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چکیده
تقاضای جهانی برای استفاده از پالستیکها به علت کاربردهای فراوان آن رو به افزایش میباشد .حدود  60-80درصد از
زبالههای محیط دریا را مواد پالستیکی تشکیل میدهند .کمبود اطالعات و پژوهش در مورد وجود آلودگی پالستیکی و
میکروپالستیکی در آبزیان وجود دارد .بنابراین ،در تحقیق حاضر به بررسی فراوانی ،توزیع ،اندازه ،رنگ و نوع
میکروپالستیکها در دستگاه گوارش  5گونه ( )n=10از ماهیان سواحل حوزه خلیج چابهار ،دریای عمان در بهار  96پرداخته
شد .تعداد کل میکروپالستیکهای یافت شده در گونههای مورد مطالعه متغیر بود و بیشترین درصد شکل میکرو پالستیکها در
دستگاه گوارش ماهیان متعلق به فیبر ( ،)55%قطعات ( ،)%26گلوله ( )%18و فیلم ( )1%بوده است .بر اساس نتایج حاصل از
آنالیز طیفسنجی مادون قرمز تبدیل فوریه ( )FT-IRاز نمونههای میکروپالستیکهای یافت شده نشان داد که شایعترین
پلیمرهای یافت شده ،پلیاتیلن ( ،)PEپلیاتیلن ترفتاالت ( )PETو نایلون بودند .نتایج نشان داد که تمامی ماهیان نمونهبرداری
شده از خلیج چابهار حاوی میکروپالستیک بودند .با توجه به اهمیت آلودگی میکروپالستیک میتوان با نظارت بر رهاسازی
پالستیکها در سواحل گردشگری و ماهیگیری خلیج چابهار به عنوان موضوع پیشنهادی مطالعات آتی ارائه گردد.
لغات کلیدی :آلودگی سواحل ،میکروپالستیک ،خلیج چابهار ،دریای عمان ،استان سیستان و بلوچستان
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مقدمه
تولید پالستیک در سراسر جهان در سال  2015میالدی
به  322میلیون تن رسیده است ( PlasticsEurope,
 )2016که از این مقدار ساالنه حدود  5-13میلیون تن
وارد محیطزیست دریایی میشوند ( Jambeck et al.,
 .)2015از جمله اثرات زیست محیطی پالستیکها ،آسیب
و مرگ پرندگان دریایی ،پستانداران و خزندگان بوده که
ناشی از به دام افتادن در پالستیک و بلعیدن آنهاست
( .)Barnes et al., 2010عالوه بر پالستیکهای بزرگ در
سالهای اخیر ،نگرانیهای زیست محیطی در مورد افزایش
میکروپالستیکهاست که قطعات پالستیکی کوچک بدست
آمده از تجزیه ماکروپالستیکها هستند ( Cole et al.,
 .)2011میکروپالستیکها میتوانند به طور مستقیم یا به
صورت دانههای گرانول و پودر که برای تولید آنها استفاده
میشوند Tوارد محیط دریایی شوند ( Thompson et al.,
 .)2009میکروپالستیکهای دریایی را میتوان بر اساس
معیارهایی مانند رنگ ،مرحله فرسایشی ،شکل (فیبر ،فیلم،
دایره کوچک و قطعه) یا نوع پلیمر (پلیاتیلن ،پلی
استایرن ،نایلون و غیره) تقسیمبندی کرد ( Hidalgo-
 .)Ruz et al., 2012عالوه بر اثرات مخرب فیزیکی و
شیمیایی میکروپالستیکها در اکوسیستمهای آبی ،برخی
از آبزیان ممکن است ذرات پالستیکی کوچک پلیمری را
که به عنوان میکروپالستیک شناخته میشوند ،به منابع
غذایی طبیعی خود ترجیح دهند و به دلیل مصرف
میکروپالستیک قبل از رسیدن به سن بلوغ از گرسنگی از
بین بروند ( .)Rummel et al., 2016میکروپالستیکها
غالباً توسط ماهیان دریایی بلعیده میشوند ( Lusher et
 )al., 2015و بعد از مصرف ماهی توسط انسان وارد
زنجیره غذایی میشوند و مواد شیمیایی که هنگام ساخت
به آنها اضافه شده است ،از این پالستیکها خارج میشوند
که ورود این مواد شیمیایی به زنجیره غذایی انسان
تهدیدی بالقوه برای انسان بشمار میآیند ( Thompson
 .)et al., 2009غذاهای دریایی نسبت به سایر مواد
پروتئینی از ارزش غذایی بیشتری برخوردارند .اما
آلودگیهای دریاها باعث میشوند تا این آالیندهها از طریق
زنجیره غذایی به سالمت اکوسیستم و انسان آسیب برساند
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( .)Rummel et al., 2016طبق گزارشها ،کل صید
آبزیان از محیطهای طبیعی در سال  2015به باالترین
میزان (حدود  82/3میلیون تن) در جهان رسیده و مصرف
سرانه ماهی بیش از  20کیلوگرم در سال افزایشیافته
است ( .)FAO, 2016از سویی ،با افزایش مصرف جهانی
ماهی به دلیل اثرات مثبت بر سالمت انسان ،نگرانی در
مورد آلودگی آن نیز افزایشیافته است .زیرا ماهیان در
معرض آلودگی با طیف وسیعی از مواد شیمیایی پایدار قرار
دارند .در این خصوص مطالعات مختلفی در خصوص
آلودگی آبزیان با پالستیکها انجام شده است Ory .و
همکاران ( )2018محتویات شکم  292ماهی موجود در
امتداد ساحل اقیانوس را از نظر دارا بودن آلودگی
میکروپالستیکی مورد ارزیابی قرار دادند و با توجه به
موجود میکروپالستیکها در دستگاه گواراش ماهیان ،نتایج
نشان داد که ماهیان ذرات میکروپالستیکها را به عنوان
غذا مصرف کردند و همچنین میکروپالستیکها را از نظر
رنگ و سایز نیز مورد بررسی و آنالیز قرار دادند که
بیشترین رنگ مشاهده شده مربوط به رنگ آبی و اکثر
میکروپالستیکها سایزشان کمتر از  5میلیمتر بودند.
 Davidsonو  )2016( Dudasبه بررسی ذرات
پالستیکی کوچکتر از  5میلیمتر پرداختند که یک نگرانی
در حال ظهور در اکوسیستمهای آبی هستند و نتایج نشان
داد که میکروپالستیکها از آنجایی که کوچک هستند ،از
طریق فیلتر کردن ارگانیسمها وارد بدن آبزیان میشوند
که میتوانند از طریق ارگانیسمهای سطح باالتر زنجیره
غذایی از جمله انسان مصرف شوند .نتایج همچنین بیانگر
این مطلب بود که میکرو پالستیکها در غذاهای دریایی
مصرفی توسط انسانها نیز حضور دارند ( Davidson and
 .)Dudas, 2016از اینرو ،پژوهشی در خصوص آلودگی-
های پالستیکی ،سرنوشت و اثرات اکولوژیک ذرات
میکروپالستیک در سالهای اخیر پرداخته شده است.
هدف از این مطالعه تعیین فراوانی میکروپالستیک در 5
گونه از ماهیان خلیج چابهار واقع در استان سیستان و
بلوچستان بود که با توجه به اهمیت بخش شیالت و
آبزیان به عنوان تأمینکننده بخشی از پروتئین مورد نیاز
مردم و همچنین نقش مهم آنها در زنجیره غذایی و اقتصاد
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شیالتی برای کسب اطمینان از سالمت مصرف آبزیان به
بررسی آلودگی پالستیکی و میکروپالستیکها در این
منطقه پرداخته شد.
منطقه مورد مطالعه
مطالعه حاضر در محدوده خلیج چابهار "60°6'61/5
شمالی و " 24°38' 25/27شرقی از ابتدایی حوزه کنارک
تا اسکله ماهیگیری رمین صورت گرفت (شکل .)1

نمونهبرداری به صورت خریداری تصادفی از پنج گونه غالب
ماهیان خلیج چابهار هامور معمولی ( Epinephelus
 ،)coioidesطالل ( ،)Rastrelliger kanagurtaحسون
معمولی ( ،)Saurida tumbilگوازیم لکهدار
( ،) Nemipterus peroneiسرخو () )Lutjanus johnii
به تعداد ده عدد از هرگونه در بهار  1396صورت گرفت.
خلیج چابهار در محدوده شهرستان چابهار تا شهرستان
کنارک واقعشده است که شامل چندین منطقه صنعتی و
گردشگری میباشد که جزء مناطق فعال ساحلی با احتمال
باالی آلودگی سواحل و خلیج چابهار میباشند.

شکل  :1منطقه مورد مطالعه
Figure 1: Study area.

روش کار
طول نمونه ماهیان با استفاده از خطکش بیومتری و وزن
کل ماهیها بوسیله ترازو دیجیتالی با دقت  0/1گرم
اندازهگیری شد .دستگاه گوارش نمونهها خارج شده و وزن
دستگاه گوارش آنها ثبت گردید و بافتهای جداشده به
طور مجزا همراه با برچسب در داخل پالستیکهای
زیپدار قرار داده شده و در دمای  -20درجه سانتیگراد
در فریزر نگهداری شدند ( ;Boerger et al., 2010
.)Lusher et al., 2013

روش جداسازی میکرو پالستیکها از گونههای
ماهیان
نمونهها داخل بالنهای ژوژه با حجم  50میلی لیتری
انتقال یافتند و بر اساس وزن خشک نمونهها به هر گرم
 10میلیلیتر محلول  %10 KOHافزوده شد تا مواد آلی
بافت نرم در هر بطری هضم گردد .سپس نمونهها به آون
 60درجه سانتی گراد انتقال داده شدند ( Karami et al.,
 )2016و بعد از هضم کامل نمونهها در محلول KOH
 %10مایع شفاف با مقداری استخوان بدستآمد که توسط
فیلتر کاغذی واتمن نمره  42میکرومتر ( Sartorius
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 )Stedim Biotech, Gottingen, Germanyدرون یک
بالن ژوژه صاف شدند و روی قیفها با فویل آلومنیومی
پوشانده شد (در همان حالت که فیلتر روی قیف قرار
داشت) در دمای محیط قرار گرفتند تا خشک شدند و
برای تجزیه و تحلیل بعدی داخل پتری دیش قرار داده
شدند (Dehaut et al., 2016; Foekema et al., 2013
; .)Hermsen et al., 2017در مرحله بعد یک واحد یدید
سدیم ( )NaIمحلول  15 g/Lبرای جداسازی میکرو
پالستیکها از فیلترهای حاوی مواد باقیمانده از هضم
بافت نرم از طریق شناورسازی تهیه شد .حدود 15
میلیلیتر از محلول  NaIفیلتر شده تهیه گردید و فیلتر
حاصل از مرحله قبل داخل محلول یدید سدیم شستشو
داده شد سپس محلول به همراه کاغذ فیلتر به مدت 5
دقیقه داخل دستگاه فراصوت 1قرار داده شد .سپس محلول
رویی جمعآوری شده و داخل سانتریفیوژ به مدت  5دقیقه
قرار داده شد .در مرحله بعد محلول رویی توسط فیلتر
کاغذی و پمپ خالء با فیلتر واتمن نمره Sartorius ( 42
 )Stedim Biotech, Gottingen, Germanyفیلتر شد.
این فیلترها درون پتری دیش شیشهای با درپوش برای
تجزیه و تحلیل بعدی قرار داده شدند ( Naji et al.,
 .)2017a,b; Karami et al., 2016از فیلترها زیر
میکروسکوپ عکس گرفته شد .میکروسکوپ الکترونی
رویشی (SIGMA ،ZEISS ،FE-SEM ، Germany
 )VP-500با یک آناالیزر پراش اشعه ایکس ( EDX
 )Oxford Instrument،Englandبا ولتاژ  3کیلوولت
برای شناسایی مورفولوژی نمونهها استفاده شد .نمونهها
روی نوار چسب دو طرفه که با فیلم نازک از طال تبخیر
شده ،پوشش داده می شود .طی مشاهدات  ، SEMترکیب
شیمیایی ذرات با استفاده از  EDXتایید شد .جهت تهیه
نمونه پلیمر برای مثال ،برای تهیه فیلم مناسب از
نمونههای ضخیم تر یا گرانولها ،نمونه تا باالی دمای
نرمش حرارت داده میشود و سپس پرس می شود تا
فیلمهایی نازک (نازکتر از  55میکرومتر) برای استفاده
مستقیم در طیف سنجی  FT-IRتهیه شود ( Gorce and
 .)Spells, 2002تعدادی از ذرات انتخاب و با SEM-
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 EDXو  FT-IRاز نظر پالستیک بودن تأیید شدند .با
استفاده از  SEM-EDXو  FT-IRبوسیله دستگاه مقایسه
طیفهای نمونه با پلیمرهای شناختهشده عمل شناسایی
نوع پالستیکها انجام گرفت .پردازش آماری دادهها با
استفاده از نرمافزار  Minitab 16و آزمون تحلیل واریانس
یکطرفه ( )ANOVAانجام شد .دادههای مربوط به هر
سنجش به صورت مقدار میانگین  ±انحراف معیار ( mean
 )± SDبیانشده است .تست Kolmogorov-Smirnov
برای اطمینان از نرمال بودن دادهها استفاده گردید و پس
از حصول اطمینان از نرمال بودن توزیع مشاهدات،
آنالیزهای آماری بر دادهها انجام شد .در صورت وجود
اختالف معنیدار بین دادهها ،آزمون توکی برای تفکیک
تیمارها انجام گرفت و اختالف در سطح اطمینان
باالی (P<0/05) %95بررسی گردید.
نتایج
میکروپالستیکها در تمام  5گونه ماهی مورد مطالعه یافت
شدند و تعداد کل میکروپالستیکهای مشاهده شده 6/47
 2/7ذره بر گرم و  3/1-4/14ذره بر فرد متغیر بود(جدول  .)1در مجموع ،نتایج نشان داد که از میان پنج
گونه اختالف معنیدار ( )p-value≥0/05بین غلظت
میکروپالستیکها از نظر تعداد ذرات/گرم و تعداد/فرد
وجود دارد و گونه هامور معمولی ( Epinephelus
 )coioidesبیشترین مقدار میکروپالستیک را مصرف کرده
بود (جدول .)2
رنگهای متنوعی در الیاف و قطعات مشاهده شد که این
رنگهای یافت شده بترتیب آبی ،سفید ،شفاف ،سیاه،
قرمز ،صورتی و سبز بودند که بیشترین درصد متعلق به
رنگ آبی ( ،)%52سفید ( )%29و سیاه ( )%14میباشد.
سهم نسبی میکروپالستیکها
بر اساس نتایج بدستآمده انواع مختلف میکروپالستیکها
مانند فیبر ،فیلم ،قطعه و گلوله در دستگاه گوارش ماهیان
دریایی مشاهده شد.
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جدول  .1میانگین تعداد انواع مختلف میکروپالستیکهای یافت شده در ماهیهای خلیج چابهار ( انحراف معیار±میانگین)
)The average number of different types of MPs found in fish species of the bay of Chabahar (mean ± SD

سرخو معمولی

حسون معمولی

گوازیم لکهدار

3/89±2/2a

a

3/88±2/6

4/88±2/3

2/44±1/4a

2/28±2/1a

a

b

2/62±2/4a

طالل

هامور معمولی

گونه

4/74±2/8

6/47±2/7

تعداد/گرم

4/14 ±3/1a

تعداد/فرد

a

3/85±2/5a

به منظور مقایسه غلظت میکروپالستیک بین  5گونه مختلف آنالیز واریانس یکطرفه ( )one way-ANOVAانجام شد که بر اساس آزمون مقایسههای
جفتی  ،Tukeyموردهایی که با حروف الفبای متفاوت نشانهگذاری شده است تفاوت معنیداری با هم دارند ( )p-value≥0.05و موردهایی که با حروف
الفبای یکسان نشانهگذاری شدهاند تفاوت معنیداری با هم ندارند (.)p-value≥0.05
جدول  :2مقایسه فراوانی میکروپالستیکهای یافت شده در گونه ماهیان موردمطالعه حاضر با سایر نقاط جهان
Table 2: Comparison of the frequency of MPs found in the fish species studied in this study with other parts of the
world.

گونه
Scomber
scombrus
Hyporhamphus
intermedius
Stolephorus waite
Rastrelliger
kanagurts
Epinephelus
coioides

منطقه مورد
مطالعه

انواع
میکروپالستیک

غلظت
میکروپالستیک
(ذره  /گرم)

غلظت
میکروپالستیک
(ذره/فرد)

طیف
اندازه
()µm

منبع

انگلیس

فیبر و قطعه

-

0/58±1/05

<5000

)(Nelms, 2018

فیبر ،قطعه،
گلوله و فیلم
فیبر ،قطعه،
گلوله
فیبر ،قطعه،گلوله
و فیلم
فیبر ،قطعه و
گلوله
فیبر ،قطعه و
گلوله
فیبر ،قطعه و
گلوله
فیبر ،قطعه و
گلوله

3/4±2/4

3/7±2/2

<5000

(Jabeen et al.,

1/50±1/15

6/66±0/44

<5000

)al.,2017

4/74±2/2

3/85± 2/5

5000-10

مطالعه حاضر

6/47±2/7

4/14± 3/9

5000-10

مطالعه حاضر

3/89±2/21

2/44±1/46

5000-10

مطالعه حاضر

4/88±2/38

2/62±2/49

5000-10

مطالعه حاضر

3/88±2/69

2/28±2/15

5000-10

مطالعه حاضر

پرتغال
مالزی
خلیج چابهار
خلیج چابهار

Lutjanus johnii

خلیج چابهار

Emipterus peronei

خلیج چابهار

saurida tumbil

خلیج چابهار

)2017
(Karami et

در اکثر ماهیان ،بیشترین فراوانی شکلی مربوط به ذرات

از میکرو پالستیکهای که روی کاغذ فیلتر یافت شدند ،به

فیبر ( )%55و سپس قطعات ( ،)%26گلوله ( )%18و فیلم

طور تصادفی با استفاده از پنس برداشته شده و باه منظاور

( )%1بود .شکل فیلم کمترین فراوانی را داشت و تنها در

تجزیه و تحلیل انواع میکرو پالستیک توسط  FT-IRبرای

ماهی طالل یافت شد (شکل .)2

شناسایی انواع پلیمر اساتخراج شاد کاه بار اسااس نتاایج

بر اساس تصاویر  SEMسطح زبری مختلفی در قطعاات و

طیف سنجی نمونههای مشاکوک باه عناوان پلای اتایلن و

الیاف مختلف نشان داد که طبق نتایج بدست آمده نمونهها

نایلون شناسایی شدند (شکل  5و .)6

به عنوان پالساتیک شناساایی شادند (شاکلهاای 3و .)4
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 سهم نسبی میکروپالستیکها از گونه ماهیان مورد مطالعه:2 شکل
Figure 2: Mean number of different types of microplastic in the studies fish species.

SEM  نمونه ای از پلیمر (میکروپالستیک) استخراج شده و شناسایی میکرو پالستیک با:3 شکل
Figure 3: An example of a polymer (micro-plastic) is extracted and micro-plastic identification with SEM.

EDX  نمونه ای از پلیمر (میکروپالستیک) استخراج شده و شناسایی میکرو پالستیک با:4شکل
Figrure 4: An example of a polymer (microplastic) is extracted and MPs identification with EDX
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شکل  :5طیف  FT- IRپلی اتیلن (  )PEاز میکروپالستیک های استخراج شده
Figure 5: FT-IR spectrum of polyethylene (PE) extracted from MPs.

شکل  :6طیف  FT-IRنایلون از میکروپالستیک ها ی استخراج شده
Figure 6: FT-IR spectrum of nylon from extracted MPs.

بحث
آلودگی محیطزیست دریایی یک پدیده جهانی است و
پالستیکها از انواع آالیندههایی هستند که توسط انسانها
وارد اکوسیستمهای آبی و بخصوص وارد محیط دریاها
شدهاند ( .)Naji et al., 2017منابع مستقر در دریا مانند
کشتیرانی ،فعالیت حمل و نقل ،ماهیگیری و منابع مستقر

در خشکی مانند کارخانجات و صنایع مجاور دریا و
گردشگری پالستیکها را به دریا و اقیانوس وارد میکند.
منطقه مورد بررسی در این پژوهش خلیج چابهار میباشد
که شامل اسکلههای صیادی و صنعتی میباشد که بالطبع
میتوانند منبع ایجاد آلودگی در محیط باشند .بنظر می-
رسد آالیندههای جذبشده میتواند از میکروپالستیکها
119
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به بدن موجودات آبزی انتقال داده شود و در نهایت از
طریق مصرف غذاهای دریایی به انسان منتقل شود ( Avio
 .)et al., 2015حضور میکروپالستیکها در گونه ماهیان
دریای عمان مربوط به سالمت محیطزیست خلیج چابهار و
ایمنی مواد غذایی انسانی است .حضور میکرو پالستیک در
این گونهها نشان میدهد که یک مسیر مستقیم برای ورود
این آالینده به زنجیره غذایی انسان وجود دارد ( Van
 )Cauwenberghe et al, 2015که در این راستا به طور
مستقیم به شناسایی میکروپالستیکها در دستگاه گوارش
ماهی هامور معمولی ،ماهی طالل ،ماهی گوازیم لکهدار،
ماهی حسون معمولی و ماهی سرخو معمولی از ماهیان
خلیج چابهار پرداخته شد که نتایج بدست آمده حضور
میکروپالستیکها را در همه گونهها نشان داد که میتوان
گفت به دلیل تغذیه طبیعی ماهیان ،عادات غذایی آنها و
زیستگاههای مختلفی که در آن زندگی میکنند و
همچنین فراوانی پالستیکها و ضایعات پالستیکی در
محیط زیست آنها میباشد ( Anastasopoulou et al.,
2013; Romeo et al., 2015; Battaglia et al.,

 .)2016نتایج بدستآمده در این تحقیق نشان داد که
مقدار میکروپالستیکها در مقایسه با سایر ماهیان در سایر
مناطق جهان مانند ماهی Johnius belangerii
( )Karimi et al., 2017و ماهی Thamnaconus
 )Jabeen et al., 2017( septentrionalisبه طور قابل
توجهی کمتر بود .با این حال آشکارا است که غلظت
میکرو پالستیکها در ماهیان خلیج چابهار باالتر از مقادیر
گزارش شده در گونه Karimi et Stolephorus waitei
) )al., 2017و گونه (Bessa et ( )Platichthys flesus
 )al., 2015بود .نتایج بدست آمده از آزمایشها و مشاهده
بیشترین مقادیر میکروپالستیکها در ماهیان گونه هامور
معمولی و گوازیم لکهدار نشان داد که این دو گونه میتواند
شاخص مناسب آلودگی میکروپالستیکی در خلیج چابهار
باشند .مقایسه مقادیر بدست آمده حاصل مطالعاتی است
که عمدتاً از روش نمونهگیری مشابه استفاده کردهاند و
یافتههای خود را به صورت تعداد/گرم و تعداد/فرد و نوع
میکروپالستیکها گزارش نمودهاند (جدول.)2
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نتیجهگیری
در مطالعه حاضر ،حضور میکرو پالستیکها در ماهیان
خلیج چابهار ،دریای عمان برای اولین بار جهت درک بهتر
از دسترسی زیستی میکرو پالستیکها به محیط دریایی و
مصرفکنندگان انسانی در این منطقه از جهان مورد
ارزیابی قرار گرفت .شایعترین پلیمرهای یافت شده PE ،و
نایلون بودند PE .به عنوان مواد اولیه در بستهبندی
(کیسههای پالستیکی ،فیلمهای پالستیکی ،ظروف بطری
و  )...استفاده میشود و رشتههای نایلون نیز به عنوان نخ
در ماهیگیری کاربرد دارد .از آنجایی که ایستگاههایی که
در آن نمونهبرداری انجامشده ،نزدیک ایستگاه ماهیگیری،
گردشگری و فعالیتهای انسانی واقع شدهاند ،بنابراین،
فعالیتهای ماهیگیری به دلیل تورها و لوازم ماهیگیری
ثابت و شناور ،دور ریخته یا رها شده در منطقه مورد
مطالعه ،به عنوان مهمترین منبع نایلون در نظر گرفته
شدند و در این مناطق بیشترین میکروپالستیکها یافت
شدند و در سواحل بکر و دست نخورده که کمتر تحت
تاثیر عوامل انسانی میباشد ،کمترین مقدار
میکروپالستیکها یافت گردید و از آنجایی که زمان تجزیه
ماکرو پالستیکها به میکرو پالستیکها طوالنی است و با
بودن چابهار به عنوان منطقه گردشگری و صنعتی،
میتوان با بررسی آلودگی میکروپالستیکی بر گونههای
مختلف میگوها ،ماهیان اقتصادی و فرآوردههای حاصل از
خشک نمودن آبزیان دریایی مانند ماهی و میگو به عنوان
شاخص تغییرات میزان آلودگی میکرو پالستیکی در
مناطق خاص استفاده شود و میتوان به عنوان موضوع
پیشنهادی مطالعات آتی ارائه گردد.
تشکر و قدردانی
بدینوسیله از کلیه اساتید و دوستانی که در کمال صداقت
و صمیمیت ،در طول اجرای این تحقیق ما را مورد
حمایتهای علمی و فنی خود قراردادند تشکر و قدردانی
میگردد.
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Abstract
The global demand for plastics is increasing due to it wide applications. About 60 to 80
percent of the waste of the marine environment belong to plastic class. There is a lack of
information and research on the presence of plastic and micro-plastic contamination in aquatic
animals, The present study, therefore examined the frequency, distribution, size, color and
type of micro-plastic (MPS) in the gastrointestinal tract of 5 species (n =10) from the coasts of
the Chabahar Bay, the Oman Sea in spring, 96. The total number of MPS found in the studied
species varied and highest percentage of MPS in the gastrointestinal tract of the fish belonged
to fiber (55%), fragments (26%) and pellets (18%). The results of the Fourier transform
infrared spectroscopy (FT-IR) analysis from suspect samples were shown the microplastic
samples were found. The most commonly detected polymers were polyethylene (PE),
polyethylene terephthalate (PET) and nylon. The results showed that all fish sampled from
Chabahar Bay contained MPS. Considering the importance of MPS pollution, it can be
suggested by studying this contamination By monitoring the release of plastics on the shores
of tourism and fishing in the Chabahar of bay, as a subject of future studies.
Keywords: Coastal contamination, Micro plastic, Chabahar Bay, Oman Sea, Sistan and
Baluchestan Province
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