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 داران كفزي در رسوبات ساحل جنوبي درياي خزر، روزنه بررسي فراواني

  )فريدونكنار تا بابلسر(

 755:پستي صندوق بابل، واحد اسالمي، آزاد دانشگاه شيالت گروه :*مينا صدوق •

 755:پستي صندوق بابل، واحد اسالمي، آزاد دانشگاه شيالت گروه :حامد منوچهري •

 155 :صندوق پستي سوادكوه، واحد اسالمي، آزاد دانشگاه طبيعي منابع گروه :بابك مقدسي •

  755:پستي صندوق بابل، واحد اسالمي، آزاد دانشگاه شيالت گروه: فاطمه قانع •

 1390آذر  :تاريخ پذيرش                  1390شهريور :  تاريخ دريافت

        

   درياي خزر، ، داران كفزي، فراواني، فريدونكنار، بابلسر روزنه ::::كلمات كليديكلمات كليديكلمات كليديكلمات كليدي

  

در علوم باشند كه  مي كفزي داران يكي از جوامع روزنه

و در اي برخوردارند  ويژه اهميتشناسي از  شناسي و زمين ديرينه

بويژه در ) شور، شيرين، لب شور(هاي آبي دنيا  رسوبات محيط

هاي  و نقش مهمي در اكوسيستم ارندنواحي گرمسيري پراكنش د

هاي غذايي بين ميكروفونا و  آبي و انتقال انرژي در شبكه

اين جانداران از مهمترين ). 6و  2(كنند  ماكروفونا ايفا مي

شناخته شده براي تعيين ) بيوانديكاتور(زيستي  هاي شاخص

شوند كه در  شرايط محيطي بستر و وجود آلودگي محسوب مي

گذاري و تعيين سالمت بستر  اكتشافات نفت و گاز، ميزان رسوب

هاي پالنكتونيك و  و بدليل آن كه گونه رنداي دا اهميت ويژه

نده عوامل توانند بيان كن مي شوند، را شامل مى بنتيك هاي گونه

 ).9( محيطي هر دو منطقه يعني توده آب و محيط بستر باشند

هاي رسوبي و مقايسه  پوسته جانداران فوق در اليه بررسي فسيل

هاي زنده امروزي، اطالعات با ارزشي را از شرايط  آن با گونه

مانند عمق، دما، شوري، (ها  گيري اين اليه محيط هنگام شكل

، زيرا عوامل دهد ر اختيار قرار مي، د)اكسيژن محلول و غيره

و از همه مهمتر ساختار رسوبي  مانند عمق، دما، شوريمحيطي 

داران  بندي تاثير زيادي بر ساختار جمعيتي روزنه بستر شامل دانه

داران كفزي نيز يكي از مهمترين  فسيل روزنه). 3(كفزي دارد 

 شناسي مطالعات زمينابزار كاربردي در تحقيقات جغرافيايي و 

ميزان . )10( باشند شناسي مفيد مي بوده و در تحقيقات اقيانوس

در بستر دريا دو پارامتر ) غذا(اكسيژن محلول، مواد آلي خاص 

عمق . )12( باشند مي داران روزنهموثر در كنترل الگوي پراكنش 

نفوذ اين گروه در داخل رسوبات به عواملي مانند ضخامت اليه 

 كمبود غلظت اكسيژن محلول مانع. ردداراي اكسيژن بستگي دا

سانتيمتر زير رسوبات  7تا  6داران به اعماق بيش از  از نفوذ روزنه

عوامل ديگر مانند كربن آلي، تركيبات فسفاته و  .)11( شود مي

 داران روزنهبندي رسوبات و مواد معدني روي تراكم و تنوع  دانه

پوسته بررسي حاالت غيرطبيعي ساختار  .)7( باشد موثر مي

 هاي مهم در بررسي سالمت محيط بنتيك از شاخص داران، روزنه

تواند  وجود ناهنجاري در پوسته اين جانوران، مي. آيد بشمار مي

  .)8( ها در محيط زيست آنان باشد معرف وجود آالينده

ساحل جنوبي درياي خزر در  در مطالعات انجام شده در

جداسازي و  شناسي، هاي رسوب منطقه گيالن، غير از بررسي

و  Bivalvia نتايج نشان داد. شناسايي مايوفونا انجام گرفت

Foraminifera  6(بيشترين فراواني را داشتند .(  

  m.sadough84@gmail.com: پست الكترونيكي نويسنده مسئول*
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داران كفزي درياي  بررسي فراواني روزنههدف از اين تحقيق، 

تا نتايج آن براي  باشد ميخزر در محدوده فريدونكنار تا بابلسر 

تر در مورد تراكم اين جانداران در ساير  انجام مطالعات جامع

  .ياي خزر مورد استفاده قرار گيردنواحي جنوبي در

ساحل جنوبي  برداري از رسوبات بستر در اين تحقيق نمونه

خانه فريدونكنار تا رودخانه بابلسر، فاصل رود درياي خزر در حد

، 5با عمق ) ايستگاه 4ترانسكت، هر يك شامل  3(ايستگاه  12از 

) 1390ارديبهشت (در فصل بهار ) 1 شكل(متر  20و  15، 10

 GPS مختصات جغرافيايي هر ايستگاه توسط دستگاه. انجام شد

مختصات جغرافيايي ايستگاههاي  1جدول . ثبت گرديد

 :سنجش فاكتورهاي محيطي شامل. دهد برداري را نشان مي نمونه

برداري و  در هنگام نمونه شوريو  اكسيژن محلول، درجه حرارت

برداري از  نمونه وروي قايق  متر ديجيتال بوسيله دستگاه مولتي

رسوبات بستر توسط گراب ون وين مدل هيدروبيوس به مساحت 

برداري از  نمونه. شدانجام بار در هر ايستگاه  3مترمربع  1/0

دهانه  اجتماعات ميوبنتوز با وارد كردن لوله پالستيكي با قطر 

 30با حجم تقريبي(سانتيمتري  5ميليمتر و تا عمق  28

در سطح سالمي از رسوبات برداشت شده، انجام ) سانتيمترمكعب

به هر ظرف . ندگرفت و در ظروف پالستيكي دربدار تخليه شد

ميوبنتوز، محلول رزبنگال با غلظت يك  حاوي نمونه رسوب براي

اضافه و پس از ) هاي زنده براي رنگ گيري نمونه(گرم در ليتر 

براي آناليز . نددرصد تثبيت شد 5دقيقه با محلول فرمالين  20

هاي جداگانه ديگري در ظروف  نمونهبندي رسوبات،  دانه

آوري  هاي جمع پس از انتقال نمونه. ندآوري شد پالستيكي جمع

هاي رسوبي هر ايستگاه براي  شده به داخل آزمايشگاه، نمونه

 63داران ميوبنتيك توسط الك با چشمه  جداسازي صدف

هاي ميكرون در زير جريان ماليم شير آب شسته و به پليت

 كه قبال مشخصات روي آن نوشته شده(مربوط به هر ايستگاه 

 70با دماي  ها در داخل دستگاه آوناين پليت. ، انتقال يافت)بود

تا  ندساعت قرار داده شد 8درجه سانتيگراد و به مدت  80تا 

ها را خارج كرده و در پس از اين مدت نمونه. دونخشك ش كامالٌ

برابر حجم تتراكلريدكربن خالص به  3ريخته و با افزودن  بشر

دار آن در سطح و ستون هاي صدفهم زده تا نمونهبآرامي 

سپس با سرريز كردن محلول در . ندتتراكلريدكربن شناور شو

هاي مورد نظر جدا و پس از تبخير كاغذ صافي نمونه

دار در پليت  نمونه ميوبنتوز صدف) در زير هود(تتراكلريدكربن 

پايان موجود  ها و شكم اي داران، دوكفه روزنه. اي تخليه شد شيشه

اي، در زير استريوميكروسكوپ  در نمونه خشك درون پليت شيشه

مشاهده شده و با استفاده از قلم موي ظريف نقاشي ) لوپ(

به ظروف شمارش شده و سپس جداسازي و ) شماره سه صفر(

منتقل و نگهداري ) قوطي فيلم عكاسي(پالستيكي دربدار كوچك 

   .گرديدند

هاي  بندي رسوبات بستر با استفاده از روش الك دانه

از رسوبات هر  گرم 150 مقداربراي اين كار . استاندارد تعيين شد

ساعت و در  24ايستگاه به درون پتري ديش منتقل و به مدت 

تا كامال خشك  نددرجه سانتيگراد در آون قرار داده شد 70دماي 

گرم از رسوب خشك، توزين و در داخل  100مقدار سپس . دونش

هاي  سانتيمترمكعب ريخته و براي جداسازي كلوخه 500بشر 

مكعب آب معمولي اضافه شد و سانتيمتر 250خشك شده به آن 

 2/6( سانتيمترمكعب محلول سديم هگزا متا فسفات 10سپس 

دقيقه به تناوب هم  15روي آن ريخته و به مدت  )گرم در ليتر

پس از  .زده شد تا ذرات رسوب كامال از هم باز و پخش شدند

آرامي  در مكانو هم زده بدقيقه  15آنكه مخلوط فوق به مدت 

حركت قرار داده شد تا مواد جامد آن  بي كامالٌ ساعت، 8به مدت 

دقيقه بهم زده و  15محتواي بشر، دوباره به مدت  .نشين شوند ته

گرم از رسوب خشك شده هر  50.سپس در آون خشك شد

 ± 001/0( با دقت  AND مدل ايستگاه توسط ترازوي ديجيتال

، 2، 4هاي  با چشمه(هاي استاندارد  وزن شده و توسط الك )گرم

در نهايت رسوبات  .الك شد )ميليمتر 063/0 و 125/0، 5/0، 1

و درصد  ندشد نيوزتآوري و  باقيمانده روي هر الك به دقت جمع

و  3( گرديدگرمي تعيين  50وزني هر گروه از كل نمونه اوليه 

 و SPSS افزار ها از نرم در اين تحقيق، براي تحليل داده ).5

طراحي و رسم جداول از آزمون همبستگي پيرسون و براي 

  .استفاده شد Excel 2007افزار  نرم
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  برداري موقعيت ايستگاههاي نمونه:  1شكل 
 

  برداري مختصات مكاني ايستگاههاي نمونه: 1جدول 
  

 

  

درجه سانتيگراد  0/22تا  2/20دماي آب مجاور بستر 

 60/8تا  40/6، غلظت اكسيژن محلول )20/21ميانگين (

شوري آب مجاور بستر . بود )48/7ميانگين (ميليگرم در ليتر 

نتايج  2 جدول. بود 0/11تا  6/10اختالف زيادي نداشته و بين 

سنجش عوامل محيطى شامل عمق، درجه حرارت، حاصل از 

شوري، غلظت اكسيژن محلول در هر يك از ايستگاههاى 

  . دهد نشان مى بردارى را نمونه

   

مورد بررسي بيشتر  ي رسوبي بستر در محدودهساختار 

ترين  درشت. ماسه ريز، ماسه بسيار ريز، سيلت و رس بود :شامل

و ) ميليمتر 168/0با ميانگين قطر ( A4بافت رسوبي در ايستگاه 

 093/0با ميانگين قطر ( C4ريزترين بافت رسوبي در ايستگاه 

بندى رسوبات  نتايج حاصل از آناليز دانه. مشاهده شد) ميليمتر

  .است آمده 3بستر در جدول 

 

  

  

 

 

 عمق ايستگاه شماره ايستگاه نام ترانسكت
)متر(  

 عرض جغرافيايي
(°E) 

 طول جغرافيايي
(°N) 

 زير ناحيه
A 

 

A1 5 "3/38  ′31  52 ″2/54  ′41   36  

A2 10 ″9/16  ′31  52  ″2/20  ′42   36  

A3 15 ″5/21  ′31  52  ″9/56  ′42   36  

A4 20 ″0/13  ′31  52  ″1/45  ′43   36  

 زير ناحيه
B 

 

B1 5 ″7/58  ′34  52  ″7/32  ′42   36  

B2 10 ″2 /11 ′35  52  ″2/04  ′43   36  

B3 15 ″9/25  ′34  52  ″2/39  ′43   36  

B4 20 ″8/26  ′34  52  ″3/25  ′44   36  

 زير ناحيه
C 

 

C1 5 ″8/59  ′37  52  ″0/56  ′42   36  

C2 10 ″8/36  ′37  52  ″9/33  ′43   36  

C3 15 ″2/32  ′37  52  ″6/18  ′44   36  

C4 20 ″8/08  ′37  52  ″9/29  ′44   36  
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 بردارى نمونه ايستگاههاى محلول رسوبات اكسيژن شوري، دما، عمق، :2جدول 

  

  

  

  

  

  

  

    

  

  

  

  

  

  
  )وزني ذرات رسوب برحسب قطر ذراتدرصد (بندى رسوبات  آناليز دانه: 3جدول 

  

  

 ايستگاههاى در ميوبنتيك صدفداران شمارش و جداسازى

داران  اصلى روزنه گروه سه وجود تحقيق، اين در بررسى مورد

نمود  مشخص را پايان شكم و ها اى دوكفه ،)بنتيك و پالنكتونيك(

فراواني كل در مقايسه با مقدار كل نمونه رسوب . )4جدول (

آوري شده در هر ايستگاه، با يكديگر يكسان نبود بطوريكه  جمع

 2000كمتر از (اندك  C1و  A1 ،B1در برخي ايستگاهها مانند 

، A3 ،A4و در بعضي ديگر مانند ) پوسته در هر نمونه رسوب

B4 ،C3  وC4  پوسته در هر نمونه   20000بيش از (بسيار زياد

  .بود) رسوب

 

 

 شماره ايستگاه

  عمق
 )گرم( 

  دما
 )درجه سانتيگراد(

  اكسيژن محلول 
 )م در ليتررگ ميلي(

  شوري
)ppt( 

A1 5 2/20  72/6  7/10  

A2 10 5/20  90/6  8/10  

A3 15 7/20  08/7  9/10  

A4 20 4/20  10/7  0/11  

B1 5 6/21  00/8  6/10  

B2 10 3/21  60/8  8/10  

B3 15 0/21  80/7  0/11  

B4 20 9/20  80/7  6/10  

C1 5 7/21  40/6  6/10  

C2 10 2/22  50/7  6/10  

C3 15 9/21  90/7  7/10  

C4 20 0/22  02/8  8/10  

 )متر ميلي(درصد وزني ذرات رسوب برحسب قطر ذرات 

شماره 

 ايستگاه

ميانگين قطر  شن ماسه رس و سيلت
  4 -2 2 -1 1 -5/0 5/0 -25/0 12/0 -25/0 12/0 -063/0  063/0كمتر از   )ميليمتر(

A1 28/5  42/85  20/9  08/0  02/0  --- --- 107/0  

A2 12/4  52/76  86/14  88/2  02/1  40/0  20/0  146/0  

A3 20/10  96/70  66/15  94/2  24/0  --- --- 127/0  

A4 04/24  82/47  22/20  76/3  80/2  36/1  --- 168/0  

B1 16/3  30/68  3/26  80/1  38/0  04/0  --- 153/0  

B2 30/5  28/67  46/25  90/1  --- 04/0  --- 148/0  

B3 90/38  62/50  68/8  78/0  50/0  36/0  --- 095/0  

B4 90/28  64/64  58/3  30/1  88/0  70/0  --- 100/0  

C1 02/3  22/85  54/11  16/0  04/0  02/0  --- 114/0  

C2 32/3  48/92  20/4  --- --- --- --- 097/0  

C3 96/15  88/67  96/8  16/3  46/3  54/0  --- 139/0  

C4 12/19  98/75  68/2  42/1  80/0  --- --- 093/0  
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ايستگاهها وجود داشت و در  كليهداران در  روزنه پوسته

پا  اي و شكم هاي دوكفه بيشتر ايستگاهها مقادير متفاوتي از صدف

داران غالب بوده و سپس  ها روزنههدر تمام ايستگا. مشاهده شد

در ميان . ها در جايگاه دوم فراواني قرار داشتند اي دوكفه

در تمام  Ammonia beccarii caspica داران گونه روزنه

افراد داراي ناهنجاري ريختي در . ها مشاهده شد ايستگاه

ساختمان پوسته ديده شده و تعداد آنها در بيشتر ايستگاهها زياد 

  . بود
  

  رسوب نمونه هر در پايان شكم و ها اى دوكفهداران،  فراواني پوسته روزنه: 4جدول 
  

  

داران  نتايج آزمون همبستگي بين فراواني جمعيت روزنه

ارائه  5داران در جدول  كفزي و پارامترهاي محيطي و ساير صدف

پارامترهاي مورد بررسي  مياناين جدول  طبق. شده است

داران كفزي با  داري بين فراواني روزنه همبستگي مثبت معني

ساير فاكتورهاي ). P>05/0( لت و رس وجود داردميزان سي

داران كفزي نشان  محيطي همبستگي مثبتي را با فراواني روزنه

  .دهند مي

  

 داران كفزي و پارامترهاي محيطي در محدوده فريدونكنار تا بابلسر  نتايج آزمون همبستگي بين فراواني روزنه: 5جدول 

  ).P>05/0(دار است  معني 05/0همبستگي با احتمال خطاي كمتر از  *

  ).P>01/0(دار است  قوي و معني 01/0همبستگي با احتمال خطاي كمتر از  **

با توجه به نتايج بدست آمده از اين تحقيق، چنين استنباط 

شود كه شرايط بنتيك ساحل جنوبي درياي خزر در محدوده  مي

شامل دماي مناسب، اكسيژن كافي و بافت (بابلسر فريدونكنار تا 

داران  داران مناسب است زيرا روزنه براي روزنه) سيلتي -ماسه

و فراواني  ندكفزي در تمام ايستگاههاي مورد بررسي حضور داشت

در  .آنها در مقايسه با ساير صدفداران ميوبنتيك، بسيار بيشتر بود

انجام دادند  )2008(  Smartو ) Murray  )1979تحقيقاتي كه

اكسيژن كافي يكي از عوامل تاثيرگذار در مشخص گرديد كه 

  .باشد داران كفزي مي فراواني روزنه

 آن از حاكى بررسى اين شناسى رسوب بخش از حاصل نتايج

 ايستگاههاى محدوده درياي خزر در بستر رسوبى بافت كه است

 شامل بيشتر كه است ريزى دانه رسوبات از بردارى، متشكل نمونه

عدم وجود جريانات  احتماالٌ. باشد مى سيلت و رس ماسه، ذرات

اي در اين محدوده از داليل كاهش ورود رسوبات  رودخانه

مقايسه قطر . باشد ميتخريبي دانه درشت به اين محدوده 

برداري نشان داد كه  ميانگين ذرات رسوبي در ايستگاههاي نمونه

رات دانه ريزتري داشته و ميزان در محدوده بابلسر ذ Cترانسكت 

  ايستگاه  
  

 صدفداران

 Cزير ناحيه  Bزير ناحيه  Aزير ناحيه 

A1 A2 A3 A4 B1 B2 B3 B4 C1 C2 C3 C4 

 27184 40764 2208 201 58796 17579 6443 1654 21098 23474 2594 1049 داران كفزي روزنه 

 1 --- 1 --- 2 --- --- 2 --- 2 --- --- داران پالنكتونيك روزنه 

 189 610 64 --- 2244 57 21 52 1164 41 20 4 ها اي دوكفه 

 348 313 --- 1 366 41 6 21 1083 70 10 --- پايان شكم 

 27722 41687 2273 202 61408 17677 6470 1729 23345 23587 2624 1053 جمع كل 

 126 146 3 1 204 96 42 5 70 144 10 1 داران ناهنجار روزنه 

رس -سيلت درجه حرارت  فاكتورهاي محيطي اكسيژن محلول شوري آب 

  
 

009/0  667/0 * 058/0  330/0   همبستگي پيرسون 

داران كفزي روزنه  

 

978/0  018/0  857/0  295/0  Sig. (2-taied) 
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دليل اين . ماسه بسيار ريز آن بيشتر از دو ترانسكت ديگر است

اي در محدوده اين ترانسكت  توان وجود ساحل ماسه مسئله را مي

دانست كه احتماال وزش باد از خشكي به دريا سبب حمل ذرات 

   .شود دانه ريزي مانند ماسه به دريا و رسوب آن در دريا مي

، داران زياد بود روزنه تراكم C4و  B4، C3 ايستگاههاي در

 راسته )ب1388(مقدسي و همكاران زيرا طبق نتايج 

ROTALINA  بسترهايي با بافت رسوبي دانه ريز كه بيشتر

دهد و  سيلت و ماسه بسيار ريز است را ترجيح مي -شامل رس

نيز بيشتر شامل  بررسيبافت رسوبي بستر در محدوده مورد 

 Ammonia beccarii سيلت بود و گونه -ماسه بسيار ريز و رس

caspica راستهدر  ستكه گونه غالب در تمام ايستگاهها 

ROTALINA قرار دارد.   

در تمام ايستگاههاي مورد  Ammonia beccarii caspica گونه

كه اين فريدونكنار تا بابلسر مشاهده شد  فاصل رودخانه بررسي در حد

 .در محدوده بابلسر تا بهنمير مطابقت دارد) 1390(قانع مورد با نتايج 

با پراكنش توان قدرت سازگاري زياد اين گونه  دليل اين امر را مي

  . با شرايط متفاوت محيطي دانست جهاني

داران داراي ناهنجاري در ساختمان پوسته و  وجود روزنه

 C4و  A4 ،B4 ،C3 مانندافزايش تعداد آن در برخي ايستگاهها 

آلودگي نسبي بستر در اين محدوده از ساحل جنوبي  معرف

عدم ارتباط مستقيم اين دريا با  باشد كه احتماالٌ ميدرياي خزر 

ها، ورود فاضالبهاي شهري، كشاورزي و  ساير درياها و اقيانوس

هاي مجاور اين محدوده و استفاده از اين  صنعتي از رودخانه

تفريح بدون رعايت نكات بهداشتي از داليل اين  محيط آبي جهت

  .  مسئله باشد

  

        منابع منابع منابع منابع 
اي و الگوي پراكنش  بررسي تنوع گونه. 1390 ،.قانع، ف - 1

داران كفزي در رسوبات ساحلي بابلسر تا بهنمير در ناحيه  روزنه

پايان نامه كارشناسي ارشد، دانشگاه آزاد . جنوبي درياي خزر

  .صفحه100. اسالمي واحد بابل

اي و الگوي پراكنش  بررسي تنوع گونه. 1387، .مقدسي، ب- 2

داران و استراكودهاي كفزي در روسوبات منطقه فالت قاره  روزنه

ژي دريا، دانشگاه نامه دكتري تخصصي رشته بيولو پايان. درياي عمان

  .صفحه 164. آزاد اسالمي واحد علوم و تحقيقات تهران

و وثوقى، . ر.م.فاطمى، س ؛.ب.م.نبوى، س ؛.مقدسى، ب- 3

داران كفزي در  بررسي سيستماتيك روزنه. الف1388 ،.ح.غ

مجله  .رسوبات نواحي دور از ساحل فالت قاره درياي عمان

  .27تا 13صفحات  ،3، شماره يكم سال. بيولوژي دريا

و وثوقى، . ر.م.فاطمى، س ؛.ب.م.نبوى، س ؛.مقدسى، ب -4

اي و الگوي پراكنش  مقايسه تنوع گونه. ب1388 ،.ح.غ

داران كفزي در نواحي شمالي و جنوبي فالت قاره درياي  روزنه

دانشگاه آزاد اسالمى  ،المللي خليج فارس همايش بين .عمان

  .صفحه15. واحد بوشهر

هاي  بررسي اثرات اكولوژيك فعاليت .1387 ،.منوچهري، ح-5

صنعتي پتروشيمي ماهشهر بر تراكم و تنوع جوامع 

ماكروبنتوزهاي خور زنگي از انشعابات خور موسي در خليج 

واحد علوم و دكتري تخصصي رشته شيالت  نامه پايان. فارس

  .صفحه 204. دانشگاه آزاد اسالمي تهران ،تحقيقات

و عبدالملكي،  .صياد رحيم، م ؛.زاد، ا يوسف ؛.ميرزاجاني، ع- 6

بررسي مايوفونها و خصوصيات بستر در درياي خزر  .1381 ،.ش

، 4مجله علمي شيالت ايران، سال يازدهم، شماره ). آبهاي گيالن(

  .132تا 119صفحات 
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element distribution: A case-study from the heavily 

polluted lagoon of Venice (Italy). Marine Pollution 

Bulletin, 59:257-267. 
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