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 هرمز های ساحلی جزیرهدر رسوبات آب یداران کفزروزنه بررسی سیستماتیک

 فارس( )خلیج 

 
 

 

 دانشکده علوم و فنون دریایی، واحد تهران شمال، دانشگاه آزاد اسالمی، صندوق شیالتگروه  :*نرگس مورکی ،

 19735-181پستی:

 گروه منابع طبیعی، واحد سوادکوه، دانشگاه آزاد اسالمی سوادکوه، ایران: بابک مقدسی 

 بخش تحقیقات علوم دامی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان، سازمان : رضا نهاوندی

 تحقیقات،آموزش و ترویج کشاورزی، اصفهان، ایران
 

 1396 مهرتاریخ پذیرش:            1396 تیر تاریخ دریافت:
 

 چکیده

 یساحل یهاآبهای کفزی در محدوده داران و آگاهی از ساختار جوامع این مایوفونای روزنههدف از انجام این پژوهش، شناسایی گونه 

فصل، از شش ایستگاه در ناحیه زیرکشندی و در چهار ( 1394 انیآ تا 1393 اسفند) سالیک طی برداریاست. نمونه فارس( یجهرمز )خل یرهجز

مترمربع و پس از وقوع جزر از عمق یک متری سانتی 26/28با سطح  Corerهای رسوبی با استفاده از  پیرامون جزیره هرمز انجام شد. نمونه

میکرون و شناسایی  به آزمایشگاه منتقل شدند.  500آوری گردید و پس از تثبیت )با محلول فرمالین چهاردرصد(، برای جداسازی با الک جمع

 گونهو شش راسته بودند.  خانواده 14 از جنس 17 به متعلقگونه  12آوری شده، تعداد دار جمعروزنه گونه 27در این بررسی از 

Ammonia beccarii  جنس به مربوط یاگونه تنوع نیترشیبچنین هم. طور مشخص دیده شدبه هایستگاها همهدر Quinqueloculina  بوده و

 سواحلداران سایر عامل ایجاد شباهت با فون روزنه Triloculina و Ammonia، Elphidium، Bolivina، Quinqueloculina یهاجنس

 فارس جیخل در مطالعه مورد مناطق ریسا با سهیمقا در دارروزنه یهاخانواده و هاگونه تنوع نشان داد کهنتایج  بودند. فارس جیخل یجنوب و یشمال

 محدوده مورد بررسی در Miliolina و Rotalina رراستهیز دو به متعلق استرس تحت یهاستمیاکوس شاخص یهاگونهحضور  واست  بوده ترکم

 باشد.در اکوسیستم باشد که نیازمند پایش عوامل ایجاد کننده استرس میزا استرس بیانگر احتمال وجود شرایط
 

 فارس جیخل هرمز، رهیجز ،هامایوفون داران،روزنه کلمات کلیدی:

 Nargess_Mooraki@yahoo.com :* پست الکترونیکی نویسنده مسئول
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 مقدمه
 بزرگ مجموعه از توجه قابل تراکم با و متنوع گروه دارانروزنه       

 متعلق و لب شور نیریش ،شور یآب یهاستمیاکوس ساکن یهافنیوما

همکاران، و  Baohua) بوده Sarcodina (Protozoa) آغازیان گروه به

 مواد چرخه در را مهمی و یاواسطه نقش بنتوزها ریسا مانند و (2005

و همکاران،  Risgaard-petersen) ندکنیم فایا یآب یهاستمیاکوس یمغذ

 دارانروزنهجاکه از آن. (Soltwedel ،2000؛ Gooday ،2002؛ 2006

 نیچنهم و یطیمح طیشرا از متاثر شدتبه یکفز یهاگونه قالب در

 نیرید در مطالعات باشند،یم ستمیاکوس به وارده یاحتمال یهاندهیآال

 تیوضع یابیارز در وی بوده ارزشمند شاخص ت محیطیسیز یشناس

؛ a2016 و همکاران،  Mooraki) هستند سودمند زین هاستمیاکوس

Sohrabi-Mollayousefi و Sahba، 2010؛Van der zwaan   ،و همکاران

 با لذا. (Alve ،1990؛ Murray  ،1991؛1991؛ Alve ،1995؛ 1999

 و هاآن یزمان و یمکان پراکنش و یکفز دارروزنه جوامع ییشناسا

 و جوامع نیا بر یطیمح یفاکتورها ریتاث به پرداختن با نیچنهم

 کنترل، ش،یپا یبرا آنان از توانیم هاآن نیب یمنطق ارتباط یبرقرار

و همکاران،  Pekey) نمود استفاده ستمیاکوس داریپا توسعه و تیریمد

 و یفراوان به توجه رو بااز این .(Booth ،2001و  Macfarlane؛ 2006

های شناسایی الیه ک،یاکولوژ نظر نقطه از دارانروزنه تیاهم زیحا نقش

 ،(Bolli ،1986) نفت یهاچاه نیب ارتباط یبرقرار ،شناسیزمین

ستمیاکوس در موجودات از گروه نیا یاگونه تنوع یبررس و ییشناسا

 یادیز قاتیتحق. باشدیم یقاتیتحق یهاپروژه انجام ازمندین یآب یها

 یتاکسونوم ییشناسا به وشده  انجام دارانروزنه یبررو 1970 دهه از

. (Be ،1977 و همکاران، Saito) است شده پرداخته هاآن تکامل و

 یکفز دارانروزنهMoll (1798 ) و Fichtel مطالعات نیاول از پس

 و هگرفت قرار توجه مورد هگذشت سال 50 طول در زین فارس جیخل

، Farahani) انجام شده است هاآن بررسی منظوربه متعددی قاتیتحق

 ؛ Houbolt ،1975؛ Haake ،1975؛ Safawe ،1989و  Elewi؛ 1998

Murray ،1973 ؛ a1970 ؛Henson ،1950.) های پژوهش جدیدترین از

فارس و دریای  های خلیجداران آبمورد روزنه دو دهه اخیر در هایسال

 Moghaddasi) بررسی منطقه فالت قاره دریای عمان توان بهعمان می

و  Sohrabi-Mollayousefi) قشم یرهجز، سواحل (2005و همکاران، 

 (، 2010 همکاران، و Sohrabi-Mollayousefi) عسلویه (،2006 همکاران،

 خلیج غربو شمال( 2012و همکاران،  Mooraki) عسلویه منطقه

 18 در هرمز رهیجز اشاره کرد. (2014و همکاران،  Nabavi) فارس

 یعیوس فیط داشتن با وشده  واقع بندرعباس یغربجنوب یلومتریک

 یهاپهنه ،یاصخره ،یشن سواحل شاملهای ساحلی اکوسیستم انواع از

 با ستمیاکوس ی،مرجان یهاآبسنگ و حرا یهاجنگل ،یجزرومد یگل

 نیا یساحل خط در عیصنا استقرار دیگر طرف از. آوردیم دیپد را یارزش

 آمد و رفت نیچنهم و التیش یادیص بخش تیفعال نیچنهم و هیناح

 فیط حضور احتمال تا باعث شده است هالنج و هایکشت یریپهلوگ و

 بندری،دخت)غالم شود تیتقو هیناح نیا به هاندهیآال انواع از یعیوس

 در یکفز دارانروزنه ییشناسا درخصوص یقاتیتحق یهاپروژه .(1394

 اما گرفته صورت شد، عنوان ابتدا در طورکههمان فارس جیخل سواحل

 هرمز رهیجز یساحل خط در هانمونه یبررس درخصوص یقیتحق تاکنون

 دارروزنه جوامع ییشناسا حاضر قیتحق انجام از هدف .است نگرفته صورت

 سهیمقا و کیمرفولوژ اختصاصات براساس هرمز رهیجز یساحل نوار یکفز

 . باشدیم فارس جیخل یساحل نوار در آمده دستهب اطالعات ریسا با آن
 

 هامواد و روش
 یانا آت 1393)اسفند  سالیک یطاز رسوبات بستر  یبردارنمونه       

 یهناح هایآبدر  (تکرار سه با) یستگاها 6از  ی،صورت فصلبه و (1394

جغرافیایی  مختصات (.1 )شکل شد انجام هرمز یرهجز یرامونپ یرکشندیز

 هاینمونهداده شده است.  نشان 1برداری در جدول های نمونهایستگاه

 )عمترمربسانتی 26/28 سطح با( corerبا استفاده از  جزر هنگام در یرسوب

یت تثب %4و با استفاده از محلول فرمالین  شد آوریجمع متری 1 عمق از

  MOOPAM روشبه دارانروزنه پوسته جداسازی و بردارینمونه شدند.

 استفاده از کلیدهای شناسایی معتبر با هاگونه شناسایی و (1999)

(World Register of Marine Species، 2015؛World Foraminifera 

Database ،2010 ؛Loeblich  وTappan ،1988 ؛ 1964؛Cushman ،

وپ مجهز با استفاده از ل یزشده ن یهته یهااز نمونه انجام شد. (1969

 .(7تا  2های گردید )شکل یبردارتصویر ینبه دورب
 

 یبردارنمونه هاییستگاها یاییمختصات جغراف: 1ل جدو

 (Nجغرافیایی ) عرض (Eطول جغرافیایی ) ایستگاه

1  ̋3/06 :28  :56  ̋5/01 :2/0  :27 

2  ̋5/54  :27  :56  ̋8/01  :2/0 :27 

3  ̋1/15  :29 :56  ̋7/00 :5/0  :27 

4  ̋8/39  :28 :56  ̋8/16  :5/0 :27 

5  ̋3/19  :25  :56  ̋9/38  :3/0 :27 

6  ̋3/08  :26 :56  ̋9/51  :4/0  :27 
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 نتایج
 12شده، تعداد داسازی دار جگونه روزنه 27از این پژوهش  در       

ند شد ییراسته شناسا 6خانواده و  14جنس از  17گونه متعلق به 

طور ها بهدر تمامی ایستگاه Ammonia beccariiگونه  ( که2)جدول 

مربوط به جنس  یاتنوع گونه ترینیشبچنین مشخص دیده شد. هم

Quinqueloculina داران محدوده مورد بررسی در . تصاویر روزنهبود

 نشان داده شده است. 7تا  2های شکل
 

(94-1393) خلیج فارس -شناسایی شده در جزیره هرمز داران کفزیبندی روزنه: رده2جدول

 گونه جنس خانواده  

Rotaliida 

Rotaliidae 
Ammonia A. beccarii 
Elphidium Elphidium sp. 

Discorbidae 
Rosalina Rosalina sp. 
Discorbis Discorbis sp. 

Eponididae Eponides E. repandus 
Uncertain Unidentified Unidentified I 

Bolivinitidae Bolivina Bolivina sp. 

Miliolida 

Hauerinidae Quinqueloculina 

Q.  seminulum 
Q. poeyana 
Q. bicostata 
Q. polygona 
Q. laevigata 

Quinqueloculina sp.I 
Quinqueloculina sp.II 

Triloculina T. terquemiana 

Spiroloculinidae 
Spiroloculina 

S. depressa 
Spiroloculina sp.I 
Spiroloculina sp.II 

Adelosina Adelosina sp. 

Textulariida Textulariidae Textularia 
Textularia sp.I 
Textularia sp.II 

Astrorhizida 
Halyphysemidae Dendronina D. arborescens 

Psammosphaeridae Psammosphaera Psammosphaera cf. 

Lagenida 
Polymorphinidae Webbinella W. hemisphaerica 

Lagenidae Lagena L. laevis 
Vaginulinida Vaginulinidae Dentalina Dentalina sp. 

 

 

 

 
 Rotaliidaهای متعلق به راسته تصاویرگونه :2شکل
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 Miliolidaهای متعلق به راسته تصاویرگونه :3شکل

 

 

 
 Textulariidaهای متعلق به راسته تصاویرگونه :4شکل

 

 

 
 Astrorhizidaهای متعلق به راسته تصاویرگونه :5شکل
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 بحث
 دارانروزنه جوامعهرمز با  یرهدار جزروزنه جمعیت یسهدر مقا       

که تعداد قابل  یدگرد فارس مشخصیجخل یخط ساحل یهابخش یرسا

و عمق  منطقهاند که در شده یشناسائ یگرخانواده در مناطق د یتوجه

گزارش نشد. در مطالعه  ادامه بحثشرح ها بهحضور آن مطالعه ینا

Sohrabi-Molayousefi یرهداران جزروزنه یشناسائ (،2006) همکاران و 

شد، که از  یخانواده معرف 19جنس و  27گونه متعلق به  44قشم، 

 ،Patellinidae، Homosinidae، Bulimindae یهاخانواده یانم ینا

Ellipsolagenidae، Lituolidae، Haplophragmoiddae، Siphogenerinoidae، 

Rosalinidae، Ciboidae 18وجود فاصله  رغمیهرمز عل یرهدر جز 

توسط   یگردر مطالعه د ینچننشد. هم یدهقشم د یرهبا جز یلومتریک

Sohrabi-Molayousefi و Sahba (2010) یتجمع یشناسائ درخصوص 

 یانخانواده گزارش شد که از آن م 8 یه،داران سواحل عسلوروزنه

و  Amphisteginidae، Peneroplidae، Riveroinidae یهاخانواده

Cymbalopoidae نشد. در مطالعه  یدهدر پژوهش حاضر دMooraki 

 ساختار مولکولی و مرفولوژیک شناسائی در( b 2016و همکاران )

بند( کیلومتری شرق دهستان نای 2)در  خور هاله دارانروزنه جمعیتی

خانواده  ،شده ییخانواده شناسا 5 یاناز م)بوشهر(  بندخلیج نای –

Buliminidae یرهو جز بندینا یجخل یهدو ناح یتجمع یزتما باعث 

 در خلیج  (Zare Maivan ،2005و  Nabavi) در مطالعه .یدرمز گرده

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دار شناسایی نمودند، گونه روزنه 19گونه میوبنتوز،  40نایبند از میان 

برداری در مقایسه با مطالعات مورد علت این تنوع عمق باالتر نمونه

 یشرق و شمال یهاانجام شده در بخش یبررس در باشداشاره می

متر در حد  36تا حداکثر  کمسواحل قطر در عمق  یمحل یهاآب

)امارات متحده  شمال الرویستا )قطر(   Umm Said بندر فاصل شرق

 یهاخانواده یبررس ینشد، در ا یدار شناسائگونه روزنه 50 ،عربی(

Nummulitidae، Amphisteginidae، Peneroplidae، ینا یزتما سبب 

. در (2011و همکاران،  Boukhary) یدندهرمز گرد یرهمنطقه و جز

 یای( از شرق ساحل در1979) Bahafzallahمطالعه انجام شده توسط 

 یگزارش و درPeneroplidae تنها خانواده  نیز(، خلیج جدهسرخ )

نشد. در پژوهش انجام شده در  یدهکه در مطالعه حاضر د یدثبت گرد

 Anan )مصر( توسط Qusier-MarsaAlam سرخ در یایدر یگرد سمت

  Peneroplidaeو   Carternidae،  Valvulinidae یها( خانواده1984)

. در مطالعه گردیدهرمز گزارش ن جزیرهشد که در  یدهآن منطقه د در

جزیره خلیج عقبه )در شرق صحرای سینا و غرب شبه صورت گرفته در

  ،Amphisteginidaeخانواده  چهار Basha (1983،)توسط  عربستان(

Valvulinidae، Peneroplidae  وNummulitidae شد که در  یدهد

طی مطالعه انجام شده  .یامددست نهها باز آن یاهرمز نمونه یرهجز

...)خور خور عبدا یورود یعمق جنوبمناطق کم در 2011در سال 

 یدلتا یجنوب یهاو بخش مترییسانت 50تاعمق حداکثر  بصره(

 
 Lagenidaهای متعلق به راسته تصاویرگونه :6شکل

 

 

 
 Vaginulinidaهای متعلق به راسته تصاویرگونه :7شکل
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 یداران شناسائروزنه یتجمع متری،یسانت 30تا  اروند رودرودخانه 

 ،Hauerinidaeگزارش شده شامل  یهاخانواده ،خور یهشد؛ در ناح

Spiroloculinidae، Lagenidae، Rotaliidae، Elphipidae و  باشدیم

 ،Ellipsolagenidae یهاخانواده عمده طوربه رودخانه یدلتا یهناح در

Bolivinitidae، Buliminidae و Rotaliidae یشناسائ یبرداردر نمونه 

 ،Textulariidae یهااز اعضأ خانواده یتعداد کم کهیشدند درحال

Spiroloculinidae، Trichohyalidae، Rosalinidae  وCavelinelidae 

مشخص است که  یسهمقا در .(Lacuna ،2015و  Onate) شدند گزارش

 یهاطور عمده با خانوادهبه یزهرمز ن یرهجز دارانروزنه یتیجمع ساختار

سبب  به احتماالً یتیشباهت جمع ینو ااست گروه اول تطابق داشته 

عنوان نمود که  یدبا البته. باشدیم یساختار بستر مناطق مورد بررس

 ،Asterigerinidae، Carterinidae، Bolivinitidae یهاخانواده به متعلق اعضأ

Verneuilinidae، Cibicididae، Valvulinidae، Ammodiscidae، 

Nummulitidae  وSpiroloculinidae یهاساکن بخش طور عمدهبه 

 در مطالعه حاضر با توجه به عمق کم نمونه روینبوده و از ا تریقعم

 .شوندیگزارش نم یمطالعات با عمق کم بررس یرسا ینچنو هم یبردار

شده در مطالعه  یدار شناسائروزنه یهاگونه یسهبه مقا 3 جدول       

فارس  یجخل یهابخش یرگزارش شده در سا یهاحاضر با نمونه

 ی( که به شناسائ2014و همکاران ) Nabaviپرداخته است. در مطالعه 

، در اعماق است فارس پرداخته یجشمال و غرب خل یهداران ناحروزنه

 یهاگونه .گونه گزارش شد 93 یستگاها 26متر در  77تا  13 ینب

خود اختصاص داده را به یتدرصد جمع 88تا  52مطالعه  ینغالب در ا

 تعلق( subdominant) یرغالبز یهابه گونه یدرصد مابق 34تا  4و 

 ،Ammonia، Spiroloculinaجنس  5متعلق به  ی غالبهادارد، گونه
Quinqueloculina، Triloculina،  وBolivina که  یبه شکل باشد،یم

به  یزن Nubeculariidaeسپس  ،Rotaliidae، Miliolidae یهاخانواده

، 27شماره  هاییستگاه.  در اشوندیم فیغالب معر یهاعنوان خانواده

 یقاستان هرمزگان، تحق یساحل ی، ترانسکت خط39و  36، 34

Nabavi شامل غالب یهاگونه (2014) و همکاران Ammonia beccarii، 
Spiroloculina excavata، Spiroloculina sp.5، Quinqueloculina 

seminula، شامل  یرغالبز یهاو گونهBolivina multicostata، 
Triloculina sp. نادر شامل  یهاو گونهElphidium excavatum، 
Lagena sulcata،  وL.semistriata یهاگونه یسهبا مقا باشند،یم 

از نقطه نظر گزارش  یادیزشباهت  ،هرمز یرهجز درشده  یشناسائ

 یهاعنوان کرد که گونه Phleger (1960). شودیم یدهها دحضور گونه

Quinqueloculina seminula، Ammonia beccarii،Buccella frigid، 
محسوب  یمناطق ساحل یژهو یهااز گونه Elphidium discoidal و

هولوسین )آخرین دوره با رسوبات  هایییطمح خاصکه البته  شوندیم

، Bensonen؛ EncarnaCao، 2006) شوندیم محسوب یزن شناسی(زمین

مرتبط با آن هدف  یهاگونه و Quinqueloculina جنس .(1997

 یترانه،مد یایشرق درشمال یها( در قسمت1973) Cherifمطالعه 

El-Nakhal (1980در بخش جنوب )ینسرخ بود. حضور ا یایشرق در 

 یجگرم خل یعتو طب یمرجان یهاسبب وجود صخره به ینچنجنس هم

( 2016و همکاران،  Titelboim) (گراددرجه سانتی 40تا  20فارس )

عنوان به یزهرمز ن یرهحضور آن را در جز توانیاست که م شدهگزارش 

 نمود. یهتوج یلدل ینجنس به ا ینترمتنوع

 توانیمصورت گرفته  مطالعات یسهو مقا یبندبا جمع یطورکلبه       

 برخی مناطقداران در روزنه یاداشت که احتماالً تنوع گونه یانب

( شاخص 2014) و همکاران Nabaviکه یطوراست، به یافتهکاهش 

 فراگیر یهاو گونه ندارا نسبتاً کم محاسبه نموده  ˊHتنوع یک اکولوژ

 یادمال  زبه احت یطشرا یننمودند، ا یغالب معرف یهاعنوان گونهرا به

 کاهش باعث که گرددمی محیطی هایاسترس میزان افزایش سبب به

 است شده مقاوم هایگونه از برخی جمعیت وافزایش ایگونه تنوع

(Gray ،1981) .مطالعات از بسیاری در راستا این در (Mooraki  و

 یهاگونه (Alve ،1995 ؛2014، و همکاران Nabavi؛ 2016همکاران، 

Ammonia beccarii، Quinqueloculina seminula، Spiroloculina 

excavata، Triloculina sp. طلب  های فرصتگونه عنوانبهطورکلی به

 Saidova( و 2013)ROPME گزارش  ینچناند. همشده یشناسائ

س فار یجغرب خلشمال هاییوفنما یتکاهش جمع یدمؤ یز( ن2010)

 . باشدیداران مازجمله روزنه

 فارسهای مختلف خلیجگرفته در بخش صورت مطالعات بررسی با       

 یهاو عمق هابخش از مقاوم یاگونه را Ammonia beccarii گونه توانمی

، و همکاران Nabavi) نمود معرفی ایرانی سواحل خصوصبهمختلف 

 (.Murray، a,b 1966 ؛Rahmati، 1997 ؛Farahani، 1998 ؛2014

 خط در Murray (a,b 1966.) گزارش با مطابق یزن Elphidium جنس

که  شودمی معرفی باال فراوانی جنس با عنوانبه گلی رسوبات ساحلی

 . مطابقت دارد یز( ن2003) Scottو  Javaux ینچنحاضر و هم یقتحق با

به شاخص مناطق شور  توانیرا م Miliolinaو  Rotalina زیرراسته

 نمود یمعرف یو شن یگل یاسترس متعلق به بسترها و مقاوم به خورها

(Pascual  ،؛ 2008و همکارانMurray ،a,b 1966). یتشباهت جمع 

 یهاجنس دلیلبه تریشب فارسیجخل یشمال و یجنوب سواحل دارانروزنه

Ammonia، Elphidium، Bolivina، Quinqueloculina، Triloculina، 
متعلق  Hauerinidaeخانواده  یهاجنس فراوانی. باشدیم Lagena و

( Sheltered)علفی  معرف مناطق گرم با پوشش Miliolina یرراستهز به

 .(Madkour ،2013) باشدمی دریایی عمقکم و
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 های خلیج فارسهای سایر بخشداران پژوهش حاضر با گزارشمقایسه تنوع روزنه: 3جدول 

 هاگونه 1 2 3 4 5  هاگونه 1 2 3 4 5

     Elphidium incertum mexicanum  * * * * *Δ Ammonia beccarii 

*     E. crispum  *     Ammonia beccarii var. tepida 

     E. discoidal  *     Ammonia dentata 

     E. advenum  *     Ammobaculites agglutinans 

     E. poeyanum       Amphistegina lessonii 

   * * Eponides repandus   *    A. lobifora 

     E. berthelotianus       Articulina sagra 

*     Fissurina marginata       Asterigerina simplex 

     F. serrate      * Adelosina sp. 

*     F. lagenoides       Asterorotalia dentate 

     Florilus asterizans       A. inflata 

     Gaudryina sp.      * Bolivina sp. 

  *   Globorotalia sp.  *     B. variabilis 

     Glomospira sp.  *     B. robusta 

    * Lagena laevis  *     B. aff. diformis 

     L. sulcuta    *   B. multicostata 

*     Miliolinella subrotundo       B. striatula 

     Nodophthalmidium antillarum       B. nitida 

     Operculina costata    *   B. spissa 

*     Pararotalis inermis    *   B. tectiformis 

*     Pateoris hauerinoides     *  Bulimina marginata 

*     Planispirillina terquemi  *     B. pupoides 

 *  *  Peneroplis planatus       Buccella frigida 

     P. pertusus       Carterina spiculotesta 

     P. proteus  *     Cibicides lobatulus 

    * Psammosphaera cf.       Clavulina angularis 

 *    Pseudohauerina sp.       Cribrononion frigidium 

 *    Pseudohauerinella dissidens  *     C. gerthi 

     Pseudomassilina pacificensis  *     Cribrostomoides jeffresii 

     Pyrgo anomala  *     Cribroelpdium gutheri 

     Pyrgo sp.   *    Cymbaloporetta sp. 

 *    Quinqueloculina agglotinanas      * Discorbis sp. 

*     Q. aff aspera    *   D. nitida 

*     Q. angulata      * Dendronina arborescens 

     Q. angularis   *    Dendritina ambigua 

*     Q. auberiana      * Dentalina sp. 

 *    Rotalia trochidiformis       Q. bidentata 

* *    Rupertianella rupertiana  *     Q. colomi 
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 هاگونه 1 2 3 4 5  هاگونه 1 2 3 4 5

     Sigmolina edwardsi  *     Q. compressa 

     Spiroloculina manifesta  *     Q. contorta 

     S. angulate       Q. disparilis 

     S. clara       Q. distrqueta 

     S. communis       Q. elegans 

* * *  * S. depressa       Q. granulocostata 

* * *   S. excavate       Q. lata 

   * * S. sp. I       Q. lamarckiana 

    * S. sp. II      * Q. laevigata 

     S. laevvigata       Q. parkeri 

     S. hadai  *     Q. longirosta 

     Spirolina arietina       Q. mosharafi 

*     Scutuloris webbiana       Q. oblonga 

*     Sigmoliopsis schlumbergeri       Q. philippinensis 

*     Siphogenerina compressa       Q. plicosa 

     Sorites marginalis      * Q. polygona 

     Textularia foliacea       Q. rugosa 

     T. agglutinaus       Q. subdecurata 

*     T. bocki  * *   * Q. seminulum 

*     T. brogniana      * Q. poeyana 

*     T. truncate      * Q. bicostata 

*     T. cuneiformis     * * Q. sp.I 

*     T. sp     * * Q. sp.II 

     T. lateralis     *  Q. sp.III 

     T. rugosa    *   Q. seminula 

     T. conica    *   Q. dimidiate 

    * T. sp. I  *  *   Q. costata 

    * T. sp. II  *     Q. schrebersii 

     Triloculina affinis  *     Q. stelligera 

  *   T. sidebottomi  *     Q. trigonula 

     T. earlandia  *     Q. villafranca 

     T. howchini      * Rosalina sp. 

* *    T. inflata       R. columbiensis 

     T. linneiana  *     R. globularis 

     T. meoinflata  *     Reophax scotti 

     T. reversaformis  *     T. marioni 

     T. rotundata     *  T. oblonga 

     T. planciana       T. auadrata 
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 هاگونه 1 2 3 4 5  هاگونه 1 2 3 4 5

 : مطالعه حاضر، جزیره هرمز1

 (2012و همکاران،  Mooraki) : منطقه عسلویه2

و همکاران،  Nabavi) های غالبغرب خلیج فارس گونه: شمال3

2014) 

 (Sahba ،2010و  Sohrabi-Mollayousefi) عسلویه: 4

 (2006و همکاران،  Sohrabi-Mollayousefi) : جزیره قشم5

Δ در مطالعه حاضر :Ammonia beccarii a & b 

 ها*: حضور گونه

 

 *     T. sterigillata 

      T. subgranulata 

     * T. terquemiana 

 * *    T. tricarinata 

 *     T. trigonula 

      T. trihedral 

      T. tubiformis 
   *   Triloculinellus sp. 

     * Webbinella hemisphaerica 

 یزهرمز را ن یرهدر جز Peneroplidaeحضور نمونه از خانواده  عدم       

 یعنوان نمود، برا یاییدر یهاعلف یستگاهز علت عدم وجودبه توانیم

 Quinqueloculina جنس سپس و %39 یفراوان با Peneroplis جنس مثال

 یخط ساحل دارانروزنه یهاجنس ینترفراوان یبترتبه %38 یفراوان را با

Al-Dammam  تاAl-Khafj خانواده .شدند یمعرف Peneroplidae 

در نزدیکی  Tarut یجفارس )خل یجخل یغربدر مناطق جنوب تریشب

 سواحل و خلیج فارس شمالی سواحل در ترکم مقداربه و( عربستان

 Rotaliina زیرراسته .(2016 همکاران، و Titelboim) شودیم یافت کویت

 فراوانی از بندرعباس و بوشهر ساحلی خط صوصخسواحل شمال به در

 قبالً  طورکههمان. برخوردارند جنوبی سواحل با مقایسه در تریبیش

 ،Ammonia هایجنس یرنظ یرراستهز یناز ا ییهانمونه شد، عنوان
Elphidium، یرطبیعیغ یمانند شور یادبا استرس ز هاییطمح یژهو 

؛ 2013و همکاران،  Mohamed؛ 2014و همکاران،  Nabavi) هستند

Mooraki طورکلیبه (.2012همکاران،  و  Murray(1968)  عنوان داشت

طور طبیعی از شوری ها که بهها و خلیجمصبکه این زیرراسته در 

باشند. هستند، غالب می برخوردار دریایی هایمحیط با مقایسه در باالتری

گزارش نمودند  نیز )2009) و همکاران Moghadasiتأیید این شرایط  در

تنها  Textulariaو  Quinqueloculina ،Spirolocolinaهای که جنس

شوند. فارس( منطقه مورد مطالعه دیده می)خلیج های غربیدر ایستگاه

 و Ammonia beccarii( نیز حضور گونه 1392حبیبی و همکاران )
متعلق  Discorbidaeاز خانواده  Discorbis، و Elphidiumهای جنس

را در خلیج گرگان گواهی بر دامنه باالی تحمل  Rotalinaبه زیر راسته 

 .Ammonia b چنیندانند و همها میشرایط محیطی توسط این نمونه

ترین گونه معرفی گردید که توانسته است با شرایط عنوان فراوانبه

 البته توجیه دیگر .ثبات تطابق یابدای ساحل با شوری بیحاشیه محیط

، Elphidium و Ammonia هایجنس فراوانی درخصوص محققان این

 کنندگان در زنجیره غذایی و عنوان اولین مصرفها بهجایگاه آن

 باشد.عمق با شرایط نفوذ نور میها در نواحی کمچنین حضور آنهم

دار در مطالعه حاضر در مقایسه های روزنهتر بودن نمونهچنین کمهم

گاه دیگر با توجه به توان از دیدفارس را میبا سایر نواحی خلیج

( توجیه نمود که در ایستگاه 2009و همکاران ) Moghadasiهای یافته

دار در مقایسه های روزنهدر تنگه هرمز، فراوانی نمونه M2مورد مطالعه 

دلیل ورود جریان متراکم، یابد که آن را بهها کاهش میبا سایر ایستگاه

چنین متغییر بودن ید و همنمافوق شور و گرم از تنگه هرمز توجیه می

های ساحلی در مقایسه با ایستگاهی عمیق شرایط محیطی ایستگاه

توان در مطالعه حاضر را نمی استینوهای رو گونهباشد و از اینمی

( 1394رضائی ) و بندریدختذکر است غالمنمود. البته الزم به مشاهده

نوار ساحلی جزیره هرمز را نسبت به عناصر سرب، آرسنیک و کروم 

آلوده گزارش کردندکه عامل آن را نیز فرسایش واحدهای سنگی 

 زاد گزارش نمودند. های انسانموجود در جزیره و فعالیت

 عمقکم ساحلی هایایستگاه از آمده دستهب هاینمونه مطالعه با       

 یهاها و خانوادهتنوع گونه که عنوان نمود توانمی هرمز، جزیره

تر فارس کم یجمناطق مورد مطالعه در خل یربا سا یسهدار در مقاروزنه

 چنیندلیل عدم وجود زیستگاه گیاهان علفی و همبه تواندیاست که م

تر گسترده یاسمق در یراز ،یستم باشدوارده به اکوس یهااسترس

Nabavi ( ن2014و همکاران )شاخص یمقدار عدد یز Hˊ یرا برا 

گزارش  6/1 حداکثر تا 9/0 حداقل فارسیجخل یستگاها 26داران در روزنه

داران در این جزیره، گردد تا بررسی جوامع روزنهمی پیشنهاد البته نمود.

تری از وضعیت بندی دقیقتر نیز صورت گیرد تا جمعدر اعماق بیش

شاخص  یهاو گونه دست آورد. جنسهن محل بتوان باکوسیستم ای

 Miliolinaو  Rotalina یرراستهز 2 به متعلق استرس تحت هاییستماکوس

 ،Ammonia، Elphidium، Bolivina یها. جنسباشندیم یرهجز ینا در
Quinqueloculina، Triloculina سواحل شباهت مسؤل عمده طوربه 

 .هستند فارس خلیج جنوبی و شمالی
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