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  مقدمه
پهنه مطالعه و بررسی زیستگاه هاي دریایی و آگاهی از ویژگی هاي زیستی و غیرزیستی آن امکان شناخت بهتر و جامع تر ساختار اکولوژیک 

ه هاى آبى را فراهم نموده و می تواند جهت شناخت بیشتر، حفاظت بهتر و بهره برداري پایدار از این منابع ارزشمند طبیعی، در اعمال برنام
 .است آبیمورد استفاده قرار گیرد. یکی از موارد مهم در این میان، شناسایی ساختار جوامع کفزي اکوسیستم هاي  ریزي هاي مدیریتی مناسب

). این دریاچه به واسطه موقعیت جغرافیایی، جدا شدن et al,2003  Grigorovich دریاي بسته خزر بزرگترین دریاچه لب شور جهان است (
به فرد در جهان  %) آن بعنوان یک اکوسیستم منحصر42هاي بومی (هاي زیستی و تعداد گونهها، ترکیب و میزان شوري، نوع گونهاز اقیانوس

 به را منطقه این آن ساحلی ناحیه و خزر دریاي آبزیان و محیطی زیست هاي گونه .نوع)Volovik and Korpakova 2004,(مطرح است 

موجودات مهم بنتوزهــــا موجوداتی هستندکه به نوعی وابسته به  است.  تبدیل کرده جهان در موجود هاي اکوسیستم ارزشمندترین از یکی
اهمیت این گروههاي زیستی را به وضوح   این موضوع مهمی در تغدیه سایر جانوران بخصوص ماهیان دارنددریاي خزر می باشند که نقش 

) آغازیانی تک سلولی هستند( Foraminiferaروزنه داران (. و لذا بررسی این جانوران نقش مهمی در تولیدات ماهیان دارد نمایان می سازد
ه دارند) که پوسته اي اطراف بدن ترشح کرده و پاهاي کاذب متعدد خود را به منطور تغدیه و تک سلولی یوکاریوت هستند که یک یا چند هست

تحرك، از طریق سوراخ ها و روزنه هاي موجود در پوسته خود به اطراف خارج می کنند. این جانواران در آب هاي شور، شیرین و لب شور از 
ي جهان زندگی می کنند و در محیط هاي آبی جهان به صورت کفزي یا پالنکتونیک مناطق کم عمق ساحلی تا اعماق بسیار زیاد اقیانوس ها

نشان دهنده شرایط اکوسیستم می باشد و هر گونه تغییري در وضعیت اکوسیستم بر این  روزنه داران).Murray, 1979یافت می شوند(
  سیستم می باشد..جانوران اثر می گذارد بنابراین این جانوران به نوعی نشان دهنده شرایط اکو

  
 ها مواد و روش

رسوبات بستر در لگن پالستیکی تخلیه شد. در هر انجام شد  وین -گرب ون  توسط 50و  20، 10، 5نمونه برداري در بند امیر آباد  در اعماق 
وارد کردن لوله پالستیکی با قطر دهانه (براي میوبنتوز) با  1بار نمونه برداري از رسوبات توسط گراب انجام گرفت.نمونه رسوب شماره  3ایستگاه 

سانتیمتر مکعب رسوب)، در سطح سالمی از رسوبات تخلیه شده از هر گراب، درون  33میلیمترو تا عمق پنج سانتیمتري رسوب (تا حجم  29
ال با غلظت یک گرم در لگن پالستیکی جمع آوري شد و در ظرف پالستیکی دردار تخلیه شد. به هر ظرف حاوي نمونه رسوب ، محلول  رزبنگ

در آزمایشگاه براي .MOOPAM,2010)(درصد تثبیت شد 5محلول فرمالین با لیتر (براي رنگ گیري نمونه هاي زنده) اضافه  کرده سپس
 Burgess,2001 And  Pavlyuk and)شد شسته آب شیر زیر در میکرون، 63 الک در رسوب نمونه جداسازي روزنه دارن،

Trebukhova,2005)  ساعت، هشت مدت به و شد منتقل دیش پتري داخل به به منظور جداسازي مایوفوناي صدفدار مانده باقی رسوبات 

با افزودن تتراکلریدکربن (در زیر هود) و سرریز کردن محلول در  سپس .شد خشک کامال آون، داخل در سانتیگراد، درجه 80 تا 70 دماي در
تتراکلریدکربن (در زیر هود) ، نمونه میوبنتوز صدف دار با استفاده از قلم موي ظریف نقاشی (شماره سه صفر) در پس از تبخیر  کاغذ صافی، 

، از  براي مشاهده و شمارش روزن دارانظروف پالستیکی دردار کوچک (قوطی فیلم عکاسی) جداگانه اي نگهداري و شماره گذاري شد
  نه ها  از کلید هاي شناسایی ذیل استفاده گردید.استریومیکروسکوپ (لوپ) وبراي شناسایی  گو

  ) (Cushman, 1969،)   ( Murray, 1979 ،Loeblich and Tappan,1988 ) ( ،1379، اطلس بی مهر گان دریاي خزر

Benthic foraminifera of eastern Aegean sea (turkey) systematic and auto ecology)( ،(foraminiferal genera 
and their classification plates)  
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 نتایج و بحث

، Ammonia beccarii ،Ammonia tepida ،Ammonia parkinsoniaدار کفزي ( در این پژوهش تعداد شش گونه روزنه
Elphidium sp. ،Miliammnia fusca  وAmmotium sp.شد. گونه کاسموپولیتان  )، متعلق به چهار جنس از سه خانواده شناساییA. 

beccarii  در رسوبات همه ایستگاه هاي نمونه برداري غالب بوده وM. fusca   متر مشاهده شد. بیشترین  10تنها در نمونه هاي رسوبی عمق
  متر بود. 10تنوع و تراکم روزنه داران کفزي در محدوده مورد بررسی در عمق 

  مشاهده می شود. Plate1که رده بندي هر یک به ترتیب در ذیل و تصویر آنها در 
Kingdom PROTISTA 
    Subkingdom Protozoa 
        Phylum Sarcomas gophora Honigberg and Balamuth, 1963 
            Subphylum Sarcodina Schmarda, 1871 
              Class Granuloreticulosea De Saedeleer,1934 
                  Order Foraminifera Eichwald, 1830 
                      Suborder Rotaliinda Delage & Herouard, 1896 
                          Superfamily ROTALIACEA Ehrenberg, 1837 
                              Family ROTALIIDAE Ehrenberg, 1839 
                                  Genus Ammonia Brunnich, 1772 
                                       Species Ammonia beccarii Linne, 1758 
                                       Species Ammonia tepida Cushman, 1909 
                                       Species Ammonia pakinsonia Cushman, 1909 

  

صدف آزاد و محدب الطرفین و خط درزها مشخص و منحنی شکل می باشد. سطح نافی با تزئینات دانه اي  :Ammoniaخانواده  سیستماتیک
عدد می رسد. در دور بیرونی  33هاي صدفهاي درشت میکروسفري به  برجسته و مشخص بوده و دهانه درون حاشیه اي است.تعداد کلی حجره

 Ammonia beccariiمعموال هفت حجره وجود دارد و رشد نامنظم آخرین دور از ویژگی هاي خاص این صدف ها محسوب می شود. گونه 
شود. در تمامی ایستگاه هاي تحقیقاتی به واسطه داشتن منطقه نافی خیلی باز همراه با شکاف هاي خط درزي و یک دکمه بزرگ مشخص می 

 Ammoniaاست . اما فرورفتگی خطوط درز در این گونه بیشتر از  Ammonia beccariiمشابه گونه  Ammonia tepida گونه

beccarii  است. درگونهAmmonia parkinsonia .صدف داراي تحدب بیشتري نسبت به دو گونه قبلی می باشد  
Suborder Rotaliinda Delage & Herouard, 1896 
    Superfamily ROTALIACEA Ehrenberg, 1837 
        Family ELPHIDIIDAE Galloway, 1933 
            Genus Elphidium de Montfort 

  

رار دارد. تعداد پیچش صدف تروکواسپیرال ، پالنواسپیرال یا بدون پیچش است. دهانه در حاشیه داخلی ق  Elphidiidae :خانواده سیستماتیک
  دورهاي پیچش محدود می باشد.

خلفی توخالی با پلهاي متناسب با آنهاست.اغلب فاقد دهان بیرونی است، دهان بصورت یک ردیف منافذ در Elphidium : سیستماتیک جنس  
  پایه سطح جداري می باشد و به ندرت شکاف مانند است.

Suborder AMMODISCIDA  
    Family SILIINIDAE  
        Genus Miliammnia   Heron-Allen and Earland,1930 
             Species Miliammnia fusca 
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