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چکیده
هدف از انجام این پژوهش ،شناسایی گونهای روزنهداران و آگاهی از ساختار جوامع این مایوفونهای کفزی در محدوده آبهای ساحلی
جزیره هرمز (خلیج فارس) است .نمونهبرداری طی یکسال (اسفند  1393تا آیان  )1394و در چهار فصل ،از شش ایستگاه در ناحیه زیرکشندی
پیرامون جزیره هرمز انجام شد .نمونههای رسوبی با استفاده از  Corerبا سطح  28/26سانتیمترمربع و پس از وقوع جزر از عمق یک متری
جمع آوری گردید و پس از تثبیت (با محلول فرمالین چهاردرصد) ،برای جداسازی با الک  500میکرون و شناسایی به آزمایشگاه منتقل شدند.
در این بررسی از  27گونه روزنهدار جمعآوری شده ،تعداد  12گونه متعلق به  17جنس از  14خانواده و شش راسته بودند .گونه
 Ammonia beccariiدر همه ایستگاهها بهطور مشخص دیده شد .همچنین بیشترین تنوع گونهای مربوط به جنس  Quinqueloculinaبوده و
جنسهای  Quinqueloculina ،Bolivina ،Elphidium ،Ammoniaو  Triloculinaعامل ایجاد شباهت با فون روزنهداران سایر سواحل
شمالی و جنوبی خلیج فارس بودند .نتایج نشان داد که تنوع گونهها و خانوادههای روزنهدار در مقایسه با سایر مناطق مورد مطالعه در خلیج فارس
کمتر بوده است و حضور گونههای شاخص اکوسیستمهای تحت استرس متعلق به دو زیرراسته  Rotalinaو  Miliolinaدر محدوده مورد بررسی
بیانگر احتمال وجود شرایط استرسزا در اکوسیستم باشد که نیازمند پایش عوامل ایجاد کننده استرس میباشد.
کلمات کلیدی :روزنهداران ،مایوفونها ،جزیره هرمز ،خلیج فارس
369
* پست الکترونیکی نویسنده

مسئولNargess_Mooraki@yahoo.com :

مورکی و همکاران

بررسی سیستماتیک روزنهداران کفزی در رسوبات آبهای ساحلی جزیره هرمز (خلیج فارس)

مقدمه
روزنهداران گروه متنوع و با تراکم قابل توجه از مجموعه بزرگ
مایوفنهای ساکن اکوسیستمهای آبی شور ،شیرین و لب شور متعلق
به گروه آغازیان ) Sarcodina (Protozoaبوده ( Baohuaو همکاران،
 )2005و مانند سایر بنتوزها نقش واسطهای و مهمی را در چرخه مواد
مغذی اکوسیستمهای آبی ایفا میکنند ( Risgaard-petersenو همکاران،
2006؛ 2002 ،Gooday؛  .)2000 ،Soltwedelاز آنجاکه روزنهداران
در قالب گونههای کفزی بهشدت متاثر از شرایط محیطی و همچنین
آالیندههای احتمالی وارده به اکوسیستم میباشند ،در مطالعات دیرین
شناسی زیست محیطی شاخص ارزشمندی بوده و در ارزیابی وضعیت
اکوسیستمها نیز سودمند هستند ( Moorakiو همکاران2016 a ،؛
 Sohrabi-Mollayousefiو 2010 ،Sahba؛  Van der zwaanو همکاران،
1999؛ 1995 ،Alve؛ 1991؛ 1991 ،Murray؛  .)1990 ،Alveلذا با
شناسایی جوامع روزنهدار کفزی و پراکنش مکانی و زمانی آنها و
همچنین با پرداختن به تاثیر فاکتورهای محیطی بر این جوامع و
برقراری ارتباط منطقی بین آنها میتوان از آنان برای پایش ،کنترل،
مدیریت و توسعه پایدار اکوسیستم استفاده نمود ( Pekeyو همکاران،
2006؛  Macfarlaneو  .)2001 ،Boothاز اینرو با توجه به فراوانی و
نقش حایز اهمیت روزنهداران از نقطه نظر اکولوژیک ،شناسایی الیههای
زمینشناسی ،برقراری ارتباط بین چاههای نفت (،)1986 ،Bolli
شناسایی و بررسی تنوع گونهای این گروه از موجودات در اکوسیستم
های آبی نیازمند انجام پروژههای تحقیقاتی میباشد .تحقیقات زیادی
از دهه  1970برروی روزنهداران انجام شده و به شناسایی تاکسونومی
و تکامل آنها پرداخته شده است ( Saitoو همکاران.)1977 ،Be ،
پس از اولین مطالعات  Fichtelو  )1798( Mollروزنهداران کفزی
خلیج فارس نیز در طول  50سال گذشته مورد توجه قرار گرفته و
تحقیقات متعددی بهمنظور بررسی آنها انجام شده است (،Farahani
1998؛  Elewiو 1989 ،Safawe؛ 1975 ،Haake؛ 1975 ،Houbolt؛
1973 ،Murray؛ 1970a؛  .)1950 ،Hensonاز جدیدترین پژوهشهای
سالهای دو دهه اخیر در مورد روزنهداران آبهای خلیج فارس و دریای
عمان میتوان به بررسی منطقه فالت قاره دریای عمان (Moghaddasi
و همکاران ،)2005 ،سواحل جزیره قشم ( Sohrabi-Mollayousefiو
همکاران،)2006 ،عسلویه ( Sohrabi-Mollayousefiو همکاران،)2010 ،
منطقه عسلویه ( Moorakiو همکاران )2012 ،و شمالغرب خلیج
فارس ( Nabaviو همکاران )2014 ،اشاره کرد .جزیره هرمز در 18
کیلومتری جنوبغربی بندرعباس واقع شده و با داشتن طیف وسیعی
از انواع اکوسیستمهای ساحلی شامل سواحل شنی ،صخرهای ،پهنههای
گلی جزرومدی ،جنگلهای حرا و آبسنگهای مرجانی ،اکوسیستم با
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ارزشی را پدید میآورد .از طرف دیگر استقرار صنایع در خط ساحلی این
ناحیه و همچنین فعالیت بخش صیادی شیالت و همچنین رفت و آمد
و پهلوگیری کشتیها و لنجها باعث شده است تا احتمال حضور طیف
وسیعی از انواع آالیندهها به این ناحیه تقویت شود (غالمدختبندری،
 .)1394پروژههای تحقیقاتی درخصوص شناسایی روزنهداران کفزی در
سواحل خلیج فارس همانطورکه در ابتدا عنوان شد ،صورت گرفته اما
تاکنون تحقیقی درخصوص بررسی نمونهها در خط ساحلی جزیره هرمز
صورت نگرفته است .هدف از انجام تحقیق حاضر شناسایی جوامع روزنهدار
کفزی نوار ساحلی جزیره هرمز براساس اختصاصات مرفولوژیک و مقایسه
آن با سایر اطالعات بهدست آمده در نوار ساحلی خلیج فارس میباشد.

مواد و روشها
نمونهبرداری از رسوبات بستر طی یکسال (اسفند  1393تا آیان
 )1394و بهصورت فصلی ،از  6ایستگاه (با سه تکرار) در آبهای ناحیه
زیرکشندی پیرامون جزیره هرمز انجام شد (شکل  .)1مختصات جغرافیایی
ایستگاههای نمونهبرداری در جدول  1نشان داده شده است .نمونههای
رسوبی در هنگام جزر با استفاده از ) corerبا سطح  28/26سانتیمترمربع(
از عمق  1متری جمعآوری شد و با استفاده از محلول فرمالین  %4تثبیت
شدند .نمونهبرداری و جداسازی پوسته روزنهداران بهروش MOOPAM
( )1999و شناسایی گونهها با استفاده از کلیدهای شناسایی معتبر
(2015 ،World Register of Marine Species؛ World Foraminifera
2010 ،Database؛  Loeblichو 1988 ،Tappan؛ 1964؛ ،Cushman
 )1969انجام شد .از نمونههای تهیه شده نیز با استفاده از لوپ مجهز
به دوربین تصویربرداری گردید (شکلهای  2تا .)7
جدول  :1مختصات جغرافیایی ایستگاههای نمونهبرداری
ایستگاه

طول جغرافیایی ()E

عرض جغرافیایی ()N

1

̋ 56 : 28 :06/3

̋ 27 : 0/2 :01/5

2

̋ 56 : 27 : 54/5

̋ 27 :0/2 : 01/8

3

̋ 56 :29 : 15/1

̋ 27 : 0/5 :00/7

4

̋ 56 :28 : 39/8

̋ 27 :0/5 : 16/8

5

̋ 56 : 25 : 19/3

̋ 27 :0/3 : 38/9

6

̋ 56 :26 : 08/3

̋ 27 : 0/4 : 51/9

1397  بهار،1  شماره،سال دهم
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 در تمامی ایستگاهها بهطورAmmonia beccarii ) که گونه2 (جدول
 همچنین بیشترین تنوع گونهای مربوط به جنس.مشخص دیده شد
 تصاویر روزنهداران محدوده مورد بررسی در. بودQuinqueloculina
. نشان داده شده است7  تا2 شکلهای

نتایج
12  تعداد، گونه روزنهدار جداسازی شده27 در این پژوهش از
 راسته شناسایی شدند6  خانواده و14  جنس از17 گونه متعلق به

)1393-94(  خلیج فارس- ردهبندی روزنهداران کفزی شناسایی شده در جزیره هرمز:2جدول
گونه

جنس

A. beccarii
Elphidium sp.
Rosalina sp.
Discorbis sp.
E. repandus
Unidentified I
Bolivina sp.
Q. seminulum
Q. poeyana
Q. bicostata
Q. polygona
Q. laevigata
Quinqueloculina sp.I
Quinqueloculina sp.II
T. terquemiana
S. depressa
Spiroloculina sp.I
Spiroloculina sp.II
Adelosina sp.
Textularia sp.I
Textularia sp.II
D. arborescens
Psammosphaera cf.
W. hemisphaerica
L. laevis
Dentalina sp.

Ammonia
Elphidium
Rosalina
Discorbis
Eponides
Unidentified
Bolivina

Quinqueloculina

خانواده
Rotaliidae
Discorbidae

Hauerinidae
Miliolida

Triloculina
Spiroloculina

Spiroloculinidae

Adelosina
Textularia

Textulariidae

Dendronina
Psammosphaera
Webbinella
Lagena
Dentalina

Halyphysemidae
Psammosphaeridae
Polymorphinidae
Lagenidae
Vaginulinidae

Rotaliida  تصاویرگونههای متعلق به راسته:2شکل
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Rotaliida

Eponididae
Uncertain
Bolivinitidae

Textulariida
Astrorhizida
Lagenida
Vaginulinida
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شکل :3تصاویرگونههای متعلق به راسته Miliolida

شکل :4تصاویرگونههای متعلق به راسته Textulariida

شکل :5تصاویرگونههای متعلق به راسته Astrorhizida
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شکل :6تصاویرگونههای متعلق به راسته Lagenida

شکل :7تصاویرگونههای متعلق به راسته Vaginulinida

بحث
در مقایسه جمعیت روزنهدار جزیره هرمز با جوامع روزنهداران
سایر بخشهای خط ساحلی خلیجفارس مشخص گردید که تعداد قابل
توجهی خانواده در مناطق دیگر شناسائی شدهاند که در منطقه و عمق
این مطالعه حضور آنها بهشرح ادامه بحث گزارش نشد .در مطالعه
 Sohrabi-Molayousefiو همکاران ( ،)2006شناسائی روزنهداران جزیره
قشم 44 ،گونه متعلق به  27جنس و  19خانواده معرفی شد ،که از
این میان خانوادههای ،Bulimindae ،Homosinidae ،Patellinidae
،Siphogenerinoidae ،Haplophragmoiddae ،Lituolidae ،Ellipsolagenidae
 Ciboidae ،Rosalinidaeدر جزیره هرمز علیرغم وجود فاصله 18
کیلومتری با جزیره قشم دیده نشد .همچنین در مطالعه دیگر توسط
 Sohrabi-Molayousefiو  )2010( Sahbaدرخصوص شناسائی جمعیت
روزنهداران سواحل عسلویه 8 ،خانواده گزارش شد که از آن میان
خانوادههای  Riveroinidae ،Peneroplidae ،Amphisteginidaeو
 Cymbalopoidaeدر پژوهش حاضر دیده نشد .در مطالعه Mooraki
و همکاران ( )2016 bدر شناسائی مرفولوژیک و مولکولی ساختار
جمعیتی روزنهداران خور هاله (در  2کیلومتری شرق دهستان نایبند)
– خلیج نایبند (بوشهر) از میان  5خانواده شناسایی شده ،خانواده
 Buliminidaeباعث تمایز جمعیت دو ناحیه خلیج نایبند و جزیره
هرمز گردید .در مطالعه ( Nabaviو  )2005 ،Zare Maivanدر خلیج

نایبند از میان  40گونه میوبنتوز 19 ،گونه روزنهدار شناسایی نمودند،
علت این تنوع عمق باالتر نمونهبرداری در مقایسه با مطالعات مورد
اشاره میباشد در بررسی انجام شده در بخشهای شرق و شمالی
آبهای محلی سواحل قطر در عمق کم تا حداکثر  36متر در حد
فاصل شرق بندر ( Umm Saidقطر) تا شمال الرویس (امارات متحده
عربی) 50 ،گونه روزنهدار شناسائی شد ،در این بررسی خانوادههای
 ،Peneroplidae ،Amphisteginidae ،Nummulitidaeسبب تمایز این
منطقه و جزیره هرمز گردیدند ( Boukharyو همکاران .)2011 ،در
مطالعه انجام شده توسط  )1979( Bahafzallahاز شرق ساحل دریای
سرخ (خلیج جده) ،نیز تنها خانواده  Peneroplidaeدر گزارش وی
ثبت گردید که در مطالعه حاضر دیده نشد .در پژوهش انجام شده در
سمت دیگر دریای سرخ در ( Qusier-MarsaAlamمصر) توسط Anan
( )1984خانوادههای  Valvulinidae ،Carternidaeو Peneroplidae
در آن منطقه دیده شد که در جزیره هرمز گزارش نگردید .در مطالعه
صورت گرفته در خلیج عقبه (در شرق صحرای سینا و غرب شبهجزیره
عربستان) توسط  ،)1983( Bashaچهار خانواده ،Amphisteginidae
 Peneroplidae ،Valvulinidaeو  Nummulitidaeدیده شد که در
جزیره هرمز نمونهای از آنها بهدست نیامد .طی مطالعه انجام شده
در سال  2011در مناطق کمعمق جنوبی ورودی خور عبدا(...خور
بصره) تاعمق حداکثر  50سانتیمتری و بخشهای جنوبی دلتای
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رودخانه اروند رود تا  30سانتیمتری ،جمعیت روزنهداران شناسائی
شد؛ در ناحیه خور ،خانوادههای گزارش شده شامل ،Hauerinidae
 Elphipidae ،Rotaliidae ،Lagenidae ،Spiroloculinidaeمیباشد و
در ناحیه دلتای رودخانه بهطور عمده خانوادههای ،Ellipsolagenidae
 Buliminidae ،Bolivinitidaeو  Rotaliidaeدر نمونهبرداری شناسائی
شدند درحالیکه تعداد کمی از اعضأ خانوادههای ،Textulariidae
 Rosalinidae ،Trichohyalidae ،Spiroloculinidaeو Cavelinelidae
گزارش شدند ( Onateو  .)2015 ،Lacunaدر مقایسه مشخص است که
ساختار جمعیتی روزنهداران جزیره هرمز نیز بهطور عمده با خانوادههای
گروه اول تطابق داشته است و این شباهت جمعیتی احتماالً به سبب
ساختار بستر مناطق مورد بررسی میباشد .البته باید عنوان نمود که
اعضأ متعلق به خانوادههای ،Bolivinitidae ،Carterinidae ،Asterigerinidae
،Ammodiscidae ،Valvulinidae ،Cibicididae ،Verneuilinidae
 Nummulitidaeو  Spiroloculinidaeبهطور عمده ساکن بخشهای
عمیقتر بوده و از اینرو در مطالعه حاضر با توجه به عمق کم نمونه
برداری و همچنین سایر مطالعات با عمق کم بررسی گزارش نمیشوند.
جدول  3به مقایسه گونههای روزنهدار شناسائی شده در مطالعه
حاضر با نمونههای گزارش شده در سایر بخشهای خلیج فارس
پرداخته است .در مطالعه  Nabaviو همکاران ( )2014که به شناسائی
روزنهداران ناحیه شمال و غرب خلیج فارس پرداخته است ،در اعماق
بین  13تا  77متر در  26ایستگاه  93گونه گزارش شد .گونههای
غالب در این مطالعه  52تا  88درصد جمعیت را بهخود اختصاص داده
و  4تا  34درصد مابقی به گونههای زیرغالب ( )subdominantتعلق
دارد ،گونههای غالب متعلق به  5جنس ،Spiroloculina ،Ammonia
 ،Triloculina ،Quinqueloculinaو  Bolivinaمیباشد ،به شکلی که
خانوادههای  ،Miliolidae ،Rotaliidaeسپس  Nubeculariidaeنیز به
عنوان خانوادههای غالب معرفی میشوند .در ایستگاههای شماره ،27
 36 ،34و  ،39ترانسکت خطی ساحلی استان هرمزگان ،تحقیق
 Nabaviو همکاران ( )2014گونههای غالب شامل ،Ammonia beccarii
Quinqueloculina ،Spiroloculina sp.5 ،Spiroloculina excavata
 ،seminulaو گونههای زیرغالب شامل ،Bolivina multicostata
 Triloculina sp.و گونههای نادر شامل ،Elphidium excavatum
 ،Lagena sulcataو  L.semistriataمیباشند ،با مقایسه گونههای
شناسائی شده در جزیره هرمز ،شباهت زیادی از نقطه نظر گزارش
حضور گونهها دیده میشود )1960( Phleger .عنوان کرد که گونههای

،Buccella frigid،Ammonia beccarii ،Quinqueloculina seminula
و  Elphidium discoidalاز گونههای ویژه مناطق ساحلی محسوب
میشوند که البته خاص محیطهایی با رسوبات هولوسین (آخرین دوره
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زمینشناسی) نیز محسوب میشوند (2006 ،EncarnaCao؛ ،Bensonen
 .)1997جنس  Quinqueloculinaو گونههای مرتبط با آن هدف
مطالعه  )1973( Cherifدر قسمتهای شمالشرق دریای مدیترانه،
 )1980( El-Nakhalدر بخش جنوبشرق دریای سرخ بود .حضور این
جنس همچنین به سبب وجود صخرههای مرجانی و طبیعت گرم خلیج
فارس ( 20تا  40درجه سانتیگراد) ( Titelboimو همکاران)2016 ،
گزارش شده است که میتوان حضور آن را در جزیره هرمز نیز بهعنوان
متنوعترین جنس به این دلیل توجیه نمود.
بهطورکلی با جمعبندی و مقایسه مطالعات صورت گرفته میتوان
بیان داشت که احتماالً تنوع گونهای روزنهداران در برخی مناطق
کاهش یافته است ،بهطوریکه  Nabaviو همکاران ( )2014شاخص
اکولوژیک تنوع ˊ Hرا نسبتاً کم محاسبه نموده اند و گونههای فراگیر
را بهعنوان گونههای غالب معرفی نمودند ،این شرایط به احتمال زیاد
به سبب افزایش میزان استرسهای محیطی میگردد که باعث کاهش
تنوع گونهای وافزایش جمعیت برخی از گونههای مقاوم شده است
( .)1981 ،Grayدر این راستا در بسیاری از مطالعات ( Moorakiو
همکاران2016 ،؛  Nabaviو همکاران2014 ،؛  )1995 ،Alveگونههای
Spiroloculina ،Quinqueloculina seminula ،Ammonia beccarii
 Triloculina sp. ،excavataبهطورکلی بهعنوان گونههای فرصت طلب
شناسائی شدهاند .همچنین گزارش  )2013( ROPMEو Saidova
( )2010نیز مؤید کاهش جمعیت مایوفنهای شمالغرب خلیج فارس
ازجمله روزنهداران میباشد.
با بررسی مطالعات صورت گرفته در بخشهای مختلف خلیجفارس
میتوان گونه  Ammonia beccariiرا گونهای مقاوم از بخشها و عمقهای
مختلف بهخصوص سواحل ایرانی معرفی نمود ( Nabaviو همکاران،
2014؛ 1998 ،Farahani؛ 1997 ،Rahmati؛ .)1966 a,b ،Murray
جنس  Elphidiumنیز مطابق با گزارش  .)1966 a,b( Murrayدر خط
ساحلی رسوبات گلی بهعنوان جنس با فراوانی باال معرفی میشود که
با تحقیق حاضر و همچنین  Javauxو  )2003( Scottنیز مطابقت دارد.
زیرراسته  Rotalinaو  Miliolinaرا میتوان به شاخص مناطق شور
خورها و مقاوم به استرس متعلق به بسترهای گلی و شنی معرفی نمود
( Pascualو همکاران2008 ،؛  .)1966 a,b ،Murrayشباهت جمعیت
روزنهداران سواحل جنوبی و شمالی خلیجفارس بیشتر بهدلیل جنسهای

،Triloculina ،Quinqueloculina ،Bolivina ،Elphidium ،Ammonia
و  Lagenaمیباشد .فراوانی جنسهای خانواده  Hauerinidaeمتعلق
به زیرراسته  Miliolinaمعرف مناطق گرم با پوشش علفی ()Sheltered
و کمعمق دریایی میباشد (.)2013 ،Madkour
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5

4

3

2

1

*

گونهها

5

4

3 2

Elphidium incertum mexicanum

*

*

*

*

1
*Δ

*

*

*

Ammonia beccarii var. tepida

E. discoidal

*

Ammonia dentata

E. advenum

*

Ammobaculites agglutinans
Amphistegina lessonii

Eponides repandus

*

A. lobifora

E. berthelotianus

Articulina sagra

Fissurina marginata

Asterigerina simplex

F. serrate
*

*

*

Asterorotalia dentate

Florilus asterizans

A. inflata
*

*

*

B. variabilis

Glomospira sp.

*

B. robusta

Lagena laevis

*

B. aff. diformis

Nodophthalmidium antillarum

B. nitida

Operculina costata

*

B. spissa

Pararotalis inermis

*

B. tectiformis

Pateoris hauerinoides

*

*

Buccella frigida

P. pertusus

Carterina spiculotesta
Cibicides lobatulus

*

Psammosphaera cf.

Clavulina angularis

*

Pseudohauerina sp.

Cribrononion frigidium

*

Pseudohauerinella dissidens

*

C. gerthi

Pseudomassilina pacificensis

*

Cribrostomoides jeffresii

Pyrgo anomala

*

Cribroelpdium gutheri

*

*

*

Q. aff aspera

*

Q. angulata

*
*

*

Rotalia trochidiformis

*

Rupertianella rupertiana

Discorbis sp.
D. nitida

*
*

Q. auberiana

*

Cymbaloporetta sp.

Quinqueloculina agglotinanas

Q. angularis
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B. pupoides

*

Pyrgo sp.

*

Bulimina marginata

Peneroplis planatus

P. proteus
*

B. multicostata
B. striatula

Planispirillina terquemi
*

*

Miliolinella subrotundo

*

*

Bolivina sp.

Globorotalia sp.

L. sulcuta
*

Adelosina sp.

F. lagenoides

Gaudryina sp.
*

Ammonia beccarii

E. crispum

E. poeyanum
*

گونهها

Dendronina arborescens
Dendritina ambigua

*

Dentalina sp.
Q. bidentata

*

Q. colomi
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5

4

3

*

*

*

*

*

*

2

1
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5

3 2

1
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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

*

*

4

مورکی و همکاران

*

S. laevvigata
S. hadai

Q. laevigata
Q. parkeri
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

*

*

*

*

T. rugosa

*

Q. seminula

T. conica

*

Q. dimidiate

*

Q. costata

*

T. sp. I

*

*

T. sp. II

*

Q. schrebersii

Triloculina affinis

*

Q. stelligera

T. sidebottomi

*

Q. trigonula

T. earlandia

*

Q. villafranca

T. howchini
*

*

Q. sp.III

*

T. inflata

Rosalina sp.
R. columbiensis

T. linneiana

*

R. globularis

T. meoinflata

*

Reophax scotti

T. reversaformis

*

T. marioni

T. rotundata
T. planciana

*

T. oblonga
T. auadrata
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3 2

4

T. sterigillata

5
*

T. subgranulata
T. terquemiana

*
*

T. tricarinata
T. trigonula

*
*

T. trihedral
T. tubiformis
Triloculinellus sp.
Webbinella hemisphaerica

*

گونهها

1

2

3

4

5

 :1مطالعه حاضر ،جزیره هرمز
 :2منطقه عسلویه ( Moorakiو همکاران)2012 ،
 :3شمالغرب خلیج فارس گونههای غالب ( Nabaviو همکاران،
)2014
 :4عسلویه ( Sohrabi-Mollayousefiو )2010 ،Sahba
 :5جزیره قشم ( Sohrabi-Mollayousefiو همکاران)2006 ،
 :Δدر مطالعه حاضر Ammonia beccarii a & b
* :حضور گونهها

*

عدم حضور نمونه از خانواده  Peneroplidaeدر جزیره هرمز را نیز
میتوان بهعلت عدم وجود زیستگاه علفهای دریایی عنوان نمود ،برای
مثال جنس  Peneroplisبا فراوانی  %39و سپس جنس Quinqueloculina
را با فراوانی  %38بهترتیب فراوانترین جنسهای روزنهداران خط ساحلی
 Al-Dammamتا  Al-Khafjمعرفی شدند .خانواده Peneroplidae
بیشتر در مناطق جنوبغربی خلیج فارس (خلیج  Tarutدر نزدیکی
عربستان) و بهمقدار کمتر در سواحل شمالی خلیج فارس و سواحل
کویت یافت میشود ( Titelboimو همکاران .)2016 ،زیرراسته Rotaliina
در سواحل شمال بهخصوص خط ساحلی بوشهر و بندرعباس از فراوانی
بیشتری در مقایسه با سواحل جنوبی برخوردارند .همانطورکه قبالً
عنوان شد ،نمونههایی از این زیرراسته نظیر جنسهای ،Ammonia
 ،Elphidiumویژه محیطهای با استرس زیاد مانند شوری غیرطبیعی
هستند ( Nabaviو همکاران2014 ،؛  Mohamedو همکاران2013 ،؛
 Moorakiو همکاران .)2012 ،بهطورکلی  )1968( Murrayعنوان داشت
که این زیرراسته در مصبها و خلیجها که بهطور طبیعی از شوری
باالتری در مقایسه با محیطهای دریایی برخوردار هستند ،غالب میباشند.
در تأیید این شرایط  Moghadasiو همکاران ( (2009نیز گزارش نمودند
که جنسهای  Spirolocolina ،Quinqueloculinaو  Textulariaتنها
در ایستگاههای غربی (خلیجفارس) منطقه مورد مطالعه دیده میشوند.
حبیبی و همکاران ( )1392نیز حضور گونه  Ammonia beccariiو
جنسهای  ،Elphidiumو  Discorbisاز خانواده  Discorbidaeمتعلق
به زیر راسته  Rotalinaرا در خلیج گرگان گواهی بر دامنه باالی تحمل
شرایط محیطی توسط این نمونهها میدانند و همچنین Ammonia b.
بهعنوان فراوانترین گونه معرفی گردید که توانسته است با شرایط
محیط حاشیهای ساحل با شوری بیثبات تطابق یابد .البته توجیه دیگر
این محققان درخصوص فراوانی جنسهای  Ammoniaو ،Elphidium
جایگاه آنها بهعنوان اولین مصرفکنندگان در زنجیره غذایی و

همچنین حضور آنها در نواحی کمعمق با شرایط نفوذ نور میباشد.
همچنین کمتر بودن نمونههای روزنهدار در مطالعه حاضر در مقایسه
با سایر نواحی خلیجفارس را میتوان از دیدگاه دیگر با توجه به
یافتههای  Moghadasiو همکاران ( )2009توجیه نمود که در ایستگاه
مورد مطالعه  M2در تنگه هرمز ،فراوانی نمونههای روزنهدار در مقایسه
با سایر ایستگاهها کاهش مییابد که آن را بهدلیل ورود جریان متراکم،
فوق شور و گرم از تنگه هرمز توجیه مینماید و همچنین متغییر بودن
شرایط محیطی ایستگاههای ساحلی در مقایسه با ایستگاهی عمیق
میباشد و از اینرو گونههای استینو را نمیتوان در مطالعه حاضر
مشاهده نمود .البته الزم بهذکر است غالمدختبندری و رضائی ()1394
نوار ساحلی جزیره هرمز را نسبت به عناصر سرب ،آرسنیک و کروم
آلوده گزارش کردندکه عامل آن را نیز فرسایش واحدهای سنگی
موجود در جزیره و فعالیتهای انسانزاد گزارش نمودند.
با مطالعه نمونههای بهدست آمده از ایستگاههای ساحلی کمعمق
جزیره هرمز ،میتوان عنوان نمود که تنوع گونهها و خانوادههای
روزنهدار در مقایسه با سایر مناطق مورد مطالعه در خلیج فارس کمتر
است که میتواند بهدلیل عدم وجود زیستگاه گیاهان علفی و همچنین
استرسهای وارده به اکوسیستم باشد ،زیرا در مقیاس گستردهتر
 Nabaviو همکاران ( )2014نیز مقدار عددی شاخص ˊ Hرا برای
روزنهداران در  26ایستگاه خلیجفارس حداقل  0/9تا حداکثر  1/6گزارش
نمود .البته پیشنهاد میگردد تا بررسی جوامع روزنهداران در این جزیره،
در اعماق بیشتر نیز صورت گیرد تا جمعبندی دقیقتری از وضعیت
اکوسیستم این محل بتوان بهدست آورد .جنس و گونههای شاخص
اکوسیستمهای تحت استرس متعلق به  2زیرراسته  Rotalinaو Miliolina
در این جزیره میباشند .جنسهای ،Bolivina ،Elphidium ،Ammonia
 Triloculina ،Quinqueloculinaبهطور عمده مسؤل شباهت سواحل
شمالی و جنوبی خلیج فارس هستند.
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