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ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﺮرﺳ ﻣﺤﻘﻘﺎن ﻧﺸﺎن ﻣدﻫﺪ ﮐﻪ ﮐﻒ اﻗﯿﺎﻧﻮس اﻃﻠﺲ و درﯾﺎی ﻣﺪﯾﺘﺮاﻧﻪ اﻧﺒﺎﺷﺘﻪ از زﺑﺎﻟﻪ اﺳﺖ .زﺑﺎﻟﻪﻫﺎ ﺣﺘ زﻧﺪﮔ
ﻣﻮﺟﻮدات زﻧﺪه در اﻋﻤﺎق آبﻫﺎ را ﺑﺎ ﻣﺸﻞ ﻣﻮاﺟﻪ ﮐﺮده اﺳﺖ .ﭘﻼﺳﺘﯿ ﺑﺨﺶ ﻋﻤﺪه زﺑﺎﻟﻪﻫﺎی اﻧﺒﺎﺷﺘﻪ در اﻗﯿﺎﻧﻮسﻫﺎﺳﺖ.
اﻋﻤﺎق درﯾﺎﻫﺎی اروﭘﺎ را زﺑﺎﻟﻪﻫﺎی ﭘﻼﺳﺘﯿ و آﺷﻐﺎلﻫﺎی دﯾﺮ ﻓﺮا ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .در ﺟﺮﯾﺎن ﯾ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻋﻠﻤ ﮔﺴﺘﺮده ﺑﺮای ﺑﺮرﺳ
ﻣﯿﺰان ﺗﺮاﮐﻢ زﺑﺎﻟﻪ در ﺑﺴﺘﺮ آبﻫﺎی آزاد ﻗﺎره اروﭘﺎ ،ﭘﮋوﻫﺸﺮان در ﺗﻤﺎﻣ ﻧﻘﺎط ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳ ﻣﯿﺮاﺛ ﺑﻪ ﺟﺎی ﻣﺎﻧﺪه از اﻧﺴﺎنﻫﺎ ﭘﯿﺪا
ﮐﺮدﻧﺪ :زﺑﺎﻟﻪ.
اﯾﻦ ﮔﺮوه ﺑﻪ ﺳﺮﭘﺮﺳﺘ ﮐﺮﯾﺴﺘﻮﻓﺮ ﻓﻢ از داﻧﺸﺎه آزورن در ﮐﺸﻮر ﭘﺮﺗﻐﺎل ،ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺧﻮد را در ژورﻧﺎل ﻋﻠﻤ"PLOS ONE" 
ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮدهاﻧﺪ.
داﻧﺸﻤﻨﺪان ﺑﺮای اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﮐﻪ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﮔﺴﺘﺮده در ﻧﻮع ﺧﻮد در ﻗﺎره اروﭘﺎ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣرود ،ﻧﺰدﯾ ﺑﻪ  ۶۰۰ﻋﺲ و
ﺗﺼﻮﯾﺮ وﯾﺪﺋﻮﯾ ﺿﺒﻂ ﺷﺪه را ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳ ﻗﺮار دادﻧﺪ.
اﻓﺰون ﺑﺮ آن ،آﻧﻬﺎ در  ۳۲ﻧﻘﻄﻪ ﻣﺨﺘﻠﻒ در درﯾﺎی ﻣﺪﯾﺘﺮاﻧﻪ و اﻗﯿﺎﻧﻮس اﻃﻠﺲ ﺑﺎ اﻧﺪاﺧﺘﻦ ﺗﻮرﻫﺎی ﻣﺎﻫﯿﯿﺮی درون آب و ﮐﺸﯿﺪن
آنﻫﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﺷﻨﺎورﻫﺎ )روش ﺗﺮال( ﻧﻤﻮﻧﻪﺑﺮداری ﮐﺮدهاﻧﺪ.
ﻧﺘﯿﺠﻪ اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﺸﺎن داده ﮐﻪ در ﺗﻤﺎﻣ ﻧﻘﺎط ،ﺻﺮفﻧﻈﺮ از ﻋﻤﻖ آب ،زﺑﺎﻟﻪ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ اﺳﺖ؛ از ﺳﻄﺢ آب ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺳﺎﺣﻠ
ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﺎ ﻋﻤﻖ ﭼﻨﺪ ﻫﺰار ﻣﺘﺮی درﯾﺎ.
ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﻣﯿﺰان ﺗﺮاﮐﻢ زﺑﺎﻟﻪ در ﻣﻨﻄﻘﻪ "ﻟﯿﺴﺒﻮن ﮐﻨﯿﻮن" در ﺳﻮاﺣﻞ ﭘﺮﺗﻐﺎل ﺑﻮده اﺳﺖ .ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ داﻧﺸﻤﻨﺪان اﯾﻦ اﻣﺮ ﻣﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ
دﻟﯿﻞ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺧﻨﺪﻗای ﻧﻈﯿﺮ ﻟﯿﺴﺒﻮن ﮐﻨﯿﻮن ،اﻏﻠﺐ ﺑﺎﻋﺚ اﺗﺼﺎل آبﻫﺎی ﮐﻢﻋﻤﻖ ﺳﺎﺣﻠ ﺑﺎ ﻗﺴﻤﺖﻫﺎی ﻋﻤﯿﻖ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
از ﻫﻤﯿﻦ رو زﺑﺎﻟﻪﻫﺎی ﻫﺪاﯾﺖ ﺷﺪه از ﺳﻮی ﺳﺎﺣﻞ ،ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺧﻨﺪﻗ راه ﯾﺎﻓﺘﻪ و ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﻧﻘﺎط دوراﻓﺘﺎده ﻋﻤﯿﻖ درﯾﺎ ﻣرﺳﻨﺪ.

ﭘﻼﺳﺘﯿ ،ﻋﻤﺪه زﺑﺎﻟﻪ اﻧﺒﺎﺷﺘﻪ ﺷﺪه در اﻗﯿﺎﻧﻮس
 ۴۱درﺻﺪ زﺑﺎﻟﻪﻫﺎی ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺷﺪه در اﻋﻤﺎق آبﻫﺎ را ،آﻧﻮﻧﻪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻋﻠﻤ ﻧﺸﺎن داده ،زﺑﺎﻟﻪﻫﺎی ﭘﻼﺳﺘﯿ و ﺑﯿﺶ از ﻫﻤﻪ
ﺑﻄﺮی و ﮐﯿﺴﻪﭘﻼﺳﺘﯿ ﺗﺸﯿﻞ ﻣدادهاﻧﺪ .ﯾ ﺳﻮم دﯾﺮ اﯾﻦ زﺑﺎﻟﻪﻫﺎ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ زﺑﺎﻟﻪﻫﺎی ﺣﺎﺻﻞ از ﻣﺎﻫﯿﯿﺮی ﻧﻈﯿﺮ ﺗﻮر و ﻃﻨﺎب
ﺑﻮدهاﻧﺪ.
ﮐﺮﯾﺴﺘﻮﻓﺮ ﻓﻢ و ﻫﻤﺎراﻧﺶ اﻟﺒﺘﻪ زﺑﺎﻟﻪﻫﺎﯾ از ﺟﻨﺲ ﺷﯿﺸﻪ ،ﻓﻠﺰ ،ﭼﻮب ،ﮐﺎﻏﺬ ﯾﺎ ﺳﺮاﻣﯿ ﻧﯿﺰ ﭘﯿﺪا ﮐﺮدهاﻧﺪ .در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن ﺷﻤﺎر
زﯾﺎدی اﺷﯿﺎء ﻧﯿﺰ از ﮐﻒ اﻗﯿﺎﻧﻮس ﮐﺸﻒ ﺷﺪه ﮐﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾ ﻧﺒﻮدهاﻧﺪ.
ﻣﻼﻧ ﺑﺮﮔﻤﺎن ،ﯾ از داﻧﺸﻤﻨﺪان ﺷﺮﮐﺖﮐﻨﻨﺪه در اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ،ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ» :ﻣﺎ ﺷﻔﺖزده ﺷﺪﯾﻢ از اﯾﻨﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﺮدﯾﻢ،
زﺑﺎﻟﻪﻫﺎﯾﻤﺎن ﺗﺎ اﯾﻦ اﻧﺪازه ﺑﻪ درﯾﺎﻫﺎ راه ﭘﯿﺪا ﮐﺮده اﺳﺖ«.
ﮐﺮﯾﺴﺘﻮﻓﺮ ﻓﻢ ،ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ اﯾﻦ ﺗﯿﻢ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗ ،ﺣﺠﻢ ﺑﺎﻻی زﺑﺎﻟﻪﻫﺎی اﻧﺒﺎﺷﺘﻪ در ﮐﻒ درﯾﺎ را "ﯾ ﻣﻌﻀﻞ ﺟﺪی ﺟﻬﺎﻧ "ﺧﻮاﻧﺪه اﺳﺖ.
ﮐﺮی ﻫﺎول از داﻧﺸﺎه اﯾﺎﻟﺘ ﭘﻠﻣﻮت در ﮔﺰارﺷ ﮐﻪ از ﻧﺘﺎﯾﺞ اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه ،ﻣﻧﻮﯾﺴﺪ» :ﺑﺨﺶ ﺑﺰرﮔ از اﻋﻤﺎق اﻗﯿﺎﻧﻮس
ﻫﻨﻮز ﺑﺮای اﻧﺴﺎن ﻧﺎﺷﻨﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ و ﻣﺎ ﺑﺮای ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺑﺎر ﺑﺴﯿﺎری از اﯾﻦ ﻣﺎنﻫﺎ را دﯾﺪﯾﻢ .واﻗﻌﺎ از ﻣﺸﺎﻫﺪه اﯾﻨﻪ زﺑﺎﻟﻪﻫﺎی ﺑﺸﺮ
ﭘﯿﺶ از آﻧﻪ ﺧﻮدش ﭘﺎﯾﺶ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﻘﺎط ﺑﺮﺳﺪ ،ﺑﻪ آﻧﺠﺎ رﺳﯿﺪه ،ﺷﻮﮐﻪﮐﻨﻨﺪه ﺑﻮد«.
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ﺑﺮ اﺳﺎس ﮔﺰارﺷ از ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ،ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺑﯿﺶ از  ۶ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻦ زﺑﺎﻟﻪ ﺑﻪ درﯾﺎ رﯾﺨﺘﻪ ﻣﺷﻮد

ﻧﺮاﻧ داﻧﺸﻤﻨﺪان از رﯾﺰﭘﻼﺳﺘﯿﻫﺎ
ﺑﺮ اﺳﺎس ﯾ ﮔﺰارش ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ،ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺑﯿﺶ از  ۶ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻦ زﺑﺎﻟﻪ ﺑﻪ درﯾﺎ رﯾﺨﺘﻪ ﻣﺷﻮد .ﺗﺨﻤﯿﻦ زده ﻣﺷﻮد ﮐﻪ اﮐﻨﻮن ۱۴۲
ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻦ زﺑﺎﻟﻪ در اﻗﯿﺎﻧﻮسﻫﺎ اﻧﺒﺎﺷﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ.
اﻧﺒﺎﺷﺘ زﺑﺎﻟﻪ در اﻗﯿﺎﻧﻮسﻫﺎ از ﺟﻨﺒﻪﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﺗﺄﺛﯿﺮی ﻣﺨﺮب ﺑﺮ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ دارد .اﮔﺮ اﯾﻦ زﺑﺎﻟﻪﻫﺎ از ﺳﻮی ﻣﻮﺟﻮدات
درﯾﺎﯾ ،ﻻکﭘﺸﺖﻫﺎ و ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻏﺬا ﻣﺼﺮف ﺷﻮد ،ﻣﻮﺟﺐ ﻣﺮگ آﻧﺎن ﻣﺷﻮد .در ﺷﻤﺎر زﯾﺎدی از ﻣﻮارد ﻧﯿﺰ اﯾﻦ
ﻣﻮﺟﻮدات زﻧﺪه درون اﯾﻦ زﺑﺎﻟﻪﻫﺎ ﮔﯿﺮ ﻣاﻓﺘﻨﺪ ،ﮐﻪ اﯾﻦ اﻣﺮ ﻧﯿﺰ ﻣﺮگ آﻧﺎن را در ﭘ دارد.
ﻣﻮاد ﭘﻼﺳﺘﯿ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎدوام ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺗﺠﺰﯾﻪ آﻧﻬﺎ اﻏﻠﺐ ﺻﺪﻫﺎ ﺳﺎل ﻃﻮل ﻣﮐﺸﺪ.
ﭘﮋوﻫﺸﺮان اﻣﺎ در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن ﺑﯿﺶ از ﻫﻤﻪ ﻧﺮان رﯾﺰﭘﻼﺳﺘﯿﻫﺎ )در اﺻﻄﻼح ﻣﺎﯾﺮوﭘﻼﺳﺘﯿ (ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻋﻮاﻗﺐ ﺧﻄﺮﻧﺎک
زﯾﺴﺖﻣﺤﯿﻄ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه دارﻧﺪ .اﯾﻦ ذرات ﺳﻤ ﺣﺎﻣﻞ آﻻﯾﻨﺪهﻫﺎی ﺧﻄﺮﻧﺎﮐ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺗﻮاﻧﻨﺪ وارد ﭼﺮﺧﻪ ﻏﺬاﯾ ﻣﻮﺟﻮدات
درﯾﺎﯾ ﺷﻮﻧﺪ.
ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻧﺸﺎن دادهاﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﺎﯾﺮوﭘﻼﺳﺘﯿﻫﺎ ﺳﺮﻃﺎنزا ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻣﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺗﺄﺛﯿﺮات ﻣﻨﻔ روی ﻫﻮرﻣﻮنﻫﺎ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
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