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 داران كفزي در رسوبات ساحل جنوبي درياي خزر، شناسايي روزنه

  فاصل بهنمير تا بابلسر حد

 755:پستي صندوق بابل واحد اسالمي، آزاد دانشگاه شيالت گروه :*فاطمه قانع •

 755:پستي صندوق بابل واحد اسالمي، آزاد دانشگاه شيالت گروه :حامد منوچهري •

 155 :صندوق پستي سوادكوه واحد اسالمي، آزاد دانشگاه طبيعي منابع گروه :بابك مقدسي •

 755:پستي صندوق بابل واحد اسالمي، آزاد دانشگاه شيالت گروه: مينا صدوق •

  1391تير  :تاريخ پذيرش                      1391ارديبهشت : تاريخ دريافت

        

  درياي خزر، كفزي، بابلسر، بهنمير ندار شناسايي، روزنه ::::كلمات كليديكلمات كليديكلمات كليديكلمات كليدي

داران كفزي ساحل  به منظور شناسايي روزنه تحقيقدر اين 

جنوبي درياي خزر در منطقه بابلسر تا بهنمير، از رسوبات اعماق 

داران كفزي آن  برداري شده و روزنه متر نمونه 20كمتر از 

 1389از رسوبات بستر، در فصل پاييز . شناسايي و بررسي شدند

 1/0مدل هيدروبيوس با مساحت (با استفاده از گراب ون وين 

عمق  3 ترانسكت و هر يك شامل 3در (ستگاه اي 9از  ،)مربعمتر

در اين بررسي از . برداري شد نمونه) متري 20و  10 ،5

گونه  2كفزي جداسازي شده از رسوبات بستر، تعداد  اندار روزنه

 Ammonia( خانواده شناسايي شد 2جنس از  2متعلق به 

beccarii caspica، Elphidium littorale caspicus .(

كفزي در تمام محدوده مورد بررسي حضور داشتند و داران  روزنه

در تمام   Ammonia beccarii caspicaجهانيي  گونه

  .ايستگاهها غالب بود

اكثرا از اعضاء داران موجودات تك سلولي هستند كه  روزنه

ميليمتر و  5/0ي كوچكتر از  موجوداتي با اندازه(دائمي مايوفون 

شوند و درصد  بستر درياها محسوب مي) ميكرون 100بزرگتر از 

). 9(ي لب شور و شيرين سكونت دارند هادر آب هاكمي از آن

شوري و ساختار  ي محيطي از قبيل درجه حرارت، زندهعوامل غير

مهمترين عوامل موثر بر ساختار جمعيتي رسوبي بستر، از 

هاي  داران كفزي بوده و به همين جهت به عنوان شاخص روزنه

هاي آبي مورد  آگاهي از شرايط محيطي اكوسيستم برايمناسبي 

ي اين جانداران پس از مرگ  پوسته). 6( گيرند استفاده قرار مي

). 11( دكن رسوب كرده و در تشكيل سنگهاي رسوبي شركت مي

تواند شاخصي  داران مي ي روزنه هاي ناهنجار پوسته جود ريختو

از آلودگي محيط بنتيك و حضور عوامل آالينده در زيستگاه اين 

داران كفزي نيز يكي از مهمترين  فسيل روزنه. )6( جانداران باشد

تعيين (ابزار كاربردي در تحقيقات جغرافيايي و پالئونتولوژي 

و در تحقيقات بوده ) گذشتههاي  محيطي دوره شرايط زيست

بررسي حاالت غيرطبيعي  ).13(باشند  شناسي مفيد مي اقيانوس

هاي مهم در بررسي سالمت  از شاخص داران، روزنه پوستهساختار 

وجود ناهنجاري در پوسته اين . آيد بشمار مي محيط بنتيك

ها در محيط زيست آنان  تواند معرف وجود آالينده جانوران، مي

 ghane_paria_23@yahoo.com :پست الكترونيكي نويسنده مسئول
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و    pH،بندي رسوبات ساختار رسوبي بستر شامل دانه. )10( باشد

داران  غلظت مواد مغذي تاثير زيادي بر ساختار جمعيتي روزنه

در مطالعات انجام شده در رسوبات بستر درياي خزر  .)7( دارد

جنس شناسايي شد  10دار متعلق به  گونه و زير گونه روزنه 13

ايستگاه با عمق  12كه از  )1387( يمقدسهاي  بررسي در ). 1(

تنوع متر و در فصل زمستان انجام گرفت،  100تقريبي كمتر از 

و استراكوداى ) فورامينيفرا(داران  زيستي و الگوي پراكنش روزنه

كفزى در رسوبات فالت قاره درياي عمان، به منظور شناسايى 

اى و تعيين ارتباط ميان تنوع و تراكم آنان با عوامل  گونه

 25دار متعلق به  گونه روزنه 52ى بررسى شد و تعداد غيرزيست

 Ammoniaكه گونه  گرديدخانواده شناسايى  16جنس از 

beccarii و  يبردار نمونه .در تمام ايستگاهها حضور داشت

نشان  شيك رهيرسوبات در سواحل جزاز كمي و كيفي  يبررس

داران و  هروزن مانندميكروفوناي موجود در جزيره داد كه 

استراكودها، نقش بسزايي را در تعيين ميزان آلودگي، تعبير و 

 كنند هاي رسوبي و پالئواكولوژي منطقه ايفا مي تفسير محيط

)3(.   

هاي غذايي  داران در زنجيره برخالف اهميت روزنه

 به عنوان  هاهاي آبي و امكان استفاده از آن اكوسيستم

كنون بي، تاهاي رسو هاي زيستي مناسب در محيط شاخص

جامعي در مورد تنوع و تراكم اين جانداران در سواحل مطالعات 

جنوبي درياي خزر انجام نشده و بيشترين اطالعات مشابه در اين 

داران كفزي خليج فارس و درياي عمان  مورد، مربوط به روزنه

توان به مطالعات مقدسي و همكاران  از جمله مي .است

و نبوي  )1386(  و صهبا سهرابي ماليوسفي ،)الف1388(

اين بررسي حاضر با هدف شناسايي بنابر. اشاره كرد )1383(

داران كفزي درياي خزر در محدوده سواحل بهنمير  اي روزنه گونه

تر در  تايج آن براي انجام مطالعات جامعتا بابلسر انجام شده تا ن

مورد تنوع و تراكم اين جانداران در نواحي جنوبي درياي خزر 

در اين حاضر  تحقيقضمن آن كه  .استفاده قرار گيرندمورد 

 كفزي داران مربوط به روزنه نتايجبوده و تمام  ديجد كامالٌمنطقه 

 .گردد كشور گزارش ميبار در نياول يآن برا

 )1387(برداري در اين تحقيق مطابق با روش مقدسي  نمونه

برداري از رسوبات بستر، در  نمونه .انجام شد )1387(منوچهري و 

 ترانسكت و هر يك شامل 3در (ايستگاه  12از  ،1390فصل بهار 

 ).1 شكل(انجام شد ) متر 20 و 15، 10 ،5ايستگاه با عمق  4

 موتوري برداري با استفاده از قايق هاي نمونهدسترسي به ايستگاه

توسط طناب مدرج شده با (انجام شده و پس از تعيين عمق 

ايستگاه توسط هر مختصات جغرافيايي  ،)م متريفواصل ني

برداري از  نمونه. ثبت گرديد )GPS(مكان ياب جهاني  دستگاه

مدل هيدروبيوس با (با استفاده از گراب ون وين رسوبات بستر 

 برداري از اجتماعات انجام شده و نمونه )مربعمتر 1/0مساحت 

 )ميليمتر 28با قطر دهانه (با وارد كردن لوله پالستيكي  ميوبنتوز

آوري و در ظروف  رسوبات جمعسطح از  سانتيمتري 5تا عمق 

هر نمونه رسوب، از يك گراب  .ندپالستيكي دربدار تخليه شد

و در ظروف پالستيكي دربدار تخليه شد براي  آوري جمع

 يك(محلول رزبنگال از  ،هاي زنده نمونهپروتوپالسم گيري  رنگ

 10( محلول فرمالينها از  نمونه تثبيت براي و )رم در ليترگ ميلي

آوري شده به  هاي جمع انتقال نمونهپس از  .شداستفاده ) درصد

توسط الك با  هاي رسوبي هر ايستگاه داخل آزمايشگاه، نمونه

ميكرون در زير جريان ماليم شير آب شسته و به  63چشمه 

 كه قبال مشخصات روي آن(هاي مربوط به هر ايستگاه پليت

با   ها در داخل دستگاه آوناين پليت .، انتقال يافت)نوشته شده

ساعت قرار داده  8درجه سانتيگراد و به مدت  80تا  70دماي 

ها را خارج كرده و پس از اين مدت نمونه .شد تا كامال خشك شد

به خالص  تتراكلريدكربنبرابر حجم  3 ريخته و با افزودن در بشر

دار آن در سطح و ستون هاي صدفنهآرامي هم زده شد تا نمو

سپس با سرريز كردن محلول در . تتراكلريدكربن شناور شوند

هاي مورد نظر جدا شده و پس از تبخير نمونه كاغذ صافي

دار در پليت  نمونه ميوبنتوز صدف) در زير هود(تتراكلريدكربن 

داران موجود در نمونه خشك درون  روزنه .اي تخليه شد شيشه

مشاهده شده و ) لوپ(اي، در زير استريوميكروسكوپ  هپليت شيش

جداسازي ) شماره سه صفر(با استفاده از قلم موي ظريف نقاشي 

قوطي فيلم (دار كوچك  بظروف پالستيكي در بهو سپس  شده

و داران جداسازي   روزنه )8و  5( ندشد نگهداريمنتقل و ) عكاسي

 .)14و  12 ،1( شدندشناسايي 
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  برداري در ساحل جنوبي درياي خزر

  ي مورد بررسي هبرداري در محدود

Elphidium littorale caspicus   كه گونه

Ammonia beccarii caspica جود داشت ها و در تمام ايستگاه

  ). 2شكل(ي ديگر غالب بود 

  عرض جغرافيايي  

)درجه شرقي(   

 

 طول جغرافيايي

)درجه شمالي(  

52° 7″/05  ′48   36°   44 ″6/33  ′  

″7/31  ′47  52° ″8/25  ′45   36° 

″2/35  ′46  52° ″1/10 ′46   36° 

″1/49  ′43  52° ″8/54  ′43   36° 

″1 /59 ′43  52° ″2/52  ′44   36° 

″6/26  ′43  52° ″9/17  ′45   36° 

″7/37  ′40 52° ″1/15  ′43   36° 

″5/01 ′40 52° ″1/16  ′44   36° 

″7/45  ′39  52° ″1/54  ′44   36° 

        يافته علمي كوتاه             پژوهشي محيط زيست جانوري  

  

  

برداري در ساحل جنوبي درياي خزر يستگاههاي نمونها  موقعيت : 1 شكل

برداري در محدودمشخصات جغرافيايي ايستگاههاي نمونه :1 جدول

گونه  2در اين بررسي از كل محدوده مورد بررسي از تعداد 

گونه  2دار كفزي جداسازي شده از رسوبات بستر، تعداد 

). 1جدول (خانواده شناسايي شد  2جنس از 

 Ammonia beccarii:هاي شناسايي شده عبارت بودند از

caspica، Elphidium littorale caspicus

Ammonia beccarii caspica

ي ديگر غالب بود  و نسبت به گونه

  

 شماره ايستگاه

 

)متر(عمق ايستگاه   

 

D1 5 

D2 10 

D3 20 

E1 5 

E2 10 

E3 20 

F1 5 

F2 10 

F3 20 

پژوهشي محيط زيست جانوري   –فصلنامه علمي   

در اين بررسي از كل محدوده مورد بررسي از تعداد 

دار كفزي جداسازي شده از رسوبات بستر، تعداد  روزنه

جنس از  2متعلق به 

هاي شناسايي شده عبارت بودند از گونه

 نام ترانسكت

 كرفون

(D) 

 ميرود

(E) 

 دانشگاه مازندران

(F) 
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  :باشد برداري بقرار زير مي داران در منطقه نمونه بندي روزنه رده

  گونه             خانواده                              جنس                  زير رده                                       

                            Rotalidae                              ROTALINA Ammonia beccarii caspica               Ammonia  

Elphidium littorale caspicus              Elphidium                            Elphididae                                                    

  

       

  

  

  

  

  

littorale caspicus   Elphydium                                                            Ammonia beccarii caspica  

 

  داران كفزي در محدوده مورد بررسي اي شناسايي شده روزنهه گونه :2شكل

حاصل از جداسازي و شمارش صدفداران واجد پوسته  نتايج

تفكيك شده به چهار گروه كلي (برداري  در ايستگاههاي نمونه

ها و شكم  اي داران پالنكتونيك، دوكفه داران كفزي، روزنه روزنه

داران برحسب تعداد در هر  فراواني روزنهو  3 در جدول) پايان

ي غالب  گونه .نشان داده شده است 4در جدول  نمونه رسوب

 .بوده است Ammonia beccarii caspicaداران كفزي  روزنه

هاي ريختي در ساختمان  ها داراي ناهنجاري برخي از نمونه

. بيشتر بود  Fو  E تعداد آنها در ايستگاههاي ناحيه. پوسته بودند

داراي ناهنجاري ريختي در ساختمان تعداد افراد  3 در جدول

  . پوسته نيز نشان داده شده است

 

حسب تعداد در هر نمونه رسوب رفراواني صدفداران ب :3 جدول  

 

  ايستگاه 

  صدفداران

 Fزير ناحيه  Eزير ناحيه  Dزير ناحيه 

D1  D2  D3  E1  E2  E3  F1  F2  F3  

 430 627 100 1357 75 69 800 114 20  كفزيداران  روزنه 

 --- --- --- --- --- --- --- --- ---  داران پالنكتونيك روزنه 

 158 50 77 200 33 24 140 --- ---  ها اي دوكفه 

 66 31 4 172 1 --- 90 --- ---  پايانشكم 

 654 708 181 1729 109 93 1030 114 20  جمع كل 

 3 9 2 8 --- --- 2 --- ---  داران ناهنجار روزنه 
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  داران برحسب تعداد در هر نمونه رسوب فراواني روزنه : 4 دولج

 

  ايستگاه 

  صدفداران

 Fزير ناحيه  Eزير ناحيه  Dزير ناحيه 

D1  D2  D3  E1  E2  E3  F1  F2  F3  

 Ammonia beccari caspica  20 110 796 65 75 1355 100 625 425  

 Elphidium sp.  ---  4 4  3  ---  2   ---  2  5  

  ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---  ---  ---  داران پالنكتونيك روزنه 

  430 627 100 1357 75 69 800 114 20  داران فراواني كل روزنه 

داران  روزنهدهد كه  بررسي نتايج حاصل از اين تحقيق نشان مي

فراواني  حضور داشته وهاي مورد بررسي  در تمام ايستگاهكفزي 

 اين .آنها در مقايسه با ساير صدفداران ميوبنتيك، بسيار بيشتر بود

ي  امر نشان دهنده اين. مطابقت دارد 1390مورد با نتايج صدوق 

شرايط بنتيك مناسب براي زيست اين جانداران در  ساحل جنوبي 

با بررسي  .باشد درياي خزر در محدوده بابلسر تا بهنمير مي

، ان كفزي مورد مطاله در اين تحقيقدار ي پراكنش روزنه محدوده

داران كفزي  توان موارد زير را در مورد الگوي پراكنش روزنه مي

  :بيان كرد  درياي خزر

ي مورد بررسي  در تمام منطقه  Ammonia beccariiي  گونه

اطراف  ،)2( دار در رسوبات خليج چابهار اين روزنه. مشاهده شد

هاي ايراني خليج فارس و درياي عمان نيز  ، بخش)3(ي قشم  جزيره

ي  اين امر به دليل سازگاري زياد اين گونه. )5( گزارش شده است

در سال . )5(باشد  هاي رسوبي مي با شرايط متفاوت محيط جهاني

هاي درياي خزر گزارش شد  هم اين گونه در تمام قسمت 1968

)1.( 

در تمام  Elphidium littorale caspicusي  گونه

برداري مشاهده شد، چنانچه تعداد قابل  هاي نمونه ايستگاه

  ). 1(اي از اين گونه در تحقيقات پيشين هم گزارش شد  مالحظه

  

        منابع منابع منابع منابع 
 ؛.ن.كونداكوف، ن ؛.ج.ل وينوگرادف، ؛.ا.ي بيرشتين،- 1

 .1968 ،.ن.رومانوف، ن و .و.ت آستاخوف، ؛.اس.م كوون،

لودميال دليناد و فضه  :ترجمه. خزر درياي مهرگان بي اطلس

تا  12  .ايران شيالت تحقيقات مؤسسه انتشارات. 1379. نظري

48. 

شناسي، بوم شناختي  مطالعات رسوب .1376 ،.نژاد، ع حبيب- 2

ايستگاه راديويي تا دهانه پزم  و ميكروفونستيك خليج چابهار از

 بهشتي ارشد، دانشگاه شهيدنامه كارشناسي  پايان .)بندر كنارك(

 .صفحه 313 .تهران

بررسي تراكم  .1386. صهبا، مو . يوسفي، مسهرابي مال- 3

داران بنتيك و تركيب كاني شناختي رسوبات پهنه جزر و  روزنه

شناسي كاربردي و  سومين همايش زمين. مدي جزيره كيش
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