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 یم سیپاراتت یآرال بخش خاور و اهسی ،آزوف ،خزر یایدر
 یخزر در دوره کواترنر یایسطح آب در راتییتغ .باشند

است که حاصل آن ته  دهیگرد یرسوب طیشرا رییموجب تغ
و  نینسکخوالی ،خزر ،باکو ،آپشرون یها هیال ینیشن

 .(Nevesskaya et al., 1984) باشد یم نینئوکاسپ
 یایدرزی  جانوران کفمهم  یها از گروه یکی انیپا شکم

نیآنها بزرگتر .(1395، )غالمی و همکاران باشند یخزر م

 یاز آبها یعیو در مناطق وس هستندتنان  شاخه نرم رده از
مناطق  یها و حت اچهی، رودها، دراهایدر قیمتا ع یساحل
هدف  (.1395 و همکاران، انیدزی)اشوند  یم افتی یخشک
پایان رسوبات کواترنری خزر در  مطالعه شکم حقیقتاین 

مطالعه مربوط مورد  پایان شکم .باشد یک چاه اکتشافی می
استان گلستان  در از یک چاه اکتشافی ضرهای حا به نمونه

 باشد می قال شمال شهر آق یلومتریک 23و در حدود 

 (.1)شکل
 

 
مطالعه راههاي دسترسي به برش مورد :1شكل  

Figure 1: Location map of the studied area.  

یافت  رسیای دانه ریز تا  ماسهدر رسوبات پایان  شکم
ها  ابتدا نمونه ،ها از رسوباتنبرای جدا کردن آ شوند. می

در محلول اشباع از نمک  چندین نوبت و  شدند خیس
ها  تا صدف گرم گردیدند سرد وسدیم(  دراتیهپتاهگلوبر )

اقدام به  ،ها از خشک کردن نمونه پس جدا شوند.
 310/0) 60از میان غربال با مش  یانپا شکم ردنجداک
ها از  برای تمیز شدن کامل صدف. گردیدمتر(  میلی

داده قرار در حمام الترا سونیک  قهیدق رسوبات به مدت دو
پایان در  مهمترین خصوصیات پیکر شناسایی شکم. شدند

 ،چشیتعداد و اندازه پ ،شناسایی آنها شکل و ابعاد صدف
 .باشد شکل دهانه می و ناف فقدانوجود و  ،تزئینات صدف

 پایان بر مبنای بندی شکم در این پژوهش سامان
 .(1) جدول  گرفتانجام   (Millard, 1996)روش
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امان بندي شكم پایان مورد مطاله در برش مورد مطالعهس:  1جدول   

Table 1: Systematic of gastropods in study section. 
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در شمال  یچاه اکتشاف کی انیپا شکم اتیمحتو مطالعه
گونه  11 ییقال در استان گلستان منجر به شناسا باختر آق

 یاه . اکثر نمونهدیگرد رهیت 5پا در قالب  جنس شکم 8و 
خزر  وجود دارند.  یایدر در زیشده امروزه ن ییشناسا
در رسوبات آپشرون مشاهده  انیپا تنوع شکم نیکمتر

رسوبات مربوط  نیشده در ا ییشناسا انیپا کمگردد. ش یم
 نیتر و متنوع نیشتریباشد و ب یم یا رودخانه طیبه مح
که  باشند یم نینسکیمربوط به رسوبات خوال انیپا شکم

 یدهنده باال آمدگ نشان و دهد یمتر را نشان م 81 عمق تا
زمان بوده است.  نیمتر در ا 80از  شیخزر تا ب یایآب در

سال  32000-16000یدر دوره زمان نینسکیرسوبات خوال
بوده است.  خبندانیدوره  نیاند که معادل آخر انباشته شده
 خبندانی نیباز که سطح آنها در دوره ب یهاایبر خالف در

آمده است  نییدوره پا نیخزر در ا یادری سطح ،دیآ یباال م
با  طتباکه ممکن است به علت بسته بودن آن و عدم ار

 نینسکیرسوبات خوال انیپا شکم اتیباشد. محتو دآزا یآبها
خزر  اچهیدر نیامروز یو مرکز یجنوب یها معادل بخش

 نیشمال ا یاز جنوب به سو ییجابجا کیباشد که  یم
 دهد.    یتنان را نشان م نرم
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 یجیاز زحمات جناب مهندس محمد رضا نائ در خاتمه
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دارم و از حضرت  میخود را ابراز  یکمال تشکر و قدردان
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Abstract: 

In this paper systematics of the gastropods of the Quaternary deposits were studied in the 

Caspian Sea in an exploration well in the northern city of Aq Qala in Golestan province. In 

this subsurface studied, total thickness of Quaternary deposits is 2585m. A Total of 11 

species, 8 genera of 5 families of gastropods are reported. The identified gastropods show that 

since the beginning of the Quaternary the contents of these gastropods in the Caspian Sea 

have been adapted to sea level fluctuations. 
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