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1- Introduction  
 

The Qom Formation (Oligocene-Miocene) comprises a series of marl, sandstone, and limestone and is one of 

Iran's oil reservoirs (Khaksar and Maghfouri Moghaddam, 2007). Reuter et al. (2009) reported that the Qom 

Formation was the last transgression of the sea into the Sanandaj-Sirjan (fore-arc), Urumieh- Dokhtar magmatic 

arc (intra-arc), and Central Iran (back-arc) basins in the Southern Tethys Sea. During Oligocene and Early 

Miocene times, the Tethys Sea connected two major oceanic areas, the Atlantic and the Indo-Pacific 

(Harzhauser et al., 2007).  

Hydrogeographically, this seaway existed until the Tethyan Seaway's geodynamical closure during the 

Burdigalian period (Rögl, 1998). Study and identification of the fossil assemblages of the Mediterranean and 

Indo-Pacific basins and the similarity of the various species' dispersion contribute greatly to a better 

understanding of these basins' paleogeography. Based on the shallow marine faunas, Harzhauser et al. (2007) 

for gastropods and Kroh (2003) for echinoids have proposed a detailed biogeographic scheme for the Oligocene 

Miocene Tethys realm.  

Unfortunately, there are few studies and literature on ostracods in Iran, despite being very diverse and abundant 

in different aged sediments. Any Miocene ostracods (Qom Formation) articles are by Bozorgnia (1961), Faridi 

(1964), Krstic (1979), Hosseinipour et al. (2010), TorkZadeh Mahani et al. (2011), and Ehsani et al. (2013).  

The present study describes the ostracod assemblages recovered from the Qom Formation outcrops, from south 

of Tafresh, Urumieh Dokhtar Zone. 

 

2-Material and methods 

One section was measured in the Urumieh Dokhtar basin, and 60 samples were collected from the gray marls, to 

study the Late Oligocene (Chattian) ostracod assemblages from the Qom Formation. For separation of the 

isolated forms, about 200 g of each soft sample was soaked in water for several days, further disaggregated in 

water, and then washed through 120, 63, and 36 μm sieve series with tap water. The sieved fractions were 

cleaned by applying 0.5–2 min ultrasonic treatment with continuous microscopic observation to avoid fossil 

specimen destruction. The ostracods were hand-selected under a binocular microscope at 50X magnification for 

recovering 60 specimens per sample. All samples were analyzed for taxonomic purposes and documentation, 

and selected specimens of the ostracod fauna were photographed using the Scanning Electronic Microscope 

(SEM). The material used to study is housed in the Geology Department of Lorestan University. 

 

3- Results and discussion 
 

Based on these deposits' lithologic characteristics and their stratigraphic relationships, five litho-stratigraphic 

units were recognized. Units 1, 3, and 5 contain Claytons, limestone, and sandstone. We did not find any 
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ostracods in these units. Units 2 and 4 are characterized by shallow-water marl and marly-limestone deposits 

with porcellanous foraminifera, such as Quinqueloqulina sp., associated with ostracods (Actinocythereis 

exanthemata (Ulrich and Basslerr, 1904), Cytherella obese (Roemer, 1841), Cytherella sayyabi (Khalaf, 

1984), Cytherella postdenticulata (Oertli, 1961), Miocyprides ovalis (Khalaf, 

1993), Leguminocythereis sp., Costa edwardsi (Roemer, 1838), Flexus trifurcata (Lyubimova and Guha, 1960). 

Unit 4 is further characterized by deep carbonate deposits with pelagic and benthic perforate foraminifera, such 

as Globigerina ouachitaensis, Amphistegina sp., Miogypsioides sp., and Neorotalia sp., associated with the 

ostracods (Actinocythereis exanthemata (Ulich and Basaler, 1904), Cytherella sayyabi (Khalaf, 

1984), Cytherella sp., Propontocypris (Van Den Bold, 1966), Pontocyprella sp., Paracypris pandyai (Khosla 

1978), Hermanites ascites (Hazel, 1983), Krithe langhiana (Oertli, 1961), and Bairdia sp.). In terms of local 

foraminiferal zonation from the Zagros foreland basin, the interval from base to top of this study section is 

between assemblage zone 56 of Wynd (1965) assemblages Zone 3 of Adams and Bourgeois (1967) and is 

attributed to the Chattian time. Among the identified foraminifera, Globigerina 

ouachitaensis and Spiroclypeus sp. are the marker species. The age of the first and last occurrence of G. 

ouachitaensis and Spiroclypeus sp. were determined by Mossadegh et al. (2009) and Ehrenberg et al. (2007) by 

the Strontium isotope stratigraphy method. The Strontium data indicate that both foraminiferans' first and last 

occurrences are the Chattian in Izeh and the Dezful Embayment (Zagros Basin), respectively. Based on these 

microfaunas, the outcrop of the Qom Formation at this section can be dated as of the Late Oligocene (Chattian) 

in age. 

 

4- Conclusion 

In this study, 13 genera and eight species of Qom Formation marine ostracods are reported for the first time 

from the south Tafresh, Urumieh Dokhtar Zone, Iran. In this section, the Qom Formation lies between the 

Lower Red Formation at the base and Upper Red Formation at the top. According to the distribution of index 

benthic and planktonic foraminifera, such as Globigerina ouachitaensis and Spiroclypeus sp., the Qom 

Formation age in the studied section is the Late Oligocene (Chattian). 

Two major depositional environments have been identified on the basis of a study of 60 hard and soft samples 

taken from the Qom Formation and using the analysis of biofacies and lithofacies features: The estuary 

(alluvium channel, the barrier, central basin, and intertidal) and the shelf (inner, middle and outer shelf). The 

larger benthic foraminifera distribution indicates that shallow marine carbonate sediments of the Qom 

Formation have been deposited at the studied area in the photic zone and the uppermost aphotic zone in the 

tropical to subtropical environments. The Oligocene ostracod fauna, relatively similar to the South of Tafresh, 

reported from the Tethys' other parts. 
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 چکیده
 برش این در. گردید انتخابدر جنوب تفرش  نگاری چینه برش یک ،دختر -زون ارومیه در قم سازند های دکاسترا شناسی دیرینه مطالعه منظور به

 مجموع در ..گیرد می قرار باالیی قرمز سازند زیر در فرسایشی ناپیوستگی با و زیرین قرمز سازند تخریبی های سنگ روی بر بین اتگشتی طور به قم سازند

 پسین سن الیگوسن نشان دهنده آنها همراه روزنبران حضور و استراکدها این مشترک نگاری چینه  محدوده. گردید شناساییها استراکد جنس09 از گونه 8

ژن یگرم و غنی از اکس طنشان می دهد که سازند قم در محی مطالعه مورد مجموعه استراکدها و روزندارن برش. باشد می نظر مورد های الیه برای( شاتین)

حوضه  ؛ای ) شامل کانال های آبرفتی، سد نمونه برداشت شده از برش مورد مطالعه دو محیط رسوبی خلیج کناره 01بر مبنای مطالعه انباشته شده است.  

ای و رمپ خارجی گسترش  ها در بخش میانی خلیج کنارهد. استراکگردید شناسایی و شلف )شامل شلف داخلی، میانی و خارجی( مرکزی و اینتر تایدال(

 ند.ه اداشت

، تفرشردخت-زون ارومیه ،شاتین ،ااستراکد ،سامان بندی :کلمات کلیدی  

 

 مقدمه 
 هایحوضه در دریا پیشروی آخرین حاصل قم سازند هاینهشته

بین قوس ارومیه دختر و  ˓سیرجان -قوس سنندج  پیش مانند مختلفی

 ،باشداین سازند فاقد برش الگو می. باشندمی زیکمر ایران پشت قوس

گوی این سازند لو برادر به عنوان محل اه داما اطراف شهر قم مانند کو

 متفاوت ساختیزمین خاستگاه(. Stocklin,1971معرفی شده است )

 شده موجب آذرین مختلف هایفعالیت همراه به قم رسوبات نشینیته در

 تغییرات و ضخامت اختالف کم های مسافت در سازند این که است

 رسوبی محیط ˓نگاریچینه مطالعه لذا و باشد داشته شدیدی ایرخساره

شناسی زمین پیشینه بهتر درک در سازند این نگاریچینه زیست و

 هایفسیل از یکی .باشدمی خوردار بر سزایی به اهمیت زحوضه قم ا

 استراکدها ˓شودمی یافت آن هایمارن در اغلب که قم سازند فراوان

 رده و بندپایان شاخه به متعلق جانوری پریاختگان هااستراکود. باشندمی

 ایتغذیه هایروش با سازش دلیل به که دنباشمی پوستان سخت

 که است شده فراهم آنها برای امکان این مثل تولید انواع و مختلف

لذا این  .باشند سازگار غیردریایی و دریایی هایمحیط دو هر در بتوانند

های همخوانی الیهتواند یک وسیله مناسب در پراکندگی وسیع آنها می

 سخت این روی بر کمی بسیار مطالعات ایران در متاسفانه رسوبی باشد.

 است گرفته انجام میوسن - الیگو هاینهشته در ویژه به کوچک پوستان

 شده است شده منتشر مورد این در مقاله چندین اخیر سالیان در تنها و

 Torkzadeh Mahani et al., 2011; et al., 2010) است

Hadavi, 2002; Danesheian and Ramezani Dana, 

2005; Krstic, 1979.) شناسایی برای کوششی حاضر نوشته 

 در نگاری چینه برش یک ˓جهت این به. باشدمی قم سازند استراکدهای

  و انتخاب دختر - پهنه ارومیه باختری شمال در واقعتفرش جنوب 

 مطالعههای رسوبی دیرینه آن استراکدهای آن به همراه ویژگیات محتوی

 .گردید

 مطالعه روش
 طول º  41 71′  70″مطالعه  مورد منطقه جغرافیایی مختصات

 سن تعیین برای .(0 شکل) باشدمی شمالی عرض º  94 90 ′ و خاوری

 از و گردید برداشت ندارانزرو شناسایی برای نمونه 01 سازند این دقیق

 از است ممکن غیر هاسنگ نازک مقاطع در استراکدها مطالعه که آنجا

 خشک و شویی گل از پس و گردید انتخاب نمونه 97 مارنی هایالیه

 استخراج استراکدها ˓میکرون 977 تا 277 غربال از عبور و کردن

 لرستان دانشگاه الکترونی میکروسکپ از آنها تصویربرداری برای. گردیدند

اسایی بافت، اندازه و ها بر اساس شنشناسایی رخساره .گردید استفاده

های کربناته بر باشد. نامگذاری سنگها میها و ریز فسیلترکیب دانه

 ,Flügel) ها بر مبنایو شناسایی رخساره (Danham,1962مبنای )

 ( انجام گرفت.2010
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 (.Heydari et al., 2003دختر) –( موقیت برش مورد مطالعه در زون ارومیه b)و  مورد مطالعه به برش های دسترسینقشه راه( a) -0شکل
Fig. 1. (a) Location of the study section, south Tafresh, Iran and (b) geological setting of the study section in the 

Urumieh-Dokhtar Zone (adopted from Heydari et al., 2003). 

 

  مطالعه مورد برش در قم سازند نگاری چینه  

روی سازند برمتر  02سازند قم با ضخامت  مطالعه در برش مورد

(. مرز 2aشکل قرمز زیرین ودر زیر سازند قرمز باالیی قرار می گیرد )

 در بطوریکهزند قم به طور بین انگشتی است. اسازند قرمز زیرین با س

سنگ و سنگ آهک وجود  تناوبی از ماسه زیرینقرمز سازند باالیی بخش

 بخشعنوان  آهکی به سنگ الیه اولین زیرین بخش. (2bشکل )دارد

های مرز فوقانی سازند قم با ماسه سنگگردید.  تعیین قم سازند قاعده

-ماسه سنگ بوده و به صورت ناپیوستگی فرسایشی سازند قرمز باالیی

ن یومرای قرمز رنگ سازند قرمز زیرگلسفید رنگ سازند قم به کن های

 قابل واحد پنج به در این برش، سازند قم .(2cشکل ) شودتبدیل می

 قم سازند برای شده معرفی نگاریچینه سنگ واحدهای. باشدمی تفکیک

 :از عبارتند راس تا قاعده از

 و تخریبی هایسنگ از تناوبی شامل متر 02 ضخامت به اول واحد -0

 سازند قاعده عنوان به  مارنی هایالیه  اولین قاعده  که باشدمی کربناته

 واحد این هایفسیل ریز فراوانترین از برخی. است شده گرفته نظر در قم

 :از عبارتند

Lithophyllum sp., Mesophilum sp., Quinqueloqulina 

sp., Schlumbergerina sp., Sigaretus sp., Spiroculina 

sp., Subterraniphillum sp., Triloculina sp., 

Tubucellaria sp.  

 پوسته یا روزنداران حاوی هایمارن از متر00  ضخامت به دوم واحد 

. است شده تشکیل  Quinqueloqulina spمانند . پورسوالنوز

 : از عبارتند واحد این استراکدهای
Actinocythereis exanthemata (Ulrich and Basslerr, 

1904), Cytherella obese (Roemer, 1841), Cytherella 

sayyabi (Khalaf 1984), Leguminocytheeis sp., Costa 

edwarsi (Roemer, 1838), Flexus trifurcata 

(Lyubimova and Guha, 1960), Paracypris sp. 

 رنگ زسب هایآهک سنگ شامل متر 09 ضخامت به سوم واحد -2

  چون روزنبرانی و پود پلسی و مرجان از قطعاتی حاوی
Amphistegina sp., Elphidium sp., Hetreostegina sp., 

Miogypsinoides ap., Neorotalia  sp.,Operculina sp. 
 .باشد می

 رنگ قرمز و سبز های مارن شامل متر 24 ضخامت به چهارم واحد -9

 ,Asterigerina planorbis (d'Orbigny مانند روزنبرانی حاوی

1846), Bolivina scitula (Hofmann, 1967), 

Catapsydrax dissimilis (Cushman and Bermudez 

1937), Cibicides planoconvex (Cushman and 

Todd,1945), Cibcides sp., Globigerinasp. Heterolepa 

dutemplei (d'Orbigny, 1846), Favocassidulina sp., 

sp., Globigerina sp., Nonionella grateloupi 

(d'Orbigny, 1839), Planorbulina (Cibicides) 

lobatulus (Walker and Jacob, 1798), Reussella sp. 

Spiroclypeus ouachitaensis (Howe and Wallace, 

 های استراکد. که نشان دهنده سن شاتین می باشند باشدمی   .(193

 :از عبارتند واحد نای

Actinocythereis exanthemata (Ulich and Basaler, 

1904), Cytherella sayyabi (Khalaf, 1984), 

Miocyprides ovalis (Khalaf, 1993), Propontocypris 

sp., Pontocyprella sp., Paracypris sp., Hermanites 

sp., Krithe langhiana (Ortli, 1961), Bairdia sp. 
 

حاوی اثر فسیل   رنگ سفید های سنگ ماسه متر 0 پنجم واحد -4

  کوفوس می باشد.
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 یی سازند قم با سازند قرمز باالیی.( مرز باالcو ) مرز زیرین سازند قم با سازند قرمز زیرین ((b ،نمایی از سازند قم در جنوب تفرش (a) -2شکل

Fig. 2. (a) Outcrop photographs of the studied section, (b) lower boundary between Qom Formation and Lower 

Red Formation, and (c) upper boundry between Qom Formation and Upper Red Formation. 
 

 قم ها سازندرخساره
دو برپایه مطالعات انجام شده روی مقاطع نازک توسط میکروسکوپ 

و  ینور معمول ستمیکه مجهز به س، (Olympus BH2) چشمی

 و 9 هایشکلو  0جدول ) ه استریزرخساره تعیین شد 8؛ است زهیپالر

 باشد:ای عمیق به کم عمق به شرح زیر میها از بخش هاین رخساره .(4

این رخساره در واحد چهارم و به رنگ سبز و خاکستری   :مارن -0

های ساخت های رسوبی به ویژه  نبودنبود ساختمان شود.می مشاهده

 Burchette and  Wright) باشددهنده محیط آرام می جریانی نشان

روزنداران کف زی با ه ن وجود روزنداران شناور به همرای. همچن(1992

 ( و نبود جلبک و دیگر جاندارانAstrigerina sp )مانند وسته کشیدهپ

-میشلف خارجی  های تاریک  عمیقنشان دهنده بخش سنتز کنندهفتو

 (.Cosovic et al., 2004) باشند

در روی زمین  دار بایوکالستیک:وکستون تا پکستون روزندار منفذ -2

 سبز هایآهک به شکل سنگ 9واحد  های فوقانیقسمت دراین رخساره 

 ریز این اصلی شود. اجزایمشاهده می الیه متوسط رنگ خاکستری تا

 ,.Operculina sp ) منفذدار هیالین آهکی دیواره با روزنبران رخساره

Spiroclypeus ap. Heterstenia sp.,) و ایدوکفه قطعات و 

 به متوسط گردشدگی و جورشدگی با های کوارتزدانه. باشندمی اکینوئید

 میکرایتی سنگ زمینه. باشندمی این رخساره موجود در فراوان تعداد

 با روزنبرانی است. شده کریستالیزه هاقسمت از بعضی در که باشدمی

 هترواستژینا، اپرکولینا، نظیر شکل عدسی و متورم صدفی

 الیگوترف و شرایط فوقانی نوردار زون پایینی بخش در اسپیروکلیپیوس

  .(Bassi et al., 2007) هستند فراوانبخش خارجی شلف میانی 

سنگ  داربایوکالستیک: میوژیپسینوئیدس پکستون تا وکستون -9

 9ه در بخش زیرین واحد این رخسار های نازک تا متوسط الیهآهک

 شود.مشاهده می

 نئوروتالیا، میوژیپسینوئیدس،مانند ی منفذدار هیالین روزن داران 

همترین م بریوزوآ و اکینوئید ای، دوکفه قطعاتو  آمفیستژینا الفیدیوم،

 گردشدگی و جورشدگی با کوارتز هایباشند. دانهاجزا زیستی می

 سنگ زمینه. باشندمی موجود مقطع در فراوان تعداد به متوسط

 روزنبران .است شده کریستالیزه هاقسمت از بعضی در که است میکرایتی

 پهنی صدف و کوچکتر نسبت به رخساره قبلی اندازه  رخساره ریز این

 ریز طرف به نور شدت کاهش و عمق افزایش دهنده نشان که دارند

 محدوده از سوی دیگر. (BouDagher-Fadel, 2000) باشد رخساره

 Wilson and Vecsei) باشدمی متر 71 تا 21 نئوروتالیا زیست عمق

توان بخش داخلی شلف میانی (. محیط رسوبی این رخساره را می2005

  در نظر گرفت.

باالترین بخش سازند  در ریز تا متوسط دانه: این رخساره ماسه سنگ -4

باشد. درصد های سفید رنگ میشود و شامل ماسه سنگقم مشاهد می

 های دیگرآن نسبت به دانهدار زاویه نیمه تا گرد نیمه های کوارتزدانه

 متوسط و دارای اثر فسیل کوفوس وآن  جورشدگی باشد.می زیادتر

تا دو سال  بوده وهای حلقوی های کرمباشد. دیتروپا لولهدیتروپا می

(. Flügel, 2010کنند و دارای تولید مثل جنسی هستند )زندگی می

اند محل پی که آنها در بستر دریا حفر کردههایبعد از مرگ کرم، لوله

شود. دیتروپاها اثر فسیلهای نداران دیگر به ویژه شکمپایان میزندگی جا

این کنند. در عمق بیش از بیست متر زندگی میکامال دریایی هستند و 

باشد که نشان دهنده نبود شرایط رخساره فاقد فونای جانوری می

های دریای کوفوس و باشد. وجود اثر فسیلمناسب جهت زندگی می

یی قرار دارد االی رخساره دریانگاری این رخساره که دربموقعیت چینه

تواند مشابه رخساره بخش سد خلیج کنارهای باشد که توسط  هیپ می

 ( معرفی شد.Heap et al., 2004و همکاران )

 ستیک:وکستون تا پکستون روزندار ) منفذدار و بی منفذ( بایو کال -7

 رخساره ریز این اصلی اجزایشود. مشاهده می 2این رخساره در واحد 

 ای،دوکفه قطعات پنروپلیس و میلیولیدها شامل فذنم بدون روزنبران

 هیالین آهک یوارهد با کمتری روزندار تعداد به و بریوزوآ گاستروپود،

 با عمق کم آبهای در معموال پورسالنوز دیواره با راناروزن د. باشدمی

 بخش عمقترین کم در و کنندمی زندگی باال شوری و محدود گردش

 شوری با آبهایی هیالین دیواره با رانداروزن .هستند فراوان هامیلیولید

-منفذ زن دارانرو حضور. دهندمی ترجیح زندگی برای را دریایی نرمال

 رسوبگذاری بیانگر یکدیگر کنار در رخساره ریز این در منفذ بدون و دار

 .(Geel, 2000) کوالب غیر محصور می باشد  در آن
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این  دار بایو کالستیک:تا پکستون بریوزئر و کورالیناسه وکستون -0

 دارای و شودمشاهده می 0 رخساره در بخش سنگ آهکی واحد

-می داری هر روزن فاقد قرمز و جلبک و فراوان بریوزئر هایبایوکلست

 رخساره ریز این در با جور شدگی متوسط کوارتز هایدانه .باشد

  میکرایتیاین رخساره   زمینه .دنباشمیهای غیر اسکلتی مهمترین دانه

 نوفروا مقادیر وجود. است شده اسپارایتی قسمتها از دربعضی ولی

 میزان همچنین و یوترووفی شرایط دهنده نشان قرمز جلبک و بریوزوئر

 ,Pomar) باشدمیای کناره خلیج میانیشاخص مناطق  نور کم

2001.)  

این ریز  دار بایو کالستیک:الیناسهروکستون تا پکستون روزندار کو -0

 شود. اجزایمشاهده می 0ن بخش سنگ آهکی واحد رخساره در اولی

 و پنروپلیس میلیولیدها، شامل مفذ بدون روزنبران رخساره ریز این اصلی

 فراوان تعداد به و بریوزوآ گاستروپود، دوکفه ای، قطعات اسپیرولوکولینا،

متوسط  گردشدگی و جورشدگی با کوارتزهای دانه .باشدمی قرمز جلبک

 رخساره ریز این در باشد.مهمترین سازند غیرزیستی این رخساره می

 و شودمی افزودهسوالنوز رپو روزنبران تعداد بر 4 رخساره ریز به نسبت

 با محیطی هامیلیولید که آنجا از گردد،می میکرایتیبیشتر نیز زمینه

 ریز این در بنابراین دهندمی ترجیح را فراوان گل و پایین آشفتگی

-ر کاهش میشتبی  عمق و قبلی انرژی  رخساره ریز به نسبت رخساره

 تایدال تعلق دارد.های اینتراین رخساره به پهنه یابد.

-درالیه رخساره این  ای و ماتریکس فراوان:بندی تودهگراول با الیه -8

 هایاز رخساره برجسته تر و مانند تیغه به صورت قم سازند زیرین های

 41 حدود فراوانیبا  سانتیمتر 9 تا 2 هاشود. اندازه دانهمی دیده دیگر

 درصد 71 حدود فراوانی و سانتیمتر 8 تا 0 اندازه با دیگری و درصد

بافت  شده یاد کنگلومرای ای،ماسه ماتریکس وجود به توجه با که است

ای ماسه ماتریکس دارای مطالعه مورد سنگهای. دارد پلی مودال

 متغیر درصد 21 تا 01 میان ماتریکس مقدار که هستند خاکستری رنگ

 سنگ کنگلومراها این در آواری درشت قطعات سنگی ترکیب .است

 27 و 01 ، 07 حدود در ترتیب به که است سنگ ماسه و چرت آهک،

 تا شده گرد بیشتر موجود گراولهای. شوندمی شامل را قطعات از درصد

 و هستند شکل بیضوی تا کروی آنها بیشتر که هستند شده گرد نیمه

 دارای و بوده بندیالیه فاقد رخساره این .ندارند منظمی شکل بقیه

آنها  که رودمی احتمال صحرای شواهد بنابر. است زمینـه کمـی مقـدار

 شده نهشته دارشیب نسبتاً کانال یک در آشـفته جریانهـای توسـط

 قطعـات تشکیل بـودن بر گرد بـه توجـه با دیگر طرفی از .دنباشـ

آنها  دور از محیط رسوبی بوده است. این  منشـأ رودمی احتمال دهنده

 رسوبگذاری هنگام در بـاالی محیط انـرژی دهنـده نشـان رخسـاره

 طبقات لذا و نموده جلوگیری ریز ذرات شـدن نشـین تـه از کـه بـوده

 ایتـوده حالت آشفته جریان شرایط و باال انرژیدر  تشـکیل علـت به

 بخـش تـرینپـایین یا کانال کف به مربوط رخساره ایـن. دارنـد

 بسـتر بـا بریـده بریده هایرودخانه در معموالً و است رسوبی سـدهای

 .(Miall, 2000) ندگـردمـی تشکیل گراولی

 

 مدل رسوبی سازند قم
ای خلیج کناره ربندکمدومتعلق به ی سازند قم هارخساره

(Estuaryو شلف ) (. رخساره شلف 4)شکل  باشندمی( خارجی)میانی و

مشخص مانند گلوبی ژرینا  حاوی روزنداران شناور هایمارن خارجی با

بافت گل پشتیبان  عنوان کرد،Flügel (2101 ) همانگونه که گردد.می

-دهنده عمق زیر خط موجشان های موجی و جریانی نو نبود ساختمان

کالسنیک و روزندار منفذدار بایووکستون و پکستون  باشد.سار می

در شرایط کم کالستیک دار بایوکستون تا پکستون  میوژیپسینوئیدسو

این روزنداران به شرایط محیطی   اند.ی ته نشین  شدهنانرژی شلف میا

معمولی سازش کم نور و شوری الیگو تروفیک با انرژی پایین، مقدار 

آمفی  پوسته ژیوورفولمشکل و (. Romero et al., 2002) اندیافته

 باشد.انرژی هیدرودینامیک محیط خود میر یثتحت نا ستژینا شدیدا

-های عمیق شلف میانی میمربوط به بخش هایی با پوسته کشیده نمونه

 مرغی شکل مربوط به اعماقوسته ضخیم و تخم پهایی با باشند و نمونه

تر شلف های کم عمقبخش خارجی شلف میانی از بخش باشند.کمتر می

با وجود مقادیر بیشتر آژند میکریتی و کشیدگی زیاد پوسته روزنداران 

شلف داخلی با حضور  شود.نا مشخص میهیالین به ویژه آمفی ستژی

ای قرمز و روزنداران ه)خارپوست، جلبک مخلوطی از جانداران دریایی

محصور )مانند  های محصور و نیمهدار( با جانداران محیطهیالین منفذ

  شود.میلیولید( مشخص می

باشند که آب شیرین رودها با آب ای مناطقی میهای خلیج کنارهمحیط

شود. جانداران و گیاهان این منطقه به نغییرات مخلوط می شور دریاها

 اندش یافتهزان فراوان مواد مغذی سازناگهانی شوری، انرژی محیط و می

(Reinson,1992) .ِهای های رسوبی و زیستی خلیجژگییدر مورد  و

حاضر  برای شناسایی  نوشته کنارهای منابع مختلفی وجود دارد. در

های زیستی بر مبنای ویژگی ای ازکناره خلیجمحیط  مختلف هایبخش

 (Reinson, 1992و راینسون ) (Heap et al., 2004)هیپ  مدل

 هایهای کانالای به بخشکناره محیط خلیج استفاده شده است.

 Heap et )  گرددتایدال تفکیک می اینتر و مرکزی حوضه سد؛ آبرفتی،

al., 2004 گراول نشان دهنده محیط  ، رخسارهالعهمط(. در برش مورد

سنگی است. در خساره ماسهشامل ر های آبرفتی است. بخش سدکانال

زی )منفذدار و رخساره وکستون تا پکستون روزنداران کفپشت این سد، 

در برش  دهد.این بخش با آبهای باز را نشان میمنفذ( ارتباط ضعیف بی

های قرمز نشان و جلبکبریوزوآها مورد مطالعه حضور مقادیر فراواتی از 

در  روزنداران دریایی باشد که با توجه به نبودط یوتروفی مییده شرانده

عدم ای باشد. خلیج کنارهمرکزی  تواند نشان دهنده بخشآنها می

 شودفراوان موجب ایجاد این شرایط می ذیرخش آب و ورود مواد مغچ

(Heap et al., 2004.) و قم سازند قاعدهای بخش در شرایط این 

در کنار مرکز خلیج  .گرددمی مشاهده زیرین قرمز سازند فوقانی بخش

د وجود روزنداران پورسوالنوز )ماننامکان ای به علت ازدیاد اکسیژن کناره

کورالیناسه منفذ اره وکستون تا پکستون روزندار بیمیلیولیدا در رخس

 شود.فراهم می (دار
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 .جنوب تفرش های شناسایی شده در سازند قم در برشخسارهر -0جدول 
Tabel 1. Facies identifiedof the Qom Formation in south Tafresh section. 

 

 

  پکستون تا وکستون (b) کالستیک،بایو  منفذدار روزندار  پکستون تا وکستون (a) ،جنوب تفرش قم در های شناسایی شده در سازند رخساره -9شکل

 وکستون (e) ،کالستیک بایو منفد بی و منفد بی و منفذدار زیکف روزندار ن.پکستو تا وکستون  (d) ،سنگماسه (c) ،بایوکالستیک داردسمیوژیپسینوئی

بندی ا الیهگراول ب (g)و کالستیک  بایو دار کورالیناسه و منفد بی روزندار پکستون تا وکستون (f) ،بایوکالستیک دارکورالیناسه و بریوزوئر  پکستون تا

 تودهای و ماتریکس فراوان. 
Fig. 3. Photomicrographs of identified facies of the Qom Formation in south Tafresh, (a) bioclastic perforate 

Foraminifera wackstone – Packstone,  (b) bioclastic Miogypsinoides wackstone – Packstone, (c) fine to medium 

sandstone: calcite cemented submature litharenite;(d) Benthic foraminifera (perforate and imperforate) bioclast 

wackestone-packstone, (e) bryozoans corallinacea bioclastic wackestone-packstone, (f) bioclastic imperforate 

foraminifera corallinacean wackstone to packstone, and (g) gravel with massive layering and abundant matrix.  
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 .جنوب تفرش ها و انتشار استراکدها در برشپراکندگی رخساره -4شکل 

Fig. 4. Vertical facies distribution and ostacods distribution of the Qom Formation in south Tafresh section. 

 

 

 .در برش مورد مطالعهقم مدل رسوبی شماتیک سازند  -7شکل

Fig. 5. Schematic sedimentary model of the Qom Formation in the studied section. 
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 سیستماتیک 

های زیر در سازند قم در برش گرکان در مطالعه حاضر استراکد

 .(7)شکل شناسایی شدند
Phylum Arthropoda Von Siebold, 1848 

Subphylum Crustacea Pennant, 1777 

Class Ostracoda Latreille, 1806 

Order Podocopida Müller, 1894 
Suborder: Cytherocopina Baird, 1850 

Family Cytherellidae Sars, 1866 

Genus Actinocythereis Puri, 1953 

Actinocythereis exanthemata Ulrich and Basslerr, 

1904 (Fig. 5a) 

 کاراپاس 0کفه و  4 ها:تعداد نمونه

 290میکرون، پهنا  927میکرون، ارتفا  491اراپاس: طول کاندازه 

 میکرون

 طور به قدامی بخش باشد،طویل می جانبی منظر در کاراپاس ویژگی:

 کوچک هایبرآمدگی از دوتایی ردیف یک توسط که  شده گرد محدب

 شده گرد محدودی طور به و بریده یا و کوتاه خلفی حاشیه و شده تزئین

-برآمدگی یا تیغ شامل سطحی تزئینات و مستقیم پشتی حاشیه است،

 . باشدمی متنوع های

 پراکندگی پلیوسن - با محدوده زمانی پالئوسن پراکندگی: این گونه

 Torkzadeh Mahani) هانی دارد و در ایران از شمال باختر کرمانج

et al., 2011) و سیرجان گزارش شده است (Hosseinipour et 

al., 2010.) 

کفزی ساکن مناطق خلیج  (Detritivore) خوارچرنده پوده اکولوژی:

 (.Swain, 1974) کنارهای
Order Podocopida Müller, 1894 
Superfamily Bairdiacea Sars, 1888 

Family Bairdiidae Sars, 1888 

Genus Bairdia McCoy, 1844 

Bairdia sp. (Fig. 5b) 

 کاراپاس 07کفه و  0تعداد نمونه: 

 میکرون 00پهنا  کرون،یم047میکرون، ارتفاع  011اندازه کارپاس: طول 

 پشتی حاشیه و باشدمی مثلثی نیمه جانبی منظر در کاراپاس: ویژگی

 پشتی حاشیه سمت به باال سمت به محدب شکمی حاشیه و محدب

 انتهای و است شده دارنوک میانی بخش در خلفی انتهای. است وشکمی

 محدب پشتی دید در کاراپاس .است شده گرد دمحدو طور به قدامی

 .است قدامی و میانی بخش در ارتفاع بیشترین. است الطرفین

ین تا عهد حاضر وجود میا گسترش جهانی از پر پراکندگی: این جنس 

( و زاگرس مرتفع Hadavi, 2002باختر قم )جنوب دارد.  در ایران از 

 (.Krstic, 1979) گزارش شده است

دلتایی تا  - ایمناطق رودخانه ساکن کفزی خوارپوده اکولوژی: چرنده

 .(Morkhoven Van, 1963) ساب تایدال
Family Trachyleberididae Sylvester-Bradley, 1948 

Genus Costa Neviani, 1928 

Costa edwardsi Roemer, 1838 (Fig. 5c) 

 کاراپاس 7 و کفه 9  :نمونه تعداد

 پهنا کرون،یم007 ارتفاع میکرون، 291 طول: کارپاس اندازه

 میکرون010

 به جانبی منظر در که است ناقص مستطیل شکل به کاراپاس: ویژگی

 طور به قدامی حاشیه. شودمی دیده عقبی قسمت به اریب صورت

 پشتی حاشیه رسد،می نظر به تیز نوک خلفی حاشیه شده، گرد گسترده

. یابدمی ادامه عقب سمت به اریب طور به که برجسته کمی تا مستقیم

 مشبک صورت به و طولی برجستگی یا برآمدگی سه دارای جانبی سطح

 شکل دارای هادنده بین در واقع هایفضا گونه این در. باشدمی برجسته

 باشد.می بزرگ و منظم نا

گونه از کرتاسه تا کواترنری در حوضه تتیس و شمال  این: پراکندگی

 ,Khosla)باختر هند ازاشته است و همچنین دافریقا پراکندگی 

(؛ گابن Khalaf, 1984های میوسن شمال عراق )هشتهن؛   (1978

(Van Den Bold, 1966؛ نهشته) های بوردیگالین کمر کوه )ایران

 .زارش شده استگ (زیکمر

 (Swain, 1974) دریایی  کفزی خوار پوده چرنده: اکولوژی 
Genus Hermanites Puri, 1955 

Hermanites sp. (Fig. 5g) 

 کاراپاس 0 و کفه 2: نمونه تعداد

 090 پهنا کرون،یم 727 ارتفاع میکرون، 891 طول: کارپاس اندازه

 میکرون

 شترینیب مستطیلی، نیمه جانبی منظره در طویل، کاراپاس :ویژگی

 یک حدود در عرض بیشترین و قدامی کاردینال گوشه یا زاویه در ارتفاع

 طور به قدامی حاشیه. باشدمی شکمی حاشیه باالی در طول سوم

 فشرده و پهنا کم خلفی حاشیه و ایحاشیه لبه با و شده گرد محدب

 نیمه و بزرگتر که مختلف هایشکل با مشبک جانبی سطح. باشدمی

 توسعه خوبی به شکمی و پشتی برآمدگی. هستند قدامی نیمه در مربعی

 زاویه در نیز و مرکز نزدیکی در برجستگی یا گرد برآمدگی و یافته

 .دارد قرار خلفی کاردینال

کرتاسه تا میوسن  هاینهشته ازبا پراکندگی جهانی  گونه این: پراکندگی

 ( گزارش شده است.Kollmann, 1960) پسین

 های عمیق دریابخش تا کوالب کفزی خوارپوده چرنده: اکولوژی

(Morkhoven Van, 1963) 

Family Bythocyprididae Sars, 1888 

Genus Krithe Howe and Chambers, 1935 

Krithe langhiana Oertli, 1961 (Fig. 5h) 

 کاراپاس 00 و کفه 0: نمونه تعداد

 290 پهنا کرون،یم 210 ارتفاع میکرون، 81 طول: کارپاس اندازه

 میکرون

 شود،می دیده کشیده بیرونی نمای در و تازک نسبتا کاراپاس: ویژگی 

 شکمی گوشه. باشدمی بیشتر یا کمتر انحنا میزان پشتی حاشیه در

 دید در. است شده داردندانه قدامی شکمی مجزا طور به شده، گرد خلفی

 اندکی تا شونده باریک عمده طور به و فشرده شدت به تا کشیده پشتی
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 شده گرد محدود طور به قدامی و خلفی انتهای و جوانب در شده موازی

 می باشد.

های تریاس تا کواترنری ازنهشته با پراکندگی جهانی گونه این: پراکندگی

 (.Ruggieri,1962) گزارش شده است

 دریا عمیق هایبخش تا کوالب کفزی خوارپوده چرنده: اکولوژی

(Morkhoven Van, 1963) 

Genus Leguminocythereis Howe and Law, 1936 

Leguminocythereis sp. (Fig. 5i) 

 کاراپاس 8 و کفه 4: نمونه تعداد

 290 پهنا میکرون، 927 ارتفاع میکرون، 491  طول: کارپاس اندازه

 میکرون

 تا مستطیلی نیم جانبی منظر در متوسط، اندازه دارای کاراپاس: ویژگی

 کوتاه خلفی حاشیه و قوسی تا مستقیم قدامی حاشیه. است بیضوی نیمه

 صورت به کهاست  هاییشیار دارای سطح. باشدمی شده بریده یا شده

 مستقیم هاکفه میانه در ولی اندشده مرتب هاکفه حاشیه در متحدالمرکز

  .می باشند

سن تا میوسن گزارش الئوپ با گسترش جهانی از جنس از این: پراکندگی

شمال  ،(Ahmad et al., 1991) تونس توان به می شده است که

 ,Krstic) ( و زاگرس مرتفعHadavi et al., 2002) باختر قم

 . اشاره کرد (1979

 دریا عمیق های بخش تا کوالب کفزی خوارپوده چرنده: اکولوژی

(Abd-Elshafy et al., 2007)َََ 

Family Cyprididae Baird, 1850 

Genus Microcyprides Kollmann, 1960 

Miocyprides ovalis Khalaf, 1993 (Fig. 5j) 

 کاراپاس 02 و کفه 0: نمونه تعداد

 224 پهنا میکرون، 900 ارتفاع میکرون، 401 طول: کارپاس اندازه

 میکرون

 دیده کشیده بیرونی نمای در و تازک نسبتا کوچک، کاراپاس: ویژگی

 شکمی گوشه. باشدمی بیشتر انحنا میزان پشتی حاشیه در شود،می

 دید در. است شده داردندانه قدامی شکمی مجزا طور به شده، گرد خلفی

 اندکی تا شونده باریک عمده طور به و فشرده شدت به تا کشیده پشتی

 گرد محدود طور به قدامی و خلفی انتهای وحاشیه   درمی شود.   موازی

 باشد.می شده

 گزارش میوسن تا کرتاسه از با پراکندگی جهانی جنس این: پراکندگی

(؛ شمال Khosla, 1978) باختر هندوستان است که می توان به شده

 اشاره کرد. (Gramann, 1971) و اتیوپی (Khalaf, 1984) عراق

 دریایی کفزی خوار پوده چرنده: اکولوژی
Family Paracyprididae Sars, 1923 

Genus Paracypris Sars, 1866 

Paracypris sp. (Fig. 4k) 
 کاراپاس 0و کفه 2:نمونه تعداد

 000 پهنا میکرون، 010 ارتفاع میکرون، 221طول: کارپاس اندازه

 میکرون

-می صاف سطح و مثلثی نیمه و طویل هاکفه جانبی منظر در :ویژگی

 می باشد، تیز نوک دارای خلفی حاشیه و شده گرد قدامی حاشیه. باشد

 با و  چپ کفه در مستقیم تقریبا شکمی حاشیه و محدب پشتی حاشیه

 بخش بین در ارتفاع بیشترین .باشدمی کفه میانه در کم و سطحی تقعر

 .باشدمی کاراپاس مرکز و قدامی

ین تا میوسن گزارش این جنس با پراکندگی جهانی از پرم :پراکندگی

 های سیاه کوه و کویرسازند قم در تاقدیس به توانشده است که می

(Bozorgnia, 1961؛) های نرداقی و کاروان سنگیبرش (Faridi, 

(؛ برش معلمان Pourmotamed, 1967) برش دو چاه (؛1964

(Grosdidier and Monteil, 1970؛ برش شمس آباد در کرمان) 

(Kristic, 1979 ؛ ده نمک در ایران مرکزی)اشاره کرد. 

 ,Morkhoven Vanدریایی ) کفزی خوارپوده چرنده: اکولوژی

1963) 

Family: Paracyprididae Sars, 1923 

Genus Pontocyprella Lyubimova, 1955 

Pontocyprella sp. (Fig. 5l) 

 کاراپاس 0 و کفه 2:نمونه تعداد

 007 پهنا میکرون، 010 ارتفاع میکرون، 241  طول: کارپاس اندازه

 میکرون

 و مستطیلی تا بیضوی نیم طویل، کاراپاس جانبی منظر در :ویژگی

 و محدب گسترده طور به پشتی حاشیه. باشدمی صاف سطحی دارای

 حاشیه می دهد، قدامی حاشیه با را شده گرد گوشه یا زاویه یک تشکیل

 خلفی انتهای شده، گرد قدامی انتهای. است مستقیم حدودی تا شکمی

 شکمی حاشیه با را صاف گوشه یا زاویه یک تشکیل و شده محدب کمتر

 می دهد.

اس تا میوسن با پراکندگی جهانی از رسوبات تری جنس این: پراکندگی

 (Khalaf, 1993شمال باختر عراق ) توان بهگزارش شده است که می

 اشاره کرد.

های عمیق مناطق ساب تایدال تا بخش کفز  خوارپوده چرنده: اکولوژی

 (Morkhoven Van, 1963)دریا 
Family Pontocyprididae Müller, 1894(Fig. 5n) 

Subfamily Pontocypridinae Müller, 1894 

Genus Propontocypris Sylvester-Bradley, 1948 

Propontocypris robusta Van Den Bold, 1966 (Fig. 

5m) 
 کاراپاس 0و کفه 2 :نمونه تعداد

 007 پهنا میکرون، 010 ارتفاع میکرون، 241طول: کارپاس اندازه

 میکرون

 حاشیه. باشدمی مثلثی نیمه تا طویل جانبی منظر در کاراپاس: ویژگی

 و کمتر خلفی نیمه در تحدب میزان و محدب گسترده طور به پشتی

 تقریبا شکمی حاشیهاست.  میانی تا قدامی قسمت در ارتفاع بیشترین

 اتصال نقطه در و باریک قدامی انتهای. باشدمی محدب اندکی و مستقیم

 هاکفه صاف، جانبی سطح. است شده گرد مایل طور به ،پشتی حاشیه به

 .می باشد راست کفه از بزرگتر اندکی چپ کفه و مساوی حدودی تا
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پلیوسن  - با گسترش جهانی در رسوبات میوسن جنس این: پراکندگی

(؛ و Hadavi, 2002) قم باختر شمالتوان به گزارش شده است که می

  .کرد اشاره (Torkzadeh Mahani et al., 2011بافت کرمان )

 های بخش تا تایدال ساب مناطق  کفزی خوار پوده ،چرنده: اکولوژی

 .(Morkhoven Van, 1963) دریا عمیق
Order : Podocopida Müller,  1894 

Suborder : Platycopina Sars, 1866 

Superfamily: Cytheracea Baird, 1850 

Family: Cytherellidae Sars, 1866 
Genus Cytherella Jones, 1856 

Cytherella obesa Roemer, 1841 (Fig. 5d) 

 کاراپاس 0 و کفه 2: نمونه تعداد

 298 پهنا میکرون، 912 ارتفاع میکرون، 008  طول: کارپاس اندازه

 میکرون

 نیمه صورت به جانبی منظر در که ضخیم هایکفه دارای: ویژگی

 شکمی حاشیه و محدب اندکی پشتی حاشیه. شودمی دیده مستطیلی

 و کم پهنای یک با شده گرد قدامی انتهای. باشدمی مستقیم تقریبا

 دایره شامل تزئینات. شدبامی هاللی شکل به و شده گرد خلفی انتهای

ا  شده پراکنده جانبی سطح مرکزی قسمت در که پراکنده کوچک، های

 .باشد می متورم پشتی دید در کاراپاس ند،

 خاور در. دارد جهانی گسترش کنون تا کرتاسه از گونه این: پراکندگی

 کرمان بافت در قم سازند و( Khalaf, 1993)عراق میوسن از نهیام

(Torkzadeh Mahani et al., 2011) است شده گزارش. 

 کم هایبخش تا ایکناره خلیج مناطق کفزی خوارپوده چرنده: اکولوژی

 .(Swain, 1974) تایدال ساب عمق

Cytherella sayyabi Khalaf, 1984 (Fig. 5e) 

 کاراپاس 04 و کفه00: نمونه تعداد

 098 پهنا میکرون، 202ارتفاع میکرون، 429  طول: کارپاس اندازه

 میکرون

 و صاف جانبی سطح. باشدمی نرها در و مربع نیمه کاراپاس شکل: ویژگی

. دارد وجود سطحی فررفتگی اندکی پشتی حاشیه و کاراپاس مرکز در

 حاشیه و مستقیم اندکی پشتی حاشیه کوچک، نسبتا کاراپاس اندازه

 باریک حاشیه یا لبه با شده گرد قدامی حاشیه. باشد می مستقیم شکمی

 .باشد می قدامی انتهای از تر متورم خلفی انتهای و

 ،(Khalaf, 1993) عراق میوسن هاینهشته از گونه این: پراکندگی

 شده گزارش (Torkzadeh Mahani  et al., 2011) کرمان بافت

 .است

 عمق کم های بخش تا کنارهای خلیج کفزی خوار پوده چرنده: اکولوژی

 .(Khalaf, 1993) تایدال ساب

Family Cytherettidae Triebel, 1952 

Genus Flexus Neviani, 1928 

Flexus trifurcata Lyubimova and Guha, 1960 (Fig. 

5f) 

 کاراپاس 01 و کفه00: نمونه تعداد

 227 پهنا کرون،یم 410 ارتفاع میکرون، 027  طول: کارپاس اندازه

 میکرون

 طور به قدامی انتهای و مستطیلی نیمه شکل به طویل کاراپاس: ویژگی

. باشدمی فشرده و شده گرد محدود طور به خلفی انتهای و گسترده

 بین کوتاه برآمدگی جانبی سطح در و مستقیم شکمی و پشتی حاشیه

 .است یافته توسعه شکمی و پشتی برآمدگی

 و مرکزی اروپای میوسن - الیگوسن هاینهشته از گونه این: پراکندگی 

 آکیتانین حوضه پلیوسن های نهشته ،(Reuss, 1850) اختریب

(Ducasse and Cahuzac, 1997)، شمال تورتونین هاینهشته 

 بادنین هاینهشته و( Dieci and Russo, 1964) ایتالیا در آپنین

 .است شده گزارش( Brestenskí and Jirícek, 1978) پاراتتیس

 Morkhoven) تایدال ساب تا کوالب کفزی خوار پوده چرنده: اکولوژی

Van, 1963). 

 دیرینه شناسیبوم

های سازند قم در جنوب در نهشته شده مطالعه استراکدهای اغلب

های این راسته علی جنسباشند. پدوکوپید می راستهزیر تفرش مربوط به

پوده خوار، رسوب خوار  که در شیوه تغذیه دارند ) ایرغم تنوع فوق العاده

همگی به بستربا  ،کم صفحات آبششیداشتن تعداد ( به علت و چرنده

از سوی دیگر این  (.Watley, 1991اکسیژن فراوان نیاز دارند )

نمایند و لذا مناطق غیر وارد آب مین الرو خود را مستقیم جانورا

  باشد.ست آنها نمییاکسیدان مناسب ز

مهمی دارد. به ی دیرینه نقش دمابی سمطالعه استراکدها در تعیین ن

 دراستراکدها  شده جدا هایکفه که زمانی (Moore, 1961 باور مور )

-رسوب از نشان باشد، زیادتر سالم یا چسبیده هم های بهاز کفه رسوبات

مورد مطالعه اکثر پوسته  رشبباال را دارد. از آنجا که در در دمای گذاری 

ذاری گزمان رسوبدر رسد که دما استراکدها جد از هم بودند به نظر می

و  Cytherellaهایی مانند از طرفی جنس باال بوده است.آنها 

Paracypris باشندهای گرم میبنماینده آ (Ceolin et al., 

2011) . 

دو رخساره پکستون تا وکستون  های برش مورد مطالعه دراستراکد 

رخساره شوند. منفذ بایوکالستیک و مارن یافت میدار منفذدار و بیروزن

-روزن باشد. الفیدیوم میلیوال و الفیدیوم میمانند  یاولی شامل روزنداران

های تواند در محیطمیزی است که همه چیز خوار نیمه درون یدار

ه نوسانات بمختلفی یافت شود ولی مهمترین ویژگی این جنس تحمل 

اما میلیوال روزندار  (.Murray, 1991) باشدشدید شوری آب می

اطق محدود و نیمه محدود رسوب خوار اپی فونایی است که غالبا در من

نس به علت پوست ضخیمی که دارد شود. این جها یافت میپشت سد

 دشوطق کم عمق یافت میارا تحمل کند و لذا در منتواند نور شدید می

(Murray, 1991). هایی مانند استراکدCytherealla  نیز قادر به 

و  (Ceolin et al., 2011باشند )شوری می شدیدنوسانات تحمل 

 باشد.ر آنها موید شرایط متغیر شوری میحضو

 منفذ دارروزن وکستون تا پکستون رخساره 04الی  01در نمونه های  

های زیرن آنها هیچ استراکدی یافت کالستیک و الیه بایو منفذبی و دار
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بر تعداد بریوزئر ها از تعداد روزنداران کاهش و  نشده است اما به تدریج 

 مطالعه مورد برش در آنها حاوی هاینهشته که آنجا ازافزوده می شود. 

 به که گرفت نتیجه توانمی باشدمی مارن یا و داررس آهک سنگ حاوی

 عامل عنوان به نور نفوذ رسوبی، حوضه به مغذی مواد ورود ازدیاد علت

 یافته  کاهش زی کف اجتماعات حیات برای بستر کف در کننده محدود

 غیر موجودات شامل غالبا زیکف اجتماعات ،نور کمبود نتیجه در و

 اندشده هارمانند بریوزئ و شدیدآیوتروف نور از مستقل و کننده فتوسنتز

(Vaziri Moghaddam et al., 2011.) 

در اعماق مختلف آب را آنکه اکثر استراکدها توانایی زیست  دبا وجو 

های مختص بخش Pontocyprellaو  Kritheهای دارند، جنس

 ,.Morsi et alباشند )های عمیقتر مییق فالت قاره تا بخشعم

که  شوندمشاهده می 4نها در مارنهای واحد این دو جنس ت (.2008

 باشد.ها میبر عمق زیاد محیط رسوبی این مارندلیلی دیگر 

 گیرینتیجه
  سن دهنده نشان جنوب تفرش در قم سازند روزنداران مجموعه

 این برشهای مطالعه ریز رخساره. باشدمی( شاتین) وسن پسینگالی

های خلیج دو مجموعه رخساره مربوط به محیط اساییبه شن منجر

 استراکدهایدر سازند قم گردید.  )خارجی و میانی( ای و شلفکناره

خارجی های شلف در بخش (گونه 8 و جنس09) توالی این در موجود

)رخساره پکستون تا ای های میانی خلیج کنارهبخشو )رخساره مارنی( 

  شوند.یافت میمنفد(  بی کستون دارای روزنداران منفذدار وو
Actinocythereis exanthemata (Ulrich and Basslerr, 

شوند که نشان در هردو محیط یافت می.Paracypris sp و    (1904

 باشد.ه شرایط مختلف زیستی میآنها بدهنده قدرت سازش فوق العاده 

 و ایران در شده معرفی هاینمونه بااستراکدهای شناسایی شده  

 تعلق پودوکوپیدها راسته بهغالبا  و شتهدا مطابقت تتیس مناطق دیگر

 باشد.می اکسیژن پر و آرام محیطی شرایط که نشان دهنده وجود دارند

استراکدهای برش مورد مطالعه که بودن خوار پوده چرندهشیوه تغذیه 

بستر حتی  اند نیز دلیلی برای شرایط اکسیدان کفزی داشتهزندگی کف

-جنسه حضور مورد مطالع برش در باشد.در مناطق شلف خارجی می

و  تعداد بیشتر پوسته جدا   Paracypris و Cytherella مانند هایی

ده دمای هم استراکدها نسبت به پوسته متصل شده آنها نشان دهن از

 باشد.باالی محیط رسوبگذاری می

 

 
نمای خارجی کفه راست، شماره نمونه  ،.Bairdia sp  (b)،41نمونه نمای خارجی کفه چپ، شماره ، Actinocythereis exanthemata  (a)-0شکل

01،  Costa edwardsi (c)  07نمای خارجی کفه راست، شماره نمونه،  Cytherella obesa (d) 21نمونه  شماره راست، کفه خارجی نمای ، (e) 
Cytherella sayyabi، 94، شماره نمونه نماری خارجی کفه چپ،  (f) Flexus trifurcata،  04نمای خارجی کفه راست، شماره نمونه، 
Hermanites sp.(g)،91ره نمونه اشم ، نمای خارجی کفه چپ، (h) Krithe langhiana،  48نمای خارجی کفه چپ، شماره نمونه، 

Leguminocythereis sp. (i). 07 نمونه شماره چپ، کفه خارجی نمای،Miocyprides ovalis (j) 07 ،40کفه چپ، شماره نمونه  ، نمای خارجی، 

(k) Paracypris sp. و 48 نمونه شماره چپ، کفه خارجی نمای Pontocyprella sp. (l) 40نمونه  شماره چپ، کفه خارجی نمای، (m)   

Propontocypris robusta ،  میکرون می باشد. 211مقیاس نشان دهنده .21نمای خارجی کفه چپ، شماره نمونه  
Fig. 5.  (a) Actinocythereis exanthemata, LV external view, Sample No. 40, (b) Bairdia sp., RV external view, 

Sample No. 10, (c) Costa edwardsi,  RV external view, Sample No. 15, (d ) Cytherella obesa, RV external view, 

Sample No. 20, (e) Cytherella sayyabi, LV external view, Sample No. 34, (f) Flexus trifurcata, RV external view, 

Sample No. 14, (g) Hermanites sp., LV external view, Sample No. 39, (h) Krithe langhiana, LV external view, 

Sample No. 48, (i) Leguminocythereis sp., RV external view, Sample No. 39, (j) Miocyprides ovalis LV external 

view, Sample No. 47, (k) Paracypris sp., LV external view, Sample No. 48,  (l) Pontocyprella sp., LV external 

view, Sample No. 47, (m) Propontocypris robusta , RV: Right Valve view, Sample no.48; Scale bars= 200 µm. 
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