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چکيده 
منطقه مورد مطالعه شامل بخشي از نوار شمالي ساحل خليج فارس است که مسافتي در حدود 650 کيلومتر را دربرمي گيرد. خليج فارس که دريايي حاشيه اي، نيمه بسته، کم ژرفا 
با آب گرم و شور است، جريان آبي چرخشي دارد که در اثر اتالف شديد آب از طريق تبخير ايجاد شده و در سوی عکس عقربه هاي ساعت در طول سواحل ايران پيش مي رود. 
ويژگي هاي بوم شناختي خليج فارس جامعه ريززياي ويژه ای را ايجاد کرده که در اين پژوهش روزن داران هيالين بررسي شده اند. همزمان با نمونه برداري از رسوبات ساحلي، 
ويژگی های فيزيکوشيميايي آب نيز سنجيده و مشخص شد عامل فيزيکوشيميايي مؤثر بر توسعه روزن داران، ميزان اکسيژن محلول در آب است که فراواني و تنوع آنها را کنترل 
مي کند. به طور کلي در بررسي هاي مربوط به روزن داران، 29 جنس و 35 گونه شناسايي شدند که بيشترين فراواني مربوط به روزن داران دارای پوسته آهک هيالين است. نسبت 
جامعه زنده )بيوسنوز( به جامعه غيرزنده )تافوسنوز( روزن داران ايستگاه هاي پژوهش شده ارتباط مستقيمي با ميزان آالينده هاي محيطي دارند. به گونه ای که هر چه ميزان آلودگي ها 
افزايش يابد از شمار و تنوع جامعه بيوسنوز موجودات کاسته شده و به تعداد جامعه تافوسنوز افزوده مي شود. عامل تعيين کننده مهم ديگردر فراواني روزن داران، ويژگی های رسوبي 
بستر است. چنانچه در بسترهاي دانه ريز فراواني جوامع بيوسنوز و تافوسنوز بيشتر است ولي در صورت نبود و يا کم بودن آالينده ها، در بسترهاي دانه ريز )سيلتي – گلي(  فراواني 

صدف هاي داراي پروتوپالسم به مراتب بيشتر از ديگر مناطق است.
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1-  پيش گفتار
خليج فارس به دليل وجود ذخاير نفتي فراوان و داشتن بزرگ ترين مناطق ذخاير گاز 
طبيعي جهان يکي از مهم ترين مراکز سياسي، اقتصادي و نظامي به شمار مي آيد. با 
توجه به اينکه ايران پهناورترين کشور حاشيه خليج فارس به شمار مي رود، شناخت 

.(Purser, 1973) مسائل و مشکالت سواحل آن بسيار الزم و ضروري است
     محدوده مورد پژوهش به علت همجواري با خليج فارس در معرض آلودگي قرار 
گرفته  است و اکنون پس از گذشت مدت طوالني از جنگ خليج فارس، هنوز در برخی 
از سواحل بکر و دور از دسترس منطقه، آثار آلودگي هاي نفتي ديده مي شود. ريززيای 
مورد مطالعه در ايستگاه هاي پژوهشی اين مطالعه شامل روزن داراني با صدفي از آهک 
برای سنجش  مناسبي  راهنماي  موجودات  اين  کيفي  و  بررسي کمي  هستند.  هيالين 
است.  منطقه  بوم شناختي  مطالعات  و  تفسير محيط هاي رسوبي  دريا،  آلودگي  ميزان 

2- منطقه مورد مطالعه
در  مطالعاتي،  محدوده  آب نگاري  و  زمين شناسي  توپوگرافي،  نقشه هاي  بررسي  با 
مجموع 14 ايستگاه پژوهشی مبناي مطالعات ميکروفونيستيک روزن داران قرار گرفت 
و نمونه برداري از رسوب به صورت سطح االرضي انجام شد. ايستگاه هاي مورد مطالعه 
در طول سواحل خليج فارس، از بندر بوشهر تا بندر لنگه قرار گرفته اند که در طي 

پيمايش هاي صحرايي از نقاط مناسب ساحلي نمونه برداري انجام شده است.  
     طول جغرافيايي ايستگاه هاي مورد مطالعه از ״25 ׳50º 49 تا ״27/2 ׳54º 53  خاوري 
و عرض شمالي ״16/5 ׳28º 58 تا ״20/7 ׳26º 33 است. برای بررسي ويژگی های 
درجه  رسوبات ساحلي،  از  نمونه برداري  با  همزمان  به طور  نيز  فيزيکوشيميايي آب 
حرارت، ميزان شوري، اسيديته و ميزان اکسيژن محلول در آب توسط دستگاه هاي 

سنجنده اندازه گيري شد. 

3- روش مطالعه 
براي انجام مطالعات ميکروفونيستيک از بطري هاي شيشه اي کوچک دارای محلول 

تثبيت  براي  درصد   70 اتيليک  الکل  است.  شده  استفاده   (fixator) تثبيت کننده 
و  پروتوپالسم  فساد  از  مدتي  براي  تثبيت کننده  محلول  مي رود.  به کار  پروتوپالسم 
با  کوچکي  بطري هاي  از  منظور  اين  براي  مي کند.  جلوگيري  ريززيا  نرم  اندام هاي 
شيشه هاي تيره که مانع رسيدن نور به نمونه ها مي شوند، استفاده شد. به طور کلي در 

  .(Murray, 1966) مطالعات ريززيا دو هدف کمي و کيفي مد نظر بوده است
هيالين  پوسته  با  روزن داران  مختلف  گونه هاي  و  جنس ها  کردن  مشخص  الف( 
آنها  موقعيت  بررسي  و  گونه ها  از  يک  هر  ساختماني  ويژگي هاي  مطالعه  و 
پايان  در  شده اند.  شناخته  کيفي  مطالعات  نام  با  که  سيستماتيک  رده بندي  در 
 SEM تصاوير  الکتروني  ميکروسکوپ  از  استفاده  با  جداسازي  مراحل  از   پس 

(Scanning Electron Microscope) نمونه ها تهيه شد. 

ب( بررس��ي تراکم جمعيت زنده )بيوس��نوز( و جمعيت غيرزنده )تافوس��نوز( که 
ش��مار گونه ه��اي متعل��ق به جنس ه��اي مختل��ف روزن داران با پوس��ته هيالين در 
يک گرم از رس��وب ش��مارش مي ش��ود. برای مشخص کردن پوس��ته هاي دارای 
پروتوپالس��م از محلول رزبنگال اس��تفاده ش��ده اس��ت )س��هرابي، 1382(. تعيين 
 X.R.D کاني هاي س��ازنده رس��وبات س��احلي نيز با آزمايش پراکنش پرتو ايکس
صورت گرفت. تعيين ابعاد ذرات رس��وبي نيز با استفاده از آزمايش هاي دانه بندي 

انج��ام گرف��ت. 

4- نتایج مطالعات سيستماتيک 
 مطالعه سيستماتيک روزن داران محدوده مورد مطالعه نشان مي دهد که در 14 ايستگاه 
پژوهشی، 29 نمونه در حد جنس و 35 گونه از روزن داران براي اولين بار شناسايي 
هيالين  پوسته  با  روزن داران  به  مربوط  نمونه   17 ميان،  اين  از  است.  شده  معرفي  و 
هستند که 3 نمونه فقط در حد جنس و 14 نمونه در حد گونه شناسايي شده اند. شمار 
روزن داران شناسايي شده با پوسته پورسالنوز 19 نمونه است که 17 نمونه در حد گونه 
 .(Loeblich & Tappan, 1988) نمونه ديگر در حد جنس شناسايي شده است  و 2 
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     شمار روزن داران با پوسته آگلوتين6 نمونه است که 5 نمونه در حد گونه و 1 نمونه 
ديگر در حد جنس شناسايي شده است. بررسي نمودارهاي مربوط به جنس پوسته 
روزن داران گواه اين است که بيشترين فراواني نمونه ها در ايستگاه شماره 7 )نرسيده به 
بندر طاهري( و کمترين شمار مربوط به ايستگاه شماره 6 )پس از درواحمدي( است. 
     بررسي هاي انجام شده روي جامعه زنده )بيوسنوز( و مقايسه آنها با جامعه غيرزنده 
)تافوسنوز( گواه آن است که از نظر فراواني نيز گونه Ammonia beccarii بيشترين 

شمار نمونه هاي زنده را به خود اختصاص مي دهد. 
محدوده  رسوبات  در  را  فراواني  بيشترين  هيالين،  آهک  پوسته  با  روزن داران       
مطالعاتي دارند و روزن داران با پوسته پورسالنوز در درجه دوم اهميت هستند. گفتنی 
است که فراواني روزن داران با پوسته آگلوتينه در نوار ساحلي مورد پژوهش بسيار کم 
است. جنس ها و گونه هاي شناسايي شده از روزن داران با پوسته هيالين در ايستگاه هاي 
مورد مطالعه با توجه به جنس ديواره آنها در جدول 1 مشخص شده اند. مختصري از 
سيستماتيک روزن داراني با پوسته آهک هيالين  که در محدوده مطالعاتي شناسايي 

 .(Meric et al., 2004) شدند، ارائه مي شود
Kingdom PROTISTA

Subkingdom PROTOZOA

Phylum SARCOMASTIGOPHORA Honigberg & Balamuth, 1963

Subphylum  SARCODINA Schmarda, 1871

Superclass  GRANULOTICULOSA De Saedeleer, 1934

Order FORAMINIFERIDA Eichwald, 1830

Family Rotalidae Ehreberg, 1839

         Subfamily Rotaliinae Ehreberg, 1839

                Genus Ammonia Brunnich, 1772

             - Species Ammonia beccarii Linne, 1758    															

      												 - Species Ammonia tepida Cushman, 1909                                      

است.  منحني شکل  و  آزاد، محدب الطرفين و خط درزها مشخص  توصيف: صدف 

می شوند  ديده  شعاعي  ساختمان  صورت  به  که  هستند  اليه اي  دو  اوليه  سپتاهاي 
)خسروتهراني، 1384(. سطح نافي با تزئينات دانه اي برجسته و نامنظم مشخص بوده 
و دهانه درون حاشيه اي است. گونه Ammonia beccarii به واسطه داشتن منطقه نافي 
خيلي باز همراه با شکاف هاي خط درزي و يک دکمه بزرگ مشخص مي شود. گونه 
فرورفتگي خطوط  ولی  است.   Ammonia beccarii گونه  مشابه   Ammonia tepida

درز در اين گونه نسبت به گونه Ammonia beccarii بيشتر است.
گسترش زماني: ميوسن پيشين- هولوسن

پراکندگی جغرافيایي: همه ايستگاه هاي پژوهشی

Family Amphisteginidae Cushman, 1927

         Genus Amphistegina d’Orbigny, 1826

    											- Species  Amphistegina lobifera  Larsen   

توصيف:  صدف عدسي شکل، داراي پيچش تروکواسپيرال، محدب الطرفين و دارای 

 umbo ديواره ستبر است. پرده هاي سطح پشتي ساده و شعاعي هستند و در نزديک
موجي شکل ديده مي شود. دهانه درون حاشيه اي است. 

گسترش زماني: ائوسن- هولوسن 

ST7, ST9, ST11:پراکندگی جغرافيایي

 Family Rotalidae Ehreberg, 1839

    Subfamily Ammoniinae Saidova, 1981 

      Genus  Asterorotalia Hofker, 1950

          - Species  Asterorotalia dentata Hofker, 1950  			 

توصيف: پوسته مسطح، ديواره آهکي منفذدار شعاعي و سطح جهت پيچشي صاف به 

همراه دکمه هاي متورم و دارای برجستگي ها و تيغه هايي است که مي تواند خطوط 
يا شکاف هاي درزي را محدود کند. در سطح خارجي داراي برجستگي هايي  درز 
بالغ، اين  به صورت سوزن هاي خيلي ظريف و کوچک بوده و بيشتر در نمونه هاي 

سوزن ها شکننده هستند. 
گسترش زماني: پليوسن- هولوسن

ST1, ST2, ST3 , ST4, ST5, ST6, ST7, ST8, ST11, ST13 :پراکندگی جغرافيایي

Family Bolivinidae Glaessner, 1937

      Genus Bolivina d’Orbigny, 1839

توصيف:  پوسته مثلثي شکل، گاه فشرده، طويل و کشيده است. انتهاي آن نوک تيز 

است و در سطح صدف تزئينات ظريفي به چشم مي خورد. 
گسترش زماني: پليوسن- هولوسن

 ST7, ST12 :پراکندگی جغرافيایي

 Family Buliminidae Johnes, 1875

      Genus Bulimina d’Orbigny, 1826

          - Species Bulimina marginata d’Orbigny, 1826     

توصيف: 	پوسته کشيده، تخم مرغي شکل، حجرات سه رديفي که ممکن است يکي 

از آنها تقريباً به سمت مرکز نزديک شده و به طور تک رديفي ديده شود. ديواره از 
جنس آهک هيالين است. دهانه عدسي شکل که از قاعده روي سطح آخرين حجره 

کشيده شده است. 
گسترش زماني: پالئوسن- هولوسن

ST14 :پراکندگی جغرافيایي

Family Cymbaloporidae Cushman, 1927

       Sub family Cymbaloporinae Cushman, 1927

            Genus Cymbaloporetta Cushman, 1928

توصيف: پوسته در مراحل اوليه تروکواسپيرال، مخروطي کوتاه و گاهي بلند، حجرات 

به  انتهايي  حجرات  کرده اند.  تجمع  دايره اي  صورت  به  که  هاللي  و  کوتاه  بعدي 
صورت نيمه زاويه دار بوده و به وسيله خط درزهاي شعاعي نيمه زاويه دار مجزا شده اند. 

ديواره از جنس آهک هيالين است. 
گسترش زماني: پليوسن- هولوسن

  ST9, ST10 :پراکندگی جغرافيایي

Family Elphididae Galloway, 1933

        Subfamily Elphidiinae Galloway, 1933

             Genus Elphidium de Montfort, 1808

                   - Species Elphidium craticulatum Fichtel & Moll, 1798  

                       - Species Elphidium crispum Linne, 1758   

توصيف:  در گونه Elphidium craticulatum پيچش صدف تروکواسپيرال، پالنيس 

پيرال، يا بدون پيچش است. دهانه در حاشيه داخلي قرار دارد. تعداد دورهاي پيچش 
محدود است. 

گسترش زماني: ائوسن پيشين- هولوسن

پراکندگی جغرافيایي: همه ايستگاه هاي پژوهشی

     در گونه Elphidium crispum پوسته آزاد، پيچش صدف پالنيس پيرال با تقارن 
دو طرفي و داراي خطوط برجسته عرضي در بين خطوط درز است. صدف اينولوت 
با حجرات متعدد است. دهانه شامل يک رديف منافذ در قاعده سطح دهانه اي است. 

سطح خارجي پوسته داراي منافذ ريز فراواني است. 
گسترش زماني: ائوسن پيشين- هولوسن

ST2, ST3, ST7, ST11, ST13 :پراکندگی جغرافيایي
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Family Nonionidae Schultze, 1854

     Subfamily Nonioninae Schultze, 1854

          Genus Nonion de Montfort, 1808  

اينولوت و کم وبيش فشرده است. خطوط درز  پيرال،  پالنيس  پوسته آزاد،  توصيف: 

مشخص و فرورفته، شعاعي و کمي خميده است. ديواره از جنس آهک هيالين، دهانه 
از نوع شکافي است و در قاعده آخرين حجره قرار دارد. 

گسترش زماني: کرتاسه پسين)کامپانين(- هولوسن

ST1, ST4, ST7, ST12 :پراکندگی جغرافيایي

Family Nonionidae Schultze, 1854

     Subfamily Nonioninae Schultze, 1854

           Genus Pseudononion Asano, 1936

                - Species Pseudononion japonicum Asano, 1936 

توصيف: پوسته اينولوت و خط درزها ممکن است در منطقه نافي فشرده شده باشند. 

دهانه شکاف مانند است. 
گسترش زماني: پالئوسن )دانين(- هولوسن

ST7, ST12 :پراکندگی جغرافيایي

Family Reussellidae Cushman, 1933

          Genus Reussella Galloway, 1933

          - Species Reussella spinulosa Reuss, 1850            
بزرگ  تدريج  به  حجرات  و  شکل  هرمي  بعدي،  سه  صورت  به  پوسته  توصيف: 

مي شوند. خط درزها منحني و مايل هستند. دهانه به صورت يک شکاف در قاعده 
آخرين حجره قرار گرفته است. 

گسترش زماني: ائوسن مياني)لوتسين(- هولوسن

 ST7 :پراکندگی جغرافيایي

Family Rosalinidae Reiss, 1963

     Genus Rosalina d’Orbigny, 1826        

           - Species Rosalina floridensis Cushman     

توصيف: پوسته تروکواسپيرال، مسطح - محدب تا مقعر - محدب است. خط درزها 

پوسته  خارجي  سطح  در  است.  حاشيه اي  درون  کمان  يک  دهانه  هستند.  خميده 
تزئينات و خطوط درز مشخصي ديده مي شود.

گسترش زماني: ائوسن - هولوسن

ST7 :پراکندگی جغرافيایي

Family Rotalidae Ehreberg, 1839

    Subfamily Rotaliinae Ehreberg, 1839

       Genus  Rotalia Lamarck, 1804

          - Species  Rotalia trochidiformis Lamark, 1804    

توصيف: پوسته تروکواسپيرال، عدسي شکل يا مسطح - محدب و داراي منافذ درشت 

با ساختمان فيبري شعاعي است. 
گسترش زماني: ائوسن مياني)لوتسين(- هولوسن

ST7, ST9, ST10 :پراکندگی جغرافيایي

Family Siphogenerinoididae, Saidova, 1981

    Subfamily Siphogenerinoidinae, Saidova, 1981

        Genus Sagrinella Saidova, 1975

           - Species Sagrinella lobata Saidova, 1975    

توصيف: پوسته کشيده و کمي فشرده شده، حجرات پهن، کوتاه و دو رديفي که در انتها 

تک رديفي مي شوند و تيز و زاويه دار هستند. دهانه بزرگ و در انتها بيضي شکل است. 
گسترش زماني: هولوسن

ST1, ST7, ST8, ST12, ST14 :پراکندگی جغرافيایي

Family Spirillinidae Reuss & Fritsch, 1861

         Genus Spirillina Ehrenberg, 1843

              - Species Spirillina vivipara Ehrenberg, 1843    

توصيف: پوسته آزاد، ديسکي شکل و معموالً 4 تا 9 پيچش فشرده دارد. دهانه گرد تا 

هاللي شکل است. 
گسترش زماني: ترياس پسين- هولوسن

ST5, ST7 :پراکندگی جغرافيایي

5- نتایج مطالعات بوم شناختي 
در ميان جامعه روزن داران با پوسته آهک هيالين معرفي شده از بندر بوشهر تا بندر لنگه، 
حضور برخي از جنس ها و گونه ها بيشتر از ديگر جنس ها به چشم مي خورد. شماری 
از گونه ها مي توانند تغييرات شرايط زيست محيطي را متحمل شده و بقای زندگي را 
امکان پذير کنند و برعکس برخي ديگر اين نوسانات را تحمل نکرده و نابود مي شوند. 
در شرايط متعادل، فراواني موجودات بيشتر است ولي در شرايط نامناسب گونه هايي 
می توانند به زندگي ادامه دهند که با تغييرات محيطي سازگار باشند )تاجيک، 1383(. 
بنابراين ويژگی های دانه بندي بستر رسوبي و شرايط فيزيکوشيميايي آب مطالعه شد. 
است. آمده   1 جدول  در  شده  شناسايي  روزن داران  حضور  اساس  بر  حاصل  نتايج 

6- بحث و نتيجه گيري 
 14 تعيين  با  بوشهر  بندر  تا  لنگه  بندر  از  ايران،  جنوبي  سواحل  رسوبي  بستر  مطالعه 
ايستگاه پژوهشی برای مطالعه روزن داران در بخش هاي مورد نظر انجام شده است. 
فراوان ترين نمونه هاي مورد مطالعه از روزن داران شامل گروه ويژه اي هستند که پوسته 
آهکي هيالين داشته و سازگاري بيشتر با شرايط ويژه خليج فارس دارند، به گونه اي که 

بيشترين پوسته شمارش شده  از جنس .Ammonia sp  است. 
     مطالعه روزن داران به صورت جوامع بيوسنوز و تافوسنوز به شناسايي 29 جنس 
مربوط  نمونه   17 ميان  اين  از  که  انجاميد  بار  اولين  براي  روزن داران  از  گونه   35 و 
نمونه  نمونه فقط در حد جنس ولي 14  پوسته هيالين هستند که 3  با  به روزن داران 
از:  فراوان ترين گونه هاي مورد بررسي عبارتند  ديگر در حدگونه شناسايي شده اند. 

.Elphidium ceraticulatum و Ammonia tepida , Ammonia  beccarii

     نکته مهم اينکه بيشترين نسبت بيوسنوز به تافوسنوز مربوط به منطقه نايبند است که 
در مشاهدات صحرايي نيز کم بودن تردد در ساحل وآب هاي منطقه موجب پاکيزگي 
صدف هاي  با  بيوسنوز  جامعه  افزايش  نيز  آزمايشگاهي  مطالعات  در  و  بوده  ساحل 

شفاف، کامل، بدون شکستگي و داراي پروتوپالسم مشخص شد. 
از  مورد 4 گونه  در  ويژه  به طور  تافوسنوز  و  بيوسنوز  فراواني  ادامه درصد  در       
و  بيوسنوز  نمودارهاي  روند  و مشخص شد  بررسي شد  هيالين  پوسته  با  روزن داران 
تافوسنوز مربوط به گونه هاي Ammonia beccarii کم وبيش يکسان بوده و فقط در 
ايستگاه اول )بوشهر( ناهماهنگي هايي ديده مي شود که احتماالً مربوط به آلودگي هاي 
صنعتي بوشهر است. گفتنی است نمودار هاي مربوط به گونه هايي با پوسته پورسالنوز 
نيز باال بودن آلودگي را تأييد مي کنند.  نکته مهم اينکه گونه Ammonia tepida را با 
داشتن روند يکساني از فراواني بيوسنوز و تافوسنوز مي توان به عنوان مقاوم ترين نمونه 

در برابر شرايط محيطي معرفي کرد.
ويژگی های  تعيين  شامل  مطالعه  مورد  سواحل  بستر  رسوب شناختي  مطالعات       
نيز  مناطق  برخي  در  و  بوده  گلي   - سيلتي  تا  دانه ريز  ماسه اي  که  بستر  دانه بندي 
سواحل صخره اي هستند. از نظر محتواي کاني شناختي نيز آزمايش هايXRD فراواني 

رسوبات کربناتی را نشان مي دهد.  
نشان مي دهد  بستر سواحل مورد مطالعه       بررسي ويژگی های دانه بندي رسوبات 
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که در بسياري از ايستگاه هاي مطالعاتي بستر از نوع سيلتي- گلي تا سيلتي- گلي و 
ماسه اي دانه ريز است که با افزايش قطر ذرات رسوبي، بستر جامعه روزن داران درشت 

و داراي مقاومت بيشتر در برابر عوامل فيزيکوشيميايي نيز غني تر مي شود. 
     بررسي نمونه هاي رسوبي حاوي روزن داران با پوسته آهک هيالين  در سواحل 
برداشت  با  همزمان  و  گرفته  انجام  شده  تعيين  ايستگاه   14 در  فارس   خليج  شمالي 
نمونه هاي رسوبي ويژگی های فيزيکوشيميايي آب نيز اندازه گيري شد. گفتنی است 
که سواحل جنوبي خشکي اصلي ايران در بسياري از مناطق صخره اي بوده و امکان 
بقاياي  پيمايش  نداشته است. در طول مسير  از رسوبات ساحلي وجود  نمونه برداري 

صدف نرمتنان و آثار باقيمانده نيز مورد مطالعه قرار گرفته اند.
     محدوديت مقدار آب و حرکت آن در ميان خليج فارس و اقيانوس هند از راه تنگه 
هرمز موجب تشکيل محيط محدود و منحصری مي شود که افزايش مقدار شوري آب 

را در پي دارد )مؤمني، 1375(. 
جامعه  شدن  غني تر  در  مؤثر  فيزيکوشيميايي  عامل  اصلي ترين    
است آب  در  محلول  اکسيژن  ميزان  بيوسنوز  صورت  به  ويژه  به   روزن داران 

(Sch¨onfeld & Numberger, 2004). باال بودن ميزان اکسيژن محلول در آب سبب 

شده است که روزن داران شناسايي شده در جوامع بيوسنوز و تافوسنوز صدف هاي 
شکل 1- محل ايستگاه هاي نمونه برداري )سازمان جغرافيايي نيروهاي مسلح،1383(بزرگ تر و سالمي دارند.

شکل 2- درصد حضور گونه Ammonia beccarii Linne, 1758  در جامعه زنده )بيوسنوز( و غيرزنده )تافوسنوز( در ايستگاه هاي پژوهشی

شکل 3- درصد حضور گونه Ammonia tepida  Cushman, 1909  در جامعه زنده )بيوسنوز( و  غيرزنده )تافوسنوز( در ايستگاه هاي پژوهشی

سپاسگزاري
اين پروژه  از معاونت پژوهشي دانشگاه آزاد اسالمي واحد اسالمشهرکه در اجراي 

مجري و نويسندگان مقاله را حمايت کرده اند سپاسگزاري مي شود.
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Genera & species Bed Temperature
 (˚c)

Conductivity 
(ms) pH Dissolved Oxygen 

(mg/lit) Distribution

Ammonia beccarii Silty – Mudy Sandy 18 – 30.5 5.9 – 7.3 6.5 – 8.3 5 – 8.7 All Stations

Ammonia tepida Silty – Mudy Sandy 18 – 30.5 5.9 – 7.3 6.5 – 8.2 5 – 8.7 ST1, ST2, ST3, ST4, ST5 ST6 
ST7, ST8, ST11ST12, ST13, ST14

Amphistegina lobifera Silty – Mudy Sandy 23.2 – 27 5.9 – 6.9 7.6 – 8.2 6.4 – 8.5 ST7, ST9, ST11

Asterorotalia dentata Silty – Mudy Sandy 18 – 28 5.9 – 7.3 6.7 – 8.2 5 – 8.7 ST1, ST2, ST3, ST4, ST5 ST6 
ST7, ST8, ST11, ST13

Bolivina variabilis Silty – Mudy 25.4 – 27.5 6.2 – 6.9 6.5 – 7.6 6.6 – 8.5 ST7, ST12
Bulimina marginata Silty – Sandy 30.5 6.6 6.8 6.4 ST14
Cymbaloporetta sp. Silty – Sandy 22.8 – 23.2 6.1 – 6.3 7.9 – 8.3 6.7 – 6.8 ST9, ST10

Elphidium craticulatum Silty – Mudy Sandy 18 – 30.5 5 – 8.7 6.5 – 8.3 5.9 – 7.3 All Stations
Elphidium crispum Silty – Mudy Sandy 21.2 – 28 5 – 8.5 6.7 – 8.2 5.9 – 7.3 ST2, ST3, ST7, ST11, ST13

Elphidium sp. Silty – Mudy 18 – 25.4 5.1 – 8.5 7.1 – 7.6 6.5 – 6.9 ST1, ST7
Nonion sp. Silty – Mudy 18 – 27.5 5.1 – 8.6 6.5 – 7.7 6.2 – 7 ST1, ST4, ST7, ST12

Pseudononion japanicum Silty – Mudy 25.4 – 27.5 6.6 – 8.5 6.5 – 7.6 6.2 – 6.9 ST7, ST12
Reussella spinulosa Silty – Mudy 25.4 8.5 7.6 6.9 ST7
Rosalina floridensis Silty – Mudy 25.4 8.5 7.6 6.9 ST7

Rotalia trochidiformis Silty – Mudy Sandy 22.8 – 25. 4 6.7 – 8.5 7.6 – 8.3 6.1 – 6.9 ST7, ST9, ST10
Sagrinella lobata Silty – Mudy 18 – 30. 5 5.1 – 8.5 6.5 - 8 6.2 – 6.9 5ST1, ST7, ST8, ST12, ST14
Spirillina vivipara Silty – Mudy 22.9 – 25.4 8.4 – 8.5 7.5 – 7.6 6.7 – 6.9 ST5, ST7

جدول 1-  شرايط بوم شناختي روزن داران دارای پوسته هيالين در ايستگاه هاي پژوهشی

شکل 4-  درصد حضور گونه Asterorotalia dentata  Hofker, 1950  درجامعه زنده )بيوسنوز( و غيرزنده )تافوسنوز( در ايستگاه هاي پژوهشی

شکل 5-  درصد حضور گونه Elphidium craticulatum Fichtel & Moll, 1798  در جامعه زنده و غيرزنده )تافوسنوز( در ايستگاه هاي پژوهشی
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جدول 2-  فراواني روزن داران با پوسته آهک هيالين در 1 گرم از رسوبات در ايستگاه هاي پژوهشی

ST1			       51          13 					  6         ---        ---        ---       ---       2       ---       4          3        ---         ---        ---         ---          1         ---          80
ST2			       115         27 					  8        ---        ---        ---       ---       3       9         ---        2        ---         ---        ---         ---         ---         ---         164 		
ST3			       60          14 					  27        ---       ---        ---       ---       1       7         ---       ---       ---         ---        ---         ---         ---        ---          109
ST4			       39          12 					  24        ---       ---        ---       ---       1      ---        ---        7        ---         ---        ---         ---         ---        ---          83
ST5			       30	         14 					  6          ---       ---        ---       ---       13    ---         4        ---       ---         ---        ---         ---         ---        ---          67
ST6			       9	            5 					    1         ---       ---        ---       ---       1      ---         ---      ---       ---         ---        ---         ---         ---        ---          16
ST7			       51 	        26 					  13        5         ---        ---       ---       5       8          6        17       8            1          9           4           3         ---          156
ST8			       15		         8         1          ---       ---        ---       ---       12    ---        ---       ---      ---          ---        ---         ---         1          1            38
ST9			       2	            ---       7         ---        2          ---       2         8      ---        ---        2        8           ---        3           ---        ---         ---          34
ST10			     1	            ---      ---        ---        11        ---       11       2      ---        ---        ---      ---         ---        20         ---         ---        ---          45
ST11			     25	          13       2          5         ---        ---       ---       6      1          ---       ---       ---         ---        ---         ---         ---        ---          52
ST12			     18	          9        ---        ---        ---        ---       ---       15    ---        ---        1         3          ---         ---        ---         ---         1           47
ST13			     8	            7         3         ---        ---        ---       ---       4      1          ---       ---       ---         ---        ---        ---         ---         ---          23
ST14			     10	          6        ---        ---        ---         1        ---       6      ---        ---       ---       ---         ---        ---        ---         ---         ---          23
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Abstract
The study area includes a part of the northern strip of Persian Gulf coast, a distance of approximately 650 kilometers. The Persian Gulf is a marginal, 
semi-closed, and shallow sea with salty and warm water. It has a circular flow in a clockwise direction along the coast of Iran, caused by the high 
range of evaporation. The ecology characteristics of The Persian Gulf have created special microfauna among which the hyaline foraminifera were 
studied in this research. In addition to sampling of coastal sediments, physicochemical properties of water were measured. It was determined that 
the physicochemical factor affecting the development, abundance, and diversity of foraminifera is dissolved oxygen. In general, 29 genera and 
35 species of foraminifera were identified among them the most common foraminifera contain calcareous hyaline shell. The ratio of biocenosis 
to taphocenosis has a direct relationship with the amount of environmental pollutants. However, as the pollution rate is increased, the quantity 
and diversity of biocenosis species is decreased and the taphocenosis is upgraded. Another important factor in the abundance of foraminifera 
is the bed sedimentological characteristics, as the frequency of biocenosis and taphocenosis is higher within the fine-grained beds, whereas, in 
the low or absence of pollution, the abundance of protoplasm-containing shells within the silty-muddy beds is much higher than the other areas.
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