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Introduction 

Macro-borings are macroscopic traces on hard substrates produced by animals that penetrate hard substrates 

by  drilling,  grinding,  dissolving,  and  scraping.  They  are  considered  as  biogenic  structures  that  are  produced 
mechanically or biochemically by guest animals or parasites in hard substrates (Miller, 2007). The survey of 

such  buildings  was  studied  in  the  present  study.  Bioerosion  is  a  general  process  in  substrates  and  widely 

extended on non-living  hard substrates  such as  rock and woods  (Bromley, 1994).  However, living  substrates 
can  also  be  used  as  temporary  substrates  by  different  organisms  and  play  the  role  of  inorganic  hard 

substrates,  in  smaller dimensions.  The  process  of  bioerosion  on  living  substrates  has  long  been  attracted  the 

attention  of  many  paleontologists,  and  extensive  studies  have  been  carried  out  to  clarify  the  details  of 
predation  on  bivalves  and,  interestingly,  most  of  these  studies on  Cenozoic  fossil  communities  have  been 

studied  (Martinell  &  Domènech,  1981;  Bromley  &  Martinell,  1991;  Kitchell  et  al.,  1981).  Many 

invertebrates  can  drill.  Warme  &  McHuron  (1978)  have  identified  at  least  12  species  of  invertebrates  as 

having  the  capacity  to  hunt  through  the  digging  of  other  calcareous  shells.  According  to  Stanley  (2008),  the 
importance of  the  hunting  process is  to  the  extent  that it  affects  an  important  part of  the  diversity  of  marine 

faunal  specimens.  Investigating  the  location  of  hunting  remains  and  borings  on  the  hunt  can  provide 

information  on  the  behavior  of  the  predator  attack.  The  study  of  borings  in  recent  decades  has  become  an 
important  topic  in  many  paleontological  studies  due  to  the  key  role  of  these  works  in  providing  important 

information  on  the  process  of  hunting,  digging  animals  and  even  paleontological  analyzes  (Taylor,  1970; 

Kitchell  et  al,  1981;  Bromley,  1981).  Since  borings  are  generally  categorized  as  trace  fossils,  they  provide 
valuable evidence of the constructive behavior of the trace that cannot be achieved through the study of body 

fossils.  Besides,  the  study  of  these  borings,  as  they  are  part  of  the  bioerosion  process,  provides  evidence  of 

organisms (Miller, 2007). 

Discussion 

Oyster  bivalves  are  the  most  abundant biological  debris  present  in  marine  sediments  due  to  the  high 

preservation potential  of their shells. Accordingly, these  organisms provide the  hardest living substrates for 
different  groups  of  organisms  (El-Hedeny,  2005).  For  this  reason,  bioerosion  is  the  most  important 

taphonomic process that affects the oyster shells, and  so identifying these patterns is important in the study 

of their taphonomy (El-Hedeny, 2005). On the other hand, most of the oysters, which are semi-infaunal, are 

in  the  tidal  zone.  This  group  attaches  itself  to  the  substrate  by  special  methods  to  be  resistant  to  the  high 
energy  of  this  region  (Stenzel,  1971).  Post-mortem  oyster  shells  are  also  a  good  substrate  for  organisms 

(Farinati  &  Zavala,  2002).  Some  carnivorous  species  can  make  holes  in  the  outer  calcareous  skeleton  of 

invertebrates.  Interesting  observations  of  some  of  these  activities  were  observed  in  the  oyster  shells  of  the 
Chehelkaman Formation in the Sheikh section. These borings extend extensively on the larger left valves of 

oysters and include  vertical, cylindrical, and  horizontal traces that developed  on the shells. The distribution 

of encrusters on the gastropods indicates that they are concentrated near the mouth of these organisms. This 
distribution is apparently due to the high capability of these parts to use nutrients for their growth (Žítt et al., 

2003).  The  vertical  and  oblique  borings  that  examined  in  this  study  were  divided  into  two  groups  in  size. 
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Larger varieties have a maximum depth of 5.15 mm and a maximum diameter of 5.08 mm. Smaller types 

that are more abundant have a maximum depth of 2.50 mm and a maximum diameter of less than 3 mm. The 
edges are clear and the walls are smooth. Interior is concave, flat, vertical, or concave-flat. The internal and 

external openings can also be centered or non-centered. The drilled axis is also at different angles to the 

surface of the shell, giving rise to different shapes. On this basis, as well as on the geometric structure five 

different groups A to E can be named. In the Sheikh section, the central part of the oyster shells exhibits the 
highest concentration of borings. Interestingly these parts are not the thinnest part of the shells. More 

precisely, it can be seen that these points are located in the muscles situation of the bivalves and these parts 

have been skillfully targeted by the predator, which assures the immediate opening of the valves (Kelley, 
1988). Thin shells break down after drilling, and thus, types of thick shells are more likely to be affected by 

biological erosion. In older specimens with a thick shell, there is no evidence of attack or predation. 

Therefore, it is likely that these organisms will not be considered as prey by hunters. 
 

Conclusion 
In this study, the oyster fauna and gastropods of the Chehelkaman Formation at Sheikh section were studied 

for bioerosion and encrustation. Accordingly, five groups borings (A to E) were separated on the oyster 
shells. Most excavations were observed in Pycnodonte sp. In this study ichnogenus Oichnus (Bromley, 1981) 

belonged to the Naticid, and Entobia (Bronn, 1837) belonged to the sponges. Maeandropolydora (Voigt, 

1965) and Talpina (Von Hagenov, 1840) were attributed to worms' activities. Most excavations in the 
specimens were concentrated in the central part of the bivalves and the excavations were more selective. 

 

Keywords: Macro-boring, Bioerosion, Encrustation, Serpulid worms, Chehelkaman Formation. 
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 چكيده
و  هها ا،دوکفه  فسهیل  حضهور اابهل تهوجهز از    دربردارنهد    مرکهی،،  داغکپه   باختر ،در برش شیخ کمانچهلسازند موجود در  تناننرماجتماعات 

گر، شکار ید، رفتارها،سرپول ،هاکرماشرساز، ون هایز همچپدید  ک  ب  عنوان بستر سخت، مییبان هافسیلمطالع  پوست  این . است پایانشکم

 Oichnusب  عنوان عامهل سهازند  اجهرجن     Naticid پایانشکمها در این بررسز. است بود  ، مدنظر این پژوهشهستندمتعدد  ها،حفار، و ایجاد

Bromley, 1981 جن  ها عامل سازند  اجرو اسفنجEntobia Bronn, 1837   سرپولید  ،هاکرم، انجام شد  توسط هارساز،اشو  شد در نظر گرفت

شهد  اسهت. در میهان    منجهر   Talpina Von Hagenow, 1840و  Maeandropolydora Voigt, 1965هها،  و فورونید ب  ترتیب ب  پیدایش اجرجن 

 هها، حفار،باشد ک  عالو  بر ستر، مزاز فونا، اوی .Pycnodonte sp حمل  شکارچیان ارار گرفت ک  مورد  ا،گون بیشترین ، موجود، هاا،دوکف 

مؤید پنج نوع متفهاوت از الوهو، حفهار،    ها حفر بررسز این . استها اابل مشاهد  نیی بر رو، پوست  آن سرپوال ،هاکرممتعدد، اشرساز، توسط 
 متوجه  ، پایهان شهکم در  سرپوال ،هاکرمتجمع اند. همچنین در این مطالع  مشخص گردید بیشترین معرفز شد  Eتا  Aاست ک  در االب الووها، 

توزیهع  ب  همرا  موفقیت و عهدم موفقیهت شهکار،     جانوران مختلفحضور شکارگر بر رو، عالو  بر موارد فوق، نحو  . استا، ن مجاور دها ها،بخش

 ارار گرفت  است. پژوهشمورد بحث و بررسز این نیی  هاحفر تشکیل  ، انتخاب سایت حفار،، سازوکارحفرات
 

 .کمانچهلسازند  ؛سرپوال ،هاکرم ؛اشرساز، ؛فرسایش زیستز ؛حفار، هاي كليدي:اژهو

 مقدمه 

، ماکروسهکپز در  هها فسهیل درشت زیسهتز اجر  ها،حفر 

ب  کمه   ک   جانورانزتوسط  و باشندمزبسترها، سخت 

در حفههار،، خههرد و آسههیاب کههردن، انحههال  و خههراش    

بنابراین در  شوند.تولید مز ،کنندمز نفوذبسترها، سخت 

  که  به   شهوند تلقهز مهز   زاد،زیسهت ، هاساختمانزمر  

جهانور مهمهان یها    صورت مکانیکز یا بیوشیمیایز توسهط  

نظیههر پوسههت  زنههد   ت خدر داخههل بسههترها، سههانوههل 

 شهوند حفهر مهز   ( و غیرزند   نظیر سطوح سخت(هاصدف

 Miller, 2007 .).et al Ekdale  1984 ،) هاساختماناین 

نظر فرسایش زیستز در  از حاصلب  عنوان ساختارها، را 

 نهر ایهیز مدنظاههانههساختمچنین  الع هاند. مطت هگرف

 پژوهش است. 

 هها حوضه  بسهتر  فرسایش زیستز ی  فرآیند عمهومز در  

غیرزنهد   ا، بسهترها، سهخت   ک  ب  طهور گسهترد    ستا

دههد  تهثجیر اهرار مهز   تحهت  نیهی  سهن  و چهوب را    نظیهر 

 Bromley, 1994  نیههی زنهد  بسهترها،   ،(. بها وجهود ایههن 

 نشریه علمی ـ پژوهشی دیرینه شناسی

 44-31(:  1) 4،  1395بهار و تابستان 
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ب  عنوان منیلوا  موات توسط جانداران مختلهف  توانند مز

غیرآلهز  مورد استفاد  ارار گرفت  و نقش بسترها، سخت 

ایفهها کننهد. فرآینهد فرسههایش    تررا البته  در ابعهاد کهوچک   

بسهیار، از  از دیربهاز توجه     زنهد  زیستز رو، بسهترها،  

و مطالعهات   جلهب نمهود   به  خهود    دیرین  بوم شناسان را

ناشهز از  یهات حفهار،   یشدن جی روشن جهتا، گسترد 

صورت گرفت  است و جالهب   هاا،دوکف شکارگر، بر رو، 

فسهیلز  رو، اجتماعهات  بهر  ک  بیشتر ایهن مطالعهات    آن

 ,Martinell & Domènech  استشد   انجام  سنوزوئی 

 ,Bromley & Martinell؛Kitchell et al., 1981؛ 1981

، ب  عنوان زیست فرسایشهور  مهرگانبزبسیار، از (. 1991

 (Warme & McHuron  1978دارنههد.  حفههار،توانههایز 

ظرفیهت  مختلهف را دارا،   مهرگانبز راست  از 12حداال 

دیوهر  ، آهکز هاصدفحفر الزم برا، شکارگر، از طریق 

( اهمیههت Stanley  2008بههاور انههد. بهه  جانهداران دانسههت  

 ب  حهد، اسهت که  بخهش مهمهز از تنهوع       کارفرآیند ش

دههد.  خهود اهرار مهز    تثجیرا، فونا، دریایز را تحت گون 

توانهد  مهز  شهکار بقایها،  بهر رو،   هاحفر بررسز مواعیت 

ارائه  کنهد.    را رفتار و طریقه  حمله  شهکارگر    ازاطالعاتز 

فرآینهدها، حفهار، تها دهه       ایهن حاصل از ، هافسیلاجر

 انهد بهود  دیرین  شناسان  توج مورد کمتر میالد،  1970

بهها معرفههز ( Bromley  1981در ایههن زمههان کهه   تهها ایههن

ایهن   دیرینه  بهوم شهناختز   ایکنوتاکسونومز و کاربردها، 

 ,Bromley  هها را مهورد تثکیهد اهرار داد    آجار، اهمیهت آن 

نقهش  ها، اخیر با توج  ب  در ده  هاحفر مطالع   (.1981

شهکار،   فرآینهد  ازات مهمز اطالع کلید، این آجار در ارائ 

 هها، دیرینه  بهوم شهناختز،    حتز تحلیلحفار و  جانوران

مهمز در بسهیار، از مطالعهات دیرینه     تبدیل ب  موضوع 

؛ Bromley, 1981؛ Taylor, 1970  شهد  اسهت   شهناختز 

Kitchell et al, 1981 ؛Taylor et al, 1983 .)   با توج  به

بنهد،  دسهت   هها فسهیل اجر دست عموماً در  هاحفر این ک  

 سازند  اجهر ، از رفتار ارزشمند شواهد و مدارک شوند،مز

، پیکهر،  هافسیلک  این امر با مطالع   دهندرا نشان مز

بها   هها حفر عالو  بر آن، مطالع  این اابل دستیابز نیست. 

 ،یند فرسایش زیستز هستندآک  بخشز از فر توج  ب  این

بسهترها،   هنهد  درا از جانهدارانز که  فرسهایش   شواهد، 

 (. Miller, 2007د  نکنفراهم مز هستند سخت دریایز

میهان  حاضر در  ترین بقایا، زیستزفراواناویسترها صدف 

پتانسهیل   به  دلیهل   ک  این امهر  دنباشمزرسوبات دریایز 

 ،. بر همین اسها  باشدمز هاپوست شدگز این حفظباال، 

 را بهرا،  زنهد   سهخت  ها،بیشهترین بسهتر   هها صدفاین 

-El  کننهد از اشرسهازان فهراهم مهز   هها، مختلفهز   گرو 

Hedeny, 2005 .)  ،فرسههایش زیسههتز بهه  همههین دلیههل

مهمترین فرآیند تافونومیکز است ک  پوسهت  اویسهترها را   

در  هها حفهر  ایهن   و لهاا شهناخت   دهدارار مز تثجیرتحت 

-Elحائی اهمیهت اسهت    بسیار تافونومز اویسترها   مطالع

Hedeny, 2005 .)بیشهههترین تمرکهههی سهههو، دیوهههر،  از

 ز،نیمهه  درون رسههوب ، هههاا،دوکفهه اویسههترها کهه   

ا روش است. ایهن گهرو  به    مد، و پهن  جیردر  ،باشندمز

تها در برابهر انهر ،     دنه کنتصل مزمخود را ب  بستر  ویژ ،

شهکل  . (Stenzel, 1971  باشهند  پایهدار باال، این مناطق 

ین   همه لهب به  هها نیهی اغ  ها، ناهمسهان آن نامنظم و کف 

بسهتر  پوسهت  اویسهترها په  از مهرز نیهی      منظور اسهت.  

وجهو،  ک  در جسهت  مناسبز است برا، جاندارانزسخت 

  (.Farinati & Zavala, 2002سکونتوا  هستند  

 پایهان شهکم متعهدد، از   هها، گهرو   شهد  امروز  مشخص 

 حفراتهز را ب  وسیل  ایجاد  خود عهد حاضر غاا،شکارگر 

 رشههان بهه  دسههتخههارجز شکا لت آهکههزدر طههو  اسههک

بسهیار، از  (. Carriker & Yochelson, 1968آورنهد   مهز 

موجود در رسوبات  تناننرمدر صدف  ایجاد شد  ها،حفر 

از  Naticaceaو  Muricacea روخهانواد  توسهط دو  ائوسن 

 & Carriker انههد تولیههد شههد  شههکارگر پایههانشههکم

Yochelson, 1968)    ات اجتماعه . چنهین آجهار، در صهدف

که    داغکپه  ائوسهن حوضه  رسهوبز     ها،نهشت اویستر، 

در . شهود ب  وفور مشهاهد  مهز   مدنظر این پژوهش هست،

 زاد،زیسهت ، هها اشرساز، ،متنوع ها،حفر این تحقیق 

 سههازند پایههانشههکمو  هااویسههتر جبههت شههد  در پوسههت  

در برش ناودی  شهیخ، شهما  خهاور بجنهورد      کمانچهل
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 هههها،ویژگهههزتوصهههیف و  ،مرکهههی،( داغکپههه   بهههاختر

 و سهاز ، ها مانند چوونوز پیدایشبوم شناختز آن  دیرین

 هها آنکننهد  حضهور و توزیهع    کنتر  مختلف عواملو  کار

  گیرد.ارار مزمورد بحث 

 

 جغرافيایی و چينه شناسی موقعيت 

در  کمهان چههل سازند برش چین  شناسز مورد مطالع  از 

 هها، در نقشه   که   اهرار دارد نهاودی  شهیخ    یا  جنهوبز 

 بلهورچز و افشهارحرب،    بجنورد 1:250000شناسز زمین

 اههههرار( 1383 اهههائمز،  کهههاکلز   1:100000و  (1365

از طریههق  بههرشایههن (. دسههتیابز بهه  1گیههرد  شههکل مههز

شههرکت پتروشههیمز  روسههتا، سرچشههم   در مجههاورت  

میسهر   بجنهورد به  مشههد    جهاد   15کیلومتر ( در بجنورد

شهما  خهاور    ،کیلومتر 11 در فاصل  روستا، شیخاست. 

ااعهد    مختصات جغرافیهایز ارار دارد. روستا، سرچشم  

خههاور،  57° 23' 84''شههمالز و  37° 34' 42'' بههرش شههیخ

 (.1 شکل باشد مز

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 ایهن نکت  اابل توج  در خصوص چین  شناسز این منطق  

اسهت که  در مطالعهات پیشهین صهورت گرفته  در االههب       

ها، سازند شناسز بجنورد و کاکلز، توالز ها، زمیننقش 

خانویران ب  طور اسهتننایز و بها گهار همشهیب بهر رو،      

انهد و  ها، سرخ رن  سازند پسهت  لیهق معرفهز شهد     الی 

در ایهن بهین    کمهان چههل هیچ گیارشز از طبقات سهازند  

هها، انجهام شهد  در ایهن     نیست. بها وجهود ایهن، بررسهز    

هها،  تز از تهوالز پژوهش مؤید وجود رخنمون کم ضهخام 

 بر، رنهه  روشههن و بهه  لحهها  ترکیهه   کربناتهه  ه آوا   

شناسز و رن  کامالً درخور ایا  بها بهرش الوهو،    سن 

فسهیل و غنهز از   است ک  اتفاااً بسیار پر کمانچهلسازند 

فراوان است و این مطالع  بهر رو،   پایانشکمو  هاا،دوکف 

 همین فونا انجام شد  است.

 

 روش مطالعه

 هااویسهتر از  نمون  سالم و برجا 50 بیش ازطالع  در این م

  به  دسهت آمهد    ها، متفهاوت شدگزبا حفظ پایانشکمو 

 اویسههترها، جمهع آور، شههد  بهه  صههورت  . پوسههت اسهت 

 نیهی  پایهان شهکم بهود  و  ها، متصهل یها جهدا از ههم     کف 

 په  از دهنهد.  متفهاوتز را نشهان مهز    هها، شهدگز حفظ

 ها با آب اکسهیژن  پوست  ،ها با آبوشو، اولی  نمون شست

رسهوبز  تها ذرات   شهد   داد  شهو ونیهی شسهت   %10 رایهق 

ها از بین برونهد. ایهن فرآینهد تها     در سطح پوست چسبید  

رسهوبات  تمیی و عهار، از   هایزنمون جایز ادام  یافت ک  

موجهود در سهطح    هها، حفهر  و  مدنهد به  دسهت آ   اضافز

نیههی  در ادامهه . شههدندکههامالً تمیههی و مشههخص  هههاصههدف

ههها، چههر و راسههت داخلههز و خههارجز کفهه  ههها،بخههش

ههها، مختلههف پوسههت  ههها،بخههشو همچنههین  هااویسههتر

و سهایر   هها حفر منظور بررسز تعداد و انواع   ب پایانشکم

مهورد  ( Arua & Hoque  1989بهر مبنها،    هها اشرساز،

 هها حفار،داخلز  ها،بازشدگز ارار گرفتند.دایق بررسز 

مختلهف بها اسهتفاد  از     هها، حفهر  و نیی ساختار هندسز 

، در نهایهت ر نور، مورد بررسهز اهرار گرفتنهد.    میکروسک

 طور، همان 5تا  1 ها،بخشها، اویستر، در االب کف 

در االهب   پایهان شهکم آمهد  اسهت و افهراد     3ک  در شکل 

ماابهل   هها، بخهش متعلق ب  پهیچش بهدنز و    ها،بخش

 ههای دسترسی و نقشه زمین شناسی برش مورد مطالعراه :1شکل
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انهد.  ته  مهورد بررسهز اهرار گرف   بررسز  مورد پیچش بدنز

فرد تعیین و پوست  در هر  هااشرساز،و  هاحفر مواعیت 

شهماتی  یه  فهرد    تصهویر  ها بهر رو،  میانوین حضور آن

ههها پهه  از انجههام عمههل از تمههامز نمونهه  پههالت گردیههد.

 Canonبا آمونیوم کلراید ب  کمه  دوربهین    1ساز،سفید

60D  ،و لنی ماکروL100  شد.انجام  بردار،عک 
 

 بحث 

را دارنهد که     توانهایز خهوار ایهن   ها، گوشتگون  برخز از

مهرگههان بههز هههایز را در اسههکلت آهکههز خههارجزسههوراخ

ن نفهوذ کننهد. مشهاهدات جهالبز از     آحفار، کهرد  و به    

سههازند  ها،ههها در پوسههت  اویسههتربرخههز از ایههن فعالیههت

. شهد  اسهت  در منطق  ناودی  شیخ مشهاهد    کمانچهل

رو، کف  بیرگتر یها   بر طور کامالً مشخصزب   حفراتاین 

 هها، حفهر  شهامل   وکف  چر اویسترها توسع  پیدا کرد  

د که   نباشه افقز مزدهلییها، و  ، مایلسیلندر، عمود،

انهد.  در سهطح پوسهت  توسهع  یافته     ب  صورت شهیارهایز  

 تصههویر نمایشههز از گونههاگونز ایههن حفههرات را   2شههکل 

 دهد.نشان مز

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                                
1-Whitening 

توزیهع  نیهی دیهد  مهز شهود،      2 همان طور که  در شهکل  

 حهاکز از  پایهان شهکم ، هها صدفرو، سطح  هااشرساز،

دهان  صدف یها مجهاور آن اسهت.     زنیدیکدر ها تمرکی آن

صهدف   هها، بخهش ب  اابلیت باال، ایهن   این توزیع ظاهراً

 ،هها کهرم نظیر  اشرسازموجودات گیینز الرو برا، سکنز

 هها آنا، رشهد  مواد مغا، بهر جریان و استفاد  از  سرپوال

 (. Žítt et al., 2003  است

 2ا، شهکل ها، لول دارا، الن  ها،کیتپلزو دیور  سرپوال

نیهی   4ا،لوله   ،هاکرمیا 3بادبین مانند ،هاکرم ک  معموالً

 خهود  هها، آهکهز  سهانز توسهط لوله    آشوند ب  نامید  مز

از  جانهداران (. ایهن  Žítt et al., 2003 گردند مزشناسایز 

، هها سهاختمان  و دارا، بود  6تارانپُرو رد   5نلیداآ شاخ 

ب  صورت اشرسازها،  ک  هستندشکلز ا، سیلندر، لول 

 پوسهت   و متصل، بر رو، بسترها، سهخت نظیهر  چسبند  

 بههر رو،بهه  صههورت پراکنههد  و حتههز  مهرگههانبههزانههواع 

عههد   ها،نمون . بررسز کنندزندگز مز ها، آهکزنودو 

( حاکز از نقش آسیبHaijun et al.  2012توسط حاضر 

اسهت که     تنهان نهرم صهدف  به    متصل ،هاکرماین رسان 

ههها و زادآور، در آنتولیههد منههل فرآینههد کههاهش  باعههث

دارا، توزیع جهانز بود   ک دریاز،  ،هاکرم. این شودمز

حضور  عهد حاضر دریایز تریا  پسین تا ها،محیطو در 

ا، و توزیهع گسهترد   متنوع شد   در پالئو ن شدیداً ،دارند

از دیدگا  محهیط زنهدگز،   (. Stiller, 2000  کنندپیدا مز

 هها، محهیط ا، و گلز ماس  در رسوبات هاکرمحضور این 

تهها مههد،  و ههها، بههین جههیرو پهنهه  سههاحلبهه  نیدیهه  

و کربناته    هها، دریایز کم عمق شهلف و رمهر   ها،بخش

مشهاهد  شهد     (متر، 950 تا عمق  ق اایانو اعمحتز ا

تها   3ها در اعمهاق  اکنریت حضور گون  با وجود این، ت.اس

 (.Götz, 1931ها، کم عمق است  متر، آب 65

از مورد بررسز در این پهژوهش،  عمود، و مایل  ها،حفر 

انهواع بیرگتهر،    .شهوند مهز ب  دو گهرو  تقسهیم    انداز نظر 

                                                
2-Tube dwelling 

3-Fan worms 

4-Tube worms 

5-Annelida 

6-Polychaeta 

پایاا  موواود در بارش    شکمو  هااز پوسته اویستر نمایشیطرح  :2شکل 

سایلنرری   هاای حفاره  (aمختلف؛  حاوی سه نوع قشرسازی ناودیس شیخ

 ( دهلیزهاای b ،انرشکارگر ایجاد شره پایا شکمکه توسط  و مایل عمودی

هاای  کارم  های پیچشای لوله (c و ها تشکیل شره استافقی که توسط کرم

 شکم پا یک ای صرفدهانه اطراف بخش در سرپوال
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متهر  میلز 08/5اطر بیشین متر و میلز 15/5بیشین  عمق 

بیشهین  عمهق    هسهتند، تهر  وچکتر ک  فراوان. انواع کدارند

. دارنهد  متهر میلز 3اطر کمتر از  بیشین متر و میلز 50/2

و واضهح بهود  و    مشهخص صورت   ها بلب  هاحفر در این 

صهورت    از اسمت داخلهز به   ودیوار  صاف و هموار است 

باشههند. مسههطح مههزه مقعههر، مسههطح، عمههود، یهها مقعرهه 

  د به توانه مهز  نیهی  هار حفداخلز و خارجز  ها،بازشدگز

د. باشه  در سهطح افقهز   8مرکهی نهاهم و یا  7مرکیهمصورت 

ها، متفاوتز نسبت در زاوی نیی  شد  حفار، سوراخمحور 

هها،  ارار دارد که  باعهث پیهدایش شهکل    سطح پوست  ب  

 پایه  متفاوتز شد  است. بهر ایهن اسها  و همچنهین بهر      

 مرکهی همایها نه   مرکهی همو  هاحفر ساختار هندسز دیوار  

هها در  بهرا، آن تهوان  ها، پنج گرو  مختلف را مهز بودن آن

 .(3 شکل  نظر گرفت

دارا، دیوار  منحنز مقعر اسهت   حفر این نوع از  :A گروه

 مرکهی ههم صهورت    در بخش داخلز و خهارجز به   حفر و 

آجهار، از خهراش در    بهود  و عریض و تمیی  حفر باشد. مز

ا دارا، ی  زاوی  شهیب  هشود. دیوار دید  نمز آناطراف 

 .باشندمزب  سمت داخل 

و حالت  داشت  مسطحدیوار   هاحفر از  گرو این  :Bگروه 

به  سهمت داخهل در آن دیهد       با شیب مالیمز مخروطز

صههورت   داخلههز و خههارجز بهه ههها،بازشههدگزشههود. مههز

کلز مایهل     طورها بحاشی  الوو،هستند. در این  مرکیهم

 . باشندمزب  داخل 

ی   و ب  شکل هستندعمود،  تقریباً هاحفر این  :C وهگر

داخلهز و خهارجز    هها، بازشهدگز د. نشوسیلندر دید  مز

 . دارند مرکیهم

 هها، بازشدگز بود  و مسطحدیوار   در این گرو  :D گروه

هسهتند. یه  سهمت از     مرکهی ناهم حفر داخلز و خارجز 

تهر، در  در یه  زاویه  کهم عمهق     حفهر  حالت مخروطز 

 ت داخلز نسبت ب  اسمت خارجز ارار دارد. اسم

صورت اسهمتز مقعهر و اسهمتز      ب حفر یوار  د :E گروه

 .نیستند مرکیهم بازشدگز داخلز و خارجز. مسطح است

                                                
7- Concentric 

8- Non-concentric 

تهر اسهت که  به      ضیبازشدگز خهارجز آن بیرگتهر و عهر   

به  سهمت داخهل     نسبتاً تنهد  دارصورت مخروطز و شیب

 ادام  دارد.

ر، شد  بهرا، شهیارها و دهلییهها    گیانداز  بیشترین طو 

ب  ها در آنشیار بود  و عرض و عمق  مترمیلز10کمتر از 

 باشهد. مهز متهر  میلهز 3/0و  2/0طور میانوین ب   وترتیب 

واضهح و   به  صهورت   ها، دو طرف مواز، ایهن شهیارها  لب 

و کهف به     هسهتند هها زبهر   دیوار  اند.ز ارار گرفت مشخص

 صورت نامنظم است. 

بهر   زاد،زیسهت ب  عنوان ساختارها، رسوبز  هاحفر این 

کننهد  و  دو جانور عمهل دهند  اویسترها نشانرو، پوست  

ی  مورد رفتهار   رسدب  نظر مز .باشدمزدو رفتار متفاوت 

 صهورت مسهکنز  مهورد دیوهر به      بود  وگر، شکاراز نوع 

متفاوت در این مورد به    جانوردو استنباط وجود باشد. مز

اسهت. در   حفهر  متفهاوت   ریخهت شناسهز  و دلیل توزیع د

 رسدب  نظر مز و مایل ها، سیلندر، عمود،مورد سوراخ

کهرد   در جست و جو، غاا بود  و تهالش مهز  سازند  اجر 

در  .است تها به  داخهل پوسهت  اویسهترها ورود پیهدا کنهد       

ها، افقز ب  منظور ااامهت و سهکنز گییهدن    تونلمقابل، 

 اند.د شطراحز 

، تهرجیح کفه    حفهر  ، حضهور بهیش از یه     هها حفر  ابعاد

 ، عمهود، هها حفار،بیرگتر و چر اویسترها برا، شکار و 

نیی خوار امروز، گوشت پایانشکمک  توسط  و نسبتاً مایل

 ,Patel & Shringarpure  گیرنهد مورد استفاد  اهرار مهز  

مهز  هها ، از جمل  دالیلز هستند ک  بهر اسها  آن  (1989

 در نظر گرفت.شکارگر  جانوروان ب  عن را پایانشکمتوان 

اشهار  کهرد  اسهت،    ( نیهی  Reyment  1966همچنان که   

بهر رو،   Naticid پایهان شهکم  معهرف عملکهرد   هها، حفر 

تهوان در بخهش مرکهی، صهدف     مهز  عمدتاًرا  هاا،دوکف 

حاصههل  ههها،حفههر نیههی ( Taylor  1970مشههاهد  کههرد. 

کهی،  مر هها، بخهش متمرکی در را  پایانشکمعملکرد این 

شهیو  عمهل    این امهر بهرخالف  داند. مز هاا،دوکف صدف 

نیدیه  به     هها، بخهش است که  در   Muricid پایانشکم

از  ب  دست آمهد   پایانشکم. مطالع  گیرندحاشی  ارار مز
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از  Naticidaeخههانواد   دهنههد  حضههوربههرش شههیخ نشههان

ا، ماسه   هها، محهیط بنتی  در  تناننرمشکارچیان مهم 

 اسههت مههد، و د، تهها زیههر پهنهه  جههیر مهه و پهنهه  جههیر

 Ziegelmeier, 1954 ؛Carriker, 1981 ؛Kitchell et al., 

 از .Globularia sp با فراوانز بهاال، گونه   حضور (. 1981

مؤیهد ایهن    نهاودی  شهیخ  در بهرش   Ampulinid ها،فرم

ک  در میوسهن منقهرض    Globulariaجن   مطلب است.

 شهبی  به    سهز ریخهت شنا با توج  به  داشهتن    است شد 

ب  عنوان ی  فهرم حفهار در   عهد حاضر،  Naticidها، فرم

 (.Taylor, 1970  شودمزنظر گرفت  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تهلز ظرفیهانو ها،کرم( بیشتر Kier  1981بنابر نوشت  

زمانز کوتا  دارند.  طز رادر سطح پوست  هایز تونلایجاد 

فهار،، تهراش و   گر ک  توانایز حشکار پایانشکمهمچنین 

توانند بدین ترتیب عمهل کننهد   مز کنندگز دارند نییخرد

 Cadee, 1968 ها، مهورد مطالعه  بهرش    (. در مورد نمون

ک  مهورد حمله  اهرار گرفته       ا،دوکف ترین عمومز ،شیخ

نیمه    فرمهز . ایهن اویسهتر   اسهت  .Pycnodonte sp گونه  

منطق  ترجیحز شهکارگران   وسیمانز شد  است  ز،درون

 . (5 شکل  است 3و  2 ها،بخش آنا، بر

به    موجود پایانشکم ک  رسدب  نظر مز ،توضیحاتبا این 

هها  ها، ترجیحز تونلاند. مواعیت حفار عمل کردصورت 

پوسهت  اویسهترها، فعالیهت     9پشهتز  بخشنیی در نیدیکز 

 هها کهرم . ایهن  (6 شهکل   دههد انولز را نشان مز ،هاکرم

هها،  که  در طهو  سهیفون    دفعهز  زائهد و از مواد  احتماالً

ها اند. همچنین تونلکرد وجود دارند تغای  مز یبیرون ری

نیی  هاکرمها، ااامتز توسط این ب  عنوان پناهوا  احتماالً

شههکار  بههر ایههن اسهها ،انههد. گرفتهه مههورد اسههتفاد  اههرار 

( هههاکهرم   هها ( و انوهل پایههانشهکم  اویسهترها(، شهکارگر    

طهو    ها، دریایز کم عمق دروا تهمیمان با هم در سکون

 زنههدگز کمههانچهههلشههت  شههدن سههازند مههدت زمههان نه

 اند.کرد مز
 

                                                
9-Posterior end 

 .دهنرنشا  می ها محور حفاری راهای مووود در پوسته اویسترهای مطالعه شره؛ خط چینحفرهساختارهای مختلف  :3شکل 

 دهر.ها را نشا  میبود  بورینگ مرکزهمنا ACبود  و واژه  مرکزهم Cواژه 
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 اثرشناسی سيستماتيک  
Ichnogenus Oichnus Bromley, 1981 

ها، حفار، گرد کوچ  نقباین اجرفسیل شامل  توصيف:

 پایانشکمتوسط  عمدتاًباشد ک  متر، مزدر مقیا  میلز

 Taylor  شودایجاد مز Muricaceaو  Naticidaeشکارگر 

et al., 1983)هایز ک  توسهط ایهن دو گهرو  ایجهاد     . نقب

 تفکیه  اابهل   یکهدیور از  ریخت شناسهز  شوند از نظرمز

سههیلندر،  ههها،حفههر . ایههن (Carriker, 1981  هسههتند

ا،، در مقطع ب  صورت گرد تا کمز شکل، منفرد یا خوش 

استننایز مورب ب  طور ز تخم مرغز شکل، عمود، و گاه

در ههر دو   و ممکهن اسهت  باشهند  ها مهز در سطوح پوست 

 . بخش داخلز و خارجز پوست  توسع  پیدا کنند

 در ایهن پهژوهش،   ها، مهورد مطالعه   در نمون  مالحظات:

 جهی یه  مهورد در بخهش خهارجز       به هها  حفار،تمامز 

ب  طهور متوسهط    هاآنمعمو  اند. اطر شد ها وااع پوست 

 متر است.میلز 3تا  2بود  و عمق معمو  آن  مترمیلز 5/2

. (6 شهکل  مقعر تا مسطح اسهت  معموالًها حفر ااعد  این 

شهکارگر   پایهان شهکم جن  حاصهل از  اجهر محدود  سهنز  

 (. Vermeij, 1980  باشدمزکرتاس  پسین تا عهد حاضر 

  
Ichnogenus Talpina Von Hagenov, 1840 

نلز کشهید  مسهتقیم   سیستم توشامل جن  جراین ا توصيف:

دیهد    ههم  صورت منقطهع   ب ک  گاهز شکل استتا منحنز 

جهو  ودر بسترها، زیستز جسهت  بایدشود و حضور آن را مز

و صورت شیارها، چند شاخ  کم عمق بهود     ب نمود. عموماً

اویسهترها،   از Pycnodonteجن   در بخش مرکی،آجار آن 

 3ها از طو  ایهن شهیار     است.حفظ شدب  خوبز  برش شیخ

تا  2/0و بین ها بسیار کم اطر آن ،متر متفاوت بود میلز 8تا 

 30بهین   ، آنهاانشعاب شاخ زاوی   باشد ومتر مزمیلز 4/0

 (.a-e  4است  شکلدرج   90تا 

 شهد که  ایهن ایکنهوجن     در ابتهدا تصهور مهز    مالحظات:

شهود  مزایجاد  ئرهاتوسط بریوزو ک  منحصراً استا، حفر 

 Häntzschel, 1975 مطالعهات بعهد،، پیهدایش    در (، امها 

 ندهتهگرفدر نظر  Phoronid ،هاکرم عالیتهحاصل فآن را 

 Voigt, 1978 از زمهان دونههین بهه  بعههد   اجههرجن (. ایههن

 .(Voigt, 1978شناخت  شد  است  

  
Ichnogenus Maeandropolydora Voigt, 1965 

ز سهیلندر، و در برخه   ا،لوله   دهلییها،دارا،  توصيف:

ها مستقیم، اما عمدتاً ب  حالت سینوسز و ب  صورت بخش

توانند طویل و یها  ک  مز شوندمئاندرها، نامنظم دید  مز

ب   اجرجن (. این 4 شکل بود  ولز اطر جابتز دارند کوتا  

ها، متعدد تلقز آنلید از خانواد  ها،کرم فعالیتاجر عنوان 

هها،  نمونه  اگرچ  بیشترین  ،(Bromley, 1994شود   مز

ها مربوط به  خهانواد    این فعالیت از عهد حاضر جبت شد 

Spionidae  است Taylor & Wilson, 2003 .) 

 عههد حاضهر   هها، محهیط در  Polydoraکهرم   مالحظات:

 جن اجههههرعنههههوان یکههههز از تولیدکننههههدگان   بهههه 
Maeandropolydora isp.   بههر رو، بسههترها، مختلههف

 ,.Riascos et alرد  نیی داتوزیع جهانز  ک شود تلقز مز

، ذکهر ایهن   هها کرمکار عملکرد این  و (. در مورد ساز2008

ب  محهض حفهار، پوسهت  اویسهتر     نکت  ضرور، است ک  

هها را توسهع    مجراها و تونلر حفار جانو، Polydoraتوسط 

حجهم جبه    دهد تا در ادامه  بتوانهد بخهش بیرگهز از     مز

یف و و در نهایههت بهه  ضههع  کههرد را اشههغا   10ا،دوکفهه 

 ,.Roter et al  شهود مهز منجهر   پوسهت   شهدن شهکنند   

 اجهرات منفهز   ، سختهاحفار،. بنابراین برخز از (2006

د داشت و ها، مییبان خواها،دوکف رو، سالمتز و رشد 

هها، به    در مهورد نمونه   شهوند.  از این نظر انول تلقز مز

کیت ها، پلزکرم دست آمد  از برش شیخ، حفار، سخت

و  گیرنهد مهز اهرار   هها ا،دوکفه   رجز پوست در سطوح خا

کنند  اطالعاتز در مورد شهیو   تواند فراهمها مزتوزیع آن

بها   ز،،درون، نیمه   هها ا،دوکف زندگز مییبان باشد. در 

همهان طهور که      وهها  کیهت حضهور پلهز  توج  ب  جایوها   

Savazzi  2001  ،ا، از منطقهه ( نیههی اشههار  کههرد  اسههت

در بهاال،   شوندمزجا مستقر  ا در آنهکیتپوست  ک  پلز

   صهورت بهز حفها  اسهت.    سطح مشترک آب و رسوب ب

 یمهها، ضخف هطوح داخلز کهتوانند ب  سنمز هاکرماین 

                                                
10-Mantle cavity 
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نوشهت    اویسترها برسهند و به  همهین دلیهل و بهر اسها       

Martin & Britayev  1998،) شهود مهز اسهتنباط   چنین 

از در برش مورد مطالع   هاکرماویسترها و  میان ک  ارتباط

محدود  سنز اجرجن  فوق کرتاسه   زیستز است. نوع هم

 ,Bromley & D’Alessandroباشهد   پلئیستوسهن مهز   ه

1983.) 

 
Ichnogenus Entobia Bronn, 1837 

ههم   هها، حفهار، به    این اجرفسیل شامل نقهب  توصيف:

که    اسهت ر، مته پیوست  گرد و کوچ  در مقیها  میلهز  

 و ها، سیلندر، به  ههم مهرتبط مهز باشهند     توسط کانا 

 شههوندایجههاد مههز Clionaعمههدتاً توسههط اسههفنج ههها،  

 Bromley and D’Alessandro, 1984) ،در مطالع  حاضر .

ا، با سطح مقطع گرد تها  ها، فوق ب  صورت خوش دهلیی

 شوند. ها، اویستر، دید  مزنامنظم بر رو، پوست 

ها، مورد مطالعه  در ایهن پهژوهش،    نمون در  مالحظات:

 هها وااهع  بر رو، بخهش خهارجز پوسهت     تمامز سفتن ها

 متهر میلهز  8/0آنها ب  طهور متوسهط    اند. اطر معمو شد 

 (.6باشد  شکل مز

 .Maeandropolydora Voigt, 1965ونس ( اثار Talpina Von Hagenov, 1840 ،fونس ( اثار a-eویساترها؛  دهلیزهاای ایجااد شاره در ساطف صارف ا      :4شاکل 

 باشر.متر میمیلی 3متر و مقیاس خطی سانتی 2قطر سکه 



     39      برش شيخ واقع در غرب حوضه رسوبی كپه داغكمان در تنان سازند چهلنرميل بر روي فسقشرسازي  فرسایش زیستی وآثار 

انجمن دیرینه شناسی ایرانانجمن دیرینه شناسی ایرانانجمن دیرینه شناسی ایران  

 

 

 

 

 

 

 

 

 پراكنش حفره ها

شهواهد، از مواعیهت    بهر رو، پوسهت  اویسهترها    هها حفر 

 رز راهبعد از مو  ین زندگزهدر حستر هاوی ها،ا،دوکهف 

و از جملهه  جههن  کننههد. در وااههع اویسههترها فههراهم مههز

Pycnodonte در بسهتر   لمیهد  زنهدگز  با شهیو    جانورانز

از سهمت محهدب در داخهل    هها  هستند ک  کفه  چهر آن  

فاصهل   از حد ترباال مترسانتزچند  هاآن و کومیشررسوب 

ایهن امهر   . (Stenzel, 1971گیهرد   اهرار مهز  آب و رسهوب  

 ها، هر دو کفه  تبهدیل به  بهتهرین    دهد حاشی از  مزاج

جانوران دیور شود و زمین  و ها کیتپلزمکان برا، کلنز 

در طهو   بهدن   دیوهر  هها، بخهش ب  ها آنورود الزم برا، 

در ایهن  . ((Kelley, 1988 فهراهم کنهد   رازنهدگز اویسهتر   

رو، سهطح   آجار فرسایش زیستز معمهوالً بیشترین صورت 

راست  تا حدود، در کف  ف  چر و البت خارجز محدب ک

 شود.توزیع مز

 بههر رو، پوسههت  هههاحفههر میههانوین توزیههع  5در شههکل 

برش مهورد مطالعه  نشهان داد  شهد  اسهت.       در اویسترها

به  صهورت    هها بورینه  عالو  بر موارد، ک  ممکن اسهت  

خطهز ظهاهر شهوند     با آرایشو یا  پراکند ا،، ت ، خوش 

بقیهه  مههوارد بیشههترین تمرکههی   (، در 7 و 6 ههها،شههکل 

بخش خهارجز کفه  چهر     3و  2ها، در اسمتها حفار،

در  دارا، تنهوع  . ایهن آجهار،  باشهد ها، اویستر، مزپوست 

در بخهش   حفهر  و تنها در یه  مهورد    بود شکل و انداز  

 خهاص در ایهن مهورد    شهد  اسهت.  ها تشهکیل  داخلز کف 

 مییبهان بعهد از مهرز    حفهار، که   چنین اسهت  استنباط 

ب  احتمها    حا  آن ک  در دیور موارد، صورت گرفت  است

 زمانو یا حداال در  مییبانزندگز  طو در  هازیاد حفار،

  .است دیور رخ داد یکها ب  متصل بودن کف 

انتخاب منطق  خاص برا، حفار، در میان  الوو، رفتار،

 عمومیهت دارد  کهامالً  پایهان شهکم    ویژ حفار ب انشکارگر

 Chattopadhyay & Dutta, 2013 در نتیجهه  رفتههار .)

 آجهار ا، توزیهع خوشه   شهاهد  تهوان  استاندارد حفار، مهز 

شهکارگر   پایهان شکم. برا، بودرو، پوست  شکار بر حفار، 

Naticids،   تهثجیر تحهت  عمهدتاً  شهد    ایجادمواعیت حفر 

 اسههت رفتههار شههکار از ابیههل انههداز  و شههکل شههکار       

 Ziegelmeier, 1954دگانه، ب  باور نوارنردوهن مه(. در ای 

توانهد باعهث   حسن انتخاب منطق  حفهر مهز  این پژوهش، 

مهد  شهد  و اهرار گهرفتن آن در     افیایش انر ، ب  دست آ

تواند ب  طور اابهل  مز (7 شکل  ترین منطق  از پوست نازک

ا، سرعت موفقیت و سود دهز را بهرا، شهکارگر   مالحظ 

 (.Kelley, 1988؛ Kitchell, 1986افیایش دهد  

برش شهیخ، بخهش مرکهی،    در ها، مورد مطالع  در نمون 

 با بیش از دورا  هاحفار،پوست  اویسترها بیشترین تمرکی 

جالهب   دهد ونشان مزها برابر تمرکی نسبت ب  جوانب کف 

بها   .یسهتند صهدف ن  اسهمت ترین ها نازکک  این بخش آن

 توان پز برد ک  در این نقاطشتر در این مورد مزهدات بی

و اسهت   ها، اویستر وااع شهد  ا،دوکف  بازکنند ماهیچ  

 ، حمل  ب  ایهن ماهیچه   گرا، هدف شکارصورت ماهران   ب

 هها را تضهمین  شدگز بز درنه  کفه   است ک  این امر باز

هها،  پوسهت   بها ، افراد هاصدف (.Kelley, 1988 ند کمز

 انواع بدین ترتیب  وشوند نازک، بعد از حفار، شکست  مز

 

 دهناارهنشااا  نمایشاایتصااویر  :5شااکل 

(، aباازر)   هااایحفاارهمیاااننینی از توزیاا  

( در اویسترهای برش c( و ناقص  bکوچک  

گانه پوسته بر اسااس  بنری پنجمتقسی؛ شیخ

Chattopadhyay & Dutta  2013 )باشر.می 



 ، عباس قادري، عليرضا عاشوري، علی اصغر ثياب قدسیامير صالحی     40

انجمن دیرینه شناسی ایرانانجمن دیرینه شناسی ایرانانجمن دیرینه شناسی ایران  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
واق  بر روی  Oichnus Bromley, 1981های حفره: Pycnodonte sp.. 2- 3 ،5- 6 ،9-12واق  بر روی  Entobia Bronn, 1837 هایحفره: 8و  7، 4، 1 :6شکل 

Pycnodonte sp.. 9: طف پوسته اویستر.با توزی  انفرادی در س هایحفره 
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 Beekiteهاای  حلقه (3-2 دهر.ها را نشا  می. محل پیکانها عمل حفاری در بین ریب.Turkostrea spواق  بر روی  Oichnus Bromley, 1981های حفره (1 :7شکل  

کارم  ( 9-5؛ ای صرف شکم پایا های مجاور دهانهبر روی بخش Serpulidآثار متعلق به کرم ( 4؛ (  ساختارهای حلقوی حاصل از پریره انحالل و سیلیسی شر

Serpulid ؛ در ایان تصااویر   4 های واق  بر روی پوسته اویساتری شاماره  کرم لولهنمایی شش برابر تصاویر با بزر) (9-7؛ های اویستریواق  بر روی پوسته

 ها به وضوح قابل رؤیت است.دهلیزحالت مئانرری در 
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فرسهایش   تهثجیر تحت  فراوانزپوست  ضخیم ب   با هاصدف

حامهل   ،کوچه   بها ابعهاد   ها،گون  گیرند.زیستز ارار مز

دهد شهکارگران  نشان مز هستند ک ، کوچکز هابورین 

که   افهراد بیرگتهر   در . (6 شهکل   اندها نیی کوچ  بود آن

 40به   هها گهاهز   آناطهر پوسهت    داشت  و  پوست  ضخیم

مورد شهکار  حمل  و هیچ شاهد، از  ،رسدمزنیی متر میلز

 وجود داردبنابراین این احتما   شود.دید  نمزوااع شدن 

ک  افراد بیرگتر ب  عنوان شکار مهد نظهر شهکارچیان اهرار     

آجهار، از  خهاص  در یه  مهورد   با وجهود ایهن،    .گیرندنمز

 آنگویها،   وکفه  چهر وجهود دارد     انتها،در  شکارگر،

رین تنهازک  ،است ک  شکارگران در مورد افراد بالغ بیرگسا 

کننهد ولهز آن چه  مسهلم     اسمت پوست  را انتخهاب مهز  

ک  کمتر ب  افراد بیرگتر ب  چشم شهکار  است این  باشدمز

مهدعز اسهت    (Ansell  1960 که   شود تها جهایز  نوا  مز

 شههوند و نهه  مههزشههکار دیههوار  ضههخیم نهه     بهها افههراد

 رد. هگیورت مزهها صنرو، آبر برا، حفار،  زتالش حتز

حفار،  محلکرد ک  بررسز  گیر،نتیج توان مز بنابراین

گویا، درج  و میهیان بهاالیز از انتخهاب ترجیحهز بهرا،      

 حفار، است.

 انتخابی گريشكار

شکار، وجود ل  ثتوج  در ارتباط با مس اابلاز دیور مطالب 

ت و علت انتخابز بودن این امهر  ماهیّ وانتخابز  ،شکارگر

از دو جنب  اابل بررسهز اسهت. برخهز،     موضوعاست. این 

 اهرار  بهوم شهناختز  انتخابز بهودن را بهر مبنها، تهرجیح     

حاضهر  تفهاوت  ناشهز از  دهند و تفاوت در شکارگر، را مز

(. Sawyer & Zuschin, 2010داننهد   مهز  در زیست بهوم 

ین  دریافتز انهر ، را پیشهنهاد مهز   مد  بیش وهز نییگر

  دهند ک  بر اسا  این مد ، تفاوت در مییان و انهر ، به  

مبنا، شهکارگر، انتخهابز    ها، خاصدست آمد  از شکار

 (.Kitchel et al., 1981است  

عنوان کهرد که  دلیهل شهکار      توان چنینمز بر این اسا 

ا و دیوهر فونها،   از اویسهتره  .Turkostrea sp کمتر گونه  

 .Pycnodonte sp گونه  به    بیشتر حمل متقابالً و  تناننرم

ناشز از همین ترجیح انتخابز و اهمیت دریافهت انهر ، و   

 اسههت   Pycnodonteمههواد مغهها، مضههاعف از جههن     

 (.1 جدو  

 

 

 

 

 

 

اگر شکارگر ب  شکارها، کوچه  حمله  کنهد    ب  عبارتز، 

اند انر ، الزم و کافز را ا، ک  نتوبهین  انداز  کوچکتر از 

( انهر ، به  دسهت آمهد  از آن     برا، شکارچز فراهم کنهد 

همچنهین اگهر شهکارگر به  شهکارها،      . کمتر خواهد بهود 

بهین  حمل  کنهد ممکهن اسهت به  دلیهل       انداز بیرگتر از 

ها، فیییولو یکز شکارگر اادر نباشد تها حمله    محدودیت

ت آمهد  صهفر   را ب  پایان برساند. بنابراین انهر ، به  دسه   

همچنین  .خواهد بود و حمل  با شکست مواج  خواهد شد

اگر نسبت انداز  شهکار به  شهکارگر خیلهز بهیرز باشهد،       

شکارگر شاید بتواند ب  شکار غلب  کند، ولز نتیج  حمله   

برا، شکارگر ممکن اسهت مضهر و حتهز کشهند  باشهد و      

بنابراین حاصل انر ، ب  دست آمد  در کل منفز خواههد  

 پایهان شهکم (. با این توضهیح،  Kitchell et al., 1981بود  

ن  خیلهز    تنان انداز  متوسطشکارگر میل تهاجمز ب  نرم

؛ Franz, 1977را دارنههد  ( نهه  خیلههز بههیرز و کوچهه  

Chattopadhyay & Dutta, 2013.)  اویسترها 6در شکل ،

ان موجود در برش شیخ از دیدگا  حفار، زیستز و اشرساز،تنبررسز فونا، نرم :1جدو    
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وااهع شهد     ها،حفر دهند ک  انداز  کوچکز را نشان مز

ند. این امر مؤیهد ارتبهاط   هست اکنراً کوچ  بر رو، آن نیی

 باشد.ز  شکار و شکارگر مزو تناسب اندا

 

 گيرينتيجه

 سههازند پایههانشههکمدر ایههن مطالعهه  فونهها، اویسههتر، و  

و  هها حفهر  کمان در برش شهیخ به  منظهور بررسهز     چهل

گرو   5اشرساز، مورد مطالع  ارار گرفتند. بر این اسا  

، اویسهتر، از ههم تفکیه     در سهطح فونها   Eتا  A حفر 

 هها ا،دوکفه  موجهود بیشهتر در پوسهت      ها،حفر . شدند

Pycnodonte sp.    و از نهوع اجهرجن     شهوند مهز مشهاهد

Oichnus Bromley, 1981  پایهان شهکم متعلق ب  عملکرد 

متعلههق بهه   Entobia Bronn, 1837و  Naticidشههکارگر 

بها  و اشرساز، دهلییها، سیلندر، نیهی   هستند هااسفنج

 و Maeandropolydora Voigt, 1965هها،  نام اجهرجن  

Talpina Von Hagenov, 1840   شههناخت  شههدند و بهه

در  هها حفر . بیشترین شوندمزنسبت داد   هاکرمعملکرد 

ها، مورد مطالعه  متمرکهی در بخهش مرکهی، کفه       نمون 

یشهتر  ، صهورت گرفته  ب  هها حفار،چر اویسترها بود  و 

 .ز داردحالت انتخابز و ترجیح

 

 گزاريسپاس

دانند از زحمات جناب آاها، مهنهد    نوارندگان الزم مز

مهد، هاد، سی  رود از دانشوا  فردوسز مشهد و نظرات 

 Tartu از دانشهوا   Olev Vinnدکتهر  ارزند  جناب آاها،  

 استونز ادردانز نمایند.
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