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..گردیدبرداشت

:یافته های اکولوژیکی و زیست محیطی

براساس موقعیت زمانی، اطالعات مختلف مانند تخم ریزی، زمان مهاجرت و عادات تغذیه های نمونه گرفته شده از جمعیت، همانند 
به خاطر وجود عوامل . عوامل محیطی از قبیل وضع درجه حرارت آب و عرض جغرافیایی منجر به تشکیل حلقه های رشد می شود 

.فوق ممکن است حلقه ها در بهار یا پائیز، بیشتر از ماههای زمستان تشکیل شوند
مناطق ساالنه واضحی در طول ماههای سردتر -جائیکه تغییرات فصلی مشخص وجود دارد-در مورد گونه های مناطق معتدله

راد بویژه افراد جوانتر یک جمعیت نسبت به اف. زمستان تشکیل می شود که تشکیل این حلقه ها برحسب سن می تواند متفاوت باشد
مسئله قابل توجه دیگری که در تعیین. مسن تر زودتر رشد می کنند و به همان نسبت تشکیل حلقه ها ممکن است زودتر شروع شود

یا حلقه های گسسته است که در پاسخ به  Checksسن ساختارهای سخت وجود دارد، شکل گیری حلقه های غیرعادی از قبیل 
.استرسها  عامل تغییرات فیزیولوژیکی که رشد را کند می کنند بوجود می آیند

Checks   ها عموما طی دوره های رشد سریع تشکیل می شوند در حالیکه حلقه های گسترده طی دوره های رشد کند شکل می
به . اغلب این عالئم فرعی به سختی از حلقه های ساالنه تشخیص داده می شوند که ممکن است باعث براورد زیاد سن شوند. گیرند

.همین جهت تعیین کردن عالئمی که حلقه های ساالنه واقعی را نشان میدهد اهمیت دارد
:در تمام ساختارهایی که جهت تعیین سن آبزیان استفاده می شود ممکن است خطاهایی وجود داشته باشد

از دست دادن اولین حلقه( 1
افزایش و ازدحام حلقه ها به موازات افزایش سن( 2
براورد اضافی سن به خاطر وجود حلقه های اضافی( 3
فقدان حلقه کناری به خاطر جذب یا سائیدگی( 4

با افزایش آلودگی هوا و تولید باران های اسیدی تاثیر مستقیم بر روی پوسته این دو کفه ایها گذاشته شده است و ضخامت خطوط 
.  رشد در سالهای اخیر به شدت کاهش یافته است به طوری که در فصول سرد سال نوارهای تیره به صدم میلیمیتر کاهش یافته است

را کاهش داده و غلظت کلیسم و  PHافزون بر این، آب شیرین ذوب شده از یخ های دریایی، آب دریا را رقیق تر کرده، سطوح 
آراگونیت و دیگر مواد معدنی کربناتی تشکیل دهنده . کربنات که از اجزای تشکیل دهنده آراگونیت معدنی هستند را کاهش می دهد

غلظت پایین تر کلسیم و کربنات . بخش سخت اسکلت های براکیوپودها و صدف های بسیاری از میکرو ارگانیزم های دریایی هستند
. ممکن است بر رشد ارگانیزم ها که بسیاری از گونه ها برای تامین غذای خود به آنها وابسته هستند، تاثیرگذار باشد

اسیدی شدن آب های سطحی اقیانوس منجمد شمالی به سرعت در حال گسترش به مناطقی است که تا پیش از این به واسطه 
از نظر جهانی، آب های سطحی اقیانوسی به دلیل جذب دی اکسید کربن ناشی از فعالیت های . پوشش یخ در معرض اتمسفر نبوده اند
. انسان در حال اسیدی تر شدن هستند

مدل های اسیدی شدن آب اقیانوس نیز نشان می دهند که با افزایش دی اکسید کربن اتمسفری، اقیانوس منجمد شمالی طی یک 
.دهه آینده به صورت جدی با غلظت پایین مواد معدنی کربناتی محلول مانند آراگونیت مواجه خواهد شد

:یافته های دیرینه شناسی

واحد می 3/0تا 2/0نتایج آزمایشات حاکی از آن است که تغییرات . میزان اسیدیته می تواند به ارگانیسمهای دریایی آسیب برساند
در حقیقت . تواند روی توانایی ارگانیسمهای مهم مثل مرجانها و بعضی از گونه های پالنکتون که اسکلت خود را می سازند اثر بگذارد

PHاین جانداران اسکلت خود را با کانیهای کربنات کلسیم حساس به  اسیدی شدن آب اقیانوس ها زمانی اتفاق می افتد . می سازند
PHکه سطح  . آب دریا کاهش یابد Plate 1 الیه ها را در فصول 2در شکل . تصاویر برخی از فسیل های مطالعه شده آمده است

.مختلف در زیر میکروسکوپ نشان می دهد

محدوده مورد مطالعه 

صل سرد و در ف. دو جنس گلی سمریس و پکتن از نمونه های هستند که نمایانگر اکسیژن زیاد در محیط می باشند
می گردد هنگامی که آلودگی هوا زیاد است نوارهای روی حاشیه بسیار نازک یا فاقد نوار می شوند و تولید مثل کم

یافته و پوسته صدف ها نازک شده و با باال رفتن میزان اسیدیته دریا و نزول باران های اسیدی رشد کفه ها کاهش
4ه در شکل همانگونه ک. عمدتا از مرحله جوانی تا سایز متوسط رشد می کنند و تزیینات تیره روی کفه که می شود

MLنشان می دهد بخش  Gمشخص است شکل 

مربوط به زمستانی با بارش اسیدی و آلودگی هوای فراوان ISPمربوط به الیه های تابستان است در صورتیکه الیه 
. می باشد

در جنس گلیس مریس و گونه های خاص آن پس از باران های Dاز سوی دیگر تزئیناتی مانند خار در شکل 
(پس از دو ماه باران اسیدیFتصویر(.اسیدی از بین می رود و خارها رشد نمی کنند

ای حاصل از آکوئی پکتن و گلیسمرس در فصل بهار به بعد که ورودی آبه-افزایش خطوط رشد در جنس های پکتن
ذوب یخها صورت میگیرد و میزان اسیدیته آب را کاهش می دهد با رنگ روشن در کفه ها دیده می شود و در 

کرد آلودگی پس می توان نتیجه گیری. نتیجه نوارهای رشد در فصول سرد سال بسیار نازک و میلیمتری می باشند
ته های آنها هوا بر روی تنوع گونه ای دو کفه ایها و تشکیل الیه های مختلف تکاملی در آنها تاثیر می گذارد و پوس

در .از سوی دیگر پراکندگی زیستی آنها از غرب خزر به سمت شرق دریای خزر کاهش می یابد. نازک می گردد
 ,Dauphin & Denis. (2000)صورتیکه این پراکندگی در زمانهای  ابتدای کواترنری یکسان بوده است 

Albrecht et al., 2014.


