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  مقدمه
اي،  چینـه   تهاي غربی ایران مرکزي، یک واحد سنگدر قسم

به طور عمده کربناتی، شـاخص بـا تغییـرات سـنی الیگوسـن      
بـه دنبــال  . وجـود دارد ) ســازند قـم ( پسـین تـا میوسـن پیشـین    

اي در  گــذاري قــاره  رخــداد پیــرنئن و یــک دورة رســوب   
اي از غرب ایران مرکزي از مـاکو تـا    الیگوسن پایینی، باریکه

شده  رونده پوشیده می ریان، با یک دریاي پیشجنوب جازمو
نظـر در همـه جـا     روي دریـاي مـورد  روي و پسپیش زمانو 

در در منطقـه گــوغر   ).1385آقانبـاتی،  ( یکسـان نبـوده اســت  

چنـدانی   میوسـن گسـترش  هـاي الیگو  نهشتهشمال شهر بافت، 
هـاي پراکنـده و کـم ضــخامت    نداشـته و بـه صـورت رخنمون   

هـا از   چه در منطقه مورد مطالعـه نهشـته  اگر . شود مشاهده می
 ولــی، نــدا آهکــی و مــارنی تشــکیل شــده ســنگ واحــدهاي 

سـازند قـم در نـواحی شـمال      يهاي متنوع برش الگـو  چرخه
ثیر أهــا تحـت تــ  ایــن نهشـته . باشـد  بافـت قابــل تشـخیص نمــی  

ها  فرآیندهاي تکتونیکی قرار نگرفته و در بسیاري از آنها الیه
  . اند ندهباقی ماافقی  تقریباً

  هاي رسوبینشریه علمی ـ پژوهشی رخساره
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  نقشه راههاي دسترسی به برش مورد مطالعه: 1شکل
  )1388بختیاري، اقتباس از (

 

منطقـه گـوغر،    پیشـین  میوسـن  اسـتراکدهاي مطالعـه  با هدف 
انتخـاب گردیـد و    یک برش چینه شناسی به نام برش جفریز

آن  اسـتراکودهاي  و پـالئواکولوژي  ژگیهاي دیرینه شناسی وی
اساسـاً شـامل سـنگ     مـذکور  برش. مورد مطالعه قرار گرفت

مـارن  هـاي   الیـه  هایی ازتناوب باهاي نازك تا ضخیم الیه آهک
از مهمتـــرین بررســـیهاي انجـــام شـــده بـــر روي . دباشـــ مـــی

حسـینی پـور   مطالعـات  توان بـه   استراکدهاي استان کرمان می
  . اشاره کرد) 1387(و دریسی ) 1385(، حسنی )1383(

رده استراکدها متعلق به شاخه سخت پوستان بوده و مشخص 
دد د متعـ یـ اسـکلتی خـارجی و زوا   به دارا بودن بدنی بندبنـد، 

د استراکدها یهاي نرم بدن و زواقسمت ،پس از مرگ. باشد می
به صـورت کامـل و    (Carapace)از بین رفته و تنها کاراپاس 

آینـد  مـی  هـاي مجـزا بـه صـورت فسـیل در      یا به صورت کفه
استراکدها در شیلها و مارنهـا بسـیار فـراوان    ). 1383وزیري، (

ه اهمیـت  بوده و در تعیین سـن طبقـات و بـوم شناسـی دیرینـ     
دلیـل واکـنش سریعشــان   ه بـ  ایـن موجـودات   .بسـیاري دارنـد  

نسبت به تغییرات محیطی، براي مطالعات پالئواکولوژي بسیار 
مختلفـی مـورد   را محققـان   پالئواکولوژي استراکدها. ندمناسب

آنتونیـا و   ؛ دال1978سـوین،  ( انـد دادهبررسی و مطالعـه قـرار   
ــیو،  ــا،  ؛ دال2001بوس ــی2003آنتونی ــات،   ؛ پ ــک و بودرگ پی

در این تحقیق سـعی شـده بـا توجـه بـه اسـتراکدهاي        ).2004
و بررسی رونـد تغییـرات آنهـا در     جفریزیافت شده در برش 

طول ستون چینه شناسی، شرایط اکولوژیکی دیرینه حاکم بر 
  .این ناحیه مورد مطالعه قرار گیرد

  
  موقعیت جغرافیایی و راههاي دسترسی به برش مورد نظر

  کیلـــومتري 50ورد مطالعــه در اســتان کرمــان در    بــرش مــ  
  کیلــومتري شــرق گــوغر، در مســیر جــاده 15شــمال بافــت و 

 مختصـات جغرافیـایی آن  . گـوغر قـرار گرفتـه اسـت     ــ  بافت
باشـد  میعرض شمالی  ˝23΄28˚29و طول شرقی ˝20΄34˚56

  .)2و 1شکل(

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 مشخصات چینه شناسی برش جفریز

آهـک و مـارن   سـنگ   شامل ریز اساساًبرش چینه شناسی جف
از این بـرش  . ستو حاوي انواع مختلفی از ماکروفسیلهابوده 

  :شود تقسیم میزیر بخش عمده  سهشناسی به  نظر چینه
 رسـوبی ـ   هاي آتشفشانیپایین ترین بخش این برش را سنگـ 

(Volcano-sedimentary)   بـه ائوسن تشکیل داده که معموال ً
  . وندش رنگ قرمز دیده می

هاي نازك تا ضـخیم  واحد رسوبی بعدي شامل سنگ آهک ـ
 باشد که معموالً به رنگ زرد تا کـرم روشـن بـوده و    الیه می

 شـده جهت مطالعـات فسـیل شناسـی از آنهـا نمونـه بـرداري       
  .است

دهد که  ل میهاي مارنی تشکی واحد رسوبی باالیی را نهشته ـ
هـا   ن الیـه رنـگ ایـ  . هسـتند هاي آهکـی  داراي تناوبی از سنگ

اسـتراکدها از آنهـا    همطالعـ  و بـراي  استکرم روشن  معموالً
  ).3شکل (عمل آمده است ه نمونه برداري ب



43       کرمان )شمال بافت(و پالئواکولوژي آنها در ناحیه جفریز  پیشین معرفی استراکدهاي میوسن 

 

  
  

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  روش مطالعه
مطالعـه و شناسـایی اسـتراکدها از رسـوبات مـارنی       به منظـور 

متري برداشـت  سانتی 20تا   15نمونه از عمق  18منطقه تعداد 
گـرم از هـر    500گاه ،ه پس از انتقال آنها به آزمایشگردید ک

 مــش 120 و 60 ،30هــاي از الکشــو و و شســتبــا آب نمونــه 
در این بررسی رسـوبات بـاقی مانـده بـر روي     . عبور داده شد

مش مورد مطالعه و بررسی قرار گرفـت و کارهـاي    60الک 

ــورت     ــتراکدها ص ــه اس ــر روي جامع ــاري ب ــازي و آم جداس
ناســایی اســتراکدها و مطالعــات آمــاري، پــس از ش. پــذیرفت

هـاي جامعـه اســتراکدها   ویژگی نمودارهـاي مربوطـه ترســیم و  
الزم بـه ذکـر اسـت کـه بـر مبنـاي       . مورد بررسی قرار گرفت

ها شناسـایی و  استراکدهاي غالب در هر الیه مارنی، استراکد
هـا تفکیـک و مـورد    هـا، نمونـه  ها و گونـه بر مبناي تشابه جنس
ت و پس از درصدگیري، درصد هر نمونـه  شمارش قرار گرف

  .شددر هر الیه مشخص و ترسیم 
  

  بحث
استراکدهاي شناسایی شده در منطقه مورد بررسی از فراوانی 

گونه به  21جنس و  19و تنوع خوبی برخوردار بوده و شامل 
  :استشرح زیر 

Acanthocythereis dunelmensis, Actinocythris sp., 
Argilloecia triangularis, Aurilia sp., Bairdoppilata 
sp., Celtia cephalonica, Coasta tricoastata, 
Cyptheropteron turgidium, Cytherella dissimilis, 
Cytherella obesa, Cytherella sp., Cytherelloidea 
sp., Cytheridea Josephina, Krith sp., Legitimocyther 
sp., Neonecidea gerda, Pontocythere sp., 

 )با اندکی تغییرات ؛1374، .برگرفته از سهیلی، م(موقعیت جغرافیایی، نقشه زمین شناسی محدوده مورد مطالعه : 2شکل 

نماي نزدیک از رخنمون : 3شکل
  مورد مطالعه
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Poropontocypris sp., Quadrocytheris symmetric, 
Ruggieria sp., Xestoleberis sp., 
نحوه توزیع و پراکندگی اسـتراکدها در ایـن بـرش در طـول     

 ).4شـــکل( ســـتون چینـــه شناســـی نشـــان داده شـــده اســـت
درصد مجموعـه اسـتراکدها را بـه     90پدوکوپیدها که حدود 

  :باشندمی زیر شامل جنسهاي ،دنده خود اختصاص می
Acanthocythereis, Actinocythris, Argilloecia, 
Aurilia, Bairdoppilata, Celtia, Coasta, Cyptheropteron, 
Cytheridea, Krith, Legitimocyther, Neonecidea, 
Pontocythere, Poropontocypris, Quadrocytheris, 
Xestoleberis. 

ن مجموعه را بـه  درصد از ای 10کوپیدها نیز که حدود پالتی
و  Cytherella شــامل جنســهاي   انــدخــود اختصــاص داده 

Cytherelloidea 5شکل (باشند می(.  
 نظیـر منطقـه   از وز بـه دسـت آمـده   بنتـ داران روزن توجه بهبا 

Austrotrillina howchini ،Eulepidina dilatata ،
Meandropsina anahensis  وPeneroplis farsensis  و

 ،)1966( بزرگ نیـا مقایسه آنها با مطالعات انجام شده توسط 
) 1385( حسنی ،)1383( حسینی پور ،)1967(آدامز و بورژوا 

هـاي  سـن نهشـته   تـوان مـی  )2007( رمضانی دانـا دانشیان و  و
الزم بـه  (پیشنهاد کرد ) تانین آکی(میوسن پیشین را مورد نظر 

زي در ایـن   داران کـف  ذکر است کـه مطالعـه بـر روي روزن   
جـنس و گونـه منجـر گردیـده      22سـایی  رخنمون نیـز بـه شنا  

  .است
  

  پالئواکولوژي استراکدها
ن مختلفی مـورد بررسـی و   امحقق را ئواکولوژي استراکدهاپال

آنتونیـا و بوسـیو،    ؛ دال1978سـوین،  (انـد  مطالعه قـرار گرفتـه  
ــا،  ؛ دال2001 ــک و بودرگــات،   ؛ پــی2003آنتونی ). 2004پی

مهمتــرین عوامــل محیطــی  اکســیژن محلــول در آب یکــی از
ــواع اســتراکدها نقــش    اســت کــه در توزیــع و پراکنــدگی ان

در ) 1991(واتلـی   بـه عقیـده  . کنـد  مهمی را ایفا می اساسی و
ــب محیط ــیژن،     اغل ــم اکس ــنش و ک ــر ت ــوژیکی پ ــاي اکول ه

) Cytherelloide و Cytherella  ( کوپیـد استراکدهاي پالتـی 

بـه دلیـل تغذیـه خـاص و تولیـد مثـل خـود در محـیط غالــب         
شوند و در عوض از تنوع و فراوانـی پدوکوپیـدها کاسـته     می
کوپیدها بـه دلیـل تغذیـه نـوع      ارت دیگر پالتیبه عب. شود می

خواري و صفحات برانشی زیادي که جهـت ایـن نـوع     صافی
یش تغذیه و نیز تنفس در سطح شکمی خود دارند باعث افـزا 

اســتراکدهاي امــا  ،شــوند بیشــتر اکســیژن محلــول در آب مــی
شـکارچی،  ( هاي متنـوع تغذیـه خـود   پدوکوپید به دلیل روشـ 

داشـته،   کمتـري  صفحات برانشـی ) ارخو خوار و رسوب الشه
مـت کـافی نداشـته و از    لـذا در شـرایط کمبـود اکسـیژن مقاو    

عــالوه بــر ایـن، نحــوه تولیــد مثــل  . شـوند  محـیط حــذف مــی 
کوپیدا در افزایش مقاومت این گروه از اسـتراکدها در   پالتی

ایـن اسـتراکدها   . بـه سـزا دارد   یشرایط کمبود اکسـیژن نقشـ  
حفره شکمی خود نگه داشته و پس نوزادان خود را مدتی در 

لـذا   و سـازند  معین در داخل آب رها مـی  یاز طی مدت زمان
ــن موجــ  امکــان ــزایش  بقــاي ای ودات در شــرایط نامســاعد اف

در حالی که پدوکوپیدها تخم خود را در داخـل آب   یابد می
رها نموده و نوزاد بالفاصله پس از تولـد وارد محـیط شـده و    

. رود ایط محیطـی از بـین مــی  سـاعد بـودن شـر   در صـورت نام 
 کوپیدها غالب شده بنابراین در شرایط کمبود اکسیژن، پالتی

وزیـري،  (دهنـد   و پدوکوپیدها درصـد کمـی را تشـکیل مـی    
که در برش مورد مطالعه  با توجه به موارد فوق و این). 1383

هر دو گروه اسـتراکدها حضـور داشـته و از تنـوع و فراوانـی      
تـوان نتیجـه گرفـت کـه محـیط       مـی خوبی نیـز برخوردارنـد،   

ــتراکدها   ــت اس ــب زیس ــدون   اغل ــافی و ب ــیژن ک داراي اکس
ی سـایر  این موضوع با فراوانـ . هاي اکولوژیکی بوده استتنش

یـد  أیداران و ماکروفسـیلها نیـز ت   هاي فسیلی ماننـد روزن گروه
ــی ــرددم ــود تز . گ ــاد در کاراپــاس   یهمچنــین وج ینــات زی

لـت بـر وجـود اکسـیژن     استراکدهاي منطقه مورد مطالعـه دال 
نمایـد، زیـرا در محیطهـاي کـم اکسـیژن،       در محیط می کافی
  .ندخوردارینات بسیار کمی بریداران و استراکدها از تز روزن
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پس از شناسایی استراکدها و مطالعـات آمـاري، نمودارهـاي    
ها مـورد  مربوطه ترسیم گردید و ویژگیهـاي جامعـه اسـتراکد   

هـاي   الزم به ذکر است که بعضی از الیه. بررسی قرار گرفت
مارنی یا به دلیـل فقـدان اسـتراکد و یـا بـه دلیـل پـایین بـودن         

  .اند آماري لحاظ نگردیده پژوهشهايفراوانی استراکدها در 
 )6 شـکل (هاي فراوانـی اسـتراکدها   طور که در نمودار همان

کوپیـد   پالتـی  به علت وجـود اسـتراکدهاي   ،شود مشاهده می
ــد  ،Cytherella dissimilis، Cytherella obese ماننــ

  جفریز برش نمودار پراکندگی استراکدها در ستون چینه شناسی :4شکل
 

  نمودار درصد فراوانی انواع استراکدها در برش مورد مطالعه: 5شکل 
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Cytherella sp.  وCytherelloidea sp. با درصدهاي متغیر 
وجــود اســتراکدهاي    بــا توجــه بــه   و G4در الیــه مــارنی  

، Acanthocythereis dunelmensisهمچــون  يپدوکوپیــد
Actinocythris sp. ،Argilloecia triangularis ،Aurilia 

sp. ،Bairdoppilata sp. ،Celtia cephalonica ،Coasta 

tricoastata ،Cyptheropteron turgidium ،Cytheridea 

Josephina ،Krith sp. ،Legitimocyther sp. ،Neonecidea 

gerda ،Pontocythere sp. ،Poropontocypris sp. ،
Quadrocytheris symmetric ،Ruggieria sp.  و

Xestoleberis sp. اکولوژیکی در آرامش نسبی بـوده   محیط
کوپیــد   یــک گونــه اســتراکد پالتــی    تنهــا وجــود  . اســت

)Cytherella dissimilis (  ــدود ــا ح ــد 5ب ــی درص و  فراوان
در  وجود استراکدهاي گـروه پدوکوپیـد بـا درصـدهاي بـاال     

 همـان . اسـت بیانگر محـیط اکولـوژیکی آرام    G7الیه مارنی 
ــور ــارنی    ط ــه م ــه در الی ــت    G9ک ــاهده اس ــل مش ــود قاب نب

ــی ــد پالت  Cytherella dissimilis، Cytherellaهاي کوپی

obese، Cytherella sp.  وCytherelloidea sp.  ــزو  نیـ
درصـد، نشـان    25تـا   7متغیر  فراوانیبا  هايوجود پدوکوپید

دهنـده برقــراري محـیط اکولــوژیکی بسـیار آرام و مســاعد و    
بـه علـت    G12در الیـه مـارنی   . باشـد نش مـی فاقد هرگونه تـ 

بــا  Cytherella obesa  و Cytherella dissimilisوجـود  
درصد مجدداً شـرایط نسـبی از لحـاظ آرامـش بـر       25حدود 

مجـدداً بـه علـت     G17در الیـه  . فرما بوده است محیط حکم
کوپیـد مجـدداً شـرایط اکولـوژیکی     استراکدهاي پالتـی  نبود

. فاقد هرگونه تنش حـاکم شـده اسـت    بسیار آرام و مساعد و
 3که قابل رؤیت است چون فقـط   چنان، G20در الیه مارنی 

ــود دارد و   ــتراکد وجــ ــه اســ ــه آن  2جــــنس و گونــ گونــ
)Cytherella obese و Cytherella sp. (درصد  80ود با حد

توان نتیجه گرفت کـه شـرایط   ، میمتعلق به پدوکوپیدهاست
همـان طـور   . بوده اسـت  محیطی بسیار پرتنش و فاقد آرامش

بـاالي سـتون    دارسه الیه مارنی اسـتراکد  شودکه مالحظه می

فاقـد اسـتراکدهاي راسـته    ) G31و  G22 ،G27(چینه شناسی 
 ،Cytherella dissimilis، Cytherella obese( کوپید پالتی

Cytherella sp.  وCytherelloidea sp. ( کـه بیـانگر    اسـت
مساعد و فاقد هرگونه تـنش   شرایط اکولوژیکی بسیار آرام و

. باشـد  چینـه شناسـی مـی   در این الیه و قسمتهاي باالیی ستون 
هـاي مـارنی ابتـدایی     الیهتوان نتیجه گرفت که در بنابراین می

آرامـش نسـبی، در الیـه     شرایط آرامش و) G7و  G4(ستون 
هاي تون شــرایط آرامـش کامــل و فاقــد تنشــ مـارنی میــانی ســ 

ــوژیکی  ــوو ) G17(اکول ــیار   م أت ــوژیکی بس ــرایط اکول ــا ش ب
هاي در قسـمت . بر محـیط حـاکم بـوده اسـت     )G20(نامناسب 

شـرایط آرامـش کامـل و    ) G31و  G22 ،G27(باالیی ستون 
ــ  ــد تنش ــیط    فاق ــر مح ــراوان ب ــا اکســیژن ف ــوژیکی ب هاي اکول

  .فرما بوده است حکم
  

استراکدهاي شناسایی شده در منطقه زیست پهنه بندي 
  مورد مطالعه

، اســتراکدهاي موجــود در بــرش اي زیســت چینــه دیــدگاهاز 
  :گروه قرار داد سهتوان در  جفریز را می

حضـوري   چینـه شناسـی   استراکدهایی که در طول سـتون  ـ1
 ..Aurillia sp مانند پیوسته دارند

روند  یکی از عوامل انقراض از بین می دلیلگروهی که به ـ 2
، Celtia cephalonica ،Cythereidea Josephina  ماننــد

Cytherella dissimilis و Quadrocytheris symmetric.  
بار در طول  گروهی که حضوري یگانه دارند و فقط یک ـ3

  ..Cytherelloidea spشوند مانندستون چینه شناسی ظاهر می
ست که شرایط محـیط رسـوبی در   ا اطالعات فوق بیانگر آن

  .طول ته نشینی رسوبات حوضه در تغییر بوده است
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  در برش مورد مطالعه G20و  G4 ،G7 ،G9 ،G12 ،G17ههاي شمار مونهنمودارهاي فراوانی انواع استراکدها در ن: 6شکل  
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  گیرينتیجه
دهـد  منطقه مورد مطالعه نشان مـی در بررسیهاي چینه شناسی 

ــا   پیشــین هــاي میوســننهشــتهکــه  ــه مــورد مطالعــه ب در ناحی
قـرار   ائوسن رسوبی هاي آتشفشانی ـ دگرشیبی بر روي واحد

احی جنـوب غربـی   ایـن ناپیوسـتگی در اغلـب نـو    . انـد  گرفتـه 
ــر روي   .شــودکرمــان مشــاهده مــی بررســیهاي انجــام شــده ب

گونـه   21جـنس و   19برش جفریز به شناسایی  دراستراکدها 
) گــوغر(کــه بــراي اولــین بــار از ایــن منطقــه  همنجــر گردیــد

از  وزداران بنتـ با مطالعه استراکدها و روزن. دنشوگزارش می
 ،Austrotrillina howchini، Eulepidina dilatata جملـه 

Meandropsina anahensis و Peneroplis farsensis  در
 )آکـی تـانین  (نظر میوسـن پیشـین   هاي مورد منطقه سن نهشته

ــین ت ــت عی ــده اس ــد . گردی ــر چن ــه   ه ــورد مطالع ــه م در منطق
ــا از واحــدهاي  رخســاره ــارنی تشــکیل  ســنگ ه آهکــی و م

ا هـ  هاي متنـوع سـازند قـم در ایـن نهشـته      چرخهاند، ولی  شده
 کوپیـد  پالتـی  با توجه به کمبود اسـتراکدهاي  .شود دیده نمی

) Cytherella وCytherelloidea( و تنـــــــوع و فراوانـــــــی 
محیط زیست استراکدها که توان نتیجه گرفت پدوکوپیدا می

بدون تنشهاي اکولوژیکی و داراي اکسیژن کافی بـوده  اغلب 
  .است

  در برش مورد مطالعه G31و  G22 ،G27 هاي شمارهنمودارهاي فراوانی انواع استراکدها در نمونه: 6شکلادامه 
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  گزاريسپاس
بخشـی از   کـه ان سسـه آمـوزش عـالی کرمـ    ؤاز منگارندگان 

، تشــکر و قــدردانی انــدپذیرفتــه پــژوهش راهــاي ایــن هزینــه
  .نمایند می

 
Plate 1  
Figs. 1-2: Cytherella sp., Lateral right valve view, 
×83, × 90. 
Fig. 3: Quadrocytheris symmetric Hornibrook, 
1952, Lateral right valve view, ×71.  
Fig. 4: Neonecidea gerda, Maddocks 1969, Lateral 
right valve view, ×65.  
Figs. 5- 6: Poropontocypris sp. Figs.5, 6: Lateral 
right valve view, ×72, × 90. 
Figs. 7- 8, 11: Bairdoppilata sp. 

Figs.7, 11: Lateral left valve view, ×70, × 80. 
Fig.8: Lateral right valve view, ×85. 

Fig.9: Pontocythere sp. Lateral right valve view, 
×72.  

Fig.10: Argilloecia triangularis Sars, 1870, Lateral 
right valve view, ×120.  
Fig.12: Actinocythris sp. Lateral left valve view, 
×93.  

 
 
Plate 2 
Fig.1: Xestoleberis sp. Lateral left valve view, 
×120.  
Fig.2: Aurilia sp. Lateral left valve view, ×95.  
Fig.3: Ruggieria sp. Lateral left valve view, ×101.  
Figs.4, 6, 7: Coasta tricoastata Neviani, 1933. 

Figs.4, 7: Dorsal view, ×79, ×90. 
Fig.6: Lateral left valve view, ×79.  

Fig.5: Celtia cephalonica Uliczny, 1969, Lateral 
left valve view, ×111.  
Fig.8: Cytherella obesa Brady, 1849, Dorsal view, 
×89.  
Figs.9, 10: Cythereidea josephina Bosquet, 1852 

Fig.9: Lateral right valve view, ×90 
Fig.10: Lateral left valve view, ×90.  

Figs.11, 12: Quadrocytheris symmetric 
Hornibrook, 1952, Dorsal view, ×133, ×133.

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Plate1 
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