلام پلاستیکی و
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میکروپلاستیکها از منابع مختلفی منشا میگیرند ،اما میتوان
آنها را به طور کلی به عنوان دو منشا طبقهبندی کرد :انتشار مستقیم
ذرات کوچک ،به عنوان مثال در نتیجه آزاد شدن گلوله ها یا پودرها،
یا منشا ثانویه که از تکه تکه شدن اقلام بزرگتر ناشی میشود
( .)1،11،12ذرات با اندازه میکروپلاستیک به طور مستقیم در طیف
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میکروپلاستیک به عنوان یک اصطلاح جمعی برای توصیف
یک مخلوط واقعا ناهمگن از ذرات با اندازه های مختلف از چند
میکرون تا چند میلیمتر استفاده میشود .شامل ذراتی با اشکال
مختلف از الیاف کاملاً کروی تا دراز هستند .میکروپلاستیکها در
طیف رنگی متفاوت گزارش شدهاند .با این حال ،قطعاتی که از نظر
ظاهری بر اساس اندازه ،شکل یا رنگ با ذرات طبیعی محیط
متفاوت هستند به عنوان مثال الیاف آبی یا قرمز ،معمولاً گزارش
میشوند ( .)1اصطلاح میکروپلاستیک از سال  2660توسط تامپسون
و همکاران در رابطه با زبالههای انسانی برای نشان دادن و توصیف
تجمع قطعات پلاستیکی واقعاً میکروسکوپی در رسوبات دریایی و
در ستون آب در آبهای اروپا استفاده گردید ( .)2از آن زمان آلودگی
میکروپلاستیکها در مقیاس جهانی از قطبها تا استوا گزارش
شدهاست ( )1،3،0که آبهای اقیانوسهای آزاد ( ،)5-1مصب
رودخانهها ( ،)2دریاچهها ( ،)16محیطهای دریایی ( )0،11از
رسوبات جزر و مدی ( )0تا اعماق دریا ( )12،13و سواحل آب
شیرین ( )10را آلوده میکنند .میکروپلاستیکها همچنین در غلظت
های قابل توجهی در یخ های دریای قطب شمال گزارش شدهاند
( .)15در طول دهه گذشته ،علاقه به این موضوع بسیار افزایش
یافته است و در حال حاضر بیش از  166نشریه بررسیهای متعدد
در مورد منابع ،منشا ،فراوانی ،بلع توسط موجودات زنده و پیامدهای
میکروپلاستیک گزارش شده کرده اند ( .)10-23در کنار این
تحقیقات علمی ،علاقه فزاینده ای از سوی رسانه ها ،مردم و
مسئولین دولت ها وجود داشته است .اولین کارگاه سیاست محور
در مورد این موضوع توسط آژانس ملی اقیانوس شناسی و جوی در
ایالات متحده آمریکا در سال  2661میزبانی شد ( .)11اشاره ویژه
به میکروپلاستیکها بعداً در قوانین اتحادیه اروپا از طریق
دستورالعمل چارچوب استراتژی دریایی در سال  2616انجام گردید
( .)20سپس قوانین و اقدامات داوطلبانهای توسط صنعت برای
کاهش استفاده از میکروپلاستیکها در لوازم آرایشی وضع شد .با
این حال ،حتی در صورت غیرمحتملی که ورودی اقلام بزرگتر زباله
فوراً متوقف شود ،این احتمال وجود دارد که به دلیل تکه تکه شدن
اقلام قدیمی زبالههای بزرگتر ،مقادیر میکروپلاستیکها در محیط
افزایش یابد .از این رو ،کسب درک بیشتر در مورد منابع ،پیامدها و
سرنوشت میکروپلاستیکها در محیط زیست دریایی ضروری است
(.)1،2

وسیعی کاربرد دارند .گلولههای پلاستیکی (قطر حدود  5میلیمتر)
و پودرها (کمتر از  6/5میلیمتر) به عنوان خوراک اولیه برای تولید
اقلام بزرگتر استفاده میشوند و کاربرد این گلولههای پلاستیکی به
طور گسترده گزارش شدهاست ( .)25-22ذرات پلاستیکی کوچک
معمولاً به قطر  6/25میلیمتر (شکل )1-نیز بهطور گسترده به
عنوان ساینده در محصولات آرایشی و بهداشتی استفاده میشوند.
میکروپلاستیکهای مواد آرایشی و پاککننده (همچنین به عنوان
میکروبیدها شناخته میشوند) از طریق فاضلاب حمل میشوند و
بعید است که به طور موثر با تصفیه فاضلاب حذف شوند و از این
رو در محیط تجمع مییابند ( .)36،31علاوه بر انتشار مستقیم
میکروپلاستیکهای اولیه ،اقلام بزرگتر از زبالههای پلاستیکی به
تدریج تحت تأثیر نور فرابنفش و گرما شکننده میشوند و سپس با
اعمال فیزیکی باد و امواج تکه تکه میگردند ( .)32از این رو اقلام
بزرگ زباله احتمالاً منبع قابل توجهی از میکروپلاستیکها هستند
( .)33علاوه بر تکه تکه شدن در محیط ،برخی از اقلام نیز در حال
استفاده ،خرد میشوند و در نتیجه ذرات میکروپلاستیک در نتیجه
استفاده یا تمیز کردن روزمره به محیط رها میشوند .این امر برای
آزاد شدن الیاف از لباسها در نتیجه شستن گزارش شدهاست (.)0
میکروپلاستیکها در زیستگاههای طبیعی دریایی و آبزیان ،از
جمله بیمهرگان کفزی ،خرچنگهای مهم تجاری ،گونههای
متعدد ماهیان ،پرندگان دریایی و پستانداران دریایی گسترده شدهاند
( .)30-32درک ما در مورد میکروپلاستیکها در دهه گذشته به
طور قابل توجهی پیشرفت کرده است ،اما هنوز در مراحل ابتدایی
است و دانش ما از اهمیت نسبی منابع مختلف ،روندهای مکانی در
توزیع و فراوانی ،روندهای زمانی ،یا اثرات بر روی زیستبوم دریایی
هنوز محدود است ( .)23مکانیسم اولیه که میکروپلاستیکها را
توصیف میکند ،افزایش اندک در فراوانی این زبالهها را در طول
زمان نشان میدهد و در شرایط آزمایشگاهی طیف وسیعی از
بیمهرگان ،این مواد را میبلعند ( .)2مطالعات بعدی محدوده
زیستگاهها ( )0،5،12و موجودات زنده را توصیف کرده است
( )30،30،31،06که توسط میکروپلاستیک در محیط آلوده شدهاند.
به موازات آن ،مطالعات آزمایشگاهی وجود دارد که موجودات زنده
را در معرض میکروپلاستیکها قرار دادهاند تا مشخص شود که این
زبالهها به موجوداتی که در محیط طبیعی با آنها برخورد میکنند
چه آسیبی میرسانند ( .)01-03محور اصلی نگرانی در حال حاضر،
پیامد بلع است که میتواند منجر به اثرات فیزیکی ( )00و
سمشناسی روی موجودات زنده شود ( .)05پلاستیک ها برای جذب
آلاینده های آلی پایدار شناخته شدهاند ( )00و فلزات ( )01از آب
دریا و آلاینده های آلی میتوانند به مراتب از سطح پلاستیک نسبت
به آب اطراف آن بیشتر شوند ( .)01،02شواهدی از مطالعات
آزمایشگاهی وجود دارد که نشان میدهد این مواد شیمیایی
میتوانند پس از بلع از پلاستیک به ارگانیسمها منتقل شوند ( )00و
این میتواند منجر به آسیب شود ( .)02،03،56پتانسیل انتقال با
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توجه به ترکیب خاص پلاستیک و آلاینده با برخی از پلیمرها مانند
پلی اتیلن که پتانسیل قابل توجهی برای حمل و نقل دارند متفاوت
است ( .)51دفع بعدی نیز با توجه به شرایط فیزیولوژیکی پس از
مصرف با حضور سورفکتانتهای روده و افزایش دما که منجر به
افزایش دفع میشود ،متفاوت خواهد بود ( .)00،02با این حال،
مطالعات مدلسازی نشان میدهد که در مقایسه با انتقال
آلایندههای آلی پایدار توسط مسیرهای دیگر مانند تنفس و غذا،
پلاستیکها احتمالاً ناقل اصلی در انتقال آلایندههای آلی پایدار از
آب دریا به موجودات زنده نیستند ( .)52،53دومین مسئله
سمشناسی این است که برخی از پلاستیکها حاوی افزودنیهای

شیمیایی هستند که بالقوه مضر هستند ( .)50این افزودنیها
میتوانند در غلظتهایی بسیار بیشتر از آنچه که احتمالاً از جذب
آلایندههای آلی پایدار حاصل میشود وجود داشته باشند و این
نگرانی وجود دارد که مواد افزودنی ممکن است پس از بلع وارد
بدن موجودات شود ( .)55-51شواهدی وجود دارد که نشان میدهد
چنین مواد شیمیایی میتوانند ،به عنوان مثال به عنوان شیرابه از
محل های دفن زباله ،در زیستگاههای آبی در غلظت هایی که برای
ایجاد آسیب کافی است وجود داشته باشند ( .)55همچنین شواهدی
وجود دارد که افزودنیهای شیمیایی میتوانند از پلاستیک به
پرندگان دریایی منتقل شوند (.)51

تعاریف و مفاهیم میکروپلاستیک
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در سال  ،2660اصطلاح میکروپلاستیک برای توصیف قطعات
پلاستیکی با قطر حدود  26میکرومتر استفاده شد که در رسوبات
جزر و مدی و کم عمق و در آبهای سطحی در شمال غربی اروپا
گزارش گردیده بود ( .)2تحقیقات بعدی نشان داد که ذرات با اندازه
مشابه در آبهای کم عمق اطراف سنگاپور وجود دارند ( .)52با این
حال ،در حالی که این گزارشهای اولیه به ذرات واقعاً میکروسکوپی
اشاره داشتند ،اما تعریف خاصی از میکروپلاستیک ارائه نکردند .در
سال  ،2661آژانس ملی اقیانوس شناسی و جوی ایالات متحده
اولین کارگاه بین المللی میکروپلاستیک را در واشنگتن میزبانی کرد
و به عنوان بخشی از این نشست ،یک تعریف کاری گستردهتر را
فرموله کرد که شامل تمام ذرات با قطر کمتر از  5میلی متر باشد
( .)06،01،11هنوز در مورد مناسبترین اندازه که در تعریف رسمی
میکروپلاستیکها استفاده میشود بحثهایی وجود دارد .اتحادیه
اروپا از آژانس ملی اقیانوس شناسی و جوی ایالات متحده آمریکا
پیروی کرده و یک کران بالای  5میلیمتری برای طبقهبندی

میکروپلاستیکها در چارچوب دستورالعمل چارچوب استراتژی
دریایی اتخاذ کرده است ( .)20با در نظر گرفتن اندازه پایین تر برای
تعریف میکروپلاستیک ،وضعیت مشابهی وجود ندارد .از نظر
عملیاتی ،به طور پیشفرض ،این اندازه توری یا الک خاص در نظر
گرفته شده که برای جدا کردن میکروپلاستیک از محیط تودهای
رسوب یا ستون آب استفاده میشود ( .)1در اتحادیه اروپا ،رویکردی
واقعی بر اساس رویکردی که توسط محققان نمونهبرداری از
جانوران و رسوبات اعماق دریا با غربالها مثلاً غربالهای مدرج
 Wentworthاستفاده میشود ،اتخاذ شدهاست که در آن موجودات
زنده توسط یک غربال خاص گزارش میشوند .به طور خلاصه ،هیچ
تعریف مورد توافق جهانی برای اندازه میکروپلاستیک وجود ندارد،
اما اکثر کارشناسان و پژوهشگران میکروپلاستیک را ذرات
پلاستیکی با اندازه کمتر از  5میلی متر میدانند .توافق نظر کمی در
مورد کران اندازه پایین وجود دارد .در زمینه زبالههای دریایی و
نگرانیها در مورد اثرات مضر بالقوه میکروپلاستیک ،ممکن است
در حال حاضر جدال بر سر تعیین دقیق تعاریف و اندازهها عاقلانه
نباشد .ذرات با اندازه های متفاوت احتمالاً اثرات متفاوتی دارند .برای
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شکل .1-تصویر میکروسکوپ الکترونی از ریزدانه های جدا شدهاز لوازم آرایشی ()51
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مثال ،ذرات کوچکتر میتوانند پیامدهایی داشته باشند که اساساً با
ذرات بزرگتر متفاوت هستند ،زیرا خود ذرات میتوانند در بافتها
تجمع کنند و ممکن است باعث اختلال در فرآیندهای فیزیولوژیکی
شوند ( .)21،01لذا یک استراتژی معقول میتواند جمعآوری ذرات
کمتر از  5میلی متر از محیط و سپس تعیین کمیت
میکروپلاستیکها بر اساس دستهبندیهای اندازه باشد (.)23،52،01

الگوهای مکانی و زمانی فراوانی میکروپلاستیکها

تولید جهانی پلاستیک از حدود  5میلیون تن در سال در طول
دهه  1256به بیش از  216میلیون تن در حال حاضر افزایش یافته
است ( .)50،00با این حال ،اکثر این موارد برای ساخت اقلام یکبار
مصرف استفاده میشود که در عرض یک سال پس از تولید دور
ریخته میشوند ( .)50از اینرو ،مقادیر قابل توجهی از پلاستیکها
تا پایان عمر در زمینها و محیط زیست انباشته میشوند .مقدار
پلاستیک موجود تا پایان عمر در محیط دریایی قابل توجه است ،اما
هنوز تخمین های قابل اعتماد کمی از مقدار کل یا نسبت نسبی
انواع مختلف زباله مانند میکروپلاستیک وجود دارد .مطالعات اخیر
تلاش کرده اند توزیع جهانی را ارزیابی کنند ( )01،01که گام منطقی
بعدی میتواند تخمین کل تولید ،حجم فعلی در استفاده و دفع از
طریق مدیریت زباله و از طریق یک معادله جرمی مقدار پلاستیکی
که وارد محیط دریایی شده و به طور بالقوه در محیط وجود دارد،
باشد ( .)02بدیهی است که اقلام پلاستیکی ،فراوان و به طور گسترده
Summer 2022, Vol. 4, No. 2
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آینده میکروپلاستیکها
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درک ما در مورد توزیع و عوامل مؤثر بر توزیع
میکروپلاستیکها در اقیانوس ها محدود است و بسیاری از نمونه
برداری ها تا به امروز با استفاده از برنامه های تحقیقاتی ،تصادفی
و ضمنی بوده است .اگرچه برخی نمونهبرداریهای میکروپلاستیک
هدفمند و تلاشهایی برای انجام مقایسههای رسمیدر فراوانی
میکروپلاستیکها بین مکانها انجام شدهاست ( .)0،02دادههای
موجود نشان میدهد که میکروپلاستیکها به طور گسترده در
آبهای سطحی ،در آبهای کمعمق ( ،)0،11در رسوبات اعماق
دریا ( )12و در دستگاه گوارش طیف وسیعی از آبزیان توزیع شدهاند.
به استثنای مناطق بسیار آلوده مانند مناطق شکستن کشتیها (،)03
به نظر میرسد فراوانی میکروپلاستیکها در آبهای سطحی و
رسوبات نسبتاً کم باشد ( .)00با این حال ،از نظر حجم ،بدیهی است
که رسوبات آلودهتر از آبهای سطحی هستند .علاوه بر این ،به
دلیل فراگیر بودن آنها ،مقدار کل میکروپلاستیکها در محیط قابل
توجه است و در برخی مکانها بیشترین نوع زبالههای موجود را
نشان میدهد ( .)02این فراگیر بودن با برخوردهایی که توسط
گونههای دریایی در نظر گرفته میشود ،نشان داده میشود ،که
حدود  16درصد آنها مربوط به میکروپلاستیکها هستند .در مقیاس
جهانی براون و همکاران یک رابطه ضعیف بین فراوانی
میکروپلاستیکها و تراکم جمعیت انسان را شناسایی کردند (.)0
نمونه برداری گسترده توسط  Lawو همکاران نقش و تاثیر عوامل
فیزیکی در مقیاس بزرگ را نشان داد که منجر به افزایش فراوانی
در اقیانوس اطلس شمالی میشود .آنها دادههای فراوانی را از سطح
اقیانوس با پیشبینیهای مدلسازی بر اساس عوامل فیزیکی تطبیق
دادند که نشان میدهد در مقیاسهای بزرگ عواملی که باعث
فراوانی زبالهها میشوند میتوانند برای پیشبینی فراوانی نسبی
استفاده شوند ( .)5همچنین مقایسه الگوها در مقیاسهای فضایی
کوچکتر با مکانهایی که قبلاً برای تخلیه لجن فاضلاب استفاده
میشد ،نشان داد که دارای مقادیر بیشتری میکروپلاستیک نسبت
به مناطق کنترل هستند ( .)0علاوه بر این ،رسوبات جزر و مدی در
سواحل که در جهت باد هستند ،میتوانند مقادیر بیشتری
میکروپلاستیک نسبت به آنهایی که در خطوط ساحلی در خلاف
جهت باد هستند ،داشته باشند ( .)02همچنین نمونهبرداریها
فراوانی بسیار بالایی از میکروپلاستیکها را در نزدیکی یک کارخانه
پردازش پلاستیک در سوئد نشان داده است ( .)05با این حال ،در

حالی که نقش برخی منابع بالقوه از جمله فاضلاب و نشت صنعتی
همراه با تأثیر عوامل فیزیکی منجر به تجمع زباله در مکانهای
خاص میشود ،درک جمعی ما از اهمیت نسبی این عوامل در
تأثیرگذاری بر الگوهای فضایی توزیع یا در انجام پیشبینی محدود
است .تنها تعداد کمی از مطالعات الگوهای زمانی فراوانی
میکروپلاستیکها را در نظر گرفته اند Thompson .و همکاران در
شمال شرقی اقیانوس اطلس ( )0و  Goldsteinو همکاران در
اقیانوس آرام شمالی ( )1هر دو در مورد افزایش فراوانی در طول
زمان گزارش میدهند ،در حالی که بررسی مجموعه داده های
بسیار گسترده توسط  Lawو همکاران هیچ روند زمانی مشخصی
را در فراوانی طی دو دهه نمونهبرداری در اقیانوس اطلس شمالی
نشان ندادند ( Thompson .)5و همکاران از نمونه های جمع آوری
شده توسط تور پلانکتونگیری برای بررسی تغییرات زمانی در آبهای
سطحی شمال اسکاتلند استفاده کردند و افزایش قابل توجهی در
فراوانی میکروپلاستیکها را نشان دادند ( Goldstein .)0و
همکاران مقایسه فراوانی را بین دهههای  1206و  1216با
دهههای  1216و  1226در مناطق به شدت آلوده اقیانوس آرام
انجام دادند که افزایش فراوانی در طول زمان را ثبت کردند .با این
حال ،روش نمونهگیری بین تاریخهای بررسی متفاوت بود (.)1
واضح است که فراوانی میکروپلاستیکها احتمالاً در مکان و زمان
مختلف به طور قابل توجهی متفاوت است ،اما درک کمی از
مقیاسهای مربوط به تغییرات وجود دارد .بنابراین در این میان
ممکن است ،زمان یکی از عوامل موثر بر توزیع انواع
میکروپلاستیکها باشد .چنین عدم قطعیتی به طور قابل توجهی
توانایی ما را برای اجرای برنامههای نظارتی لازم برای ارزیابی
تغییرات فراوان در طول زمان و در رابطه با اقدامات نظارتی محدود
میکند.

 / 10ولایت زاده

شکل .2-تجمع زبالههای پلاستیکی در یک خط ساحلی در اروپا،
قطعات کوچک پلاستیک از جمله قطعات میکروپلاستیک کمتر از 5
میلی متر اغلب در طول نظارت معمول ساحل نادیده گرفته میشوند ،اما
اکنون فراوان ترین اقلام در بسیاری از خطوط ساحلی هستند (.)0
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ای در اقیانوس ها پراکنده شدهاند و این اقلام به تدریج به قطعات
کوچکی تقسیم میشوند که اکنون در محیط به وفور یافت میشوند
(شکل .)2-در برخی مکانها ،واضح است که میکروپلاستیکها از
نظر عددی ،بر خلاف جرم ،فراوانترین نوع زبالههای جامد موجود
هستند ( .)02با این حال ،علیرغم تبدیل شدن اقلام پلاستیکی به
قطعات پلاستیکی کوچکتر ،پلاستیکهای معمولی به آسانی تجزیه
نمیشوند و تصور میشود که تمام پلاستیکهایی که تاکنون تولید
شدهاند هنوز روی کره زمین وجود دارند ،مگر اینکه سوزانده شده
باشند ( .)16از این رو ،حتی اگر بخواهیم استفاده از اقلام پلاستیکی
را متوقف کنیم ،مقدار میکروپلاستیک در نتیجه تکهتکه شدن اقلام
بزرگتر قدیمی همچنان در حال افزایش است (.)50،11
از دیدگاه دیگر ،چیزی که ما اکنون به عنوان میکروپلاستیک
توصیف می کنیم ،ایجاد آن در اواسط دهه  1226آغاز شدهاست.
آشکار است که مواد زائد از جمله پلاستیک به صورت روزانه وارد
اقیانوس ها میشوند .این اقلام پلاستیکی در برابر تخریب مقاوم
هستند .در آن زمان ،داده های دقیقی در دسترس نبود که
نشاندهنده هر گونه روند فزاینده در فراوانی زبالههای پلاستیکی
باشد و ممکن است نسبت قابلتوجهی از میکروپلاستیکها در
بررسیهای معمول زباله نادیده گرفته شده باشند (( )0شکل .)3
حدود  16سال بعد ،تجمع میکروپلاستیکها به عنوان یک موضوع
مهم مطرح شد که اکنون نیز نیاز به واکاوی دقیق و ثبت داده های
جامع دارد .بسیاری از دانشمندان محیط زیست ،اعماق دریا را یک
محل انباشت احتمالی پلاستیکها و میکروپلاستیکها میدانند و
شواهد فزاینده ای نیز در این زمینه وجود دارد ( .)12یک بررسی
اولیه نشان داد که فراوانی در اعماق دریا ممکن است کمتر از
زیستگاههای آب کم عمق باشد ( ،)12اما با استفاده از رویکردهای
مختلف برای ثبت الیاف ،شواهد اخیر نشان میدهد که اعماق دریا
نیز میتواند مخزن قابلتوجهی برای میکروپلاستیکها باشد (.)13
برای تایید اهمیت نسبی اعماق دریا به عنوان مخزن
میکروپلاستیکها ،برای درک سرنوشت طولانیمدت آنها در اعماق
دریا و میزان هر گونه زوال یا تخریب زیستی بعدی در بازههای
زمانی طولانی ،به تحقیقات بیشتری نیاز است (.)13

از ورود گسترده اصطلاح میکروپلاستیک به مقالات و مطالعات منتشر
شده و پس از تحقیقات قابل توجه ،سوالات بیشتری نسبت به پاسخ
در مورد فراوانی تجمع و پیامدهای آلودگی میکروپلاستیکها در
محیط زیست دریایی به وجود آمده است ( .)23از آنجایی که در
حال حاضر  1درصد از تولید جهانی نفت برای ساخت اقلام
پلاستیکی استفاده میشود ،واضح است که نیاز فوری به تغییر روش
تولید ،استفاده و دفع اقلام پلاستیکی وجود دارد.

نتیجهگیری
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شکل .3-قطعات و تکه های مختلف پلاستیک ها در خط ساحلی

تشکر و قدردانی :از همه اساتیدی که در غنای مطالب
حاضر یاریرسان بودند ،نهایت تشکر و قدردانی به عمل میآید.
نقش نویسندگان :نویسنده با تایید نهایی مقاله حاضر،
مسئولیت دقت و صحت مطالب مندرج در آن را می پذیرد.
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بدیهی است که قطعات میکروپلاستیک اکنون زیستگاههای
دریایی را در سراسر جهان آلوده می کنند .این زباله توسط طیف
گسترده ای از موجودات بلعیده میشود .نگرانی هایی در مورد آسیب
فیزیکی و سمی وجود دارد که بلعیدن این زباله ممکن است ایجاد
کند و مطالعات آزمایشگاهی نیز اثرات مضری را نشان دادهاند.
اطلاعات ما از فراوانی و تاثیرات داقیق زبالههای میکروپلاستیک
محدود است .به نظر می رسد افزایش مقادیر میکروپلاستیک در
محیط زیست در نتیجه تولید مستقیم میکروپلاستیک اولیه و تکه
تکه شدن اقلام بزرگتر اجتناب ناپذیر است .در نتیجه 16 ،سال پس
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 نویسنده تصریح می کند که هیچ گونه تضاد:تضاد منافع
.منافعی در مطالعه حاضر وجود ندارد
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