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 ستیز طیبه مح ی کهکیپالست زانیمامروز مدرن  دنیایدر  —چکیده 

 ینگرانکه سبب  یافته است شیافزا یقابل مالحظه ابه طور  شدهمنتشر 

در  کیپالست ریمورد تاث در مردم و دوستداران محیط زیست شده است.

به  انیآبزوحش  اتیح به طور خاصو  عتیدر طباندازه های میکرو 

. پالستیکهای میکرو سایز پس از مدتی در شده است یادیتوجه ز یتازگ

 بهمی توانند ذرات در اندازه نانو محیط زیست به اندازه نانو تنزل کرده و 

بر موجودات  یمتفاوت ریتأث یذرات نی. چنشوند عتیطب جذب میطور مستق

توجه به اندازه  باها  کیپالستمی گذارند. نانو  از قطعات بزرگتر  یآبز

یی دارند و نحوه توزیع و رفتار آنها در طبیعت ، سطح باالشانکوچک

  متفاوت از ذراتی با اندازه میکرو و یا باالتر است.

 پالستیک ;ذراتانون ;آلودگی ;محیطهای ابی —های کلیدی هواژ

 پالستیک در محیط آبی  .1

شوند، به  یم ختهیبه عنوان زباله دورر یکیپالست یها سهیکه ک یهنگام

 یم ستیز طیمح یباعث آلودگ ط،یسال در مح ۰۵۵از  شیب یعلت ماندگار

ها به همراه باد جابه جا شده و وارد رودخانه ها و کانال  سهیک نیشوند. ا

 یاریآبراهه ها شده و در بس یموجب گرفتگ جهیشوند؛ در نت یآب م یها

 سهی. کابدی یم شیزاموارد به علت ساکن ماندن آب، زادوولد انواع حشرات اف

 ییغذا رهیوارد زنج ،ییایدر ستیز طیدرصورت ورود به مح یکیپالست یها

وال،  لیاز قب یشده و ساالنه هزاران گونه از جانوران آبز ییایجانوران در

 نیاشتباهاً بر اثر خوردن ا ییایپرندگان در زیفک و الک پشت و ن ن،یدلف

پس از  یشده حت دهیبلع یها سهیک.  رندیم یاز آن م یناش یها و خفگ سهیک

دوباره پراکنده  نیمانند، بنابرا یم یسالم باق زیآنها ن هیمرگ جانوران و تجز

که  یها درصورت کیدهند. پالست یرا ادامه م گرید یاتیبردن ح نیشده و از ب

 یدفن م یآرام و کند در محل ها هیتجزبه عنوان زباله دفن شوند، به علت 

 رابهیش نیشوند. ا ینیرزمیز یو نفوذ آن به آب ها رابهیش لیتوانند سبب تشک

خطرناک است که جزو  باتیترک ریو سا نیفلزات سنگ رینظ یباتیشامل ترک

و  یکیمواد پالست نیهستند.  همچن ستیز طیمح یآور برا انیز باتیترک

و  ینفت هیو دارا بودن مواد با پا یمنابع نفت ازبه علت ساخته شدن  یمریپل

مواد  بیترت نیمانند و به ا یم یدر خاک باق ،یریناپذ هیتجز تیخاص

-1[  شود یانسان م ییغذا رهیخاک وارد زنج قیاز طر جیآنها به تدر ییایمیش

3[.  

  آب یعلل آلودگ

: فاضالب شامل مدفوع، ادرار و شستن بدن و  فیفاضالب و آب کث -1

 ییها یماریز بنبردن فاضالب در آب ها باعث برو نیباشد. از ب یلباس م

 گردد.  یاسهال م رینظ

کشد تا  یزباله ها شامل مقوا )دو هفته طول م نی: اییایدر یزباله ها -2

 یها یشود(، قوط هیکشد تا تجز یهفته طول م 6شود(، روزنامه ) هیمقوا تجز

 یسال طول م ۰۵شود(، کف ) هیکشد تا تجز یهفته طول م 6) یعکاس لمیف

 هیجزکشد تا ت یسال طول م 0۵) نیاستر یپل شود(، ظروف هیکشد تا تجز

 یشود(، بسته ها هیکشد تا تجز یسال طول م 2۵۵) ومینیشود(، آلوم
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 یادی)زمان ز شهیشود( و ش هیکشد تا تجز یسال طول م 0۵۵) یکیپالست

( میدان یرا نم شهیشده ش هیتجز قیشود و ما زمان دق هیکشد تا تجز یطول م

 دیگوگرد و اکس دیاکس یکربن، د دیاکس یداتمسفر، ذرات آب با  دراست.

دهد. آب باران  یرا م فیضع دیاس کی لیشود و تشک یمخلوط م تروژنین

 شود یخوانده م یدیگازها، به نام باران اس نیآلوده به ا

 که عبارتند از:  یصنعت یزباله ها -3

کنند و باعث  یماده را استنشاق م نیآزبست )پنبه نسوز( : افراد ا -

 ی)نوع ومای(، مزوتلیویر یماریب ی: آزبستوز )نوعلیاز قب ییها یماریب

سرطان روده و  ه،یکند(، سرطان ر یم ریو شکم را درگ هیسرطان که پوشش ر

 شود. یسرطان کبد م

است و موجب  هیقابل تجز ریو ماده غ یعنصر فلز کیسرب :  -

 گردد. یبدن م یها میآنز تیاز فعال یریجلوگ

است و موجب  هیقابل تجز ریو ماده غ یلزعنصر ف کی: وهیج -

 گردد. یم وهیبا ج تیمسمو

 یها و فسفات ها، خاک را م تراتیو فسفات: در اغلب موارد ن تراتین -

ها و فسفات ها موجب  تراتی. نزندیر یم اچهیو به رودخانه و در ندیشو

 باشد. یمضر م ییایدر طیمح یشوند که برا ی)انباشت آب( م ونیکاسیاوتروف

 یمضر م ییایدر یزندگ یکه برا یفلز ریماده غ کیگوگرد )سولفور(:  -

 باشد.

 جادیا یکف میضخ هیشود و در سطح آب ال یروغن: در آب حل نم -

 نیشود که نور آفتاب به آب نرسد، بنابرا یباعث م میضخ هیال نیکند. ا یم

 زین ییایها و پرندگان در یماه یروند و برا یم نیاز ب ییایدر اهانیگ

 باشد. یخطرناک م

 یم ییایدر یزندگ یشده و برا لیگاز تشک ای: از نفت و یمیپتروش -

 باشد. یتواند سم

و  یپزشک ع،یصنا یزباله ها از فراورده ها نی: اویواکتیراد یزباله ها -0

 یها ستگاهیرا بر ز یتوانند اثرات مضر یو م ندیآ یبوجود م یقاتیتحق

و  ومیاوران شیاستخراج و پاال ،یهسته ا یها روگاهیداشته باشند. ن ییایدر

 باشند. یآب ها م یاز علل آلودگ ومیتور

کند. نفت در  ینشت م رهیها و غ ی: نفت از تانکرها، کشتینفت یآلودگ -۰

 نیگذارد. ا یم یسطح آب به جا یرا رو یمیضخ هیشود و ال یآب حل نم

 اهانیگ نیابرابه آب نرسد، بن دیشود که نور خورش یباعث م میضخ هیال

 یخطرناک م زین ییایها و پرندگان در یماه یروند و برا یم نیاز ب ییایدر

 باشد.

 

نفت  یکه اغلب حاو ینیرزمیز ی: مخازن و لوله هاینیرزمیز ریذخا -6

لوله  نی، ا130۵باشند. قبل از سال  یاطرافشان مضر م طیمح یباشند، برا یم

 یم یباعث آلودگ میه طور مستقاز جنس فوالد بودند که ب ینیرزمیز یها

لوله ها باعث  نیرفتن فوالد، مواد درون ا نیشدند. با گذشت زمان و از ب

 شدند. ینیرزمیز یخاک و آب ها یآلودگ

 دیاکس یکربن، د دیاکس ی: در اتمسفر، ذرات آب با دیجو یآلودگ -7

 یرا م فیضع دیاس کی لیشود و تشک یمخلوط م تروژنین دیگوگرد و اکس

گازها را جذب کرده  نیاز ا یادیبخار آب مقدار ز یعنی یجو ی. آلودگدهد

 ندهخوا یدیگازها، به نام باران اس نیشود. آب باران آلوده به ا یم یدیو اس

 بیآس ییایدر واناتیح یبارد، زندگ یم یدیکه باران اس یشود. هنگام یم

بدن، عدم  یمنیا ستمیتوانند باعث سرکوب س یم یصنعت یها زباله.ندیب یم

 حاد شوند تیو مسموم یبارور

آب  یدما شیباعث افزا نیکره زم یگرما شی: افزانیکره زم یگرما -0

از موجودات  یاریتواند منجر به مرگ بس یآب م یدما شیشود. افزا یم

 یگلخانه ا یباعث انتشار گازها یلیفس یگردد. سوختن سوخت ها یآبز

 شود.  یکربن م دیاکس یمانند د

 اهانیانبوه گ شیکه باعث رو ایدر در یمواد مغذ شی)افزا کیفاتورا -3

آب  یکیشوند، اگر در نزد یاستفاده م یکشاورز یکه برا ییشود(: کودها یم

 یدر آب م یمقدار مواد مغذ شیموجب افزا زند،یبر رهیو غ اچهیرودخانه، در

فه شکو جادیشوند و باعث ا یم ریتکث شتریها با سرعت ب توپالنگتونیفشود. 

باعث مختل کردن عمل  یجلبک یشکوفه ها نیگردند. ا یم یجلبک یها

موجود در  ژنیها از تمام اکس جلبکشوند.  یمشکالت م جادیو ا ستمیاکوس

ها  یماه نیگذارند، بنابرا ینم انیآبز یرا برا یژنیکنند و اکس یآب استفاده م

 جهیر نتو د ردیگ یرا م دینور خورش یجلو یجلبک یها شکوفه. رندیم یم

را  یاز جلبک ها، سم یشوند. برخ یدر آب م اهانیرفتن گ نیباعث از ب

 .]3[ شود یآن را مصرف کند، مسموم م یوانیکنند که هر ح یم دیتول

محیط مصرف تخریب قطعات پالستیکی و نحوه ورود آنها به  1شکل 

 .]2[کننده را نشان می دهد 
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 د آنها به محیط مصرف کنندهتخریب قطعات پالستیکی و نحوه ورو 1شکل 

 یآب طیدر مح کیپالستمنابع  .1.1

و  هیاول ذرات: وجود دارد یآب یها طیدر مح کیاز پالست یدو منبع اصل

ن یکی از بزرگتریذرات ثانویه که از تغییر ساختار ذرات اولیه پدید می آیند. 

 2.۰، 2۵1۵در سال منبع مرود پالستیکها به محیطهای آبی کشتی ها هستند. 

 کیتن پالست ونیلیم 27۰مقدار نیشد. از ا دیتول جامد یها زبالهتن  اردیلیم

تن بوده  ونیلیم 12.7و 0.0 نیب انوسیدر اق کیپالست زانیمبودند و برآورد

 .]0[ است

اد توده به عفرایند تخریب پالستیک از اب .1.1

 میکرو و نانو
 ]۰[ تخریب پالستیک را می توان به شش مرحله تقسیم نمود:

حرارتی، هیدرولیز،تخریب فیزیکی مکانیکی، تخریب حرارتی تخریب 

 اکسیداسیونی، تخریب نوری و تخریب زیست محیطی

در تخریب حرارتی پالستیکها شکسته می شوند، اگرچه این پروسه جزء 

هیدرولیز واکنش شکستن پیوند تخریب زیست محیطی طبقه بندی نمی شود. 

تخریب زباله های دریایی در حضور آب می باشد که نقش عمده ای در 

 طیشود و در مح یم جادیتوسط امواج ا یکیزیف ای یکیمکان بیتخر .]6[دارد

شکست  سیونیدایاکس یحرارت بیبرجسته است. تخر اریبس یآب یها

نور  بر اثر تابش ینورتخریب متوسط است.  یآهسته در دماها سیونیدایاکس

بر  یکیپالست بیتخر یکارآمد برا اریبس سمیمکان کینور است.   دیخورش

به شدت  بینوع از تخر نیا ایدر هوا است. اما در آب در ایو  نیزم یرو

معموال زنده  موجوداتاست،  یکیولوژیب هیدر تجزضعیف می باشد. 

. درجه می شوند. یمواد آل هیتجزسبب ها(  ی)مانند باکتر ها کروبیم

اب در  بیرتخ زانیکاهش م سبب ترکم ژنیتر و غلظت اکس نییحرارت پا

شیمی سطح ذرات پالستیکی به دلیل اکسیداسیون و تخریب  .]۰[ می گردد

بزی به طور همزمان در معرض آحرارتی تغییر می کند. در نتیجه موجودات 

 مواد و سطوح مختلف قرار می گیرند. 

در محیطهای آبی برای ذرات نانو چه  .1.1

 اتفاقی می افتد؟
ود ارتباط بیولوژیک برقرار ذرات نانو در محیط زیست با پیرامون خ

ن آمیکنند. شدت این ارتباط بستگی به اندازه، شکل و خواص ذرات دارد. 

دسته که سطوح باالیی دارند واکنش پذیری بیشتر و آن دسته که ذرات 

کوچکتری هستند قابلیت جذب باالتری دارند و به طور کلی به شدت در 

وژیکی ذرات نانو می توانند دچار البته در محیطهای بیولمحیط پویا می باشند. 

تحوالت  تحوالتی شوند. این تحوالت به چهار گروه تقسیم می شود:

حول فیزیکی یا دانه . ت]0-7[ ماکرومولکولی، فیزیکی، شیمیایی و بیولوژیکی

بندی در محیط مشابه یا غیر مشابه اتفاق می افتد. نظیر جذب مابین نانو 

بندی نانو ذرات سبب کاهش سطوح آنها در ذرات یا نانو مواد با هم. دانه 

مقیاس حجم شده و سطوحی با ساختار جدید ایجاد می کند. جذب 

ماکرومولکولی زمانی اتفاق می افتد که نانو ذرات جذب مواد الی طبیعی می 

این پدیده سبب شکل گیری کرونای دومولکولی می شود که خود عامل شوند.

سطح جدید پیامدهای زیستی مختلفی  ایجاد سطحی جدید برای ذره است.این

بر روی ارگانیسم ها دارد.کرونا همچنین تمایل به دانه بندی ذرات را تغییر 

می دهد. تحول بیولوژیکی شامل واکنش مابین ذرات نانو و بافتهای زنده می 

باشد که چه به صورت داخل سلولی و چه به صورت خارج سلولی در هسته 

هد. این نوع تحول بر روی رفتار مواد نظیر و پوشش نانو ذرات رخ می د

انرژی سطحی، تمایل به دانه بندی، سطح واکنش پذیری و سمیت آنها اثر 

ذرات در محیط می توانند دچار کاهش یا  تغییر دیگری است که  گذار است.

اکسایش قرار بگیرند. اکسیداسیون نوری بر روی پوششهای نانو اثر می گذارد 
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ال می کند. این تحوالت نه تنها بستگی به شرایط محلول و تولید اکسیژن فع

دارد بلکه به تاریخچه نانو مواد نیز بستگی دارد. تعداد تحوالتی که یک ذره 

می تواند طی کند تقریبا غیر قابل پیش بینی یا ارزیابی است زیرا برخی 

 تحوالت ماهها یا سالها به طول می انجامد.

 

 ل مواد دیگرذرات پالستیکی به عنوان حام  .1

دو روش وجود دارد که ذرات پالستیکی می توانند به عنوان حامل مواد 

شیمیایی دیگر عمل کنند. نانو ذرات پالستیکی می تواند مواد شیمیایی دیگر 

را به دلیل قطبیت کم سطحشان جذب کرده و ترکیب جدیدی را تشکیل 

ه های آلی موجود پالستیکها همچنین ترکیبات آبگریز نظیر آالیند. ]3[ دهند

(POPs ) .آالینده های جذب شده سبب افزایش ورود نانو را جذب می کنند

به   PPبه عنوان مثال ذرات به محیط زیست ارگانیسم های آبی می شود. 

راحتی می تواند این آالینده های جذب شده را در خود نگه دارد. مقاالت 

ه راحتی توسط ب POPsبسیاری گزارش کرده اند که نانو ذرات شامل 

و همکارانش نشان داده اند که  Ryan. ]11-1۵[ پرندگان خورده می شوند

ذرات نانو به دلیل قدرت جذب باالتر آالیندگی بیشتری داشته و احتمال اینکه 

به عنوان حامل در زنجیره غذایی آبزیان قرار بگیرند بیشتر است. نتایج 

در محیطهایی با آلودگی ذرات  تحقیقات او نشان داد بافتهای اندامی پرندگان

 .]12-11[ بیشتری دارد POPsنانو درصد 

شوند ممکن  یخورده م ییایکه توسط موجودات در کیپالست زیذرات ر

دانشمندان نشان  دیداشته باشند. مطالعه جد یستیبر تنوع ز یمنف یریاست تاث

 ییایمیو مواد ش یسم یها ندهیها قادر به انتقال آال کیپالست زیدهد ر یم

ن مساله به یهستند. ا قیو مواد ضد حر یکربیها، مواد ضد م دروکربنیمانند ه

 یبر کرم ها آغاز م ریاست که با تاث ییایدر اتیح یبزرگ برا یمشکل یمعنا

تن از زباله  ونیلیم 1۰۵صورت گرفته، ساالنه  یها یابیارز یشود. بنابر برخ

 ی، بوم شناس مرکز مل"نمارک براو"شود. به گفته  یم دیناپد یجهان یها

 ر،یاز مولفان مطالعه اخ یکیو  کایآمر یطیمح ستیو سنتز ز لیو تحل هیتجز

که  میدان یو م میده یها را از دست م کیاز پالست یساالنه حجم قابل توجه

خود  یبه خود کیپالستشوند. یم ستیز طیوارد مح یکیپالست عاتیضا نیا

 ن،یباشد. همچن رگذاریات زنده تاثبوده و بر موجود نیتواند مشکل آفر یم

نه تنها  جه،یباشند. در نت یمختلف یها ندهیتوانند حامل آال یم کیذرات پالست

 زین یخطرناک و سم ندهیبلکه حمل مواد آال م،یها مواجه هست کیزپالستیبا ر

کوچکتر  ایو  متریلیم 1که تنها  کیپالست زیر ذرات کنند. یرا حادتر م طیشرا

را  قیمانند مواد ضد حر یافزودن ییایمیها و مواد ش ندهینند آالتوا یهستند م

را  Arenicola Marina یمانند کرم ها ییایمنتقل کرده و موجودات در

توانند  یرو م نیداشته و از ا ییمواد طول عمر باال نیقرار دهند. ا ریتحت تاث

اساس، ممکن است  نیموجودات زنده جمع شوند. بر هم یدر بافت ها

 زانیبوم آن منطقه باشد. کاهش م ستیدر انتظار ز یندیناخوشا یمدهاایپ

ها سطح  کیپالست زیآلوده به ر یانوسیکرم ها به واسطه رسوبات اق هیتغذ

موجودات را در  نیسالمت ا زین کیآنها را کاهش داده و خوردن پالست یانرژ

 سال، پژوهشگران غلظت ۰۵تا  0۵حدود  یبرا دهد. یخطر قرار م عرضم

اند. سپس، آنها با غلظت  افتهی واناتیرا در ح ییایمیمواد ش یباال اریبس یها

رو،  نیمواجه شده و از ا واناتیها در ح کیو پالست ندهیباالتر مواد آال یها

 نیدر ا یقرار داده اند. اما تاکنون مطالعه ا یدو را مورد بررس نیا نیارتباط ب

ها در بدن  کیجمع شدن پالست به واسطه مصرف و ییایمیکه مواد ش نهیزم

 یمهم که به حفظ سالمت آنها کمک م یمنتقل شده و عملکردها واناتیح

 یم یکیپالست یها زباله است.قرار دهند، انجام نشده  ریکنند را تحت تاث

دامنه گسترده تر  یشوند که به معنا میتقس یتوانند به قطعات کوچکتر

 کیپالست زیکنند. ذرات ر یرف ممواد را مص نیاست که ا یموجودات زنده ا

 نیزم ارهیزباله جامد در س یشکل از آلودگ نیدر حال حاضر فراوان تر

سازمان حفاظت از  طتوس یکیپالست یشود. اگرچه زباله ها یمحسوب م

 یو سم نیدارتریاز پا یاروپا به عنوان برخ هیو اتحاد کایآمر ستیز طیمح

 یب یها به عنوان مواد کیپالست زیر شوند، اما یشناخته م ییایمیمواد ش نیتر

 .]13[ شوند یخطرناک در نظر گرفته م ریضرر و غ

 تاثیر نانو ذرات پالستیکی بر ارگانیسم ها .1

گونه دریایی را تحت تاثیر قرار داده  66۵زباله های پالستیکی بیش از 

آنها را  یژگیو نیاسبک وزن، قوی، ارزان و با دوام هستند و  اند. پالستیکها 

حال،  نی. با اساخته است از محصوالت مختلف مناسب یاریبس دیتول یبرا

 می باشد ستیز طیمح رایب کیپالستاصلی سمی بودن  لیدل خواص همان

مهمترین تهدید ورود پالستیکها به زندگی آبزیان خوردن آنها و  ایجاد  .]10[

ک پشت های گره های بسته می باشد. گره های ابی تهدیدی بزرگ برای ال

دریایی و پستانداران آبی می باشد که در آن گیر می کنند. و می تواند سبب 

غرق شدن، کاهش توانایی آنها برای شکار و قرار گرفتن در دام شکارچیان 

بسیاری از آبزیان مواد پالستیکی در رنگها و اندازه های مختلف را با  گردد.

 .]17-1۰[ فگی می گردندشکار اشتباه گرفته و پس از بلعیدن دچار خ
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 پالستیکهای میکرو سایز .1.1

مصرف پالستیکهای میکرو سایز توسط پرندگان کمتر از انواع 
ماکروی آنها مورد بررسی قرار گرفته است.این پالستیکها به راحتی 
با ذرات شن و پالنکتونها اشتباه گرفته می شوند. چهار خطر اصلی 

مال سمیت آنها، آلودگیهای احت در ارتباط با این ذرات وجود دارد:
جذب شده بر روی سطوح آنها، آلودگیهای شیمیایی خود ذرات و 

بسیاری از آبزیان دریایی نظیر تجمع این آلودگیها در ارگانیسمها. 
صدف ها، زو پالنکتونها، الروها، پرندگان دریایی و خزندگان 

ف خارپوست می توانند پالستیکهای این ابعاد را به عنوان غذا مصر
تا  ۰میلی متر در  0.0تا  ۵.2ذرات میکرو سایز در ابعاد بین نمایند. 

گونه ابزیان دریای شمال یافت شدند. این ذرات می توانند از  7
طریق معده وارد روده شده و از طریق روده وارد بافت اندامها شود. 
و این ذرات تا پایان عمر جاندار آبزی در لنف و سیستم گردش 

ی مانند. در خرچنگ ها ذرات میکرو سایز پلی خون او باقی م
 .]13-10[ استایرن درون پانکراس و معده آنها انباشته می شود

  

 پالستیکهای نانو سایز .1.1

رفتار و جذب ذرات نانو با ارگانیسم های زنده بسیار متفاوت از نوع 

توده آن می باشد. این به دلیل خواص بی نظیر فیزیکی شیمیایی نانو ذرات 

اندازه بسیار کوچک آنها را برای عبور از موانع بیولوژیکی و . ]21-2۵[ است

سطح فعال باال به طور نفوذ به بافتها و تجمع در اندامها مناسب می سازد.

بالقوه واکنش پذیری و سمیت بیولوژیکی آنها را افزایش می دهد. پارامترهای 

 ند از:مهم دیگر که تحت تاثیر اندازه نانو ذرات می باشند عبارت

ساختار شیمیایی، خلوص،دوپینگ، اندازه هیدرودینامیک، مورفولوژی، 

 پارامتر ردوکس، تمایل دانه بندی، حاللیت و زیست تخریب پذیری.

 اثر نانو پالستیکها بر جلبکها  .4

از موجودات اولیه آبزی می باشند که شکل و اندازه متفاوتی  جلبکها

و بزرگترین آن چند متر طول  دارند. کوچکترین آن در حد چند میکرومتر

باتاچاریا . ]22[ دارد. سلولز ترکیب اصلی سازنده دیواره سبز گیاهان می باشد

( و جلبک چند Chorellaمورفولوژی جلبک تک سلولی ) اثرو همکارانش 

را در جذب مواد نانو مورد بررسی قرار داده اند.  (Scenedesmusسلولی )

ره شان بودند. باتاچاریا در آزمایش خود از هر دوی آنها شامل سلولز در دیوا

آمیدین پلی استایرن با بار منفی و کربوکسیل پلی استایرن با بار مثبت در 

نانومتر  استفاده نمود. برای همانند سازی محیط آزمایش با محیط  2۵اندازه 

طبیعی دو نوع ذره به صورت ذره ای و خوشه ای و تجمع یافته به جلبک 

ی زمایشات نشان دادند که ذرات با بار مثبت وابستگی پیونداضافه شدند. آ

بیشتری نسبت به بار منفی دارند و به دلیل جاذبه های الکترواستاتیک مابین 

سلولز نقش تعیین کننده ذرات و سلولز دیواره بیشتر جذب جلبک می شوند. 

در مقایسه با نوع  Chlorellaای در جذب ذرات توسط جلبک دارد. از طرفی 

ین جذب فتوسنتز جلبک را ا .]23[ چند سلولی بار منفی بیشتری جذب نمود

مختل نموده و سبب تولید اکسیژن فعال میشود که می تواند زنده ماندن 

جلبک را تحت الشعاع قرار دهد. جلبک های چند سلولی قرار گرفته در 

دچار کندی رشد شده و غلظت نانو متری پلی استایرن  7۵معرض ذرات 

گزارشات کمی بر روی اثر . ]20[در دیواره سلول آنها کاهش یافت  یلکلروف

نانو ذرات بر زندگی جلبک ها صورت گرفته که در اکثر آنها پلی استایرن 

مورد بررسی قرار گرفته است و نیاز است تا در مورد پلیمرهای دیگر نیز 

  تحقیقات صورت پذیرد. 

 اثر نانو پالستیکها بر مصرف کنندگان .5

نانو ذرات پالستیکی در زنجیره مواد غذایی نقش بسیار برجسته تجمع 

ر معرض نانو ذرات د Crucian Carp آبزیای دارد. در دو مطالعه مختلف 

. این ذرات جذب جلبکها نانومتر قرار گرفت 27تا  20پلی استایرن با ابعاد 

شده و سپس توسط زوپالنکتونها مصرف شده و آنها نیز توسط آبزی مورد 

فوق مورد بررسی قرار گرفت. آبزی خورده شدند. بعد از دو ماه رفتار نظر

فعالیت در عمق کم آب و آشفتگی  تغییرات رفتاری نظیر طول تغذیه، 

مشاهده شد. نتایج آزمایشات بیانگر تغییرات متابولیکی نیز بودند نظیر: 

سوخت و ساز نامنظم چربی، افزایش درصد اتانول در کبد، افزایش سطح 

 .]22[وزین و لیزین در بافت ماهیچه ها آدنوزین، این

 تبدیل پسماند به انرژی .6

در  یجامد شهر  یپسمانده ا ژِهیبو  یشهر  یاز پسماندها  یانرژ  دیتول

 ،یانرژ  افتیباز  شیافز ا لیبدل ن امری. ا باشدیسطح جهان در حال توسعه م 

 دیبه منابع تول یخشپسماند، تنوع ب تیریمد  یدرآمد برا  جادیکاهش دفن، ا 

 نکهیبا توجه به ا نی. همچنباشدیو ... م یعرضه انرژ  تیامنیش افزا ،یانرژ 

 دیتول هستند، یپسماندها خود از استفاده کنندگان انرژ  تیریمد ساتیتأس
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 یانرِژ ستمیدر محل باعث کاهش تلفات شبکه برق شده و به س یانرژ

 .]2۰[ کندیم یانیکمک شا یکیالکتر

 نرژی از پالستیکتولید ا .6.1

از  یانرژ دیتول یبرا یمختلف یها و روشها یدر حال حاضر تکنولوژ

 دیها تول یتکنولوژ نیا از یباشد . در برخ یمطرح م یشهر یپسماندها

باشد .  یم تیامحاء زباله در اولو گرید یاول را دارد و برخ تیاولو یانرژ

 :شودیاستفاده م در سطح جهان ریز یهایتکنولوژ در حال حاضر یبطور کل

(Landfill )• دفنگاه زباله ،(Incinerator )• زباله سوز ،

(Gasification )• زباله گازسازی ،(Pyrolyses )• زباله زیرولپی ،

(Anaerobic Digesterتوسط هاضم ب )یهوازی، (Biogas )• وگازبی ،

(RDF )• سوخت زباله دتولی ،(Plasma )• پالسما 

 یو مشخصات پسماندها رانیا یطیشرائط محجه به با تو ینظر فن از

 یباشند. ول یم یبردار فوق قابل اجرا و بهره یاغلب روش ها ،یدیتول

کشور با  یعملکرد برا نیبا مناسب تر یها یمسئله مهم انتخاب تکنولوژ

اثبات شده و  یها یتکنولوژ ،یشهر جامد یپسماندها بیتوجه به ترک

 .]2۰[ باشد یم یهرجامد ش یپسماندها تیریمد یاستراتژ

 و  یخانگ یدر صورت دفن زباله ها برق از دفنگاه زباله: دیتول

 هیمدفون تجز یزباله ها یبخش آل ژن،یدر عدم حضور اکس

 دروژن،یکربن، ه دیاکس یمتان، د یگازها از یبیشده و ترک

 یم دیکلر و فلوئور و رطوبت تول باتیترک یازت و مقدار کم

س از دو ماه از دفن آغاز شده و تا پ گاز دیشود. معموالٌ تول

روش، چاه  نیبرق در ا دیتول ی. براابدی یادامه م زیسال ن 1۵۵

 دهیفواصل مختلف نسبت بهم حفر گرد با استحصال گاز یها

سوراخ دار در درون چاه قرار گرفته و  یلنیات یپل یو لوله ها

 رونیب طی. سپس سر چاه با مح می شود. با شن پر زیدور آن ن

لوله . گردد یآن نصب م یرو ریش ستمیو س بسته شده مالٌ کا

مذکور متصل شده و  یرهایگاز به ش انتقالو  یها جمع آور

و حذف  ریرطوبت گ ستمیپس از عبور از س یدیگاز تول

 .شودیبرق م دیتول ستمیخورنده وارد س یگازها 

  :یدفع زباله ها م یبرا یگریراه حل د یزباله سوززباله سوز 

 ایدن یصنعت شرفتهیپ یاز سالها قبل در کشورها باشد که

 فیتعر یی. زباله سوزها به عنوان واحدهااست مرسوم بوده

 یو مواد کربن دیگردند که توسط حرارت، مواد زائد را اکس یم

 یاز زباله سوزها، د یدهند. محصوالت خروج یم را کاهش

 یخاکستر و حرارت حاصل از احتراق مکربن، آب،  دیاکس

سولفور و  باتیترک ریهوا نظ یها ندهیآال ن،یا . عالوه برباشد 

 م،یگوناگون )مانند کادم نیو هالوژن ها و فلزات سنگ تروژنین

باشند. در  یاحتراق م گریمحصوالت د از ز( نی…و  وهیج

 وهیش نیاز مناسب تر یکیها  موارد، سوزاندن زباله یبرخ

 رود. یم زباله به شمار تیریمد یها

 از  یا زهیآم یتکنولوژ نیا: روش پالسما به یانرژ دیتول

 یریق را با خود همراه دارد و امکان پذموفق و ناموف اتیتجرب

 دهیهنوز باثبات نرس یشهر یزباله ها یو مناسبت آن برا

 یکه بشدت بحث تجار یتکنولوژ کیبعنوان  یاست ول

شکل چهارم  پالسماشود، مطرح است . یآن دنبال م یساز

وجود  عتیشده است که در طب زهیونیگاز  کی ماده است وآن

 یبه صورت صنعت و یشفق قطب ایمثال آذرخش  یدارد . برا

پالسما حرارت  ی. تکنولوژگرددیم دیتوسط مشعل پالسما تول

شکافت/ جوش  در که فقط کندیم دیتو ل یادیفوق العاده ز 

 دی(، قابل تولدهدیرخ م دیکه در خورش یدهای)پد یهستها

کامل  کیتفک  یراه برا  نیپالسما مؤثرتر  ستمیس. باشد یم

ه آنها یلب اوی( و وصول به ترکیآ ل ریو غ  ی)آل یاجزا  ۀهم

ز آن جزء پالسما، گازسا نیباشد. مهمتر یم افتیباز یبرا 

پالسما را در  یچند مشعل قوس  ای کیتواند  یاست که م

 . دهد یخود جا

 روش زباله پس از  نیدر ا: بزرگ یزباله در هاضم ها وگازیب

لجن فاضالب و ... مخلوط  رابه،یخرد شده و با ش ک،یتفک

 یهوازیبصورت ب طیمح باالتر از یدر دما  یشده و در مخازن

 یدی(، هضم شده و گاز تولشودینم ستمیوارد س یهوائ چی)ه

 یبرق م دیمنتقل شده و به تول ستمیبه س شیپس از پاال

 باشد. یمتر از زباله سوز مک یاندک ستمهایس نیا نهیپردازد. هز

 نتیجه گیری .7

که اندازه آنها به طور  کیاز پالست یها، ذرات کوچک کیپالست زیر

از  یشوند. برخ یم جادیاست از منابع دست ساز ا متریلیمعمول کمتر از پنج م

 یشکل م ستیز طیبزرگتر در مح یها کیپالست بیآنها به واسطه تخر

 گریجدا شده از پوشاک و د یمصنوع فایبه واسطه ال گرید ی. برخرندیگ
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شوند. یم جادیا یمانند مصالح ساختمان یو شخص یمحصوالت مصرف

 یتواند در پ یبه عنوان غذا م کیکه بلع اشتباه پالست یافزون بر مشکالت 

توانند سرطان زا  یم کیمرتبط با پالست ییمایاز مواد ش یاریداشته باشد، بس

 یبه شدت سم ایکرده و  جادیاختالل ا زیبوده، در عملکرد غدد درون ر

را جذب  یسم زیگرآب یآل یها ندهیتوانند آال یم مرهایپل ن،یباشند. همچن

 نیکمتر آلوده منتقل کنند. در طول ا یها ستگاهیرا به ز باتیترک نیکرده و ا

 یانتقال گونه ها یحامل برا کیتوانند همانند  یم یکیپالست یزباله ها ریمس

 بیتخر ستیها ز کیزپالستیکه ر ییاز آن جا ها عمل کنند. یماریو ب گانهیب

که  یمانند. هنگام یم یباق ستیز طیدر مح یطوالن یسال ها ستند،ین ریپذ

 یم شیدهه افزا نیشوند طول عمر آنها به چند یآنها در رسوب گرفتار م

 نهیدشوار و پر هز یروند یآلودگ یاست که پاکساز یطیدر شرا نی. اابدی

 ریپذ بیتخر ستیها ز کیزپالستیکه ر ییاز آن جا شود. یمحسوب م

که آنها در  یمانند. هنگام یم یباق ستیز طیدر مح یطوالن یسال ها ستند،ین

 نی. اابدی یم شیدهه افزا نیشوند طول عمر آنها به چند یرسوب گرفتار م

 یمحسوب م نهیدشوار و پر هز یروند یآلودگ یاست که پاکساز یطیدر شرا

 یقرار گرفته اند، تمام شیکه مورد آزما یینظر از آب ها رفصشود. 

خورده شده ممکن  یها کیزپالستیمساله هستند که ر نیدانشمندان نگران ا

رو، به  نیرا مختل کرده و از ا هیتغذ یموجودات زنده برا ییاست توانا

 ن،یمنجر شوند. افزون بر ا ییایدر ییمواد غذا یاختالل در شبکه ها

 یآبز اتیبه ح ییایمیش یها ندهیدر انتقال آال ادیها به احتمال ز کیزپالستیر

جهان را  یها و منابع آب انوسیتوانند تمام اق یمنطقه نقش داشته و م کی

از  یانرژ دیتول یمناسب برا یانتخاب فناور .]13[د قرار دهن ریتحت تاث

 یمآنها قابل انجام  تیریمد یهمسو با استراتژ یجامد شهر یپسماندها

 یگاز به شبکه گازرسان قیتزر ایبرق و حرارت و  دیو تول ی. دفن بهداشتباشد

و زباله سوز بعنوان گرا  پالسما روش و نیو ارزانتر نیبعنوان پرکاربردتر

 . ]2۰[ مطرح هستند یشهر یاز پسماندها یانرژ دیتول یها یفناور نینتر
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