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چکیده
میکروپالستیک در زیستگاههای دریایی در سراسر جهان وجود دارد و مطالعات آزمایشگاهی نشان میدهد که این ماده میتواند توسط
ماهیان بلعیده شده و از طریق مصرف ماهی به انسان نیز منتقل گردد .با اینحال دادههای مربوط به فراوانی آن در دریاچهها محدود است .هدف
از این مطالعه بررسی میزان تجمع میکروپالستیک بر روی ماهی سفید بهعنوان یک خوراک دریایی است .این مطالعه بر روی  51قطعه ماهی سفید
جمعآوری شده در فصل صید و در ماههای اسفند تا فروردین سال  1395تا  1396در شش ایستگاه (گمیشان ،بابلسر ،محمودآباد ،تنکابن،
چمخاله ،بندرانزلی) در سواحل جنوبی دریای خزر انجام شد .نتایج نشان داد که در دستگاه گوارش  %66/6از ماهیان مورد مطالعه ،میکروپالستیک
وجود داشت .بهطور میانگین هر ماهی تعداد  1/47قطعه میکروپالستیک بلعیده بود که بیشترین میزان این میکروپالستیکها را الیاف (با ،)%38/75
سپس فرگمنتها ( ،)%31/42فیلمها ( )%30و دانهها (با  )%11/42بهخود اختصاص دادند .این دادهها نشان میدهد که آلودگی میکروپالستیک
در ماهی سفید دریای خزر بهمیزان قابل توجهی وجود دارد .مصرف این ماهی ممکن است میکروپالستیک را به انسان انتقال دهد .نتایج این تحقیق
با گزارشهایی از سایر نقاط جهان مقایسه گردید که نشان میدهد که باید مطالعه بیشتری در دریای خزر انجام پذیرد.
کلمات کلیدی :آلودگی میکروپالستیک ،خوراک دریایی ،ماهی سفید ،دریای خزر
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مقدمه
در اوایل سال  ،1970اولین گزارشها از تخلیه پالستیکها در
اقیانوسها از طرف مجامع علمی ،توجهات کمی را بهخود جلب کردند
(1987 ،Fowler؛  Coltonو  .)1974 ،Knappدر سال 280 ،2012
میلیون تن پالستیک در اطراف جهان تولید شد و در بسیاری از
کاربردهای داخلی و صنعتی از آن استفاده میشود ( Rochmanو
همکاران .)2013 ،مدارکی وجود دارد که تجمع ذرات پالستیکی را
در محیطزیست دریایی نشان میدهد و آنها را تهدیدی برای
اکوسیستمهای دریایی مطرح میکند و خطر بالقوهای برای سالمت
انسان و محیطزیست دارد ( Ivar do Sulو 2014 ،Costa؛ Oosterhuis
و همکاران2014 ،؛ 2008 ،Moore؛  Thompsonو همکاران.)2004 ،
آلودگی پالستیکی در اقیانوسها بهعنوان یک پدیده جهانی به رسمیت
شناخته شده است و نزدیک به  330میلیون تن از این زبالهها در
سطح دریا ،بستر دریا ،خطوط ساحلی و همچنین در مناطق قطبی به
سمت استوا وجود دارند ( Avioو همکاران .)2015 ،شایعترین زباله
دریایی ،مواد پالستیکی هستند که حدود 60تا  80درصد آن را شامل
میشوند ( Gregoryو  .)1997 ،Ryanبه پلیمرهای آلی مصنوعی که از
مونومر استخراجشده از نفت یا گاز بهدست آمدهاند پالستیک گفته
میشود ( Thompsonو همکاران2009 ،؛  Riosو همکاران2007 ،؛
 Derraikو همکاران .)2002 ،از زمان توسعه اولین پالستیک مدرن
توسط بیکالیت ،در سال  ،1907بسیاری از روشهای ساخت پالستیک
بهصورت ارزانقیمت بهینهسازی شدهاند و درنتیجه منجر به تولید انبوه
مجموعههایی از پالستیک سبکوزن ،بادوام و مقاوم در برابر خوردگی
شدهاند ( Coleو همکاران .)2011 ،ذرات کوچک ،جامد ،نامحلول در
آب و پایدار کوچکتر از  5میلیمتر و همچنین در محدوده ذرات نانو
(≤ 999نانومتر) را میکرو پالستیک مینامند که الیاف و گرانولها نیز
جزو این دستهاند (2015 ،GESAMP؛ MSFD Technical Subgroup
2013 ،on Marine Litter؛  Arthurو همکاران2009 ،؛  Ryanو همکاران،
 .)2009میکروپالستیک در سراسر جهان و در هر زیستگاه دریایی از
جمله ساحل ،ستون آب ،رسوبات دریاهای عمیق ،یخهای قطب شمال
( Obbardو همکاران2014 ،؛  Claessensو همکاران2013 ،؛ Van
 Cauwenbergheو همکاران2013 ،؛  Liebezeitو 2012 ،Dubaish؛
 Browneو همکاران2011 ،؛  Coleو همکاران2011 ،؛ Van Franeker
و همکاران2011 ،؛  Barnesو همکاران ،)2009 ،اخیراً در آبهای شیرین
( Driedgerو همکاران2015 ،؛  Wagnerو همکاران2014 ،؛ Eriksen
و همکاران )2013 ،و در مواد غذایی و نوشیدنی مصرفی انسان نیز
تشخیص داده شده است ( Petersو همکاران .)2015 ،میکروپالستیکها
ممکن است به دریاها و اقیانوسها از طریق رودخانهها ،تخلیه فاضالب،
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رانش زمین یا از طریق کشتیها در دریا ،نشت پیشپلتهای تولید
پالستیک ،پودر و یا توسط هوازدگی و قطعهقطعه شدن به محیط آبی
وارد شوند (2015 ،GESAMP؛ 2011 ،Andrady؛  Barnesو همکاران،
2009؛  Gregoryو  .)2003 ،Andradyحضور میکروپالستیک در
اقیانوسها بسیار نگرانکننده است بهعلت دوام و پایداری آن در محیط،
فراگیر بودن و اینکه یک پتانسیل بالقوه برای انتقال آالیندههای دیگر
در چرخه زیستی محسوب میشوند ( Nevesو همکاران .)2015 ،پس
از مصرف میکروپالستیکها ،آنها میتوانند  :1از دستگاه گوارش عبور
کرده و سرانجام دفع شوند :2 .در دستگاه گوارش باقیمانده و سبب
خراشیدگی و آسیب آن شوند :3 .در غلظتهای باال ،میکروپالستیکها
میتوانند وارد سیستم گردش خون شود :4 .الیاف مصنوعی میتوانند
باعث انسداد اندامها و جلوگیری از تغذیه موجود شوند ( Avioو همکاران،
 .)2015چنین مواد افزودنی و مونومرها ،ممکن است بر فرآیندهای
بیولوژیکی مهم اثرگذارند و سبب اختالل غدد درونریز گردند که
بهنوبه خود میتوانند بر تحرک ،تولیدمثل و رشد و ایجاد سرطان تأثیر
بگذارند ( Lithnerو همکاران .)2011 ،دریای خزر بزرگترین دریاچه
در جهان است که مساحت کل آن  436هزار کیلومترمربع است
( Jafarzadehو  .)2006 ،Farhangآب تمامی نواحی و حوضههای آبریز
دریای خزر پس از مشروب نمودن اراضی کشاورزی و عبور از مناطق
مسکونی و صنعتی وارد دریا شده و بدینترتیب مقادیر عظیمی از
پسابها و ضایعات وارده به آبهای جاری این منطقه سرانجام به
دریای خزر وارد میشوند ( .)1995 ،Krdvanyساالنه بیشتر از 12هزار
تن از انواع ماهیان استخوانی در سواحل جنوبی دریای خزر صید
میشوند که ماهی سفید نیمی از این صید را دربر میگیرد (غنینژاد
و همکاران .)1379 ،ماهی سفید ارزشمندترین ماهی استخوانی دریای
خزر است .این ماهی عمدتاً در سواحل جنوبی دریای خزر از کورا تا
گمیشان وجود داشته و  90درصد ذخایر آن بومی آبهای داخلی ایران
است (رضوی .)1374 ،درک این مورد مهم است که هر محیطی به
میکروپالستیک آلوده است ،چراکه در معرض خطرات بالقوه این آالینده
قرارگرفتهاند ( Setäläو همکاران2014 ،؛  Farrellو .)2013 ،Nelson
این آلودگی عوارض جانبی بر روی اکوسیستم و سالمت وارد میآورد
(2015 ،GESAMP؛  Tanakaو همکاران2013 ،؛  Wrightو همکاران،
 .)2013نگرانی عمومی که در مورد خطرات احتمالی میکروپالستیکها
وجود دارد این است که ،توسط موجودات بلع شده ،وارد زنجیره غذایی
شود و درنهایت به انسان منتقل شود ( Nevesو همکاران.)2015 ،
برخالف اکوسیستمهای دریایی ،اطالعات کمی در مورد آلودگی
میکروپالستیکها در دریاچهها وجود دارد .تاکنون هیچ اطالعاتی در
مورد آلودگی میکروپالستیکها در موجودات ساکن آبهای لبشور از
جمله در ماهیان موجود نیست .مطالعه حاضر بهمنظور بررسی
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مورد استفاده برای ماهی توسط  Karimiو همکاران ( )2016توسعه
داده شده است.

مواد و روشها
ماهیان سفید از  6ایستگاه مختلف (گمیشان ،بابلسر ،محمودآباد،
تنکابن ،چمخاله ،بندرانزلی) از آبهای ساحلی دریای خزر از صید با
تورهای پره ساحلی بهدست آمدند (شکل .)1از قدیمیترین روشهای
صید فعال در جهان بهمنظور صید گونههای نواحی گرمسیری و معتدله
صید با تورهای پره ساحلی ) (Beach seinesاست ( McClanahanو
2004 ،Mangi؛  Grayو همکاران2001 ،؛  Lamberthو همکاران،
 .)1995پلیمر مورد استفاده در ساخت تور ماهیگیری مورد بررسی
قرار گرفت تا اطمینان حاصل شود که قطعههای الیاف تور ماهیگیری
یک منبع بالقوهای از مواد پالستیکی موجود در ماهی نیستند .نمونهها
در طول فصل صید دی و بهمن 1395بهدست آمد .از هر ایستگاه 8
الی  9ماهی برای انجام این تحقیق جمعآوری شد .ماهیان کمتر از 2
ساعت بعد از صید فریز شدند و قبل از انجام آزمایش عمل یخزدایی
در دمای اتاق انجام گرفت .زیستسنجی (طول کل (سانتیمتر) ،طول
چنگالی (سانتیمتر) ،وزن (گرم) (جدول )1برای هر ماهی بهصورت
جداگانه انجام شد .دستگاه گوارش هر ماهی بهطور جداگانه ،از باالی
مری خارج و در انتها ،در مخرج بریده و بالفاصله در کیسههای زیپدار
پالستیکی قرار گرفت و تا  3ساعت قبل از انتقال به ظروف پتری برای
دیدن با میکروسکوپ آزمایشگاهی نگهداری شد .تمام وسایل و تجهیزات
مورد استفاده قبل از انجام آزمایش در زیر میکروسکوپ برای بررسی
عدم آلودگی مورد بررسی قرار گرفتند .نمونههای تر را قبل از خشک
کردن وزن کرده ،سپس نمونهها را در ظروف شیشهای که از قبل تمیز شده
بودند قرار گرفتند .این ظروف را در آون با دمای  60درجه سانتیگراد
بهمدت  24تا  72ساعت قرار داده و پس از خشک کردن نمونهها،
دوباره وزن خشک اندازهگیری شد .برای فرآیند هضم از w/v( KOH
 )%10استفاده کرده و به همه اندامها و بافتها اضافه شد .محصول
حاصل را در ظروف شیشهای قرار داده و در آون با دمای  40درجه
سانتیگراد بهمدت  48تا  72ساعت قرار داده تا فرآیند هضم کامل
شود .پس از حل شدن کامل امعا و احشاء ،بهوسیله کاغذ صافی فیلتر شد.
کاغذ صافی به محلول سدیم یدید  )4/4 M( NaIانتقال و سپس در
معرض سونیکیت و تکانهای شدید قرار داده شد .کاغذ صافی دوباره در
محلول  NaIشناورسازی شد و مجدداً در معرض سونیکیت و تکانهای
شدید قرار گرفت .سپس محلول  NaIرا سانتریفیوژ و دوباره فیلتر کرده
و زیر میکروسکوپ مشاهده بصری و ثبت بهانجام رسید .روش استخراج

شکل  :1ایستگاههای نمونهبرداری ماهی سفید (گمیشان،
بابلسر ،محمودآباد ،تنکابن ،چمخاله ،بندرانزلی)
جدول  :1زیستسنجی ماهی سفید در ایستگاههای مختلف
ایستگاه

وزن (گرم)

طول فورک (سانتیمتر)

گمیشان

787/46±82/89

41/58±1/95

بابلسر
محمودآباد
تنکابن

755/62±75/09
766/25±88/95
760/75±80/45

39/32±1/02
40/58±1/86
40/35±1/62

چمخاله
بندرانزلی

658/65±92/62
710/70±60/25

38/58±1/86
39/48±1/78

نتایج
از  51ماهی مورد بررسی 34 ،مورد دارای پلیمر مصنوعی ()%66/66
بوده است ،که در مجموع  75قطعه پالستیک از شکم این ماهیان
بهدست آمد .هیچکدام از قطعات بهدست آمده از این آزمایش هیچ طیفی
از قطعات دستکش ،تور ماهیگیری و کیسه استفاده شده برای نگهداری
ماهی وجود نداشت .پالستیک جذب شده بهطور عمده شامل الیاف
( ،)%38/75سپس فرگمنتها ( ،)%31/42فیلم ( )%30و در آخر هم
دانهها با ( )%11/42بود (شکل .)2اندازه (طول در طویلترین نقطه)
پالستیک از اندازههای  0/05میلیمتر تا  24/5میلیمتر بود رنگ انواع
مختلف پالستیکها بهترتیب سفید ( ،)%40/38خاکستری (،)%30/76
آبی ( ،)%13/46قرمز ( )%11/53سپس مشکی ( ،)%9/61زرد ()%7/69
و در انتها هم سبز با ( )%1/92بود (شکل .)3اندازه بعضی از میکروپالستیکهای
مشاهده شده در زیر میکروسکوپ در شکل  5موجود است.
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بحث

شکل :2عکسهای میکروپالستیک
(باال :راست (الیاف) ،چپ (فرگمنت) و پایین :راست (دانه) ،چپ (فیلم)

شکل :3توزیع فراوانی میکروپالستیک براساس نوع آن

شکل :4توزیع میکروپالستیک براساس رنگ

شکل  :5نمودار اندازه بعضی از میکروپالستیکها (میلیمتر)
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مصرف میکروپالستها توسط گونههای مختلف ماهی بهخوبی
از ابتدای دهه جاری مستند شده است ( Lusherو همکاران2013 ،؛
 Davisonو 2011 ،Asch؛  Boergerو همکاران )2010 ،و مقاالت در
این زمینه بهطور پیوسته در حال افزایش است .نسبت تعداد ماهی به
مصرف پلیمرهای مصنوعی ( )%66/66است که بهطور متوسط  1/47ذره
در هر ماهی است .بهطورکل  75قطعه پالستیک بهدست آمد .در تحقیقات
دیگری نیز به تعداد مشابه در ماهیان یافت شده است .مانند157 :
قطعه ( Bessaو همکاران1337 ،)2018 ،قطعه ( Olgaç Güvenو
همکاران 504 ،)2017 ،قطعه ( Lusherو همکاران 263 ،)2013 ،قطعه
( Nevesو همکاران 212 ،)2015 ،قطعه ( Bellasو همکاران،)2016 ،
 290قطعه ( Rummelو همکاران 64 ،)2016 ،قطعه ( Bråteو همکاران،
 )2016بهدست آمده است Claessens .و همکاران ( )2013شش گونه از
ماهیان در سواحل خلیج تگزاس را بررسی کردند که مقدار میکروپالستیکهای
موجود در بدن این ماهیان را 42درصد و  1/93ذره در هر ماهی برآورد
کردند .نتایج مطالعات دریایی مشابهی گزارش شده است که فراوانی
مصرف خوراکی بین  2/6تا  %68و ذرات در هر فرد بین  0تا 3/75±0/25
گزارش شده است ،بنابراین نتایج این مطالعه در محدوده نتایج این
محققان قرار میگیرد ( Bellasو همکاران2016 ،؛  Nadalو همکاران،
2016؛  Nevesو همکاران2015 ،؛  Romeoو همکاران.)2015 ،
در تحقیق حاضر بیشترین فراوانی را بین میکروپالستیکها فیبرها
دارند ،مشابه تحقیق  Lusherو همکاران ( )2013است که بیشترین
فراوانی پالستیک در دستگاه گوارش ماهی دریای شمال ،الیاف نساجی
و پلیآمید میداند Bellas .و همکاران ( )2015نیز در تحقیقی که در بخش
اسپانیایی اقیانوس اطلس و سواحل مدیترانه انجام دادند بیشترین
فراوانی میکروپالستیک را فیبر میدانند Phillips .و )2015( Bonner
نیز بر روی ماهیان در حوضه آبریز خلیج مکزیک نیز به نتیجه مشابهی
دست یافتند.
این مطالعه اولین مقاله منتشر شده از پلیمرهای پالستیکی در
آب لبشور دریای خزر و دستگاه گوارش ماهی سفید در دریاست .هدف
از این پژوهش توصیف میکروپالستیک در ماهی سفید است .اثرات
جانبی احتمالی میکروپالستی مورد بررسی قرار نگرفت و سن و جنس
ماهی مورد توجه قرار نگرفتند و این ممکن است در کار آتی مفید
باشد ،زیرا میتواند در تعیین اینکه آیا پالستیک در طول زمان انباشته
شده یا بهطور طبیعی از طریق دستگاه گوارش عبور میکند مورد
استفاده قرار گیرد .دادهها در مورد مدت زمان انباشت همراه با انتقال
بالقوه ذرات پالستیکی برای کمک به درک پتانسیل فیزیکی و یا اثرات
سمی آن برای اثبات پیامدهای بالقوه مصرف آن الزم است .با این
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فصلنامه علمی پژوهشی محیط زیست جانوری

وجود وقوع گسترده و مصرف این مواد در ماهیان نشان میدهد که
تحقیقات آینده در سراسر محدوده گستردهای از گونهها و زیستگاهها
باید درنظر گرفته شود تا اثرات بالقوه میکروپالستیها را در محیط این
.دریاچه کامالً اثبات کند
ظهور میکروپالستیکها در طیف گستردهای از سطوح تغذیهای
 ازجمله حیوانات و،میتواند خطراتی برای سالمتی مصرفکنندگان
 وقوع و فراوانی میکروپالستی مصرفی که در این.انسانها ایجاد کند
 ماهیت فراوان این آالینده را در سراسر ماهیان،مطالعه گزارش شده است
سفید در سواحل دریای خزر و اهمیت پروژههای میکروپالستیها در
.تالشهای آینده برای کنترل آلودگی نشان میدهد
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