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چکيده
رسوبات دريايی کم ژرفايي که به تازگی در توالی بختياری در ناحيه شلمزار شناسايی شده اند، از نظر مجموعه فسيلی شکم پايان )گاستروپودها( مورد بررسی قرار گرفته اند. در 
طی مطالعات انجام شده، رژيم های تغذيه ای شکم پايان و بوم شناسی آنها تعيين و تفسير شدند. بر اساس بررسی های سامان مند )سيستماتيک(، 21 جنس و 9 گونه از شکم پايان 
متعلق به 20خانواده، در برش مورد مطالعه شناسايی و معرفی شدند که در بين مجموع رخساره های واحد دريايی توالی بختياری، در 7 تجمع و رخساره تجمع يافته اند. خانواده های 
  ، (?) Mitridae،Naticidae ،Olividae ،Strombidae ، Ranellidae ،Volutidae ،Cerithiidae ،Muricidae ،Conidae ،Turritellidae :تعيين شده از شکم پايان عبارتند از
  .Buccinidae ? Indet Cancellariidae ،Cypredae و   ،Turbinidae  ،Sorbeoconcha  ،Melongenidae  ،Trochidae  ، Plesiotrochidae  ،Aclididae ،Triforidae

فراوان ترين شکم پايان به خانواده های Turritellidae ،Strombidae ،Cerithiidae و Turbinidae تعلق دارند. از نظر رژيم های تغذيه ای، شکم پايان شناسايی شده در چهار گروه: 
1( معلق خواران با قابليت جابه جايی، 2( جوندگان همه چيز خوار ، 3( گوشت خواران و 4( علف خواران جای گرفته اند که در اين بين با توجه به تجمع بقايای گياهی و عدسی های 
زغال سنگ در بيشتر رخساره های رسوبات دريايی، انواع علف خوار گسترش و پراکندگی بيشتری دارد. بر اساس نوع عادت های غذايی شکم پايان، پراکندگی آنها تحت کنترل 
تغييرات انرژی و آشفتگی آب، ميزان مواد معلق آب، ميزان رسوب گذاری و مقدار نفوذ خرده های گياهی به درون حوضه بوده و نشان دهندة بخش های پرانرژی تر ميان  کشندی 
)اينترتايدال( تا نواحی ميانی، کم انرژی تر و ژرف تر منطقة کم نور )اليگوفوتيک( در يک رمپ ميانی با ژرفايی حدود 40 متر هستند. همچنين، الزم به بيان است که با فراوانی 
مواد غذايی در محيط و همچنين افزايش ژرفا، اندازه صدف شکم پايان تحليل يافته است که بر اين اساس، شکم پايان شناسايی شده، به دو دسته ريزشکم پايان و درشت شکم پايان 
تقسيم بندی می شوند. نزديکی تاکسون های کشف شده در رسوبات دريايی توالی بختياری با نمونه های گزارش شده از تتيس مديترانه ای و به ندرت اقيانوس هند و دريای کاراييب، 

گويای اين واقعيت است که ناوة )تراف( زاگرس در زمان زندگی  گروه های جانوری شناسايی شده،  بيشترين ارتباط را با حوضه های مديترانه ای و پاراتتيس داشته است.
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1-مقدمه
ابتدا، توسط Pilgrim (1908) در کوه  های بختياری در شمال  نهشته های بختياری در 
به کنگلومراهای چرتی و آهکی  اين اساس،  بر  خاور خوزستان معرفی شده است و 
روی گروه  بر  دگر شيب   به صورت  و  داشته  قرار  ماسه سنگ  با  متناوب  طور  به  که 
فارس نهشته شده اند، اطالق شد. سپس Busk & Mayo (1917)، نهشته های بختياری 
شده  ارائه  داده های  اساس  بر  کردند.  تقسيم  بااليی  و  ميانی  زيرين،  بخش  سه  به  را 
سن   ،British Petroleum Company (1963( توسط  اصفهان  زمين شناسی  نقشه  در 
فارس  )رخساره های  بختياری  زيرين  بخش  مارنی  ماسه ای  و  سيلتی  رخساره های 
شده اند،  نهشته  آسماری  سازند  دريايی  کربناتي  رسوبات  روی  بر  که  بااليی( 
است شده  تعيين  پليوسن  ميو-  آنها  روی  جوان تر  کنگلومرايی  بخش  و  ميوسن 

زمان-  جايگاه  ده،  سه  از  بيش  مدت  به   .(British Petroleum Company 1963)

چينه نگاری  واژه نامه  با  بختياری،  توالی  )کورونولوژی(  گاه شماری  يا  چينه ای 
ايران منطبق بوده است که توسط Setudehnia (1972) و بر اساس علوم نام گذاری 
توالی  رده بندی،  اين  در  بود.  شده  ارائه   James & Wynd (1965) چينه نگاری 
شامل  و  دارد  ستبرا  متر   2400 حدود  جوان تر،  و  پليوسن  احتمالی  سن  با  بختياری 
مارن  و  ماسه سنگ  از  اليه هايی  ميان  که  بوده  درشت  شن های  با  کنگلومراهايی 
نهشته های  روی  بر  شده  انجام  زمين شناسی  پژوهش  اولين  می گيرند.  بر  در  را 
)اسماعيلی،  است  بوده  آن  از  زمين شناسی  نقشة  تهية  شلمزار،  منطقه  در  بختياری 
را  ناحيه   1/250000 زمين شناسی  نقشة   )1376( همکاران  و  زاهدی    .)1386
و  کرد  تهيه  )شهر کرد(  ايران   8 شماره  چهارگوش   زمين شناسی  نقشة  عنوان   با 
 )1386( اسماعيلی  کرد.  منتشر  را  آن  کشور  زمين شناسی  سازمان  انتشارات  سپس 

در  بخـتياری  توالی  رخنمون های  روی  بر  را  رسوب شناسی  مطالعات  اولين 
3 رخساره  و  4 رخساره کنگلومرايی  در مجموع،  داد. وی  انجام  جنوب شهر کرد 
را   Flو  Fm رخساره  دو  و  برش  کنگلومرا-  رخساره  يک  همراه  به  ماسه سنگی 
رسوب گذاری  محيط  شهر کرد،  جنوب  در  آنها،  اساس  بر  که  کرد  تفکيک 
مطالعات، اين  دنبال  به  شد.  تعيين  رودخانه ای  نوع  از  بختياری،  کنگلومراهای 

کم ژرفای  دريايی  واحد  يک  وجود  به  بار  نخستين  برای   (Fakhari et al., 2008)

فسيل دار در توالی درشت دانه کنگلومرايی چند صد متری اين سازند اشاره کردند 
دارای  و  بوده  ماسه سنگ  و  سنگ آهک  خاکستری،  مارن های  از  متشکل  که 
فسيل هايی از مرجان، جلبک های کوراليناسه آ، روزن داران، داينوسيست ها و  گرده 
و هاگ )اسپور و پولن( است. اين پژوهشگران سازند بختياری را در جنوب شهرکرد 
Bk-3 تفکيک کردند  Bk-2 و   ،Bk-1 به سه واحد  و در حوالی شلمزار و جونقان، 
Bk-2 شناسايی کردند. آنها بر اساس روزن داران  و واحد دريايی را در بين واحد 
بيان  زمين ساختاری،  و  چينه نگاری  نوين  داده های  همچنين  و  داينوسيست ها  و 
 داشتند که بيشتر رخنمون های بخش های نزديک به منشأ توالی بختياری  در جنوب 
شـده اند  نهشته  اليگوسن  احتمـاالً  و  زيـريـن  ميـوسن  طی  در  شهر کرد 
)Bahrami (2009) .(Fakhari et al., 2008 بررسی های رسوب شناسی و جغرافيای 
ديرينه را بر روی سازند بختياری در کوه های قالت و گرو- چهار مکان در شمال 
باختر شيراز انجام داد. بر اساس مطالعات وی، توالی بختياری شامل کنگلومراهايی 
با قلوه های آهکی و چرتی هستند که با اليه های ماسه سنگی و گل سنگی در تناوب 
مطالعه،  مورد  برش های  کنگلومرايی  رخساره های  به  توجه  با  همچنين  او  هستند. 
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رژیم های تغذیه ای و بوم شناسی دیرینه شکم پایان دریایی توالی کنگلومرایی  ...

افکنه  مخروط  شامل  که  کرد  بازسازی  را  غير دريايی  رسوب گذاری  سامانه  يک 
Khadivi et al. (2010) نهشته های   .(Bahrami, 2009) و رودخانه های بريده است 
ناوديس  و  فارس در کوه  زمين ساختی کمانی شکل، کمان  در ساختار  را  بختياری 
بررسی  مغناطيسی  گاه شماری  نظر  از  زاگرس  چين خوردة  کمربند  در  مکان  چهار 
کردند. در جديدترين پژوهش های انجام شده بر روی واحد دريايی تعريف شده 
در توالی بختياری در ناحيه شلمزار، Rahiminejad et al. (2011) بر اساس مجموع 
ريز و درشت جانوران زيستی و همچنين سنگ چينه نگاری توالی بختياری، آخرين 
اندوپاسيفيک و دريای مديترانه را در  با  ارتباط دريايی حوضه رسوبی زاگرس را 
طی ميوسن زيرين تا ميانی مشخص کردند. در اين پژوهش، رسوبات دريايی توالی 
نام  به   Fakhari et al. (2008) توسط  بار  نخستين  که  شلمزار،  برش  در  بختياری 
ارتباط  و  شکم پايان  پراکندگی  و  توزيع  نظر  از  است،  شده  معرفی    Bk-2 واحد 
مورد  آنها،  زيست  محيط  ديرينه بوم شناسی  شرايط  و  آنها  غذايی  رژيم های  بين 
شناسايی  تاکسون های  )سيستماتيک(  سامان مند  توصيف  و  می گيرند  قرار  بررسی 
ديرينه شناختی  مطالعات  در  که  است  يادآوری  به  الزم  نيست.  نظر  مد  شده، 
اندکی  و  تعداد محدود   Rahiminejad et al. (2011) پيشين صورت گرفته توسط 
فراوانی  دليل  به  شکم پايان  کلی،  طور  به  شدند.  معرفی  و  شناسايی  شکم پايان  از 
بازسازی  در  مهمی  نقش  دارند،  خود  گونه  های  و  جنس ها  بين  در  که  تنوعی  و 
دارند متنوعی  غذايی  رژيم های  و  عادت ها  همچنين  آنها  دارند.  ديرينه   محيط های 

به  اساس  اين  بر   .(Harzhauser et al., 2003b; Todd, 2001; Weimin, 2005)

گروه های تغذيه ای مختلفی تقسيم بندی می شوند که در زير به آنها اشاره مي شود:
-علفخواران)Herbivores(: از جلبک ها،خرده ها و قطعات ريز گياهی و غشا های 

سيانوباکتری و يا دياتوم ها تغذيه می کنند.
-گوشتخواران)Carnivores(: شکم پايانی با اين نوع رژيم تغذيه  ای، به طور عمده 

با حفر صدف موجودات ديگر و به دنبال آن هضم برون سلولی و مکش مايعات غنی 
از مواد غذايی بدن آنها، مواد مغذی مورد نياز خود را تأمين می کنند. )اين گروه از 

شکم پايان به طور عمده حفار هستند(.
مواد  و  اجزا  از  رسوب خوار،  شکم پايان   :)Deposit feeders( رسوبخواران -

تغذيه   از مواد آلی هستند،  به ويژه رسوبات سطحی که غنی  موجود در رسوبات، 
می کنند. 

از  گروه  اين  تغذيه   :)Filter feeders يا Suspension-feeders( معلقخواران -

در  معلق  ريزجانداران  يا  و  خاص  مواد  جذب  و  جمع آوری  طريق  از  شکم پايان، 
نوع  اين  مواد غذايی  باشد.  نياز  آنها  يا تخريب  و  به تجزيه  بدون آن که  آب است 
پالنکتون(،  و  )نکتون  شناور  يا  و  شناگر  کوچک  جانوران  شامل   شکم پايان،  از 
بقايای گياهی  ريزجانداران، مولکول های کلوييدی آلی محلول در آب، خرده ها و 
آلی، زيای جانوری و گياهی کف زی کوچک به صورت زنده يا مرده، و يا دانه های 

آلی است.
-همهچيزخواران)Omnivores(:توزيع، پراکندگی و تنوع  گروه های تغذيه ای در يک 

 بوم سامانه )اکوسيستم(، تا حد زيادی با کنترل عوامل محيطی مانند ميزان آشفتگی آب،
آهنگ  غذايی،  مواد  فراوانی  و  تنوع   ،(Stanton & Todd, 1976; Weimin, 2005)

رسوب گذاری، جريانات توربيدايتی، شوری، اکسيژن محلول (Latal et al., 2006) و 
ميزان سختی بستر (Mandic et al., 2002; Stanton & Todd, 1976) است. بنابراين، 
شرايط  نمايانگر  زندگی،  نحوة  دادن  نشان  افزون بر  شکم پايان  تغذيه ای  گروه های 
محيطی آن مانند آشفتگی آب، فراشارش، جريان آب دريا، باروری )پروداکتيويته( 
 Todd, 2001; Weimin, 2005; Zuschin et( اوليه و نيز زيرمحيط های رسوبی است
al.,2009). بنابراين، با توجه به موارد بيان شده، می توان بر اساس تفکيک شکم پايان 

محيط های  تحقيق،  اين  در  بختياری  نهشته های  دريايی  رسوبات  در  شده  شناسايی 
ديرينه آنها را تعيين و تفسير کرد.

2-موقعيتجغرافياييمنطقهوزمينشناسیمقطعموردمطالعه
در تقسيمات نواحی آب و هوايی ايران، استان چهار محال و بختياری در ناحيه  سرد 
منطقه  تقسيم می شود.  به بخش های کوچک تری  قرار می گيرد که خود  کوهستانی 
و  آب  عوامل  اساس  بر  و  است   شهر کرد  اقليم  مجموعه  زير  اقليم،  نظر  از  شلمزار 
هوايی، اين منطقه دارای اقليم نيمه مرطوب با زمستان های سرد و تابستان های معتدل 
بارندگی  ميانگين  است.  دمای ساالنه آن 11/4 درجه سانتی گراد  ميانگين  است که 
ساالنه در اين منطقه 316 ميلی متر است )اسماعيلی، 1386(. از نظر جغرافيايی، برش 
مورد مطالعه )برش شلمزار( در جنوب باختر ايران، در 105 کيلومتری جنوب باختری 
 32 در  شلمزار  برش  دارد.  قرار  بختياری  محال  و  چهار  استان  در  و  اصفهان  استان 
شلمزار  شهر  شمال  و  جونقان  شهر  خاوری  جنوب  در  شهر کرد،  جنوب  کيلومتری 
واقع است )شکل 1(. در طی مطالعات صحرايی به عمل آمده در اين پژوهش، در 
به  شهرکرد   در جنوب  بختياری  توالی  کربناتي  تخريبی-  نهشته های  شلمزار،  برش 
واحد های زيرين )کنگلومرايی و کمی دريايی( Bk-1 و ميانی Bk-2 ) دارای رسوبات 
دريايی در بين نهشته های کنگلومرايی( تقسيم شده اند. به دليل عملکرد گسل، واحد 
Bk-3 )واحد بااليي کنگلومرايی( در ناحيه شلمزار رخنمون ندارد و کمی آن طرف تر 

در اطراف جونقان برونزد دارد. سه واحد تعريف شده از نهشته های بختياری، در 3 
ايستگاه با مختصات جغرافيايی زير تعيين شدند )شکل 2(:

2-1.ايستگاه1
در اين ايستگاه )شکل 2(، اولين واحد از نهشته های بختياری، تفکيک و بررسی شده 
Bk-2 که در  قاعده واحد دريايی  که شامل کنگلومرا است )واحدBk-1(. همچنين 
بخش های ميانی نهشته های بختياری قرار دارد، نيز در اين ايستگاه  تعيين شده است. 

مختصات جغرافيايی اين ايستگاه، بدين شرح است:
50° 48′ 53/73″E  :3/78 ′3 °32                   طول جغرافيايی″N  :عرض جغرافيايی

2-2.ايستگاه2
بخش های ميانی تا انتهايی توالی رسوبی دريايی (Bk-2) شناسايی شده در نهشته های 
مختصات  است.  شده  نمونه برداری  و  تعيين   )2 )شکل  ايستگاه  اين  در  بختياری، 

جغرافيايی آن عبارت است از:
50° 48′ 25/62″E :25/92 ′3 °32                  طول جغرافيايی″N :عرض جغرافيايی

2-3.ايستگاه3
 (Bk-3) بااليي  واحد  شلمزار،  از  کيلومتری   7 تقريبی  فاصله  در  جونقان،  ناحيه  در 
کنگلومرايی نهشته های بختياری، رخنمون دارد )شکل 2(. که مشخصات جغرافيايی 

آن به صورت زير است:
50° 49′ 48/58″E :27/48 ′3 °32                 طول جغرافيايی″N  :عرض جغرافيايی

با  پشتيبان  دانه  از کنگلومراهاي  متشکل  الف(  Bk-1 )شکل های 3 و4-        واحد 
نيمه  )ليتوکالست ها(،  سنگ آوارها  است.  درشت  تا  متوسط  شن های  و  دانه بندی 
کروی تا کروی هستند و از نظر ابعاد به طور عمده در حد قلوه سنگ (cobble) هستند. 

اين  شن ها )گراول( به طور عمده از سنگ آهک های سيستم کرتاسه مشتق شده اند.
 Bk-1 واحد  در  نيز  روزن داران کف زی  با  آهکی  از گل سنگ های  اليه هايی        
که  است  شده  نهشته   Bk-2 واحد  واحد،  اين  روی  بر   .)3 )شکل  شده اند  شناسايی 
)شکل 3 و 4 - ب( رسوبات دريايی نهشته های بختياری را در بر می گيرد و از نظر 
سنگ چينه نگاری شامل توالی کنگلومرايی، گل سنگ های آهکی، ماسه ای و سيلتی، 
سنگ آهک هاي رسی، ماسه ای،  شن دار و مرجانی و غيره است )اليه های دريايی اين 
واحد، گاه در تناوب با کنگلومرا هستند(. واحد Bk-3 يا واحد بااليي توالی بختياری، 
است.  آهکی  قلوه های  با  رنگ  سرخ  کنگلومراهای  شامل  4-پ(  و   3 )شکل های 
قطعات آواری موجود در کنگلومراها از نظر اندازه در محدوده ريگ- تخته سنگ 
از  بيشتر شن ها،  سانتی متر(.  تا 30  ميلي متر   5 )از  می گيرند  قرار   (pebble- boulder)

سنـگ آهـک هـای اوربيتـوليـن دار کـرتاسه زيرين و چرت های ژوراسيک  مشتق شده اند.
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3-روشمطالعه
در ابتدا با توجه به مشاهدات صحرايی واحد دريايی توالی بختياری در برش شلمزار 
و  سنگی  رخساره های  اليه ها،  از  تهيه شده  نازک  مقطع   50 ميکروسکوپی  مطالعه  و 
اليه های سنگ چينه ای رسوبات دريايی واحد Bk-2 از هم تفکيک شدند )شکل های 3 
و 5( و سپس در حدود 500 عدد نمونه فسيلی شکم پايان از داخل رسوبات جمع آوری 
شد. برای آماده سازی تعدادی از نمونه های فسيلی يافت شده در اليه های دريايی توالی 
بختياری، به منظور تعيين شناسايی و تاکسونومی آنها، در ابتدا نمونه هايی از سنگ های 
اليه های مربوطه را در ظروف پالسـتيکی پر از آب به مدت يک شبانه روز در فريزر  
قرار داده تا منجمد شوند. سپس نمونه های يخ زده را بيرون آورده تا يخ آنها ذوب 
شود. با تکرار اين عمل، نمونه های سنگی خرد شده و فسيل های شکم پايان از آنها 
تعيين  در 8 رخساره سنگی  در مجموع،  فسيلی شکم پايان،  نمونه های  آمد.  به دست 
شدند. در مرحلة بعد، پس از شستشو و پاک کردن رسوبات از روی فسيل ها،  به کمک 
استريوماکروسکوپ مدل Olympus DP12 SZX12  از شکم پايان عکسبرداری و با 
در نظر گرفتن ويژگی های ساختاری و ظاهری صدف آنها مانند نسبت طول به عرض 
صدف، تزيينات روی صدف، ابعاد ، محل قرار گيری و شکل دهانه صدف، وجود يا 
عدم وجود سيفونکل و غيره، بررسی تاکسونومی صورت گرفت. شناسايی و تعيين 
تاريخ  از موزه  ماتياس هارس هاوزر  به کمک دکتر  جنس و گونه های شکم پايان، 
آمريکا  آتالنتيک  فلوريدا  دانشگاه  از  اوالينيک  آنتون  دکتر  و  اتريش  وين  طبيعی 
به  پايان،  شکم  فسيلی  نمونه های  از  تعدادی  که  است  گفتنی  است.  گرفته  صورت 
دليل از بين رفتن و يا حفظ شدگی ضعيف قالب خارجی صدف آنها، به طور تقريبی 
نامگذاری و تعيين جنس و گونه شده اند. مجموع گروه های فسيلی شناسايی شده، با 
شماره موزه های EUI G 1001 تا  EUI G 1053 در موزه گروه زمين شناسی دانشگاه 

 .)D تا  A اصفهان  نگهداری می شوند )تصوير صفحه هاي

4-شکمپايانشناسايیشدهدراليههایواحددريايی
در مجموع، 20 جنس و 8گونه از شکم پايان در رسوبات دريايی )Bk-2( نهشته های 
بين رخساره های سنگی  در  آنها  پراکندگی  به  توجه  با  بختياری شناسايی شدند که 
رسوبات دريايی، به 7 تجمع A تا G در 7 رخساره سنگی تفکيک شده اند )شکل های 
5 و 6(. گفتنی است که شکم پايان يافت شده در برش شلمزار، از نظر ابعاد، به دو گروه 
درشت شکم پايان و ريزشکم پايان تقسيم می شوند. اندازه درشت شکم پايان از 1 سانتی متر 
 .)D تا A بيشتر و ريزشکم پايان از 1 سانتی متر کمتر يا برابر با آن است )تصوير صفحه های 
 جنس ها و گونه های تعيين شده )تصوير صفحه های A تا D( مربوط به خانواده های 

زير هستند که عبارتند از:
:Turritellidae 1- خانواده

Turritella sp. (Lamarck,1799), Peyrotia strangulata (Grateloup, 1847), 

Peyrotia desmarestina (Basterot, 1825), Peyrotia cf. desmarestina (Basterot, 

1825)

:Cerithiidae 2- خانواده
Bittium sp. (Gray, 1847), Bittium cf. spina (Partsch, 1856), Cerithium sp. 

(Bruguiere, 1789)

 Lyria (?) sp. (Gray, 1847)                                       :Volutidae 3- خانواده
Cymatium sp. (Röding, 1798)                                        :Ranellidae 4- خانواده

 :Strombidae 5- خانواده
 Stromus spp. (Linnaeus, 1758), Persististrombus aff. nodosus

(Borson, 1821), Persististrombus sp. (Kronenberg & Lee, 2007)

Murex (?) sp.  (Linnaeus, 1758)                                    :Muricidae 6- خانواده
Conus cf. aquensis (d’Orbigny, 1852)                          :Conidae 7- خانواده

Sigaretus (?) sp. indet (Lamarck, 1799)                    :Naticidae 8- خانواده
Mitra (?) sp. (Lamarck, 1798)                                          :Mitridae 9- خانواده
Trigonostoma sp. (Blainville, 1827)                      :Cancellariidae 10- خانواده
Cerithiella sp.                                                                :Triforidae 11- خانواده
 Melongena cf. lainei (Basterot, 1825),     :Melongenidae خانواده   -12
Melongena sp. (Schumacher, 1817)

Ancillaria sp. (Lamarck, 1819)                                      :Olividae 13- خانواده
Aclis sp. (Loven, 1846)                                                :Aclididae 14- خانواده
Plesiotrochus sp. (Fischer, 1878)                        :Plesiotrochidae 15- خانواده
 Granulolabium cf. plicatum (Bruguiere, 1792)   :Sorbeoconcha 16- خانواده
Paroxystele sp. (Schultz, 1970)                                    :Trochidae 17- خانواده
Skenea sp. (Fleming 1825)                                          :Turbinidae 18- خانواده

Buccinidae (?)indet. 19- خانواده
Cyprea cf. globosa (Sowerby II, 1832)                         :Cypredae 20- خانواده

و تغذيهای رژيمهای اساس بر رسوبات در شکمپايان پراکندگی -5
بومشناسیديرينه

به طور کلی، شکم پايان شناسايی شده در اليه های دريايی توالی بختياری، به صورت 
 بررسوبی )اپی فونال( بوده )به استثنای جنس Sigaretus که درون رسوبی )اينفونال(
  است و در داخل رسوبات بستر زندگی می کرده( و بر روی کف و بستر  يک محيط

 آبی کم ژرفا زندگي می کرده و از نظر رژيم و نحوه تغذيه، به گروه های علف خواران 
 Omnivore) همه چيز خوار  جوندگان   ،)Carnivores( گوشت خواران   ،)Herbivore(

 Facultative mobile) دارند  جابه جايی  قابليت  که  معلق خوارانی  و   (grazers

suspension feeders) تقسيم شده اند )شکل 6(.  گروه های تجمعی شکم پايان که به 

ترتيب پيدايش در ستون سنگ چينه نگاری توالی بختياری در 8 گروه A تا H در 8 
سنگ رخساره )شکل های 5 و 6( تفکيک شده اند، از نظر سازوکار تغذيه ای و ارتباط 

آن با شرايط محيطی به شرح زير است:
A5-1.گروهتجمعی

بر اساس شکل های  5 و 6، پيدايش اولين شکم پايان در توالی رسوبات دريايی مربوط 
 Sh6 از محدوده  است که  ميان کشندی و رس سنگ آهکی  از گل سنگ  به اليه ای 
ميان کشندی  گل سنگ  سنگی  رخساره   .)6 و   5 )شکل های  شده اند  نمونه برداری 
صورت  به  زيست آشفتگی  آثار  دارای  متر   1/7 ستبرای  با  رس سنگ آهکی  و 
صورت  )به  چوب  و  گياهی  ريز  قطعات  و  خرده ها  است.  نازک  المينه بندی های 
اين  در  نيز  رسی  کانی های  و  هماتيت  بلور های  اندکی  مقادير  همراه  به   )Detritus

رخساره حضور دارند. از نظر زياهای )فونا(  زيستی در برگيرنده، سنگ رخساره يادشده 
دارای روزن داران کف زی کوچک مانند  Textulariids، Bolivina ،Elphidium، و 
شاخه ای  کلنی های  همراه  به   ،Amphistegina جنس  مانند  بزرگ  تر  روزن داران 
بريوزوآ ها و استراکد ها و تجمعاتی از شکم پايان است. حضور همزمان فسيل های بيان 
شده و اکسيد آهن )به صورت هماتيت( به همراه مواد آلی گياهی، بيانگر بخش های 
که   است  کشندی  محيطی  و  ژرفا  کم  دريايی  )الگون(  کوالب  مرزی  پرانرژی تر 
است.  داشته  قرار  خشکی  از  جرياناتی  نفوذ  و  هوا  معرض  در  زمان  از  مقاطعی  در 
شکم پايان شناسايی شده در اين رخساره تنها شامل ريزشکم پايان علف خوار هستند که 
شامل جنس های Bittium و Skena هستند. با پيشروی يک جريان کم ژرفا شونده از 
سوی خشکی به طرف کوالب، با ورود و نفوذ جريانات آواری به نهشته های رخساره 
گل سنگ ميان کشندی و رس سنگ آهکی، )که با ورود خرده ها و قطعات ريز گياهی 
آهنگ  است(  بوده  Sh6 همراه  اليه  رسوب گذاری  محيط  به  آهن  اکسيد های  و 
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رژیم های تغذیه ای و بوم شناسی دیرینه شکم پایان دریایی توالی کنگلومرایی  ...

رسوب گذاری در محيط کاهش يافته و آب پر انرژی تر شده است. پس از مدتی که 
ورود مواد آواری به حوضه قطع شده است، آهنگ رسوب گذاری به تدريج افزايش 
يافته و خرده های ريز گياهی حمل شده ، شروع به ته نشينی در کف بستر کردند و 
بدين ترتيب با افزايش ميزان رسوب گذاری در محيط و همچنين افزايش فراوانی مواد 
آلی ريز در بستر حوضه، شرايط مساعد برای رشد و گسترش شکم پايان علف خوار 
فراهم شد. با  فراهم شدن و انباشته شدن مواد مغذی گياهی فراوان در محيط، اندازه 
صدف شکم پايان نيز کاهش يافته است و بنابراين ريزشکم پايان بيان شده، 1 سانتی متر 

يا کمتر از آن اندازه دارند. 
B5-2.گروهتجمعی

دومين اجتماع از شکم پايان )اجتماع B  در شکل های 5 و 6( از رخساره گل سنگ 
 .)6 و   5 )شکل های  است  برداشت شده   Sh7 اليه  در   (Sandy mudstone) ماسه ای 
گل سنگ  است.  شده  تشکيل  متر،   2/5 ستبرای  با  خاکستری رنگ  آبی  اليه  اين 
نازک(  المينه بندی  های  صورت  )به  زيست آشفتگی  آثار  با   Sh7اليه رخساره ای 
عدسی های  و  چوب  و  گياهی  ريز  قطعات  و  خرده ها  فراوانی  بيشترين  دارای 
و  اليه ها  تمامی  در  پيريت  رسوبی  بلور های  و  دانه ها  همچنين  و  زغال  از  کوچکی 
رسوبات دريايی توالی بختياری در برش شلمزار است. همچنين، کانی های هماتيت 
در  شناسايی شده  زيستی  گروه های  شده اند.  نهشته  رخساره  اين  در  نيز   ليمونيت  و 
استراکد،  استخوانی، دوکفه ای،  ماهی های  ريز  دندان های  ماسه ای شامل   گل سنگ 
 Elphidium,  Miliolids,  Textulariids, Peneroplids, مانند  کف زي  روزن داران 
)ريزشکم پايان(  سانتی متر   1 از  کوچک تر  شکم پايان  همچنين  و   Miogypsina

زغال(  ريز  عدسی های  و  گياهی  )خرده های  آلی  مواد  تجمع  هستند. بيشترين 
ديواره با  روزن داران  فراوان  تمرکز  همچنين  و  رخساره  اين  در  پيريت  بلور های   و 

در آن، گويای   (Textulariids) و آگلوتينه   )Miliolids و   Peneroplids( پرسالنوز   
 يک زون کم نور در يک رمپ ميانی )به ويژه بخش های ميانی و ژرف تر آن( هستند
 (Armstrong & Brasier, 2005; Brandano et al., 2009; Romero et al.,

رخسـاره  در  شـده  شنـاسـايی  شکـم پايان   .(2002; Sadeghi et al., 2009

شامل جنس های   که  هستند  ريز شکم پايانی  دارای   ،Sh7 اليه  ماسه ای  گل سنگ 
خانواده  همچنين  و   Bittium  ،Aclis  ،Cerithium  ،Plesiotrochus،Granulolabium

از  شناسايی شده  شکم پای  و   Aclis جنس  بين،  اين  در  هستند.   Naticidae indet

خانواده Naticidae گوشت خوار و ديگر جنس ها، گياه خوار هستند )شکل 6(. با در 
از  80  درصد  در مجموع،  غذايی،  رژيم  نظر  از  انواع شکم پايان  تعداد  نظر گرفتن 
شکم پايان رخساره يادشده گياه خوار و بقيه گوشت  خوار هستند )شکل 6(. در محيط 
زيست، اين شکم پايان که بخش های ميانی و ژرف تر يک کوالب ساحلی يا دريايی 
افزايش  همراه  به  گياهی  آلی  مواد  فراوانی  است،  متر   40 ژرفای حدود  با  کم ژرفا، 
ژرفای آب، و همچنين آهنگ رسوب گذاری باال و شرايط آرام و کم انرژی تر آب 
محيط باعث رشد کم صدف شکم پايان و همچنين افزايش فراوانی گياه خواران نسبت 

به گوشت خواران شده است. 
C5-3.گروهتجمعی

 Cerithium اين گروه تجمعی تشکيل شده است از ريز و درشت شکم پايان از جنس
که از  اليه سنگ آهک ماسه ای Sh10 با ستبرای 1 متر )شکل های 5 و 6( نمونه برداری 
تايدال(  )ساب  فروکشندی  بخش های  به  مربوط  ماسه ای  سنگ آهک های  شده اند. 
کوچک  عدسی های  و  گياهی  خرده های  شامل  و  است  ساحلی  محيطی  زون 
و  استخوانی  دندان ماهی های  استراکد،  مانند  جانورانی  و  آواری  کوارتز های  زغال، 
روزن داران کف زی تشکيل شده است. رخساره گروه تجمعی C نسبت به گروه های 
پيشين از نظر تنوع زيستی محدود تر است. الزم به بيان است که شکم پايان موجود در 
اين مجموعه، تنها گياه خوار هستند که در شرايط ورود مواد آلی گياهی به حوضه، 

فرصت زيست و رشد را داشته اند. 

D5-4.گروهتجمعی
در   Sh11 )اليه  متر   1/5 ستبرای  به  زرد رنگ  رسی  گل سنگ های  از  اليه ای  در 
الية  شده اند.  تفکيک   D تجمعی  گروه  صورت  به  پايان  شکم  و6(،   5 شکل های 
استراکد  بقايای ريز گياهی،  از  اندکی  مقادير  نرم تنان،  دارای خرده های  اشاره شده 
و دندان های ريز ماهی استخوانی و شکم پايان فراوان است. اين شکم پايان که ابعاد 
Aclis و  مانند جنس  از 1 سانتی متر کمتر است، شامل شکم پايان گوشت خوار  آنها 
علف خوار مانند Skenea است. در اين مجموعه، 75 درصد از شکم پايان گوشت خوار 

و بقيه علف خوار هستند. 
E5-5.گروهتجمعی

متر    7 ستبرای  به  رنگ،  خاکستری  آبی  رنگ  به  قلوه دار  و  شن  سنگ آهک های 
دندان های  استراکد،  زيستی  تجمعات  دارای  و6(   5 )شکل های    Sh12 اليه  در 
هستند.  و شکم پايان  ميزان کمتر(  )به  روزن داران کف زی  استخوانی،  ريز ماهی های 
شکم پايان موجود در رسوبات شن دار اليه Sh12 ، تنها از انواع گوشت خواران بوده 
خانواده  همچنين  از  جنس هايی  همراه  به    Melongenaو  Aclis جنس های  شامل  و 
Naticidae indet هستند. گفتنی است که جنس Aclis و جنس های متعلق به خانواده 

درشت شکم پايان  از   Melongena و جنس  ريز شکم پايان  انواع  از   Naticidae indet

هستند که در حدود 90 درصد از شکم پايان رسوبات يادشده شامل ريزشکم  پايان 
هستند.

F5-6.گروهتجمعی
شده اند  نهشته  ميان  کشندی  گل سنگ  رسوبات  متر،   5 ستبرای  با    Sh13 اليه  در   
روزن داران  استراکد،  فسيلی  دارای گروه های  اين اليه  رسوبات  و6(.   5 )شکل های 
داشتن  دليل  به  يادشده  الية  هستند.  شکم پايان  و  فراوان  دوکفه ای های  کوچک، 
بيشترين تنوع و فراوانی دوکفه ای ها در بين کل واحد های سنگ چينه ای، تحت افق 
دوکفه ای دار مشخص است. در اليه يادشده، سطوح هماتيتی و ساختارهای کارستی 
ريز و ميکروسکوپی و يا ساختارهای آلوئوالر همراه با عدسی های زيست آواری به 
چشم می خورد که گواهی بر محيط کشندی بوده که به طور متناوب از آب خارج 
شده است. الزم به بيان است که در اين محيط کشندی ريز شکم  پايان گوشت خوار 
و  آنها  محتويات  و  رسوبات  نوع  به  توجه  با  که  دارند  گسترش   Ancillaria شامل 
به نظر می رسد منبع  همچنين زيای زيستی ديگری که همراه اين شکم پايان هستند، 
غذايی خود را با حفر صدف دو کفه ای ها و هضم برون سلولی و مکش مايعات غنی 

از مواد غذايی بدن آنها تأمين کرده اند.
G5-7.گروهتجمعی

متنوع ترين و فراوان ترين تجمع شکم پايان در 7 متر ستبرا از گل سنگ های رسی و 
Sh20 متمرکز شده است )شکل های 5 و 6(. اين رخساره  آهکی سست و نرم اليه 
است.  و آهکی  ريز رسی  دانه های  و  دارای المينه بندی های ظريف زيست آشفتگی 
از:  عبارتند  رخساره  اين  در  موجود  زيستی  گروه های  ديگر  شکم پايان،  بر  افزون 
استراکدها، بريوزوآها، دندان های ماهی های استخوانی و غضروفی ميکروسکوپی و 
با  مقايسه  در   .)Elphidium و جنس   ،Oolina )شامل  روزن داران کف زی کوچک 
ديگر افق های دارای شکم پايان واحد دريايی نهشته های بختياری، شکم پايان موجود 
در گل سنگ های آهکي اليه Sh20، از نظر رژيم های تغذيه ای تمامی چهار گروه را 
فراوانی  با  دارند،  قابليت جابه جايی  معلق خوارانی که  آنها،  بين  در  شامل می شوند. 
و  گوشت خواران  درصد،   30 فراوانی  با  همه چيز خوار  جوندگان  درصد،   45 نسبی 
علف خواران نيز به ترتيب 15 و 10 درصد از مجموع شکم پايان را تشکيل می دهند 
)شکل 6(. گروه معلق خواران شامل جنس های Turritella و Peyrotia  و گروه همه 
چيز خوار شامل جنس های Persististrombus ،Strombus و Cyprea است. جنس های  
و   Conus  ،Trigonostoma  ،Cerithiella  ،Melongena  ، Lyria، Mitra  ،Murex

خانواده Buccinidae مربوط به گوشت خواران هستند. همچنين، گروه علف خواران 
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جنس های Paroxystele، Bittium و Cerithium  را در بر می گيرد. از نظر ابعاد صدف 
گوشت خواران،  گروه  به  مربوط  جنس های  شامل  درشت شکم پايان  شکم پايان، 
جنس های Cerithium و Paroxystele از گروه علف خواران و تمام جنس های متعلق 
تغذيه ای  رژيم های  تنوع  بيشترين  هستند.  معلق خواران  و  همه چيز خوار  به گروه های 
شکم پايان در رسوبات يادشده، بيشترين نوسان در شرايط محيطی را در چندين مرحله، 
پرانرژی تر  و  با آشفته شدن  بدين صورت که  دهد.  نشان  بين مجموع رخساره ها  در 
شدن آب )همزمان با پسروی آب دريا(، افزايش آشفتگی آن و نيز کاهش آهنگ 
 رسوب گذاری، شکم پايان معلق خوار گسترش يافته اند، به ويژه در پهنه ميان کشندی 
که  شده اند  يافت   Sh20 اليه  رخساره  در  تنها  معلق خواران  که  است   )گفتنی 
افزايش  و  آب  سطح  آمدن  باال  با  هستند(.  محيط  بخش های  پرانرژی ترين  معرف 
ازدياد آهنگ رسوب گذاری، رسوب خوارها  دانه ريز در محيط، و  بستر  رسوبات و 
 Dodd & Stanton, 1982;) يافته اند  ازدياد  و  يافته  و ديگر گروه ها، فرصت زيست 
بر  نوسانات محيطی، گواهی  Mandic et al., 2002; Weimin, 2005). در مجموع، 

تحت نفوذ بودن رسوبات توسط امواج ساحلی است. 

6-قرابتتاکسونهايشناسايیشدهبازياهایايالتهایزيستیمديترانهای،
اندوپاسيفيکوکاراييب

در طی بازه زمانی ميوسن زيرين - ميانی، نرم تنان، به ويژه شکم پايان، به عنوان زياهای 
 شاخص ساکن در سکو های دريايی، بهترين گروه های فسيلی هستند که برای بازسازی

  و رد يابی تغييرات در زندگی موجودات کف زی که به دنبال تغييرات در سطح آب 
بـه کـار  بيـن حـوضه ها،  ارتبـاطات دريايی  بازسـازی  نيـز  و  پديدار شده انـد  دريـاها 
 Hardenbol et al., 1998; Hudáckova  et al., 2000; Mandic et al.,( مي روند 
دو  اين  بين  مرز  در  به ويژه  ميانی  زيرين-  ميوسن  طی  در  که  است  گفتني   .(2002

صورت  به  )که  پاراتتيس  و  مديترانه  بين  وسيع  دريايی  ارتباط  يک  وجود  دوره، 
است(  داشته  وجود  شکم پايان  از  متنوعی  فسيلی  مجموعه  با  برقاره ای  دريای  يک 
است  داشته  نقش  حوضه  دو  اين  بين  شکم پايان(  )به ويژه  زيايی  تبادالت  در 
و  جنـس ها  زيايی،  ارتباطات  نظر  از   .(Harzhauser et al., 2003a; Rögl, 1998)

تـوالی   )Bk-1واحد( دريـايی  واحـد  در  شنـاسـايی شـده  شـکم پايان  گونـه های 
بختياری که پيش تر، توسط  Fakhari et al. (2008) و همچنين از نظر زمانی، ميوسن 
مديترانه ای  زياهای  با  را  و خويشاوندی  شباهت  بيشترين  است،  برآورد شده  زيرين 
تاکسون ها در حد  تا حد زيادی،  اقيانوس هند دارد. هر چند که  همان زمان و گاه 
نياز  آينده  در  دقيق تری  و  جامع تر  سامان مند  مطالعات  به  و  نشده اند  شناسايی  گونه 
 ،Granulolabium cf. plicatum ،Persististrombus aff. nodosuss دارند. گونه های
،Peyrotia strangulata  ،Melongena cf. lainei،Peyrotia desmarestina

 ،Persististrombus sp.، Paroxystele sp., Conus cf. aquensis ،Bittium cf. spina

.Trigonostoma sp  و نيز جنس های Skenea  و Sigaretus در طی ميوسن زيرين - ميانی، 

بر اساس مطالعاتی که انجام شده و گزارش های ارائـه شـده، گـرايش مـديتـرانـه ای و 
 Gürer & Yilmaz, 2002; Harzhauser, 2002; Islamoglu,) يـا پـاراتـتيسی داشتـه انـد
 2004; Lozouet et al., 2001; Mandic et al., 2002; Pervlester et al., 1998; Pisera,

1985; Rothausen, 1968; Saint Martin, 1996; Tita, 2007; Vredenburg, 1921; 

 ،Peyrotia strangulata گونه های:  تاکسون ها،  اين  بين  در   . (Wienrich, 1997

ميوسن  از   Sigaretus جنس  و   Melongena cf. lainei  ،  Peyrotia desmarestina

شده اند گزارش  نيز  پاکستان(  يا  و  هند  )نواحی  هند  اقيانوس  ميانی  زيرين- 
 .(Harzhauser et al., 2009; Tiwari & Kachhara, 2003; Vredenburg, 1925 (
 ،Mitra (?)،  Turritella, Ancillaria جنس های:  .Cyprea cf و   globosa گونه
تنـها  وCymatium نـه   Plesiotrochus  ،Aclis  ،Lyria،Cerithium  ،Murex  ،Bittium

شده اند،  يافت  مديترانه ای  و  پـاراتـتيـس  نـواحـی  ميـانی  زيـريـن-  ميـوسـن  در 
و  اندوپاسيفيک(  نواحی  يا  )و  هند  اقيانوس  کاراييب،  جانوری  ايالت های  در  بلکه 
 Gardner, 1947; Iqbal,) می کرده اند  زندگی  نيز  جنوبی  آمريکای  در  همچنين 
 1980; Ladd, 1966; Lozouet et al., 2001; Lyngdoh et al., 1999; Mansfield,

گونه های  به  توجه  با  اما   .(1925; Maury, 1917; Rothausen, 1968; Tita, 2007 

گرايش  اشاره شده  جنس های  به  گونه های مربوط  بيشتر  باال،  در  پيشين  شده  بيان 
داشته اند. جنوبی  آمريکای  اطراف  نواحی  و  کاراييب  زيستی  ايالت  به  کمتری 

7-نتيجهگيری
بر اساس مطالعات ديرينه شناسی انجام شده بر روی رسوبات دريايی توالی بختياری 
در برش شلمزار، 21 جنس و 9 گونه متعلق به20 خانواده از شکم پايان معرفی شدند 
که در 7 تجمع شکم پايان، در 7 رخساره سنگی از مجموع رخساره های سنگی يافت 
ترتيب  به  جنس ها  متنوع ترين  و  بيشترين  شناسايی شده،  شکم پايان  بين  در  شده اند. 
مربوط به خانواده های Turritellidae ،Strombidae ،Cerithiidae و Turbinidae است. 
متنوع ترين و فراوان ترين تجمع شکم پايان از نظر تاکسونومی و رژيم های تغذيه ای و 
ابعادشان، مربوط به اليه ای از  گل سنگ های آهکی سست در انتهای توالی رسوبی 
واحد دريايی  نهشته های بختياری است که فراوان ترين درشت شکم پايان را نيز در بر 
می گيرد. از نظر نحوه و نوع رژيم های تغذيه ای، شکم پايان شناسايی شده  شامل چهار 
گروه: 1( معلق خوارانی که قابليت جابه جايی دارند، 2( جوندگان همه چيز خوار ، 3(

گوشت خواران و 4( علف خواران، هستند که شکم پايان  علف خوار در بين مجموع 
اين فراوانی منطبق  بيشترين گسترش را دارند.  اليه های رسوبی نهشته های بختياری، 
انبوهی از مواد آلی گياهی مانند عدسی های زغال و قطعات ريز  با فراوانی و ورود 
بدنه گياهان به داخل حوضه رسوب گذاری دريايی می باشد. گروه های معلق خواران 
فقط در اليه گل سنگی آهکی و رسی اليه  نيز  متحرک و جوندگان همه چيز خوار 
Sh20 يافت شده اند.  بر اساس نوع تغذيه شکم پايان، مجموع شکم پايان شناسايی شده 

در رسوبات دريايی کم ژرفای توالی بختياری، از بخش های پرانرژی تر ميان کشندی 
زون  يک  ژرف تر  و  ميانی  بخش های  تا  متر   10 تا   5 حدود  ژرفای  با  )اينترتايدال( 
يا  و  دارند  گسترش  متر،   40 ژرفای  با  ميانی  رمپ  يک  در  )اليگوفوتيک(  نور  کم 
آب،  آشفتگی  و  انرژی  تغييرات  تابع  آنها  زيستی  و  رخساره ای  توزيع  عبارتی،  به 
نفوذ  ميزان  و  رسوب گذاری  ميزان  آب،   آب(  آشفتگی  )شدت  معلق  مواد  ميزان 
خرده های گياهی به درون حوضه  است، به طوری که شکم پايان معلق خوار، معرف 
بيشترين انرژی محيط، آشفتگی باالی آب و کمترين آهنگ رسوب گذاری است. 
همچنين با توجه به  نوسانات شرايط محيطی و تغيير در ميزان مواد غذايی، شکم پايان 
از نظر اندازه صدف، به دو گروه ريزشکم پايان و درشت شکم پايان تقسيم می شوند، 
به گونه ای که با افزايش مواد غذايی و گاه  افزايش ژرفای محيط، صدف هاي آنها 
توالی  زياهای واحد دريايی  مقايسه  با  است.  داشته  و رشد کمتری  کوچک تر شده 
بختياری با ديگر نواحی دنيا، در مجموع حضور و نزديکی تاکسون های شناسايی شده 
با مجموع جانوران تتيس مديترانه ای، اقيانوس هند و دريای کاراييب،  وجود يک ناوة 
دريايی کم ژرفا در زاگرس را که به طور عمده به  حوضه آبی تتيس مديترانه ای راه 

داشته است را به اثبات می رساند.

سپاسگزاری
نويسندگان اين مقاله از دکتر Mathias Harzhauser از موزه تاريخ طبيعی وين اتريش 
شناسايی  در  که  آمريکا  آتالنتيک  فلوريدا  دانشگاه  از   Anton Oleinik پروفسور  و 
داشتند، کمال تشکر و  را  نهايت مساعدت  فسيلی شکم پايان  نمونه های  تاکسونومی 

قدردانی را دارند.
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شکل 1- موقعيت جغرافيايی، راه های دستيابی به برش شلمزار در جنوب شهرکرد و نقشة زمين شناسی آن )برگرفته از زاهدی و 
همکاران، 1376(. 

در   .)1376 همکاران،  و  زاهدی  از  )برگرفته  شهرکرد  جنوب  زمين شناسی  نقشه   -2 شکل 
اين نقشه، ايستگاه های شماره 1، 2 و 3 مشخص هستند. واحد کنگلومرايی Bk-1 و قاعده 
واحد دريايی )واحدBk-2 ( توالی بختياری در ايستگاه 1، بخش های ميانی تا بااليی واحد 
دريايی در ايستگاه 2 و واحد کنگلومرايی سرخ Bk-3 در ايستگاه 3 )ناحيه جونقان( تفکيک 

شده اند.
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گ های آهکی، 
ت دريايی نهشته های بختياری به طور عمده از گل سن

ش شلمزار. رسوبا
گ چينه نگاری توالی بختياری در بر

شکل 3- ستون سن
ب با کنگلومرا هستند.

ک هاي رسی، ماسه ای، شن دار )گراول دار(، مرجانی و غيره تشکيل شده اند که گاه در تناو
گ آه

ماسه ای و سيلتی، سن

ب( بخشی از واحد 
 .Bk-1ف( نمايی از واحد کنگلومرايی زيرين

شکل 4- ال
B )واحد بااليي(.

k-3 پ( واحد کنگلومرايی سرخ
 .B

k-2 دريايی
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1-Turritella sp. (EUI G 1001),     2 & 3- Peyrotia strangulata (EUI G 1002-3),

4- Cymatium sp. (EUI G 1004),     5- Peyrotia strangulata (EUI G 1005),   

6- Turritella sp. (EUI G 1006),    7- Peyrotia cf. desmarestina (EUI G 1007), 

 8- Turritella sp. (EUI G 1008),    9- Peyrotia desmarestina (EUI G 1009),  

10- Lyria (?) sp. (EUI G 1010),    11- Turritella sp. (EUI G 1011),   

12- Strombus sp. (EUI G 1012),    13- Persististrombus aff. nodosus ( EUI G 1013).

Plate 1
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Plate 2

14- Murex (?) sp. (EUI G 1014),    15- Strombus sp. (EUI G 1015), 

16- Sigaretus (?) sp. indet (EUI G 1016),   17- Cyprea cf. globosa (EUI G 1017), 

18- Conus cf. aquensis (EUI G 1018),    19& 20- Buccinidae (?) sp. indet (EUI G 1019-20), 

21- Mitra (?) sp. (EUI G 1021),    22- Strombidae indet. (EUI G 1022), 

23- Strombidae indet. (EUI G 1023),    24& 25- Trigonostoma sp. (EUI G 1024-25
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Plate 3

26& 27- Bittium sp. (EUI G 1026-27),    28- Cerithium sp. (EUI G 1028), 

29 & 30- Cerithiella sp. (EUI G 1029-30),   31& 32- Melongena sp. (EUI G 1031-32), 

33- Strombus sp. (EUI G 1033),    34- Ancillaria sp. (EUI G 1034), 

35- Melongena cf. lainei (EUI G 1035),   36& 37- Cerithium sp. (EUI G 1036-37), 

38- Aclis sp. (EUI G 1038),     39- Bittium sp. (EUI G 1039), 

40- Cerithium sp. (EUI G 1040),    41- Bittium sp. (EUI G 1041), 

42- Aclis sp. (EUI G 1042),     43- Naticidae indet (EUI G 1043), 

44- Strombidae indet. (EUI G 1044),    45 & 46- Cerithium sp. (EUI G 1045-46).
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47- Plesiotrochus sp. (EUI G 1047), 

48- Bittium cf. spina (EUI G 1048), 

49- Persististrombus sp. (EUI G 1049), 

50- Granulolabium cf. plicatum (EUI G 1050), 

51- Persististrombus sp. (EUI G 1051),  

52- Paroxystele sp. (EUI G 1052), 

53- Skenea sp. (EUI G 1053).

Plate 4
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