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چكيده
بهمنظور مطالعه بومشناسی دیرینه گاستروپودهای آپتین ،برش بافق با ستبرای  380متر در خاور یزد مورد بررسی جزیی قرار گرفت .در این منطقه ،مجموعه گوناگونی از گروههای

مختلف فسیلی ،از جمله ماکروفسیلها (گاستروپودها ،آمونیتها و خارداران) و میکروفسیلها (روزنبران و استراکدها) دیده میشود .این مجموعه سن آپتین را برای برش نشان

میدهد .در این برش ،برای اولین بار  11جنس و گونه از گاستروپودا گزارش میشود .مجموعه میکروفسیلی و ماکروفسیلی موجود در برش مورد مطالعه نشاندهنده محیط کمژرفا
و شرایط محیطی مناسب در زمان نهشته شدن این رسوبات (آپتین) است.

كليدواژه ها :بومشناسی دیرینه ،گاستروپودا ،آپتین ،بافق ،یزد ،ایران.
*نويسنده مسئول :هما کریمیانزاده

 -1پیشگفتار
برش بافق ،در  40کیلومتری خاور شهرستان بافق واقع شده و نام این برش به علت
نزدیکی به شهر بافق انتخاب شده است .این برش ،بین طول جغرافیایی  55درجه35 ،
دقیقه و  11ثانیه خاوری و عرض جغرافیایی  31درجه 31 ،دقیقه و 3ثانیه شمالی واقع
شده است .راه اصلی دسترسی به منطقه مورد مطالعه جاده ترانزیت کرمان-کوهبنان-
بافق است .راههای دسترسی به منطقه در شکل  1نشان داده شده است.
ستبرای برش مورد مطالعه  380متر بوده ،که  275متر قاعده آن از الیههای مارنی با
میانالیههایی آهکی و آهک شیلی تشکیل شده که بهسوی باال به آهکهای تودهایی
ستیغ ساز ختم میشود .نهشتههای این برش مربوط به کرتاسه میانی بوده و مرز پایین
آن توسط رسوبات نئوژن پوشیده شده و مرز باالیی آن نیز بهصورت فرسایشی است.
این نهشتهها ،در بخش پایین برش از تناوب مارنهای سبز رنگ و میانالیههای آهکی
نازک تا متوسطالیه خاکستری تا زردرنگ تشکیل شده که این میانالیهها ،سرشار از
استراکدها ،میکروفسیلهای کفزی و ماکروفسیلها هستند .ماکروفسیلها از الیههای
مارنی در بخش پایین ستون ظاهر شده و در بخش میانی به بیشترین فراوانی میرسند.
بهسوی الیههای باالیی ستون از فراوانی ماکروفسیلها کاسته و تنها گاستروپودها
و الیه آهک مارنی دارای آمونیت در بخش باالیی ستون دیده میشوند .روی
مارنهای سبزرنگ و میانالیههای آهکی شیلی ،آهکهای ستبرالیه سیاهرنگ قرار
میگیرد که سرشار از اوربیتولین است .نمای نزدیک برش بافق در شکل  2و ستون
چینهشناسی و موقعیت واحدهای سنگشناسی آن در شکل  3نشان داده شده است .از
بین مجموعه ماکروفسیلهای موجود در این برش ،گاستروپودها یکی از فراوانترین
و متنوعترین گروهها بوده که برای اولین بار از نهشتههای خاور استان یزد گزارش
میشوند ،بنابراین شناسایی ،فسیلشناسی و بومشناسی دیرینه آنها قابل توجه است.
گاستروپودها متعلق به شاخه نرمتنان و رده گاستروپودا هستند .این موجودات در
نواحی کمژرفا و نزدیک به ساحل زندگی میکنند .محل زندگی روی شکل کلی
صدف تأثیر بهسزایی دارد .گاستروپودها در زیستچینهنگاری و تفسیر بومشناسی
دیرینه نقش مهمی دارند (.)Moore, 1960
 -2دیرینهشناسی
گاستروپودها موجوداتی هستند که در دریاها ،آبهای شیرین و زمینهای خشک
زندگی میکنند .بیشتر انواع دریازی گاستروپودا ،بهصورت کفزی ،ولی تعدادی

E-mail: homa_1367@yahoo.com

هم بهصورت پالنکتونیک و یا کفزی که در زمان الروی بهصورت پالنکتونیک
بودهاند ،زندگی میکنند .انواع کفزی در آبهای کمژرفا ساکنند که گاه روی
سنگهـای سخت ،سواحل دریا ،در زیر سنگهـا و عدهایی هم بهصورت حفر
کننده رسوبات دیده میشونـد ( .)Moore, 1960بهطور کلی گاستروپودها ،در نواحی
کمژرفا زندگی میکنند و به نظر میرسد که نواحی مرطوب و اکسیژندار با مواد
غذایی زیاد را ترجیح میدهند ( .)Jenkins et al., 2007به باور )Dennis (1985
مهمترین عاملی که در پراکندگی گاستروپودها تأثیر میگذارد کربنات کلسیم است
که در ساخته شدن صدف به کار میرود .گاستروپودها در شرایط بیهوازی وبدون
اکسیژن کربنات را بهصورت تپههایی در می آورند و در زیر رسوبات پنهان میشوند
(.)Jenkins et al., 2007
در برش بافق ،گاستروپودهای شناساییشده متعلق به  3راسته ،Mesogastropoda
 Archaeogastropodaو  Caenogastropodaهستند .راسته Archaeogastropoda
با  90درصد و راسته  Mesogastropodaبا  9درصد و راسته Caenogastropoda
با  1درصد بهترتیب بیشترین فراوانی را به خود اختصاص دادهاند .به باور
) Moore (1960میتوان گفت گاستروپودهایی که دارای تزییناتی همچون تکمه و
خار هستند بهصورت اپیفونال زندگی میکنند .گاستروپودهای اپیفونال بهوسیله
خارهای خود به سطح رسوبات میچسبند و از فرو رفتن خود درون رسوبات
جلوگیری میکنند .از آنجا که تمامی گاستروپودهای شناختهشده در این برش دارای
تزییناتی از نوع خار و تکمه هستند ،میتوان گفت که این مطلب نشانی از اپیفونال
بودن گاستروپودهای این برش است .شکل  4نسبت درصد فراوانی راسته های مختلف
گاستروپودها را نشان میدهد.
 .1 -2راسته آرکئوگاستروپودا

راسته آرکئوگاستروپودا بر پایه وضعیت قرارگیری چاک یا اسلیت (شکاف در
لبه خارجی صدف) به خانواده های مختلف تقسیم میشوند (.)Bandel, 1979
خانوادههای متعلق به راسته آرکئوگاستروپودها بدون سیفون ،دارای یک قلب بههمراه
دو ماهیچه و دو برانشی هستند که کلیه سمت راست بزرگتر و کلیه سمت چپ
تحلیل رفته و کوچکتر است .جنس صدف گاستروپودهای این گروه آهکی است.
تمامی افراد متعلق به این راسته در نواحی کمژرفا زندگی میکنند (.)Moore, 1960
خانوادههای آرکئوگاستروپودهای شناساییشده در برش بافق شامل خانوادههای
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) Torochoidae (64%) ،Nerineidae (33%و ) Pleurotomariidae (3%هستند که
درصد فراوانی آنها در شکل  5نشان داده شده است.
 .2 -2راسته مزوگاستروپودا

گروهی از پروزوبرانک ها بوده که برانشی سمت راست آنها از بین رفته است .قلب
دارای یک دهلیز است .دارای دو جنس نر و ماده بوده و باروری آنها داخلی است.
از دید چگونگی تغذیه متنوع بوده ،و در محیطهای دریایی ،آب شیرین و خشکی
زندگی میکننـد (وزیری و همکاران .)1384 ،افراد متعلق به این راستـه در نواحی
کمژرفـا زندگـی میکنند ( .)Moore, 1960راسته مزوگاستروپودا در برش بافق
شـامل خانوادههای ) Turritellidae (45%) ،Cassiopidae (46%و )Naticidae (9%
است که نسبت فراوانی آنها در شکل  6نشان داده شده است.
 .3 -2راسته کائنوگاستروپودا

صدف گاستروپودهای راسته کائنوگاستروپودها بیشتر نامتقارن ،دارای سیفون ،قلب
بههمراه یک ماهیچه و برانشی هستند .افراد متعلق به این راسته در نواحی کمژرفا
میزیستهاند( .)Moore, 1960راسته کائنوگاستروپودا در هر منطقه مورد مطالعه تنها
شامل خانواده  Ampullinidaeاست.
در برش مورد مطالعه 7 ،خانواده به نامهای
(3%),

Pleurotomariidae

(6%),

Turritellidae

(57%),
(30%),

Trochidae
Nerineidae

) Cassiopidae (2%), Ampullinidae (1%), Naticidae (1%یافت شدند که نسبت
فراوانی آنها در شکل  7نشان داده شده است.
 خانواده  :Trochidaeاین خانواده در دریاهای نواحی گرمسیری به فراوانی دیدهمیشود .مناسب ترین زیستگاه برای خانواده  ،Trochidaeنواحی کمژرفا میانکشندی
دارای جلبک قهوهای است ( .)Kiel, 2001این خانواده در برش بافق دارای بیشترین
فراوانی است .خانواده  Trochidaeدر برش بافق دارای  3گونه به شرح ذیل است:
Chilodonta sp. (77%), Eucyclus desuoidyi (15%), Pseudomesalia sp. (8%).

نسبت فراوانی گونههای این خانواده در شکل  8نشان داده شده است.
 خانواده  :Nerineidaeافراد متعلق به این خانواده در آب های کمژرفا و محدودهنورانی آبها (1تا  20متری) میزیستهاند و برای تغذیه از خردههای گیاهان
استفاده میکردند ( .)Heinz et al., 1996تعدادی از افراد این خانواده زندگی
درونزی دارند و تعدای هم بهصورت سطحیزی زندگی میکنند .نوع تغذیه
گیاهخواری این خانواده بر پایه محل زندگی و همچنین نوع دهانه این خانواده است
( .)Moore, 1960همه گونههای درونزی در طول زندگی خود به ژرفای رسوبات
فرو میروند ( .)Palmer, 1980این خانواده در برش بافق دارای  3گونه به شرح است:
(15%),

gigantea

Pseudonerinea

(83%),

luettickei

Diptyxis

Otostoma sp. (2%).

میتوان گفت از ویژگیهای اصلی گونه  Diptyxis luettickeiدهانه بیضیشکل
و پیچش بدنی تقریباً بزرگ است که عامل جدایی این گونه از دیگر گونههای این
جنس است ( .)Moore, 1960مهمترین عامل در شناسایی گونه Otostoma sp.
وجود اسپایر کوتاه و پیچش بدنی بسیار متورم است (.)Moore, 1960
که نسبت درصد فراوانی گونههای این خانواده در شکل  9نشان داده شده است.
 خانواده  :Pleurotomariidaeافراد این خانواده در ژرفای بسیار زیاد زندگیمیکردهاند و میتوان گفت تنها خانوادهای از گاستروپودها است که در ژرفای
بسیار زیاد میزیسته است ( .)Moore, 1960در برش بافق تنها یک گونه به نام
 Pleurotomaria sp.شناسایی شده است.
 خانواده  :Cassiopidaeهمه افراد این خانواده بههمراه دوکفهایها ،روزنبران واستراکدها در رسوبات دریاهای کمژرفا میزیستهاند ( .)Banjak et al., 2007بیشتر
محدوده زندگی این خانواده در زمان کرتاسه میانی در دریاهای اروپا است که از
بقایای تتیس هستند ( .)Mennessier, 1984در برش بافق تنها یک گونه از خانواده
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 Cassiopidaeبهنام  Cassiope sp.شناسایی گردیده است .از ویژگیهای اصلی و
آشکار این گونه وجود خارها و تکمههایی بر سطح صدف است (.)Moore, 1960
 خانواده  :Turritellidaeبه باور ( Lamarck (1799افراد خانواده Turritellidaeبهطور معمول در کرتاسه میانی (سنومانین) ،در دریاهای کمژرفا زندگی میکردند.
همه افراد این خانواده جزو گاستروپودهای رسوبخوار هستنـد (.)Moore, 1960
همچنین از خانواده  Turritellidaeبرای مطالعات زیستچینهنگاری دوره کرتاسه
استفاده میشـود ( .)Grant & Gale, 1931در برش بافق تنها گونه شنـاسـاییشده از
این خـانـواده  Turritella petersoniاست .ویژگی مهم گونه Turritella petersoni
وجود دهانه بیضیشکل است که این گونـه را از دیگر گونههـای این جنس جدا
میکنـد (.)Grant & Gale, 1931
 خانواده  :Naticidaeهمه جنسهای این خانواده در آبهای کمژرفا ،محدوده 2تا  29متری زندگی می  کردهاند ( .)Moore, 1960از دید چگونگی زندگی ،درونزی
یا گوشتخوار و یا سوراخ کننده صدفها هستند (.)Carriker & Yochelson, 1968
در برش بافق تنها گونه  Natica impertunaاز این خانواده شناسایی شده است .عامل
اصلی در شناسایی گونه  Natica impertunaاسپایر کوتاه و پیچش بدنی بزرگ و
متورم است (.)Moore, 1960

 خانواده  :Ampullinidaeخانواده  Ampullinidaeجزو گاستروپودهای آبهایشیرین هستند و که در نواحی کمژرفا زندگی میکنند ( .)Moore, 1960این خانواده
دارای جنسهای نر و ماده است که جنسهای ماده دارای صدف بزرگتری نسبت
به جنسهای نر است ( .)Kathryn et al., 2004در برش بافق از این خانواده تنها
یک گونه بهنام  Ampullina sp.شناسایی شده است .مهمترین عامل شناسایی گونه
 Ampullina sp.تعداد دور پیچش ( 3تا  5عدد دور پیچش) و تعداد بسیار محدود
خار بر سطح صدف است ( .)Moore, 1960در شکل  10پراکندگی همه گونههای
شناساییشده در برش مورد مطالعه نشان داده شده است.
 -3بومشناسی دیرینه
گاستروپودها نسبت به تغییرات رخسارهایی بسیار حساس هستند و بیشتر در
نهشتههای مارنی و آهکی دیده میشوند ( .)Kiel, 2001به باور )Ekman (1935
انتشار و پراکندگی گاستروپودها پس از ژرفا ،به دما بستگی دارد .در زمان کرتاسه،
گاستروپودهای مناطق گرمسیری در دمای  20درجه سانتیگراد میزیستهاند .از دیگر
عوامل مهم برای زندگی گاستروپودها شوری ،درجه شفافیت آب و مواد غذایی
است (.)Voigt et al., 1999
گفتنی است که بهبودی ( )1390روزنبران و استراکدهای برش بافق را مطالعه و
بر پایه مجموعه فسیلی یادشده سن آپتین را برای این برش تعیین کردهاند .بحرینی
( )1390آمونیتهای این برش را بررسی و سن آپتین را برای این منطقه تأیید کرده
است .بر پایه مطالعات انجامشده روی این برش ،میتوان محـدوده سنی آپتین را برای
آن در نظر گرفت .گفتنی است سن این برش بر پایه نقشه زمینشناسـی رسمشده
توسط ) Dimitrijevic (1973بارمین -آپتین در نظر گرفته است.
گفتنـی است که مجموعـه فسیلـی مطالعهشده در این برش مشابه با دیگر
مجمـوعـههـای گـزارششـده از روسیـه و پـاکستـان اسـت .در منـطقـه سـاراتـووا
روسیـه خــانـوادههـای  Cassiopidae ،Trochidae ،Nerineidaeو Turritellidae
تـوسـط ) Guzhov & Golovinova (2009و خانوادههای Cassiopidae, Nerineidae
و  Ampullinidaeدر منطقه ولگا توسط ) ،D′orbigny (1842و خانوادههای
 Trochidae, Pleurotomariidaeو  Naticidaeتوسط ) Gerasimov (1992و
) Pcelincev (1927مطالعه و خانوادههای  Nerineidae ،CassiopidaeوTurritellidae
در پاکستان توسط ( Leymrie (1842و ) Nackij (1916مورد بررسی قرار گرفته که
همه این خانوادهها سن آپتین را نشان میدهند.

هما کریمیانزاده و همکاران

 -4نتيجه گيري
نهشتههای کرتاسه میانی در منطقه بافق ،واقع در خاور یزد گسترش و ستبرای بسیار
خوبی دارند .در برش بافق ،مرز زیرین توسط رسوبات نئوژن پوشیده شده و مرز
باالیی بهصورت فرسایشی است.
در بررسیهای فسیلشناسی 11 ،جنس و گونه متعلق به گاستروپودها برای اولین
بار از این منطقه گزارش شده است .این گونهها مشخصه سن آپتین هستند.
با توجه به اینکه خانوادههای  Trochidaeدارای بیشترین فراوانی هستند و در محیط
کمژرفا یافت میشوند ،میتوان نتیجه گرفت که این منطقه دارای ژرفای کم و
شرایط مناسب از لحاظ نور ،اکسیژن و مواد غذایی هستند.
گاستروپودهای شناساییشده در برش بافق تزیینات خوبی دارند و این مطلب
نشاندهنده چیره بودن گاستروپودهای اپیفونال در این برش است که نشانگر تغذیه
از نوع گیاهخواری آنهاست.
مجموعـه گاستروپودی منطقه بافق تقریباً مشابه با مجموعـهای است که
توسط ) Guzhov & Golovinova (2009از روسیه گزارش شده است .مجموعه

گاستروپودهای گزارش شده توسط این دو پژوهشگر ،از دید سنی با مجموعه
گاستروپودهای منطقه بافق شباهت زیادی دارد.

سپاسگزاري
در پایان از زحمات آقای پروفسور  Alexander Guzhovاز روسیه که در شناسایی
نمونههای گاستروپود نویسندگان را یاری کردند ،سپاسگزاري میشود.

شکل  -1راههای دسترسی به منطقه مورد مطالعه (برگرفته از بختیاری 1388 ،با اندکی تغییرات).

شکل  -3ستون چینهشناسی برش مورد مطالعه.

شکل  -2نمایی نزدیک از برش بافق (دید بهسوی خاور).
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شکل  -4نسبت درصد فراوانی راستههای مختلف گاستروپودها در برش بافق.

شکل -9نسبت درصد فراوانی گونههای مربوط به خانواده .Nerineidae

شکل  -5نسبت فراوانی خانوادههای مربوط به راسته آرکئوگاستروپودا.

شکل  -6نسبت فراوانی خانوادههای مربوط به راسته مزوگاستروپودا.

شکل  -7نسبت درصد فراوانی خانوادههای شناساییشده در برش بافق.

شکل  -10پراکندگی همه گونههای شناساییشده گاستروپودها در برش مورد مطالعه.
شکل  -8نسبت درصد فراوانی گونههای مربوط به خانواده .Trochidae
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Plate 2

Plate 1

Figs 1: Chilodonta sp.

Figs 1: Chilodonta sp.

Figs 2: Diptyxis luettickei

Figs 2: Diptyxis luettickei

Figs 3: Otostoma sp.

Figs 3: Otostoma sp.

Figs 4: Pseudomesalia sp.

Figs 4: Pseudomesalia sp.

Figs 5: Cassiope sp.

Figs 5: Cassiope sp.
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