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بهار و  و ۱396ان سال ساری در فصول زمست آبادفرح ایستگاهاندازه، شکل و رنگ، رسوبات شنی ساحل  اساس بر هامیکروپالستیکفراوانی و توزیع 
دارای فراوانی بیشتری نسبت  مترمیلی ۵/4در سواحل در اندازه ا الی  هامیکروپالستیک دهندمینتایج نشان  قرار گرفت. موردبررسی ۱39۷تابستان سال 

بودند. رنگ سفید  آبادفرحمربع در منطقه عدد در متر ۵43دارای فراوانی  هافوم: ازجمله هامیکروپالستیکهستند. اشکال مختلف  مترمیلی ≥۵به ذرات 
صورت ها بهمیکروپالستیک منطقه بودند.دارای بیشترین فراوانی در  پروپیلنپلی، نایلون و استیرنپلیاز نوع  هایمیکروپالستیکو در بین کلیه اشکال 
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Abstract 

This paper investigates the frequency of microplastics present on the Caspian coast. To estimate the 

number and distribution of microplastics based on size, shape, and color, the sand sediments of Farah 

Abad station were investigated in winter, spring and summer 2018. The results show that the 

microplastics with the size of 1 to 4.5 mm are more abundant than particles larger or equal to 5 mm. 

The various forms of microplastics, including foams, have 543 numbers per square meter in the Farah 

Abad region. The color white was the most abundant color among all forms and types of polystyrene, 

nylon and polypropylene microplastics in this region. Microplastics are scattered on the shores of the 

Caspian Sea in an unbalanced way. These particles have been created along the coast due to the 

proximity of pollutant sources such as industrial waste, urban waste, tourist sites and residential areas 

that do not respect the sea border.  
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 مقدمه-1
 ابرآورده ،اندشده یافت دریایی محیط در جهان اسرتسر در هاپالستیک

 هادریادر ضایعات پالستیکی  تن 2۵0٫000 از بیش وجود دهندهنشان
 عنوانبه هاپالستیکمیکرو (.,.Eriksen et al 2014) است

 هاما محدود اندشده تعریف مترمیلی ۵ از کمتر یپالستیک قطعات
 ,GESAMP)) است نشده تعیینهنوز  هاآندر مورد اندازه  ترپایین

 دریایی هایمحیطتمام سطوح در  این ذرات در حال حاضر .2016
در نزدیکی مناطق پرجمعیت، مناطق دورافتاده و در انواع  ازجمله

 Besley et ونهنمعنوان به) دریایی مانند سواحل هایمحیطمختلف 

al., 2017)  ، مثالعنوان )به هارودخانهدهانه Leslie et al., 

 ,.Lusher et al نمونهعنوان )بهسطحی  هایآب ، (2017

 Van Cauwenberghe et) و رسوبات دریایی عمیق( 2015

al., 2015) به دو دسته اولیه و  هامیکروپالستیک .اندشده گزارش
 در اندازه اولیه هایمیکروپالستیک .شوندمیثانویه تقسیم 

و غالباً هدفمند به محصوالت اضافه  شوندمیمیکروسکوپی ساخته 
قرار  مورداستفادهماده اولیه در صنعت  عنوانبه توانندمییا  شوندمی

فاضالب و  هایخانهتصفیهاحتماالً از طریق  ذراتگیرند. این 
 Napper) وندشمی زیستمحیطزهکشی صنعتی وارد  هایسیستم

et al., 2016). هوازدگی  درنتیجهثانویه  هایمیکروپالستیک
، عمدتاً از طریق قرار گرفتن تربزرگ هایپالستیکتدریجی یا سایش 

خورشید ناشی از تخریب  ماوراءبنفشدر معرض اشعه  مدتطوالنی
 (.GESAMP, 2015) شوندمینوری، یا سایش مکانیکی ایجاد 

 ،ساختهپیش هایپلت قبیل از متنوعی صوالت، محهاپالستیکمیکرو
 نوشیدنی، هایبطری و بندیبسته ماهیگیری، وسایل قطعات

و  آرایشیلوازم رنگ، اتومبیل، الستیک مصنوعی، منسوجات
 هایژلصورت و  هایکنندهپاک مانند) شخصی مراقبت محصوالت

 ;Andrady, 2016).  تجهیزات الکترونیکی هستند و( خمیردندان

GESAMP, 2017)  قبیل ضایعات این از توجهیقابلمقدار 
 هارودخانه طریق از عمده طوربه ایقاره منابع از پالستیکی

(Lebreton et al., 2017) ، رواناب صنعتی و شهری، پساب 
 دیگر بخش .شوندمیمزارع وارد محیط دریایی  و ساحلی رسوبات

 مانند ،ت استمحیط زیساین ضایعات به  مستقیمورود  از ناشی
 ،(پروریآبزیو  گاز و نفت استخراج مثالعنوانبه) صنعتی هایفعالیت

 طی در که بسترهایی است تورهای ماهیگیری و رفتن بین از
 ,GESAMP) شوندمی آزاد گردشگری ازجمله دریایی هایفعالیت

 ازنظر هامیکروپالستیک پالستیکی، میان بسترهای در(. 2016
 سالمتی همچنین و کنندمیرا ایجاد  ایویژه نگرانی زیستمحیط

 مبودک ،کوچک اندازه .اندازندمیرا به خطر  هاانسان و حیوانات
 محیط در هامیکروپالستیک رحضو ردنک مترک یبرا موجود آوریفن

موجودات  روی بر جانبی عوارض ایجاد باعث هاآنخطر  پتانسیل و
 نیرز تجمع و یفراوان ایدر مطالعه .شوندمی انسان و دریایی زنده
 و اندازه رنگ، اساس برخزر را  یایدر در یکیپالست پارهتکه و پلت

 هک داد نشان جینتا تخمین زدند. ل در سواحل شهرستان نورکش
 یشتریب یفراوان (متریلیم ۵ از مترک یهااندازه) هاکیپالستکرویم

 پلت اشکال ،اهافتهی اساس بر. دارند هاکیماکروپالست و مزو به نسبت
 کیپالستکرویم نوع نیترفراوان مترمربع در عدد 4263 یفراوان با

 یفراوان نیشتریب یدارا دیسف رنگاشکال به  نیهمچن و هستند
 و گسترده صورتبه یکیپالست پارهتکه و پلت، یطورکلبه. هستند

مسعود نیک ) اندشدهپراکنده خزر یایدر یساحل خط طول در نامتوازن
روش استاندارد ابتدا  اساس بردر این مقاله (. 96، انهمکارو 

بررسی  هامیکروپالستیک فراوانی صورت گرفت تا میزان بردارینمونه
نوع  اساس برموجود  هایمیکروپالستیکانواع  بندیطبقهسپس . شود

مقدار  زمانیاختالف یینتع، هاآن ترینفراوانو مشخص کردن  یمرپل
 رسوبات در هامیکروپالستیکغلظت سه یمقا و هامیکروپالستیک

مورد ارزیابی قرار  مطالعات و نتایج دیگر محققینبا  خزرشنی دریای 
 گرفتند.

 هاروشمواد و  -2

 مورد مطالعه  مکان 2-1
کیلومتری شمال شهر ساری  3۵در کنار دریای خزر و  آبادفرحساحل 

دولتی  هاییحی و ادارهتفر یهامجتمعاست. این منطقه با  شدهواقع
رایج در آن صید  یهاتیفعالدیگر  ازجمله. شودیمگوناگون شناخته 

در این مطالعه برگرفته از  مورداستفادهروش است.  هایماهانواع 
 ی اتحادیه اروپایهای دریاچهارچوب استراتژیدستورالعمل  پروتکل

)MFSD)۱ طبق این روش ساحل شنی منطقه مطالعاتی است .
کیلومتر با طول  ۱شهرستان ساری( به حدود  دآبافرح)واقع در 

درجه  ۵3دقیقه شمالی( و عرض جغرافیایی ) 48درجه  36جغرافیایی )
و در این محدوده، دو ترانسکت  شد دقیقه شرقی( انتخاب 6و 
 .(۱)شکل  هم ایجاد شد موازاتبه

 
در ساحل جنوبی  یبردارنمونهنمایی شماتیک از منطقه  -1 شکل

 (201۸دریای خزر )
 

 روش مورد مطالعه 2-2
فصل )زمستان، بهار و تابستان( و از هر فصل  3بدین منظور در طول  

شاخص آن فصل انتخاب شد و در آن یک ماه به  عنوانبهیک ماه 
متوالی صورت پذیرفت. از هر ترانسکت  یبردارنمونههفته  4مدت 

که  شد برداشت 2m ۱×۱ مجزا تعداد پنج کوادرات در اندازه صورتبه
از  شدهبرداشتعمق  .کوادرات در هر فصل را شامل شد 40 درمجموع

. تمام شن و بود متریسانت ۵ الی 0در حدود  هاکوادرات ماسهشن و 
 ۱و  ۵/0 اندازهبه ییهاالکاز این عمق توسط  شدهبرداشت یهاماسه

از ذرات شن و ماسه و  هاالک و آنچه در روی شدندغربال  متریلیم
مجزا با برچسب نام منطقه  یاشهیشدیگر باقی ماندند در ظروف  ذرات

منتقل  یبردارنمونهو شماره کوادرات و مختصات جغرافیایی محل 
جهت بررسی به پژوهشکده  هانمونه .(MSFD, 2013) شدند

ساری برای بررسی دقیق ارسال  آبادفرحاکولوژی دریای خزر واقع در 

                                                           
1- Marine strategy Framework Directive 
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هولت در جداسازی ذرات پالستیکی از س به جهتشدند. در آزمایشگاه 
 لیبه دلذرات شن و ماسه از روش شناورسازی با آب دریا استفاده شد. 

نسبت به آب دریا  یترسبکاینکه بسیاری از ذرات پالستیکی چگالی 
. بعد چسبندیمظرف  یهاوارهیددارند در باالی ظرف شناور شده و به 
دستی  یریگاندازهصری، ب یبررساز جداسازی، ذرات پالستیکی تحت 

 ,NOVEL NSZ-810و مشاهده توسط میکروسکوپ استریو )

Ningoo Yongxin Optitics Co. Ltd, Zhejiang, 

China قرار گرفتند. تمام ذرات در محدوده  40تا  ۵/6( با بزرگنمایی
نوع، اندازه و رنگ  بر اساسدر جداولی  متریلیم ۵الی  ۱اندازه 

قرار  مورداستفادهبعدی  یهالیوتحلهیتجزدر تا  شوندیم یبندطبقه
ذرات  یهانمونهشناسایی نوع پلیمر تعدادی از  به جهتگیرند. 

  قرمزمادونپالستیکی برای بررسی توسط دستگاه تبدیل فوریه 

(Perkin Elmer, Spectrum 65 با محدوده )4000تا  400 
آزمایشگاه  میکرون به 2۵تا  ۵/2در محدوده  موجطولعدد موجی و با 

 فرستاده شدند.
 

 هاکیپالست کرویم ثبت و یبندطبقه 2-3
ی چهارچوب استراتژی دریایی اتحادیه اروپا، هادستورالعملطبق 

 ،هاکیکروپالستیمی وزن یا حجم ریگاندازهی جابه شدههیتوص
که در این مطالعه  ردیگاست صورت  ترسهلکه  هاآن تعداد شمارش

 ام گردید و اطالعات زیر ثبت گردید.نیز بر این اساس اقد
 ابعاد) میکروپالستیک، اندازه نوع ،کوادرات شماره ،ترانسکت شماره •
 یبندطبقه بهبا توجه  عکس شماره و رنگ ،(کروی موارد برای قطر یا

 ها راشناسایی نوع میکروپالستیک توانیم 2شکل  در گرفته صورت
 .نمود مشاهده تصویرصورت به

  
 (201۸آباد ساری )در سواحل فرحبرابر  40با بزرگنمایی ها نمایی از اشکال مختلف میکروپالستیک -2شکل 

  نتایج -3 

 و رنگ به لحاظ اندازه هامیکروپالستیکمقایسه  3-1  
حاکی از آن است که  آبادفرح( از منطقه 3الی  ۱جداول ) یهاداده 

با  بیبه ترتر و تابستان در فصول زمستان، بها هاکیکروپالستیماندازه 
از فراوانی  متریلیم ۵/4 الی ۱( در محدوده 2۵۷و  494، 29۵تعداد )

در اشکال ( ۱۱9و  243، ۱43با تعداد )  ≥۵ نسبت به ذراتشتری بی
بررسی فراوانی همچنین  .برخوردار هستند هاکیکروپالستیممختلف 
ه از دو در منطقه مطالعاتی نشان داد ک هاکیکروپالستیماندازه 

-۱ذره پالستیکی در محدوده  ۱046تعداد ی، موردبررسمحدوده اندازه 
قرار داشتند که این امر   ≥۵ ذره در محدوده ۵00و  متریلیم ۵/4

 ترکوچکی هااندازهنشانگر فراوانی ضایعات پالستیکی در 
انجام ی که در سواحل خزر مشابه . در مطالعهاست هاکیکروپالستیم
 ٪۵0و بیش از  هاپلت ٪۱00) هاکیوپالستکریمد، میزان ش

بودند( در مقایسه با مزو و  <mm ۵دارای اندازه  هافرگمنت
)مسعود نیک و  از فراوانی بیشتری برخوردار بودند هاکیماکروپالست
در مطالعه دیگری که در دو جزیره بزرگ هاوایی  (.۱396همکاران، 
که متر بودند میلی   <۵از ذرات پالستیکی در اندازه  ٪92 انجام شد،

 Yong and) نتایج این پژوهش با مطالعات پیشین مطابقت دارند

Eliot, 2016.) رنگ سفید با به اشکال اسفنجی  ،رنگ درخصوص 

 
در فصل  ٪98در فصل بهار،  ٪9۵در فصل زمستان،  ٪93) فراوانی

 مجموع سبز و آبی با یهارنگدر کوچک  پارهتکهاشکال  تابستان(،
فصل در  ٪8۵در فصل بهار و  ٪۷3در فصل زمستان،  ٪88) یفراوان

در فصل  ٪96)فراوانی  به رنگ شفاف بانازک  یاپوسته، تابستان(
به  هاپلت در فصل تابستان(، ٪9۵در فصل بهار و  ٪89بهار، 
در فصل زمستان،  ٪9۵با فراوانی ) درمجموع شفاف و سفید یهارنگ

به رنگ آبی  یارشتهستان( و در فصل تاب ٪99و در فصل بهار  9۷٪
در فصل بهار و  ٪80در فصل زمستان،  ٪۱00با فراوانی ) و سفید

به خود  هارنگرا در بین سایر  درصدبیشترین  در فصل تابستان( 90٪
 پارهتکه و پلت، یاسفنجاشکال  کهییازآنجا ؛ وبودند اختصاص داده

یگر برخوردار در منطقه از فراوانی باالتری نسبت به اشکال د کوچک
به رنگ سفید و در درجه بعدی  یهاکیکروپالستیم جهیدرنت، بودند

ای مطالعه در  .رین حضور را در منطقه دارا بودندبیشترنگ سبز و آبی 
-تکه رنگ ترینرایج انجام شد، هابر روی رنگ میکروپالستیک که

در درجه بعدی  که ندبود( ٪8/۷۱) شفاف /سفید های پالستیکی،پاره
قرار  (٪3/۷) خاکستری/ سیاه و (٪۵/۷) سبز ،(٪۵/8) آبی هایگرن

 دارای رنگ سفید/شفاف بودند ٪۷/8۷ هاپلت در خصوص  داشتند و
(2016 Yong and Eliot,.)  در مطالعات مشابه دیگری که در
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با مطالعه به دست آمده خزر انجام شد نیز نتایج  دریای سواحل جنوبی
متاجی و ؛ ۱396نیک و همکاران،  )مسعود حاضر مطابقت داشتند 

همچنین در خصوص فراوانی رنگ سفید (. ۱39۵شکراله زاده طالشی؛ 
 ;Veerasingam et al., 2016) مطالعات توسط پلتدر اشکال 

Corcoran et al., 2015; Heo et al., 2013)  با نتایج این

حائز  جهت نیا ازرنگ  بر اساسی بنددسته .مقاله مطابقت داشتند
 با بالقوه،طور به است ممکن هایکروپالستیکم رنگاهمیت است که 

 مصرف احتمال د،دارن یکیپالست ذرات باها طعمه که یشباهت به توجه
یم( 3الی ) (۱ل )اودر جد. دافزایش ده زنده موجودات توسطرا ها آن

 .را مشاهده نمود هاکیکروپالستیماندازه و رنگ  توان
 

 

 

آوری شده در فصل زمستانهای جمعصات میکروپالستیک و ماکروپالستیکمشخ -1 جدول  

mm اندازهmm فصل نوع رنگ اندازه

۴.۵ -۱≥۵فراوانی 

زمستاناسفنجیسفید۱۳۵۵۳۸۲

زرد ۶۲۴

آبی ۴۱۳

فراوانی۱۴۵۵۶۸۹

تکه پارهسفید۶۲۴

زرد ۷۱۶

سیاه۱۰۱

سبز۴۵۶۳۹

آبی ۴۲۹۳۳

قرمز۹۲۷

نارنجی۳۰۳

خاکستری۶۰۶

فراوانی۱۱۹۲۰۹۹

پوسته ایشفاف۵۳۱۴۳۹

سفید۱۱۰

آبی ۱۰۱

فراوانی۵۵۱۵۴۰

رشته ای سفید۳۲۱

آبی ۶۱۵

فراوانی۹۳۶

پلتسفید۵۹۳۰۲۹

شفاف۴۵۱۸۲۷

سبز۵۰۵

زرد ۱۱۰

فراوانی۱۱۰۴۹۶۱  
 

آوری شده در فصل بهارهای جمعمشخصات میکروپالستیک و ماکروپالستیک -2 جدول  
mm اندازهmm فصل نوع رنگاندازه

۴/۵ -۱ ≥۵فراوانی 

بهاراسفنجیسفید۲۴۹۱۰۰۱۴۹

زرد۷۴۳

آبی۶۰۶

قرمز۱۱۰

فراوانی ۲۶۳۱۰۵۱۵۸

تکه پارهسفید۲۴۵۱۹

زرد۲۰۲

سبز۴۵۱۶۲۹

آبی۶۱۲۰۴۱

قرمز۱۵۲۱۳

نارنجی۲۲۰

خاکستری۳۲۱

فراوانی ۱۵۲۴۷۱۰۵

پوسته ایشفاف۷۶۲۸۴۸

سفید۱۳۴۹

آبی۲۱۶۱۵

قرمز۴۱۳

زرد۲۱۱

فراوانی ۱۱۶۴۰۷۶

قرمز۲۰۲

آبی۱۰۱

فراوانی ۵۰۵

پلتسفید۱۷۷۴۵۱۳۲

شفاف۱۷۵۱۲

سبز۷۱۶

فراوانی ۲۰۱۵۱۱۵۰  
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آوری شده در فصل تابستانهای جمعمشخصات میکروپالستیک و ماکروپالستیک -3 جدول  
 

mm اندازهmm فصلنوع رنگاندازه

۴/۵ -۱ ≥۵فراوانی

تابستاناسفنجیسفید ۱۳۳۵۱۸۲

زرد۱۱۰

آبی۱۱۰

فراوانی۱۳۵۵۳۸۲

تکه پارهسفید ۸۱۷

زرد۱۰۱

سبز۳۷۸۲۹

آبی۳۷۲۳۵

قرمز۵۰۵

سیاه۲۱۱

خاکستری۲۰۲

بنفش۲۰۲

فراوانی۹۴۱۲۸۲

پوسته ایشفاف ۳۹۱۵۲۴

آبی۲۰۲

فراوانی۴۱۱۵۲۶

رشته ایسفید ۳۲۱

آبی۷۳۴

فراوانی۱۰۵۵

پلتسفید ۴۱۱۴۲۷

شفاف ۵۴۲۰۳۴

سبز۱۰۱

فراوانی۹۶۳۴۶۲  
 

  شکل ها به لحاظپالستیک مقایسه میکرو 3-2
اتحادیه اروپا که در بخش روش  MSFDدستورالعمل  بر اساس

زیر  صورتبهدسته تقسیم و  ۵عنوان شد ذرات میکروپالستیکی به 
اشکال میکروپالستیکی در فصول فراوانی مقایسه مقایسه شدند. 

به ترتیب  ی(بردارنمونههفته  4زمستان، بهار و تابستان )در مدت 
   کاهشی زیر بود:

 

 >کوچک پارهتکه >پلت >ی نازکاپوسته >یارشته:  نزمستا
 اسفنجی

 اسفنجی >پلت >کوچک پارهتکه >ی نازکاپوسته >یارشته:  بهار 
 >کوچک و پلت پارهتکه >نازکی اپوسته>یارشته : تابستان 

 اسفنجی
فصول  در اشکال میکروپالستیکیمیانگین درصد انواع ( 3در شکل ) 

 است. مشاهدهقابل سال مختلف

 
 (1396-97)آباد طی فصول مختلف از ایستگاه فرح یبردارهفته متوالی نمونه 4در  هایکروپالستیکدرصد انواع م -3شکل 

 

در رابطه با فراوانی اشکال اسفنجی که نتایج مشابهی ای در مطالعه
 ۷/90گزارش شد؛ به ترتیب بیشترین فراوانی را اشکال اسفنجی )

شکل یبهای و پالستیک های پالستیکیپلت ،هاپارهتکهدرصد(، 
  (.,.Heo et al 2013) داشتند

 

 برای قرمز تبدیل فوریهنتایج حاصل از دستگاه مادون 3-3

 هاانواع پالستیک 
 32، هاپارهتکهنمونه از  34ی، تعداد موردبررسی هانمونهاز تعداد کل 

 برای  هایاسفنجاز  نمونه 34و  هایارشتهنمونه از  4، هاپلتنمونه از 
 

 

به آزمایشگاه فرستاده شدند. بیشترین  FTIRبررسی توسط دستگاه 
 بود: زیر به ترتیب کاهشی  آبادفرحدر منطقه  هاکیکروپالستیممیزان 

یپل >نایلون() دیآمیپل >لنیپروپیپل >لنیاتیپل >کلراید لینیویپل
 رنیاست

ها که در ع پالستیکها و نومقایسه جهانی میزان میکروپالستیک
شده است بیانگر این امر است که کشورهای نشان داده 4 جدول

اسپانیا میزان و  کنگهنگچین، پرجمعیت و صنعتی همچون آمریکا، 
ها را نسبت به ساحل دریای خزر باالتری از آلودگی میکروپالستیک

بود.  باالتراین میزان  مالدیوزبا کشور  دارا هستند ولی در مقایسه
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دهنده ها با مطالعات جهانی نشانهمچنین مقایسه نوع میکروپالستیک
پروپیلن بیشترین اتیلن و پلیاستیرن، نایلون، پلیاین امر است که پلی

های این دهند که با یافتهها را در سواحل تشکیل مینوع پالستیک
 پژوهش مطابقت دارند.

 

 هاپالستیکمقایسه جهانی فراوانی و ترکیبات میکرو -4 جدول

 منبع ترکیبات غلظت کشور
 PS Heo et al., (2013) 40۵±9۷6 کره جنوبی

 PS, PP Fok et al., (2017) 6۷0۱.3۷۵ چین

 EPS Fok and Cheung, (2015) ۵۵9۵ هنگ کنگ

 PP, PE, PS Imhof et al., (2017) ۷20±64۷ مالدیوز

 NA Herrera et al., (2017) ۱6۵6 اسپانیا

 PE, PP Young and Elliot, (2016) ۱۷۷4 آمریکا

 PS, PA, PP, PE, PVC Sharifi and Talaeian, (2018) ۱046 ایران

 

 یریگجهینت -4
اولیه در منطقه مطالعاتی شامل  هایمیکروپالستیکبا توجه به شکل 

(، بعید به نظر مترمیلی <۵ پالستیکی در اندازه هایقرص) هاپلت
به این شکل از محصوالت پالستیکی  هایمیکروپالستیککه  رسدمی

نزدیک به  هایکارخانهباشند. عموماً  ایجادشدهمورد مصرف انسان 
سازی که از  MDFکارخانه  ازجمله آبادفرحساحل دریای 

 توانمیرا  کنندمیدر تولید این محصول استفاده  PVC هایروکش
دیگر اولیه مرتبط دانست. از طرف  هایمیکروپالستیکبه وجود 

به سهولت از طریق  هاآناشکال پلت به دلیل سبکی و شکل مدور 
دریایی از کشورهای همسایه و صنعتی دریای خزر وارد  هایجریان

 باال مد و جزر خطوط نزدیکی در هاپلت. شوندمیبخش جنوبی آن 
 روی بر هاگودال و هاحوضچه در نیز زیادی مقادیر اما داشته تجمع
ثانویه در سواحل  هایمیکروپالستیکوجود  .داشتند وجود ساحل

را که  هاایرشتهو  هااسفنجی، هاایپوسته، هاپارهتکهدریای خزر مانند 
به  توانمی، گیرندمیخرد شدن اقالم پالستیکی شکل  درنتیجه

 هایفعالیتبه خطوط ساحلی و ها کارخانهنزدیک بودن شهرنشینی و 
 هایفعالیتانگی و صنعتی، خ هایفاضالبشامل سیستم  هاآن

اقتصادی محلی شامل صید و ماهیگیری مرتبط دانست.  گردشگری و
به شکل  هایمیکروپالستیکوجود فراوانی باالی  مثالعنوانبه

صید و  هایفعالیترا  آبادفرح( در ساحل استیرنپلی)از جنس  اسفنجی
جنس  هاییخدانزیرا ادارات شیالت از  کنندمیماهیگیری اثبات 

. کنندمیشیالتی مانند ماهی استفاده  هایفرآوردهبرای حمل  اسفنج

تورهای  جهت بهنیز  ایرشتهبه شکل  هایمیکروپالستیکفراوانی 
. حضور اشکال استصیادی برای استفاده در ماهیگیری در این منطقه 

که از تجزیه لوازم پالستیکی  آبادفرحفرگمنت و فیلم را در سواحل 
، همچنین شوندمیپالستیکی، منسوجات و غیره ایجاد شامل ظروف 

به شهرنشینی و ارتباط مستقیم با حضور گردشگر در منطقه  توانمی
 یبردارنمونهاز طرفی شواهد حاصل از مرتبط دانست. 

به شکل پلت بعد از روزهای بارندگی، تجمع  یهاکیکروپالستیم
و  توزیع نشان داد.را در رسوبات سطحی منطقه مطالعاتی  هاآنباالی 

چندین  توسط سواحل در هافراوانی زمانی و مکانی میکروپالستیک
ورودی  منبع محل شناسی سواحل،عامل ازجمله وضعیت ریخت

های کننده، شرایط جوی منطقه شامل بارندگی و باد، فعالیتآلوده
امواج، خصوصیات ضایعات پالستیکی )اندازه، شکل، نوع و چگالی( و 

 و شیمیایی فیزیکی، شامل فرآیندهای بعدی پیچیده امالتتع همچنین
 در گیرند. باوجوداینکه اطالعاتمی قرار تأثیر بیولوژیکی تحت

 عدم هنوز اما جوانب مذکور توسعه پیداکرده است، خصوص همه
ها میکروپالستیک مکانی و زمانی توزیع مورد بسیاری در اطمینان

 اساس بر کهییآنجا زا (.,.Browne et al 2011) دارد وجود
صنعت صید و ماهیگیری، گردشگری  ،هابردارینمونهشواهد حاصل از 

 منابع تولیدکننده ترینمهماز  صنعتی و خانگی هایفاضالبو 
ضروری است ، لذا شوندمیمحسوب در دریای خزر  هامیکروپالستیک

و پایش توسط مراکز پیشگیری اقدامات کنترل، در این خصوص  که
 صورت گیرد. نهادمردمخصوصی و دولتی، مرتبط 
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