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 خلیج چابهارماهیان غالب از گونه  5در  ها کیپالست کرویمآلودگی مطالعه 

 )استان سیستان و بلوچستان( 
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 چکیده

درصد از  60-80 حدود باشد.ها به علت کاربردهای فراوان آن رو به افزایش میتقاضای جهانی برای استفاده از پالستیک
اطالعات و پژوهش در مورد وجود آلودگی پالستیکی و  کمبود دهند.ا مواد پالستیکی تشکیل میهای محیط دریا ر زباله

و نوع  ، رنگفراوانی، توزیع، اندازه به بررسی در تحقیق حاضر ،بنابراین .وجود داردآبزیان در  یکیپالستکرویم
پرداخته  96 بهاردر  ج چابهار، دریای عمانسواحل حوزه خلی ماهیان از (=10n) گونه 5 در دستگاه گوارش ها کیپالستکرویم

در  ها کیپالست کرویممتغیر بود و بیشترین درصد شکل  مطالعه موردی های یافت شده در گونهها کیپالستکرویمتعداد کل . شد
صل از نتایج حابر اساس بوده است. ( 1و فیلم )%%( 18گلوله ) ،%(26قطعات ) (،55%متعلق به فیبر ) ماهیاندستگاه گوارش 

ترین شایع که نشان داد یافت شدههای میکروپالستیکهای  ( از نمونهFT-IRتبدیل فوریه ) قرمز  مادونی سنج فیطآنالیز 
برداری نمونه ماهیان( و نایلون بودند. نتایج نشان داد که تمامی PETترفتاالت ) لنیات یپل (،PE) لنیات یپلپلیمرهای یافت شده، 

با نظارت بر رهاسازی  توانمی کیپالستکرویمبا توجه به اهمیت آلودگی . بودند کیپالستکرویموی شده از خلیج چابهار حا
 موضوع پیشنهادی مطالعات آتی ارائه گردد. عنوان  به ها در سواحل گردشگری و ماهیگیری خلیج چابهارپالستیک
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 مقدمه
میالدی  2015تولید پالستیک در سراسر جهان در سال 

 ,PlasticsEurope)میلیون تن رسیده است  322به 

میلیون تن  5-13که از این مقدار ساالنه حدود  (2016
 ,.Jambeck et alشوند )می دریایی ستیز طیمحوارد 

ها، آسیب پالستیک یطیمح  ستیرات زجمله اث زا .(2015
و مرگ پرندگان دریایی، پستانداران و خزندگان بوده که 

 تسآنهابلعیدن به دام افتادن در پالستیک و ناشی از 
(, 2010.al et Barnes) .های بزرگ در عالوه بر پالستیک

افزایش در مورد  یطیمح  ستیهای زینگران های اخیر،سال
 کوچک بدسته قطعات پالستیکی ک ستها کیپالستکرویم
 ,.Cole et alهستند ) ها کیپالستآمده از تجزیه ماکرو 

  بهمستقیم یا  طور  به توانند یم ها کیپالستکرویم .(2011
های گرانول و پودر که برای تولید آنها استفاده دانه صورت

al et Thompson. ,)وارد محیط دریایی شوند  Tشوندمی

بر اساس  توان یمی دریایی را ها کیپالستکرویم . (2009
ی مانند رنگ، مرحله فرسایشی، شکل )فیبر، فیلم، یمعیارها

، پلی لنیات یپلدایره کوچک و قطعه( یا نوع پلیمر )
 -Hidalgo) کرد یبند میتقساستایرن، نایلون و غیره( 

Ruz et al., 2012 .) مخرب فیزیکی و  تااثر برعالوه
برخی  ،آبیهای اکوسیستم در ها کیپالستکرویمشیمیایی 

از آبزیان ممکن است ذرات پالستیکی کوچک پلیمری را 
به منابع  ،شوندشناخته می کیپالستکرویم عنوان  بهکه 

 مصرفغذایی طبیعی خود ترجیح دهند و به دلیل 
قبل از رسیدن به سن بلوغ از گرسنگی از  کیپالستکرویم

 ها کیستپالکرویم. (Rummel et al., 2016بین بروند )
 Lusher etشوند )دریایی بلعیده می ماهیانتوسط  غالباً

al., 2015) توسط انسان وارد  بعد از مصرف ماهی و
که هنگام ساخت و مواد شیمیایی  شوند میزنجیره غذایی 

شوند  میها خارج از این پالستیک به آنها اضافه شده است،
 به زنجیره غذایی انساناین مواد شیمیایی ورود  که

 Thompsonآیند )بالقوه برای انسان بشمار می یتهدید

et al., 2009.)  مواد  سایربه غذاهای دریایی نسبت
اما  .ی از ارزش غذایی بیشتری برخوردارندنیپروتئ

ها از طریق شوند تا این آالیندههای دریاها باعث می آلودگی
برساند اکوسیستم و انسان آسیب  سالمت  بهزنجیره غذایی 

(Rummel et al., 2016).  کل صید  ،ها گزارشطبق
به باالترین  2015سال در  های طبیعیاز محیط آبزیان
و مصرف  هدر جهان رسید (میلیون تن 3/82حدود )میزان 

 افتهی شیافزاکیلوگرم در سال  20سرانه ماهی بیش از 
با افزایش مصرف جهانی  سویی،از  .(FAO, 2016)است 

، نگرانی در ت بر سالمت انساناثرات مثبماهی به دلیل 
در  ماهیان زیرا .است افتهی شیافزامورد آلودگی آن نیز 

معرض آلودگی با طیف وسیعی از مواد شیمیایی پایدار قرار 
در این خصوص مطالعات مختلفی در خصوص . دارند

و  Ory  ها انجام شده است. آلودگی آبزیان با پالستیک
در  موجودماهی  292محتویات شکم ( 2018)همکاران 

نظر دارا بودن آلودگی  امتداد ساحل اقیانوس را از
دادند و با توجه به  میکروپالستیکی مورد ارزیابی قرار

ها در دستگاه گواراش ماهیان، نتایج میکروپالستیک موجود
عنوان   ها را به ماهیان ذرات میکروپالستیککه نشان داد 

نظر  ا را ازه کردند و همچنین میکروپالستیک مصرفغذا 
دادند که  بررسی و آنالیز قرار رنگ و سایز نیز مورد

بیشترین رنگ مشاهده شده مربوط به رنگ آبی و اکثر 
. متر بودند میلی 5ها سایزشان کمتر از میکروپالستیک
Davidson   وDudas (2016 ) به بررسی ذرات

که یک نگرانی  پرداختند متر میلی 5پالستیکی کوچکتر از 
نتایج نشان  های آبی هستند وظهور در اکوسیستمدر حال 

که کوچک هستند، از  ییها از آنجا داد که میکروپالستیک
د نشوها وارد بدن آبزیان می طریق فیلتر کردن ارگانیسم

های سطح باالتر زنجیره توانند از طریق ارگانیسمکه می
نتایج همچنین بیانگر  .جمله انسان مصرف شوند غذایی از
ها در غذاهای دریایی  میکرو پالستیک لب بود کهاین مط
 Davidson and)ها نیز حضور دارند توسط انسان مصرفی

Dudas, 2016 .)در خصوص آلودگی یپژوهش ،نرویا از-

سرنوشت و اثرات اکولوژیک ذرات ، های پالستیکی
 است. شده  پرداختههای اخیر در سال کیپالستکرویم

 5 در کیکروپالستیموانی هدف از این مطالعه تعیین فرا
ر استان سیستان و خلیج چابهار واقع د ماهیان گونه از

با توجه به اهمیت بخش شیالت و که  بودبلوچستان 
 ازین کننده بخشی از پروتئین مورد عنوان تأمین  آبزیان به

و همچنین نقش مهم آنها در زنجیره غذایی و اقتصاد  مردم
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ت مصرف آبزیان به شیالتی برای کسب اطمینان از سالم
در این  ها کیپالستکرویبررسی آلودگی پالستیکی و م

 شد. منطقه پرداخته
 

 مطالعه موردمنطقه 
 60°6'5/61" خلیج چابهار حاضر در محدوده مطالعه

از ابتدایی حوزه کنارک شرقی  24°38' 27/25"شمالی و 
 .(1)شکل  صورت گرفتتا اسکله ماهیگیری رمین 

غالب  از پنج گونه تصادفیخریداری  صورت  بهبرداری  نمونه
 Epinephelus) ر معمولیوهام ماهیان خلیج چابهار

coioides) ،طالل (Rastrelliger kanagurta) ، حسون
 دار گوازیم لکه، (Saurida tumbil) معمولی

(Nemipterus peronei ) ،سرخو (Lutjanus johnii ) )
صورت گرفت.  1396در بهار  هرگونهده عدد از به تعداد 

خلیج چابهار در محدوده شهرستان چابهار تا شهرستان 
است که شامل چندین منطقه صنعتی و  شده واقعکنارک 

فعال ساحلی با احتمال مناطق  ءباشد که جزگردشگری می
 باشند.سواحل و خلیج چابهار می باالی آلودگی

 

 
 منطقه مورد مطالعه  :1شکل 

Figure 1: Study area. 

 

 ش کاررو
و وزن یومتری بکش با استفاده از خط ماهیان  نمونهطول 

گرم   1/0با دقت  ترازو دیجیتالی بوسیلهها کل ماهی
وزن و  شدهها خارج  دستگاه گوارش نمونه .شد گیریاندازه

 به جداشدههای و بافت گردیدثبت دستگاه گوارش آنها 
های در داخل پالستیک برچسبمجزا همراه با  طور 

گراد درجه سانتی -20در دمای و  شدهدار قرار داده  پزی
 ;Boerger et al., 2010نگهداری شدند )در فریزر 

Lusher et al., 2013.) 
 

 یها گونهاز  ها کیپالست کرویمروش جداسازی 
 ماهیان

میلی لیتری  50با حجم   های ژوژهها داخل بالننمونه
به هر گرم  هاو بر اساس وزن خشک نمونه یافتندانتقال 

% افزوده شد تا مواد آلی KOH 10محلول  تریل یلیم 10
 ها به آون سپس نمونه .بافت نرم در هر بطری هضم گردد

 ,.Karami et al)داده شدند   انتقالدرجه سانتی گراد  60

 KOHها در محلول نمونه( و بعد از هضم کامل 2016
 سطتو که آمد بدستمایع شفاف با مقداری استخوان  10%

 Sartorius)میکرومتر  42 نمرهفیلتر کاغذی واتمن 
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Stedim Biotech, Gottingen, Germany)  درون یک
آلومنیومی  ها با فویلبالن ژوژه صاف شدند و روی قیف
روی قیف قرار  فیلترپوشانده شد )در همان حالت که 

دمای محیط قرار گرفتند تا خشک شدند و در ( داشت
قرار داده  داخل پتری دیش بعدی لیتحل و  هیتجزبرای 
 Dehaut et al., 2016; Foekema et al., 2013)شدند 

Hermsen et al., 2017;). یدید مرحله بعد یک واحد  در
 کرویمبرای جداسازی  g/L 15 ( محلولNaIسدیم )

از هضم  ماندهیباقاز فیلترهای حاوی مواد  ها کیپالست
 15حدود بافت نرم از طریق شناورسازی تهیه شد. 

فیلتر  گردید و  تهیهفیلتر شده  NaIاز محلول  تریل یلیم
 شستشویدید سدیم  حله قبل داخل محلولحاصل از مر

 5فیلتر به مدت کاغذ  داده شد سپس محلول به همراه 
محلول  سپس قرار داده شد. 1دستگاه فراصوت دقیقه داخل

دقیقه  5داخل سانتریفیوژ به مدت و  هشدی آور جمعرویی 
فیلتر توسط محلول رویی  شد. در مرحله بعدرار داده ق

 Sartorius) 42 نمرهبا فیلتر واتمن  ءپ خالپمو کاغذی 

Stedim Biotech, Gottingen, Germany )شد.  فیلتر
ای با درپوش برای این فیلترها درون پتری دیش شیشه

 ,.Naji et alبعدی قرار داده شدند ) لیتحل و  هیتجز

2017a,b; Karami et al., 2016.)  زیر  لترهایفاز
 یالکترون کروسکوپیمگرفته شد. عکس میکروسکوپ 

 Germany ،FE-SEM  ،ZEISS  ،SIGMA)رویشی 

VP-500)  کسیاشعه اپراش  زریآناال کیبا (EDX 

England،Oxford Instrument)  لوولتیک 3با ولتاژ 
ها استفاده شد. نمونه هانمونه یمورفولوژ ییشناسا یبرا
 رینازک از طال تبخ لمینوار چسب دو طرفه که با ف یرو

 بی، ترک SEMمشاهدات  یشود. ط یپوشش داده م شده،
 هیتهجهت . شد دییتاEDX ذرات با استفاده از  ییایمیش

مناسب از  لمیف هیته یبرا ،مثال برای مرینمونه پل
 یدما یتا باال نمونه ها، گرانول ایتر  میضخ یها نمونه

شود تا  یشود و سپس پرس م یداده منرمش حرارت 
استفاده  یبرا (کرومتریم 55تر از  نازک) نازکیی ها لمیف

 Gorce and) شود هیته FT-IR یسنج فیدر ط میمستق

Spells, 2002) .با  تعدادی از ذرات انتخاب وSEM-

 
 

EDX  وFT-IR  با ندتأیید شداز نظر پالستیک بودن .
مقایسه  دستگاه بوسیله FT-IRو  SEM-EDXاستفاده از 

عمل شناسایی  شده شناختهنمونه با پلیمرهای  یها فیط
ها با داده پردازش آماری انجام گرفت.ها نوع پالستیک
واریانس و آزمون تحلیل  Minitab 16افزار استفاده از نرم

های مربوط به هر انجام شد. داده (ANOVA) طرفه کی
 meanار )انحراف معی ± مقدار میانگین صورت  به سنجش

± SD )تست  .است شده انیبKolmogorov-Smirnov 
و پس  دیگرد استفادهها  از نرمال بودن داده نانیاطم یبرا

مشاهدات،  عیاز نرمال بودن توز نانیاز حصول اطم
ها انجام شد. در صورت وجود داده بر یآمار یزهایآنال

 کیتفک یبرا یآزمون توکها، داده نیدار بیاختالف معن
 نانیانجام گرفت و اختالف در سطح اطمرها تیما
 .دیگرد یبررس (P<0/05) %95یباال
 

 نتایج
یافت  مطالعه موردگونه ماهی  5در تمام  ها کیپالستکرویم

 47/6  شده مشاهده ی ها کیپالستکرویمتعداد کل شدند و 
 رد متغیر بودذره بر ف 1/3-14/4ذره بر گرم و  7/2-

از میان پنج  که شان داد، نتایج نمجموع در .(1)جدول 
بین غلظت  (p-value≤05/0) دار یمعنگونه اختالف 

تعداد ذرات/گرم و تعداد/فرد  نظر از ها کیپالستکرویم
 Epinephelus)گونه هامور معمولی  وجود دارد و

coioides)  بیشترین مقدار میکروپالستیک را مصرف کرده
  .(2)جدول  بود

ت مشاهده شد که این های متنوعی در الیاف و قطعارنگ
های یافت شده بترتیب آبی، سفید، شفاف، سیاه، رنگ

 قرمز، صورتی و سبز بودند که بیشترین درصد متعلق به
 باشد.می %(14%( و سیاه )29%(، سفید )52رنگ آبی )

 
 ها کیپالستکرویمسهم نسبی 

 ها کیپالستکرویمانواع مختلف  آمده بدستبر اساس نتایج 
له در دستگاه گوارش ماهیان م، قطعه و گلومانند فیبر، فیل

 مشاهده شد. ییدریا
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 میانگین(±های خلیج چابهار ) انحراف معیاری یافت شده در ماهیها کیپالستکرویم.  میانگین تعداد انواع مختلف 1جدول 

The average number of different types of MPs found in fish species of the  bay of Chabahar (mean ± SD) 

های ( انجام شد که بر اساس آزمون مقایسهone way-ANOVA) طرفه کیز واریانس یگونه مختلف آنال 5بین  کیپالستکرویممقایسه غلظت  منظور  به

( و موردهایی که با حروف p-value≤0.05داری با هم دارند )گذاری شده است تفاوت معنی، موردهایی که با حروف الفبای متفاوت نشانهTukeyجفتی 

 .(p-value≥0.05) م ندارندداری با هاند تفاوت معنیگذاری شدهالفبای یکسان نشانه
 

 حاضر با سایر نقاط جهان موردمطالعهی یافت شده در گونه ماهیان ها کیپالستمقایسه فراوانی میکرو :2جدول 
Table 2: Comparison of the frequency of MPs found in the fish species studied in this study with other parts of the 

world. 

 گونه
ه مورد منطق

 مطالعه
انواع 

 میکروپالستیک

غلظت 
میکروپالستیک 

 )ذره / گرم(

غلظت 
میکروپالستیک 

 )ذره/فرد(

طیف 
اندازه 

(µm) 
 منبع

Scomber 

scombrus 
 (Nelms, 2018) >5000 58/0±05/1 - فیبر و قطعه انگلیس

Hyporhamphus 

intermedius 
 پرتغال

 فیبر، قطعه،
 و فیلم گلوله

4/2±4/3 2/2±7/3 5000< 
(Jabeen et al., 

2017) 

Stolephorus waite مالزی 
 فیبر، قطعه،

 گلوله
15/1±50/1 44/0±66/6 5000< 

(Karami et 

al.,2017) 
Rastrelliger 

kanagurts 
 خلیج چابهار

فیبر، قطعه،گلوله 
 و فیلم

 مطالعه حاضر 10-5000 ±85/3 5/2 2/2±74/4

Epinephelus 

coioides 
 خلیج چابهار

قطعه و فیبر، 
 گلوله

 مطالعه حاضر 10-5000 ±14/4 9/3 7/2±47/6

Lutjanus johnii خلیج چابهار 
فیبر، قطعه و 

 گلوله
 مطالعه حاضر 10-5000 46/1±44/2 21/2±89/3

Emipterus peronei خلیج چابهار 
فیبر، قطعه و 

 گلوله
 مطالعه حاضر 10-5000 49/2±62/2 38/2±88/4

saurida tumbil رخلیج چابها 
فیبر، قطعه و 

 گلوله
 مطالعه حاضر 10-5000 15/2±28/2 69/2±88/3

 

ذرات بیشترین فراوانی شکلی مربوط به در اکثر ماهیان، 

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

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

 (.2)شکل  یافت شدماهی طالل 

در قطعاات و  سطح زبری مختلفی  SEMر تصاویبر اساس 

ها الیاف مختلف نشان داد که طبق نتایج بدست آمده نمونه

.(4و  3هاای  )شاکل  به عنوان پالساتیک شناساایی شادند   

 به ،ی که روی کاغذ فیلتر یافت شدندها کیپالست کرویماز 

 منظاور   باه و  شده  برداشته تصادفی با استفاده از پنس طور 

برای  FT-IRنواع میکرو پالستیک توسط ا لیتحل و  هیتجز

 شناسایی انواع پلیمر اساتخراج شاد کاه بار اسااس نتاایج      

های مشاکوک باه عناوان پلای اتایلن و      نمونهی سنج فیط

 (.  6و  5نایلون شناسایی شدند )شکل 

 گونه هامور معمولی طالل دار لکهگوازیم  حسون معمولی سرخو معمولی
a2/2±89/3 a6/2±88/3 a3/2±88/4 b8/2±74/4 a7/2±47/6 تعداد/گرم 

a4/1±44/2 a1/2±28/2 a4/2±62/2 a5/2±85/3 a1/3± 14/4 تعداد/فرد 
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 گونه ماهیان مورد مطالعه از ها کیپالستکرویمسهم نسبی  : 2شکل 

Figure 2: Mean number of different types of microplastic in the studies fish species. 
 

 
 SEMنمونه ای از پلیمر )میکروپالستیک( استخراج شده  و شناسایی میکرو پالستیک با  :3شکل 

Figure 3: An example of a polymer (micro-plastic) is extracted and micro-plastic identification with SEM. 

 
 

 EDXنمونه 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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 استخراج شده یها کیکروپالستیاز م ( PE) لنیپلی ات FT- IR فیط: 5شکل 
 Figure 5: FT-IR spectrum of polyethylene (PE) extracted from MPs. 

 

 
 

 استخراج شده یها  کیکروپالستینایلون از م FT-IR فیط: 6شکل 

 Figure 6: FT-IR spectrum of nylon from extracted MPs. 
 

 بحث
پدیده جهانی است و دریایی یک  ستیز طیمحآلودگی 

ها که توسط انسان هستند ییهاندهیاز انواع آال هاکیپالست
 هاایدر طیو بخصوص وارد مح یآب یهاستمیوارد اکوس

منابع مستقر در دریا مانند  (.Naji et al., 2017)اند  شده

کشتیرانی، فعالیت حمل و نقل، ماهیگیری و منابع مستقر 

دریا و  در خشکی مانند کارخانجات و صنایع مجاور

 .کنداقیانوس وارد میها را به دریا و گردشگری پالستیک

باشد بررسی در این پژوهش خلیج چابهار میمنطقه مورد 

 بالطبعکه  باشدمی یو صنعت یادیص یهااسکلهکه شامل 
-بنظر می باشند. طیدر مح یآلودگ جادیتوانند منبع ایم

 ها کیپالستکرویمتواند از  می شده جذبهای رسد آالینده
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از  تینها درشود و به بدن موجودات آبزی انتقال داده 

 Avioشود )طریق مصرف غذاهای دریایی به انسان منتقل 

et al., 2015).  ماهیاندر گونه  ها کیپالستکرویمحضور 
خلیج چابهار و  ستیز طیمح سالمت  بهدریای عمان مربوط 

حضور میکرو پالستیک در  .ایمنی مواد غذایی انسانی است

دهد که یک مسیر مستقیم برای ورود ها نشان میاین گونه

 Vanاین آالینده به زنجیره غذایی انسان وجود دارد )

Cauwenberghe et al, 2015)  به طور  در این راستاکه

ها در دستگاه گوارش به شناسایی میکروپالستیک مستقیم
، دار لکهماهی گوازیم  ،ماهی طاللمعمولی، هامور  ماهی

از ماهیان رخو معمولی ماهی حسون معمولی و ماهی س

 حضوربدست آمده  که نتایج شد  خلیج چابهار پرداخته

 توانکه میها نشان داد  در همه گونه را ها میکروپالستیک

یل تغذیه طبیعی ماهیان، عادات غذایی آنها و گفت به دل

 کنند وهای مختلفی که در آن زندگی میزیستگاه
ستیکی در ها و ضایعات پالفراوانی پالستیکهمچنین 

 ,.Anastasopoulou et al)باشد محیط زیست آنها می

2013; Romeo et al., 2015; Battaglia et al., 

در این تحقیق نشان داد که  آمده بدستنتایج .  (2016

ماهیان در سایر  سایردر مقایسه با ها مقدار میکروپالستیک

 Johnius belangerii  مناطق جهان مانند ماهی
(Karimi et al., 2017 )یماه و Thamnaconus 

septentrionalis (Jabeen et al., 2017 )قابل طور  به 

غلظت که آشکارا است  حال  نیا بای کمتر بود. توجه 

ماهیان خلیج چابهار باالتر از مقادیر  در ها کیپالست کرویم

 Stolephorus waitei  Karimi etدر گونه  شده  گزارش

al., 2017) )  و گونه(Platichthys flesus) (Bessa et 

al., 2015و مشاهده  ها آزمایشبدست آمده از نتایج . ( بود

گونه هامور  ماهیانها در بیشترین مقادیر میکروپالستیک

تواند  نشان داد که این دو گونه میدار معمولی و گوازیم لکه

ی در خلیج چابهار پالستیکشاخص مناسب آلودگی میکرو

مطالعاتی است بدست آمده حاصل  قادیرم سهیمقا باشند.

اند و گیری مشابه استفاده کردهروش نمونه از عمدتاًکه 
تعداد/گرم و تعداد/فرد و نوع  صورت  به های خود را یافته

 .(2جدول) اندها گزارش نمودهمیکروپالستیک

 یریگ جهینت
 ماهیان در ها کیپالست کرویمحضور  ،در مطالعه حاضر

ریای عمان برای اولین بار جهت درک بهتر خلیج چابهار، د
ی و یبه محیط دریا ها کیپالست کرویماز دسترسی زیستی 

انسانی در این منطقه از جهان مورد  کنندگان مصرف

و  PEترین پلیمرهای یافت شده، شایع قرار گرفت.ارزیابی 

بندی عنوان مواد اولیه در بسته  به PEنایلون بودند. 

وف بطری های پالستیکی، ظر، فیلمهای پالستیکی)کیسه

عنوان نخ   های نایلون نیز بهرشتهو  شود( استفاده می...و 
ی که یهاکه ایستگاهیی آنجا در ماهیگیری کاربرد دارد. از

، ماهیگیریایستگاه شده، نزدیک  داری انجامبردر آن نمونه

بنابراین،  ،اند شده  واقع های انسانی گردشگری و فعالیت

های ماهیگیری به دلیل تورها و لوازم ماهیگیری فعالیت

 شده در منطقه مورد ثابت و شناور، دور ریخته یا رها

ن منبع نایلون در نظر گرفته تری عنوان مهم  مطالعه، به
یافت ها بیشترین میکروپالستیک در این مناطق و شدند

کمتر تحت در سواحل بکر و دست نخورده که  و شدند

کمترین مقدار  ،باشد ی میتاثیر عوامل انسان

که زمان تجزیه ی آنجای از فت گردید ویاها میکروپالستیک

طوالنی است و با  ها کیپالست کرویمبه  ها کیماکرو پالست

گردشگری و صنعتی،  منطقه عنوان  بهبودن چابهار 
های ی بر گونهکیپالستکرویمتوان با بررسی آلودگی  می

های حاصل از وردهآو فراقتصادی  ماهیانمختلف میگوها، 

 عنوان  بهآبزیان دریایی مانند ماهی و میگو  خشک نمودن

در  یکیپالست کرویمشاخص تغییرات میزان آلودگی 

موضوع  عنوان  بهتوان مناطق خاص استفاده شود و می

 پیشنهادی مطالعات آتی ارائه گردد.
 

 تشکر و قدردانی
کمال صداقت بدینوسیله از کلیه اساتید و دوستانی که در 

ت، در طول اجرای این تحقیق ما را مورد یو صمیم

تشکر و قدردانی  قراردادندهای علمی و فنی خود حمایت
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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. 
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