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 چکیده

 تتیس، اقیانوس میانی بخش در پیشین کرتاسه های رودیست شناسی بوم دیرینه و سیستماتیک مطالعه معرفی،منظور  به

 شامل متر 120 ضخامت به( بیابانک و خور منطقه) مرکزی ایران در کوه شاه سازند از پهنو کله شناسیچینه برش

 از شده  یساز آماده و آوری جمع نمونه 106 روی بر شده انجام مطالعات. استشده  انتخاب ایتوده تا الیه نازک  آهک

 5 و جنس 2. درمجموع است شده Hippuritoid یها یا دوکفه راسته از هایینمونه شناسایی به منجر مذکور برش

 مطالعات اساس بر. اند شده شناسایی Requienidae خانواده از گونه 1 و جنس 1 و Radiolitidae خانواده از گونه

 فرم روی بر یشناس بوم دیرینه مطالعات. است پیشنهادشده آلبین -آپتین برش این در کوه شاه سازند سنشده  انجام

 و منطقه این در ها آن رشد برای پایین شوری با گرم نسبتاً محیط دهنده نشان هارودیست اجتماعات اشکال و رشد

 .باشد می پیوسته گذاری رسوب با همراه آرام نسبتاً محیط از حاکی نیز هارودیست افراشتة مورفولوژی

 .کرتاسه پیشین ،، ایران مرکزی، سازند شاه کوهاقیانوس تتیسرودیست ، : کلمات کلیدی

 
 مقدمه. 1

ایران  ساختاری ی رسوبی موردمطالعه بخشی از حوضهی  ناحیه
مرکزی بوده که در اواخر ژوراسیک پسین و ابتدای کرتاسه پیشین 

زایی یران مرکزی در اثر تأثیر فاز کوهمشابه با بیشتر نواحی ا
است. بعد از عملکرد این فاز  شده رین پسین از آب خارجیسم
نشست توالی از  ته زایی، پیشروی دریا در آغاز کرتاسه باعثکوه

سنگ و کنگلومرا در قالب سازند  رسوبات تخریبی هم چون ماسه
شده ایران مرکزی  در( پیشین؟ کرتاسه –نقره از )ژوراسیک پسین 

، افزایش بارمین تا آپتین در طی( Aistovet et al,1984)است 
ه تدریجی عمق حوضه رسوبی و گسترش یک سکوی کربنات

های  ی از آهکتوجه قابلضخامت ت نشس عمق در ناحیه، ته کم
 گرید عبارت به اربیتولین دار سازند شاه کوه را در پی داشته است.

 رسوبی ایران مرکزی در حوضه در نئوکومین رژیم تکتونیکی
بخش وسیعی از ، عمق کم هتقریباً ثبات یافته و یک سکوی کربنات

توجهی از  ناحیه را دربرمی گیرد و در پی آن ضخامت قابل
یابد  نشست می شاه کوه تهسازنده تحت عنوان  هرسوبات کربنات

(Aistovet et al,1984; Wilmsen et al, 2011, 2013).  در
چینه نگاری سنگی، زیستی و  همنظور مطالع بهحاضر  پژوهش

رودیست  هایبر اساس فسیلشناسی برای اولین بار بوم دیرینه
نک، یک برش سازند شاه کوه در جنوب غربی خور و بیابا

برداری و مطالعه  پهنو انتخاب، نمونهشناسی در محل کوه کله چینه
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ی کرتاسه زیرین ها نهشتهمطالعه فونای رودیستی در  .شده است
 ازجمله .است نشده انجامبررسی تفصیلی  تاکنوننشان داد که 

و  ینبو به توان یمقبلی در ایران مرکزی  شده انجامکارهای 
شناسی گزارش مربوط به نقشه  نقشه زمین( 1369هوشمندزاده )

( بر 1388) ینینائ یعلو، اند نموده هیچوپانان را ته 1:100000
موجود در سازند شاه کوه، سن آن را  یهانیتولیاورب لیاساس فس

نامه  ( در قالب پایان1390) یافالک، کرده است نییتع نیتا آلب نتیآپ
در جنوب  نیریکرتاسه ز یهای آهک ارشد خود، جلبک یکارشناس

( 1392فرد ) یدیمج، ( را مطالعه نموده استدیداخوی)ب زدیغرب 
 هیهای کرتاسه در ناح شناسی سنگ درباره چینه دیجد یها به داده

 ینگار نهی( چ1392و همکاران ) انیموسو، کرده است خور اشاره
سازند شاه کوه دربرش کوه  یهای رسوب و رخساره یستیز ،یسنگ

ال، جنوب غرب خور را موردمطالعه قرارداد و بر اساس تنگل با
 نیشیپ نیآپس-نیپس نیشده سن آن بارم شناسایی یستیهای ز زون

بر  ی( مطالعات1393زاده و همکاران ) فیحن، کرده است نییتع
شناسی چاه  کالداسه دربرش چینه یداس یهای آهک جلبک یرو

پلنگ، سازند شاه کوه، شمال غرب اردکان انجام داده است و به 
نموده  نییتع نیآپت-نیها سن آن بارم جلبک نیوجود هم لیدل

متر  120پهنو کله دربرشهای سازند شاه کوه  نهشته است.
آواری سازند نقره  یها با نهشته آنو مرز زیرین  شتهضخامت دا

در تماس است. توالی موردنظر با کنگلومرای  یبش ت همصور به
های سنگای آغازشده و مرز باالیی آن با ماسهقرمزرنگ قاعده

در  یبش صورت هم منتسب به سازند دبرسو به رنگ یخاکستر
باشد. میمنسوب تماس است. این توالی به سن کرتاسه زیرین 

ور و در جنوب غرب خ مطالعه حاضر یشده برا برش انتخاب
به سن ه کربنات یآهک یتوال کیرخنمون دارد و شامل  ابانکیب

 عرض 33° 33' 0/47"ییایبه مختصات جغراف نیریکرتاسه ز
راه دسترسی به . باشد یم شرقی طول 54° 13' 6/10"و  شمالی

 .شده است دادهنمایش  1در شکل  یتوال نیا

 
 کله پهنوهای دسترسی به برش :نقشه راه1شکل 

 مطالعهروش . 2

 هیو تجز های برش موردمطالعهیی رودیستمنظور شناسا به
 ییصحرا هایبرداشت ها پس ازهای حاصل از آنداده لیتحل

برش  نگاری نهیستون چ الزم هاییریگ اندازه ی ومقدمات
 تیو موقع ستیحاوی رود یها افق موردمطالعه ترسیم شد. سپس

 یها از افق لیفس 106تعداد  ها تعیین و یهها در داخل ال نمونه
 یعرض یقلیص یها در مرحله بعد برش .دیدار برداشت گرد لیفس

 تیها برای روشن شدن وضع از نمونه یبردار و عکس یو طول
و  یبررس نیاست. همچن شده ها انجام نمونه یداخل یها ساختمان

 یدانیصورت مهاجتماعات و نحوه رشد در داخل واحدها ب زیآنال
 یها از نمونه یذکر است که بعض شایان مده است. آ عمل به

جدا داشته،  یو هوازدگ یشده از برش مذکور که شکستگ برداشت
اند  را داشته ییبرش و شناسا تیکه قابل ییها و فقط نمونه شد

 شده است. انتخاب

 بحث و نتایج. 3

 ی سنگی برش موردمطالعهنگار ینهچ 3-1

 یها سنگ شامل شناسیی موردمطالعه ازنظر سنگمنطقه
بیشترین  پالئوسن و کواترنری است.، کرتاسه، پروتروزوئیک

متوسط الیه تا  یها آهک واحدهای سنگی منطقه شامل سنگ
 (.1369 ،نبوی و هوشمندزادهباشد ) یمبه سن کرتاسه ضخیم الیه 

ای  الیه یها آهک سنگ شامل پهنو کلهموردمطالعه دربرش  توالی
با حفرات  ها یهسیلیس و در برخی ال یها ای همراه بارگه تا توده

، شکم یا های دوکفه های رودیست، پوسته انحاللی حاوی سنگواره
 به ترتیب پا و اوربیتولین است. این برش ازنظر سنگ چینه نگاری

به رنگ  یا آهک توده است: زیر یها بخش از پایین به باال شامل
سیلیس، فسیل  یها متر حاوی رگه 51به ضخامت خاکستری تیره 

آهک به رنگ خاکستری روشن به  رودیست و اوربیتولین.
آهک  و فسیل رودیست. یا دوکفه ی متر دارای پوسته 18ضخامت 
متر دارای حفرات انحاللی در  23به ضخامت  رنگ یخاکستر

 یها تناوبی از آهک سیلیس و فسیل رودیست. یها سطح، رگه
متر دارای  19و خاکستری روشن به ضخامت  نگر یخاکستر

 لیس و فسیل رودیست.یس یها شکستگی، اثرات انحالل، رگه

 یها متر دارای رگه  9تیره به ضخامت  رنگ یآهک خاکستر
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 یا وجود واحد کنگلومرای قاعده .سیلیس و فسیل رودیست
مشابه بر روی سازند نقره  یشروندهدهنده آغاز توالی پ نشان

در گستره جغرافیایی بین دو برش عالوه بر تغییر . باشد یم
 های یهمیان ال ،سازند شاه کوه یها توجه در ضخامت نهشته قابل

و واحدهای مارن و دولومیتی دربرش الگو  یا آهک ماسه سنگ
نازک تا متوسط الیه دربرش  ی،ا توده یها به آهک یجتدر به

 .اند شده یلموردمطالعه تبد

 برش موردمطالعه معرفی رودیست های 3-2

  ،ایدوکفهموجود شامل  دربرش موردمطالعه سنگوارهای

-نمونه مطالعهس اوربیتولین و رودیست است. بر اسا، بازوپایان

شده از  یهته یها داخلی برش ساختمان بررسی و موجود های
گونه از  1جنس و  1شامل موردمطالعه  رودیستی فونای ها، آن

گونه از خانواده  5و جنس 2و   Requieniidaeخانواده 
Radiolitidae شده شامل: ییشناسای ها گونهباشد.  یم  Toucasia 

carinata, Eoradiolites cantabricus, Eoradiolites gilgitensis, 

Eoradiolites jumillensism, Eoradiolites ibizanus, 

Archaeoradiolites hispanicus باشند.می 
نحوه اتصال و  هاناسایی رودیستعناصر مورداستفاده در ش

 2به کف بستر در شکل (LV) و چپ (RV)  های راست کفه
های  ها در نمونه شکل ظاهر کفه .شده است نمایش داده

کوتاه  یو از اشکال مخروط دهیشده از انواع صاف تا خم برداشت
 ناتیتزئ؛ ها اندازه جثه نمونه اند. بوده ریمتغ دهیای کش تا استوانه

 هابیهای رشد، ر ها شامل خطوط و الیه سطح کفه
های سطح  خوردگی و چین ی(رونیهای روی دیوار ب برجستگی)

صورت  ها بهبی.راست ناتیپوسته تا انواع کامالً صاف و فاقد تزئ
 دهیصاف د ایدار  موج ،یگزاگیو به شکل ز یشعاع ،یطول
ها و  ای از خانواده عده ییاز موارد شناسا یکیشوند که  می

 یدر سطح خارج فونالیمنطقه س. شود ها محسوب می جنس
. ها در داخل پوسته است محل وجود سیفون یاثر خارج انگرینما

-تر به لیگامنت، منطقه، نزدیک(Pb)ها شامل سیفون عقبی سیفونال

دورتر از لیگامنت  (Ab)و سیفون جلویی  (Ib)ی بین دو سیفونی 
ها دستگاه ین عناصر شناسایی در رودیستتر مهماز هستند. یکی 

ها و میوفورهاست ، دندانLمیوکاردینال است که شامل لیگامنت 
،دندان عقبی  Atشامل دندان جلویی  موردمطالعهی ها نمونهکه در 

Ptمیوفور جلویی ،Am   و میوفور عقبیPm باشد.می 

 

 
و تزئینات پوسته رودیست های  ،منطقه سیفونیعناصر میوکاردینال :2شکل 

 متر است(خطی برابر یک سانتی مقیاسپهنو )کوه کله

Superfamily Hippuritoidea Gray, 1848 
Family Radiolitidae d’Orbigny, 1847 

Genus Archaeoradiolites 

Archaeoradiolites hispanicus 

(pl.1, fig.1,2) 

1992 Eoradiolites sp.; Masse et al., pp. 209–201, pl. 4, 

fig. 7. 

1993 Eoradiolites katzeri Sliskovic; Gallo-Maresca, p. 

34,pl. 2, figs 2, 4. 

1993 Eoradiolites plicatus (Conrad); Gallo-Maresca, 

pp. 55–56, pl. 7, fig. 1. 

1998Eoradiolites plicatus (Conrad); Masse et al., p. 

206, fig. 13-1 
 ,k.1.7, k.1.8, k.1.14, k1.16, k.3.2, k.4.8ره نمونه:شما

k.4.5, k.4.8, k.6.5, k.7.2, k.7.9, k.7.13  

. باشد یچپ مسطح م ی توصیف: کفه راست مخروطی و کفه
 رشد. صفحات استخطوط رشد دارای ترتیب شعاعی 

دارای حالت موجی ضعیف  ،توسط خطوط رشد شده یلتشک
برجسته، ی متوسط و مورفولوژ دازهبا ان جلویی پهن بانداست. 
 یخمیده، باند عقبی گرد و مورفولوژ باندی حالت  ینبناحیه 

. ساختمان و ساختار باشدمیصورت صاف  امت بهگلی و برجسته
 .رادیولیتید استر مطابق با نوع ومیوف

 گسترش زمانی: آپتین باالیی
گسترش جغرافیایی: جنوب شرق اسپانیا و جنوب غرب 

اروپا، دریای سیاه ترکیه در غربی تتیس  ی یهیعنی حاشفرانسه، 
 . (اروپادر حاشیه شرقی تتیس )

Genus Eoradiolites 
Eoradiolites ibizanus (Astre) 
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(pl.1, fig.3,4) 

1935 Praeradiolites ibizanus, Astre, p. 89e92, figs. 1-4 

1947 Praeradiolites ibizanus Astre, Bataller 

Calatayud, p.77e79 

1993 Praeradiolites ibizanus, Astre, Gallo-Maresca, 

p.79e80 

 ,k.1.13, k.1.19, k.1.17, k1.22, k.2.3, k.3.4شماره نمونه:

k.4.1, k.4.3, k.4.9, k.6.3 

مشخص  ی مایل گرد شده ی یهها با یک حاش دندان توصیف:
از دندان  ترفور عقبی نسبتاً متمایز و متفاوتومی ی هستند. صفحه

، یکی از دارد لیگامنت انتهای پیازی شکل .باشد یم مجاورش
عدم تقارن در صفحات گونه  ینادر  توجه قابل های یژگیو

 که یجلویی نازک بوده درحالمیوفور  که یطور است، به میوفورال
 .کوتاه و گرد است میوفور عقبی

 سنومانین -گسترش زمانی: آلبین
 غرب فرانسه و اسپانیا : تبت، جنوبمکانیگسترش 

Eoradiolites jumillensis 

(pl.1, fig.5,6) 

Praeradiolites sp., Masse et al 1992 
Praeradiolites sp.1, Gallo-Maresca 1993 

Praeradiolites sp. 1, Masse et al 1998a 
 ,k.1.10, k.5.1, k.6.4, k.6.5, k.7.8, k.7.11شماره نمونه:

k.7.13 

ت دارای ساقه و مثلثی شکل است. صفحات توصیف: لیگامن
 اندازه هستند . خطوط رشد نسبتاً برجسته ، ر نسبتاً همومیوف

ر در قسمت وو کوتاه هستند. گسترش صفحات میوف یافته گسترش
و  سیفون جلویی.  کند ییک خط مورب ایجاد م یباًپشتی تقر

 برابر هستند. یباًتقر سیفون عقبی
 ن و سنومانینآلبی -تینپگسترش زمانی: آ

 جنوب اسپانیا سترش مکانی:گ

Eoradiolites gilgitensis (Douvill6, 1926) 

(pl.1, fig.7,8) 

1932 Peraradiolites gilgitensis., Kuhn, Fess.Catalous. 

p126 
 k.1.1, k.1.3, k.1.9شماره نمونه:

ر جلویی ومیوف، توصیف: لیگامت کشیده با انتهایی گرد شده
 دندان جلویی با عقبی کامالً متمایز است. ودارای کشیدگی 

 آپتین باالیی گسترش زمانی:
مناطق مدیترانه ، جنوب فرانسه ، اسپانیا  گسترش مکانی:

،ایتالیا، بوسنی، شرق صربستان، لبنان، الجزایر، جنوب غرب آسیا 
 .،غرب چین ، شمال هند ، پاکستان، افغانستان و ایران

Eoradiolites cantabricus (Douville´) 

(pl.2, fig.1,2) 
1889 Radiolites cantabricus Douville´, p. 649e652, 

figs. 17, 18. 

1902 Praeradiolites cantabricus Douville´; Douville´, 

p. 469. 

1907 Sphaerulites cantabricus Douville´; Toucas, p. 

11, fig. 3. 

1954 Sphaerulites cantabricus (Douville´) Toucas; 

Astre, p. 93e94. 
 .k.8.2, k.9.3, k.9.8شماره نمونه:

از میوفور عقبی  ترر و دندان جلویی کشیدهوتوصیف: میوف
دستگاه میوکاردینال نزدیک به دیواره است. خطوط رشد بوده و 

 اند. از صفحات رشد جداشده هایی یدگیتوسط خم
 آلبین  -تینپگسترش زمانی: آ

 جنوب اسپانیاسترش مکانی: گ
Order: Hippuritoida Newell, 1965 
Family Requieniidae 

Toucasia carinata (Matheron, 1842) 

(pl.2, fig.7). 
1842 Requienia carinata , Math.; Matheron, p. 176, pl. 

2, figs. 1-2 

1976 Toucasia carinata (Matheron); Chahida & 

Djafarian, p. 300-301, fig. 4 

1984 Toucasia cf. carinata Matheron; Masse et al., p. 724 

1992 Toucasia carinata Matheron; Czabalay, p. 275, 

277, pl. 1, figs. 3,6, pl. 3, figs. 1-2,6 

1995 Toucasia carinata Matheron; Masse, p. 242, 246-

247, pl. 2, fig. 5 

1998(a)Toucasia carinata (Matheron); Masse et al., p. 

196, text figs. 3, 4/3 

1998(a) Toucasia cf. carinata (Matheron); Masse et 

al., p. 200 
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1998 Toucasia carinata Matheron; Laviano et al., p. 175 

2000 Toucasia carinata (Matheron); Skelton & Smith, 

p. 107, 122 

2010 Toucasia carinata (Matheron); Masse et al., p. 673 

2010 Toucasia carinata (Matheron); Scott et al., p. 461 
 ,k.1.12, k.2.5, k.6.1, k1.16, k.6.2, k.7.1شماره نمونه:

k.9.6, k.14.2 

 Toucasia carinata (Matheron, 1842) گونه توصیف: در
و به لبه کمیشر اثرات میوفور پشتی غالباً مقطع مثلثی دارند 

 T.seunesi (Masse etشباهت زیادی به گونه  گونه ین. ااند یکنزد

al, 2010) .دارد 
  سنومانین -: بارمینگسترش زمانی

الجزایر، بوسنی، بلغارستان، مصر،  مکانی: تبت،گسترش 
مجارستان، ایتالیا، رومانی، اسپانیا، تونس، پیشین ترکیه،  فرانسه،

 .)انارک( ژاپن و ایران مرکزییوگسالوی، پرتغال، 
ارز سنگی و زمانی سازند تفت در  هم توان یکوه را مسازند شاه

 اُربیتولین دار ناحیه اصفهان یها آهک سنگ، ناحیه یزد
انارک  یها آهک ارز سنگی و زمانی سنگ هم ،(1383،آقانباتی)
(Chahida, M. R. & Djafarian, M., 1976)  ارز زمانیهمو 

 ساب بلوک قومنجان در شرق بلوک لوتای کرتاسه هسنگماسه
بر اساس در پژوهش حاضر (. 1389 ،خزاعی و همکاراندانست )

ها سن کلی برای  نتایج حاصل از شناسایی سیستماتیک نمونه
، با توجه پهنوکوه دربرش کلهسازند شاه واحدهای رودیست دار

تلف ها توسط محققین مخسنی که برای این تاکسونمحدوده به 
 شده است. آلبین مشخص -محدوده آپتین  شده است،  ارائه

 
در منطقه موردمطالعه بر اساس  شده ییشناسا یها گسترش زمانی گونه :3 شکل

 سن هر گونه در توصیف سیستماتیک.

 یشناس دیرینه بوم 3-3

 یا رودیستی در هر منطقه یها و گسترش مجموعه ییشکوفا
و  شناسی یناز عوامل و شرایط مناسب زم یا وابسته به مجموعه

وان به تها می شرایط عمومی آن ینتر زیستی بوده است که از مهم
ها، گسترش دریاهای  وضعیت تکتونیکی، نوسانات سطح آب

و  یگذار ، جریانات دریایی، رسوبههای کربناتاپیریک و پالتفرم
ا، خاص نظیر دمی شناس انرژی محیط به همراه سایر شرایط بوم

 یرسا یها شوری، عمق، ذخیره مناسب مواد غذایی و مجموعه
موجود در محیط و نیز توانایی اتصال و رشد سریع  یدکنندگانتول
 ;Gotz, 2003; Carannante et al, 1997 ) دبستر اشاره کر ها به آن

Ruberti et al, 2006; Cestari & Pons, 2007). دیرینه نتایج 
 :است ذیل شرح به مطالعه این از حاصل یشناس بوم

دهنده یک محیط گرم  های بزرگ نشاندما: حضور رودیست
درجه  35ها تحمل برای ادامة زندگی رودیست است و دمای قابل

ازآنجاکه  .(Chahida, M. R. & Djafarian, M., 1976) باشد یم
بوده است و  یرگذاری رودیست تأثدما در رشد و اندازه

العه از اندازه متوسط تا بزرگی موردمط برشهای رودیست
این  هایرودیست توان نتیجه گرفتمی برخوردار هستند پس

 اند. زندگی کردهنسبتاً گرم تا گرم  یوهوا منطقه در آب
 ها موجودات استنوهالین بوده و در محدودشوری: رودیست

ها در  آن وجود ین. بااکردند یدر هزار زندگی م 36تا  32شوری 
 , 2011) اند شده دود با درجة شوری باال نیز مشاهدههای محالگون
et al .(El-Shazly ها  کم شدن مقدار نمک دریا از تعداد گونه با

. شود یتر م ها نیز کوچک طول صدف آن حال ینکاسته و درع
 های یطها تحمل شوری باال دارند و محصورت کلی رودیست به

با توجه به ، تحمل کنند توانند یشوری باالتر از حد نرمال را نیز م
گفت مقدار  توان یمطالعه مموردپایین در منطقه  یها تعداد گونه

 شوری دریا در این برش دارای مقدار نسبتاً پایین بوده است. 
ها عمق و انرژی محیط: انرژی محیطی برای تشکیل رودیست

بین انرژی تشکیل  ای یسهطوری که اگر مقا باشد یاز کم تا زیاد م
نتیجه  توان یشود مانجام ها  ها و اسفنج ها و مرجانرودیست

و سیلیسی اعماقی که انرژی محیط  هگرفت در دو محیط کربنات
ها را شاهد هستیم و  ها و اسفنج عدم وجود مرجان یابد یافزایش م

ها در اعماق مختلف حضور رودیست تر ییندر انرژی پا طور ینهم
-10ربناته در عمق ها در محیط کرودیستباشد.  یتر م مشخص

با این انرژی که  یدرحالشوند  یپایین نیز تشکیل م یمتر باانرژ 20
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در محیط سیلیسی در اعماق  چنینو هم ها وجود ندارند مرجان
ها  وجود دارند متر در انرژی باال تا متوسط فقط رودیست 10-20
 (Sanders, 1998مح .)ها درزمان کرتاسه نیز رودیست زیستیط

گرفت که عمق  توان یعمق بوده است. پس نتیجه م کم در مناطق
عمق بوده است. در  محیط دیرینه منطقه موردمطالعه محیطی کم

برش موردمطالعه با توجه به عدم وجود اسفنج و مرجان در 
بوده  پایینگفت که محیط داری انرژی  توان یم هکربنات یطمح

 است.
وسی با دما و اکسیژن: انحالل اکسیژن در آب دریا رابطة معک

تنوع زیاد  دار یژناکس های یطشوری دارد. ویژگی عمده مح
ها و محتوای  و صخره ها یهبنتیک، رنگ روشن ال های یسمارگان

کربناته رودیست  ی(. واحدهاFlugel, 2004) باشد یارگانیکی کم م
 هستنددار منطقه موردمطالعه دارای رنگ تیره و تنوع فونای کمی 

 . باشد یها م یژن پایین محیط تشکیل آنکننده اکس که مشخص
وجود  و عمق کم ،کربناته های یطوجود رودیست در مح نور:

 دهنده محیط غذایی باال است، ها در زون یوتروفیک که نشان آن
مناسب  شرایط محیطی با نور دهنده که این خصوصیات نشان

 که ییازآنجا .(Skelton & Gili, 2002; Riding, 2002) است
اندازه متوسط تا بزرگ  دارای های منطقه موردمطالعهرودیست

هستند و شرایط محیطی مناسب و مواد غذایی باال سبب رشد 
نتیجه گرفت که شدت  توان یها شده است پس م مناسبی در آن

بوده و در  یرگذارها تأث نور مناسب در میزان تغذیه و رشد آن
مان زون فوتیک و شرایط متوسط تا خوب ازلحاظ شدت نور یا ه

 اند. زون الیگوفوتیک بوده
 یزانچهار نوع محیط ازنظر م مواد غذایی در محیط و تغذیه:

الیگوتروفیک )مواد  -1شده است :  مواد غذایی در نظر گرفته
یوتروفیک  -3مزوتروفیک )مواد غذایی متوسط(  -2غذای کم( 

 .د(هایپرتروفیک )مواد غذایی خیلی زیا -4)مواد غذایی باال( 
نسبت به تغییر  شانهستند که تحمل هایی یا ها دوکفهرودیست

 ,Ridingهاست ) شرایط دما، شوری و نور بسیار بیشتر از مرجان

ها یوتروف یعنی مواد غذایی باال رودیست های یطدر مح (.2002
های بهترین رشد را دارند و اندازه متوسط تا بزرگ نمونه

دهنده مواد غذایی باال  لعه نشاناز منطقه موردمطا شده یآور جمع
در محیط بوده است و شرایط غالب محیطی ازنظر میزان مواد 

 غذایی یوتروفیک ) مواد غذایی باال( بوده است.
زیادی در  یراتسطح آب دریا: تغییرات سطح آب دریا تأث

ها در زمان کرتاسه داشته تنوع و فراوانی رودیست یریگ شکل

رادیولیتیده که با افزایش و کاهش  است، مخصوصاً در خانواده
مختلف کرتاسه باعث افزایش و  یها زمان در سطح آب دریا

 2000ها شده است ) این خانواده یها تنوع گونه کاهش در تعداد و
(Steuber & Loser, با توجه به کمبود تنوع در برش موردمطالعه .

یین توان نتیجه گرفت که سطح آب دریا در برش موردمطالعه پامی
 بوده است.

پهنو از دو خانواده های کوه کلهکف بستر: رودیست رسوبات
است که شکل و فرم این  شده یلریکوئنیدا و رادیولیتیدا تشک

بهترین بسترها برای و  ها غالباً به حالت افراشته استرودیست
هستند که محل متعددی برای اتصال  ییها ها آناین رودیست

(. مورفولوژی Gili & Skelton, 1991کنند)ها به کف دریا مهیا  آن
های باالرونده یا قائم رودیست به سه حالت؛ پوسته رودیست

آرام، گه گاه آشفته و با  های یطازنظر اکولوژیکی عمدتاً در مح
های خمیده . برعکس فرمشوند یپیوسته دیده م یگذار نرخ رسوب

شستشو دهنده کف  های یانباالتر و جر یباانرژ هایی یطدر مح
های خوابیده مانند و فرم آورند یبستر و در شرایط ناپایدار دوام م

 شوند یهای متالطم و آرام یافت مدر حد واسط بین محیط
(Skelton & Gili, 2002رودیست .)های منطقه موردمطالعه به-

های آرام محیط ی دهنده که نشان شوند یصورت افراشته مشاهده م
 باشد.ذاری یکنواخت میگبا نرخ رسوب

 ,Cestari & Sartorio) یبند طبق طبقه اجتماعات رودیستی : 

ی که در محل رشدشان قرار دارند معموالً در یهارودیست( 1995
 Isolated: منفرد ایزوله شده )ابندی یاشکال زیر سازمان م

individuals)، یگل ستهد Bouquet))، یا خوشه Cluster)) ،یا بوته 
Thicket))، کوچک به حالت  یگل منفرد و دسته یها فرم (4)شکل

 یگذار کم و رسوب یباانرژ یها طیافراشته، قادر به زندگی در مح
و عدسی مانند)محدبی  یا خوشه یها اند و عموماً فرم سریع بوده

کم تا متوسط و با نرخ  یباانرژ ییها طیشکل( در مح
 .(Ruberti, 1997)شوند یناپیوسته یافت م یگذار رسوب

 های موردمطالعه عمدتاً به فرم باالرونده یا افراشتهرودیست
(Elevators )ها  بنابراین از شکل آن شوند یدیده م یگل و دسته

 یگذار ها آرام و با رسوب که محیط زندگی آن شود یاستنباط م
فرم منفرد در  ها بهپیوسته بوده است. در ضمن اکثر رودیست

کم  کننده شرایط که مشخص شوند یم کربناته مشاهده یها هیال
ها تنش ازلحاظ انرژی آب است و همچنین حفره بدنی رودیست

و جور نشده پرشده است که این نیز  دار هیاز رسوبات زاو
در واحدهای  .باشد یدهنده محیط آرام و بدون تالطم م نشان
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مشاهده  ای قابلبوتهای و های خوشهباالیی برش موردمطالعه فرم
 است. یگذار تغییر نرخ رسوب ی دهنده که نشاناست 

 
 پهنوکوه در برش کوه کله:اجتماعات رودیستی سازند شاه4شکل 

 گیری نتیجه. 4

داخلی  ساختمان بررسی و موجود هاینمونه مطالعه با توجه به 
جنس و  یکموردمطالعه  رودیستی فونای ،شده یهته یها برش
 که شامل باشد یم Requieniidaeاز خانواده  گونه یک

و دو جنس و پنج گونه از خانواده   Toucasia carinataگونه
Radiolites  هایگونه املـکه شاست Eoradiolites 

cantabricus, Eoradiolites gilgitensis, Eoradiolites 

jumillensism, Eoradiolites ibizanus, Archaeoradiolites 

hispanicus باشند.می 

 
 (1پلیت 

Archaeoradiolites hispanicus: 1نمای ( تصویر2 راست کفه از عرضی ( برش 

 پهنوبرش کله2واحد  12شماره  نمونه راست، کفه از جانبی
Eoradiolites ibizanus: 3از جانبی نمای ( تصویر4.راست کفه از عرضی ( برش 

 پهنوبرش کله 4واحد  1شماره  نمونه راست، کفه
Eoradiolites jumillensis: 5شماره  نمونه راست، کفه از جانبی نمای ( تصویر

 .راست کفه از عرضی ( برش6پهنو برش کله2واحد  13
Eoradiolites gilgitensis: 73شماره  نمونه راست، کفه از جانبی نمای ( تصویر 

 راست کفه از عرضی ( برش8.پهنوبرش کله 1واحد 
 (متر یسانت 1 معادل تصاویر همه در خطی )مقیاس

 
 (2پلیت 

:Eoradiolites cantabricus 1)جانبی نمای تصویر (2راست کفه از عرضی برش 

 پهنوبرش کله 3واحد  2شماره  نمونه راست، کفه از
Radiolites sp :3کفه از جانبی نمای ( تصویر4.راست کفه از عرضی ( برش 

 پهنوبرش کله 4واحد  3شماره  نمونه راست،
Praeradiolites sp: 5کفه از جانبی نمای ( تصویر6.راست کفه از عرضی ( برش 

 پهنوبرش کله 1واحد  5شماره  نمونه راست،
Toucasia carinata:7پهنوبرش کله نمونه از جانبی نمای ( تصویر 

 (متر یسانت 1 معادل تصاویر همه در خطی )مقیاس

 شده های گزارشنمونه با فسیلی مجموعه این مقایسه اساس بر

 حاوی الیه سن ،شمال آفریقا و اروپا جنوب جوار، هم کشورهای از

 پیشنهاد آلبین- برش موردمطالعه آپتین در هارودیست این

 روزنداران روی بر با توجه به مطالعات پیشین که .گردد یم
 زمانی ، محدوده شده واحد انجام اینهای )اوربیتولین( و جلبک

تغییرات انرژی محیط  با توجه به .گیرد یم قرار تأیید مورد مذکور
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شکل و حالت  به دلیل ،هایپ رودیستابر روی شکل و مورفوت
توان استنباط کرد که های برش موردمطالعه میی رودیستافراشته

یکنواخت و محیطی آرام  یگذار این محیط دارای نرخ رسوب
از عوامل دما، شوری، عمق و انرژی،  که ذکر شد طور است. همان

در برش کله پهنو شده  انجام پژوهش هاست،یی رودیستشکوفا
این موجودات در دمای نسبتاً گرم تا گرم، شوری  دهد یمنشان 

پایین، اکسیژن کم و زون نوری مناسب و مواد غذایی باال زیست 
صورت ایزوله بیشتر بهموردمطالعه های برش رودیست کردند.می

دگی آرام با نرخ دهنده محیط زن گلی هستند که نشانو دسته
های پیوسته است اما در واحدهای باالیی فرم یگذار رسوب
دهنده تغییر  مشاهده هستند که نشان ای بیشتر قابلای و بوتهخوشه
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