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Where are the Missing Plastics at Sea?
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T

he global load of marine floating plastic litter in surface waters is much smaller than
expected based on the loads of mismanaged plastic entering the marine environment.

Therefore, identifying marine sinks that hold plastic litter is essential to assessing the risks,
impacts, and plan interventions to manage this new facing problem. Recent research has
shown that mangrove trees occupy the intertidal fringe and develop a partially emerged root
system, pneumatophores as a sieve, forming an effective filter that trap different objects
and litters transported by currents, like floating plastic objects. In other words, mangroves
act as sinks for marine plastic litter as well as a barrier for anthropogenic debris (entering
from land to the sea) before they are dispersed in the marine environment. Furtheremore,
some large plastics after released into the environment, might undergo a variety of biotic
and abiotic processes through which they become smaller and smaller plastic particles
instead of disappearing. These small pieces of plastic particles are called microplastics and
are less than 5 mm in size and therefore they are not visible to the naked eye.
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پالستیکهای گمشده در دریا کجا هستند؟
مريم قائمي
ﺗﻬﺮان ،ﭘﮋوﻫﺸﮕﺎه ﻣﻠﻲ اقیانوسﺷﻨﺎﺳﻲ و ﻋﻠﻮم ﺟﻮي ،صندوق پستی 14155 -4781
دریافت ،1398/5/31 :پذیرش1398/7/22 :

مقدار زبالههای پالستیکی شناور در آبهای سطحی دریاهای جهان ،نسبت به مقدار مورد انتظار

پالستیکهایی که در اثر سوء مدیریت به محیطهای دریایی وارد میشوند ،بهمراتب کمتر است .بدین
دلیل ،شناسایی چاهههای دریایی که پالستیکهای گم شده را نگه میدارند ،برای ارزیابی خطرها،
اثرها و برنامهریزی برای مدیریت این مشکل جدید ضرورت دارد .نتایج پژوهشهای اخیر نشان

میدهد ،درختان مانگرو که در حاشیه بین جزر و مدی قرار گرفتهاند ،با گسترش سامانه ریشهای
خود ،هوابرها یا ریشههای تنفسی ،فیلتر موثری را تشکیل میدهند که پالستیکهای حمل شده با
جریانهای دریایی را به دام میاندازند .به عبارتی ،مانگروها به عنوان چاهه برای زبالههای پالستیکی

مريم قائمي

دریایی و همچنین سدی برای زبالههای بشرزاد از خشکی به دریا پیش از پراکندن در محیط دریایی
عمل میکنند .افزون بر این ،بخشی از پالستیکهای بزرگ پس از رهاسازی در محیط زیست ،ممکن

است دستخوش انواع فرایندهای زیستی و غیرزیستی شوند که از راه آنها به جای ناپدید شدن،
کوچکتر و کوچکتر میشوند .این قطعات پالستیکی ریز ،میکروپالستیک یا ریزپالستیک نامیده
میشوند که اندازهای کمتر از  5 mmدارند و بدین علت با چشم غیرمسلح دیده نمیشوند.
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میکروپالستیکها در جنگلهای مانگرو

مانگرو به بومسازگانی اطالق ميشود که از زمينهاي مرطوب حد
واسط مناطق جزر و مدي دريا همراه با مجموعههايي از گياهان
بينظير و جانوران خاصی تشکيل شده است که در مناطق ساحلي و
کنار تاالبي این بومسازگان تکثير پيدا ميکنند .این جنگلهای
دریایی در ميان خورها ،تاالبهای ساحلی و زواياي مناسب در
مصب رودخانهها در نواحی گرمسیری و نیمهگرمسیری یافت
میشوند .ﻣﺎﻧﮕﺮوﻫﺎ ﮔﯿﺎﻫﺎن ﮔﻠﺪار ﺧﺸﮑﯽزي ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪﻋﻠﺖ ﻋﺪم
ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ در رﻗﺎﺑﺖ ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺮ ﮔﻮﻧﻪﻫﺎي ﮔﯿﺎﻫﺎن در ﺧـﺸﮑﯽ ﺑﻪ ﺳﺎﺣﻞ
درﯾﺎ روي آوردهاﻧﺪ .آنها ﺑﺎ ﺗﺤﻤﻞ ﺷﺮاﯾﻂ دﺷﻮار زیستی ﺣﺪ ﻓﺎﺻﻞ
درﯾـﺎ و ﺧـﺸﮑﯽ در اﯾـﻦ ﻣﻨﻄﻘـﻪ ﭼﯿﺮﮔﯽ یافتهاند [ .]14گياهان
موجود در اين بومسازگان مجموعهاي از گياهان هالوفيت و مقاوم
به نمك دريا هستند [ .]15ﻓﺮاﯾﻨﺪﻫﺎي ﻓﯿﺰﯾﻮﻟﻮژﯾﮏ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺎﻧﮕﺮوﻫﺎ
اﺟﺎزه ﻣﯽدﻫﺪ ،در ﻣﺤﯿﻄـﯽ داﺋﻤـ ًﺎ در ﺣـﺎل ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺑﻪ زندگی ﺧﻮد
اداﻣﻪ دﻫﻨﺪ ،در ﻣﯿﺎن ﮔﯿﺎﻫﺎن ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﻓﺮد اﺳﺖ .ﻣﺎﻧﮕﺮوﻫـﺎ ﺑﺎﯾـﺪ
ﺑـﺎ اﺛـﺮهای ﺧـﺸﮏﮐﻨﻨـﺪگی ﺧﻮرﺷﯿﺪ و ﺑﺎد ،ﻋﺪم ﺗﻌﺎدل اﺳﻤﺰي
ﻧﺎﺷﯽ از ﺷﻮري زیاد آب درﯾـﺎ ،ﮐﻤﺒـﻮد اﮐـﺴﯿﮋن و ﺧـﺎك اﺷـﺒﺎع
از آب مقابله ﮐﻨﻨﺪ .همچنین ،ﺑﺎﯾﺪ ﻗﺎبلیت ﺗﺤﻤﻞ اﺛﺮ ﺟﺰر و ﻣﺪ،
اﻣﻮاج ﺷﺪﯾﺪ و ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت روزاﻧﻪ و ﻓـﺼﻠﯽ دما را داشته ﺑﺎﺷـند.
در ﭘﺎﺳــﺦ ﺑــﻪ ﭼﻨــﯿﻦ شرایطی ،ﻣﺎﻧﮕﺮوﻫــﺎ ﺳــﺎزﮔﺎريﻫــﺎي
وﯾــﮋهاي را ﺑــﺮاي اﺳــﺘﻘﺮار ،رﺷــﺪ و ﺗﻮﻟﯿــﺪ ﻣﺜــﻞ ﮐــﺴﺐ
کردهاﻧﺪ [ .]16ريشه اين گياهان داراي عملكردهاي زيادي براي
اين گياه است .ريشه از گياه حمايت میکند و براي آن مواد مغذي
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محصوالت پالستیکی تقریب ًا در تمام جنبههای زندگی روزانه
کاربردهای گستردهای پیدا کردهاند .کل تولید پالستیک در جهان
تقریب ًا از  1/7میلیون تن در سال  1950به  299میلیون تن در سال
 2013یعنی  200برابر افزایش یافته است [ .]1پالستیکها بهدلیل
وزن کم ،دوام زیاد و قیمت کم بسیار استفاده میشوند .سرعت
بازیافت کم و دفع نادرست زبالههای پالستیکی باعث تجمع
پالستیکها در محیط زیست شده است.
پالستیکهای نسبت ًا بزرگ پس از رهاسازی در محیط زیست،
ممکن است دستخوش انواع فرایندهای زیستی و غیرزیستی
شوند که به جای ناپدیدشدن ،ریزتر میشوند [ .]2این خردههای
پالستیکی ریز که میکروپالستیک یا ریز پالستیک نامیده میشود،
اندازهای کمتر از  5 mmدارند .اخیرا ثابت شده است ،این ریزذرات
پالستیکی عمدت ًا مشكالت جدیدی را ایجاد میکنند:
 -1آنها به اندازه كافی کوچک هستند كه توسط آبزیان جذب
شوند و در زنجیره غذایی تجمع یابند،
 -2آنها آالیندههای آلی پایدار و فلزات سنگین را روی سطوح
خود جذب میکنند و بنابراین ،دسترسپذیری زیستی این آالیندهها
را افزایش میدهند [ ]3و
 -3میکرو پالستیکهای بلعیدهشده توسط پرندگان ،تهدید بزرگی
برای زنجیره غذایی هستند .زیرا آنها به سطوح باالتر زنجیره منتقل
میشوند [ .]4نتایج برخی مطالعات نشان داد ،که پرندگان فالمینگو
مهاجر که از آبهای آلوده و رسوبخورهای ساوری-ماهول
( )Sewri-Mahulو تین ( )Thaneتغذیه میکردند ،در معرض خطر
قرار گرفتهاند [.]5،6
تاکنون مطالعات بسیاری درباره منشأ ،مسیرها و توزیع
میکروپالستیکها در محیطهای دریایی با استفاده از دادههای
حاصل از نواحی ساحلی تا مناطق عمیق دریایی از قطب شمال
تا قطب جنوب و از آبهای شیرین تا موجودات دریایی انجام
شده است [ .]7-10هم ه این مطالعات به روشنی تأیید میکنند،
میکروپالستیکها در تمام دریاهای جهان (آب ،رسوب و آبزیان)
پراکنده شدهاند .بهعنوان مثال ،اخباریزاده و همکاران به بررسی
خطرهای احتمالی میکروپالستیکها و عناصر سمی موجود در
رسوبات ساحلی جزیره خارک ،قطب اصلی صادرات نفت ایران
پرداختند .بیشترین غلظت میکروپالستیکها 217±20 ،مورد در
 200 gرسوب خشک گزارش شد که بهدلیل نزدیکی به یک کارخانه
پتروشیمی عنوان شد .در حالی که کمترین غلظت 59±20 ،مورد در
 200 gرسوب خشک در منطقه دوردستی مشاهده شد .آنها هر دو

منبع زمینی (پساب فاضالب خانگی و صنعتی) و دریایی (وسایل
ماهیگیری) را بهعنوان منابع احتمالی ورود میکروپالستیکها در
منطقه مورد مطالعه عنوان کردند [ .]11در منطقه شمال شرقی
اقیانوس آرام ،میکروالیاف پالستیکی در معده ماهی Ammodytes
 personatusتقریبا  1/5٪و در شاه ماهی ( )Clupea pallasiiحدود
 2/0٪برآورد شده است [.]12
با این حال ،تعداد مطالعات متمرکز بر آلودگی میکروپالستیکها
در بومسازگان ( )ecosystemدریایی منحصر به فرد ،مانند
صخرههای مرجانی ،مانگروها ،علفهای دریایی و غیره ،در مقایسه
با مطالعات انجامگرفته در چهار اقیانوس بزرگ جهان آرام ،اقیانوس
اطلس ،هند و قطب شمال اندک بوده است .سرنوشت تجزیه و
تهنشینی میکروپالستیکها در این بومسازگان بهدلیل حاصلخیزی
زیاد و منبع یا چاهه ( )sinkبودن آنها ،با سایر محیطهای دریایی
تفاوت درخور توجهی دارد [.]13
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ضروري و اكسيژن فراهم ميآورد .در بسترهای نرم و لجنی ،وجود
سامانه گستردهای از ريشهها براي مستقيم نگهداشتن درخت در
زمين الزم و ضروري است .در نتيجه بسياري از اين گياهان ،در
مقايسه با آنچه كه روي زمين است ،داراي سامانههاي بيشتر و
گستردهتري در زير زمين هستند .ريشههاي كابليشكل منتشرشده
كه بهوسيله ريشههاي لنگريشكل پایينرونده سوراخ ميشوند،
وظيفه نگهداري گياه را بهعهده دارند .از اين شبكه تعداد زيادي
ريشههاي تغذيهاي كوچك جوانه ميزند كه وظيفه آنها تغذيه از
خاك غني موجود در زير اليه سطحي زمين است.
نوع سومي از ريشهها نيز وجود دارند كه وظيفه آنها جمعآوري
اكسيژن است .معموالً اكسيژن بسيار كمي در داخل گل و الي
پوشيده از آب در بومسازگان مانگرو وجود دارد .از راه حلهاي
گياهان مانگرو براي رفع اين مشكل آن است كه بخشي از ريشههاي
خود را از سطح گل و الي و آب بيرون بياورند .اين ريشهها که با
سلولهاي تنفسي ويژهاي به نام لنتيكول پوشيده شدهاند ،ریشههای
هوایی نامیده میشوند.
جنگلهای مانگرو از نظر بومشناختی اهمیت زیادی دارند ،زیرا
افزون بر غنیسازی آبهای ساحلی و تثبیت کربن ،خطوط ساحلی
را نیز در برابر فرسایش ،طوفان ،سیالب و سونامی محافظت و تثبیت
میکنند [ .]17این جنگلها ،زیستگاه گونههاي مختلف آبزي و
حيوانات وابسته به آن هستند .بدین دلیل دارای تنوع زیستی بسیار
زیادی هستند و در زمره حاصلخیزترین بومسازگانهای جهان قرار
دارند [ .]17،18جنگلهای مانگرو در بین انسانها بهعنوان منبع
غذایی (شکار ،ماهیگیری ،و برداشت صدف) و منبع تامین چوب و
علوفه شناخته شدهاند [ .]18همچنین ،آنها در کاهش کربن
دیاکسید موجود در اتمسفر نقش موثری دارند.
در اولین مطالعه كه درباره وضعیت آلودگی میکروپالستیکها
در بومسازگانهای ساحلی مانگرو انجام شد Nor ،و ،Obbard
میکروپالستیکها را در رسوبات هفت زیستگاه مانگرو بین جزر و
مدی در سنگاپور شناسایی کردند [ .]19نتایج این پژوهش نشان
داد ،اکثریت میکروپالستیکها از نظر شکل لیفی بودند .در مجموع،
چهار نوع پلیمر از جمله پلیاتیلن ،پلیپروپیلن ،نایلون و پلیوینیل
کلرید شناسایی شدند .میان فراوانی میکروپالستیکها و توزیع
اندازه رسوب هیچ ارتباطی مشاهده نشد .وجود میکروپالستیکها
احتماالً در اثر تخریب زبالههای پالستیکی دریایی انباشته شده در
مانگروست .پراکندگی مکانی غلظت میکروپالستیکها در رسوبات
مانگرو بین  12/0تا  62/7ذره در کیلوگرم وزن رسوب خشک
متغیر بود .آنها در پایان نتیجه گرفتند ،مطالعات بیشتری برای
22

بررسی اثرهای میکروپالستیکها بر جانداران این زیستگاه و نیز هر
گونه اثر سمی آنها الزم است.
 Domínguezو همکاران ،در سال  2017طرحی را برای مطالعه
وجود میکروپالستیک در مانگروهای واقع در خلیج  Guayaquilدر
کشور اکوادور انجام دادند [ .]20اهداف آنها ،ارزیابی پراکندگی
میکروپالستیک در بخشهای مختلف بومسازگان مانگرو و تعیین
احتمال بلع میکروپالستیک توسط آبزیان بود .میکروپالستیکها
بیشتر در رسوبات نواحی بین جزر و مدی و زیر جزر و مدی یافت
شدند .الیاف ،فراوانترین نوع میکروپالستیک در آب ،رسوبات
بستر و نواحی بین جزر و مدی بودند .مصرف میکروپالستیکها
در موجودات آبزی با وجود انواع مختلف میکروپالستیکها در
دستگاه گوارش گونههای مختلف آبزی تعیین شد .نتایج حاکی
از وجود میکروپالستیکها در محیطهای مصبی و اثرهای سوء بر
گونههای آبزی بود.
 Liو همکاران در سال  ،2019دریای نیمهبسته مائوئی ()Maowei
در شمال غربی دریای چین جنوبی را بهعنوان منطقه مورد مطالعه
انتخاب کردند [ .]21سه رودخانه اصلی  Qin ،Maolingو Dalan
به دریای مائوئی میریزند و مساحتی حدود  135 km2را در بر
میگیرند .اهداف مطالعه آنها عبارت بود از:
 -1تشخیص تفاوتهای بین میکروپالستیکها در رسوبات
مانگروهای واقع در مصب رودخانه و آنها که در ورودیهای
دریای نیمهبسته قرار گرفته بودند،
 -2تعیین فراوانی و ویژگیهای میکروپالستیکها در ریشهگاه
(ریزوسفر) و سایر نواحی در رسوبات مانگرو و
 -3بررسی ارتباط ویژگیهای فیزیکیشیمیایی رسوبات و محتوای
میکروپالستیک.
نتایج این پژوهش نشان داد ،فراوانی میکروپالستیکها در مصب
رودخانهها بسیار کمتر از آنهایی بود که در مناطق ورودی
اقیانوس (مقادیر از  520±8تا  940±17قطعه بر کیلوگرم) قرار
داشتند .شکل  ،1میکروپالستیکهای جمعآوریشده در رسوبات
مانگروهای واقع در دریای نیمهبسته مائویی را نشان میدهد .اغلب
میکروپالستیکهای مشاهدهشده در رسوبات مانگرو از نظر نوع
پلیاتیلن ،پلیپروپیلن و پلیاستیرن ،رنگ سفید-شفاف و اندازه
کوچکتر از  1 mmبودند .افزون بر این ،برخی عوامل دیگر ،از
جمله ریزوسفر-غیرریزوسفر و مقدار ماده آلی ،توزیع و ویژگیهای
میکروپالستیکها را تعیین میکرد .بهطور ویژه:
 -1درصد میکروپالستیکهای رنگی بهدلیل فعالیتهای میکروبی
در ریزوسفر بیشتر بود و
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شکل  -1میکروپالستیکهای جمعآوریشده در رسوبات مانگرو واقع در دریای نیمهبسته مائویی [.]21
 -2روابط خطی مثبت بین حجم منافذ ماده آلی ذرهای آزاد ،ماده
آلی ذرهای اشغالشده و فراوانی میکروپالستیکهای بسیار کوچک
( )>1 mmمشاهده شد.
ناجی و همکاران در سال  ،2019مطالعهای در باره میکروپالستیکهای
کوچکتر از  )S-MPPs( 1> mmدر رسوبات بومسازگان مانگروی
خور خوران در ایران انجام دادند .ميانگين تعداد میکروپالستیکها
در پنج ایستگاه نمونهبرداريشده به ترتیب  19/5تا  34/5ذره
در كيلوگرم رسوب خشك در بندر گلكان و بندر لنگه گزارش
شد .بهطور کلی ،میکروالیاف و به دنبال آن قطعهها ()fragments
متداولترین نوع میکروپالستیکهای جداشده در هر سایت بودند
(به ترتیب  ˃ 56%و  .)~35%این مطالعه اولین شواهد از آلودگی
میکروپالستیک در مانگروهای واقع در سواحل ایرانی خلیج فارس
محسوب میشود .برای درک ،پایش و نیز جلوگیری از آلودگی
بیشتر میکروپالستیک در این منطقه ،انجام مطالعات طوالنیمدت
ضروری است [.]22

مقدار کمتر زبالههای پالستیکی شناور در آبهای سطحی
دریاهای جهان ،نسبت به مقدار مورد انتظار پالستیکهایی که در
اثر سوء مدیریت به محیط دریایی وارد میشوند [ ،]23-25توجه
را به ضرورت شناسایی چاهههای دریایی سوق داده است که
پالستیکهای گمشده ( )missing plasticرا نگه میدارند.
تهنشینی در سواحل به همراه سایر فرایندهای چاهه از جمله
قطعهقطعهشدن ( ،]26[ )fragmentationتهنشینی ()sedimentation
[ ]27و فروبری ( ]28[ )ingestionیا بهطور کلی ،برهمکنش با
جانداران دریایی [ ]29بهعنوان مهمترین چاهه آلودگیهای
پالستیکی در دریا شناخته شده است.
درختان مانگرو که در حاشیه بین جزر و مدی قرار گرفتهاند،
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درشتپالستیکها در جنگلهای مانگرو

از راه گسترش سامانه ریشهای خود ،هوابرها (،)pneumatophore
فیلتر موثری را تشکیل میدهند که انرژی و تالطم امواج را تضعیف
میکنند [ .]30احتماالً اشیای حملشده بهوسیله جریانهایی مانند
اشیای پالستیکی شناور را به دام میاندازند .با این حال ،نقش
هوابرها یا ریشههای تنفسی بهعنوان تله برای زبالههای رسیده به
سامانه از راه دریای آزاد هنوز آزمایش نشده است .در واقع ،تنها
تعداد انگشتشماری از مطالعات ،آلودگی پالستیک را در جنگلهای
مانگرو گزارش کردهاند که بیشتر آنها روی میکروپالستیکها در
رسوبات مانگرو تمرکز داشتهاند [.]19،31-34
زبالههای پالستیکی میتوانند بهطور مستقیم در نقش بومشناختی
جنگلهای مانگرو در بومسازگان مصبی تداخل ایجاد کنند ،بهویژه
بدین دلیل که میتوانند ماهها نگه داشته شوند و در برابر رخدادهای
شدید جزر و مدی و ورود رودخانههای فصلی مقاومت کنند .این
یافته در مطالعهای بهدست آمد که در جنگلهای مانگرو برزیل
درباره زبالههای پالستیکی نشاندارشده انجام شد [ .]35با وجود
این ،اطالعات مربوط به درشتپالستیکها کمیاب است ،اجزایی
که احتماالً بهوسیله هوابرهابه دام میافتند و از لحاظ جرم نیز سهم
بیشتری دارند Ivar do Sul .و همکاران [ ]35اشیای پالستیکی
ردیابیشده در جنگل مانگرو را بررسی کردند .آنها دریافتند،
قابلیت نگهداری ،بسته به هیدرودینامیک جسم متفاوت است.
بهعنوان مثال ،کیسههای پالستیکی خیلی راحتتر از بطریهای
پالستیکی نگه داشته میشوند.
 Cordeiroو  Costaمانگروهای مصب  Sao Vicenteدر کشور
برزیل را بررسی کردند ،جایی که زبالهها بیشتر از منابع زمینی و
رودخانهای وارد میشدند .آنها مشاهده کردند ،بیشترین مقدار زباله
از نظر چگالی ،پالستیک ( )62/81%و از نظر وزن ،چوب ()55/53%
بود .آنها مشکالت مربوط به تجمع زبالهها را اینگونه عنوان
کردند ،هزینههایی که از راه مرگ و میر گونههای جانوری و از بین
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رفتن زیستگاهها به بومسازگان وارد میشود و همچنین هزینههای
مستقیمی که به اقتصاد محلی از راه اجتناب توریستها از بازدید
این جنگلها وارد میشود [.]18
 Singarگزارش کرد ،پالستیکهایی که در نتیجه ریختن زبالههای
شهری و/یا جریانات جزر و مدی وارد خورهای مانگرو بمبئی
میشدند ،در بین ریشهها گیر میافتند [ .]36بهعنوان مثال55-71% ،
از زبالههای زیستتخریبناپذیر در داخل مانگروی ماهیم ()Mahim
در بمبئی پالستیک بود .این زبالهها مانع از ورود جریانات جزر و
مدی به مانگرو و نیز از مانگرو به بیرون میشد .تجمع پالستیکها،
که مانع جریان منظم آب بوده ،از اصلیترین دالیل سیل بمبئی در
سال  2005عنوان شد [.]37
در جنگلهای مانگرو در جزیرهای در ساحل پاپوآی گینه نو،
مقادیر زیاد و غیرمعمولی زباله مشاهده شد که یک قسمت 50 m
آن دارای وزن ترکیبی  889 kgزباله دریایی ( 90%پالستیک) بود.
گرچه این جزیره بسیار کم جمعیت است ،اما در نزدیکی مناطق
پرجمعیت و جریانهای غالب دریایی قرار دارد .این بار زباله زیاد
بهعنوان مانع اساسی در احیای جنگلهای مانگرو بود ،بدین دلیل
که باعث خفگی نهالها و ایجاد مشکالتی در کیفیت آب خلیج
اطراف میشد [.]38
در مطالعه  Debrotو همکاران ،عملکرد جنگلهای مانگرو
بهعنوان تله و فیلتر برای زبالهها عنوان شد .زبالههای بزرگتر مانند
کیسههای پالستیکی ،بطری و طناب در میان ریشهها به دام افتادند و
زبالههای کوچکتر به عمق جنگل نفوذ کردند [ .]39با وجود
این ،در حالی که این مطالعات برخی برهمکنشهای متفاوت بین
ریشههای مانگرو و انواع مختلفی از زبالههای پالستیکی را نشان
میداد ،فقط پالستیکهای رهاشده در داخل جنگل را در نظر
میگرفتند و بار زبالههای پالستیکی به دام افتاده از دریای آزاد را
گزارش نمیکردند.
با توجه به اهمیت جنگلهای مانگرو ،مدیریت موثر خطرهای
تهدیدکننده این بومسازگانها ،از جمله آلودگیهای پالستیکی،
ضرورت دارد .پالستیکهای بهدام افتاده بهوسیله ریشههای این
درختان میتوانند از راه جلوگیری از تبادل گازها و همچنین
ح آنها در محیط
آزادسازی مواد شیمیایی مضر جذبشده روی سط 
اطراف ،هم روی درخت و هم روی جانوران اطراف اثرهای منفی
بگذارند [ .]40با این حال ،نقش جنگلهای مانگرو بهعنوان تله برای
پالستیکهای دریایی تا حد زیادی ناشناخته مانده است Martin .و
همکاران در سال  2019این فرضیه را آزمایش کردند که ریشههای
هوایی مانگرو ،نقش فیلتر مؤثري را برای درشتپالستیکهایی ایفا
24

میکنند که از آبهای آزاد مجاور به مانگرو وارد میشوند [.]41
آنها همچنین نقش محرکها و منابع احتمالی دریایی و بهطور کلی
زبالههای بشرزاد را در اثرگذاری بر توزیع زبالهها در جنگلهای
مانگرو بررسی کردند .آنها این کار را با انجام سرشماری بصری
در جنگلهای مانگروی عربستان سعودی واقع در مناطق عمدت ًا
دورافتاده یا غیرمسکونی ،جاییکه پالستیکها بهطور مشخص منشأ
دریایی داشتند ،هم در دریای سرخ و هم خلیج فارس انجام دادند.
جنگلهای مانگروی عربستان سعودی تقریب ًا در کل طول سواحل
ملی (به استثنای شمالیترین مناطق ،از شمال  )28Nبه ترتیب m2
 48/42و  10/36 km2در سواحل دریای سرخ و خلیج فارس
(بخش سرزمینی عربستان سعودی) گسترش یافتهاند [.]42
گونه حرا مانگروی غالب در دریای سرخ و خلیج فارس است ،در
حالی که گونه چندل تنها بهطور پراکنده و محدود در مناطق معدودی
در جنوب دریای سرخ و غرب خلیج فارس وجود دارد [.]42
بدین دلیل ،در پژوهش مزبور فقط جنگلهای حرا مطالعه شدند.
این مشاهده و گستردگی جنگلهای حرای مورد مطالعه ،این
منطقه را به یک مطالعه موردی خوب برای بررسی اینکه آیا حرا
ی پالستیکهای دریایی عمل میکند یا
بهعنوان چاهه برای آلودگ 
خیر ،تبدیل کرد .شکل  2موقعیت جغرافیایی منطقه مورد مطالعه
(شبهجزیره عربستان) و ایستگاههایی که در آنها زبالهها بررسی
شده است (نقاط سیاه) را نشان میدهد .نزدیکترین شهرها به
ایستگاهها نیز نشان داده شده است.
نتایج پژوهش مزبور این فرضیه را پشتیبانی کرد که مانگروها
بهعنوان چاهه برای زبالههای پالستیکی دریایی و همچنین سدی
برای زبالههای بشرزاد پیش از پراکندهشدن در محیط دریایی عمل

شکل  -2موقعیت جغرافیایی منطقه مورد مطالعه (شبهجزیره
عربستان) [.]41
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شکل  -3تصاویر زبالههای پالستیکی بهدام افتاده در میان ریشههای هوایی مانگروهای مورد مطالعه [.]41

نتیجهگیری
با توجه به مقدار پالستیکهای واردشده به محیطهای دریایی،
مقدار زبالههای پالستیکی شناور در آبهای سطحی دریاهای
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میکنند .یافتههای این پژوهش پیشنهادهای پیشین را تایید میکند
که مانگروها ،زبالههای شناور را بر اساس ویژگیهای آنها نگه
میدارند .ریشههای آنها بهعنوان فیلتر عمل کرده و از ورود و
پراکندگی مجدد زبالههای با اندازه بزرگ منتقلشده با جریانهای
جزر و مد و امواج به داخل مانگروها ،به محیط دریایی جلوگیری
میکنند .آنها تأیید کردند ،فاصله تا مسیرهای اصلی حمل و نقل
دریایی بهطور معناداری بر تراکم زبالههای بشرزاد در جنگلهای
مانگروی دریای سرخ تأثیر داشتند .این نشان میدهد ،فعالیتهای
انجامگرفته در اقیانوس به همراه جریانهای سطحی بهعنوان
اصلیترین منشأ آلودگی در این حوضه است .افزون بر این ،زبالهها
در جایی فراوانتر بود که مانگروها تراکم بیشتری داشتند .نتایج
حاصل از اين مطالعه نشان میدهد ،با توجه به مشاهده پالستیکها
در مناطق دورافتاده و غیرمسکونی و باقیماندن در محیط به مدت
طوالنی ،ضرورت دارد تا مصرف و پراكندگي پالستيكها در محيط
كاهش یابد .شکل  3تصاویر زبالههای پالستیکی به دام افتاده در
میان ریشههای هوایی مانگروهای مطالعهشده را نشان می دهد.

جهان ،نسبت به مقدار مدنظر بهمراتب کمتر است .در این
پژوهش ،با هدف یافتن پالستیکهای گمشده در دریا ،مطالعاتی
در متون علمی مختلف انجام شد که به نظر میرسد )1( :بخشی
از درشتپالستیکهای واردشده به دریا به قطعات ریزتری به نام
میکروپالستیک تبدیل میشوند .این خردههای پالستیکی که با
چشم غیرمسلح قابل مشاهده نیستند ،میتوانند وارد زنجیره غذایی
شوند و ( )2بخشی از این درشتپالستیکها ،در بومسازگانهای
ساحلی مانند مانگروها به دام افتاده و این جنگلها ،بهعنوان چاهه
برای زبالههای پالستیکی دریایی عمل میکنند .با وجود اين ،ارتقای
دانش در زمینه سرنوشت پالستیکهای واردشده به دریاها و
نیز اثرهای آلودگی پالستیکها بر زیستگاههای مختلف دریایی،
ضروری به نظر میرسد .همچنین ،مدیریت زبالههای پالستیکی و
سایر انواع زبالهها برای بقای بومسازگانهای مانگرو ضروری است.
به کمک استقرار يک سامانه مديريت زيستمحيطي موثر ميتوان
از اين بومسازگان جذاب و منحصر بهفرد حفاظت کرد .براي
اطمينان از چگونگي حفاظت ،شناخت ارزشهاي اين بومسازگان
در مقياس جهاني و محلي امري مهم است .افزون بر این ،نیاز
است تا پژوهشهاي پايه در ارتباط با اين بومسازگان ترويج شود.
خارج کردن زبالهها از زیستگاههای مانگرو میتواند برای حصول
بهبودی از اثرهای ناشی از زبالهها موثر باشد .بدین منظور میتوان
برنامههای پاکسازی مختلف توسط شهرداریها ،ساکنان محلی،
دانشآموزان ،صنایع ،سازمانهای مردمنهاد و عالقهمندان به طبیعت

بدین وﺳﻴﻠﻪ از ﺣﻤﺎﻳﺖ ﻣﻌﻨﻮي ﭘﮋوﻫﺸﮕﺎه ﻣﻠﻲ اﻗﻴﺎﻧﻮس ﺷﻨﺎﺳﻲ و
.ﻋﻠﻮم ﺟﻮي ﺗﻘﺪﻳﺮ و ﺗﺸﻜﺮ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﻣﻲآید

 اتخاذ راهکارهای خالقانه بیشتر، به عالوه.را سازماندهی کرد
برای مدیریت زبالهها و اجرای مؤثر قوانین آلودگی برای کنترل
تهدیدهای ناشی از پالستیک و بازیابی وضعیت سالمت مانگروها
.در درازمدت ضروری به نظر میرسد
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