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زمینه و هدف :میکروپالس��تیکها آالیندههای نوظهور ش��ناخته شدهای در محیطهای دریایی
هس��تند .بلع میکروپالس��تیکها توس��ط موجودات دریایی بهعنوان مس��یر اصلی اس��ت که این
آالیندهها میتوانند اثرات مخربی بر موجودات دریایی داشته باشند.
روش بررسی :به منظور بررسی و سنجش میکروپالستیکهای موجود در ماهیان خلیج فارس از
روش نمونهبرداری تصادفی و هضم نمودن بافتها و شناورسازی میکروپالستیکها استفاده شد و
با این روش به بررسی فراوانی ،توزیع ،شکل و رنگ میکروپالستیکها در دستگاه گوارش ماهیان
خلیجفارس پرداخته شده است.
یافتهها :با توجه به نتایج بهدس��ت آمده ،تعداد میکروپالس��تیک متعلق به گونه ش��ورت ماهیان
( 62( )Sillago sihamaدرص��د) ،خنو خاکس��تری ( 26( )Diagramma pictumدرصد)،
س��رخو معمولی ( 6( )Lutjanus johniiدرصد) ،ش��وریده ( 5( )Otolithes ruberدرصد)،
هام��ور ( 1( )Epinephelus coioidesدرص��د) بود و در گونه ش��یر (Scomberomorus
 )commersonمیکروپالستیکی مشاهده نشد.
نتیجهگیری :س��هم نسبي اشکال مختلف ميكروپالستيكها در هر گونه از ماهیان نشان داد که
میکروفیبرها با بیش از  87درصد فراوانترین اش��کال میکروپالس��تیک و فرگمنتها و فیلمها با
بهترتیب  11درصد و  2درصد کمترین غلظت مش��اهده ش��ده بودند .براساس نتایج این تحقیق،
گونه  Sillago sihamaبهعنوان شاخص مناسبی برای آلودگی میکروپالستیکها بین گونههای
ج فارس پیش��نهاد میگردد .مصرف میکروپالس��تیک ،یک مسیر بالقوه برای
مورد مطالعه در خلی 
انتقال مواد افزودنی پالس��تیک ،فلزات ،هیدروکربنهای آروماتیک و دیگر آالیندههای آلی پایدار
و س��ایر مواد غذایی دیگر حیوانات و مصرف کنندگان انس��انی را از ماهی فراهم میکند .بنابراین،
تحقیقات جامعتری در مورد میکروپالستیکها و نانوپالستیکها و اثراتشان میبایست در زنجیره
غذایی انجام شود.

بررسی میکروپالستیک ها در دستگاه گوارش ...

مقدمه

همچنین میکروپالس��تیکها از ذرات ،شکل و ترکیب شیمیایی
متفاوتی تش��کیلشدهاند که ممکن است با سمیت آنها مرتبط

پالس��تیکها جزء اصلی زبالهها هس��تند و حدود  95درصد از

باشد ( .)21 ،20مطالعات نش��ان دادهاند که میکروپالستیکها

زبالههای تجمع یافته که در س��واحل ،سطح و بستر دریا وجود

میتوانند در موجودات آبزی تجمع یابند ( )22اما اثرات س��می

دارد را ب��ه خود اختصاص دادهاند ( .)1در س��الهای گذش��ته

انواع مختلف میکروپالس��تیکها تا حد زیادی ناش��ناخته است

تولیدات پالستیکی در سراسر کره زمین افزایش یافته است (.)2

( .)23-25چگونگ��ی تاثیر میکروپالس��تیک بر موجودات آبزی

محصوالت پالستیکی دارای ویژگیهای مهم و قابلمالحظهای

از جمله ماهیان باعث نگرانی بس��یاری از محققان و شهروندان

مانند وزن س��بک ،دوام ،پایداری و تولید با هزینه کم هس��تند

شده اس��ت ( ،)27 ،26به دلیل اینکه میکروپالستیکها توسط

( .)3به نحوی که حدود  80درصد از پالس��تیکهای موجود در

بسیاری از گونههای دریایی ،بهخصوص ماهیان مصرف میشوند

دری��ا از طریق رودخانهها وارد اقیانوسها میگردد ،تخمین زده

( .)29 ،28ماهیان ممکن اس��ت بهصورت مس��تقیم (از ستون

شده است که حدود  5/35تریلیون ذرات میکروپالستیک شناور

آب یا رسوبات) و غیرمس��تقیم (از مصرف میکروارگانیسمهایی

در س��طوح دریا و اقیانوس هس��تند ( ،)4که بیشترین پسماند

که قبال میکروپالس��تیک مصرف کردهاند) میکروپالس��تیکها

خطرن��اک را تولید میکنن��د ( .)5پالس��تیکها ارزش زیبایی

را اس��تفاده کنن��د ( .)31 ،30میکروپالس��تیکها میتوانند در

محیط آب را کاهش میدهند و باقیماندههای پالس��تیک باعث

دس��تگاه گوارش موجودات آبزی ب��رای مدتزمان زیادی باقی

تهدید سالمت عمومی و از دست دادن تنوع زیستی میشوند (،6

بمانند ( )33 ،32و مانع ورود غذا ش��وند و راه روده را مس��دود

 .)7ماهیگیری تجاری ،کش��تیها و فعالیتهای دیگر در محیط

کنند ( .)34مصرف میکروپالس��تیک ب��ر فرایندهای بیولوژیکی

دریای��ی ،حدود  20درص��د از کل آلودگیهای پالس��تیکی در

مهم تاثیر میگذارد و س��بب اختالل غ��دد درون ریز میگردد

محیط دریایی را ش��امل میشوند ( .)8فرایند قطعه قطعه شدن

که به نوبه خود میتواند بر تحرک ،تولید مثل و ایجاد س��رطان

پالس��تیک از طریق نور (اثر نیروی تابش��ی) ،حرارت و اکسیژن

تاثیر بگذارد ( .)35مصرف میکروپالس��تیکها توسط موجودات

(اکسیداس��یون حرارتی) ،آب (هیدرولیز) و نیز موجودات ایجاد

دریایی بر س�لامت آنها از قبیل میزان مصرف مواد غذایی ،وزن،

میش��ود ( .)9 ،8بطریهای پالستیکی ،کیسههای پالستیکی و

رش��د و بهط��ور کلی بر جمعیت و زندگی آنه��ا اثرات نامطلوبی

توره��ای ماهیگیری برای مدتزمان طوالنی در محیطزیس��ت

داش��ته اس��ت ( .)36 ،29اثرات بالقوه میکروپالستیک بر روی

باق��ی میمانن��د و به میکروپالس��تیک تبدیل میش��وند (.)10

ش��بکه غذایی آبزیان بهطور چش��مگیری افزایشیافته اس��ت

میکروپالس��تیکها ک��ه ش��امل قطع��ات پالس��تیکی کوچک،

( .)36لذا تصمیم گرفته ش��د که در ای��ن تحقیق  6گونه ماهی

گرانول و الیاف هس��تند ،از اوایل قرن بیس��تم بهعنوان آالینده

از خلیجفارس که شامل شورت ماهیان (،)Sillago sihama

در نظر گرفته ش��دند ( .)12 ،11باقیماند ه پالس��تیک در تمام

خنو خاکس��تری ( ،)Diagramma pictumشوریده ماهیان

محیطهای دریایی از سطحیترین تا عمیقترین نقط ه اقیانوس

( ،)Otolithes ruberسرخو معمولی (،)Lutjanus johnii

( ،)13از خط س��احلی تا اقیانوس و از اس��توا ت��ا مناطق قطب

( ،)14در رس��وبات ( )16 ،15و حتی در یخ مناطق قطبی ()17

( )Scomberomorus commersonم��ورد بررس��ی ق��رار

گزارش ش��ده است .میکروپالستیکها از نظر منشأ به دو دسته

گیرد.

طبیعی (منابع گیاهی و حیوانی و برخی از میکروارگانیسمها) و

منطقه مورد مطالعه

مصنوعی (از مونومر اس��تخراج شده از نفت و گاز) تقسیمبندی

خلیجفارس پیش��روی آب اقیانوس هند در ناحی ه جنوبی فالت

میشوند ( .)18میکروپالستیک از مواد انسانی شامل محصوالت

ایران در حاش��یهای از اقیانوس هند اس��ت که در ش��مال غرب

آرایش��ی ،لب��اس و تایره��ای خ��ودرو بهوجود میآین��د (.)19
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هامور معمولی ( )Epinephelus coioidesو ش��یر ماهیان

خدیجه غطاوی و همکار

دریای عمان واقع ش��ده است ( .)37خلیجفارس دارای آب گرم

ماه��ی ( 6 ،)Sillago sihamaع��دد خن��و خاکس��تری

آب در خلیج فارس  28تا  30 0Cاست ،اما میتواند تا 35/8 0C

( 9 ،)Otolithes ruberع��دد س��رخو معمولی (Lutjanus

( 6 ،)Diagramma pictumع��دد ش��وریده ماه��ی

و ش��ور است و مس��احت آن به  240000 km2میرسد .دمای
نیز افزایش پیدا کند .همچنین به دلیل تبخیر زیاد شوری آن به

 6 ،)johniiعدد هامور معمولی ()Epinephelus coioides

 24تا  30درجه شمالی و  47تا  57درجه شرقی قرار دارد ،یکی

بهصورت تصادفی از بازار ماهی فروش��ان بندرعباس تهیه ش��د

و  3عدد ش��یر ماهی ()Scomberomorus commerson

مقادیر باالی 40 pptمیرسد ( .)38خلیجفارس که در موقعیت

(جدول .)42( )1قبل از کالبدش��کافی و آمادهسازی ،نمونههای

از مهمترین آبراهههای دنیاس��ت ،بهطوریکه حدود  60درصد

ماهی با آب شستشو داده شدند ،طول نمونه ماهیها با استفاده

حملونقل دریایی دنیا را به خود اختصاص داده اس��ت ( )39و

از خط ک��ش بیومتری اندازهگیری و وزن کل ماهیها توس��ط

سومین خلیج بزرگ پس از خلیجهای مکزیک و هادسون است

ت��رازو دیجیتالی با دقت  0/1 gاندازهگیری و یادداش��ت ش��د.

( .)37نمونهبرداری از بازار ماهی فروش��ان بندرعباس بهصورت

هرکدام از ماهیها از ناحیههای ش��کم در زاویه  45ºبین قاعده

خریداری تصادفی از ش��ش گون ه غالب ماهیان خلیجفارس در

باله و مقعد مورد کالبدش��کافی قرار گرفتند و دس��تگاه گوارش

پاییز  96انجام گرفت.

آنها اندازهگیری و یادداشت گردید و بافتهای جدا شده بهطور

مواد و روشها

مجزا همراه با برچسب در داخل پالستیکهای زیپدار قرار داده

ای��ن پژوهش یک مطالع��ه تجربی بود ،که با اس��تفاده از روش

شدند و سپس درون یخدان محتوی پودر یخ ،جهت آمادهسازی

و رنگ میکروپالس��تیکها در ماهیان فوق الذکر پرداخته شده

دمای  -20 ºCدر یخچال نگهداری شدند (.)43 ،28

و آنالیز به آزمایش��گاه دانش��گاه هرمزگان منتقل گردیدند و در

هضم کردن بافت و شناورسازی به بررسی فراوانی ،توزیع ،شکل

 -روش جداسازی میکروپالستیک از گونههای ماهیان:

است.

 -مواد و دستگاه:

برای استخراج میکروپالس��تیکها ابتدا نمونهها به مدت 72 h

بس��یاری از تجهی��زات نمونهبرداری از طریق لب��اس و یا ذرات

در آون در دم��ای  60 0Cقرار گرفتند .س��پس وزن نمونههای

به خطر میاندازد که این میتواند موجب برآورد بیش��تر غلظت

امعاء و احش��ای نمونههای خشک ش��ده ،برای هضم بافت نرم،

خشکشده اندازهگیری و یادداشت گردید .سپس براساس وزن

موج��ود در هوا ،تجزیه و تحلیل میکروپالس��تیک را در محیط

ب��ه هر نمون��ه  10 mLمحلول  10درصد  KOHاضافه ش��د

میکروپالستیک ،در نمونهشود .به دلیل توانایی میکروپالستیکها

و برای هضم بهتر در ش��یکر ق��رار گرفت ( .)44بعد از آن فیلتر

در معلق ش��دن در هوا و ایجاد مش��کل هنگام تجزیه و تحلیل

کاغ��ذی واتمن ب��ا مش  0/45 µmبا آب مقطر شستش��و داده

( ،)40تمامی مراحل انجام آزمایش تحت ش��رایط استریل و زیر

هود انجام شد و تمامی ظروف مورد استفاده با آب مقطر دو بار

ش��د و محلول حاصل از هضم بافتها درون یک بالن ژوژه صاف

پوش��انده ش��دند ( .)41 ،15محدوده استریومیکروسکوپ قبل

به حداقل رس��اندن خطا و آلودگی از فیبره��ای معلق در هوا).

ش��د و روی قیفها فویل آلومینیومی پوش��انده ش��د (بهمنظور

تقطیر شس��ته شده و پس از خشک شدن با فویل آلومینیومی

از ب��از ک��ردن و تجزیه و تحلیل ظروف پت��ری دیش که در آن

تحلیل بعدی قرار داده ش��دند ( .)45در مرحله بعد 15 g/mL

میکروپالستیکها نگهداری میشدند ،تمیز شد.

 -نمونهبرداری ماهیان:

س��دیم یدید ( )NaIمحلول برای جداسازی میکروپالستیکها
از طری��ق شناورس��ازی از فیلتره��ای حاوی م��واد باقیمانده از

پژوه��ش حاض��ر ،در شهرس��تان بندرعب��اس ،واقع در اس��تان

هضم بافت تهیه ش��د و به هر ارلن اضافه ش��د .س��پس محلول

هرمزگان انجام ش��د .برای انجام تحقیق تعداد  8عدد ش��ورت
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س��پس فیلتره��ا در پتری دیشهای درپ��وشدار برای تجزیه و

بررسی میکروپالستیک ها در دستگاه گوارش ...

دادهه��ا به صورت مقدار میانگی��ن  ±انحراف معیار (mean ±

به همراه فیلتر به مدت  5 minداخل دس��تگاه اولتراس��ونیک

 )SDبیان و نمودارها با استفاده از نرم افزار  Excelرسم شدند.

( )Sonicated agitatedقرار داده شد .مواد رویی جمعآوری

شده ،بعد از ته نشین شدن ،به مدت  5 minسانتریفیوژ شدند

یافتهها

و داخل یک بطری قرار داده ش��دند و محلول باقیمانده به فیلتر

در همه گونههای مورد مطالعه در این پژوهش بجز گونه ش��یر

کاغذی در دس��تگاه ایجادکنن��ده خأل (پمپ وکی��وم) با فیلتر

ماهی ( )Scomberomorus commersonمیکروپالستیک

واتمن  0/45 µmاضافه ش��د .پ��ساز آن فیلترها درون پتری

مش��اهده ش��د .ش��کل  1نمونهای از تصاویر میکروپالس��تیک

دیش شیش��های با درپوش برای تجزیهو تحلیل بعدی قرار داده

مش��اهده شده در بافت ماهی است که اعداد روی تصاویر بزرگ

شدند .فیلترها زير استریو ميكروسكوپ بررسی شدند و تصاوير

نمایی میکروپالستیک بهوسیله دستگاه استریو میکروسکوپ را

با دوربين ديجيتال اس��تریو ميكروسكوپ گرفته شد .بهمنظور

نشان میدهد.
اطمینان بیشتر از آزمون س��وزن داغ نیز استفاده گردید (.)44
بطری قرار داده شدند و محلول باقیمانده به فیلتر کاغذی در دستگاه ایجادکننده خأل (پمپ وکیوم) با فیلتر واتمن 0/45 µm

شدند.و فیلترها زیر
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با استفاده از نرم افزار  Excelرسم شدند.

ﺷﻮرت ﻣﺎﻫﻲ
ﺧﻨﻮ ﺧﺎﻛﺴﺘﺮي
ﺷﻮرﻳﺪه ﻣﺎﻫﻲ
ﺳﺮﺧﻮ ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ
افتهها
ی
ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ
ﻫﺎﻣﻮر

Sillago sihama

Diagramma pictum
Otolithes ruber
Lutjanus johnii

Epinephelus coioides
Scomberomorus
ﺷﻴﺮ ﻣﺎﻫﻲ
 commersonدر این
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ﭘﻼژﻳﻚ

پژوهش بجز گونه شیر ماهی ( )Scomberomorus commersonمیکروپالستیک

مشاهده شد .شکل  1نمونهای از تصاویر میکروپالستیک مشاهده شده در بافت ماهی است که اعداد روی تصاویر بزرگ
-

روش ﺟﺪاﺳﺎزي ﻣﻴﻜﺮوﭘﻼﺳﺘﻴﻚ از ﮔﻮﻧﻪﻫﺎي ﻣﺎﻫﻴﺎن:

نمایی میکروپالستیک بهوسیله دستگاه استریو میکروسکوپ را نشان میدهد.

ﺑﺮاي اﺳﺘﺨﺮاج ﻣﻴﻜﺮوﭘﻼﺳﺘﻴﻚﻫﺎ اﺑﺘﺪا ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﺪت  72 hدر آون در دﻣﺎي  60 0Cﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ .ﺳﭙﺲ وزن ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎي

ﺧﺸﻚ ﺷﺪه اﻧﺪازهﮔﻴﺮي و ﻳﺎدداﺷﺖ ﮔﺮدﻳﺪ .ﺳﭙﺲ ﺑﺮاﺳﺎس وزن اﻣﻌﺎء و اﺣﺸﺎي ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎي ﺧﺸﻚ ﺷﺪه ،ﺑﺮاي ﻫﻀﻢ ﺑﺎﻓﺖ ﻧﺮم ،ﺑﻪ
ﻫﺮ ﻧﻤﻮﻧﻪ  10 mLﻣﺤﻠﻮل  10درﺻﺪ  KOHاﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪ و ﺑﺮاي ﻫﻀﻢ ﺑﻬﺘﺮ در ﺷﻴﻜﺮ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ ) .(44ﺑﻌﺪ از آن ﻓﻴﻠﺘﺮ ﻛﺎﻏﺬي
واﺗﻤﻦ ﺑﺎ ﻣﺶ  0/45 µmﺑﺎ آب ﻣﻘﻄﺮ ﺷﺴﺘﺸﻮ داده ﺷﺪ و ﻣﺤﻠﻮل ﺣﺎﺻﻞ از ﻫﻀﻢ ﺑﺎﻓﺖﻫﺎ درون ﻳﻚ ﺑﺎﻟﻦ ژوژه ﺻﺎف ﺷﺪ و روي
ﭘﺘﺮي دﻳﺶﻫﺎي درﭘﻮشدار ﺑﺮاي ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺑﻌﺪي ﻗﺮار داده ﺷﺪﻧﺪ ) .(45در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻌﺪ  15 g/mLﺳﺪﻳﻢ ﻳﺪﻳﺪ )(NaI
ﻣﺤﻠﻮل ﺑﺮاي ﺟﺪاﺳﺎزي ﻣﻴﻜﺮوﭘﻼﺳﺘﻴﻚﻫﺎ از ﻃﺮﻳﻖ ﺷﻨﺎورﺳﺎزي از ﻓﻴﻠﺘﺮﻫﺎي ﺣﺎوي ﻣﻮاد ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪه از ﻫﻀﻢ ﺑﺎﻓﺖ ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪ و ﺑﻪ ﻫﺮ
ارﻟﻦ اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪ .ﺳﭙﺲ ﻣﺤﻠﻮل ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﻓﻴﻠﺘﺮ ﺑﻪ ﻣﺪت  5 minداﺧﻞ دﺳﺘﮕﺎه اوﻟﺘﺮاﺳﻮﻧﻴﻚ ) (Sonicated agitatedﻗﺮار داده
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فارس
مطالعه
های
شده از
استخراج
کهای
شکل -1
خلیج
مورد
های
گونه
از
شده
استخراج
های
میکروپالستییک
دﺳﺘﮕﺎهت
میکروپالس
نماییاز
نمایی
شکل 1ﺑﻪ-
فارساز آن
ﺷﺪ .ﭘﺲ
خلیجدراﺿﺎﻓﻪ
مطالعه0
µmدر/45
موردواﺗﻤﻦ
ﻓﻴﻠﺘﺮ
گون(هﺑﺎ
وﻛﻴﻮم
ﭘﻤﭗ
اﻳﺠﺎدﻛﻨﻨﺪه ﺧﻸ )
ﻛﺎﻏﺬياز در
ﻓﻴﻠﺘﺮ
ﻣﺤﻠﻮل ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪه

ﻓﻴﻠﺘﺮﻫﺎ درون ﭘﺘﺮي دﻳﺶ ﺷﻴﺸﻪاي ﺑﺎ درﭘﻮش ﺑﺮاي ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺑﻌﺪي ﻗﺮار داده ﺷﺪﻧﺪ .ﻓﻴﻠﺘﺮﻫﺎ زﻳﺮ اﺳﺘﺮﻳﻮ ﻣﻴﻜﺮوﺳﻜﻮپ
ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺪﻧﺪ و ﺗﺼﺎوﻳﺮ ﺑﺎ دورﺑﻴﻦ دﻳﺠﻴﺘﺎل اﺳﺘﺮﻳﻮ ﻣﻴﻜﺮوﺳﻜﻮپ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ .ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻃﻤﻴﻨﺎن ﺑﻴﺸﺘﺮ از آزﻣﻮن ﺳﻮزن داغ ﻧﻴﺰ
گونه±ها (meanﺑﻴﺎن و ﻧﻤﻮدارﻫﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺮم
ک)SD
ﻣﻌﻴﺎر
ﻣﻘﺪار ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
سوم /ﺑﻪ
دادهﻫﺎ
فراوان(.
دوره44
ﮔﺮدﻳﺪ )
پاییز 1398
دوازدهم/
اﻧﺤﺮافتفکی
مشاهده ±شده به
ﺻﻮرتکهای
کروپالستی
شمارهی
یم
اﺳﺘﻔﺎدهدرصد
-

اﻓﺰار  Excelرﺳﻢ

ﺷﺪﻧﺪ.
ijhe.tums.ac.ir

452
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ﻗﻴﻒﻫﺎ ﻓﻮﻳﻞ آﻟﻮﻣﻴﻨﻴﻮﻣﻲ ﭘﻮﺷﺎﻧﺪه ﺷﺪ )ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر ﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ رﺳﺎﻧﺪن ﺧﻄﺎ و آﻟﻮدﮔﻲ از ﻓﻴﺒﺮﻫﺎي ﻣﻌﻠﻖ در ﻫﻮا( .ﺳﭙﺲ ﻓﻴﻠﺘﺮﻫﺎ در

ﺻﺪ ،ﻣﺎﻫﻲ
ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ ) 6 (Lutjannus johniiدرﺻ
ﻟﻲ
ﺳﭙﺲ ﺳﺮﺧﻮ
 266 (Diagrammدرﺻﺪ ،ﺲ
ﺧﺎﻛﺴﺘﺮي )ma pictum
ي
ﮔﻮﻧﻪ ﺧﻨﻮ
ﺳﭙﺲ ﻪ
ت
ﺷﻮرت ﻣﺎﻫﻴﺎن
ﺷﻮرﻳﺪه ) 5 (Ottolithes rubeerدرﺻﺪ و ﻣﺎﻫﻲ ﻫﺎﻣﻮر ) 1 (Epinephellus coioidesدرﺻﺪ ﻫﺴﺖ ﻛﻪ ﮔﻮﻧﻪ
ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه ﺑﻪ
ه
ﻓﺮاواﻧﻲ ﻣﻴﻜﺮوﭘﻼﺳﺘﻴﻚﻫﺎي
ﻲ
ﻼﺳﺘﻴﻜﻲ اﺳﺖ .درﺻﺪ
ﺧﺺ ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ ﺑﺮﺮاي آﻟﻮدﮔﻲ ﭘﻼ
) (Sillago sihamaﺷﺎﺧ
خدیجه غطاوی و همکار

ﺪه اﺳﺖ.
ﮔﻮﻧﻪﻫﺎ در ﻧﻤﻮدار  1ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪ
ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻧﻪ

نمودار  -1درصد فراوانی میکروپالستیکهای مشاهدهشده به تفکیک گونههای مورد مطالعه در آبهای خلیج فارس

 -نتایج فراوانی میکروپالس�تیک در گونههای ماهیان براساس

 -درصد فراوانی میکروپالستیکهای مشاهدهشده به تفکیک

ي ﺧﻠﻴﺞ
ﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﮔﻮﻧﻪﻫﻫﺎي ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻟﻌﻪ در آبﻫﺎي
ﺳﺘﻴﻚﻫﺎي ﻣﺸ
ﻧﻤﻮدار  -1درﺻﺪ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻣﻴﻜﺮوﭘﻼﺳ
شکل

گونهها

میکروپالس��تیکها در  6گون��ه از ماهیان خلیج فارس بررس��ی ﻓﺎرس اش��کال مختل��ف میکروپالس��تیکها مانن��د فیب��ر ،فیل��م و
فرگمن��ت در دس��تگاه گوارش ماهیان دریایی بجز ش��یر ماهی

ش��دند .در گون��ه Scomberomorus commerson

میکروپالس��تیک مش��اهده نش��د .طب��ق نتایج بهدس��ت آمده

( )Scomberomorus commersonمش��اهده ش��د.

( )Sillago sihamaبا  62درصد ،سپس گونه خنو خاکستری

بودند و به عبارتی بیش از نیمی از میکروپالستیکها در هر یک

میکروفیبرها بیشترین اشکال میکروپالستیکها در اکثر ماهیان

بیش��ترین میکروپالس��تیکها ب��رای گون��ه ش��ورت ماهی��ان

از  6گونه را ش��امل شدند .درصد میکروپالستیکهای پیدا شده

( 26 )Diagramma pictumدرصد ،س��پس سرخو معمولی

به تفکیک گونهها در نمودار  3نشان دادهشده است.

( 6 )Lutjanus johniiدرصد ،ماهی ش��وریده (Otolithes

 5 )ruberدرصد و ماهی هامور ()Epinephelus coioides

 1درصد هس��ت که گونه شورت ماهیان ()Sillago sihama

بحث

میکروپالستیکهای مشاهدهشده به تفکیک گونهها در نمودار

بهعنوان یک مش��کل جهانی رو به افزایش ،شناخته شدند (.)8

پالس��تیکها از جمله آلودهکنندههای محیط زیست هستند که

شاخص مناس��بی برای آلودگی پالستیکی است .درصد فراوانی

این نوع آلودگی س��بب نگرانی مجامع جهانی شده است بهدلیل

 1نشان داده شده است.

 -نتایج فراوانی میکروپالس�تیکهای استخراجشده براساس

اینکه میتواند بهعنوان یک تهدید برای حیاتوحش باش��د و

پالس��تیکها بس��ته به نوع کارب��رد آن در صنای��ع مختلف به

کند ( .)11تا بهحال ،بیش از  660گونه دریایی در سراسر جهان

رنگ

اقتصاد و زندگی افراد وابس��ته به دریا را با مشکل جدی مواجه

( .)47رنگهای متنوعی در الیاف و فرگمنتها مشاهده شد که

ع��وارض زیادی برای مص��رف کنندگان آن ،ب��ه خصوص برای

پالستیکی قرار گرفتهاند ( .)48حضور میکروپالستیک میتواند

شده طیف گستردهای از منابع میکروپالستیک را نشان میدهد

جانوران و انس��انها داشته باش��د ( .)43براساس نتایج برخی از

رنگهای یافت شده آبی ،سیاه ،قرمز ،سفید و صورتی بودند که

ج فارس حاوی میکروپالستیک
ماهیان نمونه برداری شده از خلی 

بیشترین درصد متعلق به رنگ آبی است که در نمودار  2نشان

بودند .در مطالعه حاضر ،حضور میکروپالس��تیکها در  6گونه

دادهشده است.
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رنگهای مختلفی تولید میش��وند ( .)46رنگهای شناس��ایی

شناختهشدهاند که به صورتهای مختلف تحت تاثیر زبالههای

ﺸﺎن ﻣﻲدﻫﺪ ) 4
ﮔﺴﺘﺮدهاي از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻴﻜﺮوﭘﭘﻼﺳﺘﻴﻚ را ﻧﺸ
 .(47رﻧﮓﻫﺎي ﻣﺘﺘﻨﻮﻋﻲ در اﻟﻴﺎف و ﻓﺮﮔﻤﻨﺖﻫﺎ ﻣﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ ﻛﻪ رﻧﮓﻫﺎي
ﺻﻮرﺗﻲ ﺑﻮدﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﻴﺸ
ﺗ
ﻳﺎﻓﺖ ﺷﺪه آآﺑﻲ ،ﺳﻴﺎه ،ﻗﺮﻣﺰﺰ ،ﺳﻔﻴﺪ و
ﺸﺘﺮﻳﻦ درﺻﺪ ﻣﺘﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ رﻧﮓ ﺑآﺑﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ در ﻧﻤﻮدار  2ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه
اﺳﺖ.

بررسی میکروپالستیک ها در دستگاه گوارش ...
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ﻣﻴﻜﺮوﭘﻼﺳﺘﻴﻚ ﻫﺎي اﺳﺘﺨﺮاج ﺷﺪه

80
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0

ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﻣﺎﻫﻲﻫﺎي ﻣﻮرد ﻣﻄﻄﺎﻟﻌﻪ

ج شده براساس رنگ در گون ه ماهیان مورد مطالعه صید شده در خلیج فارس
نمودار  -2فراوانی میکروپالستیکهای استخرا 

ﺷﺪه در
ﻜﺮوﭘﻼﺳﺘﻴﻚﻫﻫﺎي اﺳﺘﺨﺮاج ﺷﺪه ﺑﺮاﺳﺎس رﻧﮓ در ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺻﻴﺪ ﺷ
ﻧﻤﻮدار  -2ﻓﺮاواﻧﻲ ﻣﻴﻜ

-

ﻫﺎي ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺮاﺳﺎﺎس ﺷﻜﻞ
ﻣﻴﻜﺮوﭘﻼﺳﺘﻴﻚ در ﮔﻮﻧﻪ ي
ﻚ
ﻧﺘﺘﺎﻳﺞ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻣ

90%
80%
70%

اﺷﻜﺎل ﻣﺨﺘﻠﻒ از ﻣﻴﻜﺮوﭘﻼﺳﺘﻴﻚ ﻫﺎي اﺳﺘﺨﺮاج ﺷﺪه

ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس

100%

ﺷﻴﺮ ﻣﺎﻫﻲ
60%درﻳﺎﻳﻲ ﺑﺠﺰ ﺷ
در دﺳﺘﮕﺎه ﮔﻮاررش ﻣﺎﻫﻴﺎن د
ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻓﻴﺒﺮ ،ﻓﻴﻠﻢ و ﻓﺮﮔﻤﻨﺖ ر
ﺪ
ﺳﺘﻴﻚﻫﺎ
ﺨﺘﻠﻒ ﻣﻴﻜﺮوﭘﻼﺳ
اﺷﻜﺎل ﻣﺨﺘ
50%

در اﻛﺜﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺑﻮدﻧﺪ و ﺑﻪ
 (Scomberromorus comﻣﺸﺎﺎﻫﺪه ﺷﺪ .ﻣﻴﻜﺮﺮوﻓﻴﺒﺮﻫﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻳﻦ اﺷﻜﺎل ﻣﻴﻜﺮﺮوﭘﻼﺳﺘﻴﻚﻫﺎ ر
)mmerson
40%

ﻗﻄﻌﻪ

30%ﻫﻫﺎي ﭘﻴﺪا ﺷﺪه ﺑﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ
ﺷﺎﻣﻞ ﺷﺪﻧﺪ .درﺻﺪ ﻣﻴﻜﺮوﭘﻼﺳﺘﻴﻚ
ﻫﺎ در ﻫﺮ ﻳﻚ از  6ﮔﻮﻧﻪ را ﻞ
ﺑﻴﺶ از ﻧﻴﻤﻲ از ﻣﻴﻜﺮوﭘﻼﺳﺘﻴﻚ ﺎ
ﻋﺒﺎرﺗﻲ ﺶ
ﻓﻴﻠﻢ

ﻧﻤﻮدار  3ﻧﺸﺎن دداده ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﮔﻮﻧﻪﻫﺎ در ﻧﻤ

20%

ﻓﻴﺒﺮ

10%
Diagramma Silla
ago sihama
pictum

Epinephelus Lutjanus
L
johniOto
olithes ruber
coioides

0%

ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺎﻫﻫﻲﻫﺎي ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻟﻌﻪ

نمودار  -3فراوانی میکروپالستیک در گون ه ماهیان مورد مطالعه صید شده در خلیج فارس

ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺻﻴﺪ ﺷﺪه در ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس
ﻧﻤﻮدار  -3ﻓﻓﺮاواﻧﻲ ﻣﻴﻜﺮوﭘﭘﻼﺳﺘﻴﻚ در ﮔﮔﻮﻧﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻮ

مصارف انس��انی م��ورد ارزیابی ق��رار گرفتند .در ای��ن مطالعه

ک��ه مصرف میکنند عمدتا مربوط به زیس��تگاه ماهیها اس��ت

ﺷﺪﻧﺪ ).(8
ﺟﻬﺎﻧﻲ رو ﺑﻪ اﻓﺰاﻳﺶ ،ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷ
ﻋﻨﻮان ﻳﻚ ﻣﺸﻜﻞ ﺟ
آﻟﻮدهﻛﻨﻨﺪهﻫﺎي ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ ﻫﺴﺘﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ ن
ﻫﺎ از ﺟﻤﻠﻪ ه
ﭘﻼﺳﺘﻴﻚ ﺎ

میانگی��ن غلظت میکروپالس��تیکها در گونه ماهیهای دریایی

( .)50میکروپالس��تیکها معموال در مجرای گوارشی و دستگاه

ﻋﻨﻮان ﻳﻚ ﺗﻬﺪﻳﺪ ﺑﺮﺮاي ﺣﻴﺎت وﺣﺶ
اﻳﻦ ﻧﻮع آﻟﻮﻮدﮔﻲ ﺳﺒﺐ ﻧﮕﺮﺮاﻧﻲ ﻣﺠﺎﻣﻊ ﺟﻬﺎﺎﻧﻲ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺑﻪدﻟﻴﻞ اﻳﻨﻜﻪ ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ن
ﺶ ﺑﺎﺷﺪ و

خلیج فارس بهترتیب فیبر ( 87درصد) ˂ فرگمنت ( 11درصد)

گوارش بزرگتر از س��ایر اعضای بدن هستند ،زیرا مواد بزرگتر

ﮔﻮﻧﻪ درﻳﺎﻳﻲ در ﺳﺮااﺳﺮ ﺟﻬﺎن
اﻗﺘﺼﺎد و زﻧﺪﺪﮔﻲ اﻓﺮاد واﺑﺴﺘﺘﻪ ﺑﻪ درﻳﺎ را ﺑﺎ ﻣﺸﻜﻞ ﺟﺪي ﻣﻮﻮاﺟﻪ ﻛﻨﺪ ) .(11ﺗﺎ ﺑﻪ ﺣﺎل ،ﺑﻴﺶ از  660ﻪ

˂ فیلم ( 2درصد) بود .طبق نتایج بهدستآمده فیبرها با اندازه

میتوانند به راحتی به محیط گوارش وارد شوند ( .)49روشهای

اﻧﺪ ) .(48ﺣﻀﻮر ﻣﻴﻜﺮوﭘﻼﺳﺘﻴﻚ ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ
ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ زﺑﺎﺎﻟﻪﻫﺎي ﭘﻼﺳﺘﻴﻜﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻧﺪ
ﻒ
ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪﺪهاﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرتﻫﺎي

 10تا  ،5000 µmشایعترین اشکال میکروپالستیک برای انواع

مختلفی برای هضم بافت موجودات استفاده شده است که یکی

ﺷﺪ ) .(43ﺑﺮ س
ﺴﺎنﻫﺎ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷ
ﻣﺼﺮف ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن آن ،ﺑﻪ ﺧﺼﻮص ﺑﺮاي ﺟﺎﻧﻮران و اﻧﺴ
ف
ﺎدي ﺑﺮاي
ﻋﻮارض زﻳ د
اﺳﺎس ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺮﺧﻲ از ﻣﺎﻫﻴﺎن

ﺣﻀﻮر ﻣﻴﻜﺮوﭘﻼﺳﺘﻴﻚﻫﺎ در  6ﮔﻮﻧﻪﻪ ﻣﺎﻫﻲ در
ر
ي
ﺑﺮداري ﺷﺪه از ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس ﺣﺎوي ﻣﻴﻜﺮوﭘﻼﺳﺘﻴﻚ ﺑﻮدﻧﺪ .در ﻣﻄﺎﻟﻌﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ،
ﻧﻤﻮﻧﻪ
ﻓﺎرس ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮررﺳﻲ دﺳﺘﺮﺳﻲ زﻳﺴﺘﻲ و ﻣﺼﺎررف اﻧﺴﺎﻧﻲ ﻣﻮرد ارزﻳﺎﺑﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ .در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻏﻠﻈﺖ
ﺧﻠﻴﺞ س
دوره دوازدهم /شماره سوم /پاییز 1398

ﺒﺮ ) 87درﺻﺪ( ˂ ﻓﺮﮔﻤﻨﺖ ) 11ددرﺻﺪ( ˂ ﻓﻴﻠﻢ ) 2درﺻﺪ(
ﺘ
ﻜﺮوﭘﻼﺳﺘﻴﻚﻫﺎ در ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺎﻫﻲﻫﺎي درﻳﺎﻳﻳﻲ ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس ﺑﻪﺗﺮﺗﻴﺐ ﻓﻴ
ﻣﻴ
454
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ﺗﺮﻳﻦ اﺷﻜﺎل ﻣﻴﻜﻜﺮوﭘﻼﺳﺘﻴﻚ ﺑﺮاي اﻧﻮاع ﮔﻮﻧﻪﻫﺎي ﻣﺎﻫﻴﺎن
ﺑﻮد .ﻃﺒﻖ ﻧﺘﺘﺎﻳﺞ ﺑﻪدﺳﺖ آﻣﻣﺪه ﻓﻴﺒﺮﻫﺎ ﺑﺎ اﻧﺪﺪازه  10ﺗﺎ  ،5000 µmﺷﺎﻳﻊ ﺮ

ﺳﺖ ).(50
ﺑﻮدﻧﺪ ) (49 ,29 ,28ﻛﻛﻪ ﻧﻮع ﻣﻴﻜﺮوﭘﭘﻼﺳﺘﻴﻜﻲ ﻛﻪ ﻣﺼﺮف ﻣﻲﻛﻨﻨﻨﺪ ﻋﻤﺪﺗﺎ ﻣﺮﺑﻮﻮط ﺑﻪ زﻳﺴﺘﮕﺎﺎه ﻣﺎﻫﻲﻫﺎ اﺳﺖ
ﮔﻮارﺷﻲ و دﺳﺘﮕﺎه ﮔﮔﻮارش ﺑﺰرگﺗﺮ از ﺳﺎﻳﺮ اﻋﻀﺎي ﺑﺪن ﻫﺴﺘﻨﺪ ،زﻳﺮا ﻣﻮاد ﺑﺰرگﺗﺮﺮ ﻣﻲﺗﻮاﻧﻨﺪ
ﻜﺮوﭘﻼﺳﺘﻴﻚﻫﺎ ﻣﻌﻤﻮﻻ ددر ﻣﺠﺮاي ﺷ
ﺘ
ﻣﻴ

] [ Downloaded from ijhe.tums.ac.ir on 2023-01-08

ﺑﺤﺚ
در خلیج فارس به منظور بررس��ی دسترس��ی زیس��تی و
ماهی

گونههای ماهیان بودند ( )49 ،29 ،28که نوع میکروپالستیکی

خدیجه غطاوی و همکار

از این روشها اس��تفاده از اس��ید  HClاست ( )51که به دلیل

هستند و گونه ش��یر ()Scomberomorus commerson

مطالع��ه حاض��ر (اس��تخراج میکروپالس��تیکها با اس��تفاده از

تغذیه آن باش��د .بهطور کلی ماهیان ک��فزی و نزدیک به کف

میکروپالس��تیک مصرف نکرده اس��ت که میتواند به دلیل نوع

مش��کالت ناش��ی از این روش ،میتوان روش مورد استفاده در

دارای میکروپالس��تیک بیش��تری نس��بت به ماهیان سطحزی

 )NaIرا بهعنوان یک پروتکل بس��یار کارآمد برای جداس��ازی

هستند ( .)53نتایج نشان داده است که رسوبات بهعنوان سینک

میکروپالستیکها بهکار برد ( .)52راندمان مطلوب هضم ،زمان

و منبع ثانویه میکروپالس��تیکها عم��ل میکنند ( .)54فراوانی

و هزینه استفاده و حذف موثر مواد مقاوم در برابر هضم ،مزایای

میکروپالس��تیک با توجه به نتایج بهدست آمده در این تحقیق،

عمده پروتکل توس��عه یافته اس��ت .فراوانی میکروپالستیک در

در مقایسه با سایر مطالعات انجام گرفته مانند آسیا ( ،)52چین

محیط دس��تگاه گوارش متغیر اس��ت که نش��اندهنده متفاوت

( ،)54سواحل بریتانیا ( )55و سایر تحقیقات انجام شده بهطور

بودن مق��دار و نوع مواد غذایی مصرف ش��ده در بین گونههای

قابل توجهی کمتر بود .مقایس��ه فراوانی میکروپالس��تیکهای

مختلف است ( .)49مقایسه میکروپالستیک در ماهیان مختلف

مطالعهﻪﻃﻮر ﻛﻠ
آن ﺑﺎﺷﺪ .ﺑ
ﺗﻐﺬﻳﻪ
گونهﻞ ﻧﻮع
درﺑﻪ دﻟﻴ
ﺗﻮاﻧﺪ
یافتﻛﻪ ﻣﻲ
ﻣﺼﺮف ﻧﻜﺮده اﺳﺖ
ﻜﺮوﭘﻼﺳﺘﻴﻚ
 (Scomberomorusﻣﻴ
commerson
حاضرﻲبا س��ایر نقاط
مورد
ماهیان
ش��ده
)Sillago
(sihama
ش��ورت ماهی��ان
نش��ان داد که) گون�� ه

ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ
شدهﻧﺘﺎﻳﺞ
گزارش.(53
جدولي2ﻫﺴﺘﻨﺪ )
ﺎن ﺳﻄﺢز
بیش��تریﺸﺘﺮي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ
ﻜﺮوﭘﻼﺳﺘﻴﻚ ﺑﻴ
ﻛﻒ داراي ﻣﻴ
دارایﻳﻚ ﺑﻪ
ماهیاني و ﻧﺰد
دیگ��رﺎن ﻛﻒز
نس��بت به ﻣﺎﻫﻴ
است.
ﻣﺎﻫﻴدر
جهان،
پالس��تیکی
آلودگی

ﻛﻪ رﺳﻮﺑﺎت ﺑﻪﻋﻨﻮان ﺳﻴﻨﻚ و ﻣﻨﺒﻊ ﺛﺎﻧﻮﻳﻪ ﻣﻴﻜﺮوﭘﻼﺳﺘﻴﻚﻫﺎ ﻋﻤﻞ ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ ) .(54ﻓﺮاواﻧﻲ ﻣﻴﻜﺮوﭘﻼﺳﺘﻴﻚ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ
ﺑﻪدﺳﺖ آﻣﺪه در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ،در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ آﺳﻴﺎ ) ،(52ﭼﻴﻦ ) ،(54ﺳﻮاﺣﻞ ﺑﺮﻳﺘﺎﻧﻴﺎ ) (55و
ﺳﺎﻳﺮ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺑﻪﻃﻮر ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﻲ ﻛﻤﺘﺮ ﺑﻮد .ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻣﻴﻜﺮوﭘﻼﺳﺘﻴﻚﻫﺎي ﻳﺎﻓﺖ ﺷﺪه در ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻮرد
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮ ﻧﻘﺎط ﺟﻬﺎن ،در ﺟﺪول  2ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺟﺪول  -2ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻣﻴﻜﺮوﭘﻼﺳﺘﻴﻚﻫﺎي ﻳﺎﻓﺖ ﺷﺪه در ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮ ﻧﻘﺎط ﺟﻬﺎن
جدول  -2مقایسه فراوانی میکروپالستیکهای یافت شده در گونه ماهیان مورد مطالعه حاضر با سایر نقاط جهان
اﺷﻜﺎل

ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ

ﮔﻮﻧﻪ

Malysia

Johnius belangerii
Stolephorus waitei

ﻓﻴﺒﺮ ،ﻓﺮﮔﻤﻨﺖ ،ﮔﻠﻮﻟﻪ

China

Hyporhamphus intermedius

ﻓﻴﺒﺮ ،ﻓﺮﮔﻤﻨﺖ ،ﮔﻠﻮﻟﻪ،
ﻓﻴﻠﻢ

Northeast of Persian Gulf

ﻣﻴﻜﺮوﭘﻼﺳﺘﻴﻚ

ﻃﻴﻒ اﻧﺪازه )(µm

رﻓﺮﻧﺲ

>5000

)(52

>5000

)(54

ﻓﻴﺒﺮ ،ﻓﺮﮔﻤﻨﺖ ،ﮔﻠﻮﻟﻪ

100˂x˂5000

)(53

Musa Estuary of Persian Gulf

Platycephalus indicus, Saurida
tumbil, Sillago sihama,
Cynoglossus abbreviatus

ﻓﻴﺒﺮ ،ﻓﺮﮔﻤﻨﺖ ،ﮔﻠﻮﻟﻪ

100˂x˂1000

)(49

English Channel

Merlangius merlangus
Micromesistius poutassou
Trachurus trachurus
Trisopter

ﻓﻴﺒﺮ ،ﻓﺮﮔﻤﻨﺖ ،ﮔﻠﻮﻟﻪ،
ﻓﻴﻠﻢ

100˂x˂1000

)(28

British coast

Delphinus delphis

ﻓﻴﺒﺮ ،ﻓﺮﮔﻤﻨﺖ

>5000

)(55

Bandar Abbas, Persian Gulf

Sillago sihama
Diagramma pictum
Otolithes ruber
Lutjanus johnii Epinephelus
coioides

ﻓﻴﺒﺮ ،ﻓﺮﮔﻤﻨﺖ ،ﻓﻴﻠﻢ

10˂x˂5000

ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ

ﻧﺘﻴﺠﻪﮔﻴﺮي

455

دوره دوازدهم /شماره سوم /پاییز 1398

ﻃﺒﻖ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﻪدﺳﺖ آﻣﺪه در اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ،ﻣﻴﻜﺮوﭘﻼﺳﺘﻴﻚ در ﻫﻤﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺠﺰ ﺷﻴﺮ ﻣﺎﻫﻲ ) Scomberomorus
ijhe.tums.ac.ir

 (commersonﻳﺎﻓﺖ ﺷﺪ .ﻃﺒﻖ ﻣﺸﺎﻫﺪات ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﻮﺳﻂ اﺳﺘﺮﻳﻮﻣﻴﻜﺮوﺳﻜﻮپ ﭘﻠﻴﻤﺮﻫﺎي ﺗﺸﻜﻴﻞ دﻫﻨﺪه ﻣﻴﻜﺮوﭘﻼﺳﺘﻴﻚﻫﺎ
ﻋﻤﻮﻣﺎ ﻓﻴﺒﺮ و ﻓﺮﮔﻤﻨﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺑﺮاﺳﺎس ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ،ﮔﻮﻧﻪ  Sillago sihamaﺑﻪﻋﻨﻮان ﺷﺎﺧﺺ ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ ﺑﺮاي آﻟﻮدﮔﻲ
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Epinephelus coioides,
Platycephalus indicus,
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نتیجهگیری

 بسیاری از گونههای،)پالستیکهای سطح دریا تغذیه میکنند
خش��کزی و تاثیرات آنها و آلودگی س��واحل ص��ورت گیرد و

 میکروپالس��تیک در،طبق نتایج بهدس��ت آمده در این پژوهش

همچنین رفتار تغذیه نقش مهمی در جذب بقایای پالس��تیکی

Scomberomorus( همه ماهیان مورد مطالعه بجز شیر ماهی

توس��ط ماهیان دارد که اين موضوع نيازمند مطالعه بيشتر است

 طبق مشاهدات صورت گرفته توسط.) یافت شدcommerson

.و میتواند بهعنوان موضوع پيشنهادي مطالعات آتي ارائه گردد

استریومیکروسکوپ پلیمرهای تشکیل دهنده میکروپالستیکها

 گونه،عموما فیبر و فرگمنت هستند و براساس نتایج این تحقیق

مالحظات اخالقی

 بهعنوان ش��اخص مناس��بی برای آلودگیSillago sihama

 انتشار،نویس��ندگان کلیه نکات اخالقی شامل عدم سرقت ادبی

میکروپالس��تیکها بین گونههای مورد مطالعه در خلیج فارس

 تحریف دادهها و دادهس��ازی را در ای��ن مقاله رعایت،دوگان��ه

 از آنجا که میکروپالستیک توسط بسیاری از.پیشنهاد میگردد

.کردهاند

 این مطالعات باید در مورد موجوداتی،موجودات مصرف میشود

 پس��تانداران و پرن��دگان (که بهصورت انتخابی از،مثل نرمتنان

[ Downloaded from ijhe.tums.ac.ir on 2023-01-08 ]

References

7. Gall SC, Thompson RC. The impact of debris on
marine life. Marine Pollution Bulletin. 2015;92(12):170-79.
8. Andrady AL. Microplastics in the marine environment. Marine Pollution Bulletin. 2011;62(8):1596605.
9. Bergmann M, Gutow L, Klages M. Marine Anthropogenic Litter. New York: Springer; 2015.
10. Fossi MC, Romeo T, Baini M, Panti C, Marsili
L, Campani T, et al. Plastic debris occurrence, convergence areas and fin whales feeding ground in the
Mediterranean marine protected area Pelagos sanctuary: a modeling approach. Frontiers in Marine Science. 2017;4:167.
11. Ryan PG, Moore CJ, van Franeker JA, Moloney
CL. Monitoring the abundance of plastic debris in
the marine environment. Philosophical Transactions of the Royal Society B: Biological Sciences.
2009;364(1526):1999-2012.
12. Thompson RC, Olsen Y, Mitchell RP, Davis A,
Rowland SJ, John AW, et al. Lost at sea: where is all
the plastic? Science. 2004;304(5672):838-38.
13. Schlining K, Von Thun S, Kuhnz L, Schlining B,
Lundsten L, Stout NJ, et al. Debris in the deep: Using a 22-year video annotation database to survey
marine litter in Monterey Canyon, central California,
USA. Deep Sea Research Part I: Oceanographic Research Papers. 2013;79:96-105.

1. Mason SA, Garneau D, Sutton R, Chu Y, Ehmann
K, Barnes J, et al. Microplastic pollution is widely
detected in US municipal wastewater treatment plant
effluent. Environmental Pollution. 2016;218:104554.
2. Bouwmeester H, Hollman PC, Peters RJ. Potential
health impact of environmentally released micro-and
nanoplastics in the human food production chain: experiences from nanotoxicology. Environmental science & Technology. 2015;49(15):8932-47.
3. Ivleva NP, Wiesheu AC, Niessner R. Microplastic
in aquatic ecosystems. Angewandte Chemie International Edition. 2017;56(7):1720-39.
4. Mani T, Hauk A, Walter U, Burkhardt-Holm P. Microplastics profile along the Rhine River. Scientific
Reports. 2015;5:17988.
5. Karami MA, Farzadkia M, Jonidi Jaafari A, Nabizade R, Gohari MR, Karimaee M. Investigation of industrial waste management in industries located between Tehran and Karaj zone in 2009-2010. Iranian
Journal of Health and Environment. 2012;4(4):50718 (in Persian).
6. Thompson RC, Moore CJ, Vom Saal FS, Swan SH.
Plastics, the environment and human health: current
consensus and future trends. Philosophical Transactions of the Royal Society B: Biological Sciences.
2009;364(1526):2153-66.

456

1398  پاییز/ شماره سوم/دوره دوازدهم

ijhe.tums.ac.ir

[ Downloaded from ijhe.tums.ac.ir on 2023-01-08 ]

خدیجه غطاوی و همکار

14. Barnes DK, Galgani F, Thompson RC, Barlaz M.
Accumulation and fragmentation of plastic debris
in global environments. Philosophical Transactions of the Royal Society B: Biological Sciences.
2009;364(1526):1985-98.
15. Naji A, Ismail A, Ismail AR. Chemical speciation and contamination assessment of Zn and Cd
by sequential extraction in surface sediment of
Klang River, Malaysia. Microchemical Journal.
2010;95(2):285-92.
16. Naji A, Esmaili Z, Khan FR. Plastic debris and
microplastics along the beaches of the Strait of
Hormuz, Persian Gulf. Marine Pollution Bulletin.
2017;114(2):1057-62.
17. Obbard RW, Sadri S, Wong YQ, Khitun AA, Baker
I, Thompson RC. Global warming releases microplastic legacy frozen in Arctic Sea ice. Earth’s Future. 2014;2(6):315-20.
18. Alshehrei F. Biodegradation of synthetic and natural plastic by microorganisms. Journal of Applied &
Environmental Microbiology. 2017;5(1):8-19.
19. Paço A, Duarte K, da Costa JP, Santos PS, Pereira
R, Pereira M, et al. Biodegradation of polyethylene microplastics by the marine fungus Zalerion
maritimum. Science of the Total Environment.
2017;586:10-15.
20. Jeong C-B, Won E-J, Kang H-M, Lee M-C, Hwang
D-S, Hwang U-K, et al. Microplastic size-dependent
toxicity, oxidative stress induction, and p-JNK and
p-p38 activation in the monogonont rotifer (Brachionus koreanus). Environmental Science & Technology. 2016;50(16):8849-57.
21. McDevitt JP, Criddle CS, Morse M, Hale RC, Bott
CB, Rochman CM. Addressing the Issue of Microplastics in the Wake of the Microbead-Free Waters Act-A New Standard Can Facilitate Improved
Policy. Environmental Science & Technology.
2017;51(12):6611-17.
22. Cole M, Galloway TS. Ingestion of nanoplastics
and microplastics by Pacific oyster larvae. Environmental Science & Technology. 2015;49(24):1462532.
23. Bakir A, Rowland SJ, Thompson RC. Enhanced
desorption of persistent organic pollutants from
microplastics under simulated physiological condi-

1398  پاییز/ شماره سوم/دوره دوازدهم

ijhe.tums.ac.ir

tions. Environmental Pollution. 2014;185:16-23.
24. Hamlin HJ, Marciano K, Downs CA. Migration
of nonylphenol from food-grade plastic is toxic to
the coral reef fish species Pseudochromis fridmani.
Chemosphere. 2015;139:223-28.
25. Hu L, Su L, Xue Y, Mu J, Zhu J, Xu J, et al. Uptake, accumulation and elimination of polystyrene
microspheres in tadpoles of Xenopus tropicalis. Chemosphere. 2016;164:611-17.
26. Seltenrich N. New link in the food chain? Marine
plastic pollution and seafood safety. Environmental
Health Perspectives. 2015;123(2):A34-41.
27. Browne MA, Galloway T, Thompson R. Microplastic—an emerging contaminant of potential concern?
Integrated Environmental Assessment and Management: An International Journal. 2007;3(4):559-61.
28. Lusher A, Mchugh M, Thompson R. Occurrence of
microplastics in the gastrointestinal tract of pelagic
and demersal fish from the English Channel. Marine
Pollution Bulletin. 2013;67(1-2):94-99.
29. Rochman CM, Tahir A, Williams SL, Baxa DV,
Lam R, Miller JT, et al. Anthropogenic debris in seafood: Plastic debris and fibers from textiles in fish
and bivalves sold for human consumption. Scientific
Reports. 2015;5:14340.
30. Desforges J-PW, Galbraith M, Ross PS. Ingestion
of microplastics by zooplankton in the Northeast Pacific Ocean. Archives of Environmental Contamination and Toxicology. 2015;69(3):320-30.
31. Campbell SH, Williamson PR, Hall BD. Microplastics in the gastrointestinal tracts of fish and the water
from an urban prairie creek. Facets. 2017;2(1):395409.
32. Browne MA, Dissanayake A, Galloway TS, Lowe
DM, Thompson RC. Ingested microscopic plastic
translocates to the circulatory system of the mussel,
Mytilus edulis (L.). Environmental Science & Technology. 2008;42(13):5026-31.
33. Batel A, Linti F, Scherer M, Erdinger L, Braunbeck
T. Transfer of benzo [a] pyrene from microplastics to
Artemia nauplii and further to zebrafish via a trophic
food web experiment: CYP1A induction and visual
tracking of persistent organic pollutants. Environmental Toxicology and Chemistry. 2016;35(7):165666.

457

[ Downloaded from ijhe.tums.ac.ir on 2023-01-08 ]

... بررسی میکروپالستیک ها در دستگاه گوارش

34. Karlsson TM, Vethaak AD, Almroth BC, Ariese F,
van Velzen M, Hassellöv M, et al. Screening for microplastics in sediment, water, marine invertebrates
and fish: method development and microplastic accumulation. Marine Pollution Bulletin. 2017;122(12):403-408.
35. Lithner D. Environmental and health hazards of
chemicals in plastic polymers and products [dissertation]. Sweden: University of Gothenburg; 2011.
36. Lusher A, Welden N, Sobral P, Cole M. Sampling, isolating and identifying microplastics ingested by fish and invertebrates. Analytical Methods.
2017;9(9):1346-60.
37. Hajrasouliha O, Hassanzadeh S. The impact of
wind stress in modeling of oil pollution diffusion in
the Persian Gulf. Journal of Bioremediation & Biodegredation. 2015;6(2):1.
38. Naser HA. Assessment and management of heavy
metal pollution in the marine environment of the
Arabian Gulf: a review. Marine Pollution Bulletin.
2013;72(1):6-13.
39. Reynolds RM. Physical oceanography of the Gulf,
Strait of Hormuz, and the Gulf of Oman—Results
from the Mt Mitchell expedition. Marine Pollution
Bulletin. 1993;27:35-59.
40. Nuelle M-T, Dekiff JH, Remy D, Fries E. A new
analytical approach for monitoring microplastics
in marine sediments. Environmental Pollution.
2014;184:161-69.
41. Naji A, Esmaili Z, Mason SA, Vethaak AD. The
occurrence of microplastic contamination in littoral
sediments of the Persian Gulf, Iran. Environmental
Science and Pollution Research. 2017;24(25):2045968.
42. Li J, Yang D, Li L, Jabeen K, Shi H. Microplastics
in commercial bivalves from China. Environmental
Pollution. 2015;207:190-95.
43. Boerger CM, Lattin GL, Moore SL, Moore CJ.
Plastic ingestion by planktivorous fishes in the North
Pacific Central Gyre. Marine Pollution Bulletin.
2010;60(12):2275-78.
44. Karami A, Romano N, Galloway T, Hamzah H.
Virgin microplastics cause toxicity and modulate the
impacts of phenanthrene on biomarker responses in
African catfish (Clarias gariepinus). Environmental

Research. 2016;151:58-70.
45. Foekema EM, De Gruijter C, Mergia MT, van
Franeker JA, Murk AJ, Koelmans AA. Plastic in
north sea fish. Environmental Science & Technology.
2013;47(15):8818-24.
46. Wright SL, Thompson RC, Galloway TS. The physical impacts of microplastics on marine organisms: a
review. Environmental Pollution. 2013;178:483-92.
47. Gallagher A, Rees A, Rowe R, Stevens J, Wright P.
Microplastics in the Solent estuarine complex, UK:
an initial assessment. Marine Pollution Bulletin.
2016;102(2):243-49.
48. Claessens M, De Meester S, Van Landuyt L, De
Clerck K, Janssen CR. Occurrence and distribution of
microplastics in marine sediments along the Belgian
coast. Marine Pollution Bulletin. 2011;62(10):2199204.
49. Abbasi S, Soltani N, Keshavarzi B, Moore F,
Turner A, Hassanaghaei M. Microplastics in different tissues of fish and prawn from the Musa Estuary,
Persian Gulf. Chemosphere. 2018;205:80-87.
50. Pozo K, Gomez V, Torres M, Vera L, Nuñez D,
Oyarzún P, et al. Presence and characterization of
microplastics in fish of commercial importance from
the Biobío region in central Chile. Marine Pollution
Bulletin. 2019;140:315-19.
51. Collard F, Gilbert B, Eppe G, Parmentier E, Das
K. Detection of anthropogenic particles in fish stomachs: an isolation method adapted to identification
by Raman spectroscopy. Archives of Environmental
Contamination and Toxicology. 2015;69(3):331-39.
52. Karami A, Golieskardi A, Choo CK, Romano N,
Ho YB, Salamatinia B. A high-performance protocol
for extraction of microplastics in fish. Science of the
Total Environment. 2017;578:485-94.
53. Akhbarizadeh R, Moore F, Keshavarzi B. Investigating a probable relationship between microplastics
and potentially toxic elements in fish muscles from
northeast of Persian Gulf. Environmental Pollution.
2018;232:154-63.
54. Jabeen K, Su L, Li J, Yang D, Tong C, Mu J, et al.
Microplastics and mesoplastics in fish from coastal
and fresh waters of China. Environmental Pollution.
2017;221:141-49.
55. Nelms SE, Barnett J, Brownlow A, Davison

458

1398  پاییز/ شماره سوم/دوره دوازدهم

ijhe.tums.ac.ir

خدیجه غطاوی و همکار

[ Downloaded from ijhe.tums.ac.ir on 2023-01-08 ]

NJ, Deaville R, Galloway TS, et al. Microplastics
in marine mammals stranded around the British
coast: ubiquitous but transitory? Scientific Reports.
2019;9(1):1075.

1398  پاییز/ شماره سوم/دوره دوازدهم

ijhe.tums.ac.ir

459

Iran. J. Health & Environ., 2019, Vol. 12, No. 3

Available online: http://ijhe.tums.ac.ir
Original Article

Assessment of microplastics in the gastrointestinal tract of some fish caught for
human consumption in Bandar Abbas, the Persian Gulf
Kh Ghattavi, A Naji*
Department of Fisheries, Faculty of Marine Science and Technology, University of Hormozgan, Hormozgan, Iran

A RT I C L E I N F O R M AT I O N :

ABSTRACT
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Background and Objective: Microplastics (MPs) are well-known emerging
contaminants in the marine environment. A key route by which MPs can directly
affect marine life is through ingestion.
Materials and Methods: In order to investigate and measure MPs in the Persian
Gulf, random sampling and digestion of tissues and flotation of MPs were used.
This method has been used to study the frequency, distribution, shape and color
of MPs in in the digestive system of fish in the Persian Gulf.
Results: According to the results, the highest concentration of extracted MPs
were found in Sillago sihama (62%), Diagramma pictum (26%), Lutjanus johnii
(6%), Otolithes ruber (5%), Epinephelus coioides (1%). However, MPs were not
observed in Scomberomorus commerson.
Conclusion: The relative contribution of different forms of MPs in any fish
showed that microfibers with the most abundant forms of MPs and fragments
and films were observed to have the lowest concentration of 11% and 2%,
respectively. Based on our results, it is suggested that Sillago sihama is suitable
indicator of MPs contamination among studied fish in the Persian Gulf. Ingestion
of MPs provides a potential pathway for the transfer of plastic additives, metals,
PAHs and other POPs to wildlife and human consumers of fish. Therefore, more
comprehensive investigations on MPs and nano-plstics should be conducted in
food chain of seafood.
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