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لبینآتافوقانیبارمینسنباداغکپهرسوبیحوضهدرواقععلیاجانبهمنبرشدرسرچشمهسازند
ایفوندارایسازنداین.استالیهنازکآهکسنگو،شیلمارنلیتولوژیدارایکهباشدمیزیرین
مرجانهااساییشنطبقوگردیدبررسیآنمرجانیفونایفسیلی،هایفونااینازکهاستفراوانیفسیلی

نرخ،دریاامواجانرژیجملهازمحیطیشرایطواستشدهپرداختهسازنداینپالئواکولوژیمطالعهبه
ینهمچنوآبدرمحلولوگازهایغذاییموادهمچنینونوربستر،کفرسوباتشوری،دما،رسوبگذاری،

اینایمرجانه.گردیدبررسیاسکلراکتینامرجانهایمرفولوژیرویبرفوقازفاکتورهاییکهرتاثیر
شکلبهیشتربکهکلنیهاشکلبراساسومیباشندمنفردکمتریتعدادوکلنیفرمدارایبیشترسازند

ضخامتوارتفاعمتوسط،تاباالامواجانرژیبامحیطیدهندهنشانمیباشندتامانستروئیدوسریوئید
باطیمحیسازندایندرمرجانهافراوانیوباشدمیمتوسطتاکمگذاریرسوبنرخدهندهنشانکلنیها

.استبودهمرجانهارشدبرایمناسبشوریودماباهمراهمناسبغذاییموادوخوباکسیژن

مهسرچشروستایازآنناموشدهواقعایرانشرقشمالدرداغکپهساختاری–رسوبیحوضهدرسرچشمهسازند
هایالیهراسرچشمهروستایاطرافهایرخنموناگرچه.استشدهگرفتهبجنوردشرقشمالکیلومتری14درواقع
تاقدیسرقشدماغهدر.باشدسازنداینویژگیهایتمامنمایانگرکهمناسبیبرشولی.استدادهتشکیلسازنداین
غربیکنارهدرمشهد،شرقیشمال-شمالکیلومتری65درکهشدهانتخابنادریکالتبهمشهدجادهکناردرخور
اززیرینبخشدر:استشدهتشکیلباالییوزیرینرسمیغیربخشدوازسازنداین.استشدهگیریاندازهخوررود

باالییخشبوشودمیدیدهسبزرنگبهفرسایشیسطوحدرکهشدهتشکیلتیرهخاکستریتاخاکستریهایمارن
ویرگانتآهکیسازندرویبرهمشیببطورسازنداین.استآهکسنگنازکهایالیهوتیرهشیلازتناوبیشامل

سازندیپتمقطعهمانندعلیابهمنجانبرشلیتولوژی)استشدهواقعهمشیبطوربهسنگانهشیلیسازندزیردر
.استشدهگرفتهنظردرآپتین-پسینبارمینسنشدهانجاممطالعاتبراساسسازنداینسن(میباشد

ازپسوشدیممواجهسازندایندرمرجانیریفهایبانظرموردبرشدرسرچشمهسازندازمیدانیبازدیدیکدر
وهاکتابیقطرازپیشینمطالعاتازاستفادهبامرجانهاشناساییبههافسیلازبردارینمونهوصحراییبرداشتهای

ازپس.شدشناساییمرجانینمونه23وپرداختیممیکروسکوپیبررسیجهتنازکمقاطعزدنهمچنینومقاالت
ازهریکگیچگون.شدپرداختهدنیادرشدهیافترسوباتسایرباآنهاتطبیقومرجانهاپالئواکولوژیبهشناسایی

.شدبررسیمرجانهامرفولوژیرویبرانهاتاثیرواکولوژیفاکتورهای

شدهجامانکارهایجملهازوداشتهکمیگستردگیوسابقهایرانکرتاسهرسوباتدرمرجانیهایسنگوارهمطالعه
حومهدرهمکارانوزابوبارون،[2]اصفهاناطرافدرکوهنمطالعاتبهتوانمیایرانمرکزیمناطقدرپیشین
[5]مرکزیایراندرهمکارانویزدیو[4]مرکزیزاگرسدرهمکارانوخزاعی،[3]دیزلوروستایواصفهان

و[6]همکارانومحمدیانشاهکاربهمحدودتنهاداغکپهمنطقهازمرجانفسیلهاینمونهبررسی.نموداشاره
مطالعهوآوریجمعراهانمونهسنگانهوسرچشمهسازندازبخشهاییازکهاست[7]همکارانوپاندیکارهمچنین

پرداختهینااسکلراکتمرجانهایبراساسسازنداینپالئواکولوژیبررسیبهفوقمطالعاتازیکهیچدرکه.اندنمود
دیرینهیطمحبهمرجانهامرفولوژیرویبرگذارتاثیرمحیطیفاکتورهایتمامیاساسبرروپیشکاردراستنشده

.استشدهبررسیسازنداینتشیکیلزماندردریاییمحیطچگونگیو.استشدهپرداختهسازنداین

.که در آن کاهش نمونه های مرجانی بر حسب عمق و میزان نور را نشان میدهد[ 14]توزیع مرجانهای عهد حاضر در دریای کارائیب برگرفته از: 1شکل

شوری
این.رفتخواهندبینازشوریدرجهدرتغییرباوباشندمیزندگیبهقادرمعینیشوریدرجهدرفقطموجوداتازتعدادی

بازوپایان،ها،مرجانخارپوستان،توانمیجملهآنازو.شودمیگفته(Stenohaline)استنوهالینموجوداتازدسته
وذاریرسوبگمحیطتشخیصدرشوندیافترسوباتدراگرموجوداتازگروهاین.نامبردراوتاژکدارانهارادیوالریتها،جلبک

آبهایودردنیستنحساسچندانشوریتغییراتبهنسبتموجوداتازدیگریگروه.دارندزیادیاهمیتشوریدرجهتعییننیز
به.ارنددکمتریاهمیتدیرینهمحیطلحاظازکهموجوداتازدستهاینباشندمیزندگیادامهبهقادرشورخیلیتاشورلب
ایدوکفهواستراکودهاپایان،شکمتوانمیجملهآنازکهشودمیگفته(Euryhaline)هالینیوریموجوداتازدستهاین

ترینمناسبوبهترینوباشدمی27-40(ppm)بینآبشوریدراسکلراکتینامرجانهایمقاومتمیزان.[11]بردنامرا
.[9]باشدمیاقیانوسهاودریاهانرمالشوریآنهابرایشوری

گازهای محلول در آب
واآبهدراتمسفردراکسیژن.روندمیکاربهموجوداتسختهایبخشساختنومتابولیسمدردریاآبدرمحلولگازهای

ازیکیامواجودریاییجریانهای.باشندمیاقیانوسهااکسیژنتهیهاصلیمنابعگیاهانمتابولیسمازحاصلاکسیژنهمچنین
.داردجودوآنهااعماقفراوانترازاکسیژناقیانوسهاآبسطحدر.باشندمیآبدردیگرمحلولوگازهایاکسیژنانتقالمهمعوامل
CO2وO2کهدیابمیافزایشهتروتروفموجوداتغذاییموادافزایشباواتوتروفموجوداتدرفتوسنتزبرایاصلیعامل
.باشدمیمرجانهارشدبرایمناسبمحیطیباعث
:عمق

عنوازبرشایندرواقعمرجانهایباشدمیمحیاموجوداتزندگیبرایشرایطبهترینهاقارهفالتدرکهاینبهباتوجه
اندشدهشناساییسازندایندرکهمرجانهای.باشندمیزندگیبهقادرمتری90تا20عمقدراکثرآنهاوهستندهرماتیپیک

مرجانهایاما.اندشدهگزارشجهانسراسردرهاقارهفالتدرواقعریفیمحیطهایازانهادرصد90باالی(1)جدول
[9]شوندمیدیدهمتری500تاکمعمقهایازآنهااکثراماکنندمیزندگیاعماقتمامدرآهرماتیپیک

دنیادرشدهیافتنقاطباسایرآنهامحیطتطبیقونظرموردبرشازشدهشناساییهاینمونه:2جدول

:بسترکفرسوبات
درباشندمیالرویمرحلهدارایکفزیموجودات.باشندمیخودداشتننگهثابتورشدبرایمناسببستریکبهنیازمرجانها

آنجادرورسندبمناسببستریکبهآنهاکهداردادامهزمانیتاپالنکتونیمرحلهباشندمیپالنکتونصورتبهآنهامرحلهاین
رارقمحکموثابتاسکلتیقطعاتوهاصدفمرجانها،دیگراسکلتبررویتوانندمیمرجانها.[(8]کنندسپریراخودزندگی
رویبرمنفردمرجانیکقرارگیری(2شکل)[9]دهندمیرامرجانهازندگیبرایمناسببسترهایتشکیلموارداینگیرند
.استشدهدادهنشاناوربیتولینیکفسیل

اوربیتولینصدفرویبرمنفردمرجانیکقرارگیری:2شکل

امواجودریاییجریانهای

حذفهمچنیینوموجوداتبهاکسیژنوغذاییموادرساندننظرازمرجانهابرایباشدمیآبگردشباعثکهفاکتوراین
دریاییجریانهایوامواج.کنندمیزندگیزیادخیلیرسوبگذارینرخبامحیطهایدرکمترمرجانها.باشدمیضروریرسوبات

بهفتههچندطولدرمرجانیموجوداتزیرا.باشدمیآنهاگسترشوجابجاییبرایجنسیمثلتولیدزماندرمهمفاکتوریک
ریفسازندگانهایپرسلولیبارابطهدر[9].باشدمیمهمآنهاشناوریبرایفاکتوراینکهبرندمیسربهالرویصورت

اطارتبیککهدهدمینشانقدیمیهایریفرویبرشدهانجاممطالعاتوگرمسیریمناطقمرجانیهایریفمانندعهدحاضر
.تاساهمیتحائزریفیهایرخسارهتحلیلوتجزیهدرکهآیدمیبدستآنهازندگیمحیطوموجوداتشکلبینعمومی

بسترازراانهانتواندامواجانرژیوسرعتکه(3شکل)دهندمیتنیدههمبههایشبکهتشکیلکلنیهاباتشکیلمرجانها.[11]
.دهدقرارنابودیمعرضدروکندهدریا

آب،داخلبهنورجلوگیریباعثباالرسوبگذارینرخاما.باشدمیمرجانهارشدفرمدرمهمعواملازدیگریکیرسوبگذاری
خیلیذاریرسوبگنرخکهصورتیدروبسترکفبهمرجانیالروهایاتصالازجلوگیریتغذیه،ظریففیلترهایمسدودکردن

James)توسطشدهانجاممطالعهدر.[10]کندمیمدفونرامرجانهاباشدزیاد and Bourque, ورشدفرم(1992
.(4شکل)استکردهبررسیراامواجانرژیورسوبگذاریفاکتوردوبراساسریفسازندههایپرسلولیاسکلتزندگی

بحث
وهانگس.گویندمیپالئواکولوژیراکردندمیزندگیدرآنکهمحیطیباشدهفسیلجاندارانارتباطاتبررسی
براسیشنبومعواملمهمترینکنیممطالعهراارتباطاتاینآنهاتوسطتوانیممیکههستندشواهدیهافسیل
درمحلولگازهایشوری،میزاننور،دما،مانندعواملیبهتوانمیدریاییهایمحیطدرموجوداتدیرینهمحیط

.کرداشارهبسترکفشرایطوامواجودریاییجریانهایعمق،آب،
مهمترین عوامل بوم شناسی

:دما
بهکهندهستحساسدماتغییراتبهشدیدابرخی.استمتفاوتبسیاردماتغییراتدربرابرزندهموجوداتتحمل

دماهایدر.گویندمی(Eurthem)کنندتحملرادماشدیدتغیراتتوانندمیبرخیو(Stentotherm)آنها
ازبسیاریسختبخشهایساختمانهایدرترکیباینچونویابدمیافزایشکلسیمکربناتانحاللقدرتپایین

موجوداتبدنساختماندرکلسیمکربناتباالدمایدرامایابدمیکاهشموجوداتتنوعرودمیکاربهجانداران
درجه29–25دماهایدرمرجانهافراونیرشدبیشترین.استبزرگترموجوداتاندازهبنابراینومیشوداستفاده

-میگرادسانتیدرجه10-5/4دمایدرآنهافراونیورشدبیشترینآهرماتیپیکهایمرجاناماباشدمیسانتیگراد
مرجانمرگموجبگرماییاسترسهمچنینودادهدستازراخودهمزیستمرجانباالتردمایدر.[9]باشد

[10]شودمیهرماتیپیک
:نور

حکمتاریکیتقریباکهآنازترپایینو(Photic)فوتیکرامنطقهاینکندمینفوذمتری60عمقتانورتقریبا
بهنورنفوذمیزاندرتابدمینورکهزمانیمدتوزاللیت،میزان.گویندمی(Aphotic)آفوتیکمنطقهفرماست

برایزیادنور[10]باشدمیمتر100-30.کنندمیزندگیآندرنوربهوابستهمرجانهاکهعمقی.استموثرآب
حیطمتازیادروشناییبامحیطازآهرماتیپیکمرجانهایامااستضرروریهرماتیپیکمرجانهایفراوانیورشد

[9]کنندمیزندگیتاریکونوربیکامالدریایی

در یافت شدهگونه های فسیلی 
برش مورد نظر

شکل کلنی نوع کلنی نمونه یافت شده در دنیا محیط دریایی

Stylina micropora  کروی پالکوئید تا سریوئید 6نمونه-4=کشور 1=عمیق جزر و مدی-1=عمیق-4=ریف

Eugyra cotteaui نیم کروی مئاندروئید 27نمونه -13=کشور 4=عمیق جزر ومدی -2=عمیق-10=ریف 

Eugyra lanckoronensis کروی تا نیم کروی مئاندروئید 81نمونه -25=کشور 9=عمیق جزر و مدی-8=عمیق-24=ریف 

Columnocoenia ksiazkiewiczi کروی پالکوئید  30نمونه-16=کشور 6=عمیق جزر و مدی-2=عمیق-13=ریف

Thamnoseris fascigera یادنیم کروی با ارتفاع ز تامانستروئید 39نمونه-16=کشور 5=عمیق جزر و مدی-2=عمیق-19=ریف

Fungiastrea cresppi یادنیم کروی با ارتفاع ز دسریوئید تا تامانستروئی 127نمونه-33=کشور 10= عمیق جزر و مدی-5=عمیق -61=ریف

Isastraea cf. neocomiensis فاع زیادتکروی با ار دسریوئید تا تامانستروئی 318نمونه-51=کشور 15= عمیق جزر و مدی-13=عمیق-91=ریف

Hydnophora sp. نیمه کروی دسریوئید تا تامانستروئی 137نمونه-43=کشور 11=عمیق جزر و مدی-6=عمیق-67=ریف

Mixastraea polyseptata کروی تا نیم کروی تامانستروئید 3نمونه -2=کشور 2=منطقه عمیق جزر و مدی

تصاویر برگرفته ازکلنی مرجانها شناسایی شده در برش مورد نظر:  3شکل 

غنیایفوندارایکهباشدمیپایینیکرتاسهرسوباتسریازعلیاجانبهمنبرشدرسرچشمهسازند
گروهمطالعهبهکهباشدمیمرجانهاوآمونیتاوربیتولین،خارپوستان،پایان،شکمبازوپایان،:ازجملهفسیلی
طمحیوچگونگیموجوداتزندگیبرمحیطیعواملبهمطالعهایندر.شدپرداختهفوقسازندمرجانی
بهوداتموجازبسیاریآنجاییکهاز:دمافاکتور.استشدهپرداختهمرجانهامرفولوژیرویبرحاکمدریایی

موردبرشدرکنندزندگیدمایخاصمحدودهدرمیتوانندوتنهاباشندمیحساسدماییتغییرات
مادبامحیطیدهندهنشانفسیلیتنوعآندرکهمیشوددیدهریفهایسازندنقطهچنددرمطالعه
اکمحسازندزمانآندریاییبردماییشرایطاینباشدکهمیهرماتپیکموجوداتبرای(29-25)مناسب

تیپیکهرمامرجانهایجملهازموجوداتیعنیاستگذارتاثیردمافاکتورهمانندشوریفاکتور.استبوده
36چشمهسرسازنددریاییدرشورییعنیکنندشرکتریفهاساختماندرمیتواننددریانرمالشوریدر

گیزنددرحیاتیبسیارکهآبدرمحلولگازدو:آبدرمحلولگازهایفاکتور.استبودهلیتردرگرم
وداتموجدرفتوسنتزبرایکربناکسیددیکه.استکربناکسیددیواکسیژنباشدمیموجودات

وداتموجزندگیبرایالزماکسیژنوگرفتهرانظرموردگازاتوتروفموجوداتاستمهمبسیاراتوترف
وعتنوفراوانیباشدزیادمحیطدرگازدواینمیزانچههرمیکنندفراهمرا(هتروترف)کنندهمصرف

دریامقعهرچه:عمقفاکتور.نیستمستثنیامراینازنیزنظرموردسازندکهیابدمیافزایشموجودات
براییمناسبمحیطدریامحیطبسترکففرسایشدلیلبهویافتافزایشامواجسرعتباشدکمتر

نابراینبمیابدکاهشنیزدماویافتهکاهشاعماقدرنورمیزانعمقافزایشبامقابلدرونیستموجودات
محیطرداکسیژنمیزاناتوترفموجوداتکاهشباکنندزندگیاعماقایننمیتواننددراتوتروفموجودات

ارهقفالتمحیطموجوداتبرایمناسبمحیطولی.میشودکمموجوداتحضوربنابراینمیابدکاهش
سازنددردریاییمیطاینبنابرمحیاستسازریفموجوداتبرایشرایطسایرونورکهباشدمیدریایی

لاوهفتهدومرجانهاانجاییکهاز:بسترکففاکتور.باشدمیمتری100الی30عمقبادریاییسرچشمه
اینکهیرندگمیقراربنتیکصورتبهبسترمحیطدرهفتهدوازپسمیگذرانندالرویصورتبهرازندگی

سازندردکهباشدمیآنهااستقرارجهتآواریسنگینهایدانهوفسیلیقطعاتوجودمستلزمقرارگیری
دریگردمهمفاکتوردو.استبودهمحیاشرایطاینآهکسنگقطعاتوفسیلیقطعاتوجودباسرچشمه

درنهامرجاپراکندگیوانتشاربرایامواجسرعتباشدمیرسوبگذارینرخوامواجسرعتمرجانهازندگی
وندهکبسترکفازرامرجانهاباشدزیادخیلیامواجسرعتاگرولیباشدمیمهمبسیارالرویمرحله

ابلمقدرمقاومترکهمرجانیکلنیفرمهایباشدباالامواجسرعتکهشرایطیدرمیکندنابودراآنها
یافتمرجانهایدرصد90حدودسرچشمهسازنددرکهیابدمیافزایشمحیطدرهستدامواجشرایط

متوسطاتباالامواجانرژیبامحیطدهندنشانکهمیباشندکروینیمهتاکرویفرمباکلنینوعازشده
وردهکمسدودراموجوداتتغذیهفیلترهایباشدباالگذاریرسوبنرخاگر:گذاریرسوبنرخ.باشدمی

استگذارتاثیرمرجانهاساختارفرمدرباشدباالمحیطدرگذاریرسوبسرعتاگر.شودمینابودمرجان
ندکمیرشدایشاخهصورتبهرسوباتدرنشدنمدفونجهتمرجانباالگذاریرسوبنرخبامحیطدر
شودمیکیلتشزیادارتفاعباکروینیمهتاکرویصورتبههاکلنیفرمیاشدمتوسطرسوبگذاریاگراما
فرمترینبیشآنجاییکهاز.کنندمیرشدایوتیغهایصفحهصورتبهمرجانهاباشدکمرسوبگذاریاگرو

ریگذارسوبنرخدارایمحیطباشدمیکروینیمهتاکرویکلنینوعازسرچشمهسازنددرمرجانی
استبودهمتوسط
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