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چکیده
به منظور مطالعه سیستماتیک و بوم شناسی دیرینه بازوپایان کرتاسه )آپتین – سنومانین پیشین(، برش استخروئیه در شمال باختر باغین و باخترکرمان به ستبرای 190 متر مورد مطالعه 
و نمونه برداری قرار گرفت. قسمت میانی این برش سرشار از گروه های مختلف ماکروفسیلی از جمله )بازوپایان، خارداران، شکم پایان، دوکفه ای ها و مرجان ها( است که جنس و 
گونه های آنها بسیار فراوان و متنوع می باشند. بررسی های زیست چینه نگاری، به شناسایی 5 جنس و 10گونه بازوپایان از خانواده Sellithyrididae  برای نخستین بار  از این منطقه 
انجامیده است. بر اساس مطالعه بازوپایان، برای نهشته های این برش، سن آپتین – سنومانین پیشین در نظر گرفته شد. اجتماعات جانوری موجود دراین برش به همراه یکدیگر، ژرفای 

کم محیط و شرایط مناسب برای زندگی موجودات را نشان می دهد. 
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1-پیشگفتار
برش استخروئیه در 32 کیلومتری باختر شهرستان کرمان، 9 کیلومتری شمال باختر 
شهر باغین و در ارتفاعات کوه مزار واقع شده است. از نظر موقعیت جغرافیایی قاعده 
 30º  18′  20″ 56 خاوری و عرض جغرافیاییº  40′  20″ این برش در طول جغرافیایی
از طریق جاده آسفالت کرمان-  این برش  به  شمالی قرار گرفته است. راه دسترسی 
باغین- رفسنجان امکان پذیر می باشد. موقعیت جغرافیایی و راه های دسترسی به برش 
مورد مطالعه در  شکل 1 نشان داده شده است. این برش 190 متر ستبرا داشته که در 
قاعده از تناوب مارن با آهک های اربیتولین دار و آهک های شیلی و ماسه ای تشکیل 
شده و به سمت باال به آهک های ستیغ ساز اربیتولین دار ختم می شود. قاعده برش مورد 
مطالعه به صورت دگرشیب بر روی شیل های ژوراسیک و در قسمت باالیی به صورت 
فرسایشی ظاهر شده است )شکل های 2و3(. در قسمت میانی این برش بازوپایان از 
تنوع و فراوانی بسیار خوبی برخوردار بوده و 370 نمونه از آنها که به صورت آزاد 
مورد  و  دارند، جمع آوری  آنها حفظ شدگی خوبی  بیشتر  و  داشته  وجود  منطقه  در 
منطقه  این  نهشته های  از  بار  نخستین  برای  فسیلی،  گروه  گرفتند.  این  قرار  شناسایی 
از  بوم شناسی دیرینه آنها  بنابراین، شناسایی، زیست چینه نگاری و  گزارش می شوند. 

اهمیت باالیی برخوردار است.
به طور وسیع در  نموده و  )بنتیک( زیست  به صورت کف زی  بازوپایان  بیشتر        
آب های سرد و معتدل جهان گسترش دارند. همچنین، بازوپایان در آب های شور با 
غلظت ثابت نیز زندگی می کنند (Black, 1988). بازوپایان بر خالف انواع گذشته که 
معرف محیطی گرم و کم ژرفا بوده انواع امروزی در آب های سرد و ژرف فراوان تر 
امر نشان دهنده یک تغییر مکان واقعی در طول زمان در این  دیده می شوند،که این 
گروه است )وزیری و همکاران، 1384(. از آنجا که بازوپایان در تعیین سن نسبی، 
تطابق الیه ها، مطالعه جغرافیای دیرینه، شناخت محیط های رسوبی و بررسی تکامل 
حیاتی مورد استفاده قرار می گیرند، بدین سبب مطالعه و بررسی آنها حائز اهمیت است.

2-روشمطالعهوتحقیق
با  انجام پذیرفت.  نقشه زمین شناسی  از جمله مقاالت، کتب و  منابع  ابتدا گردآوری 
توجه به اهداف مورد مطالعه، از برش مورد نظر بازدید زمین شناسی به عمل آمد  و 
جمع آوری ماکروفسیل ها از نهشته های این برش انجام شد. الیه های مارنی و آهکی 

که سرشار از گروه های ماکروفسیلی به ویژه بازوپایان بوده و به صورت آزاد در منطقه 
قرار دادن در کیسه های پالستیکی مخصوص،  از  حضور داشتند جمع آوری و پس 
به  برای آماده سازی  برداشت آنها روی کیسه درج شده و  مشخصات الیه و محل 
آزمایشگاه انتقال داده شدند. در این تحقیق سعی گردید جایگاه دقیق ماکروفسیل ها 
تقسیمات براساس  شوند.  مشخص  چینه شناسی  ستون  در  بازوپایان  به ویژه   و 

Moore (1965) ، تربراتولیدهای 10-3 میلی متر، کوچک، 25-10 میلی متر، متوسط 

مطالعه  مورد  بازوپایان  ابعاد  معرفی شدند،  بزرگ  تربراتولیدهای  میلی متر،  و25-50 
اندازه گیری شد. بعد از انجام مراحل آماده سازی از بازوپایان عکس تهیه نموده و با 

استفاده از نرم افزارهای مورد نیاز دسته بندی و رسم نمودارها انجام پذیرفت.

)Systematic description(3-توصیفسیستماتیک
خانواده  به  متعلق  10گونه  و  جنس   5 استخروئیه،  برش  بازوپایان  مطالعه  با 
Sellithyrididae براي اولین بار از این منطقه گزارش و شناسایي گردید. در این مقاله 

مطالعه  برای  همچنین  است.  شده  پرداخته  برش  این  بازوپایان  سیستماتیک  شرح  به 
سیستماتیک از منابع مختلف استفاده شد.

Class Articulata Huxley, 1869

Order Terebratulida Waagen, 1883

Suborder Terebratulidina Waagen, 1883

Superfamily Terebratuloidea Gray, 1840

Family Sellithyrididae Muir-Wood, 1965  

Subfamily Sellithyridinae Muir-Wood, 1965

Genus Sellithyris Middlemiss, 1959

Type Species: Terebratula sella J. de C. Sowerby, 1823.  

Sellithyris tornacensis (d Archiac, 1847)

(Pl. 1, Figs. A-C)

1985  Sellithyris tornacensis (d′Archiac, 1847): Gaspard, p. 123, pl. 4 , 5

1985  Sellithyris tornacensis (d′Archiac, 1847): Gaspard, p. 123, pl. 4 , 5.

1997  Sellithyris tornacensis (d′Archiac, 1847): Gaspard, pl. 2, fig. 1
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آنها  بیشتر  که  شد،  جمع آوری  نمونه   52 تعداد  نظر  مورد  گونه  از  نمونهها:  تعداد
حفظ شدگی خوبی دارند.

بیضوي کشیده  تا  پنج گوش  بزرگ، طرح صدف  تا  متوسط  اندازه صدف  توصیف: 

است. هر دو کفه محدب و کفه شکمي تحدب بیشتري دارد. بیشترین عرض و ستبرا 
در میانه طول صدف واقع شده است. حاشیه جانبي به سمت کفه شکمي انحنا دارد. 
و  بزرگ کروي  منفذ شکمي  و   (suberect) مستقیم  تقریباً  تا   (erect) مستقیم  نو ک 
پرمزوتریدید  )permesothyridid( مي باشد. لبه جلویي یوني پلیکیت )uniplicate( تا 
سولکي پلیکیت )sulciplicate( است. سطح صدف صاف و خطوط رشد در بعضي 

نمونه ها دیده مي شوند. 
مالحظات: گونه یاد شده قباًل توسط )Owen (1988 و Gaspard (1985) از بل ژیک 

شده  توصیف  گونه  اما  است.  شده  گزارش  سولکي پلیکیت  و  پنج وجهي  فرانسه  و 
پنج وجهي تا بیضوي کشیده است.

سن: این گونه در بلژیک و فرانسه معرف سنومانین پیشین مي باشد. اما در برش مورد 
مطالعه نشانگر اشکوب های آپتین- سنومانین پیشین است.

Sellithyris cenomanensis (Gaspard, 1982)

(Pl. 1, Figs. D-F)

تعدادنمونهها: از گونه مورد نظر، 65 نمونه جمع آوری شد، که بیشتر آنها حفظ شدگی 
خوبی دارند.

توصیف: صدف داراي اندازه متوسط تا بزرگ، طرح صدف پنج گوش تا نیمه مدور 

بیشترین  بیشتر مي باشد.  یا تحدب کفه شکمي  برابر و  است. تحدب در هر دو کفه 
بزرگ،  تا  متوسط  شکمي  منفذ  دارد.  قرار  صدف  طول  میانه  در  ستبرا  و  عرض 
است.  صاف  صدف  سطح  و  مستقیم  تقریباً  نوک  مي باشد.  پرمزوتریدید  و  کروي 
 حاشیه جلویي یوني پلیکیت تا سولکي پلیکیت و حاشیه جانبي به سمت کفه شکمي 

انحنا دارد. 
توسط  شده  گزارش  نمونه هاي  مشابه  برش  این  در  موجود  نمونه هاي  مالحظات: 

)Gaspard (1985 از فرانسه است، با این تفاوت که طرح صدف نمونه هاي آنها تنها 
پنج گوش هستند.

اما، در برش مورد مطالعه  سن: این گونه معرف سنومانین میاني در فرانسه مي باشد. 
معرف آپتین – سنومانین پیشین است.

Sellithyris phaseolina (Valenciennes in Lamarck, 1819)

(Pl. 1, Figs. G-I)

1985  Phaseolina phaseolina (Lamarck); Gaspard, p. 189, pl. 18-22.

1988   Sellithyris phaseolina (Valenciennes in Lamarck); Owen, pl. 6, figs. 7-9.

1997 Phaseolina phaseolina (Lamarck, 1819); Gaspard, p. 149, pl. 1, fig. 5.

تعدادنمونهها: ازگونه مورد نظر، 42 نمونه جمع آوری شد، که بیشتر آنها حفظ شدگی 
خوبی دارند.

کروی  و  پنج گوش  تقریباً  صدف  طرح  است.  اندازه  متوسط  تا  بزرگ  صدف  توصیف: 

یا کفه شکمی دارای  برابر  با هم  تا بیضوی شکل است. تحدب هر دو کفه کم و بیش 
تقریباً  نوک  دارد.  قرار  میانه صدف  در  ستبرا  و  عرض  بیشترین  است.  بیشتر  تحدب 
تا  یونی پلیکیت  دارد. حاشیه جلویی  انحنا  به سمت کفه شکمی  مستقیم و حاشیه جانبی 
قابل  رشد  خطوط  ها  نمونه  برخی  در  و  صاف  صدف  سطح  می باشد.  پلیکیت   سولکی 

مشاهده است.
این  با  است  بلژیک  از   Owen (1988( نمونه های  مشابه  نمونه ها  این  مالحظات: 

نمونه های  مشابه  همچنین  هستند.  بزرگ تر  شده  توصیف  نمونه های  که   تفاوت 
)Gaspard (1997,1982 که از فرانسه گزارش شده است. 

سن: این نمونه در سنومانین باالیی در فرانسه گزارش شده است. اما، در برش مورد مطالعه 
شده سن نمونه توصیف شده آپتین- سنومانین پیشین می باشد.

Sellithyris cf. baghinensis

(Pl. 1, Figs. G-L)

آنها  بیشتر  که  شد،  جمع آوری  نمونه   10 تعداد  نظر  مورد  گونه  از  نمونهها:  تعداد
حفظ شدگی خوبی دارند.

توصیف: اندازه صدف کوچک و طرح صدف تقریباً پنج گوش است. تحدب در هر دو 

کفه کم و بیش با هم برابر می باشد. بیشترین عرض نزدیک 1/3 عقبی صدف و بیشترین 
ستبرا در میانه طول صدف دیده می شود. حاشیه جلویی یونی پلیکیت تا سولکی پلیکیت 
است. حاشیه جانبی به سمت کفه شکمی انحنا دارد. نوک تقریباً مستقیم و منفذ شکمی 

کروی، متوسط و پرمزوتریدید هستند. 
صدف  طرح  و  متوسط  اندازه  داشتن  با   Sellithyris cf. baghinensis مالحظات: 

 Sellithyris cenomanensis گونه های  از  سولکی پلیکیت  جلویی  حاشیه  و  پنج گوش 
و Sellithyris tornacensis و Sellithyris phaseolina  قابل تشخیص است. همچنین 
 Gradinaru et al. (2006) که توسط Sellithyris upwarnensis Walker (1870) گونه
گزارش شده است با داشتن اندازه کوچک و منفذ شکمی مزوتریدید mesothyridid از 

گونهSellithyris cf. baghinensis قابل تشخیص می باشد.
سن: این گونه برای اولین بار از ناحیه باغین و بساب توسط عرب )1389( به سن آلبین 
استخروئیه معرف اشکوب های  اما در برش  پیشین گزارش شده است.  پسین- سنومانین 

آپتین- سنومانین پیشین می باشد.
Boubeithyris boubei (d′Archiac, 1847)

(Pl.1, Figs M-O)

تعدادنمونهها: از گونه مورد نظر، 5 نمونه جمع آوری شد، که حفظ شدگی خوبی دارند.
توصیف: صدف دارای اندازه بزرگ و طرح صدف پنج گوش تا بیضوی است. تحدب هر 

دو کفه با هم برابر است. بیشترین عرض و ستبرا در میانه طول صدف دیده می شود. حاشیه 
جانبی به سمت کفه شکمی و حاشیه جلویی سولکی پلیکیت می باشد. منفذ شکمی کروی، 

متوسط، پرمزوتریدید است. نوک تقریباً کروی و سطح صدف صاف می باشد.
مالحظات: این گونه مشابه نمونه های گزارش شده توسط Gradinaru et al.( 2006) از 

رومانی و همچنین Owen (1988) از بلژیک است.
انگلستان آلبین پسین-  پیشین و در  فرانسه معرف سنومانین  بلژیک و  این گونه در  سن: 
سنومانین پیشین می باشد. اما در منطقه مورد مطالعه نشانگر اشکوب های آپتین- سنومانین 

پیشین است.
Boubeithyris diploplicata (Owen, 1988)

(Pl. 2, Figs A-C)

تعدادنمونهها: از گونه مورد نظر، 7 نمونه جمع آوری شد که حفظ شدگی خوبی دارند.
توصیف: صدف دارای اندازه متوسط تا بزرگ و طرح صدف پنج گوش تا بیضوی و هر دو 

کفه به شدت محدب هستند. بیشترین عرض و ستبرا تقریباً در میانه طول صدف واقع شده 
است. حاشیه جلویی سولکی پلیکیت و حاشیه جانبی به سمت کفه شکمی انحنا دارد. نوک 
مستقیم تا تقریباً مستقیم می باشد. منفذ شکمی متوسط تا بزرگ، کروی و پرمزوتریدید تا 

مزوتریدید و سطح صدف صاف است.
مالحظات: این نمونه مشابه نمونه های Owen (1988) از بلژیک می باشد، با این تفاوت که 

اندازه نمونه های منطقه مورد مطالعه کمی کوچک تر است. همچنین از لحاظ نوک و منفذ 
شکمی با گونه Boubeithyris boubei متفاوت است.

سن: این گونه از لهستان، انگلستان، آلمان و فرانسه معرف سن سنومانین پیشین می باشد. 
اما در منطقه مورد مطالعه معرف سن آپتین - سنومانین پیشین است. 

Tropeothyris sp.

(Pl.2, Figs. D-F)

تعدادنمونهها: از گونه مورد نظر، 55 نمونه جمع آوری شد، که بیشتر آنها حفظ شدگی 
خوبی دارند.
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توصیف: صدف دارای اندازه ای متوسط و بیضوی می باشد. هر دو کفه محدب ولی تحدب 

بیشترین عرض و ستبرا در میانه طول صدف قرار دارد. حاشیه  بیشتر است.  کفه شکمی 
جانبی صاف (straight)  تا کمی انحنا به سمت کفه شکمی دارد. نوک مستقیم تا تقریباً 

مستقیم می باشد. لبه جلویی یونی پلیکیت و سطح صدف صاف است. 
از   Owen (1988) توسط  نمونه های گزارش شده  مالحظات: جنس توصیف شده شبیه 

بلژیک است. اما، Tropeothyris vectis پنج گوش تا بیضوی کشیده، نوک تقریباً مستقیم 
و منفذ پدیکل بزرگ می باشد که با .Tropeothyris sp کمی متفاوت است.

سن: این جنس در منطقه مورد مطالعه سن آپتین- سنومانین پیشین را نشان می دهد.
Concinnithyris subundata (J. Sowerby, 1813)

(Pl. 1, Figs. G-I)

تعدادنمونهها:از گونه مورد نظر، 24 نمونه جمع آوری شد، که بیشتر آنها حفظ شدگی 
خوبی دارند.

بیضوی  به کروی،  نزدیک  بزرگ و شکل  تا  متوسط  اندازه ای  دارای  نمونه  این  توصیف: 

بیشتر  تحدب کفه شکمی  ولی  دو کفه محدب  هر  می باشد.  پنج گوش  تقریباً  تا  کشیده 
است. بیشترین عرض و ستبرا در میانه طول صدف واقع شده است. حاشیه جانبی صاف و 
کمی انحنا به سمت کفه شکمی دارد و حاشیه جلویی یونی پلیکیت می باشد. نوک مستقیم 
اپی تریدید  تا  پرمزوتریدید  و  کروی  بزرگ،  متوسط،  شکمی  منفذ  و  مستقیم  تقریباً  تا 
(Epithyridid) است. سطح صدف صاف و در بعضی نمونه ها خطوط رشد دیده می شود.

کروی  تقریباً  و  بیضوی کشیده  تا  پنج گوش   Concinnithyris obesa گونه  مالحظات: 

گونه  با  گونه  این  که  دارند،  تحدب  کمی  کفه ها  و  یونی پلیکیت  جلویی  حاشیه  است. 
کفه ها  تحدب  خارجی،  اندازه، شکل  نظر  از  گونه  این  می باشد.  متفاوت  شده  توصیف 
 Bitner & Motchurova-Dekova (2005) نمونه های  با  مقایسه  قابل  جلویی  حاشیه  و 

از بلژیک است.
سن: این گونه در انگلستان، فرانسه و بلژیک به سن سنومانین پیشین گزارش شده است. اما 

در منطقه مورد مطالعه نشانگر اشکوب های آپتین – سنومانین پیشین می باشد.
Concinnithyris sp.

(Pl. 2, Figs. J-L)

تعدادنمونهها: از گونه مورد نظر، 75 نمونه جمع آوری شد، که بیشتر آنها حفظ شدگی 
خوبی دارند.

توصیف: این نمونه دارای اندازه ای متوسط تا بزرگ طرح صدف تقریباً کروی شکل است. 

هر دو کفه محدب ولی تحدب کفه شکمی بیشتر می باشد. بیشترین عرض و ستبرا در میانه 
به سمت کفه شکمی دارد و  انحنا  تا کمی  قرار دارد. حاشیه جانبی صاف  طول صدف 
حاشیه جلویی یونی پلیکیت می باشد. نوک مستقیم تا تقریباً مستقیم و منفذ شکمی متوسط، 

کروی و پرمزوتریدید است. 
 Owen (1988) نمونه های  از نظر شکل و تحدب مشابه  نمونه توصیف شده  مالحظات: 

است. .Ornatothyris sp دارای خطوط رشد زیاد و طرح صدف کروی شکل و ناهموار 
نمونه  است.  تشخیص  قابل  شده  توصیف  نمونه  از  سبب  بدین  که  می باشد،   (rugose)

توصیف شده کوچک تر و ضخیم تر از Concinnithyris subundata می باشد. 
سن: نمونه توصیف شده در منطقه مورد مطالعه نشانگر اشکوب آپتین- سنومانین پیشین 

می باشد.
Ornatothyris sp.

(Pl. 2, Figs. M-O)

تعدادنمونهها: از گونه مورد نظر، 35 نمونه جمع آوری شد، که بیشتر آنها حفظ شدگی 
خوبی دارند.

توصیف: صدف دارای اندازه ای متوسط تا بزرگ و طرح صدف بیضوی می باشد. کفه ها 

محدب و تحدب کفه شکمی بیشتر است. بیشترین عرض در 1/3 جلویی و بیشترین ستبرا 
نوک  دارد.  انحنا  شکمی  کفه  سمت  به  جانبی  حاشیه  دارد.  قرار  صدف  طول  میانه  در 

مستقیم تا تقریباً مستقیم می باشد. منفذ شکمی متوسط، کروی و مزوتریدید است. سطح 
صدف صاف و حاشیه جلویی یونی پلیکیت می باشد.

تفاوت  این  با  Owen (1988) می باشد،  نمونه های  نمونه توصیف شده مشابه  مالحظات: 

دارای   Ornatothyris نیست.  مشاهده  قابل  آنها  در  ناهموار  سطح  و  رشد  خطوط  که، 
خطوط رشد متحدالمرکز و سطح ناهموار می باشد که از Concinnithyris  قابل تشخیص 
 Owen (1988) می باشد که توسط  Moutonithyris anglia مشابه Ornatothyris .است
گزارش شده است با این تفاوت که لبه جلویی در Moutonithyris anglia یونی پلیکیت 
تا بی پلیکیت )biplicate) و کفه ها کاماًل محدب و طرح صدف بیضوی می باشد. همچنین 
در  Moutonithyris dutempleana طرح صدف پنج گوش و حاشیه جانبی بی پلیکیت 

است.
سنومانین  آپتین-  اشکوب های  نشانگر  مطالعه  مورد  منطقه  در  شده  توصیف  نمونه  سن: 

پیشین می باشد.

4-بحث
رخنمون استخروئیه از نظر  پهنه ساختاری در ایران مرکزی قرار دارد و برای اولین 
نهشته های  آنها  است.  گرفته  قرار  مطالعه  مورد   Huckride et al. (1962) توسط  بار 
کرتاسه میانی منطقه کرمان تا ساغند را مطالعه و بررسی نموده اند و سن آپتین پسین- 
سنومانین پیشین را پیشنهاد نمودند. برش مورد مطالعه دربردارنده گروه های مختلف 
و  بازوپایان(  به ویژه  و  دوکفه ای  مرجان ها،  خارداران،  )شکم پایان،  ماکروفسیلی 
میکروفسیلی )اربیتولین ها، استراکد ها( است. بازوپایان یکی از فراوان ترین شاخه های 
فسیلی بی مهرگان هستند. از آنجا که بازوپایان در تعیین سن نسبی، دیرینه جغرافیایی 
زیادی  اهمیت  از  آنها  مطالعه  و  بررسی  سبب  بدین  می گیرند  قرار  استفاده  مورد 

برخوردار است. 
      بازوپایان به اکسیژن و مواد غذایی محیط وابسته اند. همچنین حیات بازوپایان به 
دیواره سخت آنها بستگی دارد. شکل پوسته و مکانیسم های مختلف آنها با توجه به 
برای  آنها  از  و  بوده  زیاد  بسیار  آنها  فسیلی  اشکال  و  پیدا می کنند  محیط سازگاری 

.(Milson & Rigby, 2004) شناسایی زیستگاهشان استفاده می شود
خانواده  از  10گونه  و  جنس   5 به شنـاسایی  زیست چینه نگاری  بررسـی     
با %81  این خانواده  است.  انجامیده  منطقه  این  نخستین بار در  برای   Sellithyrididae

بیشترین فراوانی در بین ماکروفسیل ها را به خود اختصاص داده است. بازوپایان در 
افق های S12 و S16  از تنوع و فراوانی خوبی برخوردار هستند که در ستون چینه شناسی 
مطالعه  اساس  بر  شده اند.  مشخص  ستاره  عالمت  با  شده  یاد  الیه های   )2 )شکل 
این برش در نظر گرفته شده  نهشته های  برای  پیشین  بازوپایان سن آپتین- سنومانین 
مجموعه های  سایر  با  مشابه  استخروئیه  برش  در  شده  مطالعه  فسیلی  مجموعه  است. 
توسط رومانی(،  و  لهستان  آلمان،  فرانسه،  )انگلستان،  به ویژه  اروپا  از  شده   گزارش 
  )Bitner & Motchurov-Dekova( 2005( ، Popel-Barczyk (1977) ،Owen (1988 و

را  پیشین  سنومانین  پسین-  آپتین  سنی  محدوده  و  است   Gradinaru et al. (2006)

نشان می دهند. این خانواده از راسته تربراتولیدها در آب های کم ژرفا زندگی کرده 
.(Black, 1988) و رایج ترین ژرفا برای زیست آنها ژرفاهای200-  100 متر است

بسیار ظریف شیوه  اندازه کوچک و پوسته  با  تربراتولیدها   Owen (1988) به عقیده 
منطقه  در  است.  وابسته  موجودات  فعالیت  به  زندگی شان  و  داشته  ثابتی  زندگی 
شامل جنس ها  این  است.  جنس   5 شامل   Sellithyrididae خانواده  مطالعه،   مورد 
Sellithyris (59%), Concinnithyris (17%), Tropeothyris (13%), 

Ornatothyris (8%), Boubeithyris (3%) هستند.

در  استخروئیه  برش  در  خانواده  این  به  متعلق  فراوانی جنس های  درصد  نسبت       
و جنس  4 گونه  با    Sellithyrisمنطقه جنس این  در  است.  داده شده  نشان   4 شکل 
شده  ذکر  گونه های  فراوانی  درصد  نسبت  دارند.  حضور  گونه   2 با   Boubeithyris
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در شکل 5 نشان داده شده است. با مطالعه بازوپایان و روزن بر ان موجود در مارن ها 
نظر  نهشته ها در  این  برای  پیشین  این برش سن آپتین- سنومانین  و سنگ آهک های 
گرفته شد. ژرفای رسوب گذاری این نهشته ها در این برش کم و از لحاظ نور، دما، 
و مواد غذایی در وضعیت مناسبی قرار داشته است. ژرفای کم این رسوبات با وجود 

مرجان ها، بازوپایان و خارداران نیز تأیید می شود.

5-نتیجهگیری
- برش شمال استخروئیه 190 متر ستبرا داشته و از تناوب مارن با آهک های روزن بردار 
به آهک های ستیغ ساز  باال  ماسه ای تشکیل شده و در قسمت  و آهک های شیلی و 

روزن بردار ختم می شود.
- این برش، دارای تنوع بسیار خوبی از سنگواره های بازوپایان، خارداران، شکم پایان، 
از  حاکی  سنگواره ها  این  تنوع  می باشد.  روزن بر ها  به  ویژه  و  دوکفه ای  مرجان ها، 

شرایط مطلوب و مناسب محیط در زمان نهشته شدن این رسوبات است.

 Sellithyrididae در بررسی های زیست چینه نگاری 5 جنس و 10گونه از خانواده -
شناسایی شد که در افق های  S12 و S16 از تنوع و فراوانی خوبی برخوردار هستند.

سن  و  گردیده  انجام  بازوپایان  اساس  بر  برش  این  نهشته های  سن  تعیین   - 
آپتین- سنومانین پیشین در نظر گرفته شده است.

می کنند،  زندگی  متر(   100  -200( کم  ژرفای  در  تربراتولید ها  اینکه  به  توجه  با   -
فراوانی و تنوع آنها در این منطقه، ژرفای کم و شرایط مناسب از لحاظ نور، اکسیژن 

و مواد غذایی را تأیید می نمایند.

سپاسگزاری
از آقایان دکتر Ellis Frederic Owen و پروفسور  David Harper که در شناسایی 
از  همچنین  می نماییم.  قدردانی  و  تشکر  نموده اند  یاری  را  ما  بازوپایان،  نمونه های 
آقایان دکتر محمد رضا وزیری و دکتر احمد لطف آباد عرب کمال تشکر و امتنان 

را داریم.

شکل 1-  موقعیت جغرافیایی استان کرمان و راه های دستیابی به برش مورد مطالعه )برگرفته از اطلس راه های ایران، 
1388 با اندکی تغییرات(.
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الیه های  ستاره  )عالمت  استخروئیه  برش  تغییرات سنگ شناسی  و  چینه شناسی  ستون  نمایش  شکل2- 
اصلی بازوپایان را مشخص می کند(.

تناوب   (A باختر(؛  شمال  سمت  به  )دید  استخروئیه  برش  از  نزدیک  نمای   -3 شکل 
مارن های سبز رنگ با میان الیه های آهک شیلی و ماسه ای؛ B) آهک توده ای و ستبر 

الیه.

شکل 4- نسبت درصد فراواني جنس هاي متعلق به خانواده Sellithyrididea  در برش 
استخروئیه.

و  Sellithyris جنس هاي  به  متعلق  گونه هاي  فراواني  درصد  نسبت  الف(   -5  شکل 
برش مورد  در   Boubeithyris به جنس هاي  متعلق  فراواني گونه هاي  نسبت درصد  ب( 

مطالعه.

الف

ب
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Figs. A-C. Sellithyris tornacensis (dۥArchiac, 1847); Figs. D-F. Sellithyris cenomanensis (Gaspard, 1982); Figs. 

G-I. Sellithyris phaseolina (Valenciennes in Lamarck, 1819); Figs. J-L. Sellithyris cf. baghinensis; Figs. M-O. 

Boubeithyris boubei (dۥArchiac, 1847).

Plate 1
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Figs. A-C. Boubeithyris diploplicata (Owen, 1988); Figs. D-F. Tropeothyris sp.; Figs. G-I.  Concinnithyris subundata 

(J. Sowerby, 1813); Figs. J-L. Concinnithyris sp.; Figs. M-O. Ornatothyris sp.

Plate 2
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