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  چکیده
و  کپالنکتونی روزن دارانمتر ضخامت یکی از برشهاي با رخساره پالژیک سازند سروك است و شامل میکروفسیلهایی از  712برش تنگ چنارباشی با 

در محیطهاي عمیق و محیطهـاي کـم    این فسیلهادهد که شان میبررسی الیگوستژینیدهاي این سازند ن. باشدآلبین میانی تا سنومانین می هايالیگوستژینید
در . بهترین محیط احتمالی براي الیگوستژینیدها بخشهاي ابتدایی حاشیه شلف عمیق است. عمق پرانرژي وجود ندارند یا داراي فراوانی بسیار کمی هستند

  .رسد با اعماق زیاد سازگاري دارندشوند و به نظر میگزارش می راي اولین بار از ایرانب Colomiosphaera و Cadosinaجنسهاي این پژوهش 
 

  .الیگوستژینید، سازند سروك، تنگ چنارباشی، ایالم :هاي کلیديواژه
  

  مقدمه
اي نفتـی از دیربـاز   حوضه رسوبی زاگرس بـه عنـوان حوضـه   

 واحـدهاي سـنگی زاگـرس عمـدتاً    . مورد توجـه بـوده اسـت   
یکـی از مهمتـرین آنهـا     حاوي ذخایر هیدروکربنی بـوده کـه  

گروه  بنگستان شامل سازندهاي کژدمی، سروك، سورگاه و 
سازند سروك در ایـن گـروه غالبـاً نقـش سـنگ       .ایالم است

کند و شامل دو رخسـاره نریتیـک   مخزنی کربناته را بازي می
در فارس و خوزستان و رخسـاره پالژیـک در لرسـتان اسـت     

ــین ا    ــاط ب ــا هــم ارتب ــاره ب ــن دو رخس ــد کــه ای ــتی دارن . نگش
الیگوستژینیدها در هر دو ریزرخساره حضور دارنـد، ولـی در   

؛ 1372 مطیعـی، ( تر دارندرخساره پالژیک حضوري پررنگ
 Adames et؛ James & Wynd, 1965 ؛1385آقانبـاتی،  

al., 1967( .تنگ چنارباشی متشکل  برش سازند سروك در
، تمیـز متر تناوب سنگ آهک رسـی، سـنگ آهـک     712از 
گ آهک گلوکونیتی و شیل آهکی است کـه بـا سـیمایی    سن

هـک  آروي تنـاوب شـیل و سـنگ    بـر  مقاوم و صـخره سـاز   
هــاي نیــز بــه ســنگ آهک و از بــاالقــرار گرفتــه ســازند گــرو 

هـدف  . شودزودفرسا با سیماي پست سازند سورگاه ختم می
از انجام این تحقیق، بررسی محیط دیرینه الیگوسـتژینیدها بـه   

  هاي رسوبینشریه علمی ـ پژوهشی رخساره
                      172-162):  2( 4، 1390زمستان 

Sedimentary Facies 
Winter 2012,  4 (2): 162-172  
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ند جنس جدید الیگوستژینید براي اولـین بـار   همراه معرفی چ
  .از ایران است

سازند سروك را معرفی ) James & Wynd )1965اولین بار 
کردنــد و ســن آلبــین پســین تــا تــورونین پیشــین را بــراي آن  

ــد ــنهاد نمودنـ ــاس ) Wynd )1965. پیشـ ــر اسـ روزن داران بـ
ه ، جلبکها و رادیولرها، زونهاي زیستی شمارپالنکتون و بنتوز

ــا  20 ــراي آن در نظــر گرفــت کــه زون زیســتی    29ت  25را ب
 ,.Adames et al. داراي بهتـرین گسـترش در لرسـتان اسـت    

با مطالعه الگوستژینیدهاي سازند سروك در لرسـتان  ) 1967(
را  Calcisphaerula innominata lataزیـر گونـه جدیــد   

ــتی   ــد و  زون زیسـ ــی نمودنـ  – Stomiosphaera معرفـ

Rotalipora Assemblage zone تـورونین بـا   ـ   به سن آلبین
 Bonetocardiella conoideaدو زیــــر زون زیســــتی 

Assemblage zone   ــین؟ ــین پس ــن آلب ــه س ــنومانین و  -ب س
Clicisphaerula innominata Assemblage zone  بـه  را

الـه بخـش غیاثونـد    . سن تورونین در لرسـتان معرفـی نمودنـد   
اي و ه مطالعـه زیسـت چینـه   بـ  روزن داراننیز بر پایه ) 1385(

تطابق زیستی گروه بنگستان در میـادین نفتـی سـرکان و مالـه     
  .دداتورونین را پیشنهاد  ـکوه پرداخت و سن آلبین پسین 

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  روش مطالعه
هـاي زیسـتی الیگوسـتژینیدهاي    به منظور مطالعـه ریزرخسـاره  

ه نمونه سخت ک 148تنگ چنارباشی  برش سازند سروك در
، مطالعـه  بـود  توسط کارشناسان شرکت نفت برداشـت شـده  

 Sv-Tch-Kbها با پیشوند در ضمن شماره اصلی نمونه .شدند
ها نیز آغاز شده که در این مطالعه این پیشوند حذف و شماره

شماره  مثالً. اندشماره گذاري شده 153تا  1عوض شده و از 

 .سـت بـوده ا  Sv-Tch-Kb–500به صورت  150اصلی نمونه 
 پالنکتونیک بـر اسـاس   روزن داران شناسایی زونهاي زیستی 

Caron )1985( ،Robaszynski & Caron )1995 ( و
Sliter )1999( بوده است.  

 بـر اسـاس   نیـز  شناسایی و تفسیر محیط دیرینه الیگوستژینیدها
Adames et al., )1967( ،Bolli )1974( ،Garlicka & 

Tarkowski )1980( ،Hart )1991(، Rehakova et al., 

  راههاي دسترسی به برش چنارباشی و وضعیت زمین شناسی برش مورد مطالعه: 1شکل
  ).تغییرات اندکیبا  ؛Macleod & Roohi, 1970نقشه زمین شناسی برگرفته از (
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)1996( ،Dias-Brito )2000 ( وRehakova et al., 
همچنین سن ارائه شده در ایـن   .است صورت گرفته )2009(

  .بوده است) 1390( مقاله بر اساس کار دانشیان و همکاران
  

گســترش چینــه شناســی الیگوســتژینیدهاي ســازند 
  چنارباشی  تنگ سروك در برش

شـود الیگوسـتژینیدها در   ده مـی دی 2همان گونه که در شکل 
ولـی بـر    ،تمام ضـخامت سـتون چینـه شناسـی حضـور دارنـد      

هایی که شناسایی شده بیشترین تعداد آنهـا  اساس ریزرخساره
در بخشـهاي  . در اواخر آلبین تا سنومانین میانی حضور دارنـد 

تـر غالبنـد جنسـهایی مثـل     هاي عمیقپایینی ستون که رخساره
Cadosina  و Colomiosphaera  حضور دارند و با کاهش

 ظـاهر و فـراوان   Pithonella ovalisهـایی چـون   عمق گونـه 
  .شوندمی
  

  بحث
Allaby & Allaby )1990 (هاي کلسی اسفرها را شامل کره

 میکـرون  500کلسیتی کوچک با دیواره تیره و اندازه بـاالي  
در سنگ آهکهاي پالئوزوئیـک حضـور    عموماً که انددانسته

ایـن تعریـف جـامع    . یی جلبکـی دارنـد  أمنشـ  حتماالًداشته و ا
چرا کـه کلسـی اسـفرها در کرتاسـه نیـز دیـده شـده و        نیست 

 Diasدر تعریفـی دیگـر از   . اي روشـن هسـتند  داراي دیـواره 

Brito )2000 ( ــوان الیگوســتژینیدها ــه عن  يتــک ســلولیها"ب
اي یک، داراي دهانه یا فاقد آن، بـا انـدازه  ونکلسیتی و پالنکت

داراي اشکال گرد، نیمه گـرد، تخـم    ،میکرون 100تا  40بین 
بـه لحـاظ   ایـن فسـیلها   . شـوند تعریـف مـی   "مرغی و بیضـوي 

بـه  . دارنـد  (Incertae sedis) سیستماتیک جایگـاه نامشـخص  
هر جهت امروزه انواع پالئوزوئیک را به علت تفاوت آشکار 

ــدگی از   ــوه زن ــاي در نح ــی فرمه ــدا م ــک ج ــدمزوزوئی   دانن
)Bolli , 1974(.  

ایـن تـک سـلولیها ارائـه      أتاکنون نظریات مختلفی بـراي منشـ  
در جدیـــدترین نظــر، کلســـی اســفرها را بـــه   . شــده اســت  

هاي آهکی و پیتونلیـدها را بـه سیسـت جلبکهـاي     داینوفالژله
کالدسـه یـا داینوسیسـتهاي آهکـی نسـبت      سبز آهکی داسـی 

براي  انبرخی محقق. )Robaszynski et al., 2010( دهند می
 ,Banner( اندپروتوزوآئی در نظر گرفته ألیگوستژینیدها منشا

1972; Adames et al; 1967 .(     در نظـري دیگـر آنهـا را بـه
 ,Bonet, 1956; Rupp) دهنـد سیسـت جلبکهـا نسـبت مـی    

1968).  
نظریات در مورد نحوه زندگی و محیط دیرینه آنها نیز متنوع 

از بـا شـوري   اي کلسی اسفرها را به محیط دریاي بعده. است
 انــددرجـه سلسـیوس نسـبت داده    25تـا   20معمـولی و دمـاي   

)Hart, 1991; Urey et al.,1951; Lowenstam & 

Epstein, 1954 .(   ــه ــت ک ــالی اس ــن در ح  Dias Britoای
هاي پالژیک حاوي پیتونلیدها را مربوط بـه  رخساره) 2000(

روي محیطهـاي   لبه حاشیه سـکو در قالـب سیسـتمهاي پـیش    
یننتال و داراي انرژي کم، کربنـات کلسـیم نـه چنـدان     کنتاپی

   .داندزیاد و محیط گرم تتیس می
به محیطهاي عمیـق   آنها را صرفاً پژوهشگراناي دیگر از عده

 ;Bonet, 1956; Adames et al., 1967( انددریا نسبت داده

Bishop, 1972( ،   اما به عنـوان مثـالVillain )1981 (  جـنس
Pithonella  و  همحــیط شــلف خــارجی گــزارش نمــود را از

Bein & Reiss )1972 (    ینیدها را از بـه طـور کلـی الیگوسـتژ
ــه گــزارش   ــدکــردهریفهــاي کربنات  Masters & Scott. ان

نیـز مـوارد انگشــت شـماري از الیگوســتژینیدها را از    ) 1978(
  .اندمحیط الگون پشت سد گزارش نموده
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 ).Ogg et al., 2008از  برگرفتهسن مطلق ( گسترش چینه شناسی الیگوستژینیدهاي سازند سروك در برش چنارباشی :2شکل 
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هــاي از بررســی مقــاطع نــازك بــرش چنارباشــی گونــه  پــس
ــتژینید ــون يالیگوســ ، Bonetocardiella conoidea چــ

Cadosina sp. ،Calcisphaerula innominata ،
Colomiosphaera sp. ،Pithonella ovalis ،Pithonella 

trejoi  وStomiosphaera spherica  از ســـازند ســـروك
و مقایسه بـا   ینه مطالعاتیمطالعه و بررسی پیش. شناسایی شدند

دهد ها و جنسهاي شناسایی شده در این تحقیق نشان میگونه
 .Colomiosphaera spو  .Cadosina spکــه گونــه هــاي 

. شـوند براي اولین بار از آلبین تا سنومانین ایران گـزارش مـی  
) Bolli )1974این دو با رده بندیشـان بـر اسـاس     1در جدول 
گونـه تـاکنون از تیتـونین تـا واالنـژینین       این دو. اندارائه شده

، آکسـفوردین  (Rehakova et al., 1996, 2009) اتـریش 
و  (Garlicka & Tarkowski, 1980) میانی جنـوب لهسـتان  

 اسـپانیا  (Baleares) آکسفوردین تـا سـنومانین جزایـر بـالرس    
(Colom, 1994) اندگزارش شده.  

  

  
هــاي ســازند ســروك در تنــگ چنارباشــی  بــا مطالعــه نهشــته

لیـل غالـب   ینی ایـن سـازند بـه د   یمشخص شد که بخشهاي پـا 
هاي مادستون، پکستون پلوئیـدي، پکسـتون   بودن ریزرخساره

 اســپیکول دار و پکســتون رادیــولري کــه مربــوط بــه حوضــه 
(Basin) تا ابتداي حاشیه شلف عمیق )Deep Shelf Margin( 

، داراي الیگوســتژینیدهاي بســیار (Flugel, 1982) باشــندمـی 
ــن   ــوده و در ایــ ــی بــ ــهاي  کمــ ــا جنســ  و Cadosina جــ

Colomiosphaera  هـاي عمیـق حضـور    در این ریزرخسـاره
ــد  ــکل (دارنـ ــر    .)ب2شـ ــه دیگـ ــت کـ ــالی اسـ ــن در حـ ایـ

الیگوستژینیدها یا وجـود ندارنـد و یـا داراي تنـوع و فراوانـی      
بــا کــم شــدن عمـق حوضــه رفتــه رفتــه دیگــر  . کمـی هســتند 

ــر  ــتژینیدها نظیــ ، Bonetocardiella conoidea الیگوســ
Calcisphaerula innominata ،Pithonella ovalis ،

Pithonella trejoi و Stomiosphaera spherica   حضـور
کــه  تــا جــایی) الــف2شــکل ( کننــدچشــم گیــري پیــدا مــی

هــاي پکســتون اکینوئیــدي و گرینســتون حــاوي  ریزرخســاره
ــاهر مــــی روزن داران  ــوند کــــه خــــود از بنتیــــک ظــ شــ
در ایـن دو ریزرخسـاره   . هـاي انـرژي بـاال هسـتند     ریزرخساره

Family: CALCISPHAERULIDAE Bonet, 1956 
Genus: Colomiosphaera Nowack, 1968  

Family: CADOSINIDAE Wanner, 1940 
Genus: Cadosina Wanner, 1940  

 50تـا   30پوسته کروي و با سطحی نه چندان صاف، اندازه پوسته بـین  
آرایـش بلورهـاي   . میکرون اسـت  10تا  3میکرون و ضخامت دیواره بین 

کنار هم نیستند و و ان فشرده کلسیت سازنده دیواره شعاعی بوده و چند
  .رنگ پوسته نسبتا روشن است

 19پوسته کلسیتی کروي و به ندرت تخم مرغی با سطحی صاف، اندازه پوسته بین 
بلورهـاي  . میکـرون متغیـر اسـت    12تـا   5میکرون و ضخامت دیـواره بـین    70تا 

هـد،  داي تیـره بـه پوسـته مـی    کلسیتی سازنده دیواره متراکم به طوري که منظـره 
  .ندرت ممکن است در برخی گونه ها دهانه باشد به پوسته بدون دهانه و

0.04 mm  0.04 mm 0.04 mm  

 ).تصاویر مربوط به همین مطالعه هستند( Cadosina & Colomiosphaeraرده بندي و معرفی : 1جدول 
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دهـد اینهـا بـا    شوند که نشان مـی ستژینیدها بسیار کم میالیگو
  .انرژي باالي محیط سازگاري ندارند

 Stomiosphaera spherica و Pithonella trejoi هايگونه
نسبت به سـایر الیگوسـتژینیدها کمتـرین فراوانـی را در بـرش      

ــد  ــه نظــر . مــورد مطالعــه دارن ــه ، )Dias Brito )2000ب گون
Stomiosphaera spherica    از ســـازگارترین جانـــداران

کرتاسه دریاي تتیس نسبت به تغییرات شرایط محیطـی بـوده   
ــاطق کــم عمــق و  محیطهــاي داخلــی نریتیــک   اســت و درمن

. تحمل شرایط استرسی باالیی را داشـته اسـت   زیست کرده و
 شــاملفراوانتـرین الیگوسـتژینیدها در ایـن تحقیـق بـه ترتیـب       

Calcisphaerula innominata و Pithonella ovalis 
نیز که از نظـر   Bonetocardiella conoideaگونه  .باشند می

ــا بیشــترین  فراوانــی در رتبــه بعــدي قــرار دارد،  همراهــی را ب
ــه ــاي گون  Clavihedbergella simplex ،Rotalipora ه

cushmani ،Rotalipora greenhornensis  وRotalipora 

ticinensis    دارد که بـه بـاورHart (1980) ،  هـاي   ایـن گونـه
  .هستند 3مربوط به مورفوتایپ  داران روزن

 براي درك هر چه بهتر سازگاري این گونه بـا اعمـاق نسـبتاً    
 Fischer & Arthurشـاید بهتـرین راه مراجعـه بـه نظـر       زیـاد 

هـاي پوشـاننده   آنها در مـورد تکامـل شاخصـه    .باشد) 1977(
می کنند که بـا   گونه بیان پالنکتون این داران روزندهانه در 

و  (Portici) ابتدا به پورتیسی (Lip) افزایش عمق حوضه، لبه
بـه عبـارتی تگـیال    . شـود تبدیل مـی  (Tegilla) سپس به تگیال

ــه   ــه دهان پالنکتــون داده و  داران روزنحــداکثر پوشــش را ب
ــی    ــا م ــاق دری ــار آب در اعم ــدیل فش ــبب تع ــودس ــه . ش گون

Bonetocardiella conoidea ــتژین ــه  الیگوس ــت ک یدي اس
 Stomiosphaera ).4پ و 3شـکلهاي  (اي با لبـه دارد  دهانه

spherica   نزدیکترین گونه قابل مقایسه با این گونه بوده کـه
 بدین صورت که احتمـاالً  .)3شکل ( دهانه آن بدون لبه است

 Calcisphaerulaالیگوســـتژینید گـــرد بـــدون دهانـــه     

innominata  طی زمان بهStomiosphaera spherica   گرد

 Bonetocardiellaنهایــت بــه  در دهانـه دار تبــدیل شــده و 

conoidea   شـکل  ( کاله خودي دهانه دار تبدیل شـده اسـت
ــر مـــی ). 4 ــه نظـ ــودي  از طرفـــی بـ ــکل کـــاله خـ رســـد شـ

Bonetocardiella conoidea   باعث سنگین تر شدن پوسـته
توان این استدالل را بـراي زیسـت ایـن    از این رو می. شودمی

  .در اعماق بیشتر پذیرفتگونه 
ــی   ــداکثر فراوان ــورد مطالعــه در    Pithonellaح در بــرش م

 Dias Brito). 2شکل ( روي آب دریا است سیستمهاي پیش
جانــداران پالنکتــون  ،اشــاره داشــته کــه ایــن گــروه  )2000(

 40گرمادوســت و شــاخص تتــیس هســتند کــه در عرضــهاي 
بهـاي  درجه شمالی و جنـوبی گسـترش دارنـد و مربـوط بـه آ     

گرم با کربنات کلسیم نه چندان زیاد و انرژي کـم در محـیط   
وي گسترش پیتونلیدها به گرما و به باور . هستندحاشیه شلف 

ــل ــی عوام ــاره ـ   محیط ــاً  رخس ــت و عموم ــته اس در  اي وابس
  .اکوسیستمهاي مزوتروفیک و الیگوتروفیک حضور دارند

دهـد کـه   در برش مورد مطالعه نشان می روزن داران بررسی 
ه روزن داران  پالنکتـونی  در بخش انتهایی بـرش ریزرخسـار  

هاي کارن دار است، در حالی که در قاعـده بـرش   داراي فرم
پالنکتـونی بـدون کـارن     روزن داران این ریزرخساره حاوي 

اســت و الیگوســتژینیدها نیــز بســیار کــم هســتند و در نهایــت  
ــد مــی   داران  روزنریزرخســاره . شــوندالیگوســتژینیدها ناپدی
س برش چینه شناسی و نزدیک أپالنکتونی داراي کارن در ر

د، جـایی کـه زون   نتورونین دیـده مـی شـو    ـبه مرز سنومانین  
  بـــه وقـــوع پیوســـته اســـت    (OMZ2)حـــداقل اکســـیژن  

(Jarvis et al.,1988; Groshney et al., 2006) . بــراي
شکل گیري زون حداقل اکسیژن، ابتـدا الزم بـوده در سـطح    

وپالنکتونهاي زیادي حضور یافته و در نتیجهاکسـیژن  آب فیت
ــود از      ــه خـ ــد کـ ــد نماینـ ــادي را تولیـ ــذایی زیـ ــواد غـ و مـ

حضـور جانـداران   . شـوند تولیدکنندگان فسفات محسوب می
واد غـذایی  ـر زون غنـی از اکسـیژن و مـ   مصرف کننده در زی

تعــادلی میــان تولیــد اکســیژن و مــواد غــذایی و  ســبب ایجــاد
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حال اگر تنها مصرف کننـدگان وجـود   . شودمصرف آنها می
داشـته باشـند و چنـین زونــی بـه واسـطه نبـود تولیدکننــدگان       
اکسیژن نباشد و اکسیژن به هر ترتیب به علت عملکرد ناقص 

ــا  (Upwelling) جریانهــاي عمــودي آب ــه اعمــاق پ ــر ینیب ت

 ;Jarvis et al., 1988( یابـد نرسد، اکسیژن بسیار کاهش می

Haydon et al., 2008(.  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ــاره: 3شــکل  ــدون   ریزرخس ــا ب ــتژینید ی ــف ؛نآهــاي داراي الیگوس ــتژینید ) ال ــی از الیگوس ــاره غن ــاوي  ) ب ؛ریزرخس ــدي ح   ؛Cadosinidsریزرخســاره پلوئی
ــار  Bonetocardiella conoidea) پ ــاره روزن) ت ؛Clavihedbergella simplexکن ــاوي   دار ریزرخس ــتون ح ــداي س ــون در ابت  و Ticinella ان پالنکت

Muricohedbergella  الیگوسـتژینیدها در کنـار   ) ث ؛داراي مـوارد انگشـت شـمار الیگوسـتژینید    و نیزRotalipora cushmaniران داریزرخسـاره روزن ) ج ؛
 .و پلوئید فراوان و بدون الیگوستژینید Ticinella پالنکتون در ابتداي ستون حاوي
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  .)3( Bonetocardiella conoidea و )Calcisphaerula innominata )1(، Stomiosphaera spherica )2هاي مقایسه شماتیکی گونه :4شکل 
  .روند تکاملی بین این سه گونه وجود دارد احتماالً

  هـدف ارائـه شـکلی بـراي نشـان دادن بهتـرین جایگـاه احتمـالی        . ها و محیط دیرینه سازند سروك در این مطالعههنمایش شماتیک ریزرخسار: 6شکل 
  .شکل فسیلها اشاره به تاکساي خاصی نیست. در این مطالعه است) عالمت ستاره( الیگوستژینیدها
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در واقــع الیگوســتژینیدها وابســته بــه جریانهــاي عمــودي آب 
از طرفـی همـان طـور کـه در     . (Dias Brito , 2000) هسـتند 
در باالي برش  OMZدر قبل و بعد از  ،شوددیده می 2شکل 

ــه   ــورد مطالع ــونی روزن داران م ــدتاً( پالنکت ــه   عم ــوط ب مرب
در . انــدها ناپدیــد شــدهزیــاد و الیگوســتژینید) 3ورفوتایــپ م

ــاره   ــه در ریزرخسـ ــورد مطالعـ  روزن دارانقاعـــده بـــرش مـ
نبود و حضور ضـعیف الیگوسـتژینیدها    ،پالنکتون فاقد کارن

 روزن دارانآنهـا در رقابـت بـا     نـاتوانی توان به می را احتماالً
 Diasدر این مـورد  ). و تپ  3شکلهاي ( پالنکتون دانست

Brito )2000( ، اشــاره مــی کنــد کــه وجــود الیگوســتژینیدها
کـارن دار  فرمهـاي  پالنکتونی بـه ویـژه    روزن داران همراه با 

. آنها به محیط زیست آنهاست (Thrived) مربوط به پیشرفت
همــان گونــه کــه در قســمتهاي بــاال اشــاره شــد حضــور        

ـ ویژگیهــاي محیطــی الیگوســتژینیدها بــه دو عامــل گرمــا و  

کـه چـرا بـا     ایـن  ،پس با این تفاسـیر . اي بستگی داردرخساره
پالنکتــون، الیگوســتژینیدها کــاهش یــا  روزن داران افــزایش 

شوند، مربوط بـه شـرایط محیطـی اسـت کـه بـراي       ناپدید می
ــالیز ژئوشــیمی رســوبی ســنگ   درك صــحیح آن نیــاز بــه آن

تا میزان دقیـق   پالنکتونی استداران روزنحاوي ریزرخساره 
شوري، دما و دیگر عوامل مهم براي زیسـت الیگوسـتژینیدها   

  .مشخص شود

ــراي      ــنهادي ب ــرین محــیط پیش ــاال بهت ــب ب ــه مطال ــه ب ــا توج ب
الیگوستژینیدها ابتداي حاشیه شلف عمیق است، جایی که نـه  

هــاي پکســتون اکینوئیــدي و انـرژي بــاالیی مثــل ریزرخسـاره  
نکتون و نه عمق زیادي مثل پال روزن دارانگرینستون حاوي 

  .هاي پکستون پلوئیدي و مادستون داردریزرخساره
  

  گیري  نتیجه
براي اولین بـار   Cadosina & Colomiosphaeraدو جنس 

ــی  ــزارش م ــران از گ ــونداز ای ــاً . ش ــتژینیدها عموم در  الیگوس
حاشیه شلف عمیق حضور پررنگی دارند و حداکثر فراوانـی  

ر حاشیه شلف عمیـق در نزدیکـی   تآنها در بخشهاي کم عمق
به عبارتی نه با اعماق بسیار زیاد و نه . ریف است حوضه جلو

ــا محیطهــاي کــم عمــق  ــد ب ــرژي دار ســازگاري دارن ــر ان  .ت

Cadosina وColomiosphaera   ــی در ــوده و حت ــتثنا ب اس
 (Open Sea Shelf)و شــلف دریــاي بــاز  (Basin)حوضــه 

در . شـوند م مـی تـر کـ  حضور داشته و در محیطهاي کم عمق
شـوند کـه نشـان    الیگوسـتژینیدها ناپدیـد مـی    OMZنزدیکی 

بـراي زیسـت الیگوسـتژینیدها     Upwellingدهد اکسیژن و  می
بـراي درك بهتــر نبـود یــا   . حیــاتی بـوده اســت  بسـیار مهـم و  

پالنکتـونی  روزن داران در ریزرخساره  الیگوستژینیدهاکاهش 
  .وبی استهاي ژئوشیمی رسبهترین راه رجوع به داده
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Abstract 
712 meters succession of the Sarvak Formation in Tang-e-Chenarbashi indicates a pelagic facies 
and contains encompasses Middle Albian to Cenomanian planktonic foraminifera and 
Oligosteginids. In this study, Oligosteginids indicated that they are not present in deep and high 
energy shallow water, or they have a very low abundance in such environments. Therefore, best 
probable depth for oligosteginids is upper portions of shelf margin. The genera Cadosina & 
Colomiosphaera are reported for the first time from Iran and it seems that they adapted to high 
depths.   
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