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چکيده
عضو سنگ آهک گوري از سازند ميشان در جنوب خاوری حوضه زاگرس (شمال بندرعباس) از اليههاي سنگآهک مارني داراي پوستههاي اويسترها تشکيل شده است.

 7گونه از  Ostreidaeو  Gryphaeidaeشناسايی شده اند که متعلق به چهار جنس  Crassostrea, Cubitostrea, Ostrea and Hyotissaو شامل Cubitostrea frondosa,

 Cubitostrea dubertreti, Cubitostrea digitalina, Crassostrea gryphoides, Hyotissa virleti, Ostrea vesitataو  Ostrea plicatulaهستند .اين فسيل ها برای اولين
بار از حوضه زاگرس گزارش می شوند .سن اين نهشتهها با توجه به حضور  Borelis melo curdicaبورديگالين تعيين شده است .روش زندگي خوابيده ( ،)Reclinerهمراه بودن
کفههاي راست و چپ با هم و کم بودن آثار فرسايش در سطح پوسته اين دوکفهايها نشان از دفن اين مجموعه بهصورت درجا ،در محيطي کمژرفا با شوري باال ،نزديک ساحل
و با نرخ متوسط تا کم رسوبگذاري دارد .مجموعههايي از اويسترهاي ميوسن پيشين همانند مجموعه مورد مطالعه ،از ديگر نقاط تتيس نيز گزارش شده که نشاندهنده وجود يک
راه ارتباطي آبي در طول زمان ميوسن پيشين با تتيس است .بنابراين از اويسترها ميتوان برای تطابق گسترش جغرافياي ديرينه نهشتههاي ميوسن پيشين استفاده کرد.

کليدواژهها :اويستر ،ميوسن پیشین ،سازند میشان ،گوری ،زاگرس ،جغرافياي ديرينه ،پالئواکولوژي
*نويسنده مسئول :فاطمه حسینیپور

 -1پیشگفتار
سازند مارني ميشان يکي از واحدهاي سنگچينهاي حوضه زاگرس است که در
برش الگو دربردارنده  710متر مارن خاکستري و سنگآهک مارنی سرشار از پوسته
و صدف سنگوارههاست .سنگآهک بخش زيرين اين سازند ( 60متر) داراي آثار
فسيلی ) (Trace fossilمتعلق به کرم بوده و اليههاي کرمدار )(Worm Bedded
نامگذاري شده است .به سوی جنوبخاور حوضه زاگرس ،بخش زيرين اين سازند
به يک سنگآهک ريفي کرمرنگ سخت داراي سنگوارههاي فراوان در تناوب
با مارن خاکستري ،بهنام عضو گوري تبديل ميشود (آقانباتی .)1385 ،مرز زيرين
اين واحد سنگی با سازند گچساران و يا رازک ممکن است از نظر سنگشناسی
ناگهاني يا همشيب باشد و مرز بااليي آن با سازند ميشان گاه تدريجي و گاه ناگهاني
است .تغييرات ستبرای اين واحد زياد و بیشترین گسترش آن در ميانه جنوب خاوری
فارس است (آقانباتی .)1385 ،اين عضو در بخش جنوب خاوری زاگرس داراي
يک ریز (میکرو) و درشت (ماکرو) زیای غني از روزن بران (فرامینیفرا) دوکفهايها،
گاستروپودا ،خارپوستان و مرجان دارد که در اليه مورد نظر (شکل  )1اويسترها تنها
گروه چیره از ميان درشتفسیلهای (ماکروفسيلهای) یاد شده هستند.
روزنبران Meandropsins iranica Henson, 1950, Rotalia veinnotti
Greig, 1935, Operculina complanata Defrance, 1822, Miogypsina spp.,

 Borelis melo curdica Reichel, 1937, Boreli spygmea Hanzawa, 1930و
 Austrotrillina hawchini Schlumberger, 1893نيز از مهمترين روزن برانکفزی
موجود در اين بخش از برش هستند .با توجه به حضور گونه شاخص
 Borelis melo curdicaو مجموعه فسيلی همراه ،اين ریززیا مطابق با زون
زيستی Borelis melo curdica – B. melo melo Assemblage Zoneاز
) Laursen et al. (2009است و سن نهشتههای دارای اين اويسترها به بورديگالين از
ميوسن پسين نسبت داده میشود (شکل.)2
الروهاي پالنکتيک ( )Plankticرده دوکفهايها يکي از بهترين ابزارها
براي بازسازي جغرافياي ديرينه در طي ادوار زمينشناسي هستند .تقريبا 300
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گونه از اويسترها که امروزه نيز شمار زيادي از آنها وجود دارند با داشتن
الروهاي شناور ) (Teleplanicمیتوانند مسافتهاي طوالني را طی کنند
) .(Foighil & Taylor, 2000; Hoşgör, 2008اويسترهاي اين منطقه بهدليل قرار
گرفتن در منطقه میان خاور -باختر تتيس از ديدگاه جغرافياي ديرينه اهميت ویژهای
دارند و افزون بر اين با تعيين وضعيت زندگي و بررسيهاي تافونوميکي آنها ميتوان
به بازسازي محيط زيستديرينه آنها در زمان تشکيل اين رسوبات پي برد .تا کنون
مطالعات زيادی روي اويسترهاي اين منطقه انجام نشده و تنها توسط شماری از افراد
) (Cox, 1936; Douglas, 1939به آنها اشاره شده است .هدف اصلي از اين مطالعه
بررسيهاي سيستماتيکی ،دیرینبومشناختی (پالئواکولوژي) و دیرینهجغرافیایی
(پالئوجغرافيايي) اويسترهاي منطقه مورد نظر است.
 -2موقعيت زمينشناسي و ساختاري منطقه مورد مطالعه
زاگرس يكي از پهنههاي مهم زمينشناسي ايران و بخشي از كمربند كوهزايي
آلپ  -هيمالياست .به دليل اختالف الگوي ساختاري ،آقانباتی ( )1385آن را به
دو زير پهنه زاگرس چينخورده و زيرپهنه راندگيها تقسيم کرد .در زير پهنه
زاگرس چينخورده که منطقه مورد مطالعه در آن قرار دارد ،پوشش رسوبي روي
پيسنگ بهصورت تاقديس و ناوديس هاي کشيده است .برش مورد مطالعه جزيي
از نهشتههاي گروه فارس (زير پهنه فارس داخلي) در انتهاي جنوب خاوری زاگرس
است که از ديد ساختاري بنا به باور آقانباتي ( )1385در مناطق بلند و مرتفع بندرعباس
(بخش خاوری پهنه فارس) قرار میگیرد .منطقه مورد نظر با مختصات جغرافيايي
 27º 29′ 2″عرض شمالي و  55º 43 ′ 30″طول خاوری در  105کيلومتري شمال بندرعباس
قرار دارد و راه اصلي دسترسي به آن جاده آسفالته سيرجان  -بندرعباس است (شکل .)3
-3روش مطالعه
در اين پژوهش به منظور مطالعه اويسترها  87نمونه از پوستههای فسيلی با
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حفظشدگي خوب انتخاب شد .شناسايي اين فسيلها بر پایه ويژگيهاي ساختار
درونی و بیرونی کفههاست شکل و وضعيت نواحي ليگامنت ،حفره منقاری
) ،(Umbonal cavityشکل و موقعيت قرارگيري اثر ماهيچه بسته کننده )(Adductor
و حضور کوماتا از مهمترين ويژگيهاي درونی آنهاست .ويژگيهاي بیرونی شامل
اندازه پوسته ،چگونگی نماي بيروني کفهها ،شکل و گسترش ناحيه متصل شونده
( )Attachment Areaکفه چپ و تزیينات روي پوسته است .خطوط رشد هممرکز،
خطوط شعاعي ) ،(Ribsچينها و خارها از مهمترين تزیينات روي پوسته هستند
)( (Aqrabawi, 1993; Bieler & Mikkelsen 2006شکل .)4اندازه اين فسيلها بر
پایه ارتفاع کفه چپ تعيين ميشود به گونهای که اندازه کوچکتر از  50ميليمتر
کوچک ،میان  50تا  100ميليمتر متوسط و بزرگتر از  100ميليمتر ،بزرگ اندازه
در نظر گرفته ميشود .اندازهگيري ابعاد پوسته و دیگر موارد مورد نياز در اين
پژوهش توسط کوليس و خطکش انجام و برحسب ميليمتر در جدول  1نمايش
داده شده است.
 -4بحث

اویسترها از موجودات بسیار سازگار با محیط هستند .آنها میتوانند تغییرات
گسترده محیطی مانند دما ،شوری ،بار رسوبی و اکسیژن محلول در آب را تحمل
کنند ( .)Hoffman, et al.,1978; Lam & Morton, 2004; El-Hedeny, 2005این
موجودات دوکفه نامساوی راست و چپ دارند و معموال توسط کفه چپ که
بزرگتر و ستبرتر است به کف بستر چسبیده و از فیتوپالنکتونهای موجود در ستون
آب تغذیه میکنند ( .)Kauffmann, 1969این موجودات بسته به شرایط محیطی
از جمله انرژی آب ،جنس کف بستر و نرخ رسوب گذاری حوضه ریختهای
متفاوتی نشان میدهند که پایه بازسازی شرایط محیط دیرینه آنهاست (;Mayr, 1966
 .)Seilacher, 1984 & 1985; Stenzel, 1971این دوکفهایها معموال بهصورت طیفی
از انواع ایستاده ) (mud-stickersتا خوابیده ) (Reclinersدر رسوبات دیده میشوند
که این مورد بازتابی از کاهش نرخ رسوب گذاری حوضه در طی دوران زندگی
آنهاست (( ،)Stenzel, 1971; Seilacher, 1984; Machalski, 1998شکل  .)5به
گونهای که فرمهای کشیده با پوستههای به نسبت ستبر که بهصورت عمود درون
رسوبات قرار میگیرند در محیطهای با نرخ رسوبگذاری باال و پرانرژی دیده
میشوند .فرمهای فنجانی شکل بزرگ با پوستههای ستبر که بهصورت خوابیده و
آزاد روی کف بستر زیست میکنند نشانگر محیطهای با نرخ رسوبگذاری کم
و انرژی پایینتر هستند .با افزایش ژرفا و درپی آن کاهش بیشتر نرخ رسوبگذاری
و انرژی محیط ،بهتدریج فرمهای فنجانیشکل کوچک و در پایان انواع مسطح با
پوستههای نازکتر نمود مییابند.
در منطقه مورد مطالعه فرمهای بزرگ با پوستههای ستبر و شکلهای فنجانی،
بادبزنی و کشیده فراوانی باالیی دارند که این مورد نشاندهنده محیطهای با نرخ
رسوبگذاری و انرژی متوسط است .از سوی دیگر وجود صدفهای کامل با
کفههای راست و چپ متصل به هم ،بدون آثار سایش نشان میدهد که این مجموعه
بهصورت درجا دفن شده است (;Boucot et al., 1958; Seeling & Bengtson, 1999
.)Mancini, 1978

اويسترها در زمان اليگوميوسن بهفراواني وجود داشته و در برخي نواحي
اليههاي غني از پوسته را تشکيل دادهاند که میتوان تا فواصل طوالنی آنها را
تعقيب کرد .اويسترهاي ميوسن مطالعه شده در حوضه زاگرس ايران از نقاط
ديگر تتيس و مديترانه نيز گزارش شده اند و بهویژه همانندی زيادي به اويسترهاي
شناساييشده از نواحي مصر و ترکيه دارند .از آنجا که اين اويسترها در منطقهای میان
خاور  -باختر تتيس قرار گرفتهاند اهميت ويژهاي دارند ،بهگونهای که با استفاده از
اطالعات بهدست آمده از گسترش آنها ميتوان جغرافياي ديرينه مربوط به حوضهای
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که در آن نهشته شدهاند را تعيين کرد .بازسازيهاي جغرافياي ديرينه حوضه
تتيس نشان از آن دارد که در طي ميوسن منطقه مطالعهشده در کناره اوراسيايي
( )Eurasian margineباريکه تتيس قرار داشته و دست کم تا بورديگالين پسين
نواحي خاور و باختر تتيس را به يکديگر متصل ميکرده است (شکل .)6در زمان
بورديگالين پسين ،اين باريکه بهدليل برخورد صفحات عربستان -آفريقا و ايران-
اوراسيا بسته شده است ).(Harzhauser, 2007
با توجه به پالنکتون بودن الرو اويسترها ،میتوان نتيجه گرفت که در طي زمان
ميوسن باريکههای آبی ( )Seawaysمیان برخی از نواحی تتيس و منطقه شمال
بندرعباس وجود داشته که سبب مهاجرت اين الروها ،در طول اين حوضهها شده
است .پراکندگی جغرافيايي اين اويسترها در برخی از نواحی در جدول  2آورده
شده است.
-5نتيجه گيري
بر پایه بررسيهاي فسيلشناسی 7 ،گونه

Cubitostrea frondosa, Cubitostrea

dubertreti, Cubitostrea digitalina, Crassostrea gryphoides, Hyotissa virleti,

 Ostrea vesitataو Ostrea plicatulaمتعلق به  4جنس از خانوادههای
ش زادهمحمود) شناسايي و
و  Gryphaeidaeبراي اولين بار از شمال بندرعباس (بر 
گزارش شد .سن نهشتههاي داراي اين مجموعه اويستري بر پایه روزنبران موجود که
میتوان آنها را با زون زيستي  Borelis melo curdica – B. melo meloانطباق داد،
بورديگالين پيشنهاد شده است.
چیره بودن روش زندگی خوابيده ( )Reclinerدر اين مجموعه فسيلی نشان از
زيست اين موجودات در کف بستری نرم و با نرخ رسوبگذاري متوسط تا پايين
دارد .ستبر بودن پوسته و نرخهاي باالي رشد در آنها نيز نشاندهنده شوري باالي
محيط و قرارگرفتن بيشتر اين موجودات در معرض فرسايشهاي زيستي است که
وجود آثار فرسايش زيستي  Gastrochaenolites isp.و Endobia isp.در پوستههاي
مورد مطالعه اين ادعا را تأیید میکند .حفظشدن کفههای راست و چپ با هم و
در برخی موارد ،تعداد تقريباً مساوي کفههاي راست و چپ نشاندهنده دفن شدن
اين مجموعه بهصورت درجاست .کم بودن آثار شکستگي و سايش در نمونههاي
مورد مطالعه ،موارد یادشده در باال را تأييد ميکند .همانندی زیاد میان اويسترهاي
مطالعهشده در برش زادهمحمود و دیگر نواحي تتيس (مصر و ترکيه) ،نشان از
وجود ارتباطات دیرینجغرافيايي قوي در اين فاصله زماني دارد که سبب جابهجايي
الروهاي اين دوکفهايها میان نواحي یادشده ،شده است.
Ostreidae

Systematic palaentology
Phylum Mollusca Linnaeus, 1758
Class Bivalvia Linnaeus, 1758
Subclass Pteriomorphia Beurlen, 1944
Order Pterioida Newell, 1965
Superfamily Ostreoidea Rafinesque, 1815
Family Ostreinae Rafinesque, 1815
Genus Cubitostrea Sacco, 1897
Cubitostrea digitalina Eichwald, 1830
Pl. 1, Figs f-h
Type species: 1832 Ostrea cubitus Deshayes, 1832.
Synonym: 1830 Ostrea digitata Eichwald p. 213.
1936, Ostrea digitata Cox p. 47.
2005, Cubitostrea digitalina El-Hedeny p. 723.

ويژگیهای عمومی :کوچک تا متوسط ،شکل بیرونی انحنادار ،کمانی تا مثلثیشکل،

فاطمه حسيني پور و همکاران

کفه راست مسطح تا کمی محدب ،کفه چپ بهطور نامشخص کيلدار ،بخش عقبی
مقعر و کناره جلويي گردشده ،در اشکال مثلثی ديواره ستبر ،کفه راست به شدت
محدب ،مرتفع و کمی گردشده ،با کنارههای مسطح  ،بدون ريب و دارای خطوط
رشد هممرکز ،کفه چپ با کنارههای مواج دارای خطوط رشد و خطوط شعاعی
( )ribsطويل ،حضور کوماتا در دو سوی خط لوال ،اثر ماهيچه بسته کننده از کامايی
( )comma-shappedتا لوبيايي ( )reniformشکل متغير ،حک شده در امتداد کناره عقبی.
تعداد :دو کفه چپ.
برای آگاهی از ابعاد اندازهگيریشده و پراکندگی جغرافيايی گونههاي شناساييشده
به جدولهای  1و  2مراجعه شود.
توصيف :اندازه پوسته متوسط ،مثلثیشکل و ستبر ،بخش عقبی مقعر و بخش جلويي محدب
و گردشده ،نواحی ليگامنت تقريبا ژرف ،رزيليوم کفه چپ مثلثيشکل ،اثر ماهيچه
بستهکننده تقريبا مرکزی و شکل آن نامشخص (پوشيدهشده توسط رسوبات) ،کناره
عقبی انحنادار و مقعر ،دارای خطوط رشد و خارهای درشت ).(sample SHBK.MF02
انحنای زياد بخش عقبی ،شمار ريبهای کم و تضرس کم لبه کناره و نیز خارهای
درشت پراکنده در سطح بيرونی پوسته سبب اختالف اين گونه نسبت به گونه تيپ
شده است.

Cubitostrea frondosa Eichwald 1830.
Pl. 1, Figs a-e
Synonym: 1828 Ostrea frondosa Vredenburg, 1928, p. 427.
1829 Ostrea frondosa de Serres, 1829, p. 137.
2005 Cubitostrea frondosa El-Hedeny, 2005, p. 723.

توصيف :پوسته به نسبت ستبر با اندازه متوسط ،قاشقی شکل ،دارای دو کفه نامساوی،
کفه راست تقريبا ٌ نازک و مسطح ،کفه چپ بزرگتر ،ستبرتر و کمی محدبتر با
تحدب بیشینه در نزديک نوک ،تزیينات در بردارنده خطوط شعاعی کام ً
ال آشکار،
خطوط رشد هممرکز و خارهای گسترشيافته ،اثر ماهيچه بستهکننده  Dشکل و اندازه
آن در حدود شش ميليمتر ،حکشده در نزديک کناره عقبی ،نواحی ليگامنت
گسترده وکم ژرفا.
تعداد خطوط رشد در اين گونه نسبت به گونه  Cubitostrea digitalinaبيشتر و
فواصل میان آنها نيز کم است .در اين گونه اين خطوط با نظم خاصي از نزديک
نوک تا کوميسور امتداد يافتهاند .افزونبر اين انحنای کم بخش عقبی وگستردگي
بيشتر نواحي ليگامنت سبب تمايز اين گونه نسبت به گونه یادشده ،شده است
).(samples SHBK.MF03, SHBK.MF11, SHBK.MF14

تعداد 7 :نمونه کامل فسيلشده دارای کفههای راست و چپ با هم 8 .کفه چپ و
 5کفه راست خوب حفظشده.
Cubitostrea dubertreti Roman & Comm 1940.
)(Pl. 3, Figs g-k
Synonym: 2005 Cubitostrea dubertreti El-Hedeny, 2005 p. 723.

توصيف :اندازه متوسط ،تقريبا مثلثيشکل ،کفه چپ ستبر ،محدب تا مقعر ،کناره عقبی
ستبر و کناره جلويي نازک ،بخش عقبي انحنادار ،نواحی ليگامنت تقريبا ژرف و
مثلثيشکل ،اثر ماهيچه بستهکننده بزرگ و دايرهایشکل با قطر تقريبا  18ميلیمتر ،کفه
راست مسطح تا مقعر ،نازکتر از کفه چپ ،تزیينات دربردارنده خطوط رشد هممرکز
و خطوط شعاعي ناآشکار که فاصله میان آنها نامشخص است ،ناحيه متصلشونده
کفه چپ بهنسبت بزرگ ( .)samples SHBK.MF12, SHBK.MF13ستبرتر بودن
پوسته ،نبود خارهای درشت ،خطوط رشد هممرکز کامال مشخص و ناحيه اتصال
بزرگ کفه چپ سبب تمايز اين گونه از گونه  Cubitostrea digitalinaشده است.
تعداد 6 :نمونه کامل فسيل شده دارای کفههای راست و چپ با هم 6 ،کفه چپ
خوب حفظ شده و  4کفه راست.

Genus Crassostrea sacco 1897, p. 15.
Crassostrea gryphoides Schlotheim 1813.
Pl. 2, Figs f-h
Type species: Crassostrea virginica Gmelin, 1791.
Synonym: 1813 Ostracites gryphoides Schlotheim, 1813.
1936 Ostrea (Crassostrea) gryphoides Cox, 1936 p. 48.
1958 Ostrea gryphoides Azzaroli, 1958 p. 108.
2005 Crassostrea gryphoides El-Hedeny, 2005 p. 723 .

ويژگی های عمومی :پوسته نامتقارن ،کفه راست مسطح با لوالی به نسبت کوچک،
کفه چپ بزرگ و مقعر با لوالی بزرگ ،دارای حفره منقاری گسترش يافته در
کفه چپ ،شکل بیرونی پوسته متغير ،معموال مستقيم يا کمی انحنادار ،باريک و
قاشقیشکل ،دارای خطوط رشد و خطوط شعاعی در کفه چپ ،نبود کوماتا ،اثر
ماهيچه بستهکننده کمانی تا لوبيايیشکل ،در موقعيت عقبی -شکمی.
توصيف :پوسته قاشقیشکل و طويل ،کفه راست کمی محدب ،کشيده و نازک،
کناره شکمی گردشده و کناره عقبی مستقيم تا کمی مقعر ،اثر ماهيچه بستهکننده کفه
راست هاللیشکل ،حکشده نزديک کناره عقبي ،نبود کوماتا .تزیينات دربردارنده
خطوط رشد و ريبهای نامشخص .اين گونه با داشتن ناحيه ليگامنت کم ژرفاتر
و با ارتفاع کم و همچنين قرار گرفتن اثر ماهيچه بستهکننده کفه راست در محلی
نزديکتر به نوک ،از گونه نوع متمايز شده است(.(sample SHBK.MF07
تعداد :يک کفه راست.
Ostrea plicatula Gmelin 1791.
)(Pl. 3, Figs a-c
Type species: Ostrea edulis, SD ICZN, Opin.94.
Synonym: 1791 Ostrea plicatula Gmelin,1791 .
2005 Ostrea plicatula El-Hedeny, 2005 p. 723.

ويژگیهای عمومی :اندازه متوسط تا بزرگ ،شکل خارجی بیرونی پوسته متغير(هاللی،
طويل يا  Dشکل) ولی بيشتر تمايل به دايرهای شکل و مسطح ،کفه راست مسطح تا
کمی محدب ،کفه چپ کمی محدب و بدون حفره منقاری ،تزیينات شامل خطوط
رشد و خطوط شعاعی ،نبود خارهای لولهای طويل ،نواحی ليگامنت کفه چپ ژرف
و عموما مثلثیشکل و بلندتر از ارتفاع صدف ،حضور کوماتا ،اثر ماهيچه بستهکننده
دايرهای تا بيضوی و گاه هاللیشکل.
توصيف :اندازه پوسته متوسط و شکل بیرونی آن  Dشکل ،کناره شکمی گردشده و
کناره پشتی تقريبا مستقيم،کفه چپ ستبر و محدب با حفره منقاری بسيار کم ژرفا و
دارای کوماتا ،نواحي ليگامنت کفه چپ ژرف و مثلثيشکل ،اثر ماهيچه بستهکننده
کوچک و دايرهای شکل و حکشده نزديک به کناره عقبی ،نواحی اتصال کفه چپ
کوچک و محل پیدایش آن در نوک ) D .(sample SHBK.MF01شکل بودن پوسته
و وجود حفره منقاری کم ژرفا در کفه چپ و همچنين نامنظم بودن الگوی ريبهای
شعاعی در کفه چپ سبب تمايز اين گونه نسبت به گونه تیپ شده است.
تعداد :دوکفه چپ خوب حفظ شده.
Ostrea vestita Fuchs 1882.
(Pl. 2, Figs a-e).
Synonym: 1928 Ostrea vestita Vredenburg, 1928, p. 428.
2005 Ostrea vestitata El-Hedeny, 2005, p. 723.

توصيف :پوسته دايرهای شکل و اندازه آن متوسط ،کفهها به شدت نامتقارن ،کفه
چپ محدب و ستبر و دارای خطوط رشد هممرکز و خطوط شعاعی ،کفه راست
مقعر ،نازک و بدون خطوط رشد هممرکز ،رزيليوم مثلثیشکل ،اثر ماهيچه
بستهکننده دايرهای شکل و کوچک (حدود  6ميلیمتر قطر) ،در موقعيت پشتی
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) .(sample SHBK.MF10دايرهای شکل بودن پوسته ،آشکار و زيادتر بودن خطوط
شعاعی روی سطح بيرونی کفه چپ و نامشخص بودن کوماتا روی کناره درونی کفه
چپ سبب تمايز اين گونه از گونه  Ostrea plicatulaشده است.
تعداد مطالعه شده  5:نمونه کامل فسيل شده دارای کفههای راست و چپ با هم8 ،
کفه چپ و  6کفه راست خوب حفظشده.
Family Gryphaeidae Vialov 1936.
Genus Hyotissa Stenzel 1971.
Hyotissa virleti Deshayes 1832.
)(Pl. 3, Figs d-f
Type species: Mytilus hyotis Linne, 1758.
Synonym: 1832 Ostrea virleti Deshayes, 1832.
1921 Ostrea virleti Vredenburg, 1921, p. 294.
1928 Ostrea virleti Vredenburg, 1928, p. 426.
1936 Ostrea (Lopha) virleti Cox,1936, p. 49.
1939 Ostrea virleti Douglas, 1936, p. 6.
1958 Ostrea virleti Azzaroli, 1958, p. 107.
2005 Hyotissa virleti El-Hedeny, 2005, p. 723.

ويژگیهای عمومی :اندازه پوسته متوسط تا بزرگ (بیشتر ارتفاع میان  80تا 90
ميليمتر) ،شکل بيرونی پوسته متغير ،بیشتر تقريبا کروی تا تخممرغیشکل و بهطور
کمیاب قاشقیشکل ،کفه چپ کمی محدبتر از کفه راست ،تزیينات دربردارنده

خطوط شعاعی دوشاخه و در برخی گونهها خارهای لولهای طويل (.)spine hyote
کناره کوميسور مواج و ناصاف ،ناحيه متصلشونده ( )Attachment areaبزرگ تا
خيلی بزرگ ،کوماتا طويل و کرمیشکل(samples SHBK.MF04, SHBK.MF05,
.)SHBK.MF08

توصيف :شکل بیرونی پوسته تقريبا ٌ دايرهای شکل ،کنارههای پوسته دارای
چينخوردگيهای نامنظم ،تزیينات دربردارنده خطوط رشد و خطوط شعاعی دو
شاخه ،کفه چپ ستبر و دارای ناحيه اتصال بزرگ ،نواحي ليگامنت کفه چپ گسترده
و رزيليوم مثلثيشکل ،اثر ماهيچه بستهکننده دايرهای شکل و ژرف ،در موقعيت تقريبا
مرکزی تا کمی عقبی.
نبود خارهای بزرگ لولهایشکل و چينخوردگی نامنظم کناره پوسته سبب
جدايش اين گونه از گونه  Hyotissa hyotisشده است.
    تعداد 10 :کفه چپ خوب حفظشده ،و  7کفه راست.
سپاسگزاری
در پايان الزم ميدانيم از دانشگاه پیامنور برای پشتیبانی مالی از این پژوهش در
قالب یک طرح پژوهشی سپاسگزاری نموده و همچنین از آقای پروفسور مجدي
الهيدني (دانشگاه اسکندريه مصر) برای همیاری در شناسايي نمونهها و ارایه
منابع مفيد و از آقاي دکتر پيمان رضايي (عضو هيات علمی دانشگاه هرمزگان)
برای راهنمايی و یاریهایشان در عمليات صحرايي و پيشنهادات سازنده ايشان
سپاسگزاری کنیم.

A

شکل (A -1رخنمونی از اليه آهک مارنی دارای اويسترهای دفن شده بهصورت درجا در برش چينهشناسی زادهمحمود در شمال بندرعباس؛
 )Bنمودار نشاندهنده درصد فراوانی نسبی اويسترهای فنجاني -بادبزني و کشيده در منطقه مورد مطالعه.
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شکل  -2ستون چينهشناسي برش زادهمحمود در انتهای جنوب خاوری حوضه زاگرس.
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شکل  -3راه های دسترسی به ناحيه مورد مطالعه.

شکل – 4ويژگيهاي درونی و بیرونی پوسته اويسترها ).(Aqrabawi, 1993

شکل  -5بازسازي موقعيت زيستی اوستریيدآ در محيطهای رسوبی.
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Specimen

Valve

H

L

L/H

Ih

II

Dlm

Dlp

SHBK.MF01

left

72

57

0.79

20

18

13

43

SHBK.MF02

Left

73

48

0.65

15

21

14

64

SHBK.MF03

Left

62

56

0.90

6

12

18

55

SHBK.MF04

Left

67

53

0.79

7

19

24

58

SHBK.MF05

Left

85

66

0.77

10

18

15

79

SHBK.MF06

Left

93

56

0.60

20

26

21

52

SHBK.MF07

Right

73

42

0.57

11

18

15

61

SHBK.MF08

Left

90

78

0.86

11

20

25

81

SHBK.MF09

Left

70

69

0.98

12

26

21

56

SHBK.MF10

Left

73

57

0.78

17

22

23

55

SHBK.MF11

Left

77

55

0.71

15

27

22

63

SHBK.MF12

Left

83

53

0.63

18

24

13

60

SHBK.MF13

Left

74

56

0.75

10

20

15

60

SHBK.MF14

Left

79

54

0.68

15

22

19

59

. ابعاد اندازهگيريشده پوستههاي اويستر مورد مطالعه در اين نوشتار-1 جدول

 نقشه جغرافياي دیرین حوضه تتيس و نواحی مجاور آن در زمان ميوسن-6 شکل

:L ،) طويلترين فاصله میان کناره پشتي و شکمي (ارتفاع پوسته:H :اختصارات

.)Harzhauser, 2007 (برگرفته از

 نسبت ارتفاع بر بلندترين طول:H/L ،)خط عمود بر ارتفاع پوسته (طول پوسته
 فاصله میان ناحيه:Dlm ، طول ليگامنت:II ، ارتفاع ليگامنت:Ih ،اندازهگيريشده
. فاصله میان ناحيه ليگامنت وکوميسور:Dlp ،ليگامنت و اثر ماهيچه بستهکننده

.(Kora Abdel-Fattah, 2000)  پراکندگی جغرافيايی اويسترهای مطالعهشده در برخی از نقاط جهان-2 جدول
Name

Cubitostrea
digitalina

Cubitostrea
frondosa
Cubitostrea
dubertreti
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Country

Time interval

Authors

Pakistan

Late/Upper Miocene

Vredenburg,1925

Poland

Middle Miocene (Badenian)

Studencka, 1994

Germany (North Rhein-Westfalia)

Early to middle Miocene

Wienrich, 1997

Iran

Early to Late Miocene

Cox, 1936.

Egypt n

Burdigalia

Kroh & Nebelsick, 2003

Bulgaria

Middle Miocene

Popov, Gontsharova, Nikolov & Studencka. 1996

Slovakia

Badenian

Sabol & Holec, 2002

Egypt(Rudeis Formation).

Middle Miocene

El-Hedeny, 2005

Turkey

Middle Miocene

Hoşgör, 2008

Egypt and Somalia

Early-Middle Miocene

El-Hedeny, 2005, Azzaroli, 1958

France (Aquitaine Region)

Langhian

Sacco, 1897

Libya

Middle Miocene

Megerisi& Mamgain. 1980

Egypt

Middle Miocene

El-Hedeny, 2005

Egypt

Burdigalian-Pliocene

El-Hedeny, 2005; Kora & Abdel-fattah, 2000

Italy

Early/Lower Pliocene

Dieni & Omenetto. 1960
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2 ادامه جدول
Name

Crassostrea
gryphoides

Country

Time interval

Authors

Iran

Early Pliocene

Cox,1936

Libya

Middle Miocene

Megerisi & Mamgain. 1980

Somalia

Middle Miocene

Azzaroli,1958

Egypt

Middle Miocene

El-Hedeny, 2005;

Pakistan

Pliocene

Hunting Survey Corporation,1961

France (Aquitaine Region)

Langhian

Ginsburg, 1967

Madagascar

Early to Middle Miocene

Savage &Tewari, 1977

Greece

Tortonian

Dermitzakis and , Georgiades-Dikeoulia, 1987

Israel

Late/Upper Miocene

Blake. 1935

Austria

Burdigalian

Mandic & Steininger,2003

Ostrea plicatula

Iran

Late Miocene

Cox,1936

Ostrea vestita

Egypt

Middle Miocene

El-Hedeny, 2005

France

Early/Lower Pleistocene

de Lumley, 1988

Sudan

Pleistocene

Nardini, 1934

Egypt

Early/Lower Pliocene

Kora & Abdel-Fattah. 2000

Iran

Late/Upper Miocene

Cox,1936

Madagascar

Early/Lower Miocene

Savage & Tewari. 1977

Myanmar

Late/Upper Eocene

Vredenburg, 1928

Hyotissa virleti

Plate 1
Figs.a-e:

Cubitostrea

frondosa

(DE SERRES, 1839).a: left valve,
external view. b: right valve, external
view.c: right valve, internal view.d:
left valve, internal view e: lateral
view .Figs f -h: Cubitostrea digitalina
(EICHWALD, 1830) f: left valve ,
external view.g: left valve, internal
view.h: left valve, lateral view.
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Plate 2
Figs a-e: Ostrea vesitata (FUCHS,
1883) a: left valve, external view.b:
right valve, external view.c: right valve,
internal view.d: left valve, internal
view.e: lateral view. figs f-h: Crassostrea

gryphoides (SCHLOTHEIM, 1813). f:
right valve, external view.g: right valve,
internal view.h: right valve, lateral view.

Plate 3
Figs a-c. Ostrea plicatula (GMELIN
, 1791). a: left valve , external view.b:
left valve, internal view.c: left valve,
lateral view. figs d-f: Hyotissa virleti
(DESHAYER, 1832). d: left valve,
external view.e: left valve, internal
view.f: left valve, lateral view. figs
g-k: Ostrea (Cubitostrea) dubertreti
(ROMAN, 1940). g: left valve, external
view.h: right valve, external view.i:
right valve, internal view.j: left valve,
internal view.k: lateral view.
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Abstract
The Guri limestone member of the Mishan formation in SE of Zagros Basin (N of Bandar-e-Abbas) consists of the thick bedded limestone bearing oyster shells. Seven species of Ostreidae and Gryphaeidae belonging to four genera of Crassostrea, Cubitostrea, Ostrea and Hyotissa were
identified as: Cubitostrea frondosa, Ostrea (cubitostrea) dubertreti, Cubitostrea digitalina, Crassostrea gryphoides, Hyotissa virleti, Ostrea
vesitata and Ostrea plicatula. These fossils are reported from the Zagros Basin for the first time. These deposits assign to a Burdigalian age
based on the presence of Borelis melo curdica. The reclining mode of life, adjacent right and left valves and rare erosion traces on shells indicate
an in situ buried in hyper saline shallow and near shore water with moderate to low sedimentation rate. The early Miocene oyster assemblages
similar to this studied assemblage have been reported from the other parts of Tethys showing a seaway connected to Tethys during the early
Miocene. Therefore, the oysters can be used for the Paleogeographical correlation in the early Miocene deposits.
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