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 چکیده

 در. باشد هاکیکروپالستیم به آلوده منابع از یکی است ممکن و کندیم عبور یادیز یکشاورز و یشهر یاراض انیم از گرگانرود رودخانه

 شامل گرگانرود، رودخانه از شدهدیص Paracobitis hircanica تاجدار هیرکانی  یماهجویبار در کیکروپالستیم یفراوان مطالعه نیا

در  تنها و وجود نداشت یکشاورز مناطق هایبرداری از  ایستگاهدر نمونه یماه نیا. است شده یبررس یشهر و یجنگل ،یکشاورز مناطق

 در واقع یهاستگاهیا از که یانیماه در کیکروپالستیم یفراوان نیشتریب. شناسایی شد یجنگل و یشهر یاراض یهاستگاهیا هاینمونه

 زانیم به فرگمنت و بوده بریف انیماه در هاکیکروپالستیم غالب شکل. شد داده صیتشخ شدند، دیص( 6 و 3 ستگاهیا) یشهر یاراض

 شده ییشناسا یهاکیکروپالستیم اندازه. نشد داده صیتشخ لمیف شکل شده دیص انیماه گوارش دستگاه در .شد داده صیتشخ یمحدود

 غالب رنگ نیهمچن. بود متریلیم 1/1 از کمتر هاکیکروپالستیم غالب اندازه اما شد، برآورد متریلیم 1/1-2 محدوده در

 نوع یبررس در نیهمچن. شد مشاهده زین یطوس رنگ یکم زانیم به و مشکی گوارش دستگاه در شده داده صیتشخ یهاکیکروپالستیم

 گوارش دستگاه یکیکروپالستیم یآلودگ مطالعه نیا. شدند داده صیتشخ استریپل و لنیاتیپل رن،یاستایپل لن،یپروپ یپل ان،یماه در مریپل

 نشان کیکروپالستیم ورود محل کی عنوانبه را رودخانه نیا در یآلودگ نوع نیا دیتهد و گرگانرود رودخانه یرکانیه تاجدار یماهباریجو

  .داد

 

 .گرگانرود یرکانی،ه یماه یبارجو ی،آلودگ یکروپالستیک،م کلیدی: واژگان

 

 مقدمه

 و عیسر شدن یصنعت ستم،یب قرن طول در

 با همزمان ،یساحل ینواح در گسترده ینیشهرنش

 یهایکاربر در یسنتز مواد از استفاده و دیتول

 طوربه( یتجار و یشهر ،ییدارو ،یصنعت) مختلف

 مشکالت بروز به منجر که افتی شیافزا گسترده

 ;Burcea et al., 2020) شد یادیز یطیمحستیز

Ates et al., 2020; Danabas et al., 2020; 

Masoudi et al., 2022 .)در شرفتیپ با همزمان 

 دیتول ستم،یب قرن اواسط در یسنتز یمرهایپل دیتول

 افتی شیافزا یداریمعن طوربه هاکیپالست یجهان

(Derraik, 2002; Andrady, 2011 .)یهازباله 

 بر یمهم یاقتصاد و یطیمحستیز اثرات یکیپالست

 دو ادیز دوام و کم وزن. دارند ییایدر یهاستمیس
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 هاآن که هستند یکیپالست یهازباله یدیکل یژگیو

 لیتبد ستیز طیمح در دیتهد و مخاطره کی به را

 کنندهآلوده منطقه از یراحت به هاکیپالست. کندیم

 در عمدتا  ) ابندییم تجمع حفرات در و شوندیم دور

ستیز و یاقتصاد مهم اثرات که ،(ییایدر یهاطیمح

 ;UNEP 2005) دارند همراهبه را یطیمح

Thompson et al. 2009.) یرو مطالعات اگرچه 

 ییایدر یهاطیمح بر عمدتا   یکیپالست یآلودگ

 یهاآب و یخشک مناطق در اما اند،شده متمرکز

گذارند. برجا می یادیز یمنف اثرات زین نیریش

 توسط شدن مصرف هاآن مخرب اثراتازجمله 

 کردن مسدود جانوران، انداختن دامبه جانوران،

 مناطق ییبایز بر مخرب اثرات و فاضالب یهاستمیس

 و پراکنش محل(. Ryan et al., 2009) باشندیم

 ؛یساحل خطوط رسوبات در هاکیپالست تجمع

 باشدیم رسوبات و کیپالژ بخش ؛یمد جزرو مناطق

(Thompson et al., 2009; Browne et al., 

2010 .) 

 ییایمیش بیتخر و هیتجز از که هاکیکروپالستیم

اندازه ند؛یآیم وجودبه یکیپالست قطعات یکیزیف و

 دستگاه در که، دارند متریلیم 5 از کوچکتر یا

 ان،یماه جمله از یآبز موجودات از یاریبس گوارش

 لیدلبه(. Baheri et al., 2020) است شده گزارش

 در هم هاکیکروپالستیم ،کوچک اندازه و باال مقدار

 و( سطح به کینزد و یزسطح) کیپالژ موجودات

 Rummel et) شوندمی افتی( یکفز) کیبنت هم

al., 2016 .)هاکیکروپالستیم مصرف یکیزیف اثرات  

 دستگاه به بیآس و یخارج و یداخل یهازخم شامل

 و یکیزیف بیتخر کاذب، یریس به منجر که گوارش

 شده گزارش یاگسترده طوربه گردد،یم هیتغذ سوء

 دستگاه انسداد(. Hedayati et al., 2022) است

 جهینت در که شودیم کاذب یریس به منجر گوارش

 از فرار کاهش ،یخفگ دمثل،یتول کاهش چون یاثرات

 دارد، یپ در را مرگ و هیتغذ سوء شدن، شکار

 بالقوه یسم باتیترک تجمع و جذب امکان نیهمچن

 به طیمح از انتقال آن دنبالبه و یکیپالست ذرات در

 وجود زین کوچکتر یآبز موجودات یحت زنده، موجود

 ,.Gregory, 2009, Besseling et al) دارد

 به مربوط انیآبز در هاکیکروپالستیم وجود(. 2012

 مصرفو  هاستآن یاهیتغذ یرفتارها

 انیماه توسط مدت یطوالن در کیکروپالستیم

 Rummel et) دارد دنبالبه را هاآن تیجمع کاهش

al., 2016.) در کیکروپالستیم احتمال مصرف 

 انیماه ریسا به نسبت یانتخاب ریغ خوارالشه انیماه

 هاکیکروپالستیم بودن شناور لیدلبه .بیشتر است

 نیا در که یانیماهدسترسی  ک،یپالژ منطقه در

 حس و برای تغذیه متکی به کنندیم یزندگ منطقه

 رنگبیشتر است. همچنین  ،هستند یینایب

 عامل تحریک کننده بوده و هاکیکروپالستیم

 گوارش دستگاه وارد یشتریب کیکروپالستیم

 و هاکیکروپالستیم هیتجز لیدلبه ،یطرف از. شودیم

 مناطق رسوبات در هاآن از یاریبس ،یچگال رییتغ

 شیافزا به منجر که ابندییم تجمع و نینشته یآب

 شانس رفتن باال و رسوبات در کیکروپالستیم زانیم

 امر نیا که گرددیم بنتوزخوار انیماه توسط مصرف

 تیاهم یدارا نیریش آب یهاطیمح در خصوصا 

 . باشدیم

 Paracobitisگونه جویبار ماهی هیرکانی )

hircanica از خانواده )Nemacheilidae  و جنس

Paracobitis باشد که اولین بار از بخش جنوب می

)رودخانه گرگان( توصیف شرقی حوضه دریای خزر 

تاکنون (. Mousavi-Sabet et al., 2015شد )

های داخلی ایران از این جنس در آبگونه  8حدود 

 .(Eagderi et al., 2022)گزارش شده است 

 در کیکروپالستیم یبررس تیاهم به توجه با

 از عبور جهت به گرگانرود رودخانه تیاهم و انیماه

 که یکشاورز و یشهر مختلف یهایکاربر با یاراض

 ستمیاکوس نیا در کیکروپالستیم بار شیافزا موجب

 برآورد و مطالعه منظوربه مطالعه نیا است، شده

 یماه باریجو گوارش دستگاه در هاکیکروپالستیم

 دیص( Paracobitis hircanica) یرکانیه رتاجدا

 .درآمد اجرابه گرگانرود مختلف یهاستگاهیا از شده
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 هاروشمواد و 

 نیترپرآب و نیمهمتر از گرگانرود رودخانه

(. 1381 ،ییبابا) است گلستان استان یهارودخانه

 بر عالوه ،یبردارنمونه یهاستگاهیا نییتع یبرا

 پس گرگانرود، با ارتباط در موجود یهانقشه یبررس

 مختلف، مناطق در حضور و یدانیم یبررس از

 یاصل یهاشاخه و یفرع و یاصل یهاسرچشمه

 یبردارنمونه یهاستگاهیا و شد مشخص رودخانه

 از یبردارنمونه به اقدام ستگاهیا هر در شد، نییتع

 ستگاهیا هشت در نیپرسا تور از استفاده با انیماه

 شهر از عبور ،(S2) مصب دهانه ،(S1) مصب شامل

 از بعد و قبل عبور ،(S4) قالآق و ،(S3) شهر نیمیس

 یچلچا و تمر یهاسرشاخه و( S6 وS5 ) گنبد شهر

( S7و S8 )یدهایکل از استفاده با سپس شد 

 گرفت صورت ییشناسا گونه حد تا معتبر، ییشناسا

(Eagderi et al., 2022 .)ها،نمونه ییشناسا از پس 

 بالفاصله شتریب مطالعات و شگاهیآزما به انتقال هتج

 دستگاه یبررس جهت شگاهیآزما در. شدند منجمد

 ،یسنجستیز و ییانجمادزدا از پس یماه گوارش

 و شد یجداساز مخرج تا یمر از گوارش دستگاه

 61 یدما در آون در کردن خشک و نیتوز از پس

 عمل ساعت، 72 یال 24 مدت به گرادیسانت درجه

 درصد ده میپتاس دیدروکسیه محصول با هضم

 یصاف کاغذ از استفاده با محلول سپس گرفت صورت

 درون کتیسون از استفاده با یصاف کاغذ و شد لتریف

 محلول سپس گرفت قرار میپتاس دیدی محلول

 از پس. شد لتریف یصاف کاغذ با مجددا   و وژیفیسانتر

 نیدورب به مجهز یچشم لوپ ریز در شدن خشک

 شتریب یهایبررس منظوربه ریتصاو ثبت یبرا

 صیتشخ جهت( LAS) افزارنرم با هاکیکروپالستیم

 ,.Bagheri et al) شد استفاده هاکیکروپالستیم

 هانمونه یکیپالست تیماه از نانیاطم جهت(. 2020

 اثر در کیپالست یشدگجمع و داغ سوزن روش از

 جهت(. Devriese et al., 2015) شد استفاده یداغ

 جذب فیط از گوارش دستگاه یمرهایپل ییشناسا

-4111 محدوده در( FTIR) قرمز مادون سنجفیط

 حدود لهیوسبه متریسانت 4 وضوح با متریسانت 411

 ییایمیش وندیپ جذب نیشتریب فیطر از اسکن 64

 و هیتجز(. Bagheri et al., 2020) شد استفاده

 انجام 22 نسخه SPSS افزارنرم با یآمار یهالیتحل

 .شد

 

 نتایج

 از شده دیص  Paracobitis hircanicaگونه تعداد

 یکل طوربه. است شده ارائه  1 شکل در  ستگاهیا هر

برداری با های نمونه( در ایستگاهParacobitis hircanicaماهی تاجدار هیرکانی )ها در جویبارپراکنش ماهی و فراوانی میکروپالستیک -1شکل 

 صید نشد(.  S4 و S1 ، S2کاربری اراضی متفاوت )ماهی از سه ایستگاه 
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 گونه ،یبردارنمونه ستگاهیا چهار در تنها

Paracobitis hircanica انگریب که شد ییشناسا 

 مختلف یهاستگاهیا در هاآن متفاوت پراکنش

 شده دیص انیماه کل طول و وزن نیانگیم. باشدیم

. شد برآورد متریسانت 26/6 و گرم 85/1 بیترت به

 شده دیص انیماه از کیکروپالستیم تعداد نیشتریب

 .شد ثبت( S3) شهر نیمیس ستگاهیا از

 گروه سه در را هاکیکروپالستیم شکل، نظر از

 قطعات لمیف. میداد قرار فرگمنت و لمیف بر،یف

 بلند و کیبار کوچک یش کی بریف و کوچک

کیکروپالستیم از یگروه فرگمنت. است یکیپالست

 ,.Yan et al) نبود، لمیف و بریف هیشب که بود ها

 ییشناسا یهاکیکروپالستیم غالب شکل(. 2019

 شکل و( %21) فرگمنت و( %81) بریف را شده

 انیماه گوارش دستگاه در لمیف اما داد لیتشک

 اندازه (.2 شکل) نشد داده صیتشخ

 قرار متریلیم 1/1-2 محدوده در هاکیکروپالستیم

 1 از کمتر محدوده در یفراوان نیشتریب و داشت

 کیکروپالستیم بزرگتر یهااندازه. بود متریلیم

 شده دیص یکشاورز منطقه از که یانیماه در شتریب

های ( از ایستگاهParacobitis hircanicaماهی تاجدار هیرکانی )های مختلف میکروپالستیک تشخیص داده شده در جویبارشکل -2شکل  

 صید نشد(. S4و  S1 ،S2برداری با کاربری اراضی متفاوت )ماهی از سه ایستگاه نمونه

برداری های نمونه( صید شده از ایستگاهParacobitis hircanicaماهی تاجدار هیرکانی )های میکروپالستیک در جویبارفراوانی اندازه -3شکل 

 صید نشد(.  S4 و S1 ، S2با کاربری اراضی متفاوت )ماهی از سه ایستگاه 
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 غالب رنگ(. 3 شکل) شد ییشناسا بودند،

( %31) یطوس و( %71) مشکی هاکیکروپالستیم

 .(4 شکل) بودند

 و رنیاستایپل لن،یاتیپل لن،یپروپیپل نیهمچن

 هاکیکروپالستیم دهندهلیتشک یمرهایپل استریپل

 بودند.

 

 بحث

 یآلودگ یبررس یراستا در مطالعه نیا

 در یرکانیه تاجدار یبارماهیجو در کیکروپالستیم

 حاضر مطالعه در. درآمد اجرابه گرگانرود رودخانه

 ییهاستگاهیا در کیکروپالستیم یفراوان نیشتریب

 تفاوت و تشخیص داده شد یکشاورز منطقه در واقع

 به مربوط هاکیکروپالستیم یفراوان زانیم در

 لیدلبه. بود نقاط نیا در باال یکیپالست یهایورود

 به نقاط نیا انیماه یباال یدسترس

 دستگاه در آن از یادیز ریمقاد ها،کیکروپالستیم

 هیتغذ نکهیا به توجه با. شد مشاهده یماه گوارش

 نیبنابرا ردیگیم صورت بستر کف از یبارماهیجو

 در آن دنبالبه و ادیز بستر در کیکروپالستیم تجمع

 دیص محل. شد برآورد ادیز یماه گوارش دستگاه

 صورت سرچشمه یهاستگاهیا از ا  عمدت یماه باریجو

 آن در کیکروپالستیم حضور احتمال که گرفت

 بودن کمتر بنابراین است، کمتر منطقه

 یماه نیا گوارش دستگاه در کیکروپالستیم

 در کیکروپالستیم بودن کمتر لیدلبه تواندیم

. همچنین از دو ایستگاه واقع باشد آن دیص منطقه

در منطقه شهری نیز صید صورت گرفت که تراکم 

در آن نسبتا  باال برآورد شد. از طرفی  میکروپالستیک

 یاراض از که یمصب مناطق از دیگر، این ماهی

و ممکن است  کنندیم عبور یکشاورز

 نشده دیصمیکروپالستیک زیادی به آن وارد شود، 

 .است

 محدوده در انیماه در هاکیکروپالستیم اندازه

 رسدیم نظربه که داشت قرار متریلیم 2-1/1

 بزرگتر یهاکیکروپالستیم صیتشخ ییتوانا انیماه

 Sarijan) دارند( مصرف رقابلیغ یش کی عنوانبه)

et al., 2020 .)دستگاه در هاکیکروپالستیم غالب 

  .داد لیتشک بریف را انیماه گوارش

Jabeen شکل اثر یبررس در ،(2118) همکاران و 

 شدن مصرف در طعمه عنوانبه کیکروپالستیم

 یهارهیج از انیماه که داشتند انیب یماه توسط

های محتوی جیره از شتریب بریف یدارا ییغذا

 انگریب تواندیم جهینت نیا. نمودند هیتغذ فرگمنت

 یهاشکل ریسا به نسبت بریف دنبو خوشخوراک

(. Sarijan et al., 2020) باشد کیکروپالستیم

برداری با های نمونه( صید شده از ایستگاهParacobitis hircanicaماهی تاجدار هیرکانی )رنگ میکروپالستیک ها در جویبار -4شکل 

 .صید نشد(   S4و S1 ، S2ماهی از سه ایستگاه کاربری اراضی متفاوت )
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 به شباهت لیدلبه را بریف انیماه گر،ید یعبارتبه

 هضم قابل ییغذا ماده کی عنوانبه یعیطب یغذا

 رنگ(. Rebelein et al., 2021) دهندیم صیتشخ

 مشکی یماه توسط شده خورده یهاکیکروپالستیم

 کیکروپالستیم رنگ تیاهم بودند یخاکستر و

 اکثر واقع در. است یماه یحیترج هیتغذ به مربوط

 در غذا یابیارز و جستجو یبرا نیریش آب انیماه

 Sarijan) هستند وابسته خود یینایب به یآب طیمح

et al., 2020 .)انیماه که اندداشته انیب مطالعات 

 حیترج شتریب را خاص رنگ با ییغذا ذرات از یبرخ

 ,.Ory et al., 2018; Xiong et al) دهندیم

2019; Roch et al., 2020 )رنگ یحت 

 در کنندهنییتع فاکتور کی تواندیم کیکروپالستیم

(. Zazouli et al., 2022) باشد آن خورده شدن

 درصد نیشتریب( %71) مشکی رنگ

 زین راستا نیا در. داد لیتشک را هاکیکروپالستیم

 رنگ به هیشب که یذرات که اندداده نشان قاتیتحق

 را مصرف زانیم نیشتریب هستند یتجار یهاپلت

 که است ممکن ،(Roch et al., 2020) دارند

 مشابه کیکروپالستیم مشکی رنگ که شود استنباط

 غالب رنگ و است انیماه طعمه رنگ

یم لیتشک را گوارش دستگاه در هاکیکروپالستیم

 دستگاه یهاکیکروپالستیم ن،یا بر عالوه. دهد

 غالب رنگ کنندهمنعکس تواندیم گوارش

 باشد طیمح در موجود یهاکیکروپالستیم

(Wieczorek et al., 2018)، رنگ احتماال   که 

 مورد مناطق در کیکروپالستیم غالب رنگ ،مشکی

 شهیهم یطیمح طیشرا نیهمچن. است بوده مطالعه

. ستین مشاهده قابل ییغذا اقالم یابیارز یبرا

 مواد انیم از غذا کیتفک جهت انیماه ن،یبنابرا

 ییایمیش یهارندهیگ از معموال  طیمح در موجود

 بنابراین .برندیم بهره ییچشا و ییایبو حس مانند

 ،یکیکروپالستیم ذرات از یاریبس شدن مصرف لیدل

 خود نه) کیپالست به شده متصل مواد تواندمی

 یطرف از(. Savoca et al., 2017) باشد( کیپالست

 فیط به یسازگار قدرت هاگونه از یخبر گر،ید

 مصرف باعث که دارند را یطیمح طیشرا از یعیوس

 عنوانبه طیمح در موجود یهاکیکروپالستیم

 ,Costa and Barletta) هستند معمول یهاطعمه

 از هم تواندیم کیکروپالستیم ن،یا بر عالوه(. 2015

 کننده جیگ مورد کی ییایمیش هم و یدارید نظر

 قادر خود هیتغذ ندیفرآ در یماه که یطوربه ،باشد

 ردیبگ دهیناد طعمه کی عنوانبه را آن تواندینم

(Sarijan et al., 2020 .)دستگاه در لیدل نیهمبه 

 .شودمی داده صیتشخ انیماه از یاریبس گوارش

 کیکروپالستیم وجود مطالعه نیا جینتا سفانهأمت

 یرکانیه تاجدار انیبارماهیجو گوارش دستگاه در را

 مخرب راتیتاث که داد نشان گرگانرود از شده دیص

 عواقب تواندیم مدت یطوالن در آن کیولوژیزیف

 داشته منطقه نیا انیماه تیجمع یبرا یخطرناک

 در کیکروپالستیم شتریب تراکم به توجه با. باشد

 رسدیم نظربه ،یشهر مناطق از شده دیص انیماه

 تجمع در را ریتأث نیشتریب یکیپالست یپسماندها

 با که باشد داشته رودخانه نیا در کیکروپالستیم

 معضل نیا استمرار توانیم داریپا و یاصول تیریمد

 .  نمود متوقف را
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Abstract  
Gorganroud River is passing through many land uses and might be one of the microplastics (MPs) pollution 

sources. In this study, we evaluated the abundance and distribution of MPs in Paracobitis hircanica from the 

Gorganroud River, including the agriculture, forest and urban areas. This fish was not caught from agricultural 

areas and was only found in forest and urban areas. The most abundant MPs were detected in S3 and S6, 

collected mainly from stations (S1 and S6) situated along urban areas. Prevalence shapes within the digestive 

tract were identified as fibers, followed by fragments, and no films were detected. MPs size ranged from 0.1-

2mm, dominant MPs sizes were less than 1 mm. Moreover, Black was the frequent color of microplastics 

detected within the digestive tract. Also, the most common polymer types of these MPs in fish consisted of 

polypropylene, polystyrene, polyethylene, and polyester. The results demonstrated characteristics of MPs 

contamination within the digestive tract of P. hircanica caught along the Gorganroud River and revealed MPs 

threats of the Gorganroud River as a sinking ecosystem for MPs. 

 

Keywords: Microplastic, Contamination, Paracobitis hircanica, Gorganroud. 

 

 

 

 

 

 

 

 


