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چکیده
نهشته های آپتین پسین- سنومانین پیشین با ستبرای زیاد و لیتولوژی غالب مارن و آهک، در شمال باختری شهرستان کرمان مورد نمونه برداری و مطالعه و بررسی قرار گرفتند. توالی 
مطالعه شده در منطقه بساب، دارای ضخامت 380 متر بوده و با توجه به ویژگی های سنگ شناسی به 4 واحد غیررسمی و مجزا به نام  مارن های بساب زیرین، آهک بساب زیرین، 
مارن های بساب باالیی و آهک بساب باالیی تقسیم شده است. برش بساب با ناپیوستگی هم شیب روی ماسه سنگ های ژوراسیک )لیاس( قرار گرفته و مرز باالیی از نوع فرسایشی 
 Ostreidae و Palaeolophidae, Gryphaeidae و بوسیله نهشته های نئوژن پوشیده شده است. از مجموع ماکروفسیل های موجود در این برش، اویسترها که متعلق به سه خانواده
می باشند، از همه فراوان ترند. خانواده Gryphaeidae با 81 درصد، بیشترین فراوانی را به خود اختصاص می دهدکه در این مقاله به آن پرداخته می شود. در این تحقیق، از این 
خانواده، 7 جنس و گونه گزارش می شود. مطالعات بوم شناسی دیرینه و بررسی آثار تافونومی موجود در سطح نمونه ها، نشان می دهد محیط رسوبگذاری آن زمان، محیطی گرم، 
کم عمق )لیتورال و ساب لیتورال( و دارای انرژی باال بوده است. اویسترهای منطقه مورد مطالعه شباهت بسیاری با مجموعه های گزارش شده از مصر از حوضه  Wadi Qena  دارند. 

کلیدواژهها: آپتین پسین- سنومانین پیشین، اویستر، بوم شناسی دیرینه، تافونومی، بساب، کرمان، ایران.
E-mail: L_asghari_1362@yahoo.com 	اصغری	لیال	نویسندهمسئول:*

معرفی،تافونومیوبومشناسیدیرینهاویسترهایآپتینپسین-سنومانینپیشین
)خانوادهGryphaeidae(درمنطقهبساب،شمالباختریکرمان

لیالاصغری1* ،محمدرضاوزیری2واحمدلطفآبادعرب3
1 کارشناسی ارشد، گروه زمین شناسی، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران

2	دانشیار،	گروه	زمین	شناسی،	دانشگاه	شهید	باهنر	کرمان،	کرمان،	ایران
3	استادیار،	گروه	زمین	شناسی،	دانشگاه	شهید	باهنر	کرمان،	کرمان،	ایران

تاریخ دریافت: 1391/04/10                تاریخ پذیرش: 1392/02/21

زمستان 93، سال بیست و چهارم، شماره 94، صفحه 121 تا 132   )چینه شناسی و رسوب  شناسی(

1-پیشگفتار
 نهشته های کرتاسه میانی در منطقه کرمان از گسترش و ضخامت قابل مالحظه ای 
برخوردار بوده که برطبق مطالعات )Huckride et al. (1962، این نهشته ها سن آپتین 
 پسین- سنومانین پیشین را دارند. منطقه موردمطالعه در جنوب  باختری روستای بساب، 
 در باختر شهرستان کوهبنان واقع شده است که قاعده برش دارای طول جغرافیایی

این  به  دسترسی  و  شمالی   31° 25′ 9″ جغرافیایی  عرض  و  ″10 ′54 °55 خاوری 

برش از طریق جاده آسفالت کرمان-کوهبنان- بساب امکان پذیر است )شکل 1(. 
به  مجزا  رسمی  غیر  واحد  از چهار  که  بوده  متر   380 دارای ضخامت  بساب  برش 
باالیی و آهک  بساب  مارن های  زیرین،  بساب  زیرین، آهک  بساب  مارن های  نام  
بساب باالیی تشکیل شده است، که در مطالعات عرب )1389( نیز این واحدها ذکر 
شده اند. این برش با ناپیوستگی همشیب بر روی ماسه سنگ های ژوراسیک زیرین 
)لیاس( قرار گرفته و مرز باالیی آن فرسایشی و توسط رسوبات نئوژن پوشیده شده 
است. شکل 2، نمای برش بساب و شکل 3، ستون چینه نگاری برش مذکور را نشان 
می دهد. در برش بساب، ماکروفسیل ها از تنوع و فراوانی خوبی برخوردار بوده و 
متعلق  این گروه،  بقیه گروه ها هستند.  از  متنوع تر  و  فراوان تر  اویسترها  آنها  بین  از 
موجوداتی  اویسترها  هستند.  اوسترئیدا  راسته  و  دوکفه ای ها  رده  نرمتنان،  شاخه  به 
دریایی، کف زی و ثابت )چسبیده به سطح( بوده و تنها یک اثر عضله دارند. آنها 
به صورت منفرد یا گروهی زیست می نمایند . اویسترها بهترین رشد را در دمای 25 
تا 30 درجه سانتی گراد و در شوری ppt 10 تا ppt 22 دارند و در محیط های ساحلی 
به جز قطب جنوب دیده می شوند. عوامل محیطی و  قاره ها،  تمام  از ساحل  و دور 
دلیل  همین  به  و  دارند  تأثیر  اویسترها  انتوژنی، روی شکل صدف  مختلف  مراحل 
 .)Aqrabawi, 1993( است  با مشکالت سیستماتیکی همراه  اغلب  اویسترها  مطالعه 
به عقیده )Moore (1971، اویسترها در بیواستراتیگرافی، تفاسیر پالئواکولوژیکی و 

نیز در مطالعات فیلوژنتیک مفید بوده و نقش مهمی دارند. 

2-روشمطالعه
در این تحقیق حدود 90 نمونه از اویسترها، از برش مورد مطالعه جمع آوری شد که از 
این میان 57 نمونه در خانواده Grypheidaea قرار گرفتند. نمونه های جمع آوری شده 
اغلب شامل کفه های  نمونه ها  بودند.  برخوردار  از حفظ شدگی خوبی  اویسترها،  از 
با یکدیگر یافت شده اند. پس از  نیز دو کفه همراه  جدا از هم بوده، ولی به ندرت 
جمع آوری و انتقال نمونه ها به آزمایشگاه، نمونه ها با آب معمولی شسته و تمیز شدند. 
مته های  و  سوزن ها  وسیله  به  آنها  روی  بر  موجود  اضافی  رسوبات  نیز  مواردی  در 
تمامی  شده اند.  مطالعه  آماده  کاماًل  نمونه ها  که  طوری  به  شده،  برداشته  مخصوص 
کرمان  باهنر  شهید  دانشگاه  زمین شناسی  بخش  فسیل شناسی  آزمایشگاه  در  نمونه ها 

کدبندی و نگهداری می شوند.

3-سیستماتیک
با توجه  تنوع و فراوانی خوبی دارند.  از  میانی  اویسترهای کرتاسه  در منطقه بساب، 
به مطالعات صورت گرفته، در مجموع 3 خانواده از آنها شناسایی شده که خانواده 
تمامی  می دهد.  اختصاص  به خود  را  فراوانی  بیشترین  81 درصد،  با   Gryphaeidae

 Exogyrinae جنس ها و گونه های شناسایی شده متعلق به این خانواده، در زیرخانواده
قرار دارند. بر اساس مطالعات صورت گرفته، در منطقه مورد مطالعه 7 جنس و گونه 
از اویسترهای متعلق به خانواده Gryphaeidae شناسایی شده اند که به شرح زیر است: 

Phylum: Mollusca

Class Bivalvia Linnaeus, 1758

Order ostreida Ferussac, 1822

Suborder Ostreidina Ferussac, 1822

Superfamily Ostreoidea Rafinesque, 1815

Family Gryphaeidae Vialov, 1936
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Subfamily Exogyrinae Vialov, 1936

Tribe Amphidonteini Vialov, 1983

Genus Amphidonte Fisher & Waldheim, 1829

Subgenus Amphidonte (Ceratostreon) Bayle, 1878

TYPE SPECIES: Ostrea plicifera Dujardin, 1837

Amphidonte (Ceratostreon) flabellatum Goldfuss, 1833 

(Pl. 1. Fig. 1)

1990. Amphidonte (Ceratostreon) flabellatum  (Goldfuss, 1833): Malchus, 

pl. 4, figs. 4-10; Pl. 5, figs. 1-7.

1993. Amphidonte (Ceratostreon) flabellatum (Goldfuss, 1833): Aqrabawi, 

pl.2, figs. 2-5.

1999. Amphidonte (Ceratostreon) flabellatum (Goldfuss, 1833): Seeling & 

Bengtson, pp. 755, figs. 8a, b, c, d.

2007. Amphidonte (Ceratostreon) flabellatum (Goldfuss, 1833): Abdelhady, 

pl. 6, figs. 13, 14.

-تعدادنمونهها:6 نمونه فسیلی با حفظ شدگی مناسب شناسایی شده است.
اندازه گیری ها )میلی متر(: 

یا هاللی شکل  دارد. شکل کلی آن ویرگول شکل  متوسط  اندازه ای  -مشخصات: 

سمت  به  که  بوده  حاشیه ای  طناب  یک  دارای  و  محدب  شدیداً  چپ  کفه  است. 
ناحیه  در  صدف،  خارجی  سطح  شعاعی  ریب های  می یابد.  انحنا  جلویی  حاشیه 
پشتی  یا  و  پشتی  به سمت بخش جلویی، جلویی-  انحنا  با  و  بوده  آمبونال کوچک 
 (Commissural plane) کمیسور  صفحه  با  و  شده  ضخیم تر  و  بزرگ تر  صدف، 
زاویه ای تقریباً 45 درجه را می سازند. این ریب ها ممکن است دو شاخه شده و گاهی 
در   (Burrelet) بورلت  و  لیگامنت  لیگامنت، ساب  ناحیه  باشند.  تکمه  یا  دارای خار 
این گونه قابل مشاهده می باشد. اثر عضله جمع کننده در بخش پشتی- عقبی صدف 
طول  با  موازی  آن  طول  و  باشد  مقعر  دو طرف  یا  ساده  است  ممکن  و  گرفته   قرار 

صدف است.
برزیل  در  سنومانین(  )آلبین-  کرتاسه  رسوبات  از  گونه  این  گسترش: و سن -

 ;Malchus, 1990) مصر   ،(Seeling & Bengtson, 1999) 

 Abdelhady, 2007(، الجزایر (Coquand, 1862)، تونس )Pervinquiere, 1912( و اردن 

توسط  گونه  این  اردن  ناحیه  در  است.  شده  گزارش   )Aqrabawi, 1993(
است  شده  معرفی  نیز  پیشین  تورونین  سنومانین-  سن  با  محققین  از   برخی 
(Blanckenhorn, 1934; Bender, 1968). در منطقه مورد مطالعه این گونه سن آپتین 

پسین- سنومانین پیشین را نشان می دهد.
Amphidonte (Ceratostreon) minos Coquand, 1869 

(Pl.1, Fig. 7)

1975. Ceratostreon minos )Coquand); Pugaczewska, pl. x, figs. 5a, 5b.

-تعدادنمونهها: 9 نمونه فسیلی با حفظ شدگی مناسب شناسایی شده است.
اندازه گیری ها )میلی متر(: 

-مشخصات: صدف دارای اندازه ای متوسط، دو کفه تقریباً مساوی و تقریباً متقارن و 

دارای یک آمبو پیچ خورده است. هر دو کفه محدب بوده و در طول حاشیه جلویی 
کشیده، ویرگول شکل یا گرد شده هستند. حاشیه جلویی به صورت صاف یا کم و 
بیش چین دار، حاشیه عقبی به صورت سینوسی شکل، s شکل و یا محدب و حاشیه 

Specimen Number Height Length H/L
6 66.0 -114.4 60.5-85.1 0.97-1.39

Specimen Number Height Length H/L
9 34.4 – 102.2 44.0 – 73.3 0.54- 1.52

شکمی به صورت گرد شده دیده می شوند. کفه چپ دارای تعدادی چین، الیه های 
رشد مشخص و گاهی دارای گره است. کفه راست با الیه های رشد بسیار نزدیک به 
هم تزئین می شود. اثر عضله جمع کننده گرد یا تخم مرغی بوده و حاشیه باالیی آن 
مستقیم و گاهی محدب بوده و تقریباً در وسط ارتفاع صدف قرار دارد. ناحیه اتصال 
(Attachment area) در بخش عقبی صدف و به شکل مقعر و یا مسطح دیده می شود.

به سن واالنژینین- آپتین گزارش شده است  -سنوگسترش: این گونه در لهستان 

(Pugaczewska, 1975). در منطقه مورد مطالعه این گونه محدوده سنی آپتین پسین- 

سنومانین پیشین را نشان می دهد.
Ceratostreon texanum Roemer, 1849  

(pl. 1, Fig. 5) 

2007.  Ceratostreon texanum )Roemer): Abdelhady, pl. 6, figs. 15, 16.

-تعدادنمونهها: تنها یک نمونه با حفظ شدگی مناسب در منطقه یافت شده است.
اندازه گیری ها )میلی متر(: 

-مشخصات: صدف دارای اندازه ای کوچک تا متوسط می باشد. شکل کلی صدف 

کشیده یا تخم مرغی است. اثر عضله جمع کننده بزرگ و کروی بوده و در بخش 
قابل تشخیص است.  بزرگ و  تقریباً  اتصال  ناحیه  قرار دارد.  شکمی- عقبی صدف 

حفره آمبونال کوچک می باشد. 
است  مصر  ناحیه  در  پیشین  سنومانین  آلبین-  معرف  گونه  این  گسترش:  و سن -

پسین- سنومانین  آپتین  این گونه سن  مطالعه  مورد  منطقه  (Abdelhady, 2007). در 

پیشین را نشان می دهد. 
Tribe Exogyrini Vialov, 1936

Genus Exogyra Say, 1820

Subgenus Exogyra (Costagyra) Vialov, 1936

TYPE SPECIES: Exogyra olisiponensis Sharpe, 1850

Exogyra )Costagyra) olisiponensis Sharpe, 1850 )pl. 1, Fig. 4)

1990. Exogyra )Costagyra) olisiponensis )Sharpe): Malchus, pl.10, figs. 1-6. 

1993. Exogyra )Costagyra) olisiponensis )Sharpe): Aqrabawi, pl.4, figs. 3-5.

1999. Exogyra )Costagyra) olisiponensis )Sharpe): Dhondt et al., pl.1, figs. 6,7.

1999. Exogyra (Costagyra) olisiponensis (Sharpe): Seeling & Bengtson, pp. 

756, figs. 9a, b, c.  

2007. Exogyra )Costagyra) olisiponensis )Sharpe): Abdelhady, pl. 6, figs. 9, 10. 

-تعدادنمونهها: 30 نمونه از کفه راست و 14 نمونه از هر دو کفه که از حفظ شدگی 
خوبی برخوردار بودند، مورد شناسایی و اندازه گیری قرار گرفتند.

اندازه گیری ها )میلی متر(: )مربوط به کفه های راست( 

اندازه گیری ها )میلی متر(: )مربوط به هر دو کفه( 

-مشخصات: صدف دارای اندازه ای متوسط بوده و به شکل تخم مرغی تا گرد دیده 

می شود. حاشیه عقبی صدف مسطح تا محدب و حاشیه جلویی نسبتاً مقعر است. آمبو 
پیچ خورده و نسبتاً کوچک بوده و ناحیه اتصال قابل مشاهده است. کفه چپ کاماًل 
ریب  دوازده  تا  هفت  و  مانند  فلس  رشد  الیه های  توسط  آن  سطح  و  بوده  محدب 
شعاعی پوشیده شده  است. ریب های شعاعی کوتاه و گاهی ممتد بوده و سطح آنها 
ممکن است صاف یا دارای تکمه یا خار باشد. کفه راست تقریباً گرد، ضخیم و کاماًل 

Specimen Number Height Length H/L
1 29.3 23.0 1.27

Specimen Number Height Length H/L
30 45.5- 89 36.2 - 77.6 0.89- 1.61

Specimen Number Height Length H/L Width
14 68.4- 112 57.6- 97.3 36.0- 49.8 28.8- 49.8
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مسطح است که بخش عقبی کمی محدب و بخش جلویی کمی مقعر دارد و سطح 
آن نیز دارای الیه های رشد مشخص است، که ریب های شعاعی ممکن است آنها را 
قطع کنند. اثر عضله جمع  کننده نسبتاً بزرگ و دارای شکلی بیضوی بوده که بخش 
پشتی آن کمی مقعر است. این اثر عضله در قسمت شکمی- عقبی و گاهی در بخش 
مرکزی صدف قرار دارد. طناب حاشیه ای روی کفه چپ موازی با طول صدف قرار 

می گیرد. ناحیه لیگامنت کوچک است. 
پیشین  تورونین  سنومانین-  از  اردن  ناحیه  در  گونه  این  گسترش:  و سن -

سنومانین  سن  به  برزیل  در   Sergipe حوضه  در  و   )Aqrabawi, 1993( 
آسیای  و  طرابلس  تونس،  مغرب،  الجزایر،  در  و   )Seeling & Bengtson, 1999(
 Pervinquiere, 1912; Bobkovana, 1961;( سنومانین  آلبین-  سن  به  مرکزی 
 )Coquand, 1862; Freneix, 1972; Poyarkova, 1976; Dhondt et al., 1999

گزارش شده است. در منطقه مورد مطالعه این گونه سن آپتین پسین- سنومانین پیشین 
را نشان می دهد.

Genus Ilymatogyra  Stenzel, 1971

Subgenus Ilymatogyra )Afrogyra) Malchus, 1990

TYPE SPECIES: Exogyra Africana Lamarck, 1801

Ilymatogyra (Afrogyra) africana Lamarck, 1801 

(pl. 1, Fig. 3)

1990. Ilymatogyra (Afrogyra) africana )Lamarck): Malchus, pl. 6, figs. 6- 16.

1993. Ilymatogyra (Afrogyra) africana )Lamarck): Aqrabawi, pl.2, figs. 10, 

pl. 3, figs. 1- 3.

1999. Ilymatogyra (Afrogyra) africana (Lamarck): Dhondt et al., pl.1, 

figs.1,2.

1999. Ilymatogyra (Afrogyra) africana (Lamarck): Seeling & Bengtson, pp. 

757, figs. 9d, e, f, g.

2007. Ilymatogyra (Afrogyra) africana )Lamarck): Abdelhady, pl. 6, figs. 

19-20.

-تعدادنمونهها: 4 نمونه فسیلی با حفظ شدگی مناسب از منطقه بساب گزارش می شود.
اندازه گیری ها )میلی متر(: 

-مشخصات: صدف دارای اندازه ای متوسط  و شکل کلی تخم مرغی، تخم مرغی 

الیه های  با  و  بوده  محدب  تا  مسطح  راست  کفه  است.  شکل  قطره ای  تا  کشیده 
به سمت حاشیه جلویی  این الیه های رشد،  است.  پوشیده شده  بیضوی  تقریباً  رشد 
 صدف انحنا می یابند. اثر عضله جمع کننده کلیه ای )قلوه ای( شکل بوده و در بخش 

مرکزی- عقبی صدف قرار دارد. آنا کوماتا قابل مشاهده است.
-سنوگسترش: این گونه در برخی نقاط دنیا نظیر اردن و برزیل معرف سنومانین 

پیشین- سنومانین پسین است )Aqrabawi, 1993; Seeling & Bengtson, 1999( و 
 Previnquiere, 1912;( در تونس، الجزایر، ایتالیا و طرابلس به سن آلبین- سنومانین
 Trevisan, 1937; Russo, 1958; Coquand, 1862; Moroni & Ricco, 1968;

Dhondt et al., 1999( گزارش شده است. در منطقه مورد مطالعه این گونه سن آپتین 

پسین- سنومانین پیشین را نشان می دهد.
Subfamily Pycnodonteinae Stenzel, 1959

Tribe Pycnodonteini Stenzel, 1959

Genus Pycnodonte Fisher & Waldheim, 1835

Subgenus Pycnodonte (Phygraea) Vialov, 1936

TYPE SPECIES: Gryphaea pseudovesicularis Gumbel, 1861

Specimen Number Height ength H/L
4 68.0- 107 51.0-80.5 1.25-1.41

Pycnodonte (Phygraea) sp.  

(Pl. 1, Fig. 2)

1990. Pycnodonte (Phygraea) (Vialov): Malchus, Rev. Kreide-Austern 

Agypt. P. 144.

1993. Pycnodonte (Phygraea) )Vialov): Aqrabawi, pl.5, figs. 15, 16.

-تعدادنمونهها: 2 نمونه که بخش داخلی آنها با رسوبات پوشیده شده بود، شناسایی 
شدند.

اندازه گیری ها )میلی متر(: 

محدب،  و  شکل  فنجانی  کلی  شکل  است.  ضخیم  و  بزرگ  صدف  مشخصات:  -

صدف   عقبی  بخش  متوجه  آمبو  است.  گوش  سه  تقریباً  یا  و  مرغی  تخم  تا  گرد 
ناحیه تماس، در صورت وجود، بسیار بزرگ است. کفه چپ  )Opisthogyrate( و 
عقبی  سولکاس  ندارد.  طناب حاشیه ای وجود  و  بوده  رشد مشخص  دارای خطوط 

کم عمق است. 
با گسترش جهانی در محدوده سنی کرتاسه   Pycnodonte -سنوگسترش: جنس 

پیشین- میوسن گزارش شده است )Pugaczewska, 1975; Aqrabawi, 1993(. در 
منطقه مورد مطالعه این گونه سن آپتین پسین- سنومانین پیشین را نشان می دهد.

Subgenus Pycnodonte (Costeina) Vialov, 1965

TYPE SPECIES: Ostrea costei Coquand, 1869

Pycnodonte (Costeina) sp.  

(pl. 1, Fig. 6)

1990. Pycnodonte (Costeina) Vialov: Malchus, Rev. Kreide-Austern Agypt. 

P. 148.

1993. Pycnodonte (Costeina) Vialov: Aqrabawi, pl.5, figs. 6, 7.

با رسوبات پوشیده شده در  نمونه که بخش خارجی صدف  -تعدادنمونهها: یک 
منطقه بساب یافت شده است.

اندازه گیری ها )میلی متر(: 

ناحیه  می باشد.  مرغی  تخم  یا  گرد  آن  کلی  شکل  و  متوسط  صدف  مشخصات:  -

لیگامنت کوچک است. اثر عضله جمع کننده کروی بوده و به سمت بخش پشتی 
تغییر مکان می دهد. در نمونه های بساب، بخش خارجی صدف با رسوبات پوشیده 

شده است و توصیف ویژگی های خارجی نمونه امکان پذیر نمی باشد. 
است  سانتونین  سنومانین-  معرف  اغلب  نمونه  این  گسترش:  و سن -

سنومانین  پسین-  آپتین  سن  گونه  این  مطالعه  مورد  منطقه  در   .)Aqrabawi, 1993(
پیشین را نشان می دهد.

    در شکل 4، اشکال شماتیک نمونه ها و در شکل 5 تجزیه های بایومتریک آنها  نشان 
داده شده است. در تجزیه های بایومتری تنوع درون گونه ای نمونه ها مشخص می شود. 
در این نمودارها، نسبت طول به ارتفاع در نمونه های 1 تا 4 نشان داده شده است که 
متعلق به یک کفه هستند. در نمونه 5 که شامل هر دو کفه راست و چپ می باشد، 
نسبت عرض به طول مشخص شده است. این نمودارها، نشان می دهند که نمونه های 
متعلق به یک گونه با طول، عرض و ارتفاع متفاوت، دارای پراکندگی متفاوتی در 
دو سمت و روی خط تعادل )رگرسیون( می باشند. نمونه هایی که روی خط تعادل 
قرار می گیرند با نمونه هایی که در اطراف خط تعادل هستند، تغییرات درون گونه ای 
را نشان می دهند. نمونه هایی که فاصله چندانی از خط تعادل ندارند، تعلق فیلوژنی 
نمونه هایی  بایومتری،  نمودارهای  به  توجه  با  می نمایند.  تأیید  را  نظر  مورد  گونه  به 

Specimen Number Height Length H/L
2 100.0-106.5 78.3-102.8 1.03-1.27

Specimen Number Height Length H/L
1 70.0 67.6 1.03
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 که از خط تعادل فاصله زیادی گرفته و به سمت حاشیه های کادر نزدیک شده اند،
گم شده )missing( هستند و ممکن است در اثر عوامل زمین ساختی و فشردگی بعد 

از رسوب گذاری تغییر شکل داده باشند که از خط تعادل به دور مانده اند.

4-مفاهیمتافونومیوبومشناسیدیرینه
باال  انرژی  دارای  و  کم عمق  گرم،  دریایی  محیط های  در  که   دوکفه ای هایی 
سرد  و  آرام  آبی  محیط های  در  که  خود  هم نوعان  به  نسبت  می نمایند،  زیست 
هستند  برجسته تر  رشد  خطوط  با  ضخیم تر  صدف هایی  دارای  می کنند،   زندگی 
)Morrison & Brand, 1986(. به عقیده )Lescinsky et al. )2002 میزان شکستگی و 
ساییدگی صدف ها تابع ظرافت صدف، انرژی محیط و مدت زمان ماندن صدف در 
کف حوضه بعد از مرگ موجود است. )Boucot et al. (1958 بیان می کنند که این 
شکستگی و ساییدگی ها، میزان جابه جایی و حمل شدگی را که صدف یک اویستر 
یا دوکفه ای بعد از مرگ متحمل می شود، نشان می دهند. از سوی دیگر، اندک بودن 
تعداد صدف های شدیداً خرد یا ساییده شده نیز شاخصی مهم در تعیین زمان متوسط 

 .)Kidwell & Bosence, 1991( یک ته نشینی است
توسعه  ارگانیسم های کف زی می تواند در  )Lazo )2004، محل زیست  نظر  از       
زنده،  موجود  مرگ  از  بعد  نتیجه  در  باشد.  مؤثر   )Thaphofacies( تافوفاسیس ها 
دوکفه ای های اپی فونال مانند اویسترها که تحت تأثیر آب و رسوبات هستند، نسبت به 
دو کفه ای های این فونال که در داخل رسوبات مدفون می  مانند، زمان کمتری برای 
فسیل شدن در اختیار دارند. زمانی که یک موجود اویستر می میرد، صدف آن تحت 
نهایی  تا زمان  دفن  این فرایندها، صدف را  تأثیر فرایندهای مختلفی قرار می گیرد. 
 Donovan,( تغییر داده و در نهایت به عنوان جزئی از مجموعه فسیلی حفظ می شوند
1991(. به عقیده )El-Sabbagh )2008، رایج ترین فرایندهای تافونومیی شامل تجزیه 

)decomposition(، ازهم پاشیدگی )dissolution(، ساییدگی )abration(، فرسایش 
هیدرولیک  )fragmentation(، ری ورک شدن  )bioerosion(، خردشدگی  زیستی 
و بیولوژیک )biological and hydrolic reworking( بقایای اسکلتی و ایجاد  قشر 
روی صدف )encrustation( می شود. مطالعه دقیق صدف های میزبان و آثار باقیمانده 
قشرسازی و فرسایش های زیستی روی صدف ها، نتایج مفیدی از جمله مدت زمان 
توقف رسوب گذاری، تراز سودمندی پالنکتونیک، عمق سنجی کلی، زمان قشرسازی 
 Bromley & Asgaard, 1993; Bromley, 1994;( و فرسایش زیستی به دست می دهد 
 Wilson & Taylor, 2001; Lescinsky et al., 2002; Pickerill et al., 2002; 

بعضی   .)Taylor & Wilson, 2003;El-Hedeny & El-Sabbagh, 2007

می کنند  آغاز  میزبان  موجود  زندگی  طی  در  را  خود  فعالیت  قشرسازها،   از 
توسعه  موجود  مرگ  از  بعد  را  خود  فعالیت  و    )Lescinsky & Vermeij, 1995(
می دهند )El-Hedeny & El-Sabbagh, 2005(. بعضی از آنها مستقیماً بعد از مرگ 
بر جای می گذارند  را  تأثیر خود  یا درز در صدف،  اولین رخنه  ایجاد  با  و  موجود 
داخلی  سطوح  روی  قشرسازی  آثار  وجود  می شوند.  نامیده   Post-mortem که 
موجودات  حمله  مورد  که  زمانی  در  میزبان  صدف  که  می دهد  نشان  صدف ها، 
آثار  اویسترها،  )Mckinney, 1995(. در مورد  بوده است  قرار گرفته، مرده  قشرساز 
متوالی  وقفه های  به  وابسته  اندولیتیک،  و  اپی لیتیک  اجتماعات  به  متعلق  قشرسازی 
رسوب گذاری یا سرعت پایین رسوب گذاری است. زیرا مقدار اندکی رسوب، این 
 Krautter, 1998; Wilson & Tylor, 2001; Lescinsky( اجتماعات را از بین می برد
بیان   Lescinsky et al. )2002( .)et al, 2002; El-Hedeny & El-Sabbagh, 2007

و  قشرسازها  برای  مناسب  غذایی  منبع  یک  پالنکتونیک،  باروری  که  می نمایند 
میزان  این  بنابر  و  تغذیه می نمایند  معلق خوار  به صورت  است که  بزرگی  حفارهای 
موجود  پالنکتونیک  باروری  به  صدف ها،  روی  زیستی  فرسایش های  و  قشرسازی 
عنوان  به  می تواند  زیستی  فرسایش  و  قشرسازی  دلیل  همین  به  است.  وابسته  میزبان 

تاریخچه باروری دیرینه )Palaeoproductivity level( در   یک شاخص مهم در تراز 
 Lescinsky & Vermeij, 1995;( شود حفظ   فسیلی 
El-Hedeny & El- Sabbagh, 2007(. حساسیت ساختارهای فرسایش زیستی می تواند 

به عنوان یک ابزار عمق  سنجی در عمق های کم آب بسیار مفید  باشد که انتقال کم 
 Brromley & Asgaard, 1993; Wilson & Taylor, 2001;( می دهد  نشان  نیز   را 
El-Hedeny & El-Sabbagh, 2007(. تعداد و تنوع آثار فرسایش زیستی با کاهش 

 .)Bromley & Allouc, 1992; Bromley, 1994( عمق آب افزایش می یابد
     در منطقه بساب آثار حفاری به شکل حفرات گروهی و گاهی پراکنده به همراه 
آثار قشرسازی، از فراوان ترین آثار تافونومی هستند که سطوح خارجی صدف های 
گونه های صدف   روی  بیشتر  آثار  این  داده اند.  قرار  خود  تأثیر  تحت  را   اویستر 

دیده   Exogyra (Costagyra) olisiponensis و   Pycnodont (Phygraea) sp.

اویسترهای موجود در  اغلب  است.  داده شده  نشان  می شوند، چنان که در شکل 6 
 Exogyra (Costagyra) ،Pycnodont (Phygraea) sp. منطقه، به خصوص گونه های
صدف هایی  دارای   Amphidonte (Ceratostreon) flabellatum و   olisiponensis

شدیداً  صدف های  میزان  همچنین  می باشند.  برجسته  رشد  خطوط  و  ضخیم  بسیار 
ساییده شده و یا شکسته بسیار اندک بوده و اغلب نمونه ها از حفظ شدگی مناسبی 

برخوردار هستند.

5-بحث
نهشته های آپتین پسین- سنومانین پیشین در ناحیه بساب دربرگیرنده مجموعه متنوعی از 
ماکروفسیل ها )خارداران، بازوپایان، مرجان ها، شکم پایان، دوکفه ای ها )به خصوص 
اویسترها(( و میکروفسیل ها )اوربیتولین ها و استراکدها( است. استراکدهای این ناحیه 
از  توسط رامی )1387( و عرب )1389( مورد مطالعه و شناسایی قرار گرفته است. 
 Dictiyoconus arabicus, میان نمونه های میکروفسیلی می توان به جنس و گونه های
 Orbitolina (Conicorbitolina) sp., Mezorbitolina parva, Pseudocyclamina

 sp., Pseudolituonella sp., Pseudolituonella reicheli, Nezzazata sp.,

 Nezzazatinella sp., Lenticulina rotula, Glomospirella sp., Marssonella

 turis, Bolivinopsis sp., Nutilucolina oolitica, Quinqueloculina sp., Minoxia

گونه های و  جنس  و  روزن بران  از   sp., textularids, orbitolinids, Miliolids

 Bairdia sp., Pontocyprella sp., Veenia sp., Cornicythereis sp., Cytherella

 sp., Rehacythereis sp., Schullaridea sp., Cythereis sp., Ovocytheridea sp.,

 Paracypreis sp., Pterygocythere sp., Macrocypris sp., Cytherelloidea sp.1,

 .Costacythere sp., Dolocytheridea sp., Asciocythere sp از استراکدا اشاره کرد 

که محدوده سنی آپتین پسین- سنومانین پیشین را برای نهشته های منطقه نشان می دهند. 
عرب )1389(، خارداران و بازوپایان منطقه را مورد شناسایی قرار داده که از خارداران 
 Heteraster renngarteni, Tetragramma depressum sp.nov, و گونه های  جنس 
 Tetragramma tetratuberculatus sp.nov,  Toxaster collegnoi, Goniopygus

 annularis sp.nov, Goniopygus triangularis sp.nov, Plagiochasma

 olfersii, Coenholectypus macropygus, Tetragramma basabensis sp.nov,

 Tetragramma blakenhorni, Codechinus rotundus, Stomechinus sp.,

از  و  پسین  آپتین  .Leptosalenai sergipensis, Pygaulus baginensis sp.nov سن 

 Sellithyri tornanensis, Sellithyris cenomanensis, گونه های  و  بازوپایان جنس 
 Sellithyris baghinensis sp.nov, Sellithyris phaseolina, Cyclothyris difformis,

 Cyclothyris compressa, Tropeothyris sp., Concinnithyris sp., Concinnithyris

 subundata,  Boubeithyris boubithyris, Boubeithyris diploplicata, Rectithyris

wrightorum, Moutonithyris dutempleana سن آلبین تا سنومانین پیشین را نشان 

آهک هاي  زیر  در  بازوپایان  فسیل های  قرارگیري  که  است  ذکر  به  الزم  می دهند. 
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فوق  نمونه هاي  براي  را  پسین  آپتین  خارداران سن  با  آنها  همراهي  و  اوربیتولین دار 
از  نمی تواند  نهشته ها  این  نشان می دهد که سن  اوربیتولین ها  تأیید مي کند و وجود 
خانواده  اویسترهای  از  گونه   7 مطالعه  مورد  منطقه  در  رود.  باالتر  پیشین  سنومانین 
 Amphidonte (Ceratostreon) مورد شناسایی قرار گرفتند که شامل Gryphaeidae

 flabellatum, Pycnodonte (Phygrea) sp., Ilymatogyra (Afrogyra) africana,

 Exogyra (Costagyra) olisoponensis, Amphidonte (Ceratostreon) texanum,

بوده    Amphidonte (Ceratostreon) minos. و   Pycnodont (Costeina) sp.

بساب  منطقه  اویسترهای  هستند.  پیشین  سنومانین   – پسین  آپتین  به  متعلق  همگی  و 
گونه های شده اند.  گزارش  مذکور  سنی  محدوده  در  نیز  دنیا  نقاط  دیگر   در 

 Ilymatogyra (Afrogyra) Africana  ،Exogyra (Costagyra) olisiponensis  
و  اردن  ایتالیا،  تونس،  مصر،  از   Amphidonte Ceratostreon flabellatum و 
گزارش  سنومانین  آلبین-  سن  به  پاکستان  و  تاجیکستان  شامل  مرکزی  آسیای 
 Malchus, 1990; Seeling & Bengtson, 1999; Abdelhady, 2007;(  شده اند 
 Pervinquiere, 1912; Trevisan, 1937; Russo, 1958; Moroni &

 .)Ricco, 1968; Aqrabawi, 1993; Bobkovna, 1961; Poyarkova, 1976 

لهستان،  در  را   Ceratostreon minos گونه  سنی  دامنه   Pugaczewska )1975(
 Amphidonte نمونه های  است.  نموده  آپتین گزارش  آرژانتین،واالنژینین-  و  فرانسه 
texanum (Ceratostreon) توسط )Abdelhady )2007 از آلبین تا سنومانین گزارش 

شده اند.
      اویسترهای معرفی شده از منطقه بساب، دقیقاً مشابه با مجموعه ای است که از ناحیه 
تتیس در حوضه Wadi Qena مصر توسط )Abdelhady )2007 از الیه  های آلبین تا 
سنومانین گزارش شده اند که گسترش آنها ممکن است تا سانتونین نیز برسد، اما در 
حوضه رسوبی بساب به دلیل همراهی این گونه ها با بازوپایان، گاستروپودا، مرجان ها 
و به ویژه اوربیتولین ها محدوده سنی جوان تر از سنومانین پیشین را شامل نمی شوند. از 
آنجایی که خارداران مطالعه شده توسط عرب )1389( محدوده سنی آپتین پسین را 
برای این منطقه نشان می دهند، می توان چنین استنباط کرد که  اویسترهای شناسایی 
شده در این منطقه نیز در محدوده سنی آپتین پسین تا سنومانین پیشین قرار می گیرند.

     صدف های یافت شده در منطقه بساب، ضخیم بوده و خطوط رشد آنها کاماًل 
چشم  به  آنها  در  کم  بسیار  میزان  به  ساییدگی  و  خردشدگی  آثار  است.  مشخص 
می خورد. همچنین آثاری از قشرسازی و حفاری در بعضی از نمونه ها دیده می شود 
که محدود به سطح خارجی نمونه هاست. بررسی های بوم شناسی دیرینه و تافونومی 
یعنی  باال  انرژی  دارای  و  وکم عمق  گرم  دریایی  محیط  در  اویسترها  می دهد  نشان 

اینترتایدال و ساب لیتورال زندگی می کرده اند. در محیط های کم عمق  محیط های 
اینترتایدال و ساب لیتورال ارگانیسم های حفار از اولین و مهم ترین عوامل تغییر شکل 
فرسایش   .)Driscoll, 1970; Cutler & Flessa, 1995( می باشند  تخریب صدف  و 
است.  اویسترها  صدف  تافونومی  عامل  مهم ترین  مطالعه،  مورد  برش  در  زیستی 
همچنین بعد از مرگ موجود، به دلیل شدت باالی رسوب گذاری و پایین بودن زمان 
در  آنچه  و  نشده  ایجاد  داخلی صدف ها  در سطح  تافونومی  آثار  ته نشینی،  متوسط 
سطح خارجی نمونه ها، از این آثار دیده می شود بیشتر مربوط به قشرسازی است و 
نشان می دهد اویستر در زمان زیست تحت استعمار قرار گرفته بوده است. این موضوع 
می تواند به باروری پالنکتونیک اویسترها و تغذیه موجودات قشرساز و حفار و تغذیه 

آنها از الروهای پالنکتونیک اویستر مربوط باشد. 

6-نتیجهگیری
ضخامت  و  گسترش  از  بساب  ناحیه  در  پیشین  سنومانین  پسین-  آپتین  نهشته های 
این  تقسیم شده اند.  مجزا  واحد   4 به  نهشته ها  این  و  بوده  برخوردار  قابل مالحظه ای 
نهشته ها سرشار از گروه های مختلف ماکروفسیلی و میکروفسیلی بوده و وجود این 
گروه های فسیلی نشانگر شرایط مساعد محیطی در زمان نهشته شدن این الیه ها است.

     مجموعه اویسترهای شناسایی شده در منطقه مورد مطالعه به همراه دیگر گروه های 
دیگر فسیلی، به خصوص اوربیتولین ها، استراکدا، خارداران و بازوپایان محدوده سنی 
آپتین پسین- سنومانین پیشین را نشان می دهند. گفتنی است که برخی از اویسترهاي 
شناسایی شده در ناحیه مورد مطالعه، در سایر نقاط جهان محدوده سني جوان تری را 
نشان می دهند، اما همراهي آنها با مجموعه هاي فسیلي ذکر شده، تعلق آنها را به آپتین 

پسین- سنومانین پیشین تأیید مي نماید.
با مجموعه ای  مشابه  دقیقاً  بساب،  منطقه  اویسترهای شناسایی شده در       مجموعه 
 Abdelhady )2007( توسط  مصر   Wadi Qena در حوضه  تتیس  ناحیه  از  که  است 
تافونومی موجود در  بوم شناسی دیرینه و بررسی آثار  گزارش شده است. مطالعات 
سطح نمونه ها نشان می دهد محیط رسوب گذاری آن زمان، محیطی گرم، کم عمق و 

دارای انرژی باال بوده است.

سپاسگزاری
بدین وسیله از آقای دکتر Kummar Ayyasami از سازمان زمین شناسی هند و پروفسور 
Nicholas Malchus  از دانشگاه Autònoma de Barcelona (UAB)  اسپانیا که در 

شناسایی نمونه های اویستر نویسندگان را یاری نمودند، تشکر و قدردانی می شود.

شکل 1- راه های دستیابی به منطقه مورد مطالعه )برگرفته از بختیاری، 1384 با اندکی تغییرات(.
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جنوب  سمت  به  )دید  بساب  برش  نمای   -2 شکل 
باختری(؛ A( ماسه سنگ های ژوراسیک؛ B( مارن های 
زیرین؛ بساب  آهک   )C زیرین؛  بساب   سبزرنگ 

D( مارن های سبزرنگ بساب باالیی؛ E( آهک متوسط 
تا ضخیم الیه بساب باالیی.

شکل 3-  ستون چینه نگاری برش مورد مطالعه در منطقه بساب.
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شکل 4- اشکال شماتیک نمونه های معرفی شده:
Fig. 1- Amphidont (Ceratostreon) flabellatum; Fig. 2- Ilymatogyra (Afrogyra) africana; Fig. 3- Pycnodont (Phygraea) sp.; Fig. 4- Exogyra (Costagyra) 

olisiponensis; Fig. 5- Pycnodont (Costeina) sp.; Fig. 6- Amphidont (Ceratostreon) minos; Fig. 7- Amphidont (Ceratostreon) texanum.
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شکل 5- تجزیه های بایومتری و تنوع درون گونه ای در نمونه های مطالعه شده در منطقه بساب:
1: Amphidont (Ceratostreon) flabellatum.

2: Amphidont (Ceratostreon) minos.

3: Exogyra (Costagyra) olisiponensis (Right valve.)

4, 5:  Exogyra (Costagyra) olisiponensis (Both valves).

شکل 6- آثار تافونومی: 1( دوایر آثار حفاری و فلش ها آثار قشرسازی روی سطح خارجی کفه چپ گونه .Pycnodont (Phygraea) sp هستند؛ 2 ، 3 و 4( فلش ها آثار قشر سازی روی سطح کفه 
راست گونه  Exogyra (Costagyra) olisiponensis هستند؛ 5( نمونه ای از سوراخ خای حاصل از حفاری روی سطح خارجی نمونه ای از فسیل های منطقه. 
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Fig. 1: Amphidonte (Ceratostreon) flabellatum ; Fig. 2: Pycnodont (Phygrea) sp. ; Fig. 3: Ilymatogyra (Afrogyra) africana ; Fig. 

4: Exogyra (Costagyra) olisiponensis; Fig. 5: Amphidonte (Ceratostreon) texanum ; Fig. 6: Pycnodont (Costeina) sp., Fig. 7: 

Amphidonte (Ceratostreon) minos. Scale bar represents 1cm.

Plate 1
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