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 مقدمه

 موجوداتعنوان بهتحمل متنوع،  واسطه دامنهبه مهرگان کفزیبی       

جا اند. از آنهای آلی مطرح شدههای محيطی يا آلودگیشاخص استرس

برند، اين نوع بسترها به سر میدر بسترهای نرم به اين موجوداتکه 

های خارجی ها و استرسسوی ارزيابی اثرات آلودگی به عنوان يک درگاه

 و همکاران، (Borja شوندو يا داخلی بر محيط دريا درنظر گرفته می

های پرتوليد در عنوان يکی از زيستگاههای حرا بهاکوسيستم. (2000

های غذايی بسيار تجهيز زنجيرهو زيستی ع مناطق ساحلی از نظر تنو

شمالی  27/50'تا 25های عرض مانگروهای ايران در اهميت است. حائز

در سواحل و جزاير خليج فارس و  ،شرقی 65تا  55/10'های و طول

با افزايش عرض جغرافيايی ها اين جنگلاند دريای عمان گسترش يافته

شوند، بر سو و با حرکت به سمت غرب از سوی ديگر محدود می از يک

ها جنگلاين های مانگرو ايران آخرين حد پراکنش جنگل ،اين اساس

تار که 500تا  400روند. حدود شمار میغربی بهدر آسيای جنوب

 های مانگرو در سواحل جنوبی ايران متعلق به استان بوشهر استجنگل

مل گنزه و بردستان که ، بخش عمده وجود دارند: خليج نايبند 3 و در

های مانگرو را ترين جنگلبيش ،درصد 80خليج نايبند با ميزانی باالی 

ترين جوامع يکی از مهم (.1382 ،صفياری) خود اختصاص داده استبه

ای دسته از موجودات چند ياخته مايوفونا به آنباشند. کفزی مايوفونا می

تر از تر از ماکروفونا و بزرگشود که کوچکمتحرک کفزی گفته می

عبارت ديگر آن دسته از موجودات کفزی که در ميکروفونا هستند به

 کنندمتری زندگی میسانتی 3-4درون رسوبات حداکثر تا عمق 

(Chester  ،و 2007و همکاران )شامل مايوبنتوزهای بالغ مثل نماتودا، 

 پهن، هایکرم پاروپايان، تار،کم هایکرم داران،روزنه استراکودا،

و مراحل الروی ماکروفونا  بريوزوآ ،تارديگرادا ،پايانموشکم ،کينورينکوس

، Vincx؛ Giere ،1993؛ Thiel ،1988و  (Higginsپا( ای و شکم)دوکفه

)مايوفونای  چنين الروهای شيرونوميدههم ( وGovindan، 2002 ؛1996

و Bogutet   ؛Imhof ،1998و  Dvorak ( باشندموقت( و کالدوسرا می

های دريايی از اجزای مهم اکوسيستم (. مايوفونا2009 همکاران،

هستند که نقش حياتی را در تجزيه دتريتوس و چرخه نيتروژن و 

 بازی غذايی مغذی و جريان انرژی تا باالترين سطوح بازچرخش مواد

و  Grego؛ Hyland ،2005؛ Coull، 1999؛ Warwick) ،1987 کنندمی

ها در بسترهای کف، اين موجودات دليل حضور آنبه(. 2009همکاران، 

و  های وابسته به رسوبات هستندطور ويژه مستعد پذيرش استرسبه

کار های محيطی در بستر بهآشفتگیهای حساس به عنوان شاخصبه

و همکاران،  Grego ؛1986 همکاران، و Veranken؛ Heip)، 1980 روندمی

و ساکن  ابتاً ثزيستگاه نسبت ها،دليل آن نيز تعداد فراوان آن(. 2009

 دوره کوتاه زاد و ولد، الروهای کفزی و عادات غذايی قابل تغيير ها،آن

و همکاران،  Ansari ؛Coull، 1983و  Hicks؛ Heip) ،1980 باشدمی

ها قادر به گريز از تغييرات شرايط کيفی آب و رسوبات آن(. 2002

ها با توجه به گذشت ثير آلودگیأعنوان شاخصی از تتوانند بهو می نبوده

 عنوان تجمعهمراه رسوبات بهچنين اين اجتماعات بهزمان باشند. هم

اهميت اکولوژيکی  رغمعلی اند.شناخته شدههای گوناگون آالينده دهنده

تر دامنه تحمل محيطی بيش تنوع، اکولوژی، توزيع و مايوفونا، شناخت

درک  ،ایکمبود اطالعات پايه .چنان محدود استهای مايوفونی همرده

اين اجتماعات چگونه به تغييرات طبيعی و انسانی در  موضوع که اين

 نگرانی در پيچيده ساخته است. اين دهند، را بغرنج ومحيط پاسخ می

طور خاص بحرانی است، چرا که اين هب بين جزر و مدی مورد مايوفونای

 وسيلهای بهصورت فزايندهزيستگاه به سهولت قابل دسترس بوده و به

 هایگيرد و بسياری از ردهمی ثير قرارأت انسانی تحت هایفعاليت

 باشندها حساس میاز آشفتگیبه بسياری  خاص نسبت طورمايوفونی به

Moore)  وBett ،1989 ؛Brown  وTaylor ،1999؛Ruiz  ،و همکاران 

های حرا، زيستگاه اهميت به باتوجه (.2007 همکاران، و  Frame؛2005

اهميت مايوفونا در زنجيره چنين پويايی منطقه مورد مطالعه و هم

های زيستی در شاخص عنوانها بهنقش آن غذايی و چرخه انرژی و

مشخص کردن شرايط حال و گذشته بسترهای دريايی، انجام چنين 

مديريت و حفظ به  تواندمی و رسدنظر میهای کامالً ضروری بمطالعه

  کمک نمايد.اين منابع ارزشمند همراه با توسعه پايدار 

 

 هامواد و روش

نخيلو،  -ديرگُنزه که در پارک ملی دريايی زيستگاه حرای مِلِ        

عنوان منطقه مورد مطالعه انتخاب گرديد. به شده است بوشهر واقع استان

های جغرافيايی حد فاصل عرض در مساحت هکتار 22 با گياهی پوشش اين

 ثانيه 40/46 دقيقه 50درجه  27 تا  ثانيه 32/14 دقيقه 51درجه  27

درجه  51تا  ثانيه 10/28 دقيقه 35درجه  51های جغرافيايی و طول

ها در امتداد خط (. اين جنگل1)شکل قرار دارد ثانيه 72/56 دقيقه 34

اند. بخش شمالی غربی گسترش يافتهشرقی تا جنوبساحلی از شمال

دليل نفوذ پارچه و بخش جنوبی بهصورت نواری يکهاين جنگل ب

های ساحلی، پراکنشی غيرمنسجم دارد. اين منطقه از هرگونه آبراهه

جزو منطقه حفاظت شده  صنعتی و انسانی در امان است وفعاليت 

باشد تنها اثرگذاری انسان در منطقه محدود به صيادان بومی و می

  باشد.های موتوری و معدود گردشگران جزيره تهمادون میقايق

برداری در دو فصل زمستان و تابستان نمونه: برداريروش نمونه       

جدول سازمان هيدروگرافی که در وبگاه در هنگام جزر بيشينه طبق 

نمونه   3 ايستگاه از هر ر مجموعد .صورت گرفت بود هيدروگرافی سازمان

 5 عمق و تا مترسانتی54/2به قطر  دستی corerبا استفاده از  مايوفون



 1397 پاییز، 3، شماره دهمال س                                                                      پژوهشی محیط زیست جانوری    فصلنامه علمی 
 

387 
 

 
 برداري درختزار حراي مل گنزهمنطقه نمونه :1شکل 

 

 بندیگيری دانهاندازهچنين برای هم .متری برداشت گرديدسانتی

آوری نمونه رسوبی از هرايستگاه جمع 3نيز،  و کربن آلی کل رسوبات

های نايلونی قرار داده شد، با فرمالين ها در کيسهاين نمونهشد. سپس 

 فيکس گرديد و جهت انجام مراحل بعدی به آزمايشگاه اکولوژی 4%

شيميايی مانند خليج فارس انتقال يافت. فاکتورهای فيزيکو پژوهشکده

قابل  مولتی پارامترسنج ، دما و پتانسيل احيا با استفاده از pHشوری، 

برداری در آب در محل نمونه ساخت کشور آلمان WTWمدل  حمل

احيه جنوبی جنگل (. نWef) ،1998 گيری گرديداندازه ،بين رسوبی

در زيستگاه جهت طراحی ايستگاه  عتنوو دليل پيچيدگی بستر هب

کم  ،ضعيت پرتراکموشد. سه ايستگاه در موقعيت زيگزاگی در  بانتخا

سطح جزر مدی طراحی شد. نواحی باالکشندی  3در  تراکم نوبد و تراکم

رفاً در زمان مد و صر است وددريا به بکه معموالً از دسترسی آ

ده حضور وکشندی که در محدشوند. نواحی ميانپر می بحداکثری از آ

خالی و پر  بجزر مدی همواره از آ تد در نوسانادرختان حرا قرار دار

های گياهی شکشندی که معموالً از انتهای پوششود. نواحی پايينمی

 .پر است بمعموالً از آو  تا سواحل را شامل شده
 

برداري و وضعیت هاي نمونه: مختصات جغرافیایی ایستگاه1جدول 

 هاپوشش گیاهی آن

 

ها پس ازشستشو و عبور در آزمايشگاه نمونه مراحل آزمایشگاهی:       

با استفاده از رزبنگال  مترميلی 063/0و  5/0از الک 

آميزی شد و سپس با استفاده از دقيقه رنگ 45مدت گرم در ليتر به 1

متر شستشو داده شد. پس از آن به بشر منتقل و با ميلی 063/0الک 

های نمونه، (Decantation) کارگيری روش ظرف به ظرف کردنبه

پوستان و غيره از نماتودها، الرو سختمايوفونی بدون صدف مانند 

های جداسازی شده شناسايی و شمارش . نمونهشدرسوبات جداسازی 

، دارانروزنهمايوفونا که دارای صدف هستند مانند  ديگر از گروهی گرديد.

پس از شستشوهای متعدد و  ،پايانو شکم هاایاستراکودا و الرو دوکفه

گراد درجه سانتی 80 دمای در شدن شکخ و مترميلی 063/0از الک  عبور

به يک بشر منتقل و سپس به آن تتراکلريد  ساعت، 24مدت به آون

متر ميلی 5/0تر از با اين عمل موجودات کوچک، کربن اضافه گرديد

علت سبک بودن در بخش سطحی اين مايع سنگين تجمع يافته و با به

به  شده و نهايتاًای جدا عبور از کاغذ صافی با کمک يک قيف شيشه

، McIntyreو  (Holme کمک استريوميکروسکوپ شناسايی گرديدند

 مورد بررسی قرار گرفت. و با استفاده از کليدهای شناسايی  )1984

بندی رسوبات، روش استاندارد مطرح شده جهت انجام آناليز دانه       

استفاده استاندارد  هایالک سری استفاده از با (Buchanan) ،1984 توسط

( و در نهايت به صورت درصد McIntyre ،2005و  (Eleftheriouگرديد 

که طوریای زيرگزارش شد، بهمحدوده اندازه 4وزن خشک رسوبات در 

 بندی از آن نوع است. ماسه درشتغالبيت با هر گروهی باشد، دانه

ميکرومتر(، ماسه  250-500) متوسط ميکرومتر(، ماسه 500تر از )بيش

ميکرومتر(.  125تر از )کوچک رس -ميکرومتر(، سيلت 125-250) ريز

سنجی روش رنگرسوبات با استفاده از  (TOC) ميزان کربن آلی کل

که براساس اکسيداسيون مواد آلی خاک توسط مخلوط دی کرومات و 

 که مستقيما   کروم سبز سولفات رنگ گيری شدتاسيدسولفوريک و اندازه

، با اين منظوربه  .محاسبه شددهد، ا میمقدار کربن اکسيد شده ر

گرم از رسوبات هموژن شده هر منطقه ايستگاهی  1 ،استفاده از ترازو

مدت گراد بهدرجه سانتی 60-70ازای وزن خشک، در آون با دمای به

ليتر دی کرومات ميلی 10 ،ساعت قرار داده شد. سپس در زير هود 24

ها اضافه و خوب غليظ به آن ليتر اسيدسولفوريکميلی 20 و پتاسيم

)طی اين واکنش اکسيداسيون مواد آلی موجود در رسوب  ندزده شدهم

رنگ محلول به رنگ  ،3علت تشکيل سولفات کرم شود و بهانجام می

ها در دور آيد(. بعد از گذشت چند ساعت، سانتريفوژ نمونهسبز در می

استاندارد با  دقيقه انجام شد. رسم نمودار 10مدت به 5000-4000

 CARY3Eو با کمک اسپکتروفتومتر مدل  ساکارز معين غلظت از استفاده

انجام گرفت. به اين و ساخت کشور آمريکا  Spectra Varian از شرکت

گرم در ليتر ( ميلی1 -25های مشخص )ترتيب که در زيرهود، غلظت

اسيد ليتر ميلی 20ليتر دی کرومات پتاسيم و ميلی 10از ساکارز با 

جذب ، خوبی ترکيب شدند. بعد از انجام سانتريفوژسولفوريک غليظ به

خوانده شد و معادله  نانومتر 490-890های ساکارز در طيف مرئی نمونه

 ایستگاه
 عرض 

 جغرافیایی

 طول 

 جغرافیایی

وضعیت پوشش 

 گیاهی

 پرتراکم N93/51 '50 °27 E "07/49 '34 °51" 1ايستگاه 

 کم تراکم N30/47 '50 °27 " E05/47 '34 °51'' 2ايستگاه 

 بدون تراکم N90/48 '50 °27 ''E90/50 '34 °51'' 3ايستگاه 
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، yدست آمد. در اين معادله، محور هب (y= ax+b) نمودار استاندارد 

باشد. گرم در ليتر می، غلظت ساکارز بر حسب ميلیxجذب و محور 

های جذب نمونه ،ادامه در بنابراين ،نانومتراست 660مورد هدف  موج طول

باشد. با جايگزينی می yرسوب در اين طول موج خوانده شد که همان 

y در معادله نمودار استاندارد، غلظت مواد آلی(x)  گرم بر حسب ميلی

ساکارز را کربن  42/0که جايیمحاسبه شد. از آن  ppmدر ليتر يا 

ضرب شد تا غلظت  42/0دست آمده در هدهد، عدد نهايی بمیتشکيل 

و همکاران،  Bergin؛ Gupta، 2001 ؛Hach) ،1988 آيد دستهب آلی کربن

2006 .) 

ها توسط نرماليتی داده ،SPSSی افزار آماردر نرم ها:آنالیز داده       

 آزمونوسيله هموژنيتی واريانس به ،Kolmogorov-Smirnov آزمون

Levene .داری دوطرفه برای بررسی معنیآناليز واريانس  بررسی گرديد

کار سطوح جزر و مدی مختلف بهها و ايستگاهمتغيرها در  اختالف بين

های دار، برای جدا کردن گروهبرده شد و در صورت وجود اختالف معنی

استفاده گرديد.  multiple comparision (Tukey)آزمون پس  ازمختلف 

از ضريب همبستگی پيرسون نيز برای بررسی ارتباط بين پارامترهای 

افزار رسم نمودارها  توسط نرمبيولوژيکی و محيطی استفاده گرديد و 

 .صورت گرفتExcel آماری 
 

 نتایج

نشان  2درصد کربن آلی کل در رسوبات مانگرو مل گنزه در شکل       

داده شده است. ميانگين ميزان کربن آلی کل در دو فصل زمستان و 

 در تابستان کهطوریبه ) >05/0P( داری بودتابستان دارای اختالف معنی

ترين چنين بيشبود. هم (62/30±003/4) در زمستان و (05/3±53/23)

ترين مقدار آن ( و کم95/51٪مقدار کربن آلی کل در فصل زمستان )

 مشاهده شد. (55/15٪)در فصل تابستان 
 
 

 
خطاي استاندارد میزان کربن آلی کل  ±میانگین درصد :2شکل 

 رویشگاه حراي مل گنزه در دو فصل تابستان و زمستان
 

( % 55/15-% 04/39) بين مختلف هایايستگاه در کل آلی کربن درصد       

و 3 های)شکل در زمستان متغير بود( 11/20٪-95/51٪در تابستان و )

ترين بيش دارای 1زمستان و تابستان ايستگاه فصل دو در  عمجمو در (.4

نکته قرار داشت.  3و  2 هایميزان کربن آلی کل و پس از آن ايستگاه

 تا باالی جزر و مدی از ناحيه  1ايستگاه در طول سال در ديگر آن که 

 کربن آلی کلمقدار کاهش تقريبی شاهد  پايين جزر و مدیناحيه 

از ناحيه و است  سال برعکوايستگاه ديگر اين ر ولی در دوبوده  ترسوبا

مقدار  3 و 2های در ايستگاه پايين جزر و مدیتا  باالی جزر و مدی

 . يافت افزايشکربن آلی کل 
 

 
برداري هاي مختلف نمونهدرصد کربن آلی کل در ایستگاه :3شکل 

 حراي مل گنزه  در فصل تابستانرویشگاه 

Mt: Mid Tide, Lt: Low Tide) (Ht: High Tide,  
 

 
برداري هاي مختلف نمونهدرصد کربن آلی کل در ایستگاه :4شکل

 رویشگاه حراي مل گنزه در فصل زمستان
 

ترين ميزان دهد که بيشبندی رسوبات نشان مینتايج آناليز دانه       

های ايستگاه ترتيب دراز آن به و پس 1ايستگاه  در رسی -رسوبات سيلتی

رسی در  -ترين درصد رسوبات سيلتیچنين بيشوجود دارد. هم 3و  2

چنين در کل . هم(St1Mt) باشدمی 1منطقه  بين جزر و مدی ايستگاه 

ای ريز در رسی، رسوبات ماسه -توان گفت پس از رسوبات سيلتیمی

 (.6و  5)شکل  ز رسوبات غالب هستندتر سطوح جزر و مدی ابيش
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برداري نمونه هاي مختلفبندي رسوبات ایستگاهآنالیز دانه: 5شکل 

 حراي مل گنزه در فصل زمستان
 

 
برداري هاي مختلف نمونهبندي رسوبات ایستگاهآنالیز دانه: 6شکل 

 رویشگاه حراي مل گنزه در فصل تابستان
 

حداکثر و حداقل دمای آب در تابستان و زمستان در اين بررسی        

گيری گرديد. اندازه 77/31±68/4و  50/40±37/0ترتيب با ميانگين به

 (.7)شکل  مشاهده شد Mtترين دما در دو فصل در ايستگاه و بيش
 

 
دماي آب در دو فصل تابستان و زمستان در سطوح جزر : 7شکل

 برداريو مدي مختلف نمونه
 

ترين ميزان دارا بود و کم ppt 35-65 ميزان شوری آب رنجی بين       

ترين ميزان شوری در و بيش Htشوری در فصل زمستان در ايستگاه 

اما باالترين شوری  (.8 )شکل مشاهده گرديد Mtايستگاه  در تابستان فصل

 به نواحی ميان طمربودو فصل در سطوح جزر مدی در ميانگين 

 کشندیبه نواحی پايين طترين آن مربوکم( و 11/55±97/9) کشندی

 (. 8)شکل بود (22/8±57/48)

 

شوري آب در دو فصل تابستان و زمستان در سطوح : 8شکل 

 برداريجزر و مدي مختلف نمونه
 

( در 66/7-56/8( در تابستان و )73/7-31/8بين ) pHدامنه        

های مختلف و ايستگاه داری بين فصولزمستان بود و اختالف معنی

 (.9( )شکل <05/0P) مشاهده نشد
 

 
آب در دو فصل تابستان و زمستان در سطوح جزر و  pH :9شکل 

 برداريمدي مختلف نمونه
 

ها و فصول منفی بود. حداکثر مقدار در همه ايستگاه Ehمقادير        

 بينآن در زمستان ثبت گرديد. مقدار اين فاکتور دارای مقاديری 

(mv33/108- ( در تابستان و )-38/94 وmv77/106-   در -27/68و )

تر از تابستان بود. اين زمستان بود، که ميانگين آن در زمستان بيش

ترتيب در ترين مقدار آن بههای مختلف متغير و کمفاکتور بين ايستگاه

 ديده شد Htترين در ايستگاه مشاهده شد و بيش Mtو  Ltهای ايستگاه

  (.10)شکل 
 

 
ولت( در دو فصل تابستان پتانسیل احیا )برحسب میلی: 10شکل 

 برداريو زمستان در سطوح جزر و مدي مختلف نمونه
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مايوفونی در فصل تابستان و زمستان  هایکل گروه فراوانی ميانگين       

متر سانتی 10 هر در ( فرد2432±93/293) و (1986±88/149) ترتيببه

( <05/0p) داری بين اين دو فصل مشاهده نشدو اختالف معنی بودمربع 

 (.11)شکل 
 

 
هاي مایوفونی در دو فصل میانگین فراوانی کل گروه :11شکل 

 تابستان و زمستان
 

رده تاکسونوميک شامل نماتودا، پاروپايان، روزنه  7در اين بررسی        

تار حضور داشتند های کمپايان، کرمها، شکمایداران، استراکودا، دوکفه

ترتيب، ( و پس از آن به% 48ترين درصد فراوانی)که نماتودا دارای بيش

، % 6پايان ، شکم% 6، پاروپايان % 10، استراکودا % 24داران با روزنه

توان گفت در بين قرار داشت. می %1تار های کمو کرم %5 اهایدوکفه

آن پاروپايان راسته هارپکتی  نماتودا و پس از ترتيببه صدف،بی هایگروه

های غالب ترين فراوانی بودند و گروهدارای بيش (Harpacticoid) کوئيد

داران، ترتيب روزنهدار بههای صدفدادند و در بين گروهرا تشکيل می

 ترتيب ها بهترين درصد فراوانی و پس از آناستراکودا دارای بيش

 (. 12)شکل  ها قرار داشتندایدوکفهپايان و شکم
 

 
هاي مختلف مایوفونی رویشگاه درصد فراوانی گروه: 12شکل 

 حراي مله گنزه
 

ترين فراوانی مايوفونا در زمستان در بين نتايج نشان داد که بيش       

(، 1217±77/139) 1 ايستگاه به متعلق ترتيببه بردارینمونه هایايستگاه

متر سانتی هر در فرد (521±53/74) 3 ايستگاه و (694±64/85) 2 ايستگاه

  (.13)شکل  باشدمربع می

 
مترمربع( در سانتی 10میانگین فراوانی مایوفونا )فرد در  :13شکل 

 هاي مختلففصل زمستان در ایستگاه
 

های ترين فراوانی در تابستان در بين ايستگاهدر اين مطالعه بيش       

 3(، ايستگاه 1016±76/95) 1ترتيب متعلق به ايستگاه برداری بهنمونه

متر مربع ( فرد در هر سانتی383±95/41) 2( و ايستگاه 63/53±587)

 (.      14بود )شکل 
 

 
متر مربع( در سانتی 10میانگین فراوانی مایوفونا )فرد در  :14شکل 

 هاي مختلففصل تابستان در ایستگاه
 

 Htاز  در دو فصل، 1داد که در ايستگاه  اين مطالعه نشان نتايج       

ترين تراکم يابد و بيشتراکم مايوفونا کاهش می  Ltبه سمت سطوح 

 (.    15)شکل باشدمی  Htدر دو فصل در ايستگاه
 

 
متر مربع( در سانتی 10میانگین فراوانی مایوفونا )فرد در :15شکل

 1جزر و مدي مختلف ایستگاه فصل زمستان و تابستان در سطوح 
 

دارای  Ltبه سمت  Htدر دو فصل  تراکم مايوفونا از  2ايستگاه        

 مشاهده گرديد Ltترين تراکم در ايستگاه روند افزايشی بود و بيش

 (.16)شکل
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متر مربع( در سانتی 10میانگین فراوانی مایوفونا )فرد در  :16شکل 

 2سطوح جزر و مدي مختلف ایستگاه فصل زمستان و تابستان در 
 

  Ltو  Htتراکم مايوفونا در دو فصل در ايستگاه  3در ايستگاه        

ترين تراکم دارای کم Mtعبارتی ايستگاه بود. به Mtتر از ايستگاه بيش

 (.17بود )شکل 
 

 
متر مربع( در سانتی 10میانگین فراوانی مایوفونا )فرد در  :17شکل 

 3زمستان و تابستان در سطوح جزر و مدي مختلف ایستگاه فصل 

 

 بحث
های بين جزر و مدی مانگرو اکوسيستم :(TOC) کربن آلی کل       

های بينابينی مهم برای چرخه کربن در بسياری از يکی از محيط

های اکوسيستم در اوليه توليد باشند. نرخمی گرمسيری ساحلی هایمحيط

های و منجر به افزايش مواد آلی در رسوبات اکوسيستم مانگرو باال بوده

های جلبک و هاها، ماکروآلگميکروآلگ درختان مانگرو، گردد.دريايی می

های اکوسيستم در اوليه توليدات از ایعمده بخش ايجاد آبی، مسئول -سبز

های (. البته منابع ديگر نيز احتماالً ورودیLee) ،1995 باشندمانگرو می

ای يا کربن آلی را فراهم کرده که شامل: مواد آلوکتونوس رودخانه مهم

ها يا های دريايی(، توليدات آتوکتونوس توسط ماکروآلگدريايی )علف

بنتيک و نهايتاً توليدات محلی ستون آب های کفزی يا اپیميکروآلگ

چنين هم(. 2004و همکاران،  (Boillenباشند می هافيتوپالنکتون توسط

سطح مواد آلی در  شدانه ريز بر افزاي تباالی جانوران در رسوبا حضور

سی ر(. در اين برMacLachlan ،2006و  (Brownافزايد محيط می

تر از تابستان بود. مقدار کربن آلی کل رسوبات در فصل زمستان بيش

رسد که افزايش ريزش برگ درختان حرا باعث افزايش ميزان نظر میبه

 (. 2000و همکاران،   (Alongiگرددين فصل میکربن آلی کل در ا

را در  Avicenia marina( اکولوژی گونه Hegazy) ،1998چنين هم

خليج فارس مورد بررسی قرار داد. او بيان کرد که حداکثر مقدار ريزش 

ها در فصل زمستان و حداقل مقدار آن در فصل تابستان مشاهده برگ

توان نتيجه گرفت که ريزش برگ مانگرو، دليل بنابراين می شود.می

کربن آلی کل در رسوبات، در طول  مهمی برای تغيير مقدار مواد آلی و 

درصد  30-60چنين بيان شده که بيش از باشد. همفصول مختلف می

 Bunt ( شودها اختصاص داده میتوليدات اوليه مانگروها به ريزش برگ

(. Schizas ،2005و Torres-Part؛ Alongi ،2005؛ 1979و همکاران، 

عالوه بر اين، افزايش دما منجر به افزايش تجزيه شيميايی و زيستی 

 دگردمواد آلی و در نهايت باعث کاهش کربن آلی کل در فصل گرم می

Alongi)  ،1389فر، (. در مطالعات )نامجو و کمالی2000و همکاران )

ست آمد. ميزان کربن آلی دنيز بر روی حرای بردستان چنين نتايجی به

را توان آنتر بود که میبيش 3و2نسبت به ايستگاه  1کل در ايستگاه 

که منبع  1تر مانگروها در ايستگاه تر و انبوهدليل پوشش گياهی بيشبه

باشند نسبت به دو ايستگاه ديگر دانست. مواد آلی در رسوبات مانگرو می

رسی در اين ايستگاه  -سيلتیچنين درصد باالتر رسوبات دانه ريز هم

تری باشد، چرا که ذرات دانه ريز مواد آلی بيشنيز دليل ديگر آن می

بيان کرد  (Elliot ،2009و  (Gray چنيندارند. همرا در خود نگه می

ت سطح به حجم مواد بتر بودن نسعلت بيشدانه ريز به ترسوباکه 

 3و  2 هایايستگاه و نمايدن خود حفظ میوتر در درآلی را نيز بيش

در اين بررسی  رسی هستند. -تری از رسوبات سيلتیدارای مقادير کم

نتايج حاصل از آناليز همبستگی نيز نشان داد که همبستگی مثبت 

رسی و ميزان کربن  -بين رسوبات سيلتی 05/0 داری در سطحمعنی

های جنگل منطقه مساعد در دليل شرايطچنين بهکل وجود دارد. هم آلی

گسترش يافته، در منطقه  Htهای گياهی از منطقه حرا و ديگر پوشش

Mt تر شده و در منطقه پوشش تنکLt تر شده و با پوشش گياهی کم

 تری حضور دارند.فواصل بيش

 Htسطوح جزر و مدی  1در بين سطوح جزر و مدی در ايستگاه        

دارای   Ltيستگاه ترين مقدار کربن آلی کل بودند و ادارای بيش Mtو 

توان به حضور انبوه درختان مانگرو را می تری بود. که دليل آنکم مقادير

 Htدر  خصوصاً Mtو   Htهای گياهی و جلبکی در منطقه و پوشش

دليل چنين بهنسبت داد که که منبع عمده و اصلی مواد آلی است. هم

ها که سبب ايستگاهرسی در اين -غالبيت باالی رسوبات دانه ريز سيلتی

تر بودن مقدار کربن کم ،گردندتر مواد آلی میداری محتوای بيشنگه

های گياهی  تر پوششکم حضور بسيار توان بهرا می Ltايستگاه  در کل آلی

تری را در تر که مواد آلی کمچنين وجود رسوبات دانه درشتو  هم

ستگاه توسط امواج و که اين ايجادارند، نسبت داد. از آنخود نگه می

افزايش عمل امواج و جريانات جزر  ،گيردجريانات تحت تأثير قرار می
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و مدی منجر به شستشوی مواد آلی و در نتيجه کاهش کربن آلی کل 

تری را در خود نگه گردد. عالوه بر اين، ذرات درشت، مواد آلی کممی

سطوح جزر  (. ميزان کربن آلی کل درElliot ،2009و (Gray  دارندمی

 Ltبه سمت  Htدارای يک روند افزايشی از  3و 2های و مدی ايستگاه

ها گونه بيان کرد که در اين ايستگاهتوان اينبود که دليل آن را هم می

دار و مثبتی با ميزان کربن آلی کل معنی ريز که همبستگی رسوبات دانه

و مدی دارند از سطوح باالی جزر و مدی به سمت سطوح پايين جزر 

 باشند. دارای يک روند افزايشی می

های متعددی در از بررسی نمودارهای موجود آشفتگی بندي:دانه       

برداری در بين فصول مشاهده شد نمونه طگذاری در نقابالگوی رسو

باشد. منابع تأمين گذاری میبکه اين حاکی از پيچيدگی منابع رسو

های موسمی بارش باران ،تالطم دريا ،اعم از جزر مد امواج ترسوبا کننده

چنين شکل توپوگرافی باشد. همهای ساحلی میدر آبراهه بحرکت آ

  نمايد. مهمی ايفا میش گذاری نقبسواحل نيز در ترسيم الگوی رسو

مدهای حداکثری بهاره را نيز  (1391) همکاران و ه بر اين عاربی وعال

کنند که در ری مطرح میگذابدليل ديگری بر پيچيدگی الگوی رسو

ب بهای ساحلی ساز خشکی آبراهه طرترين نقاوبا نفوذ در د بآن آ

 فرکمالی .شودجزر از خشکی به سواحل می مبه هنگا تانتقال رسوبا

های حرا از معرض مستقيم امواج که اگر اکوسيستم بيان کرد (1389)

. ناحيه شدند خواه تدر بافت رسوبا تاثب باعثد ندريا در امان بمان

 بدليل برخورد مستقيم با آگُنزه در مطالعه اخير به جنوبی حرای مِلِ

غيير ديل پيوسته در طی سال الگويی پيچيده از تبت غيير ودريا ضمن ت

چنين اذعان هم (1389) کمالی فرنامجو و را داشته است.  تبافت رسوبا

ندی به دانه ريز از سطوح باالکش تطورکلی حجم رسوباهکه ب ندداشت

خير ااست که اين نيز در مطالعه  شکشندی در حال افزايسطوح پايين

دانه درشت عمدتاً  تد رسوباورچنين انتظار میهمشده است. تصديق 

دانه  تب شستشوی رسوبابتحرک س و در مناطقی ديده شود که تالطم

تر در دانه ريز بيش تانتظار بر آن است که رسوبا سريز شده بالعک

تری را ت بيشصسکون فر ش و دليل آرامبه بديده شود که آمناطقی 

، (Nybakkenباشد  ردهوک فراهم آبسو ريز  دانه تگذاری ذراببرای رسو

(. از سوی ديگر درختان مانگرو، مکانيزمی را برای به دام اندازی 1997

رسوبات ايجاد کرده و ذرات رسوبی را با استفاده از ساختار پيچيده 

گذاری رسوبات دام انداخته و باعث افزايش رسوب ، بههای خودريشه

 (.Bingham ،2001و (Kathiresan  گردندنرم می

های شبرخوردار از پوش طچنين مطالعه اخير نشان داد که نقاهم       

تری تدرش تاز رسوباوم از پوشش محر طنقا تر و منر تحرا از رسوبا

ساحلی به مثابه سدی  هایتشکيل شده است. اين درختان در محيط

 منر تشود که رسوباب میبدر برابر آشفتگی دريا عمل کرده که اين س

گذاری بتری برای رسوبيش تقدرو  ت صفر شمعلق در سايه اين آرام

 نيروهای که داد نشان (2006) همکاران و Liu مطالعات .بيابند

رسوبات بندی هيدروديناميکی يک فاکتور کليدی در تعيين ترکيب دانه

که نيروهای  کردند بيان (Longston1992 ( و Bryan چنينهم باشند،می

بندی دانه کننده ميانگينتعيين فاکتور ترينمهم عنوانبه هيدروديناميکی

تر در بندی کوچکتر در مناطق در معرض امواج و جريانات و دانهبيش

بندی در اين بررسی نتايج حاصل از دانه .شودمناطق پناهگاهی می

  ريز سيلتیترين درصد رسوبات دانهدارای بيش 1نشان داد که ايستگاه 

تر گياهان حرا در دليل پوشش متراکم و حضور بيشرسی است که به

های حرا دارای ريز توسط ريشهاين منطقه و به دام انداری سوبات دانه

 باشد. تر میتر و رسوبات دانه ريزبافت نرم

و زمستان  تابستان در دمای آب اين بررسی حداکثر و حداقل در دما:       

گيری گرديد. اندازه 77/31±468/0و 50/40±37/0ترتيب با ميانگين به

 Ltبه سمت  Htو دمای آب در تابستان و زمستان روند مشابهی را از 

 مشاهده شد Mtترين دما در دو فصل در ايستگاه کرد بيشطی می

درختان حرا رشد  Htدليل شرايط زيست در اين منطقه از (. به9)شکل 

درختان و  Ltشود و در پوشش کم می (Mt)کرده، در منطقه ميانی

شود که دمای باال در منطقه پوشش گياهی با فاصله زياد از هم ديده می

Mt درختان مانگرو پوش گياهی و تاج حضور پوشش توان به کاهشرا می 

در اين ايستگاه و قرارگيری در معرض هوا و تابش خورشيد دانست. در 

بين سطوح جزر و مدی مختلف، ميزان غرقابی شدن در اثر جزر و مد، 

 آب ترکم پريود (.Nybakken)، 1997 باشدمی دما تغيير اصلی دليل

را در  سطوح اين سطوح جزر و مدی باالتر، مدت زمان قرارگيری گرفتگی

در فصول گرم و  ها،به افزايش دمای آن افزايش داده و منجرمعرض هوا 

تر که در گردد. سطوح جزر و مدی پائينکاهش دما در فصول سرد می

داری گرما را دارند، اين ظرفيت معرض آب قرار دارند، ظرفيت باالی نگه

 نتيجه در گردد،می پائين مدی و جزر سطوح در آب دمای ثبات باعث

پارامتر در  سطوح جزر و مدی باالتر و پايداری اين در دمای آب تغييرات

آب را در تابستان و زمستان  دمای دو روند اين جزر و مدی، ترپائين سطوح

دليل حضور زياد درختان مانگرو و به Htکند. البته در منطقه ايجاد می

 . باشدمیتری پوش درختان و ايجاد سايه دارای دمای کموجود تاج

ترين آن کم و ترين شوری در تابستانبيشدر اين بررسی  شوري:       

در زمستان رخ داده است. از آزمون ضريب هميستگی مشخص شد که 

افزايش دما و افزايش  دارد. داریمعنی تبستگی مثبشوری با دما هم

از سويی  دهد.می ششوری نواحی ساحلی را افزاي مدر فصول گر تبخير

تر بيش (Htو  Mt) جزر و مدی باالتر سطوح در شوری اين مطالعه ميزان در

رسد افزايش تبخير در سطوح باالتر دليل اين امر نظر میکه به بود Ltاز 

در مطالعه خود بر روی درختزار حرای  نيز (1389) و نامجو فرکمالی باشد.

خير باالی اين مناطق بشوری باالی مناطق باالدست را به ت بردستان
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در دو  Mtند. ميزان شوری در ادست بر شمردهنواحی پايينبه ت بنس

توان به باالتر فصل باالترين مقدار خود را داشت که دليل آن را می

بودن دما در دو فصل در اين ايستگاه نسبت داد که سبب افزايش تبخير 

عنوان يک فاکتور مهم و مؤثر در توزيع گردد. شوری بهتر میبيش

داری بين ست، اگرچه در اين مطالعه همبستگی معنیمايوفونا شناخته ا

 اين فاکتور و تراکم مايوفونا مشاهده نشد. 

      pH:  مقدارpH ثابت بود و اختالف  ها و فصول تقريباًايستگاه همه در

های مختلف مشاهده نشد. با توجه به داری بين فصول و ايستگاهمعنی

های مايوفونا و ترکيب گونه رسد که توزيع، تنوعنظر می، بهpHثبات 

در مطالعه  (1389)نامجو  گيرد.وسيله اين فاکتور تحت تأثير قرار نمیبه

  pHخود بر روی مايوفونای درختزار حرای بردستان بيان نموده که 

وسيله اين فاکتور های مايوفونا بهثابت و  توزيع، تنوع و ترکيب گونه

 ميردار (،1376) لویت ومطالعا چيزی که درگيرد. تحت تأثير قرار نمی

 .نيز گزارش شده است( 1391) عاربی ( و1381)

 و احيا فرآيند دهندهنشان Eh ميزان :(Eh) احیا پتانسیل       

 ، نشانEhباشد. ميزان پائين اکسيداسيون در تماس با آب و خاک می

دهنده اکسيداسيون که مقدار باالی آن نشاندرحالی باالست، احيا دهنده

در فصل  Eh( در مطالعه حاضر، حداقل مقدار Gupta)،2001باالست 

محلول در اين فصل  توان گفت کاهش اکسيژنتابستان مشاهده شد. می

داری در نتيجه افزايش فعاليت زيستی و کاهش پتانسيل آب در نگه

اکسيژن، منجر به کاهش شرايط در رسوبات و در نتيجه کاهش مقادير 

Eh شود. میEh  است. اين فقر ت منفی حاکی از فقر اکسيژن در رسوبا

جايی نيز مرتيط دانست آن تبندی ريز رسوباتوان به دانهاکسيژن را می

در مطالعه   Ehع در مجمو. پذيردمیصورت که عمل تهويه به سختی 

وضعيت کيفی اکسيژن در ش عنوان شاخصی در جهت سنجکفزيان به

 شکاه-شگُنزه پتانسيل اکساي ِحرای مِل در .کندمی عمل ترسوباب و آ

 لت قرار داشت. اينوميلی -26/33تا  -120ل صدر طول سال در حد فا

 هوازیبی شرايط ترسوبا در موجود هایمزارگانيوميکر دهدمی نشان

را به سمت قليايی  محيط شکاه-شاکساي پتانسيل تشد چنينهم دارند.

بندی در توزيع و منطقه Ehطورکلی، فاکتور . بهدهدشدن سوق می

 Matthijs) مهم است مدی، و جزر گراديان طول در مانگرو مختلف هایگونه

توان اين گونه بيان کرد که احتماالً طورکلی می(. به1999و همکاران، 

Avicenia marinaدهد. رسوباتی با شرايط احيا را ترجيح می در ، استقرار 

شامل نماتودا، پاروپايان،  تاکسونوميک رده 7 بررسی اين در مایوفونا:       

تار حضور های کمپايان و کرمها، شکمایداران، استراکودا، دوکفهروزنه

ترين تراکم متعلق دار بيشهای مايوفونی صدفداشتند. در ميان گروه

 (،% 10) ترتيب متعلق به استراکودا( و پس از آن به% 24داران )به روزنه

داران، ترتيب روزنهعبارتی به( بود. به% 5) هاای( و دوکفه% 6) پايانشکم

 ترتيب ها بهترين درصد فراوانی و پس از آناستراکودا دارای بيش

صدف مايوفونی نيز های بیها بودند. در بين گروهایپايان و دوکفهشکم

وپايان راسته و پس از آن پار %( 48) ترين تراکم متعلق به نماتودابيش

(. 12)شکل قرار داشتند%(  1) تارهای کم، کرم%( 6) کوئيدهارپکتی

( 1383) نتايج اين بررسی با نتايج حاصل از  مطالعه ميردار و همکاران

خوانی دارد. در بررسی حاضر ابتدا در خورهای شمالی استان بوشهر، هم

فراوانی بودند و ترين داران و پس از آن استراکودا دارای بيشروزنه

ای که دادند. در مطالعهپايان سومين گروه غالب را تشکيل میشکم

دار منطقه بين جزر و ( بر روی مايوفونای صدف1374) پوروخشوری

پايان، داران ، استراکودا، شکممدی استان بوشهر انجام داد، روزنه

ترين بيش داران دارایها و بريوزوئرها شناسايی شدند که روزنهایدوکفه

پايان ترين فراوانی متعلق به استراکودا و شکمفراوانی و پس از آن بيش

( بر روی مايوفونای درختزار حرای 1389) ای که نامجوبود. در مطالعه

دار مايوفونی، گروه صدف 4بردستان استان بوشهر انجام داد در مجموع 

اران و پس از دترين فراوانی، متعلق به روزنهشناسايی گرديد که بيش

پايان بود. نتايج ها و شکمایترتيب مربوط به استراکودا، دوکفهآن به

پوروخشوری (، 1381) و همکاران ميردار (،1389) نامجو مطالعه از حاصل

های غالب ( و اين مطالعه، بيانگر يکسان بودن گروه1374) و همکاران

مايوفونی در اين مناطق است. نتايج اين بررسی با نتايج اکثر مطالعات 

( در دريای عربی 2009) و همکاران Sajanمايوفونی، ازجمله مطالعات 

تراکم و پس از آن  ٪88عنوان گروه غالب مايوفونی با که نماتودا را به

نين با نتايج چتراکم معرفی کردند و هم ٪8کوئيد با پاروپايان هارپکتی

های مانگرو جنوب ( درجنگل2003) Sergioو  Fabianeهای بررسی

مانگرو ساحل  هایجنگل ( در2007) Fernando و Chinnaduria و برزيل

و همکاران،  Negelkerkenسازگار است. مطالعات  شرقی هند،جنوب

 ،Sergioو  Fabianeکنند. در مطالعات نيز اين نتايج را تأييد می (2008

عنوان دومين گروه مايوفونی ( در مانگروهای برزيل، پاروپايان به2003

( 1389) اند. نتايج بررسی نامجوبعد از نماتودا از نظر فراوانی ذکر شده

کند. در اين بر روی درختزار حرای بردستان نيز اين نتيجه را تاييد می

و  Horneتر از استراکودا بود. مطالعات داران بيشبررسی فراوانی روزنه

Boomer (2000) تری بيش فراوانی دارای اغلب دارانروزنه که داد نشان نيز

( 1389) دريايی هستند. در مطالعه نامجو هایبه استراکودا در آب نسبت

 تر از استراکودا بيان شده است. داران بيشنيز  تراکم روزنه

( و در  2432±93/293) مايوفونا در فصل زمستانميانگين تراکم        

متر مربع  بود ولی اختالف سانتی 10( فرد در 1986±88/149) تابستان

طور (. در اين بررسی بهP>05/0( داری بين دو فصل مشاهده نشدمعنی

های مختلف داری بين ايستگاهکلی تراکم مايوفونا دارای اختالف معنی

های مختلف جنگل ن تراکم مايوفونا در ايستگاهبرداری بود. ميانگينمونه

(، 1217±77/139) 1از ايستگاه  ترتيببه زمستان فصل در گنزه مل حرای
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 10( فرد در 521±53/74) 3( و ايستگاه 694±64/85) 2ايستگاه 

 1ترين تراکم مربوط به ايستگاه که بيشطوریبود. بهمتر مربع  سانتی

 1( و بين ايستگاه 13)شکل  بود 3و 2ايستگاه ترتيب، و پس از آن به

، ولی ) >05/0P( داری وجود داشتاختالف معنی 3و  2 هایبا ايستگاه

توان اين اختالف را به (. میP>05/0( دار نبوداختالف معنی 3و  2بين 

 هایتفاوت در محيط فيزيکی هر ايستگاه نسبت داد، چرا که ايستگاه

دارای  1بندی مشابهی بوده و ايستگاه که تقريباً دارای دانه 3و  2

چنين از نظر ميزان مواد آلی باشد. همرس می -ترين مقدار سيلتبيش

باشند. از طرفی نتايج دارای روند مشابهی می 3و  2 هایتقريباً ايستگاه

 دار مثبتی بينحاصل از آناليز همبستگی نشان داد که همبستگی معنی

توان گفت تراکم مايوفونا و درصد سيلت و رس وجود دارد. بنابراين می

تر تراکم کنند که افزايش بيشريز شرايطی را فراهم می که رسوبات گلی

تر مواد توان محتوای بيشگردد که دليل آن را میمايوفونا را سبب می

، در نتيجه اخير )منبع غذايی مايوفونا(، در رسوبات گلی بيان کرد. آلی

( 1383) ميردار و همکاران .دست آمد( نيز به1375) زادهمطالعه وزيری

تر باشد، بر ميزان مواد بيان کردند که هرچه اندازه ذرات رسوبی کوچک

آلی آن افزوده شده و به تبع آن بر تعداد موجودات کفزی که وابستگی 

 Chinadahگردد. در مطالعه فراوانی به بستر و مواد آلی دارند، اضافه می

( در رابطه با حضور و توزيع مايوفونا در انواع مختلف 2001) Braide و

رسی  که تراکم مايوفونا در رسوبات سيلتی کردند ها مشاهدهرسوبات، آن

 ای بود.تر از ماسهبيش

(، 1016±76/95) 1ايستگاه  فراوانی از ميانگين نيز تابستان فصل در       

متر سانتی هر در فرد (587±63/53) 3 ايستگاه و (383±95/41) 2 ايستگاه

و  3و سپس ايستگاه 1ترين فراوانی متعلق به ايستگاه مربع بود و بيش

داری بين (. نتايج نشان داد که همبستگی مثبت معنی14)شکل بود 2

رسی  -ميزان تراکم مايوفونا و ميزان کربن آلی کل و رسوبات سيلتی

ترين درصد رسوبات بيش 1که ايستگاه توجه به اينوجود دارد. با 

دارای  3رسی و کربن آلی کل را دارد و پس از آن ايستگاه  -سيلتی

ترين مقدار رسوبات باشد و کمدرصد باالی رسوبات سيلتی رسی می

حضور دارد، اين نتايج قابل توجيه است. در بين  2ريز  در ايستگاه دانه

  در زمستان و تابستان تراکم مايوفونا 1سطوح جزر و مدی ايستگاه 

 باشد.می  Ltبه سمت  Htدارای يک روند کاهشی از  

ها و ماکرو )ميکروآلگ تراکم باالی نماتوفورها و بسترهای جلبکی       

گردد، ها( در اين ايستگاه خود سبب افزايش فراوانی مايوفونا میآلگ

عنوان يک منبع بههای گياهی چرا که دتريتوس حاصل از زيستگاه

خوار مايوفونی محسوب شده و از های گياهغذايی برای بسياری از گروه

های مختلف ايجاد شده، تنوع و تراکم طريق افزايش ميکروزيستگاه

های مانگرو و تاج دليل حضور پايهعالوه بهدهد. بهمايوفونا را افزايش می

صورت يک جودات بهها و ديگر بسترهای گياهی، اين منطقه برای موآن

کند. بنابراين تراکم باالی درختان مانگرو در منطقه پناهگاهی عمل می

چنين در بين سطوح جزر و مدی نسبت به ايستگاه و هم 1ايستگاه 

 نمايد. می فراهم موجودات برای تجمع پايداری را محيطی شرايط Htسطح 

تراکم مايونا دارای يک روند افزايشی  2در سطوح جزر و مدی ايستگاه 

 Htدليل گراديان افزايشی کربن آلی کل از باشد که بهمی Ltبه  Htاز 

و مدی پايين در اين  بندی ريزتر در سطوح جزرچنين دانهو هم Ltبه 

 Ltو  Ht، 3در سطوح جزر و مدی ايستگاه  ايستگاه قابل توجيه است.

بندی و دليل شباهت دانهی تراکم باال و مشابهی هستند که بهدارا

تری نسبت رس بيش-محيط فيزيکی اين سطوح که دارای درصد سيلت

چنين درصد کربن آلی کل باالتر در اين دو سطح باشند و هممی Mtبه 

 . بودشاهد اين روند در تراکم مايوفونا  Mtنسبت به 

مطالعات بر روی مايوفونای جنگل مانگرو مل چه که از نتايج آن       

های های مايوفونی شامل گروهدهد که ردهدست آمده نشان میگنزه به

ترين تراکم متعلق به نماتودا که بيشمهرگان دريايی بوده مختلفی از بی

ها، پاروپايان، ایداران، استراکودا، دوکفهترتيب روزنهو پس از آن به

دهنده غنای مايوفونا در اين و نشان باشدتار میکم یهاپايان و کرمشکم

چنين دو فاکتور باشد. همسالمت اکوسيستم می اکوسيستم و نتيجتاً

مهم و تاثيرگذار بر تراکم  رسی از عوامل -کل و رسوبات سيلتی کربن آلی

داری با تراکم مايوفونای اين اکوسيتم بوده که همبستگی مثبت و معنی

ها و سطوح جزر و مدی مختلف، در بين ايستگاه د.مايوفونا داشتن

تر و به تبع بندی ريزتر بودند کربن آلی بيشهايی که دارای دانهايستگاه

پايان با توجه به اين که چنين  درتری از مايوفونا داشتند. آن تراکم بيش

که در اين منطقه انجام شده است پيشنهاد  بار استبرای اولين ایمطالعه

تری بيش هایايستگاه گونه و با تعداد حد تری درگردد مطالعات دقيقمی

 در اين منطقه انجام شود.
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