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 ذٌیچک
دساًَاؿیکیپالػتیؿذُاػت.پؼوبًذّبلیتجذصیؼتهحیظیثضسگثشایرْبىثِهـکلیبّبیدسدسیکیپالػتیّبصثبلِ 

ثغثزضسگیاهبهـکلذیآیِچـنًوثآػبًیثِگشچِکیپالػتٍػیلِثِّببًَعیاقی.آلَدگاًذؿذُذایپشاکٌذُپّبصیؼتگبُ
.هـزکلؿزًَذهزیپشًزذگبىبیزىبیزهبّ،ییبیزگشفتبسؿذىپؼتبًذاساىدسبیشگاػت.قغقبتکَچکٍثضسگصثبلِػجته

كزذّبػزبددسیثزشاّزبآىییبیویاصهزَادؿزییٍدسكزذثزب ؿزَدًوزیثشعشفضیًّبآىِیثبتزضقتیدسعجکیپالػت
ٍؿزَدهزیهحؼزَةّباقیبًَعٍبّبیآةدسیاصفَاهلفوذُآلَدگیکیّبهیکشٍپالػتیکٌذهبًذ.خَاّیثبقصیؼتهحیظ
القزبدُفزَ ییبیاؿزّزبهیکشٍپالػزتیکًبهـخقاػزت.صیؼتهحیظثشهَرَداتصًذٍُّبهیکشٍپالػتیکقیدقتأحیشات

اصییبیکَچکدسبسیٍرَدداسًذ.هَرَداتثؼّباقیبًَعٍبّبیػبحلدسیثشسٍبیػغح،ثؼتشیکیکَچکّؼتٌذکِدسًضد
قزشاسییبیزهَرزَداتدسگزشیٍدبىیزهبِّیٍخَدهَسدتغزکٌٌذهیِیتغزّبکیضپالػتیساصؿذُلیتـکییبیویؿّبیلزي
اًجبؿزتییّشمغززایٍدسػغَحثب ؿَدهیییغزاشُیٍاسدصًزکیپالػتدٌّذُتـکیلییبیویهَادؿدسًتیزِ.گیشًذهی
تٌْزبًِیآلَدگيی،اؿًَذهییهتفبٍتّبیثیوبسیثَدٍُهَرتثشٍصصاػشعبىییبیویهَادؿيیاصایثشخاصآًزبکِ.ؿًَذهی
ییبیزدسّزبیخزَسا گشیٍدیاصهبِّیتغزیکِثشایًفشاصهشدهّبهیلیَىیثلکِصًذگ،ییبیٍػالهتربًَساىدسیصًذگ
ٍفزبسعخلزیذّزبیآلَدگیدسهَسدػغحیکوبسیثؼیّبی.دسحبدحبضشاعالفبتٍثشسػکٌذهیذیساتْذکٌٌذهیِیتغز
هٌزبعقدسدػزتشعيیزابتیحیشسٍثّبآلَدگیاًَاؿهحیغیصیؼتتأحیشاتییافضاّنٍتأحیشگزاسیضاىیفوبىٍهیبیدس

ٍسفبیتقَاًیيحقَقیهزشتجظثزبتَرِثِبصیهٌغقًِيیدسایؼتیاسصؿوٌذتٌَؿصّبیگٌزیٌِحفؼهٌؾَسثِيیثٌبثشا؛اػت
 .ثبؿذیهیالولليیثیّبَىیکٌَاًؼدسیبییٍحفؼتٌَؿصیؼتیٍهٌبثـطًتیکیٍتَرِثِهقشساتیّبیآلَدگ
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 مقذمٍ. 1

یّزبظیهحیتوبهتقشیجبًهذتصهبىکَتبُيیکِدسّوػبدّؼتٌذ6>ثبفوشکنحذٍدیذیرذتقشیجبًهَادیکیتهَادپالػ
ثزَدُاػزتٍؾیهذاٍمسٍثِافضاعَسثِدسرْبىّبپالػتیکػب ًِیتقبضبش،یاخّبیػبدی.ع[=7]اًذدسثشگشفتِسایآث

یّزضاستزيآلزَدگ>89تزب9?صدُؿذکِحذٍديیتخو:867اػت.دسػبدذُیتيسػَىیلیه;:8دسحبدحبضشثِحذٍد
;99گضاسؽؿذُاػت،حزذٍدPlasticsEurope[7>]کِتَػظعَسّوبى.[76]اػتذُیگشدّببًَعیٍاسداقکیپالػت

غترٌَةاػزتاصقغتؿوبدثِقَؿیؿدسحبدیآلَدگيیؿذُاػت.اذیتَل>867دسػبددسػبدکیتيپالػتَىیلیه
ضیزاًؼزبىًییثزشهٌزبثـغززايیثٌزبثشا؛گزشددیهییبیّبتبپؼتبًذاساىثضسگدساصصئَپالًکتَىٍحؾحیبتثشتأحیشٍهَرت
تَاًٌزذیهزیکیپالػزتیبیزثقب،ییبیزدسکیپالػتیآلَدگیٍارتوبفیاقتلبدیفشاتشاصاحشاتهٌف.[=]خَاّذثَدتأحیشگزاس
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یّزبکیثلزـپالػزتبیزٍتشثضسگیّبصثبلِبىیدسهییبیافتبدىپؼتبًذاساىدسشیگقیاصعشبیدستصیؼهحیظیثشایذیتْذ
ِربًَساىٍسؿذیثشثبسٍستأحیش،یاًشطرخبیشٍِیهحؼَةؿًَذ.کبّؾتغزضیًتشکَچک .[76]اػزتتزأحیشاتيیزااصرولز
یثزشٍسٍدپؼزوبًذّبییاحزشثؼزضایػزبحلیًِزَاحهْزبرشتثزؾیافزضايیّوچٌ،یكٌقتبییحیگؼتشدُ،تفشیشیگیهبّ

.ؿًَذهیساؿبهلکیپالػتیدسكذپؼوبًذّب6<دسحذٍدیػبحلّبیصثبلِ.خَاّذداؿتٌذُیدسآّباقیبًَعثِیکیپالػت
اػزتفبدُثزبيیدسحزّبقشقشُيیاصایٍثقض[89]کٌٌذهیاػتفبدُیکیپالػتّبیقشقشُاصیشیگیهبّّبیکـتیاهشٍصُتوبم

یشیگیهتقلقثِكٌقتهبّبیدسظیؿذُدسهحبفتییکیپالػتیبدسكذاصپؼوبًذّ<7.حذٍدؿًَذهیسّببیثِدسدقتیثی
یآثزّزبیهحزیظثِیکیپالػتّبیصثبلِِیتخلضیًاکٌَىّنکِدسكَستی.[77]ػَاحلاػتّبیصثبلِهتقلقثِِیثَدٍُثق

رساتدسيیزغلؾزتاؾیؿزبّذافزضاّزبکیضپالػزتیسثزِیقجلزیّزبپالػتیکهبکشٍِیتزضلیهتَقفؿَدّوچٌبىثِدل
یکزًِزَفّزبپالػزتیکضیس.[88]ذیزثِعَدخَاّزذاًزبهّبهذتقتیاصعجّبآىثَدٍحزفنیخَاّیآثّبیاکَػیؼتن

یّزبٌزذُیتقزبهالتآىثزبآ لیزثزِدل.اًذیبفتِتزوـّباقیبًَعدِّاػتکِدس:اصحذاقلؾیاػت،ثثـشػبصٌذُیآ 
بیزدسصیؼزتهحزیظدسیهؼئلِرذکیفٌَاىثِّبپالػتیکهیکشٍک؛یذسٍفَثیّیّبٌذُیٍآ يیهختلفهبًٌذفلضاتػٌگ

 .ؿَدیهیتلق

ذُیزدشهؼزلحیکزِثزبچـزنغّزباقیزبًَعدسّزبپالػتیکضیّوبىسبیّبپالػتیکخشدُتشکَچکّبیتکٍِرَد
یثزِهقٌزبتزشکَچکثِقغقبتیکیپالػتّبیصثبلِ.ؿکؼتيصیؼتدسیبّباػتفَاهلتْذیذهحیظيیتشهْناصؿًَذویً

یهَادربهزذثزبهبًزذگبسّبپالػتیکًٍبًَکشٍی،ه[<]کٌٌذهیهَادساهلشفيیاػتکِایاگؼتشؽداهٌِهَرَداتصًذُ
هَرزَدیّزبثزِاًزذاصُخبفٍاًفقب تفقلدساحشبیٍاسدؿذٍُظیِهحرساتدسّوبىاثقبدثيیثب ّؼتٌذ.هوکياػتا

 ؿذُثبؿٌذ.لیتجذ



 َا آني اثرات زیستی  َا کیکريپالستیم تىذی طثقٍ. 1.1

 ررات تىذی طثقٍ. 1.1.1

غززاییقبثزلاثتذایصًزیشُّبیاسگبًیؼنایيرساتثشایؿَدهی(ثبفجکشٍهتشیه7کبّؾرساتپالػتیکی)ثِعَسکلیثِ
.[88]ثلـؿًَذ
ِّزبآىتزشیيهتزذاٍداػتکِیکیاصاسائِؿذُّبسیضپالػتیکهختلفیثشایّبیثٌذیعجقِ  Lassenٍتَػزظاسائزِؿزذُثٌزذیعجقز
(.7(اػت)رذٍد;867ّوکبساى)

 
 [13] ابعبد فیصیکی بس اسبسبندی ذزات پالستیکی  طبقه .1جدول 

 

 دریایی شرایط در َا پالستیک تخریة. 1.1.1

ؿَدهی تقؼین دػتِ چٌذ ثِ ،ؿَدهی آى ثبفج کِ فبهلی ثشحؼت فوَهبً تخشیت
ّبهیکشٍة هقوَ ً صًذُ، ّبیاسگبًیؼن تَػظ تخشیت@تخشیت یؼتص -7
 ثبصًَسخَسؿیذ(ٌّگبمدسهقشمقشاسگشفتيدسفضبیفوَهبًتخشیتًَسی@تخشیتثبًَس) -8

 هتَػظ دهبی دس کٌذ اکؼبیـی اکؼبیـی@ؿکؼت گشهب تخشیت -9

 صیبد دهبّبی دس گشهبیی@تخشیت تخشیت -:

 ّبپالػتیکًبًَ ّبیکشٍپالػتیکه ّبپالػتیکهضٍ ّبپالػتیکهبکشٍ ّبپالػتیکهگب

 ًبًَهتش7-766 هتشهیلی;کوتشاص هتشهیلی;-86 هتشهیلی86ثیـتشاص هتشهیلی766اصثیـتش
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 آة ثب کبفت@ٍاکٌؾ آة -;

ٍ ًَس ٍػیلِثِ هبّیگیشی ّبیقشقشُ تخشیت ،هخبدفٌَاىثِ ؿٌبٍسًذ، دسیب آة دس کِ ییّبالػتیکپ تخشیت  خَسؿزیذ

 غلؾزت کزبّؾ ٍ ّزَا کزبّؾدهزبی فبهزل دٍ ثِاتیلٌیپلیّبیتَسی هخل ّبآى ثب هشتجظ خبف یّبپالػتیک تخشیت

.[;7]داسد ثؼتگی آة دس اکؼیظى


 1(MPs) َا کیکريپالستیم. 1.1.1

رساتپالػزتیکی،سًگػغَحفشػبیؾ ػتیکخَدسٍّب،ًبؿیاصّبپالػتیکثضسگ ّبیخشدُ اص هـتق پالػتیکی ارضای
 .[>7]ّؼتٌذهٌؼَربتٍداسٍّب،ثْذاؿتی-هَادآسایـیتش،ثضسگ

ؿزگشیٍّزبیاًؼزبًیهبًٌزذگشدّزبیتَلیزذیكزٌقتی،فقبلیزتّب،ػزبیتتَاًٌذاصلٌگشگبُهیّبکیکشٍپالػتیه  
ِتأػیؼزبتّبیؿْشی،كٌبیـًؼبریٍفبضالة ِتلزفی هزذتعزَ ًیگیشًزذ.تَصیزـفضزبییٍػشًَؿزتهٌـزأّزبخبًز

(8ّبآى(ػبختبسؿیویبیی7کِثِفَاهلصیشثؼتگیداسد@ّبیدسیبییّوچٌبىًبهـخقاػتدسهحیظّبکیکشٍپالػتیه
 ؿذى.تکِتکِ(>(احشاتاکَلَطیکی;(هبّیتپلیوشّب:ِتشکیجبتآىثؿذُاضبفِ(هَاد9چگبلیآىًؼجتثِآةدسیب

ذثزشهَرزَداتصًزذُتَاًزهزیکـٌذُاػتاهبافضایؾدٍصدسیبفتآىًذستثِدسدٍصکنّبکیکشٍپالػتیهدسیبفت  
ٍاص[79]کٌٌزذهزیًذُتزوـهَرَداتصّبیثبفتدسسٍاصایيایيرساتعَدفوشثب ییداسًذٍ.[?]ؿذیذیثگزاسدتأحیشات

.[?]یبثٌذهیساُکٌٌذگبىهلشفعشیقصًزیشُغزاییثِػغَحثب تش
 Wrightثز7ِهغبثقثبؿزکلساّبآىهؼیشّبیاًتقبدرساتپالػتیکیٍتقبهالتثیَلَطیک8679ٍّوکبساىدس
 .دسآٍسدًذًوبیؾ

 

 
 

 (Wright et al., 2013)  ت بیولوضیک آ مسیسهبی انتقبل ذزات پالستیک و تعبمال. 1شکل 

چیضخزَاساًیّوِهخبدفٌَاىثِ[79]کٌٌذویٍغزایـبىسادس ًّبکیکشٍپالػتیهتفبٍتّبهیکشٍاسگبًیؼنثقضیاص 
ِساّبهیکشٍپالػتیکپالًکتًَیک،ّبیاسگبًیضمٍدیگشکٌٌذُلتشیفّبیهبًٌذصئَپالًکتَى ِفٌزَاىثز ٍؿزکبساؿزتجبُگشفتز
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.ثزشایهخزبدهلزشف[88]ؿزَدهزیاًؼذادػیؼتنگَاسؿزیاصرولِرساتهٌزشثِكذهبتفیضیکیگًَِایي.ثلـخَسًذهی
آسًیکَ یدسیبییهٌزشثِکبّؾتغزیِ)ثِدلیلػپشیکزبرة(ٍکزبّؾػزغحاًزشطیّبیکشمتَػظّبهیکشٍپالػتیک

 .[79]ذدّهیؿذُػالهتایيهَرَداتسادسهقشمخغشقشاس

تَاًذدسػیؼزتنثلقٌذکِهی(رساتپالػتیکساهیّبپـت  ّبیدسیبیی،ّب،هبّیّب)ًٌْگثؼیبسیاصاسگبًیؼن
کٌٌزذُهلزشفّزبییکزِّبیغزاییؿًَذ.ایيٍضقیتػالهتؿکبسچیبىٍاًؼزبىتزوـیبثٌذٍٍاسدچشخِّبآىگَاسؿی

(گضاسؽؿزذ8679ٍُّوکبساى)Wrightکِتَػظعَسّوبىکٌذ.ساتْذیذهیتٌذّؼّبیآلَدُربًَساىاصایياکَػیؼتن
، سٍّبیهبّیبىٍپؼتبًذاساىٍرَدّبپـت  ّبیدسیبییهبًٌذثشایگMPsًَِاػت،فَاقتهختلفیاصثلـپالػتیکٍ

داسد.


 MPsاثرات زیستی . 1.1.1

 ثقیِ کلی یب رضئی عَسثٍِّبٍاد دسیبیی، پؼتبًذاساى سٍی ّبپالػتیک هخشة سآحب دسثبسُایصیبدیهٌغقِ هغبلقبتتبکٌَى

 ٍ ثشسػی دًیب ػشاػش دس عَسگؼتشدُثِ [87]ّبپـت   ٍ[:7] پشًذگبى تَػظ ّبپالػتیک ّضن.ِاػتگشفتاًزبمّبگًَِ
ِ اص صیزبدی ؿوبس[.86]ؿذًذػبییؿٌب ،اًذکشدُ هلشف پالػتیککِدسیبیی پشًذگبى ّبیگًَِ اصدسكذ :: حذاقل  ّزبگًَز

 .[>7]اًذکشدُ تغزیِ پالػتیکی ّبیگشاًَد ثبسا خَد ّبیرَرِ ػیبُ،پب ّبیآلجبتَس هبًٌذ

.[>]ذرزةهَرَداتصًذُؿًًَیضّبؿؾآةاصعشیقتَاًٌذثشرزةاصعشیقثلـهیفالٍُّبکیًبًَپالػتهیکشٍٍ
ػفیذ(ٍکبّؾّبیگلجَدگشٍّیاصّب)داتصًذُثبفجافضایؾگشاًَلَػیتثِثبفتثذىهَرَبّپالػتیکٍسٍدهیکشًٍٍبًَ

ؿزذُدسپالػتیکیبفزتّبآى،پشًذگبًیکِدسهقذُدّذهی.هـبّذُدسعجیقتًـبى[?7]ؿَدهیپبیذاسیغـبیلیضٍصٍم
اصؿزذُخزبسد. صمثِرکشاػتدسهزَاد[:8]داسًذ(ؿذُکلشیپللیفٌیث)7PCBاصثذىخَدغلؾتثؼیبسثب تشیّبیثبفت

 .[79] تکغهـبّذُؿذُاػت.ّبیداًِسحنیبهشیثقضیهَرَدات

ٍتززبسیثؼزیبسثزب ییؿٌبػزیثزَماًزَاؿرزبًَساىّؼزتٌذٍاصاّویزتتشیيهتٌَؿٍتشیيثضسگیکیاصّبهبّی
.[87]یآثیهفیذّؼتٌذّبصیؼتگبُهحیغیّبیتٌؾیحؼبعثشایتـخیقؿبخلفٌَاىثِ.ایيهَرَدات[<]ذثشخَسداسً

داسایثیـتشیيهیضاىاتیليپلی.[79]یبثذهی(هتٌبػتثباًذاصُهبّیافضایؾهتشیلیه8/?=تب7ؿذُ)رساتپالػتیکیخَسدُ
PAHهخلآلیّبیآ یٌذُرزة

.ثبؿزذهزیًؼجتثِدیگزشپلیوشّزبّبPCBٍ(ایچٌذحلقِکیآسٍهبتذسٍکشثٌْبییّ)ّب8
آثزیثزِّزبیهحزیظیهَرَددسّبپالػتیکهیکشٍتشیيفشاٍاى%کلتَلیذاتپالػتیکیاػتٍیکیاص?8حذٍداتیليپلی

 .سٍدهیؿوبس

اتزیليپلزییتحتآصهبیؾکِرساتّبهبّیاًزبمؿذ8=?7ػبددسCarpenterٍ Smithدستحقیقیکِتَػظ
دسیبییثلقیذُثَدًذاصخَدًـبىدادًذ.تزوـصیؼزتیایزياتیليپلیییکِرساتّبهبّیکوتشیاصتأحیشثلقیذُثَدًذخبمسا

.هَاددسثذىهبّیهٌزشثِآػیتثِثبفتکجذؿذ

 

 فارس خلیجدر  َا میکريپالستیکآلًدگی پالستیکی ي . 1.1.1

ٍاػزتخشادًفزت،گشدؿزگشیٍٍسٍدّبکؾفجَسٍهشٍسًفتهبًٌذًفتییّبفالٍُثشفقبلیتفبسعخلیذهٌغقِدس
ِثزِآىافزضٍدُؿزذُاػزت.ًیزضّبیپالػزتیکیهؼبئلآلَدگی[;]ٍكٌقتیثِداخلآىّبیؿْشیفبضالة عزَسکلیثز
دسآػزیبثؼزیبسکزناػزتٍثخلزَفدساستجزبطثزبّزبهیکشٍپالػزتیکّزبیپالػزتیکیٍّبیهشثَطثِآلَدگیگضاسؽ
کوتزشًٍیزضهزذیشیتیبفتگیزتَػقِثِدلیل.[=7]خبٍسهیبًِهغبلقبتهحذٍدیاًزبمؿذُاػتّبیآةٍسػَثبتآلَدگی
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صیؼزتهحزیظثشًبهزِػزبصهبىیتصثبلِدسایيهٌزبعقٍرزَدداسدّبیهحذٍدیکِثشایثبصیبفتٍهذیشًبهٌبػتٍقبثلیت
UNEP)ػبصهبىهللهتحذ

.یکزشدُاػزتٌزیثؾیپپالػتیکیدسایيهٌبعقّبیافضایؾهیضاىآلَدگی،:867دسػبد(7
Khordagui and Ab- Hilal(7??:ِ ٍدسیزبیفزبسعخلزیذ(اٍلیيکؼبًیثَدًذکِحضَسثقبیبیپالػتیکیسادسهٌغقز

دسًضدیکزیشتزثزضسگّبیثباًزذاصُایثبتوشکضثشپالػتیکهغبلقًِیض(>867ٍّوکبساى)Sarafrazگضاسؽکشدًذ.فوبى
اتزیليپلیًوًَِ،ّبیدسیبییدسػَاحلًـبىدادکِاکخشصثبلِّبآىهغبلقِ،[=7]ًذاُػَاحلؿْشثٌذسفجبعایشاىاًزبمداد

ساؿزبهلّزبآى%اص6?ّبیتفشیحیٍگشدؿگشیثَدکِحذٍدهٌجـپالػتیکاصعشیقفقبلیتتشیيثضسگثَدًذ.اػتشیپلٍ
ّبیتفشیحیدسایيآلَدگیًقزؾداؿزتِّبیهبّیگیشیًیضثِهیضاىکوتشیًؼجتثِگشدؿگشیٍفقبلیتؿذ.فقبلیتهی

 اػت.

 

 پرچم وما یَا گًوٍتىًع جاوًری ي . 1.1
گًَز66ِ<حذٍددّذهیآهبسّبًـبىکِعَسیثٍِدسیبیفوبىثؼیبسصیبداػتفبسعخلیذتٌَؿصیؼتیربًَسیدس 
پشًزذٍُتٌزَؿصیزبدیاصگًَز6ِ?دسیزبیی،ثزیؾاصپـزت  گًَزِ;گًَِپؼزتبًذاسدسیزبیی،76گًَِهیگَ،;7هبّی،

ّکَػِگ89ًَِ،یػپشهبّگ76ًَِ.ّبدسایيپٌِْآثیٍرَدداسدپالًگٌتَى گًَزِپشًزذگبى>7،پـزت  گًَزِ;،یهزب
گًَزِ::گًَزِدسخزتحزشا،8گًَِؿزکنپبیزبى،>:دسیبیی،ّبیفلفگًَِ;یی،گًَِپؼتبًذاسدسیب88ػبحلیٍدسیبیی،

بًیحفبؽزتاصعجیقزتاتحبدیزِرْزٍدسیزبیفوزبىدسفْشػزتػزش فبسعخلیذگًَِرلجک89هشربًیٍیّبآثؼٌگ
(IUCNًقشاسداس).ذ

 

 (Eretmochelys imbricta)پًزٌ عقاتی  پشت الک. 1.1.1

.پزشاکٌؾداسدٍدسیزبیفوزبىفزبسعخلزیذیکیاصفزبیتعجیقیکـَسایشاىاػتکِدسػزَاحلپَصُفقبثیپـت  
گضیٌزذ.دسایزشاىصیؼتگبُثشهیفٌَاىثِایٍهشربًیساػبحلیدسیبّب،ثؼتشّبیػٌگی،كخشُفوقکنصیؼتگبُآىهٌبعق

ّزبیًزشمٍّزب،هشرزبىپزَصُفقزبثیاصاػزفٌذپـزت  هـبّذًُوزَد.فبسعخلیذتَاىدسػَاحلساهیپـت  ایي
ساثبغزایخزَداؿزتجبُگشفتزٍِهوکزياػزتّبآىّبدسآةحضَسپالػتیکدسكَستکٌذ.ّبیدسیبییتغزیِهیحلضٍى

دسفْشػزتاتحبدیزِرْزبًی،ّبیگَاسؿیدسآىگشدد.ٍضقیتحفبؽتیآىدسحزبدحبضزشهَرتخفگییبثشخیثیوبسی
ؿذُاػتکِاصد یلاكلیًزبثَدیآىتخشیزتصیؼزتگبُثزَدُگضاسؽخغشاًقشامدس،جیقتٍهٌبثـعجیقیحفبؽتاصع

 .[9]اػت


 (Tursiops turuncatus) دلفیه تیىی تطری معمًلی. 1.1.1
یشاىهحؼزَةگشدؿگشیػَاحلرٌَثیاّبیربرثٍِاصپزیشتشثیتثؼیبسپؼتبًذاساىدسیبییاػت،تشیيثبَّؽلفیياصایيد
اػزت.سٍؽّزبخشچٌگیکَچکٍهیگٍَّبهبّی.تغزیِآىاصکٌٌذهیهقتذدٍگشمرْبىصًذگیّبیآةدسٍؿًَذهی

ػپغاقذامثزِؿزکبسکٌذهیّذایتفوقکنتغزیِایيدلفیيثِایيكَستاػتکِكیذخَدساثِػوتػبحلٍهٌبعق
ِّزبیروقیزتدیگزشذکٌٌذُیتْذفالٍُثشفَاهلپالػتیکیػَاحلیّبآلَدگیٍثبٍضقیتحبدحبضشکٌذهی ایزيگًَز

هَرَددسػزبحلّبیصثبلٍِّبپالػتیک،صیشادسفَمتغزیِاصهبّیبىؿَدًویثیٌیپیؾهَققیتچٌذاىهٌبػجیثشایآى
 .[8]ؿذُاػتثٌذیعجقِىدسحبدحبضشدسخغشاًقشامآ.ٍضقیتحفبؽتیؿَدهیٍچؼجیذُثِکفًلیتاٍ
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 وفتی( َای آلًدگی جس تٍ) دریایی یَا یآلًدگمرتثط تا  یَا ًنیکىًاوسقًاویه حقًقی ي . 1.1
َثزبٍ[:]اػزتدسیزبییّزبیاکَػیؼزتن(هلزضمثزِحفزؼاكلپٌزبّنقزبًَىاػبػزیحقَقی)اصلحبػایشاى یتدسفضز

 @اصرولِ،[7]ثبؿذهیهؼبئلهلضمثِسفبیتثشخیّبپشٍتکلٍّبکٌَاًؼیَى
 

 (1791-ي دیگر مًاد )لىذن زائذکىًاوسیًن جلًگیری از آلًدگی دریایی واشی از دفع مًاد . 1.1.1

ٍتـزَیقٍحوبیزتاصصائزذهلضمثِکٌتشدٍرلَگیشیاصآلَدگیدسیبییًبؿیاصتخلیٍِدفـهَادایشاىدسایيکٌَاًؼیَى
.ثبؿذهیایيکٌَاًؼیَىهکولایغقِهٌّبیًبهِتَافقاًققبدقشاسدادّبٍ

 

 (1791 -. پريتکل مذاخلٍ در دریاَای آزاد در صًرت تريز آلًدگی واشی از مًاد غیر از وفت )لىذن1.1.1

تَاًٌذهیافضبیایيپشٍتکل اقذاهبتهشتجظثب ِهوکياػتثِایکػبًحِچٌیيثِدًجبدثشٍصیکػبًحِدسیبییٍیب
ًؼجتثِخغَطًٍَاحیالَقَؿتیقشکبّؾیبسفـخغشاتؿذیذٍٍهٌزشؿَدرْترلَگیشیایفوذُثبسبىیصپیبهذّبی

ذ.ٌهَادیغیشاصًفت،اقذاهبت صمسادسدسیبیآصاداًزبمدٍّػیلِثًِبؿیاصآلَدگیسثظریػبحلییبهٌبفـ



 (1797 –وجات دریایی )لىذن  المللی تیه. کىًاوسیًن 1.1.1

تَافقروقیدسرْتكَستثِدسهَسدفولیبتًزبتدسیبییالوللیثیييکٌَاًؼیَىتذٍیيقَاًیيهتحذالـکلّذفای
.ثبؿذهیصیؼتهحیظٍحفبؽتدسخغشایوٌیؿٌبٍسّبٍاهَاد

هٌبثـدسیبییدصیؼتهحیظكذهِث7ِعجقهبدُ سفجبستاػتاصّشكذهِهبدیاػبػیثِػالهتاًؼبىیبحیَاىیب
دسًتیزِکِّبآىدسٍىػشصهیٌییبهٌبعقهزبٍسیّبآة لَثؿذگی، اًفزبسیبحَادثهْنهـبثِػَصیآتؾآلَدگی، ،

.ؿَدهیایزبد

دّذهیقشاسگیشیتلویندسیبییساهَسددٌّذگبىًزبتّشگبُیککـَسفضَهَضَفبتهشثَطثِفولیبت77عجقهبدُ
حفؼربىیبهبددسهقشمخغشٍهٌؾَسثٍِهشارـفوَهیساًفقبىریػبیشٌذگبى،دًّزبتثبیذضشٍستّوکبسیثیي

قشاسدّذ.هَسدتَرِصیؼتهحیظرلَگیشیاصكذهِثِ



 -دریایی در تراتر آلًدگی )کًیت زیست محیطکًیت ترای َمکاری درتارٌ حمایت از  ای مىطقٍ. کىًاوسیًن 1.1.1

1799) 

ٍدسیبیفوبىاػت.فبسعخلیذدسیبییٍهجبسصُثبآلَدگیدسهٌغقِصیؼتهحیظّذفرلَگیشیٍکبّؾآلَدگی

ٍؿَدهیاصکـتیًبؿیکِثشایرلَگیشیاصآلَدگیٍیبکبّؾآىدسهٌغقِدسیبییکِاصتخلیِفوذیهَادیّبدٍلت
ٍآلَدگیکِؿَدهیثِهٌغقِدسیبییداخلاصػبحلهؼتقیوبًآلَدگیًبؿیاصهَادیکِاصخـکیاصساُآةیباصساَُّایب

 فولیبتاکتـبفیٍ ًبؿیثشداسیثْشُاص فالتقبسُ آىٍ ثؼتش صیش دسیبییػشصهیٌیٍ ثؼتش اًزبمؿَدهیدس ثِ هتقْذ ،
ذ.خَاٌّذؿاقذاهبتهٌبػت



 (1797-)کًیت دریایی در تراتر مىاتع آلًدگی مستقر در خشکی زیست محیط. پريتکل راجع تٍ حمایت 1.1.1

هٌبثـهؼتقشدسخـکیهبًٌذّبدٍلت آلَدگیًبؿیاص ثب هجبسصُ کبّؾٍ ثشایرلَگیشی، هتقْذثِتحکینتذاثیشهَرَد
.ثبؿٌذهیٍاًزبماقذاهبت صمدسایيصهیٌِایهٌغقِکَچک(دسػغحهلیٍكٌبیـٍتَػقِّبپؼبة)
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 (1791 -رَای جىًب آسیا )کلمثًکشً محیطی زیست َای َمکاری. تروامٍ 1.1.1

هـتش کـَسّبیفضَثَدٍُهَسدفالقِهٌغقِهحیغیصیؼتّبیّوکبسیاصًؾشکِّبییفقبلیتهلضمثِتَػقِّبدٍلت
اهکبىدػتیبثیهٌؾَسثِداسایاسرحیتثبؿٌذ،اػتفبدُاصاعالفبتٍداًؾفٌیٍتزبسةهَرَدسدکـَسّبیفضَثشًبهِ

خَدکفب حذ اهکبًبتثِ ٍ تذاس هٌبثـ ٍ تْیِ رٌَةآػیب، کـَسّبیییدس دس ّبعشحارشایرْتفضَ ّبیثشًبهٍِ
.ثبؿٌذهیهحیغیصیؼت

 

 تحث وتایج ي .1

تغیالگَّبذ،یتَلیسًٍذّب ٍ افضایتیروقشاتییهلشف ثِ َؿیؿؾیهٌزش سّبپالػتیکخشدُ دسّبپالػتیکضیٍ
یثشاذیاػت،ّشگًَِتْذیاػبػبسیثؼییپالًکتَىدسؿجکِغزاّبیگًًَِقؾاصآًزبکِ.ؿَدهیبًَعیاقصیؼتهحیظ
ٍثشآٍسداحشبهذّبیپيیایکویبثیاسصي،یثٌبثشا؛رْبىثِؿوبسسٍدیّباقیبًَعیثشایشیٍفشاگیذآحبسرذتَاًهیّبآى
سؾیافضا ّبپالػتیکضیهقذاس ًیّباقیبًَعثش ایضشٍسیبصیرْبى ثِ تَرِ ثب هٌـأٌکِیاػت. ٍرساتکشٍیهاغلت
.حزفشدیقشاسگصیؼتهحیظاصتیحوبّبیػیبػتتشیيهْنرضءذیکشدىػَاحلثبضیاصػَاحلاػت،توّبپالػتیکًبًَ

ساُبّاقیبًَعثِیکیپالػتًبًَرساتٍکشٍیثِؿکلهؾیاصآًکِدساحشفشػبؾیاصػَاحلپّبپالػتیکتشثضسگقغقبت
بثٌذ،ی اّباقیبًَعػبصیپب یثشاهؤحشیساُ ّبآ یٌذُيیاص ػت. صتٌْبًِػَاحلػبصیپب تیهضلزا، ّبآىییجبیثِ

اکَلَطیکیثبتَرِثِاّویت.ؿَدیهضیاًؼبىًیػالهتدسًتیزٍِچشخِغزاییدسعجیقتی،ثلکِهٌزشثِػالهتافضایذهی
ٍضقاػتکِبىیًوبکبهالًیؼتیتٌَؿصارتوبفی-ٍاقتلبدی يیٍایصیؼتهحیظتْذیذّبیٍػبیشّبآ یٌذُفقلیتیثب

صٍدیثِ،فوبىیبیٍدسفبسعخلیذدسهٌغقِیآلَدگضاىیه اسصؽّبیگًَِیًٍبثَدایهٌغقِّبیاًقشامثب گیبّی،ثب
کلاکَػیؼتنهٌغقٍِػیوبیػشصهیيساتحتهتقبقجبًکِؿذنیخَاّثشٍهٌغقِسٍيیدسابىیآثضپؼتبًذاس،خضًذٍُاًَاؿ

یبیٍدسفبسعخلیذّبیآلَدگیاًَاؿضاىیدسهَسدهیکوبسیثؼیّبی.دسحبدحبضشاعالفبتٍثشسػقشاسخَاّذدادتأحیش
یصیؼتهحیظبعشاتدسصهیٌِتْذیذّبٍهختشیگؼتشدُیّبثِپظٍّؾبصیًي،یدسدػتشعاػتثٌبثشاآىافضاییّنٍفوبى
هٌغقٍِرَدداسد.يیدسا


 . مراجع1
 .7>7-8=7،كفحبت9?79پیبمًَس،تْشاى،داًـگبُعجیقی،اًتـبساتهٌبثـسضَاًی،هحوذ؛قَاًیيٍهذیشیت .7

.كفحبت6?79،تْشاى،ٍحؾحیبتضیبیی،َّؿٌگ؛ساٌّوبیكحشاییپؼتبًذاساىایشاى،اًتـبساتکبًَىآؿٌبییثب .8
9?=-9?:. 
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