
 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی قزوین

 دانشکده بهداشت

 پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد در رشته مهندسی بهداشت محیط

 عنوان

 تعیین میزان میکروپلاستیک ها در آب بطری شده  

 99-99و نوشابه های گازدار شهر قزوین درسال 

 

 استاد راهنما

 جمالیدکتر حمزه علی 

 استاد مشاور

 جعفرزاده حقیقی فردنعمت الله  دکتر 

 دکتر مهدی رنجبران

 دکتر سعید شهسواری

 نگارش

 مینا روان بخش

0011تابستان  



 چکیده

ها در اثر تغییر در سبک زندگی انسانها، باعث انتشار رویه از پلاستیکاستفاده بیزمینه و هدف: 

وارض تواند عها به بدن موجودات زنده میمیکروپلاستیک ورود. شده است محیط زیست هامیکروپلاستیک

زیادی برای آنها ایجاد نماید. مهمترین راه ورود آنها به بدن از طریق دستگاه گوارش است.  یکی از منابع 

آنها به بدن موجودات زنده، منابع آب است. مطالعات محدودی در خصوص حضور  ورودعمده 

بندی شده وجود دارد. هدف از این تحقیق بررسی تأثیر شرایط نگهداری، تههای بسها در آبمیکروپلاستیک

زمان ذخیره سازی، جنس ظروف نگهداری، نوع نوشیدنی و نوع برند بر روی تعداد میکروپلاستیک در 

 ( بود.نوشیدنی )آب بطری شده و نوشابه

 4/1 آبی کیپلاست یبطر 45 عدادت، گیری تصادفیبه روش نمونهمطالعه توصیفی،  در این مواد و روش کار:

، لیتری  4/1بطری پلاستیکی نوشابه  11نمونه نوشابه شامل   15نمونه و  11لیتری از سه برند رایج هرکدام 

از سه برند  لیتری 14/0ی فلز یبطر 11و  لیتری 14/0 یا شهیش یبطر 11، لیتری 14/0 بطری کاغذی 11

جمع آوری شد. نمونه ها به آزمایشگاه دانشکده  نیزوق شهر ی سطحاز فروشگاه ها نمونه 7رایج هر کدام 

نمونه به ترتیب از ظروف پلاستیکی آب و نوشابه از هر برند در مواجهه با  1و  4بهداشت منتقل گردید. 

ماه ذخیره  9نمونه به ترتیب از ظروف پلاستیکی آب و نوشابه از هر برند در سایه به مدت  1و  5آفتاب ،

نمونه از هر برند به ترتیب از ظروف پلاستیکی آب و نوشابه بلافاصله پس از نمونه برداری از  5و  9سازی و 

پس  ها از فیلتر غشایی استات سلولز عبور داده شد ونمونهنظر تعداد میکروپلاستیک مورد آنالیز قرار گرفتند. 

س رنگ و شکل از خشک شدن در دمای محیط در یک فضای ایزوله با میکروسکوپ نوری و بر اسا

 نتایج آزمایشگاهی مورد آنالیز های آماری قرار گرفت. ها مورد خوانش قرار گرفتند. میکروپلاستیک



 یهاشابهنوو شده بطری آب یکیپلاست یهایبطرهای نمونه درها کیکروپلاستیم تعداد نیانگیم  ها:یافته

 mps/Lو  mps/L 11/11±15/51که بلافاصله پس از نمونه برداری اندازه گیری شده بودند بترتیب  گازدار

 آب یکیپلاست یهایبطرهای در شرایط نگهداری در سایه این مقداربترتیب در نمونه بود. 70/36±74/145

 mps/L 43/161±66/115گازدار  یهانوشابه یکیپلاست یهایو در بطر mps/L 15/15±16/31شده بطری

و در  mps/L 65/66±57/97آب  یکیپلاست یهایبطردر شرایط مواجهه با آفتاب این مقدار بترتیب در  بود.

 ها در آبد. تفاوت میانگین تعداد میکروپلاستیکبو mps/L 10/157±00/111ها نوشابه یکیپلاست یهایبطر

(. تفاوت میانگین تعداد >001/0Pبود )و نوشابه همچنین در شرایط نگهداری مختلف کاملا معنی دار 

دار ها در برندهای مختلف در تمام شرایط نگهداری در هر دو نوع محصول معنیمیکروپلاستیک

 بود.  mps/L 50/56±94/504 غذیکا ی هایدنینوش میکروپلاستیک در (. اما تعداد>04/0Pبود)

نگهداری ظروف پلاستیکی در برابر نور آفتاب یا در سایه در افزایش تعداد میکروپلاستیک تأثیر گیری: نتیجه

دارد. همچنین زمان نگهداری نیز در افزایش تعداد میکروپلاستیک موثر است. نوع برند و نوع محصول درون 

های طریلاستیک بطرف نیز در تعداد میکروپلاستیک نقش دارد. اما جنس ظرف نقشی در محتویات میکروپ

ها ندارد. فرایند تولید و بسته بندی نیز منبع ورود تعداد قابل توجهی از ها و نوشابهنگهداری آب معدنی

 باشد. ها میمیکروپلاستیک در نوشیدنی

 ها، آب های بطری شده، نوشیدنی های گاز دار، مواجهه نوری، شهر قزوینمیکروپلاستیک ها:کلید واژه

 

  



Abstract 

Background and aim: Improper use of plastics due to changes in human lifestyle 

has led to the spread of microplastics in oceans, lakes and rivers. The entry of 

microplastics into the body of living organisms can cause many complications 

for them. The most important way for them to enter the body is through the 

gastrointestinal tract. At present, due to the widespread distribution of 

microplastics in water sources, one of the major sources of these pollutants to the 

human body and other living organisms are drinking water sources. According to 

scientific sources, there are limited studies on the study of microplastics in water 

sources, especially bottled water. The purpose of this study was to investigate the 

effect of storage conditions, storage time, type of storage containers, type of 

beverage in the container and brand type on the number of microplastics in 

beverages (mineral water and beverages). 

Materials and Methods: In this study, 54 plastic 1.5 liter water bottles from three 

common brands, each with 18 samples and 84 soda samples, including 21 plastic 

1.5 liter soda bottles, 21 carton bottles of 0.25 liter, 21 glass bottles of 0.25 liter 

And 21 metal bottles 0.25 liter from three common brands, each of which was 

collected from 7 food stores in Qazvin, Iran. The samples were transferred to the 

laboratory of the School of Health. 5 and 2 samples of plastic water and beverage 

containers from each brand, respectively, against sun exposure, 4 and 1 samples, 

respectively, of plastic water and beverage containers from each brand in the 

shade for 9 months and 9 and 4 samples, respectively, of each Brands of plastic 

water and beverage containers were analyzed in terms of the number of 

microplastics, respectively. The samples were passed through a vacuum pump 

through a cellulose nitrate membrane filter and after drying at room temperature 

in an isolated space, after a few days, they were read under a optical microscope 

based on the color and morphology of the microplastics. The obtained laboratory 

results were statistically analyzed. 

Results: The average content of microplastics in up-to-date conditions in bottled 

water bottled plastic samples was 41.14 mps / L and the average content of 

microplastics in plastic bottles of carbonated soft drinks was 154.75 mps / L. In 

shady conditions, this value was 68.83 mps / L in plastic bottled water and the 

average content of microplastics in plastic bottles of carbonated soft drinks was 

224.33 mps / L. In sunny conditions, this amount was 97.47 mps / L in reversible 

plastic bottles of bottled water and the average content of microplastics in plastic 

bottles of carbonated soft drinks was 281.00 mps / L. The difference between the 

average number of microplastics in water and soft drinks was also quite 

significant under different storage conditions (P <0.001). The difference between 



the average number of microplastics in different brands in all storage conditions 

in both types of products was quite significant (P <0.05). The microplastic content 

of the carton beverage was 405.95 mps / L. Also, large amounts of microplastics 

were found in some contents of 180.16 mps / L glass bottle contents and 464.09 

mps / L metal bottle contents. 

Conclusion: Storing plastic containers in the sun or in the shade increases the 

number of microplastics. Storage time is also effective in increasing the number 

of microplastics. The type of brand and the type of product inside also play a role 

in the number of microplastics. Containers are not the only source of 

microplastics in the contents of mineral water bottles and beverages. The 

production and packaging process is also the source of a significant number of 

microplastics in these beverages. 

Keywords: Microplastic, Beverages, Bottled Water, Mineral Water, Soft drinks, 
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