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توجه محققان جهانی قرار گرفته ،زبالههای پلاستیکی بهویژه میکروپلاستیکها میباشد .جانوران آبزی
میتوانند میکروپلاستیکها را بخورند زیرا آنها را به جای طعمهی خود اشتباه میگیرند .در نتیجه،
حیوان بعد از مصرف میکروپلاستیک ،میتواند احساس سیری کند و باعث کاهش جذب مواد غذایی و
کاهش مصرف انرژی شود که به نوبه خود ممکن است بر رشد ،بقا ،باروری و میزان تولید مثل تأثیر
بگذارد .این ذرات پس از بلعیدن میتوانند به سطوح بالاتر تغذیهای منتقل شوند و در نهایت از طریق
زنجیرهی غذایی به انسان برسند .با وجود این واقعیت که آب شیرین منبع آب آشامیدنی است ،دانش در
مورد اثرات آلودگی میکروپلاستیک در محیطهای آب شیرین در مقایسه با محیطهای دریایی ،هنوز در
مراحل ابتدایی خود است .از اینرو هدف از مطالعهی حاضر بررسی جامع حضور و پراکنش میکروپلاستیک
در رسوبات رودخانه زایندهرود میباشد.

دریافت2732/30/22 :
پذیرش2732/36/17 :
کلمات کلیدی:

آلودگی
رسوب
رودخانه زایندهرود
میکروپلاستیک

مواد و روشها :از بالادست تا پاییندست رودخانهزاینده رود 12 ،ایستگاه نمونهبرداری ،انتخاب و در هر
ایستگاه ،نمونهبرداری در مساحتی به ابعاد  03×03سانتیمتر تا عمق تقریبی 23سانتیمتری بالای رسوب
در سه تکرار انجام شد .پردازش نمونه طی دو مرحلهی هضم مواد آلی با استفاده از پراکسید هیدوروژن و
جداسازی چگالی با استفاده از نمک سدیمکلرید انجام شد .میکروپلاستیکها با استفاده از میکروسکوپ
نوری استاندارد با بزرگنماییهای  × 233 × 73و  ،× 733شناسایی شدند .پروتکلهـای اسـتاندارد
مختلـف ماننـد آزمونهای فشار ،کشیدگی ،نور اضافی یا سوزن داغ برای تشـخیص میکروپلاسـتیکها
اسـتفاده شد .پس از شناسایی ذرات میکروپلاسـتیک ،نـوع و شـکل آنهـا ،رنـگ و انـدازه آنهـا تعیـین
و یادداشت شد .برای تعیین ترکیب پلیمری میکروپلاستیکها از دستگاه طیف سنج رامان استفاده شد.
نتایج :میانگین فراوانی میکروپلاستیکها  43/782±13/03ذره در  03گرم رسوب خشک بود .ایستگاه
 24با میانگین تعداد  060/03±27/873ذره و ایستگاههای  6 ،2و  4با میانگین تعداد  2/00±2/018ذره
در  03گرم رسوب خشک به ترتیب دارای بیشترین و کمترین میزان آلودگی بودند .اندازه تمامی
میکروپلاستیکها در محدوده  03-0333میکرومتر بود .میکروپلاستیکهای کمتر از  033میکرون با 67/0
درصد دارای بیشترین فراوانی بودند .شکل غالب میکروپلاستیکها با فراوانی  07/3درصد 00 ،درصد و
 18/8درصد به ترتیب به رشتهای ،قطعه و فیبر تعلق داشت .نتایج با طیف مرجع ارائه شده در پایگاه داده
* پست الکترونیکی نویسنده
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 Openspecyمقایسه شد .در مجموع  0پلیمر مختلف شامل پلیپروپیلن ( ،)PPپلیاتیلن ( )PEو پلیآمید
( )PAدر رسوبات یافت شدند.
بحث :نتایج این پژوهش نشاندهندهی پراکندگی میکروپلاستیکها در رسوبات رودخانه زایندهرود است.
پلیمرهای پلیپروپیلن ( ،)PPپلیآمید ( )PAو پلیاتیلن ( )PEیافتشده در رسوبات رودخانه زایندهرود
اغلب در پارچهها استفاده میشوند .ترکیب پلیمر ،در رسوبات رودخانه زایندهرود به وضوح نشان دهندهی
ورود فاضلابهای حاصل از شستوشوی پارچه های مصنوعی به رودخانه میباشد .پلیپروپیلن و پلیاتیلن
برای ساخت طنابها و تورهای ماهیگیری استفاده میشود .علاوهبراین الیاف پلیپروپیلن به طور گسترده
برای تولید پوشش کفپوش ،فرش و قالی ،لباس ورزشی ،ساخت مالچ کشاورزی ،تورهای ماهیگیری،
کیسههای بستهبندی و طناب استفاده میشود .پلیآمید با توجه به استحکام و سختی بالا برای تولید
وسایلی مانند طناب ،کمربند ایمنی ،چتر نجات ،نخ و تور ماهیگیری ،همچنین در تولید الیاف مصنوعی از
قبیل انواع البسه و جوراب و الیاف فرش استفاده میشود .بنابراین میتوان اذعان نمود که فعالیتهای
انسانی از جمله رهاسازی فاضلابهای شهری و صنعتی ،ریختن زباله توسط گردشگران در ساحل رودخانه
و استفاده از تور ماهیگیری از طرف صیادان نقش مهمی در آلودگی میکروپلاستیک در این منطقه داشته
است .بنابراین پایش دورهای میکروپلاستیکها در آب و رسوب رودخانه زایندهرود کمک شایانی به
اقدامات مدیریتی برای کنترل این آلودگی خواهد بود.

مقدمه
( .)Frias & Nash, 2019به طورکلی ،میکروپلاستیکها را
با توجه به نحوهی تولید آنها به دو نوع اولیه یا ثانویه
طبقهبندی میکنند .میکروپلاستیکهای اولیه برای تولید
پلاستیک در اندازههای میکرو ساخته میشوند .به عنوان
مثال میتوان به لایهبردارها در لوازم آرایشی یا مواد
اولیهی دانهای پلاستیکی ،مانند رزینها در صنایع اشاره
کرد .میکروپلاستیکهای ثانویه نتیجهی تجزیه یا
قطعهقطعه شدن پلاستیکهای بزرگتر است .تجزیهی
پلاستیک میتواند به دلیل ترکیبی از فرآیندهای فیزیکی،
شیمیایی یا بیولوژیکی باشد که باعث کاهش یکپارچگی
سطح پلاستیک و منجر به قطعهقطعه شدن آن میشود
(.)Cole et al., 2011
در حال حاضر ،میکروپلاستیکها در خاک ( Nizzetto et
 ،)al., 2016دریاچههای دور از مناطق شهری ( Free et
 ،)al,. 2014رودخانههای دوردست (،)Jiang et al., 2019
مناطق قطبی ( )Obbard et al., 2018و کلیهی
قسمتهای محیطزیست در تمام قارهها از جمله
محیطهای آبی وجود دارند ( )Horton et al., 2017که
ظرفیت پراکندگی بالای آنها را نشان میدهد ( Zhang et
.)al., 2016

مقدار قابل توجهی از زبالهها ،در مقیاس جهانی توسط
انسانها تولید میگردد و به طور مداوم در حال افزایش
میباشند .پلاستیک جزء اصلی زبالههاست و گاهی تا 30
درصد از زبالههای تجمعیافته در سطح اقیانوسها،
رسوبات اعماق دریا ،سواحل ،دریاچهها و رودخانههای آب
شیرین را به خود اختصاص میدهد ( Mason et al.,
 .)2016به دلیل استفادهی گسترده و مدیریت نامناسب
پلاستیکها ،آلودگی ناشی از آنها به عنوان یک مسألهی
زیستمحیطی در حال ظهور شناخته شدهاست
(.)Andrady, 2017; Van Sebill et al., 2015
در سالهای اخیر ،تأثیرات جدی و گستردهی اکولوژیکی
بقایای میکروسکوپی پلاستیکها ،که اصطلاح ًا
میکروپلاستیک نامیده میشوند ،به یک نگرانی عمده
تبدیل شدهاست .اصطلاح میکروپلاستیک که در سال
 1337توسط  Thampsonو همکاران ابداع شد ،به صورت
ذرات کوچک پلاستیکی تعریف شدهاست .با این حال،
اخیراً تعریف جامعی ارائه شده است" :میکروپلاستیکها،
هر ذرهی جامد مصنوعی یا ماتریس پلیمری ،با شکل
منظم یا نامنظم و ابعادی بین  2میکرومتر و  0میلیمتر،
با منشأ تولید اولیه یا ثانویه و نامحلول در آب میباشند"
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مطالعات سمشناسی نشان میدهد که مواجهه با
میکروپلاستیکها میتواند باعث اثرات رفتاری ،ریختشناسی
و تولیدمثلی بر روی موجودات آبزی شود ( & Lambert
 .)Wagner, 2016بررسیهای میدانی و آزمایشگاهی در
هر دو سیستم دریایی و آبشیرین نشان میدهد که
جانوران آبزی میتوانند میکروپلاستیکها را بخورند زیرا
آنها را به جای طعمهی خود اشتباه میگیرند ( Connor
 )et al., 2020در نتیجه ،حیوان بعد از مصرف
میکروپلاستیک ،میتواند احساس سیری کند و باعث
کاهش جذب مواد غذایی و کاهش مصرف انرژی شود که
به نوبه خود ممکن است بر رشد ،بقا ،باروری و میزان
تولید مثل تأثیر بگذارد ( .)Bellasi et al., 2020این ذرات
پس از بلعیدن میتوانند به سطوح بالاتر تغذیهای منتقل
شوند و در نهایت از طریق زنجیرهی غذایی به انسان
برسند ( .)De Sa et al., 2015در مقایسه با آلایندههای
معمولی آبی ،تهدید میکروپلاستیکها پیچیدهتر است .به
جز تأثیر خود میکروپلاستیکها ،میکروپلاستیک به عنوان
ناقل مهم سایر آلایندهها مانند بسیاری از آلایندههای آلی
و فلزات سنگین عمل میکنند ( Munier & Bendell,
.)2018
برخلاف مطالعات گستردهی علمی در توصیف آلودگی
محیط دریایی به میکروپلاستیکها ( ;Klein et al., 2018
 )Wagner & Lambert, 2018حضور میکروپلاستیکها در
آبهای شیرین در سالهای اخیر مورد توجه قرار گرفته
است .ورود و رسوب میکروپلاستیکها در رودخانهها
میتوانند به عواملی از جمله کاربری اراضی بالادستی
( ،)Mani et al., 2015رواناب شهری ( Nizzetto et al.,
 ،)2016حجم نسبی تخلیه پساب (،)Moore et al., 2011
هیدرولوژی و مورفولوژی رودخانه ( Besseling et al.,
 )2017و تراکم جمعیت و میزان شهرنشینی و
صنعتیشدن اطراف رودخانه ()Yonkos et al., 2014
نسبت داده شود .علاوه بر این ،موانعی مانند سدها نیز بر
غلظت ،ترکیب و انتقال میکرو پلاستیکها در
اکوسیستمهای آب شیرین تأثیر میگذارند ( Zhang et
.)al., 2015
با وجود این واقعیت که آب شیرین منبع آب آشامیدنی
است ،دانش در مورد اثرات آلودگی میکروپلاستیک در
محیطهای آب شیرین در مقایسه با محیطهای دریایی
هنوز در مراحل ابتدایی خود است .تنها حدود  7درصد از
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تحقیقات میکروپلاستیک ،مربوط به سیستمهای آب
شیرین میباشد ( .)Wagner & Lambert, 2018در
مقایسه با سایر نقاط جهان ،اطلاعات چاپ شدهی بسیار
محدودی در مورد آلودگی میکروپلاستیک در سیستمهای
آب شیرین ایران از جمله رودخانهی زایندهرود وجود دارد.
رودخانهی زایندهرود مهمترین رودخانهی فلات مرکزی
ایران ،نقش بسیار مهمی در توسعهی کشاورزی ،تأمین آب
بخش صنعت و کلیهی فعالیتهای اقتصادی منطقه را دارا
میباشد و لذا حفظ کیفیت آب آن از نظر مصارف شرب،
کشاورزی ،صنعت و حفظ محیطزیست آبزیان بسیار حائز
اهمیت است .این رودخانه از محدودهی کوهرنگ در
استان چهار محال و بختیاری شروع شده و به تالاب بین
المللی گاوخونی ختم میشود .از علل آلودگی این رودخانه
میتوان فاضلاب صنایع ،تصفیه خانهها و روانابهای
شهری و کشاورزی اشاره کرد .در این زمینه آلایندههای
مختلفی ،مانند انواع آلودهکنندههای معدنی و آلی قابل
بررسی هستند اما آلایندههای نوظهوری مانند
میکروپلاستیکها به دلیل اهمیت سمشناسی که دارند
اهمیت دوچندانی دارند .با توجه به روند سریع رشد
جمعیت و به تبع آن توسعه مراکز شهری و صنعتی در
اطراف زایندهرود ،بررسی وضعیت آلودگی این رودخانه به
خصوص به آلایندههای نوظهوری مانند میکروپلاستیکها
بسیار مهم وضروری میباشد .از این رو مطالعه ی حاضر به
عنوان اولین مطالعه جامع از حضور و پراکنش
میکروپلاستیک در رسوبات رودخانه زاینده رود میتواند
اطلاعات ارزشمندی را برای مطالعات بعدی فراهم کند.

مواد و روشها
منطقه مورد مطالعه
حوضه آبریز گاوخونی در مرکز ایران دارای مساحت
زهکشی تقریباً  72074کیلومتر مربع است ( Ahmadi et
 .)al.,2015از غرب با رشته کوه زاگرس و از شرق با کویر
مرکزی ایران (دشت کویر) همسایه است .این منطقه به
عنوان سومین حوضه پرجمعیت ایران با میزبانی نزدیک به
 7میلیون نفر ،که  0درصد از جمعیت کشور را تشکیل
میدهد ،طبقهبندی میشود (.)Sharifinejad et al,. 2020
رودخانه زایندهرود (به طول نزدیک به  703کیلومتر) به
عنوان مهمترین جاذبه بومگردی حوضه ،از ارتفاعات غربی
سرچشمه گرفته و از بخش میانی منطقه از جمله جنوب
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نمونهها به شیشههای برچسبدار منتقل شده و تا زمان
تجزیه و تحلیل ،در دمای  7درجه سانتیگراد نگهداری
شدند .نمونهها در دمای  63درجه سانتیگراد به مدت 78
ساعت در آون خشک شدند .سپس هر نمونه در هاون چینی
همگن شده ( )Lahijanzadeh et al., 2020و برای آنالیز
میکروپلاستیکها از الک  7/40میلیمتر عبور داده شد.

شهر اصفهان (پرجمعیتترین منطقه شهری حوضه آبریز
گاوخونی) میگذرد و در شرق به تالاب بین المللی
گاوخونی ( 746کیلومتر مربع) میریزد ( Karimian et al.,
 .)2020آب آبیاری بیش از  23033کیلومتر مربع از
مناطق کشاورزی و همچنین مصارف خانگی و صنعتی را
تأمین میکند .همچنین حوضه آبریز گاوخونی به شدت
توسط فعالیتهای صنعتی متنوع (نفت و فولاد) در مقیاس
بزرگ اشغال شدهاست که آن را به عنوان یکی از
آلودهترین حوضههای آبریز ایران معرفی کردهاست
( .)Chamani, 2020این حوضه در منطقه ای خشک و
نیمه خشک ،نزدیک به کویر مرکزی ایران با بارندگی
سالانه کمتر  203میلی متر ( Tashakor & Chamani,
 )2021با میانگین دمای ماهانه  24/0مشخص میشود.
دامنه ارتفاعی منطقه از  2773متر (در تالاب بینالمللی
گاوخونی) تا  0828متر از سطح دریا (میانگین 040/26
 )2370 ±متغیر است (شکل .)2

پردازش نمونهها
پردازش نمونه شامل دو مرحله ضروری است :الف) هضم
مواد آلی و ب) جداسازی چگالی .هضم مواد آلی برای از
بین بردن اغلب مواد شناور از نمونه ،بدون آسیب رساندن
به میکروپلاستیکها ضروری است .حدود  03گرم نمونه
رسوب ،وزن شده و با استفاده از پراکسیدهیدروژن
( 03 ،H2O2درصد) هضم شدند (مدت زمان هضم بسته به
میزان و نوع ماده آلی بین  2روز تا  23روز طول کشید).
برای جداسازی چگالی ،ازمحلول اشباع شده سدیم کلرید
( ،NaClچگالی 1/2 :گرم برسانتیمتر مکعب) با زمانماند
 17ساعت استفاده شد .پس از  17ساعت ،فاز مایع رویی،
برای آزمایشات بعدی برداشته شد و مواد جامد رسوبی
باقیمانده ،مجدد ًا با استفاده از محلول اشباع شده NaCl
تحت فرایند جداسازی چگالی قرار گرفت .مایع فوقانی
حاصل از مرحله دوم فرآیند جداسازی چگالی با مایع
حاصل از مرحله اول ،ترکیب شد .محلول ترکیبی با
استفاده از صافی فیلتر شده و سپس فیلترها برای
آنالیزهای بعدی در سایه هوا-خشک شدند (Erkes-
.)Medrano et al., 2015; Zhang et al., 2016

نمونه برداری
از بالادست تا پاییندست رودخانهزاینده رود 12 ،ایستگاه
نمونهبرداری ،بر اساس کاربری زمین و میزان صنعتیشدن
در اطراف رودخانه ،انتخاب و در هر ایستگاه ،نمونهبرداری
در مساحتی به ابعاد  03×03سانتیمتر تا عمق تقریبی23
سانتیمتری بالای رسوب در سه تکرار انجام شد .ظروف
نمونهبرداری از قبل با آب مقطر تمیز شده و در فویلهای
آلومینیومی نگهداری شدند تا از آلودگی خارجی جلوگیری
شود ( .)Mao et al., 2020در پایان مرحلهی نمونهبرداری،

شکل  -1ایستگاههای نمونهبرداری در رودخانه زایندهرود
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اکسپلورا استفاده شد .محدوده مورد بررسی -03cm-1
 0033بود.

مشاهده و تأیید میکروپلاستیکها
در این پژوهش با استفاده از میکروسکوپ نوری (
 )CFI LU Plan Fluorاستاندارد با بزرگنماییهای × 73
 × 233و  ،× 733میکروپلاستیکها شناسایی شدند.
پروتکلهـای اسـتاندارد مختلـف ماننـد آزمونهای فشار،
کشیدگی ،نور اضافی یا سوزن داغ برای تشـخیص
میکروپلاسـتیکها اسـتفاده شد (.)Peng et al., 2017
پس از شناسایی ذرات میکروپلاسـتیک ،نـوع و شـکل آن-
هـا ،رنـگ و انـدازه آنهـا تعیـین و یادداشت شد.
Nikon

اعتبار سنجی روش سنجش میکروپلاستیکها
به منظور اعتبار بخشیدن به روش استخراج
میکروپلاستیک ،برآورد نرخ ریکاوری برای کنترل بیشتر
انجام شد .در مجموع  133ذره پلاستیکی که شامل PS
(پلیاستایرن)( PA ،پلیآمید)( PP ،پلیپروپیلن) و PE
(پلیاتیلن) بودند به رسوبات تمیز (بدون میکروپلاستیک)
اضافه شد ( .)Ghayebzadeh et al., 2021ذرات در
اندازهها و شکلهای مختلف به وسیله ی تیغ و قیچی
تراشیده و ریز شده و به نمونهها اضافه گردید و مجددا
طبق روش جداسازی میکروپلاستیک از نمونههای رسوب
استخراج شدند .میزان بازیابی ذرات میکروپلاستیک بین
 36درصد تا  233درصد متغیر بود.

تضمین و کنترل کیفیت
برای جلوگیری از آلودگی احتمالی نمونههای پلاستیکی،
اقدامات سختگیرانهای در طول فرآیند آزمایشگاهی انجام
شد .کلیه تجهیزات لازم ،سه بار با آب مقطر شسته و
سپس قبل از آزمایش خشک شده و بلافاصله با فویل
آلومینیومی پوشانده شد .در طول آزمایش از لباسهای
آزمایشگاهی نخی ،ظروف شیشهای و دستکش استفاده
شد .سطح کار به طور مداوم با الکل تمیز میشد و برای
کاهش جریان هوا ،پنجرهها در طول دوره آنالیزها بسته
بودند (.)Prata et al., 2019; Xiong et al., 2019
همچنین در تمام مراحل پژوهش نمونههای شاهد تهیه
شد که سطوح ناچیزی از آلودگی محیطی را نشان دادند.

نتایج
فراوانی میکروپلاستیکها
میکروپلاستیکهای با اندازه کمتر از  0میلیمتر در تمام
نمونههای رسوب سطحی یافت شدند .میانگین تعداد آنها
 13٫03±43٫782ذره در  03گرم رسوب خشک (084/8
 ±2733٫61ذره در یک کیلوگرم رسوب خشک) بود.
ایستگاه  24با میانگین تعداد  060٫03±27٫873ذره و
ایستگاه های  6 ،2و  4با میانگین تعداد 2٫00±2٫018
ذره در  03گرم رسوب خشک به ترتیب بیشترین و
کمترین تعداد میکروپلاستیک را به خود اختصاص دادند.
در شکل  1نمونهای از تصویر میکروپلاستیک آمده است.

شناسایی پلیمر میکروپلاستیکها به وسیله دستگاه
طیفسنجی رامان
برای تعیین ترکیب پلیمری میکروپلاستیکهای خارج
شده از رسوب از دستگاه طیف سنج رامان مدل هوریبا

فیلم

فیب ر

دوره  ،7شماره  ،76تابستان 1041

قطعه

فوم

گلوله

رشته
شکل  -2تصاویر ذرات میکروپلاستیک موجود در رسوبات رودخانه زایندهرود با استفاده از میکروسکوپ دوچشمی نوری
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) .(Hosseinpour et al., 2021نتایج نشان داد که رشته،
خردهذره و فیبرها به ترتیب با  07٫3درصد 00 ،درصد و
 18٫8درصد بیشترین میزان فراوانی را در بین شکلهای
ذرات دارند (شکل .)7در این پژوهش ،میکروپلاستیکهای
شناسایی شده در  8رنگ مشکی ،زرد ،سبز ،سفید ،شفاف،
قرمز ،قهوهای و مشکی مشاهده شدند .رنگ سبز ،مشکی و
قهوهای به ترتیب با  23/6درصد 23/7 ،درصد و 26/3
درصد دارای بیشترین فراوانی و رنگ آبی با  2/1درصد
دارای کمترین فراوانی بودند (شکل.)0

رنگ ،شکل و اندازه میکروپلاستیکها
میکروپلاستیکها از لحاظ اندازه به  7گروه (کمتر از
033میکرومتر 033-2333 ،میکرومتر2333-0333 ،
میکرومتر 2333-0333 ،میکرومتر0333-0333 ،
میکرومتر) تقسیم شدند که به ترتیب با درصد فراوانی
 67٫0درصد 28٫0 ،درصد 20 ،درصد و  7٫1درصد در
رتبههای اول تا چهارم قرار گرفتند که نشان میدهد با
افزایش اندازه میکروپلاستیکها ،درصد فراوانی آنها
کاهش یافتهاست (شکل.)0
از لحاظ شکل ،میکروپلاستیکها به شش گروه (فیبر،
خردهذره ،فیلم ،فوم ،گلوله و رشتهای) تقسیم شدند

شکل -3توزیع میکروپلاستیکهای شناسایی شده در رسوبات رودخانه زایندهرود از لحاظ اندازه
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شکل -4توزیع میکروپلاستیکهای شناسایی شده در رسوبات رودخانه زایندهرود از لحاظ شکل
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شکل  -5توزیع میکروپلاستیکهای شناسایی شده در رسوبات رودخانه زایندهرود از لحاظ رنگ

پایگاه داده  Openspecyمقایسه شد .در مجموع  0پلیمر
مختلف شامل پلیپروپیلن ( ،)PPپلیاتیلن ( )PEو
پلیآمید ( )PAدر رسوبات یافت شدند.

شناسایی انواع پلیمر
برای شناسایی پلیمر میکروپلاستیکها از دستگاه رامان
استفاده شد .در مجموع  26ذره میکروپلاستیک به طور
تصادفی انتخاب شد .نتایج با طیف مرجع ارائه شده در
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ب

الف

پ
شکل  -6پلیمرهای شناسایی شده در رسوبات رودخانه زایندهرود .الف :پلیپروپیلن ،ب :پلیاتیلن ،پ :پلیآمید.

کمترین آلودگی در این مطالعه بودند .آلودگی کم این
ایستگاهها میتواند مربوط به تراکم کم جمعیت و حضور
زمینهای کشاورزی و باغداری اطراف آنها باشد .مطالعات
قبلی بر روی رودخانهها و سواحل نشان دادهاند که
مقادیر زیادی از آلودگی میکروپلاستیک در مناطق
پرجمعیت یا مناطق با فعالیتهای شدید انسانی ظاهر
میشود ( ;Eriksen et al., 2013; Napper et al., 2015
 .)Horton & Dixon, 2018در این مطالعه،
میکروپلاستیکها در  6دستهی فیبر ،خردهذره ،فیلم ،فوم،
گلوله و رشته تقسیمبندی شدند ( Li et al., 2020,
 .)Hosseinpour et al., 2021نتایج نشان داد که رشته،
خردهذره و فیبر به ترتیب با  07٫0درصد 00 ،درصد و
 18٫8درصد بیشترین میزان فراوانی را در بین شکلهای
ذرات دارند ولی رایجترین اشکال ذرات میکروپلاستیک،
فیبر و پس از آن خردهذره میباشد .چرا که فیبر و پس از
آن خردهذره به ترتیب در تمام ایستگاهها و اغلب
ایستگاهها شناسایی شدند درحالی که رشته در تعداد
محدودی از ایستگاهها مشاهده شد .احتمال میرود که
رهاسازی فاضلاب کارگاههای قالیشویی متعددی که قبل
از این ایستگاه واقع شدهاند منجر به فراوانی بالای حضور
میکروپلاستیک رشته در این نقطه شده باشد.

بحث
نتایج این پژوهش نشان میدهد که ذرات میکروپلاستیک
در تمام ایستگاههای مورد بررسی حضور دارند که
نشاندهندهی پراکندگی آنها در رسوبات رودخانه
زایندهرود است .محدوده فراوانی میکروپلاستیکها در
مطالعه حاضر  13-4783ذره در  03گرم رسوب خشک
میباشد .سایر مطالعات نیز حضور و پراکنش
میکروپلاستیکها را در رسوبات رودخانهها نشان دادهاند.
 Pengو همکاران ( )1328میزان فراوانی
میکروپلاستیکهای رسوبات رودخانهی شانگهای چین را
 831ذره در هر کیلوگرم وزن خشک اعلام کردهاند He .و
همکاران ( )1313ارتباط بین فراوانی میکروپلاستیکها با
سرعت جریان آب را در رودخانه بریزین استرالیا بررسی
کردند .نتایج آنها فراوانی میکروپلاستیکها را 23-013
ذره در هر کیلوگرم رسوب نشان داد.
در مطالعه حاضر ایستگاه  24با میانگین 060/0±27/873
ذره میکروپلاستیک در  03گرم رسوب خشک آلودهترین
ایستگاه بود .این ایستگاه در پاییندست دهانه زهکشی که
دریافتکننده رواناب شهری ،کشاورزی و صنعتی بود واقع
شدهاست .ایستگاههای  8 ،4 ،6 ،7 ،2با تعداد کمتر از 1
ذره میکروپلاستیک در  03گرم رسوب خشک دارای
82
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 ،)Arias et al., 2018رنگ در محیطهای آبی نگرانکننده
است .این میکروپلاستیکهای رنگی در ماهیان ،پرندگان و
لاکپشتها شناسایی شدهاند ( .)Rasta et al., 2020علاوه
بر این ،انتظار میرود که رنگ میکروپلاستیکها اطلاعاتی
در مورد منابع اصلی آنها ارائه دهد .به عنوان مثال
قطعات پلاستیکی رنگشده میتواند از مواد بستهبندی
( )Andrady, 2017و گلولههای رنگی از محصولات آرایشی
و بهداشتی منشا بگیرند (.)Fendall & Sewell, 2009
اندازه تمامی میکروپلاستیکها در تحقیق حاضر در
محدوده  03-0333میکرون بود .نتایج نشان داد که دسته
کمتر از  033میکرون با  67٫0درصد دارای بیشترین
فراوانی است .در حالی که دسته  0333-0333میکرون با
 7٫1درصد دارای کمترین فراوانی بود .اندازه کوچک
میکروپلاستیکها به دلیل تأثیر بالقوه آنها بر موجودات
زنده از اهمیت خاصی برخوردار است ( Rasta et al.,
 .)2020چنین میکروپلاستیکهای کوچکی جدیترین
تهدیدات بالقوه را هم برای موجودات آبزی و هم برای
اکوسیستم ایجاد میکنند (.)He et al., 2020
میکروپلاستیکهای با اندازه کوچک میتوانند از طرف
طیف وسیعی از موجودات تغذیه شوند ( Moor et al.,
 .)2001قطعات کوچک میکروپلاستیکها میتوانند پس از
مصرف ،از طریق مدفوع دفع شوند ولی قطعات بزرگتر
ممکن است در دستگاه گوارش باقی بمانند و منجر به بروز
حس سیری کاذب شوند .این موضوع در بسیاری از
گروههای مهرهداران گزارش شدهاست ( Butterworth et
 .)al., 2012این درحالی است که احتمال دارد ذرات
فیبرمانند درهم پیچ بخورند و متراکم شوند و باعث انسداد
اندامها شوند و از این طریق مانع بلع غذا شوند ( Derraik,
 .)2002علاوهبراین ،به جز تأثیر خود میکروپلاستیکها،
میکروپلاستیک میتواند به عنوان ناقل مهم سایر آلایندهها
مانند بسیاری از آلایندههای آلی و فلزات سنگین عمل
کند ( .)Munier & Bendell, 2018در واقع هر چه اندازه
ذرات میکروپلاستیک کوچکتر باشد ،سطح ویژه آنها
افزایش یافته و درنتیجه قدرت جذب بیشتری خواهند
داشت ( .)Lahijanzadeh et al., 2020از آنجا که در
منطقه مورد مطالعه ،ذرات میکروپلاستیک کمتر از 033
میکرومتر غالب هستند ،پتانسیل جذب آلایندهها و افزایش
دسترسی زیستی وجود دارد .همچنین میکروپلاستیکهای

نتایج تحقیقات نشان میدهد که فاضلاب ماشین
لباسشویی حاوی مقدار زیادی میکروپلاستیک فیبرمانند
میباشد ( .)Hernandez et al., 2017بنابراین ورود
فاضلابهای خانگی به درون رودخانه زایندهرود میتواند از
علل فراوانی میکروپلاستیکهای فیبری در این رودخانه
باشد .ریختن زبالههایی مانند بطریهای نوشابه و آب،
کیسههای پلاستیکی و غیره توسط گردشگران به درون
آب و سواحل رودخانه زایندهرود میتواند منشا
میکروپلاستیکهای ثانویهای مانند خردهذرات باشد.
همچنین تردد وسایل نقلیه در جادههای نزدیک به
رودخانه ،احتمال انتقال ذرات لاستیکی کوچک و
پلاستیک ناشی از ساییدگی لاستیک خودروها توسط
رواناب جادهها به درون رودخانه را ممکن میسازد
(.)Yeganeh Far et al., 2020
در هر مطالعه ،با توجه به متغیر کاربری اراضی و عوامل
محیطی ،مورفولوژی میکروپلاستیکها یعنی شکل ،رنگ و
اندازه آنها میتواند به طور گسترده متفاوت باشد
(.)Eerkes-Medrano et al., 2015, Horton et al., 2017
به عنوان مثال در تمام رسوبات مطالعه حاضر گلوله و فوم
یافت نشد درحالی که گلوله و فوم به عنوان
میکروپلاستیکهای غالب در رودخانه وینیپگ کانادا
( ،)Anderson et al., 2017رسوبات رودخانه سنتلارس
آمریکای شمالی ( )Castaneda et al., 2014و رودخانه
آنتوآ پرتغال ( )Rodrigues et al., 2018شناسایی شد .در
رسوبات پرل چین ( ،)Lin et al., 2018دریاچه پویانگ
چین ( )Liu et al., 2019و رسوبات تالاب ونیز ایتالیا
( )Vianello et al., 2013همانند مطالعه انجام شده ،فیبر
فرم غالب را تشکیل میدهد .در رسوبات ساحلی دریاچه
آنتاریو ( ،)Ballent et al., 2016رسوبات رودخانه مانوژو
( )Wu et al., 2020و رودخانه دانگ تینگ چین ( Jiang
 )et al., 2018خرده ذرات فرم غالب هستند.
در پژوهش حاضر ،میکروپلاستیکهای جداسازیشده در
رنگهای مختلف سبز ،آبی ،قرمز ،شفاف ،سفید ،زرد،
مشکی و قهوهای مشاهده شدند .رنگ سبز ،مشکی و
قهوهای بیشترین فراوانی را به خود اختصاص دادند .از
آنجایی که ذرات میکروپلاستیک رنگی میتوانند به
راحتی توسط موجودات آبزی به عنوان غذا اشتباه گرفته
شوند ( ;Avio et al., 2015; Cole & Galloway, 2015
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با چگالی کمتر و اندازه کوچکتر ،پتانسیل بیشتری برای
جابهجایی توسط باد و آب دارند .در نتیجه
میکروپلاستیکها به طور بالقوه میتوانند با کمک به
تهاجم گونههای بیگانه به اکوسیستمهای آبی ،به تهاجم
زیستی کمک کنند (.)Zetteler et al., 2013
در مطالعه حاضر پلیمرهای پلیپروپیلن ( ،)PPپلیآمید
( )PAو پلیاتیلن ( )PEدر رسوبات یافت شدند .این نوع
پلیمرها اغلب در پارچهها استفاده می شوند Brown .و
همکاران ( )1322نشان دادند که ترکیب پلیمر در
رسوبات به وضوح در مواجه با فاضلابها (مانند شستن
لباس) نشات میگیرد .پلی پروپیلن و پلی اتیلن برای
ساخت طنابها و تورهای ماهیگیری استفاده میشود
( .)Claessens et al., 2011علاوه بر این الیاف پلیپروپیلن
به طور گسترده برای تولید پوشش کفپوش ،فرش و قالی
و نیز لباس ورزشی استفاده میشود .همچنین از پلی
پروپیلن میتوان برای ساخت مالچ کشاورزی ،تورهای
ماهیگیری ،کیسههای بستهبندی و طناب استفاده کرد.
پلیآمید با توجه به استحکام و سختی بالا برای تولید
وسایلی مانند طناب ،کمربند ایمنی ،چتر نجات ،نخ و تور
ماهیگیری ،همچنین در تولید الیاف مصنوعی از قبیل
انواع البسه و جوراب و الیاف فرش استفاده میشوند
( .)Deopura et al., 2008بنابراین استفاده از تور و طناب
ماهیگیری از طرف صیادان ،ورود فاضلابهای خانگی
(شستوشوی لباس) و صنعتی میتواند از علتهای حضور
این پلیمرها در رودخانه زایندهرود باشد.
این مطالعه با هدف بررسی و تأیید الگوهای حضور و
توزیع میکروپلاستیک در رسوبات رودخانه زایندهرود انجام
شد .نتایج این تحقیق حضور ذرات میکروپلاستیک را در
رسوبات رودخانه زایندهرود نشان دادهاست و این فرضیه را
تایید میکند که رسوبات رودخانه به عنوان یک مخزن
برای تجمع پلاستیک عمل میکند .با این حال ،اطلاعات
ما در رابطه با ارزیابی خطر اثرات مرتبط با میکروپلاستیک
بر کیفیت آب ،کیفیت رسوب و موجودات زنده در
اکوسیستمهای آبی هنوز تا حد زیادی ناشناخته مانده
است و نیاز به تحقیقات بیشتر دارد .نقاط داغ آلودگی
میکروپلاستیک در این مطالعه مربوط به ایستگاههای
پاییندست رودخانه به ویژه ایستگاه  24که سهم بیشتری
از فعالیتهای انسانی را دارد میباشد .این نتایج نشان
میدهد که فعالیتهای انسانی ممکن است نقش مهمی در
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آلودگی میکروپلاستیک در منطقه مورد مطالعه داشته
باشد .بنابراین تدوین برنامه پایش ،برای بررسی دورهای
میزان ذرات میکروپلاستیک در آب و رسوب رودخانه
زایندهرود کمک شایانی در راستای اقدامات مدیریتی برای
کنترل وضعیت موجود خواهد نمود.
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Abstract
Introduction: One of the most important emerging pollutants in aquatic environments that has
recently attracted the attention of global researchers in recent years is plastic waste, especially
microplastics. Aquatic fauna can ingest microplastics as they confuse it for their prey. Aquatic
organisms can easily ingest microplastics because their size is similar to that of the larvae of several
organisms, including plankton. Consequently, the animal may develop a sense of satiety after
ingesting microplastics, causing reduced food uptake and decreased energy intake, which in turn may
affect growth, survival, fecundity and reproduction rate, impacting general fitness of the organisms.
Once ingested, these particles can be transferred to higher trophic levels. Despite the fact that
freshwater is the only source of drinking water, knowledge about the effects of microplastic pollution
in freshwater environments compared to marine environments is still in its infancy. Therefore, the aim
of the present study is too comprehensive investigate the presence and distribution of microplastics in
the sediments of Zayandeh-Rud River.
Materials and Methods: From upstream to downstream of Zayandeh-Rud River, 21 sampling
stations were selected and in each station, sampling was done in an area of 30 x 30 cm to a depth of
approximately 10 cm above the sediment in three repetitions. Sample processing was done during two
stages of organic material digestion using hydrogen peroxide and density separation using sodium
chloride salt. Microplastics were identified using a standard light microscope with magnifications of
40x, 100x and 400x. Different standard protocols such as pressure, tension, additional light or hot
needle tests were used to detect microplastics. After identifying the microplastic particles, their type
and shape, color and size were determined and recorded. Raman spectrometer was used to determine
the polymer composition of microplastics.
Results: The average abundance of microplastics was 70.481±29.39 particles in 50 gr/dry sediment.
Station 17 with an average number of 363.50±14.849 particles and stations 1, 6 and 7 with an average
number of 1.33 ±1.528 particles in 50 gr/dry sediment had the highest and lowest levels of pollution,
respectively. The size of all microplastics was in the range of 50-5000 micrometers. Microplastics less
than 500 microns were the most abundant with 64.5%. The dominant form of microplastics with the
frequency of 34.9%, 33% and 28.8% belonged to line, fragment and fiber, respectively. In total, 4
polymers, polypropylene, polyamide, polyurethane and polyethylene, were identified. The results
were compared with the reference spectra provided in the Openspecy database. In total, 3 different
polymers including polypropylene (PP), polyethylene (PE) and polyamide (PA) were found in
sediments.
* Corresponding Author’s email: a.chamani@khuisf.ac.ir
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Discussion: The result of this research indicates microplastics dispersion in the sediments of
Zayandeh-Rud River. Polypropylene (PP), polyamide (PA) and polyethylene (PE) polymers found in
Zayandeh-Rud River sediments are often used in textiles. The composition of the polymer in the
sediments clearly indicates the discharge of wastewater from the washing of synthetic textile into the
river. Polypropylene and polyethylene are used to make ropes and fishing nets. In addition,
polypropylene fibers are widely used for the production of floor coverings, carpets and rugs, sports
clothes, making agricultural mulch, fishing nets, packaging bags and ropes. Due to its high strength
and hardness, polyamide is used to produce items such as ropes, safety belts, parachutes, thread and
fishing nets, as well as in the production of synthetic fibers such as clothes, socks and carpet fibers.
Therefore, it can be stated that human activities, including the discharge of urban and industrial
wastewater, plastic waste by tourists on the river and also the use of fishing nets by fishermen, play an
important role in microplastic pollution in this area. Therefore, developing a program to monitoring
microplastics in the water and sediment of Zayandeh-Rud River will be of great help for management
measures to control this pollution.
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