
 9314 تابستان، 2، شماره هفتمسال                                          فصلنامه علمی پژوهشی محیط زیست جانوری                
 

98 
 

 

 

 

 خزر یایدر یجنوب ساحل رسوبات در یکفز Ostracoda یاگونه ییوشناسا یبررس

  بهار و زمستان یزمان بازه در یطیمح یفاکتورها با آن تراکم ارتباط و

 (نوشهر تا نور فاصل حد)
 

 تهران، تحقیقات و علوم واحد اسالمی آزاد دانشگاه ،دریا شناسیزیست گروه *:یلنکرانیحاتم یحسن 

 771-94191پستی:صندوق

 911 ، صندوق پستی:سوادکوهدانشگاه آزاد اسالمی واحد  ،یعیطب منابعگروه : یمقدس بابک 

 اسالمشهردانشگاه آزاد اسالمی واحد ، یشناسنیزم گروه :یمالیوسفیسهراب معصومه 

 خرمشهر،دریایی علوم و فنون دریایی، دانشگاه علوم دانشکده، دریا شناسیزیست گروه :ینبو دمحمدباقریس 

 661پستی:صندوق

 صندوق تهران، تحقیقات و علوم واحد اسالمی آزاد دانشگاه ،دریا شناسیزیست گروه :یوثوق نیغالمحس 

 771-94191 پستی:

 

 9313 فروردینپذیرش: تاریخ                9312 دیتاریخ دریافت: 

 چکیده

 اچهیدر نیترکشور و بزرگ یمنابع آب نیتراز مهم یکیعنوان خزر به یایدر ژهیوبه رانیا یایدر یهاستگاهیز یمطالعه و بررس

از  قیتحق نیباشد در ایخزرم یایدر کیوبنتیشناخت بهتر جوامع م قیتحق نیبرخوردار است. هدف ا یتوجه انیشا تیاهم زشور الب

 مورد ییایشده است. محل جغراف استفادهبستر  یطیمح ستیز طیشرا یمناسب جهت بررس یستیز یهاشاخصعنوان استراکودا به

( در 0930و بهار 0931فصل )زمستان  2در  یبردارپژوهش نمونه نیباشد. در ایمطالعه حد فاصل سواحل شهرستان نور تا نوشهر م

و  یکیزیوامل فعانجام شده است.  نیمتر( با استفاده از گرب ون و ،00،21و0،01اعماق)در  ستگاهیا 4با  کیترانسکت، هر 4طول 

 ریسا شد، یریگاندازه یبردارنمونه هنگام یکیالکتر تیهدا و pHمحلول،  ژنیشامل درجه حرارت، اکس بستر کینزدآب  ییایمیش

 یبررس مورد محدوده در بستر یرسوب ساختار شده انجام مطالعات براساس. شد انجامی شگاهیآزما طیمح دری شناسرسوبی هایسربر

 استراکودا یفراوان نیب یداریمعن و مثبت یهمبستگ یطیمح عوامل انیم از. دیگرد نییتع رس و لتیس ز،یر اریبس ماسه ز،یر ماسه شامل

خانواده 7جنس از 7گونه استراکودا متعلق به  3، تعداد مطالعه نیا در(. P<10/1) دارد جودی آل ومواد یکیالکتر تیهدا زانیم با

 .شد ییشناسا

  خزر یایدر ،یطیمح یفاکتورها تراکم، ستراکودا،ا: کلمات کلیدی:

 hosnahatami@yahoo.comپست الکترونیکی نویسنده مسئول:  *
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 مقدمه

 محيطي عوامل بين ارتباط و یکفز یاستراکودها درخصوص       

 توانيم خزری درياي جنوب سواحل در هاآن پراکنش و تنوع با

 جمله ازي قاتيتحقی هاپروژه غالب در استراکوداي بررس به

توسط مراکز  (0731-0731) یهاسال در خزر یايدر یدرولوژيه

 اشاره کرد.های گيالن و مازندران تحقيقات شيالت اســتان

 هایگونه شناسايي و انيکفز مطالعه به (0711) کفشگریهاشميان

 خزر  يجنوب حوزه مختلف اعماق و مناطق در انيکفز مختلف

 در مهمي نقش انيکفز شد مشخص يبررس نيا در ،پرداخت

 عهده بر ييدريا ستمياکوس در انرژی انتقال و غذايي شبکه

 توليدات و تودهزی و فراواني ميزاني بررس نيچنهم دارند،

 تربيش شناخت جهت دري انيشا کمکي انيکفز ثانويه

 تيقابل درخصوص شيالتي بالقوه ارزيابي و دريايي اکوسيستم

 از .داشت بررسي مورد منطقه در خوارکفزی ماهيان از برداریبهره

 گزارش به توانيم رانيا در استراکودا به مربوط مطالعات گريد

 (0731)ي فاطم توسط فارس جيخل در راپمى ىيايدر گشت

 و كيپالنکتون استراکودهاى اديز درصد يبررس نيا در کرد، اشاره

 جيخل از مناطقى براى شاخصى عنوانبه را پودهاکوپه سپس

 مواد اديز ريمقاد و نييپا شورى باال، دماى داراى که فارس

 يابيارز بهMostafawi (1110 ) .شد يمعرف هستند مغذى

 جنگ از يناش ينفت يآلودگ از فارس جيخل یريرپذيتاث زانيم

   استراکودها از ،يبررس نيا در .پرداخت یالديم 0330 سال

 ينفت يآلودگ زانيم يابيارز یبرا يستيز یهاشاخص عنوانبه

 به خود قاتيتحق ادامه درMostafawi (1117 ) .شد استفاده

 71 نيب اعماق از فارس جيخل يغربشمال هيناح رسوبات يبررس

 و عمق که شد مشخص پژوهش نيا در. پرداخت متر 45 تا

 استراکودهاى جوامع بر موثر عوامل نيترمهم بستر، رسوبى ساختار

 و هابررسي مايوفون به (0710)ي رزاجانيم. بودند منطقه نيا

 پرداخت. گيالن هایآب محدوده در خزر دريای در بستر خصوصيات

خط عمود بر  71متر در  011،41،11،01در اين بررسي اعماق 

ساحل دريای خزر در منطقه گيالن مورد برسي قرار گرفت و در 

ترين متر دارای بيش 11طي اين بررسي مشخص شد عمق 

ها کاسته مايوفون بوده و با افزايش عمق از فراواني آن ميانگين

 يجنگل ستمياکوس يبررس به (0711) ماليوسفييسهراب شود.مي

 پرداخت فارس جيخل در قشم رهيجز جنوب يساحل نوار و حرا

 دارروزنه گونه 45 و يبررس زين استراکودها پژوهش نيا در

 استراکود گونه00 نيچنهم .شد ييشناسا جنس 13 به متعلق

 Podocopidراسته به يهمگ که شد ييشناسا جنس 01 به متعلق

 .دبودن تروجوان ترکوچك حرا، منطقه رسوبات در داشته، تعلق 

 استراکودها پراکنش یالگو و يستيز تنوع (0713)ي مقدس

 یايدر قاره فالت رسوبات در کفزى استراکوداى و( فراينيفورام)

 تعيين و اىگونه ىيشناسا به داد، قراري بررس مورد را عمان

 در. پرداخت غيرزيستى عوامل با آنان تراکم و تنوع ميان ارتباط

 ىيشناسا جنس 11 به متعلق گونه 12 یاستراکودها بررسى نيا

 يکيتاکسونوم اتمطالع به (1101) همکاران و Mostafawi. شدند

 عمان جيخل و هرمز تنگه رسوبات نييپا از استراکودا، درخصوص

 قيتحق نيا در .پرداختند متر 017 تا 71 از مختلف اعماق در

 . بودند ييباال نسبتاً تنوعی دارا مطالعه، مورد منطقه در استراکودا

 : باشديم ريز صورتبه استراکودا یبندرده بيترت       

 Animalia سلسله

 Arthropoda شاخه

 Mandibulata Clairville, 1798 زيرشاخه

 Crustacea Pennate, 1777 رده

  .ArhaeocopidaSylvester and Bradley, n ردهزير

 Leperditicopida Scott, n. order راسته

 Paleocopida Henningsmoen, 1953 راسته

 MyodocopidaSars, 1866 راسته

 Podocopida Muller, 1894 راسته

ها و ها، تاالبها، برکهرودخانه یاستراکوداها يستيتنوع ز       

مختلف  یهاگونه يزندگ دهندهنشان نيا ار باالست،يها بساچهيدر

 یزان دما، انرژيف شده توسط تفاوت در ميب تعريدر امتداد ش

از  یزان شوريباشد. ميره ميو غ یزان مواد مغذي، میآب، شور

 یزان شوريم يباشد. در بررسيع استراکودا ميتوز يعوامل اصل

 یاستراکودا تواند نوعيآب م يوني باتيترک مختلف یهاطيمح در

  .(Martens ،1111و  Smith) آن منطقه را مشخص کند

ر فشا، چگالي نظير يشناختبوم مهم ملاعو بعضيآب، عمق       

ازه ندری و اشون، درجه حرارت، کسيژر، انو، ستاتيكرواهيد

ر عمق اشکال يي. با تغکندميل رـکنترا  بستر کفذرات 

ن تنوع را در يترشيب يطورکلکند و بهير ميياستراکودها تغ

ن اشکال وابسته يا توان مشاهده کرد،يم عمقکم یهاآب يکينزد

متر محدود  041تا  1و در اعماق  باشنديم ييبه نور و روشنا

 به نسبت ئياستوره و احا مناطقی هادکواسترا تجمع شوند،يم

ده بو ترعمتنو باالتر ييايی جغرافهاضعراستراکودا در  تجمع

 باالتر ييايی جغرافهاضعرس استراکودا در پاراکاازه ندا ليو

 يش مواد آليباشد. عالوه بر عمق و درجه حرارت افزايم تررگبز

ان يش کفزيدر جهت جلب وافزا يدر رسوبات بستر، عامل مناسب

بستر، سبب تعدد  يمواد آهک ين فراوانيچنبوده و هم
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، یت جانوران کفزيدر جمع یاش قابل مالحظهيو افزا یاگونه

 (. 0731 ،يفاطم) شوديم یادوکفه یهاصدف

باشد های زيستي رسوبات ميشاخص ترينمهم استراکودا از       

های دوره محيطي زيست اکتشاف نفت و گاز، تعيين شرايط که در

گذاری و تعيين سالمت بستر اهميتي ويژه گذشته، ميزان رسوب

چنين بررسي حاالت غيرطبيعي ساختار صدف آنان و هم دارند.

های مهم در بررسي غيرزنده از شاخص نسبت تعداد افراد زنده به

آيند. وجود شمار ميگذاری بهميزان رسوب تعيين و بنتيك محيط

ها تواند معرف وجود آاليندهجانداران مي پوسته اين ناهنجاری در

های بسيار مناسبي دا شاخصآنان باشد، استراکو زيست محيط در

آگاهي از تغييرات عوامل محيطي،  زيستگاه و برای بررسي شرايط

 باشندمحدوده زماني و مکاني کوچك و با دقت نسبتاً زياد مي در

 (.0713 ،يمقدس)

سواحل  یکفز یي استراکودهايمنظور شناسابه تحقيق، نيا       

انجام شده و به  يخزر در محدوده مورد برس یدريا يجنوب

ن جانداران و چگونگي يزيستي ا یبررسي تنوع، تراکم و غنا

بندی ط محيط رسوبي بستر دريا )مانند دانهيارتباط آن با شرا

رسوبات، درصد مواد آلي کل، غلظت اکسيژن محلول، شوری، 

 پردازد.يآب( در محدوده مورد مطالعه م عمق و pH حرارت، درجه

ت و امکان استفاده ين اهمييق تعين تحقيا یهدف کاربرد       

شمار مهم به يستيز یهاشاخص از که است یکفز یاز استراکودها

ها با عوامل استراکودها و انطباق آن ييخصوص شناسابه ،آينديم

 يليدر جهت مطالعات تکم ينه مناسبيتواند زميبستر م يطيمح

 د.يجاد نمايرا ا يآت

 

 هاشمواد و رو
برداری از رسوبات بستر دريای خزر )سواحل نمونه شروع       

ايستگاه(  5 ترانسکت، هر يك شامل 5ايستگاه ) 02 جنوبي(، از

تا نوشهر در  حدفاصل نور در متر 11 و 04 ،01 ،4 با عمق

( انجام شد. 0730بهار ) برداری دوم درنمونه( و 0731) زمستان

جغرافيايي مختصات  0 جدول ای وموقعيت ماهواره 0 شکل

برداری را در قسمت جنوبي دريای خزر نشان های نمونهايستگاه

 دهد.مي

 درجه شامل بستر كينزد آب ييايميش و يکيزيف عوامل       

 یبردارنمونه هنگام يکيالکتر تيهدا و pH محلول، ژنياکس حرارت،

 رسوبی هايبررس ريسا و شد یريگاندازهی بردارنمونه محل در

 ،بندی رسوباتدانه ،ميوبنتوزها جداسازی) ليقب از يشناس

 در( سنجش کربنات کلسيمآلي کل و  ماده ميزان گيریاندازه

 .شد انجام قاتيتحق علوم واحدي اسالم آزاد دانشگاه شگاهيآزما

 ستگاهيا هر در Grab توسط بستر رسوبات ازی بردارنمونه       

 11 دهانه قطر باي کيپالست لوله کردن وارد با. شد تکرار بار 7

ی آورجمع رسوبات سطح دری متريسانت 4 عمق تا و متريليم

 هر به مربوطي کيپالست ظروف در بستر رسوب نمونه شده

  .شد انجام هيتخل ستگاهيا

 71يبيتقر حجم با رسوب نمونه سه ستگاه،يا هر در       

 رسوب، نمونهی حاو ظرف هر به. شدی آورجمع مترمکعبيسانت

 محلول با و اضافه تريل در گرميليم يك غلظت با رزبنگال محلول

 شدند تيتثب درصد 01نيفرمال

 

      

 
 یبررس مورد محدودهی اماهواره تیموقع: 1 شکل
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 هنگامبرداری در جزیره های نمونهایستگاه :1جدول 
 نام منطقه ترانسکت شماره ایستگاه )متر( عمق ایستگاه (N°) عرض جغرافیایی (E°) طول جرافیایی

˝13 ′10  41 ˝14′74  72 4 A5 

A 
 )رودخانه(( )ابتدای نور

˝13 ′10  41 ˝11 ′74  72 01 A10 

˝13 ′10  41 ˝70 ′74  72 04 A15 

˝13 ′10 41 ˝50 ′74  72 11 A20 

˝12 ′42  40 ˝11′75  75 4 B5 

B 
 )حسن آباد(

˝01 ′42 40 ˝11 ′74  72 01 B10 

˝13 ′42  40 ˝15 ′74  72 04 B15 

˝14 ′42  40 ˝57 ′74  72 11 B20 

˝43  ′53  40 ˝7 1 ′74  72 4 C5 

C 
 )پارک جنگلي سيسنگان(

˝11   ′41  40 ˝11  ′74  72 01 C10 

˝07   ′41  40 ˝51  ′47  72 04 C15 

˝11   ′41   40 ˝07  ′72   72 11 C20 

˝73   ′52 40 ˝12  ′74  72 4 D5 

D 
 )شيالت توسکاتوک(

˝73   ′52 40 ˝72  ′74   72 01 D10 

˝43  ′52  40 ˝03  ′72  72 04 D15 

˝07   ′53  40 ˝74  ′72  72 11 D20 

     

 و منتقل تيپل به کرونيم 27 چشمه با شدن الك از پس       

 1 مدتبه و گراديسانت درجه 31ی دما با آون دستگاه داخل در

 ديتتراکلر افزودن با و ختهير بشر در رسوبات شد، داده قرار ساعت

 ديتتراکلر سطح در دارصدفی وبنتوزهايم( هود ريز در) کربن

 و شده جداي صاف کاغذ توسط وبنتوزهايم. دندش شناور کربن

يي شناسای برا. شدندي بررس کروسکوپيومياستر کمكبه سپس

 ؛1110و همکاران،  Horne) شد استفادهي يشناسای دهايکل از

 .(Morkhoven ،0317؛ Meisch ،1111؛ 0733دليناد و نظری، 

 خشك، رسوب گرم 41 مقدار رسوب ذراتی بنددانه زيآنالی برا

 و ختهير مقطر آب مترمکعبيسانت 141 بشر داخل در و نيتوز

 در گرم 1/2) هگزامتافسفات ميسد محلول مکعب متريسانت 01

 سپس .شد منتقل آون به مجدداً بشر،ی محتوا. شد اضافه( تريل

 ،4/1 ،0 ،1 ،5) یهاچشمه با استانداردی هاالك توسط رسوبات

ی آورجمع دقتبه و شده الك( متريليم 127/1 و 014/1 ،14/1

 روش توسط بستر رسوبات کلي آل ماده زانيم .شد نيتوز و

 گرم 41 روش نيا در .شد محاسبه (Moopam ،0333) استاندارد

 درجه 11ی دما در و ساعت 1 مدتبه ستگاهيا هر رسوبات از

 واجدي نيچی هابوته جرم. شد داده قرار آون در گراديسانت

 از استفاده با رسوب گرم 01 بعد مرحله در و شد نيتوز رسوب

 نمونه از گرم 1 انتقال با. شد درآورده پودر صورتبه هاون

 در و کوره در ساعت 2 مدتبهي نيچ بوته به شده پودر رسوب

 شدن سرد از پس و شد داده قرار گراديسانت درجه 441 یدما

 ميکلس کربنات درصدی ريگاندازه منظوربه .شد نيتوز مجدداً

 بر كيدريدکلرياس ريتاث ييايميش واکنش از رسوبات، در موجود

 در شد، استفاده دکربنــياکس ید گازی آزادساز و کربنات يون

 منتقل بزرگ بشر يك داخل به كـخش رسوب نخست مرحله

 اضافه آن به (نرمال 0/1) كيدريدکلرـياس محلولي آرامبه و شده

 تا شد زده همبهی اشهيش زنهم با بشر داخل اتيمحتو. شد

 .شود خارج دکربنياکسی د گاز صورتبه آن در موجود کربنات

 بايي رو عيما شده، نينشته کامالً محلول ساعت 15 گذشت با

 31ی دما در ساعت 1 مدتبه و شد جدا رسوب ازي صاف کاغذ

 هاداده ليتحلی برا .شد داده قرار آون در گراديسانت درجه 11 تا

 رسونيپي همبستگ آزمون و T-Test یهاآزمون و SPSS افزارنرم از

 Excel 2007 افزارنرم از نمودارها و جداول رسم وي طراحی برا و

 .شد استفاده SPSS افزارنرم از هاداده ليتحل جهت و

 

 نتایج
)عمق آب، شوری، درجه  عوامل فيزيکي و شيميايي شامل       

 هایايستگاه در الکتريکي( محلول، هدايت ، اکسيژنpH آب، حرارت

تفکيك  ثبت شد. فاکتورهای مذکور به و گيریاندازه بردارینمونه

 ارائه گرديده است. 7 و 1 برداری در جداولهای نمونهدوره
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 (1931 بهمن)  بستر طیمحی کیالکتر تیهدا ،pH محلول، ژنیاکس ،یشور دما، عمق، ریمقاد :2 جدول

 یکیالکتر تیهدا

 (متریسانت بر منسیکروزیم)
pH 

 محلول ژنیاکس

 (گرم بر لیترمیلی)
 دما

(°C) 
  یشور

(ppt) 
 عمق
(m) 

 ستگاهیا شماره
 منطقه نام

 یبردارنمونه

73/03 4/2 2/3 4/3 04 4 A5  
(A) 

 نور یابتدا

 (رودخانه)

71/03 4/2 0/01 2/3 05 01 A10 

54/03 4/2 3/3 3/3 02 04 A15 

51/03 3 3/3 1/3 05 11 A20 

02/03 4/2 1/01 0/3 04 4 B5 

(B) 
 آباد حسن

74/03 1/2 01 2/3 04 01 B10 

52/03 4/2 3/3 4/3 04 04 B15 

41/03 4/2 3/3 1/3 04 11 B20 

75/03 4/2 3/3 5/3 05 4 C5 
(C) 

 يجنگل پارک

 سنگانيس

53/03 3 3/3 5/3 04 01 C10 

41/03 4/2 01 1/3 04 04 C15 

20/03 4/2 01 3/3 02 11 C20 

11/03 3 3/3 5/3 05 4 D5 
(D) 

الت ي)ش

 توسکاتوک(

75/03 3 0/3 7/3 05 01 D10 

5/03 4/2 1/3 1/3 04 04 D15 

5/03 3 4/3 4/3 05 11 D20 

 نيانگيم 4/01 34/05 47/3 10/3 23/2 50/03

 اريمع انحراف 33/4 21/1 17/1 71/1 17/1 01/1

       

 (1931 بهشتیارد)  بستر طیمحی کیالکتر تیهدا ،pH محلول، ژنیاکس ،یشور دما، عمق، ریمقاد :9 جدول

 یکیالکتر تیهدا

 (متریسانت بر منسیکروزیم)
pH 

 محلول ژنیاکس

 (گرم بر لیترمیلی)
 دما

(°C) 
 یشور

(ppt) 

 عمق
(m) 

 ستگاهیا شماره
 منطقه نام

 یبردارنمونه

1/01 3 7/01 1/10 05 4 A5  
(A) 

 نور یابتدا

 (رودخانه)

01/03 4/2 3/07 02 3/07 01 A10 

43/03 3 1/07 4/01 05 04 A15 

20/03 4/2 07 1/01 05 11 A20 

43/01 4/3 5/01 3/10 4/01 4 B5 

(B) 
 آباد حسن

53/03 3 1/00 3/05 05 01 B10 

43/03 3 5/00 1/07 05 04 B15 

34/03 4/3 7/01 7/00 05 11 B20 

55/01 4/3 00 3/11 07 4 C5 
(C) 

 يجنگل پارک

 سنگانيس

51/03 3 2/01 2/01 1/07 01 C10 

27/03 3 00 4/01 05 04 C15 

45/03 3 01 4/00 05 11 C20 

54/01 3 7/01 7/03 07 4 D5 
(D) 

الت ي)ش

 توسکاتوک(

54/03 3 7/01 3/01 07 01 D10 

50/03 4/2 0/00 4/07 05 04 D15 

43/03 3 3/01 00 05 11 D20 

 نيانگيم 4/01 21/07 13/05 32/00 3 13/0

 اريمع انحراف 33/4 15/7 41/1 17/0 70/1 54/1
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ي رسوب ذرات قطری مبنا بر رسوباتی بنددانه زيآنال جينتا       

 .است دهيگرد ارائه 4 و 5 ولاجد دری بردارنمونه فصل 1 يط در

ي جنوب سواحل در رسوبات درصد نيترشيب بيترت نيا به

 اريبس ماسه ز،ير ماسه را نوشهر تا نور محدوده در خزری ايدر

ی ابتدا) D ترانسکت در بستر و داده ليتشک رس و لتيس ز،ير

 رسوبات از بهار و زمستان فصل 1ي ط در( آبادي علی روستا

 ليتشکی بردارنمونهی هاستگاهيا ريسا به نسبتی زتريردانه

 در زمستان فصل دري رسوب بافت نيتردرشت. است شده

 بهار فصل در و( متريليم 31/4 قطر نيانگيم با) C20  ستگاهيا

 نيزترير و( متريليم 05/2 قطر نيانگيم با) A20 ستگاهيا در

 نيانگيم با) D20 ستگاهيا در زمستان فصل در زيني رسوب بافت

 نيانگيم با) B15 ستگاهيا در بهار فصل در و( متريليم 73/1 قطر

 .شد مشاهده( متريليم53/1 قطر

 
 1931 زمستان در متریلیم حسب بری رسوب ذرات قطری بنددانه: 4 جدول

 ذرات قطر نیانگیم

 (متریلیم)

 شماره لتیس و رس ماسه شن

 169/1از ترکم 12/1-169/1 25/1-12/1 5/1-25/1 1-5/1 2-1 4-2 ستگاهیا
15/1 1 1 0/7 51/7 1/24 5/11 41/4 A5 

04/7 1 1 03/7 21/7 11/41 75/71 2 A10 

15/7 1 1 41/4 75/7 00/77 01/54 211/3 A15 

43/4 1 1 11/07 21/01  52/05 51/74 01/01 A20 

11/7 1 1 14/5 13/5 12/53 54/77 32/4 B5 

11/7 1 1 73/4 13/4 03/51 13/50 12/7 B10 

12/7 1 1 13/2 131/2 31/11 23/40 03/01 B15 

34/5 1 1 10/01 45/01 13/05 51/50 50/01 B20 

11/1 1 0 45/1 21/7 50/42 33/13 5 C5 

37/7 1 0 21/3 10/3 14/11 27/51 12/05 C10 

14/7 1 0 75/3 11/3 25/01 55/54 27/11 C15 

31/4 1 0 31/1 44/3 71/1 73/12 57/75 C20 

10/1 1 0 411/0 00/1 20/15 0/1 0/0 D5 

11/7 1 0 51/4 2/4 55/03 15/44 05/01 D10 

32/1 1 0 03/3 11/3 72/07 45/44 71/01 D15 

73/1 1 0 71/4 02/2 72/1 1/24 73/01 D20 

 نيانگيم 41/01 10/73 30/70 33/4 10/2 0 1 -

         

 1931 بهار در متریلیم حسب بری رسوب ذرات قطری بنددانه: 5 جدول
 ذرات قطر نیانگیم

 (متریلیم)

 شماره لتیس و رس ماسه شن

 169/1از ترکم 12/1-169/1 25/1-12/1 5/1-25/1 1-5/1 2-1 4-2 ستگاهیا
15/1 1 1 21/1 2/1 12/25 1/17 41/5 A5 

04/7 1 1 03/7 0/7 13/42 7/13 34/4 A10 

15/7 1 1 11/5 7/7 7/51 1/51 02/4 A15 

43/4 1 1 11/05 01/00 03/13 03/12 70/5 A20 

11/7 1 1 7 2/1 22/42 3/11 11/4 B5 

11/7 1 1 02/1 11/4 31/57 31/17 11/4 B10 

12/7 1 1 75/5 25/7 72/13 12/53 01/3 B15 

34/5 1 1 12/01 31/3 12/03 25/14 05/4 B20 

11/1 1 0 72/1 11/1 51/42 31/11 25/2 C5 

37/7 1 0 11/1 15/7 55/41 35/70 1/4 C10 

14/7 1 0 7/4 1/5 15/71 05/51 12/3 C15 

31/4 1 0 1/01 3/2 75/05 21/53 31/1 C20 

10/1 1 0 02/1 11/1 44/15 12/1 31/0 D5 

11/7 1 0 12/0 2/7 15/35 15/02 22/1 D10 

32/1 1 0 21/7 5/5 15/35 2/3 55/1 D15 

73/1 1 0 4/5 02/4 22/71 12/71 12/15 D20 

 نيانگيم 30/2 22/11 17/53 21/5 15/4 0 1 -
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 از آمده دستهب نيانگيم و رسوباتي آل ماده زانيم جينتا       

 1 شکل در بهار و زمستانی بردارنمونه فصل 1 در هاستگاهيا

 کلي آل مواد مقدار حداقل شکل نيا با مطابق. است شده ارائه

 D20ستگاهيا از درصد 31/0 زانيمبه زمستان فصل در بستر رسوبات

ی ريگاندازه A20 ستگاهيا در رصدد 31/2زانيمبه آن حداکثر و

 زانيمبه بهار فصل در کلي آل مواد مقدار حداقل نيچنهم. شد

 در درصد 32/4 زانيمبه حداکثر و A5 ستگاهيا در درصد 21/1

نتايج ميزان کربنات کلسيم . شدی ريگاندازه A20 ستگاهيا

 1 در هاايستگاه از آمده دستهب رسوبات و مقايسه مقادير ميانگين

نشان داده شده  7برداری زمستان و بهار درشکل نمونه فصل

حداقل مقدار کربنات کلسيم رسوبات  7است. مطابق با شکل 

متعلق  درصد بوده که 43/0 بستر در طي فصل زمستان برابر با

و حداکثر ميزان کربنات کلسيم رسوبات بستر در C5 به ايستگاه 

 و A20متعلق به ايستگاه  درصد، 17/07فصل زمستان برابر با 

حداقل ميزان کربنات کلسيم رسوبات بستر در فصل بهار برابر با 

و حداکثر مقدار کربنات  A10متعلق به ايستگاه  درصد 13/7

درصد متعلق به ايستگاه  34/4کلسيم در فصل بهار به ميزان 

D15 گيری شداندازه. 
   

 

 

 
 فصل دو در دررسوبات موجودی آل مواد درصدی اسهینمودارمقا :2شکل

بهار و زمستان  

 لفص دو در رسوبات میکلس کربنات زانیمی اسهیمقا نمودار: 9شکل 

بهار و زمستان  
   

آوری در اين بررسي، از رسوبات جمع: استراکودای اگونه تنوع

کفزی  استراکودای گونه 3 برداری، تعدادهای نمونهاز ايستگاه شده

 اند )جدولخانواده بوده 3جنس از  3جداسازی شد که متعلق به 

  است. شده ارائه 5 شکل در شده شناسايي هایگونه تصاوير (.2
 

 بهار و زمستان فصل دو دری بردارنمونه منطقه در استراکودای بندرده: 6 جدول

 گونه جنس خانواده فوق خانواده زیر راسته

Podocopa Cytheracea Baird,1850 
Xestoleberididae 

Sars,1925 
Xestoleberis X.depressa Sars,1925 

Cypridocopina Jones,1901 Cytheracea Baird,1850 LoxoconchIdae Sars,1925 Loxoconcha L.romboidea Fischre,1977 
Podocopina Cytheracea Leptocytheridae Leptocythere L.lopatici 
Podocopina Cytheracea Leptocytheridae Leptocythere L .Pellucida Barid,1850 
Podocopina Cytheracea Leptocytheridae Leptocythere L. Reticuta 
Podocopa Cytheracea Baird,1850 CytherideiIdae  Sars,1928 Cypridis C.Litorlis Sars,1928 
uncertain uncertain Faluniinae Falunia sp. - 
uncertain uncertain Cytherettidae Cytheretta sp. - 
uncertain uncertain uncertain Punctoparchites  sp. - 

 
برداری نمونه هایايستگاه تمامي استراکودا در در اين بررسي       

 و Xestoleberis depressaها مانند: مشاهده شدند. برخي گونه

Leptocythere Pellucida  عنوان گونه به بهار و زمستان فصل 1 در

تنها در فصل  .Punctoparchites spغالب مشاهده شدند. جنس

های فراواني پوستهترين بهار مشاهده شد. در فصل زمستان کم

ترين آن در ايستگاه عدد( و بيش 03) D5استراکودا در ايستگاه 

D15 (471 و در فصل بهار کم )های ترين فراواني پوستهعدد

های ترين آن در ايستگاهو بيش عددD5 (3 ) ايستگاه استراکودا در

B20 (352 شمارش شد. جداول )فراواني استراکودا  1و  3 عدد

تعداد در هر نمونه رسوب در فصل زمستان و بهار را بر حسب 

 د. ندهنشان مي
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Xestolebris depressa   Cypridis littoralis  Cytheretta sp. 

     

 

 

 

 

 
lopatici Leptocythere  Falunia sp.  Leptocythere reticuta 

     

 

 

 

 

 
Leptocythere pellucid Baird,1850   Loxoconcha romboidea Fischre,1977  Punctoparchites  sp. 

 31 بهار و 31 زمستان فصل دو در نوشهر تا نور محدوده در شدهیی شناسای هاهنگوی الکترون ریتصاو :4شکل

 
 1931 زمستان فصل در رسوب مترمکعبیسانت 91 در تعداد حسب بر استراکودای فراوان :7جدول

 A5 A10 A15 A20 B5 B10 B15 B20 C5 C10 C15 C20 D5 D10 D15 D20 ستگاهیا          استراکودا

Xestoleberis 

depressa,Sars,1925 
3 34 32 15 04 24 003 01 51 31 11 53 01 51 102 13 

Loxoconcha romboidea 

Fischre,1977 
1 1 7 4 1 7 7 2 0 2 1 1 1 5 1 1 

Leptocythere lopatici 3 2 2 57 1 07 57 2 4 4 1 1 1 2 3 7 
Leptocythere Pellucida 

Barid,1850 
1 0 12 073 1 5 27 12 7 13 007 11 1 0 017 42 

Leptocythere reticuta 1 0 4 15 1 3 17 01 4 4 1 1 1 5 2 0 

Cypridis litorlis 3 47 11 47 3 17 42 01 41 53 71 03 1 42 14 15 

Falunia sp. 0 0 4 43 1 2 03 1 7 1 3 7 1 7 10 01 

Cytheretta sp. 1 0 07 13 0 5 15 05 1 5 5 1 0 1 01 7 

Punctoparchites  sp. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
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 1931 بهار فصل در رسوب مترمکعبیسانت 91 در تعداد حسب بر استراکودای فراوان :8 جدول

 A5 A10 A15 A20 B5 B10 B15 B20 C5 C10 C15 C20 D5 D10 D15 D20 ستگاهیا          استراکودا

Xestoleberis 

depressa,Sars,1925 
4 53 011 41 2 43 35 34 01 04 10 03 4 02 51 11 

Loxoconcha romboidea 

Fischre,1977 
1 7 7 1 1 1 3 11 1 0 2 1 1 1 0 0 

Leptocythere lopatici 0 3 71 00 1 01 24 32 1 4 12 5 1 5 3 1 
Leptocythere Pellucida 

Barid,1850 
1 1 1 3 1 4 21 024 0 0 72 31 0 1 10 73 

Leptocythere reticuta 1 1 1 1 1 1 4 15 1 1 3 0 1 1 0 1 

Cypridis litorlis 01 57 003 01 1 31 25 42 1 17 20 01 0 00 11 01 

Falunia sp. 1 1 1 5 1 2 71 31 1 1 01 5 1 1 5 0 

Cytheretta sp. 1 5 01 3 1 3 52 070 1 1 01 0 1 1 5 1 

Punctoparchites  sp. 1 0 0 1 1 1 1 7 1 1 0 1 1 1 1 1 

                 
 T-testنتايج آزمون : یآماری هاآزمون از حاصل جینتا       

برداری با سطح فاکتورهای محيطي و استراکودا در دو فصل نمونه

نشان داده شده است. مطابق با  01و  3در جداول  %34اطمينان 

اکسيژن  بين فاکتورهای محيطي شامل درجه حرارت، شوری، 3 جدول

فصل زمستان و بهار وجود  1داری بين اختالف معني pHو  محلول

داری بين ميزان هدايت الکتريکي چنين اختالف معنيداشت. هم

(EC طي )1 ( 14/1فصل زمستان و بهار وجود نداشت>P .)       

فصل زمستان و  1 بين فراواني استراکودا در طي 01 مطابق با جدول

 (. P <10/1داری مشاهده نشد )معنيبهار اختالف قوی و 

طرفه فاکتورهای محيطي و نتايج آزمون آناليز واريانس يك       

فصل زمستان و بهار  1برداری در ترانسکت نمونه 5استراکودا در بين 

 00 مطابق با جدول ارائه شده است. 01و  00ترتيب در جداول به

داری الف معنيترانسکت دارای اخت 5فاکتورهای محيطي در بين 

 C, Bبا  Aو  Dهای باشند. کربنات کلسيم در بين ترانسکتنمي

 اختالف   Dداری داشته و مواد آلي در ترانسکتاختالف معني

 Cها دارد. ميزان شوری نيز در ترانسکت داری با ساير ترانسکتمعني

چنين باشد. همداری ميترانسکت ديگر دارای اختالف معني 7با 

داری دارای اختالف معني B استراکودا در ترانسکت 01 جدولمطابق با 

 باشد. ها ميبا ساير ترانسکت

استراکودا و پارامترهای  جمعيت فراواني بين همبستگي آزمون نتايج      

ارائه شده است. مطابق با اين جدول در بين  07 محيطي در جدول

ی بين دارپارامترهای مورد بررسي همبستگي مثبت قوی و معني

چنين (. همP<10/1فراواني استراکودا با ميزان شوری وجود دارد )

داری بين فراواني استراکودا با ميزان هدايت همبستگي مثبت معني

ساير فاکتورهای محيطي  (.P<14/1الکتريکي و مواد آلي وجود دارد )

دهند جز کربنات کلسيم همبستگي منفي را با استراکودا نشان ميبه

تری را با فراواني درجه حرارت همبستگي منفي بيش اين ميانکه در 

 دهد.استراکودا نشان مي

 

 فصل حسب بر( نوشهر تا نور) محدوده دری طیمحی فاکتورها استاندارد انحراف و نیانگیمی بررس جینتا -3 جدول
یطیمحی فاکتورها   

 فصل

 دما

 گرادیسانت درجه

 محلول ژنیاکس

 تریل در گرمیلیم

 یشور

 هزار در قسمت
pH 

  (EC)هدایت الکتریکی

 متر مربعمیکروزیمنس بر سانتی

 کربنات

 میکلس 

 کلی آل مواد
 TOM 

 54/0±11/5 13/5±15/4 01/1±50/03 17/1±23/2 13/0±17/11 713/1± 10/3 17/1 ±47/3 زمستان

 00/0±11/5 1/1±23/5 54/1±13/03 702/1±3 45/1±3/07 15/0±33/00 15/7±13/05 بهار

 111/1 111/1 111/1 11/1 12/1 71/1 13/1 (Pسطح اختالف *)

 (.P<14/1دار است )اختالف معني *

 

 

 فصل حسب بر (نوشهر تا نور) محدوده در استراکودا استاندارد انحراف و نیانگیمی بررس جینتا :11 جدول

 فصل
 استراکودا

 انحراف استاندارد ±ميانگين
27/032 فصل زمستان  ± 17/051  

41/044 ±75/031 فصل بهار  

31/1 (Pسطح اختالف *)  
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 بهار و زمستان فصل 2 در (نوشهر تا نور) محدوده در ترانسکت حسب بری طیمحی فاکتورها استاندارد انحراف و نیانگیمی بررس جینتا :11 جدول

 D sig ترانسکت C ترانسکت B ترانسکت A ترانسکت یطیمحی فاکتورها

30/01 درجه حرارت  ± 71/5  71/01  ± 77/5  33/00  ± 32/7  37/00  ± 53/7  32/1  

33/03 اکسيژن محلول  ± 01/5  21/03  ± 53/5  11/01  ± 33/5  34/03  ± 24/5  41/1  

33/03 شوری  ± 01/5  21/03  ± 53/5  11/01  ± 33/5  34/03  ± 24/5  33/1  

pH 21/2  ± 14/1  30/2  ± 50/1  13/2  ± 74/1  13/2 ± 17/1  40/1  

75/03 هدايت الکتريکي  ± 13/1  72/03 ± 74/1  73/03  ± 71/1  13/03  ± 74/1  33/1  

32/4 کربنات کلسيم  ± 15/5  53/5  ± 31/1  11/5  ± 02/1  31/4  ± 13/1  37/1  

42/5 ماده آلي کل  ± 23/0  11/5  ± 71/7  14/5  ± 31/1  43/7  ± 34/1  41/1  

      

 بهار و زمستان فصل 2ی ط در (نوشهر تا نور) محدوده در ترانسکت حسب بر استراکودا استاندارد انحراف و نیانگیمی بررس جینتا: 12 جدول

 D sig ترانسکت C ترانسکت B ترانسکت A ترانسکت 

27/021 استراکودا ± 27/074  34/151±27/175 44/11±71/073 41/014±74/023 41/1 

      
 (نوشهر تا نور) محدوده دری طیمحی پارامترها و استراکودای فراوان نیبی همبستگ آزمون جینتا :19 جدول

  
 کلی موادآل

(TOM) 

 کربنات

 میکلس

 تیهدا

 (EC)ی کیالکتر
pH 

ی شور

 آب

 ژنیاکس

 محلول

 درجه

 حرارت

 استراکودا
ونرسيپي همبستگ  - 71/1  - 11/1  05/1  13/1  1/41** 14/1  -1/52** 

Sig. (2-taied) 13/1  32/1  51/1  20/1  11/1  02/1  11/1  

 استراکودا
رمنياسپي همبستگ  - 11/1  - 05/1  1/55* 

-

00/1  
1/43** 13/1  53/1 ** 

Sig. (2-taied) 00/1  55/1  10/1  41/1  11/1  21/1  11/1  

 (.P<14/1دار است )معني 14/1تر از * همبستگي با احتمال خطای کم

 (.P<10/1دار است )قوی و معني 10/1تر از ** همبستگي با احتمال خطای کم 
 

 بحث
متر  11 و 04 ،01 ،4 هایي عمقبررس با پژوهش نيا در       

 مشخص بهار و زمستان فصل دو در نوشهر تا نور محدوده در

 مطابق ،داردي منفي همبستگ استراکودا پراکنش با دما که شد

 با (0710) همکاران وي رزاجانيم و (0732(ي رحمت قاتيتحق با

 تراکم و تنوع زانيم حرارت درجه کاهش با و عمق شيافزا

 .بود  خود مقدار نيترشيب در استراکودا

 دو در نوشهر تا نور محدوده در مشابهی هاعمقي بررس       

 تيهدا زانيم عمق شيافزا با داد نشان بهار و زمستان فصل

 زانيم شيافزا ليدلبه(. 7جدول)  ابدييم شيافزا آبي کيالکتر

 توانديم عامل نيا و ابدييم شيافزا آبی هايون زانيم ،یشور

ي کيالکتر تيهدا زانيم شيافزا يا و کاهش در ميرمستقيطورغبه

ي کي شورى( 0713)ي مقدس قاتيتحق با مطابق. باشد رگذاريتاث

 .است استراکودا جمعيتى ساختار بر موثر عوامل ترينمهم از

 بهار و زمستانی بردارنمونه فصل دو در محلول ژنياکس       

 بوديي باال نسبتاً و متفاوت ريمقادی داراي برس مورد محدوده در

 باالست خزری ايدر در ژنياکس زانيمي طورکلبه(. 00 جدول)

 ا،يدر به هارودخانه ورود ،ييايدر اناتيجر ازي ناش امر نيا که

 شيافزا سبب که باشديم آبی هاهيال اختالط وی اتوده حرکات

plotnikov (1115 ) وAladin  یهايافته براساس .شونديم ژنياکس

 ژنياکس زانيم شوديم سبب خزری ايدر در آب یهاهيال اختالط

 د.باش مشابه مختلف اعماق در آب

 در موجودي آل مواد درصد زانيم 07 جدول با طابقم        

 موجود CaCO₃ ميکلس کربنات درصد زانيم و( TOM) رسوبات

 نيا داشت، مثبتي همبستگ استراکودا تراکم با رسوبات در

 شيافزا بای کفزی استراکودها تراکم شيافزا دهندهنشان مسئله

 همکاران و Chatelet قاتيتحق در بود، کلي آل ماده درصد زانيم

 مواد واجد رسوبات در وبنتوزهايم تراکم شد مشخص( 1113)

 چابهار جيخلي شرق بخش مطالعات در .ابدييم شيافزا فراوان، يآل
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 رسوبات رييتغ با استراکودا تراکم و تنوع (0732)ي رحمت توسط

 نيترشيب در استراکودا تراکم و تنوع سبب ي(لتيس بهی اماسه از)

 استراکودهاىMostafawi (1117 ) یهابررسى در .بود خود مقدار

 فارس جيخل غربىشمال هيناح از آمده دستبه رسوبات موجود

 موثر عوامل نيترمهم بستر، رسوبى ساختار و عمق که داد نشان

ي بررس در نيچنهم بودند، منطقه نيا استراکودهاى جوامع بر

 ،(0733) فراهانييواشقانشريف توسط قشم، رهيجز يساحل نوار

 و داشتهي کم تراکم و تنوع ،یاماسهی هاطيمح در استراکودا

ي مقدسی هايسربر در. بودندی ترميضخ یهاپوستهی دارا

 استراکودا تراکم و تنوع عمان،ی ايدر فالت رسوبات در( 0713)

. داد نشان قوى مثبت همبستگى بستر رسوبات قطر ميانگين با

 نهمکارا و Kurbjeweit و Châtelet (1113) قاتيتحق در

 ساختار که دنديرس جهينت نيا به خودی هاافتهي در ،(1111)

ی استراکودها تنوع و تراکم بر موثر عامل نيترمهم بستري رسوب

 نوري )بررس مورد محدوده در استراکودا تنوع. است بودهی کفز

 هاآن پراکنش و زمستان فصل از ترشيب بهار فصل در( نوشهر تا

 در .(1 و 3 جداول) است بوده بهار از ترشيب زمستان فصل در

ی داريمعن وی قو مثبت يهمبستگ يبررس موردی پارامترها نيب

 (07 جدول) دارد وجودی شور زانيم با استراکوداي فراوان نيب

(10/1>Pهم .)داری بين فراواني چنين همبستگي مثبت معني

 (. P<14/1) ي وجود داردکيالکتر تيهدااستراکودا با ميزان 

ساير فاکتورهای محيطي همبستگي منفي را با استراکودا        

دهند که در اين ميان درجه حرارت همبستگي منفي نشان مي

 نظربه. (07)جدول  داشتندتری را با فراواني استراکودا بيش

 شيافزا منابع، در موجودی هايبررس و جينتا با مطابق رسديم

 استراکودا تنوع شيافزا ليدال نيترمهم ازي يک بهار فصل در دما

. ابدييم شيافزا زنده موجودات تنوع دما شيافزا با رايز است بوده

 جامعه نيب در دمثليتول زانيمي ستيز طيشرا شدن مناسب با

 جوامع بر يرسوب ساختار تياهم به توجه با .ابدييم شيافزاي ستيز

 ازي کي يرسوب بافت که گرفت جهينت توانيم بستري ستيز

 و تراکم وي تيجمع بيترک بر موثري طيمح عوامل نيترمهم

 بافتی دارا رسوبات رايز باشديم آن انيکفز پراکنشی الگو

 کاهش ليدلبهي گل رسوبات مانند زيريليخی بنددانه باي رسوب

 تراکم و نبودهي زندگی براي مناسب طيمح ژنياکس نفوذ عمق

 رسوبات مانند تردرشت دانه رسوبات دری بسترز درونی هاگروه

 . باشديم ترشيب ژن،ياکس نفوذ عمق شيافزا ليدلبهی اماسه

 شامل ترشيب نوشهر تا نور محدوده در خزری ايدري رسوب بافت

 ،(4 و 5 جداول) باشديم رس و لتيس ز،يارريبس ماسه ز،يرماسه

 زين وي کاف محلول ژنياکس وجود ليدلبه نيچنهم

 از محدوده نيا در بستر كينزد آب دری شور کم نوسانات

 یاستراکودها ستيز یبرا يمناسب طيمح خزر، یايدر يجنوب ساحل

 از ترشيب بهار در نابالغی هانمونه تعداد. است شده فراهمی کفز

 امر نيا که است بوده زمستان فصل در نابالغی هانمونه تعداد

 .باشديم بهار فصل در استراکودا دمثليتول و ريتکث دهندهنشان

 استراکودا در نيبالغ تعداد دما کاهش و فصل رييتغ باي طورکلبه

 .ابدييم شيافزا

 

 بعامن
 ؛کونداکوف، ن.ن. ؛ل.ج. وینوگرادف، ؛ی.ا. بیرشتین، .1

 .1368 .،نرومانوف، ن. ت. و آستاخوف، ؛م.س. کوون،

 ،.ف، و نظری. ل ،دلينادخزر. ترجمه  دريای مهرگانبي اطلس

مديريت  و ايران شيالت تحقيقات مؤسسه  . انتشارات0733

 .111تا  027. صفحات الملل بين روابط و علمي اطالعات

شناختي و بوم شناسي،مطالعات رسوب .1976 رحمتی، م.، .2

)ايستگاه بندر چابهار تا ايستگاه  ميکروفونستيك خليج چابهار

دانشگاه شهيد بهشتي، . ارشدنامه کارشناسيپايان .راديويي(

 صفحه. 710. تهران

 ميکروفونستيك، مطالعات .1982 مالیوسفی، م.،سهرابی .9

شناختي رسوبات هولوسن در اکوسيستم شناختي و بومرسوب

ه رسال .خليج فارس-مانگرو و نوار ساحلي جنوب جزيره قشم

دانشگاه آزاد اسالمي،  .شناسيدکتری تخصصي رشته زمين

 صفحه.152. واحد علوم تحقيقات تهران

شناختي، زمين مطالعات .1977 ،فراهانی، م.واشقانیشریف .4

اطراف جزيره  شناختي در نوار ساحليو بوم ميکروفونستيك

دانشگاه شهيد بهشتي  .ارشدنامه کارشناسيقشم. پايان

 صفحه. 773دانشکده علوم زمين تهران. 

گزارش نهايي پروژه بررسي  .1971فاطمی، س.م.ر.،  .5

سازمان حفاظت  .اکولوژيك پهنه جزر و مدی بندر خمير

 صفحه. 513 .محيط زيست

ای و الگوی پراکنش بررسي تنوع گونه .1987 ،مقدسى، ب. .6

منطقه فالت  فورامينيفرا و استراکودهای کفزی در رسوبات 

 .قاره دريای عمان. رساله دکتری تخصصي رشته بيولوژی دريا

 صفحه. 025 تهران. تحقيقات و علوم دانشگاه آزاد اسالمي واحد

و  م. صیادرحیم، ؛ا. زاده،وسفی ؛ع. میرزاجانی، .7

 خصوصيات و هامايوفونبررسي  .1981 ش.، عبدالملکی،

مجله علمي شيالت  های گيالن(.)آب بستر در دريای خزر

 .53تا  77، صفحات 5، شماره 00سال  .ايران

بررسي تنوع و تراکم و  .1988، .کفشگری، س،عهاشمیان .8

نامه پايان .زيتوده ماکروبنتوزها در سواحل جنوبي دريای خزر



 .....خزر یایدر یجنوب ساحل رسوبات در یکفز Ostracoda یاگونه ییوشناسا یبررس                  همکارانو  لنکرانیحاتمی           

 

999 
 

. مازندران پرديس، نور،-مدرسدانشگاه تربيت  .ارشدکارشناسي

 صفحه. 711
9. Aladin, N. and Plotnikov, I., 2004. Lake Basin 

Management Initiative, Thematic paper. 29 p. 

10. Châtelet, É.A.D.; Bout-Roumazeilles, V.; Riboulleau, 

A. and Trentesaux, A., 2009. Sediment (grain size and 

clay mineralogy) and organic matter quality controlon 
living benthic foraminifera. Revue   demicropaleontology. 

Vol. 52, pp: 75-84. 

11. Holm, N.A. and MachIntyre, A., 1984. Method for the 
study of Marin benthos. IBP Hand book, No 16.Second 

edition. Oxford. 387 p. 

12. Horne, D.J.; Bruce, A. and Whittaker, J.E., 2001. 

Ostracoda. In M.J. Costello, C.S. Emblow & R. White 

(eds.), European Register of Marine Species. A check-list 

of the marine species in Europe and a bibliography of 

guides to their identification. Patrimoines naturels. Vol. 

50, pp: 244-251. 

13. Kurbjeweit, F.; Schiedl, G.; Hemleben, C.; Pfannkuche, 

O.; Wallamann, K. and Schafer, P., 2000. Distribution, 

biomass and diversity of benthic foraminifera in relation to 
sediment geochemistry in the Arabian Sea, Deap-sea 

research Journal. Vol.47, No. 14, pp: 2913-2955. 

14. Meisch, C., 2000.  Freshwater Ostracoda of Western and 
Central Europe.  Süßwasserfauna von Mitteleuropa 8/3. 

Spektrum Akademischer Verlag. Heidelberg. 522 p. 

15. Moopam. 1999. Manual of oceanographicobservation and 
pollutant analyses methods.ROPME Publishing. Third 

Edition. 111 P. 

16. Morkhoven, F.P. and Van, C.M., 1983. Post-paleozoic 
ostracoda. Vols. 1, 2. Amsterdam. Elsvier. 204 p. 

17. Mostafawi, N., 2001. How severely was the Persian Gulf 
affected by oil spills following the 1991 Gulf war? 
Environmental Geology. Vol. 40, pp: 1185-1191. 

18. Mostafawi, N., 2003. Recent ostracods from the Persian 
Gulf. Senckenbergiana maritime. Vol. 32, No. ½, pp: 51-

57. 

19.  Mostafawi, N.; Nabavi, S.M.B. and Moghaddasi, B., 

2010. Revista española demicropaleontología. ISSN 0556-

655X. Vol. 42, No. 2. pp: 243-265. 
 

http://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=333934
http://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=2588532
http://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=2652240
http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=1803
http://dialnet.unirioja.es/servlet/listaarticulos?tipo_busqueda=EJEMPLAR&revista_busqueda=1803&clave_busqueda=255023

