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 چکیده

متر در بـر    85باشد. از این توالیها به ضخامت ایی از یک توالی سنگ آهک میسازند پروده در برشهای مزینو و کمرمهدی )جنوب غرب طبس( ستبر

 اسـکلرکتینای  مرجانهـای جنس مرجان اسکلرکتینا مطالعه و مورد شناسایی قرار گرفت.  18متعلق به گونه  22متر در بر  کمرمهدی، تعداد  111مزینو و 

 آبهـای  اجتماعـا   این دارند.ژوراسیک میانی سازندپروده  دیرینه محیط بر حاکم شرایط بازسازی در مهمی برشهای مزینو و کمرمهدی نقش موجود در

، آرایش ریختاریبراساس شواهد  کنند.می انتخاب رشد برای را سنگ بسترکربناته و الیگوتروفیک شرایط ،النرم شوری یوفوتیک، پهنه عمق، کم گرم،

س تـا ابتـدای بخـش جلـوی ریـ       أقسمتی از پشت سد، بخش ربه توالی مورد مطالعه را  دیرینهی محیط رسوب تواناپیمنتها میکورالیتها و ضخامت دیس

 )قسمت کم عمق( یک پالتفرم کربناته به ترتیب در برشهای مزینو و کمرمهدی در نظر گرفت.
 

 .محیط دیرینه؛ مرجان اسکلرکتینا ؛بر  کمرمهدی ؛بر  مزینو؛ سازند پروده ها:واژه کلید
 

 

     مقدمه

سازند پروده در بر  الگو واقـ  در شـمال غـرب طـبس بـه      

متر زیـرین آن   7گیری شده است که متر اندازه 44ضخامت 

کنگلومرا و در سـایر بخشـهای تـوالی شـامل سـنگ آهـک       

بـه   و باشـد ندر  پیزولیتـی مـی  ه خاکستری تیره، متراکم و ب

های سـنگ  ای راهنمـا جایگـاه بـابتی میـان ماسـه     صور  الیه

 های سازند بغمشاه در بـاال دارد جدک در زیر و مارنسازند ه

هـــای مطالعـــا  پیشـــین بـــر روی مرجان(. 1377 آقانبـــاتی)

شــامل بــه صــور  سیســتماتیک مرکــزی ژوراســیک ایــران 

( بــوده کــه بــه بررســی مرجانهــای 1966) Flügelمطالعــا  

اسکلرکتینا در کوههای شـتری )شـرا ایـران( و سـازندهای     

اسفندیار و قلعـه دختـر پرداختـه و    شمشک، بادامو، بغمشاه، 

را بــرای نخســتین بــار از  Chomatoseris iranensisگونــه 

کـالووین( معرفـی نمـوده اسـت.     ـ   سازند قلعه دختر )باتونین

ــین ــی همچن ــوان م ــه ت ــیهایب  Pandey & Fürsich بررس

 های رسوبینشریه علمی ـ پژوهشی رخساره

                  922-232(:  2) 8،  4931پاییز و زمستان 
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ی گونـه از مرجانهـا   22جـنس و   85که به شناسایی  (2003)

ــکلرکتینا ــین  اس ــن توآرس ــه س ــه  کـ    ب ــریجین از مجموع یم

اشـاره   ،شـده اسـت  منجـر  سازندهای ژوراسیک شرا ایـران  

( نیـز مرجانهـای ژوراسـیک سـازند     2010) Khaksar. نمود

شرا ایران( را مطالعـه و بررسـی   ) طبسدر منطقه قلعه دختر 

 نموده است.  

ســازند پــروده در واحــدهای  هــایمرجانحاضــر در مطالعــه 

در جنـوب غـرب    تلـ  چینه شناسـی مخ  دو بر در کربناته 

بـرای تفسـیر بـوم شناسـی      اند.طبس مورد بررسی قرار گرفته

مطالعـه  مورد سازند پروده در برشهای و محیط قدیمه دیرینه 

محیط دیرینـه بـا اسـتفاده از     نیاز به بررسی و تجزیه و تحلیل

برشـهای   کـه در  باشـد و بـا توجـه بـه ایـن     شواهد فسیلی می

هـا  خاصـی برخوردارنـد از آن   از جایگاه هامرجانمطالعه شده 

 برای تفسیر محیط و بوم شناسی دیرینه استفاده شده است.

 
 های مورد مطالعهموقعیت جغرافیایی و چینه شناسی برش

برشهای انتخاب شـده )مزینـو و کمرمهـدی( جهـت مطالعـه      

سازند پروده واق  در بلوک طبس )جنوب غـرب شهرسـتان   

طـــبس   1:285555شناســـی   زمـــین  طـــبس( و در نقشـــه 

(Aghanabati & Haghipour, 1974 )  بـر   . قـرار دارنـد

یــزد و در ـ    کیلــومتری جـاده آســفالته طـبس   42 مزینـو، در 

مجاور  )سمت غرب( جاده واق  شده اسـت. دسترسـی بـه    

کیلـومتر از جـاده    75بر  کمرمهدی نیز از طریـق پیمـودن   

یزد و سپس ادامه مسیر از طریق جاده خاکی ـ   آسفالته طبس

باشـد. قاعـده بـر     می پذیر امکان لورین کمرمهدیمعدن ف

 و طـول  33˚ 5́ 4/34˝مزینو به مختصا  عـر  جغرافیـایی   

 بـه و قاعده بـر  کمرمهـدی   بوده  84˚ 11́ 4/22˝جغرافیایی

ــایی   ــر  جغرافیــ ــا  عــ ــول 33˚ 3́ 4/32˝مختصــ  و طــ

ــایی ــت  84˚ 25́ 1/25˝جغرافی ــه اس ــوری  ) قرارگرفت ــی پ ول

 (.2و  1شکل ( )1322 ،گودرزی و همکاران

سازند پروده در جنوب غرب طبس سیمایی مشـابه بـا بـر     

قاعـده سـازند بـا     الگو داشته با این تفاو  که در بر  الگـو 

ــاز   ــومرا( آغ ــا واحــدهای  و واحــدی آواری )کنگل ســپس ب

 ،که در برشهای مـورد مطالعـه   یابد در حالیکربناته ادامه می

ت و قرمـز  ی سخسازند با واحدهای آواری ماسه سنگ قاعده

شـود کــه بـر روی ســازند هجـدک بــه    مشـخ  مــی  یرنگـ 

و بـا ضـخامت بیشـتری از    گیرنـد  صور  ناهمساز قـرار مـی  

. مـرز  یابنـد مـی واحدهای کربناته نسبت به بر  الگـو ادامـه   

سازند پروده در این دو بر  توسـط مارنهـای سـازند     باالیی

ولــی پــوری )شــود شــیب پوشــیده مــیبغمشــاه بــه طــور هــم

 (.1323 ،همکاران گودرزی و

گیری متر اندازه 85سازند پروده در بر  مزینو، به ضخامت 

شده است و شامل دو بخش آواری )ماسـه سـنگ همـراه بـا     

آهک خاکسـتری رنـگ و   سنگ سیمان کربناته( و کربناته )

 در ایـن بـر  بـر   پـروده  (. سـازند  3باشد )شـکل  سخت( می

و  فسـیل شناسـی  شناسـی، محتـوای    اساس ویژگیهای سنگ

 باشد.واحد قابل تقسیم می 13آلوکمها، به 

 ،گـودرزی و همکـاران  ولـی پـوری   )بر پایه گـزار  اولیـه   

بـا تکیـه   سازند پروده در بر  کمرمهـدی   ضخامت ،(1322

متر گزار  شده بـود. مطالعـا     138بر مشاهدا  صحرایی 

ــق ــی دقی ــا پتروگراف ــر نش ــوالی   ت ــرین ت ــه بخــش زی ن داد ک

به رسـوبا  آواری سـازند هجـدک    گیری شده متعلق اندازه

ــن ــوده و از ای ــر    ب ــن ب ــروده در ای ــازند پ  رو ضــخامت س

(. ایـن سـازند   4)شکل  یابدکاهش میمتر  111تصحیح و به 

 وســنگ شــامل دو بخــش آواری )تنــاوبی از شــیل، ســیلت  

آهــک خاکســتری ســنگ  ماســه ســنگ( و کربناتــه )عمــدتاً

ــه     ــان الی ــا می ــا  ب ــاهی اوق ــره( و گ ــا تی ــن ت ــایروش  ی ازه

باشــد. همچنــین براســاس ماســه ســنگ، شــیل و ســیلت مــی 

، سازند و آلوکمها فسیلیشناسی، محتوای  های سنگویژگی

واحـد تقسـیم نمـود    زیر 12توان به در این بر  می پروده را

 (.1323 ،گودرزیولی پوری )
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 های دسترسی به برشهای مطالعه شده: موقعیت جغرافیایی و راه1شکل

 با تغییرات( ؛1791پور  طبس، آقانباتی و حقی 202222/1مورد مطالعه )برگرفته از نقشه  : نقشه زمین شناسی منطقه2شکل 

 .: نمایی از سازند پروده در برش مزینو )دید به سمت شمال(3شکل 
 

 به سمت جنوب غرب(زند پروده در برش کمرمهدی )دید ا: نمایی از س1شکل
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     روش مطالعه

بوم شناسی دیرینه و محیط قدیمـه   به منظور مطالعه و بررسی

ــه زیســت  ــورد مطالع ــا در برشــهای م ــیش ،مرجانه  243 از ب

 منطقـه  از سـنگی  نمونـه چنـدین   همـراه  بـه  مرجانی سنگواره

 مطالعا  جهتاز مرجانها  متنوع نمونه 155 از و آوریجم 

 هـا نمونه، مقاط  تهیه از پیش. شد تهیه نازک مقاط  تکمیلی

ــه ــد  ب ــرد آب ده روز در م ــرارداده س ــدند ق ــس و ش  از پ

 مشخصـا   هـا، آن توصـیفی  شناسـنامه  تهیـه  و گـذاری شماره

 شـکل  شـامل  خارجی شناسی ریخت جمله از نمونه هر کلی

 نوارهـای  نبـود  یـا  وجـود  بیشـینه،  قطـر  طـول،  مرجـان،  کلی

شــدگی و  جـوان  دیـواره،  شــدگی حفـ   طـولی،  و عرضـی 

 در یمرجـان  هایازسنگواره گردید. سپس یادداشت ستونک

 شـد. المهـای   تهیـه  نازک اط مق عرضی و طولی راستای دو

از  انـدازه مرجانهـا   بـه  بسـته  نازک مقاط  برای استفاده مورد

2875  75و25 بررسـیهای مربـوب بـه     متغیرند. مترمیلی

بینوکـوالر  میکروسـک   ها توسـط  ساختارهای داخلی نمونه

 دیرینه شناسـی  در اداره تحقیقا  Nikon SMZ 1000مدل 

و ژئوشیمی مدیریت اکتشاف نفت شرکت ملی نفـت ایـران   

 انجام شده است.

 

    بحث

های مرجانی سازند پروده در واحدهای کربناته هـر  سنگواره

( قابـل  4 و 8های میـانی )شـکل   دو بر  به خصـو  واحـد  

بر ؤمختلفی که بر زیست ایـن مرجانهـا مـ    . عواملاندهمشاهد

ـ  دریا، آب نوسانا شامل  هستند  مقـدار  بسـتر،  کـ   تماهی 

 شـواهد  براسـاس . باشـند مـی  دما و شوری وارده، رسوبی بار

 ضـخامت  و کورالیتهـا، نـوع کلنـی    آرایـش  ،ریخت شناسی

ــوالی  مــی ،اپیمنتهــادیــس در تــوان محــیط رســوبی دیرینــه ت

 ،را بازسـازی نمـود )بادپـا و همکـاران     همطالعمورد برشهای 

دو بـر    نهـای مرجا روی بر گرفته انجام مطالعه در (.1325

 شناســایی گونـه  22 و جـنس  18 تعــداد مزینـو و کمرمهـدی  

 :از عبارتند که( 1323 ،گودرزیولی پوری ) شدند
Actinastrea pentagonalis, aff. Calamophylliopsis 

flabellum, Chomatoseris iranensis, Coenotheca 

zolleriana, Dimorphastra earenevieri, 

Epistreptophyllum commune, Epistreptophyllum 

cornutiforme, Epistreptophyllum sp1., 

Epistreptophyllum sp2., Heliocoenia gracilis, 

Isastrea aff. browni, Microsolena amorpha, 

Microsolena ornata, Microsolena verdati, 

Montlivaltia caryophyllata, Montlivaltia 

cornutiformis, Pseudocoenia cf. slovenica, 

Solenocoenia sexradiata, Stylina micrommata, 

Thamnasteria concinna, Thamnasteria mattensis, 

Thecosmilia langi. 

های شناسایی شده در دو بـر   میزان فراوانی جنسها و گونه

رسـد  بـه نظـر مـی   مزینو و کمرمهدی با هم متفاو  هسـتند.  

ناشـی  ها در این دو بـر   اختالف موجود در بین افراد گونه

بری ؤعامل مـ  ویژهاختالف در برخی از عوامل محیطی به  از

در  که باعث تغییر باشد در میزان انرژی آب تفاو همچون 

ــزان رســوبا     ــواد غــذایی موجــود در محــیط و می ــزان م می

و در نتیجـه میـزان شـفافیت آب و ورود    در آن شده محلول 

هایی بـا شـرایط   نور به محیط تغییر کرده و در هر بر  گونه

فراوانـی و نـوع   انـد.  سازگار با ایـن عوامـل بـه وجـود آمـده     

ــان داده 5و  7جنســـها در هـــر دو بـــر  در شـــکلهای    نشـ

 ست.شده ا

ــمرجان ــهای  ه ــکلرکتینا در برش ــورد ای اس ــوع  م ــه از ن مطالع

 ;Moore, 1956) مرجانهای ری  ساز )هرماتیپیک( هسـتند 

Clarkson, 1992 .) مشخصه بارز این مرجانها از نظر عوامل

 مختل  عبارتند از:  بوم شناسی

تواننـد  ایـن گـروه از مرجانهـای هرماتیپیـک تنهـا مـی       عمق:

متـر زنـدگی کننـد     25کثر عمـق  عمق تـا حـدا   های کمدرآب

(Moore, 1956.) 

های مطالعه شده به علت همزیست بودن با جلبک نمونهدما: 

 حیطی با دمای زیاد برای ـزوآنتال و وابستگی به رشد آنها )م
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هـای  زیست و رشد زوآنتال( و با توجه به فراوانی زیاد نمونـه 

ــده، نشــانگر د   ــه ش ــا  28ی طــمــای محیمطالع درجــه  22ت

 ،موســوی حرمــی ؛Moore, 1956) باشــندمــیگــراد ســانتی

1354 .) 

تنـوع و فراوانـی زیـاد مرجانهـای برشـهای مزینـو و       شوری: 

شـوری مناسـب نزدیـک بـه      ی بـا کمرمهدی نشـانگر محیطـ  

 .(Shepherd et al., 2012) باشدمی اقیانوسها عادیشوری 

شده برای رشد مناسـب و  های هرماتیپیک مطالعه مرجان نور:

ها و فراوانی خود به محیطی با نـور زیـاد   افزایش تعداد گونه

 ,Wells) نیـاز دارنـد   یرشـد اصلی  عواملبه عنوان یکی از 

(. میزان نور در محیط رشد و زندگی آنها زیاد بوده و 1956

   .اندنوری یوفوتیک قرار داشته پهنهدر قلمرو 

 & Muttiهـای  اس یافتهبراس میزان مواد غذایی در محیط:

Hallock (2003  ــواد ــزان م ــوع محــیط از نظــر می (، چهــار ن

   غذایی در نظر گرفته شده است:

 الیگوتروفیک )مواد غذایی کم(ـ 1

 مزوتروفیک )مواد غذایی متوسط(ـ 2

 یوتروفیک )مواد غذایی زیاد(ـ 3

 شناسی سازند پروده در برش مزینو : ستون چینه0شکل 
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 اد(.هایپرتروفیک )مواد غذایی خیلی زیـ 4

آوری شـده از هـر دو   هـای جمـ   نمونـه  اندازه بزرگ بیشـتر 

دهد که شرایط محیطـی غالـب از نظـر میـزان     بر  نشان می

صور  الیگوتروفیک )کمبود مـواد غـذایی(    مواد غذایی به

هـا در هـر دو   بوده است. رشد مجدد که در بعضـی از نمونـه  

 وقت  ـک دوره مـجاد یـود حاکی از ایـشده میـر  مشاهـب

 شناسی سازند پروده در برش کمرمهدی : ستون چینه6شکل 
 



 غالمرضا میراب شبستری ،شاهین زمان ،احمدرضا خزاعی پوری گودرزی،بهاره ولی     092

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ماننـد حضـور زیـاد مـواد غـذایی و      نامناسب برای رشد آنها 

ورود امالح به محیط بوده که بـه دنبـال آن شـفافیت آب از    

این امـر   .شودبین رفته و از ورود نور به محیط جلوگیری می

به صور  موقـت تـا بازگشـت     فوناسبب متوق  شدن رشد 

شـود.  دد مـی شرایط مطلـوب در محـیط و شـروع رشـد مجـ     

ــه   ــل بعضــی از نمون ــدم رشــد کام ــین ع ــر  همچن ــا در ب ه

)ورود فراوان  کمرمهدی نیز نشانگر حضور شرایط نامناسب

مواد غذایی و از بین رفتن شفافیت آب و در نتیجـه نرسـیدن   

شود این مرجانها در مراحـل اولیـه   نور به محیط که سبب می

 ,Stanley) باشـد در محـیط مـی   رشد خـود متوقـ  شـوند(   

2001; Flügel & Kiessling, 2002 ) (.2)شکل 

مشـاهده گسـتر  زیـاد سـاختارهای     حرکت و تالطم  بب:  

هـای مطالعـه شـده از    اپیمنتها در نمونهاستحکامی مانند دیس

بر  مزینو حاکی از انـرژی زیـاد در محـیط اسـت )بادپـا و      

( در 15(. حضور فراوان آنکوییدها )شـکل  1323 ،همکاران

توانـد شاخصـی جهـت    ای مرجـانی نیـز مـی   هـ کنار مجموعه

 Flügel & Axelبـه نظـر   . انرژی محیط در نظرگرفتـه شـود  

آنکوییدها در محیطهایی که جریـان آب کنـد و از   ( 2010)

 شوند.تشکیل میهستند،  یرمتغنظر شد  انرژی 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

وری شده از بـر  مزینـو بـه    آهای جم همچنین بیشتر نمونه

(. هشـتاد و پـند درصـد از    11د )شـکل  صور  کلنـی هسـتن  

های کلنیها بـه صـور  تامناسـتروئید و سـریوئید بـوده      نمونه

ای ( و فرم رشـد آنهـا نیمـه کـروی تـا نیمـه دایـره       12)شکل 

ایـن خصوصـیا  حـاکی از انـرژی      کـه  (13باشد )شکل می

آوری هـای جمـ   متوسط تا زیاد در محیط است. بیشتر نمونه

 .(14 شکل) صور  منفرد هستندشده از بر  کمرمهدی به 

های کلنی به صـور  تامناسـتروئید بـوده    درصد از نمونه 28

کـروی   کلنـی در آنهـا نیمـه    ( و فـرم رشـد غالـب   18)شکل 

( کـه خصوصـیا  رکـر شـده انـرژی و      14باشـد )شـکل   می

 دهد.تالطم زیاد آب را در این بر  نشان می

 : نمودار فراوانی مرجانهای اسکلرکتینا، جمع آوری شده8شکل 
 از برش کمرمهدی

 

 سکلرکتینا، جمع آوری شده : نمودار فراوانی مرجانهای ا9شکل 
 از برش مزینو

 

 .: تصویری از آنکوییدهای موجود در برش مزینو12شکل 
 

ای از تصککویری از رشککد و جوانککه زدن م ککدد در نمونککه   (الکک  :7شکککل 
تصویری از رشد م دد  (ب ؛مرجانهای منفرد برداشت شده از برش مزینو

نمونه  (ج ؛رش کمرمهدیای از مرجانهای منفرد برداشت شده از بدر نمونه
 .در ابعاد کوچک و عدم رشد کامل

 



297       اساس مرجانهای اسکلرکتینا )ژوراسیک میانی( در جنوب غرب طبس سازند پروده بر دیرینهمطالعه بوم شناسی دیرینه و محیط  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مرجانها برای رشد خود مکـانی بابـت و   وجود بستر مناسب: 

پایدار مانند سنگ بستر، قطعا  پایـدار بـاقی مانـده از سـایر     

 سـنگ شناسـی  کنند. موجودا  و تخته سنگها را انتخاب می

و مؤیـد  سنگ آهک  ،غالب در برشهای مزینو و کمرمهدی

و مناسب جهت رشـد و   محیط کربناته بوده که بستری بابت

 (.Moore, 1956) دهدرا نشان میزیست مرجانها 

اندازه مرجانهـای  فرم رشد و محیط زیست سازندگان ریف: 

هرماتیپیک و همچنین فرم رشد و وضعیت آنها در ریفهـا بـا   

 اکه یک مرجـان بـ   جریانا  آب در ارتباب است. برای این

ــد      ــته باشـ ــتری داشـ ــاز  بیشـ ــود سـ ــت خـ ــیط زیسـ محـ

کنــد. بــه طــور مثــال شناســی متفــاوتی نیــز پیــدا مــی ریخــت

ای و ظری  به زندگی در محیط کم انرژی مرجانهای شاخه
های در نمونه د فراوانی مرجانهای کلنی و منفرد: نمودار درص11شکل 

 برداشت شده از برش کمرمهدی
 

مختل  کلنی در نمونه مرجانهای  هایشکل : نمودار درصد فراوانی10شکل 
 برداشت شده از برش کمرمهدی

 ای برداشت شده م رشد تودهای از کلنی با فر: نمونه13شکل 
 از برش مزینو

 

-: نمودار درصد فراوانی مرجانهای کلنی و منفرد در نمونه11شکل 

 های برداشت شده از برش مزینو
 

مختل  کلنی در مرجانهای  های: نمودار درصد فراوانی شکل12شکل 
 برداشت شده از برش مزینو

 

وئید که دارای بیشکترین فراوانکی در   : نمونه کلنی از نوع تامناستر16شکل 
های کلنی برداشت شده از بکرش کمرمهکدی را بکه  کود ا تصکا       نمونه

 .داده است
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ای محـیط پرانـرژی را   عاد  دارند و مرجانهای قوی و توده

 (. 1321 ،ملول) دهندترجیح می

بر کمبود رسوب نیـز  ؤشکل مرجان به مقدار نور و به طور م

 برتر عملؤآوری نور م ای پهن در جمهبستگی دارد. مرجان

ای در از بین بردن رسوب های ظری  و شاخهکرده و مرجان

از پولیــ  خــود مهــار  دارنــد. مرجانهــای بشــقاب ماننــد و 

نازک نیـز بـه زنـدگی در محـیط کـم انـرژی تمایـل دارنـد         

محیطهایی کـه   باای (. بنابراین مرجانهای شاخه1321 ،)ملول

بیشـتری نهشـته    انرژی آب کم است و رسـوبا  بـا سـرعت   

ای شکل با توجـه  های تودهاند و نمونهشوند سازگار شدهمی

در مقابـل انـرژی زیـاد آب     ،به استحکام اسکلتی بیشتر آنهـا 

مرجانهای کلنـی  اغلب  یبیشتری دارند. فرم رشد سازگاری

ــورد  ــدتاً  م ــدی عم ــو و کمرمه ــهای مزین ــه از برش ــه  مطالع ب

انـرژی زیـاد   ده که نشان دهنـ باشد ای شکل میصور  توده

 (. 17)شکل  است محیط

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 های مختل  رشد کلنیهای مرجان اسکلرکتینا در سازند پرودهفرم :19کل ش
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 برداشت شدهای شکل: نمونه مرجان با فرم رشد شا ه18شکل 
 از برش مزینو

 

هـای کلنـی بـا    همچنین در بر  مزینو به طور محدود نمونـه 

که نشانگر محیط با انـرژی   ای نیز وجود داردفرم رشد شاخه

 (.15)شکل کمتر هستند 

 

 

 

 

 

 

 

 

نتایج مطالعات بوم شناسی دیرینه و محمیط قدیممه در   

 برش مزینو

هـا در بـر    وجه به مطالب رکر شده محیط زیست مرجانبا ت

مزینو، محیطی با مشخصا  تنوع زیستی متوسط، عمق کـم،  

امالح کم، دمای زیاد، شوری  نور زیاد، میزان مواد غذایی و

و دارای انرژی متغیر آب )متوسـط تـا زیـاد( در یـک      عادی

بستر کربناته است. با توجه به حضور مرجانهـای ریـ  سـاز    

اسـاس شـواهد رکـر     ( و سایر ویژگیهای ریفها بـر 12)شکل 

ــده ــه   ش ــیلهای دوکف ــور فس ــین حض ــت و و همچن ای، بلمنی

ــانشــکم ــارهپای ــی از    ، رخس ــو بخش ــر  مزین ــود در ب موج

رخساره رأس ری  بوده که توسط جریانهای شـدید امـوا    

ــایی جــدا شــده و در قســمت پشــت ریــ    تو  وفانهــای دری

در اطـراف  میکرایـت(  )اند. حضور زمینـه گـل   رسوب کرده

ییـدی بـر ایـن    أای و آنکوییـدهای موجـود ت  مرجانهای توده

 (.25موضوع است )شکل 

 

نتایج مطالعات بوم شناسی دیرینه و محمیط قدیممه در   

  برش کمرمهدی

محیط زیست مرجانهـا در بـر  کمرمهـدی نیـز محیطـی بـا       

تنوع زیستی زیاد، عمق کم، نور زیاد، مواد غـذایی و امـالح   

 رژی زیاد آب در  ـتالطم و ان ،عادیی زیاد، شوری کم، دما

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مرجانهـا و دیگـر   موجـوداتی همچـون   بستری کربناته است. 

و همچنـین   ئرهـا شامل اسفنجها و بریوزوری  ساز  جانوران

تنان، خارپوسـتان،  نرمهمانند بازوپایان،  1موجودا  پوشاننده

سـاختار   دارانجلبکها، سـخت پوسـتان )اسـتراکودا( و روزن   

ری  را تشـکیل داده کـه از گسـتر  جـانبی قابـل تـوجهی       

بررسی محـیط رسـوبی بـر  کمـر مهـدی      برخوردار است. 

 فریمســتون اســفنجی/ دو ریزرخســارهنشــان داده اســت کــه 

 ،بایوکالسـتی  مرجانی دولومیتی شده و گرینستون اوولیتـی/ 

باشـند. وجـود   های اصلی مرتبط با تشکیل ری  مـی رخساره

االی سیمان اسپاری و مقدار اندک میکرایت در این مقادیر ب

دهنده تشکیل آنها در محیطـی پرانـرژی    ها نشانریزرخساره

ــرار دارد  اســت  ــوا  ق ــر ام ــاالتر از خــط اب ــه ب ــین . ک همچن

ــته    ــانبی، هس ــی  ج ــتره وس ــا گس ــتونی ب ــاره فریمس  ریزرخس

ــر  تشــکیل داده اســت   اصــلی ســاختار ریــ  را در ایــن ب

بر  کمرمهدی  ،اس شواهد رکر شدهبر اس .(1323)زرین، 

س تا بخش کم عمـق جلـوی ریـ  را تشـکیل     أقسمتی از ر

 (.25دهد )شکل می

 

 گیرینتیجه
متـر دارای دو   85سازند پروده در بر  مزینـو بـه ضـخامت    

 وده و ــآهکی بسنـگ ای و دهـماسه سنگ قاعاصلی بخش 

                                                 
1- encruster 

 برش مزینو 9ساز در واحد شماره  مرجانهای ری ای از : قطعه17شکل 
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ــر و  لیفســیشناســی، محتــوای  اس ویژگیهــای ســنگـاســ ب

ــه   ــا ب ــی   13آلوکمه ــیم م ــل تقس ــد قاب ــر   واح ــد. در ب باش

متـر دارای دو بخـش    111کمرمهدی این سازند به ضخامت 

باشـد. همچنـین   آواری در واحدهای ابتـدایی و کربناتـه مـی   

ــنگ   ــای س ــاس ویژگیه ــوای   براس ــی، محت ــیلیشناس و  فس

 .استواحد قابل تقسیم  12آلوکمها به 

ــای اســکلرکتینا نقــش مهمــی   ــرایط مرجانه در بازســازی ش

ژوراسیک میانی جنوب غرب طـبس   حاکم بر محیط دیرینه

 پهنـه کنند. این اجتماعـا  آبهـای گـرم، کـم عمـق،      ایفا می

، شـرایط الیگوتروفیـک و سـنگ    عـادی یوفوتیک، شـوری  

اسـاس   کننـد. بـر  بستر کربناته را برای رشد خود انتخاب می

پیمنتهـا  ا، آرایش کورالیتها و ضخامت دیسریختاریشواهد 

محیط و بوم شناسی قدیمه توالی مورد مطالعـه را قسـمتی از   

س تا ابتدای بخش جلوی ری  )قسـمت  أپشت سد، بخش ر

کم عمق( یک پالتفرم کربناته به ترتیب در برشهای مزینو و 

 کمرمهدی در نظر گرفت.

 

 گزاریسپاس
نگارنـــدگان از حمایتهـــای مـــالی و فنـــی اداره پـــژوهش و 

ــن ــی و   وری و اداره آف ــه شناس ــا  دیرین ــا  و تحقیق مطالع

ژئوشــیمی مــدیریت اکتشــاف شــرکت ملــی نفــت ایــران بــه 

 نویسـنده . نماینـد گزاری مـی منظور انجام این پژوهش سپاس

آقــای  و خاکســار دکترکـاوه  آقــای از همچنــین اول ردیـ  

اال  و در اختیـار  ؤخگویی به سپاسرای ادپا بب مهدیدکتر 

 آورد.جا میه قدردانی را ب قراردادن مناب ، کمال تشکر و
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Introduction 

In northwest of Tabas (NE Iran), the type section of Parvadeh Formation with 46 meters in thickness was 

measured which its lower part consists of 7 meters of conglomerate and the upper parts include a succession 

of dense and rarely pisolitic dark gray limestones which has fixed key position between sandstones of 

Hojedk Formation and marls of Baghamshah Formation. Previous studies on Jurassic corals of Central Iran 

were done systematically by Flügel (1966) on Scleractinian corals of Shotori Mountains (east of Iran) within 

Shemshak, Badamu, Baghamshah, Esfandiar and Ghaleh-dokhtar Formations. In these studies, Chomatoseris 

iranensis were introduced for the first time from Ghaleh-dokhtar Formation (Bathonian-Callovian). 

Moreover, Pandey and Fürsich (2003) studied 50 genera and 92 species of Scleractinian corals of Toarcian-

Kimmeridgian ages in east of Iran. Also, Khaksar (2010) introduced some of the Jurassic corals in Ghaleh-

dokhtar Formation in Tabas region. 

In this research, coral specimens of carbonate units of Parvadeh Formation at Mazinou and Kamar-Mahdi 

sections in southwest of Tabas city were studied. In the aim of paleoecological and paleoenvironmental 

studies of Parvadeh Formation in these two sections, analysis of paleoenvironment with the aid of fossil 

records evidences have been carried out. 

 

Materials and methods 

In order to study paleoenvironment and paleoecology of corals in studied sections, more than 263 coral 

specimens and some rock samples of the studied sections were collected. Among these samples, totally more 

than 100 thin sections were made of diverse coral specimens. Before preparation of thin sections, samples 

were immersed in cold water for 10 days. Then, after labeling and preparing descriptive specifications of 

each sample, general characters of each specimen such as external morphology including general coral 

shape, length, maximum diameter, existence or lacking transversal or longitudinal linear bands, theca 

preservation, rejuvenation and columella were noted. Then transversal and longitudinal thin sections were 

made from coral specimens. The size of thin sections depend on coral size which varies from 70x25 to 90x70 

mm. Internal structures and microstructures of coral specimens were studied by Nikon stereomicroscope 

SMZ 1000 in Department of Researches and Studies of Paleontology and Geochemistry of Exploration 

Directorate of National Iranian Oil Company. 

 

Discussion 

Corals of Parvadeh Formation could be found in carbonate units of both sections, especially in the middle 

parts. Different factors could affect the coral's life such as sea level changes, substrate morphology, sediment 

supply, salinity and temperature. According to the morphological evidences, e.g. corallite arrangement, type 

of colony and thickness of dissepiments, paleo-environment of the studied successions could be 

reconstructed (Badpa et al., 2011). Systematic study of corals in Mazinou and Kamar-Mahdi sections led to 

identification of 15 genera and 22 species as follows: 

Solenocoenia sexradiata, Heliocoenia gracilis, Stylina micrommata, Pseudocoenia cf. slovenica, 

Montlivaltia caryophyllata, Montlivaltia cornutiformis, Coenothecazolleriana, Thecosmilia langi, 

Epistreptophyllum cornutiforme, Epistreptophyllum commune, Epistreptophyllum sp1, Epistreptophyllum 

sp2, aff. Calamophylliopsis flabellum, Thamnasteria concinna, Thamnasteria mattensis, 
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Dimorphastraearenevieri, Actinastreapentagonalis, Isastrea aff. browni, Microsolena amorpha, 

Microsolena ornata, Microsolena verdati, Chomatoseris iranensis. 

Abundance of identified genera and species varies from Mazinou to Kamar-Mahdi area. Differences between 

species in these two sections could be resulted due to distinction of some environmental factors especially 

ineffective factors such as water energy which causes changes in the amount of food and insoluble sediments 

that controls water clarity. Consequently, species with higher potential of adaptation will survive and be 

found. 

Scleractinian corals have an important role in reconstruction of paleo-environment of Middle Jurassic in 

southwest of Tabas. These communities prefer shallow warm water, euphotic zones, normal salinity and 

oligotrophic conditions of carbonate platforms. Based on the mentioned morphological evidences, the 

suggested paleo-environment of the studied sequences could be considered as a part of back-reef, reef crest 

and reef front (shallow area) of a carbonate platform in Mazinou and Kamar-Mahdi sections. 

 

Keywords: Parvadeh Formation; Mazino Section; Kamar-Mahdi Section; scleractinian corals; 

paleoenvironment. 
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