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زمستان 90، سال بیست و یکم، شماره 82، صفحه 95 تا 102

چكيده
مقاطع  به طور كلي گاستروپود هاي  است.  شناسايي شده  چينه اي  واحد سنگ   3 سازند آسماري  از رسوبات  داخلي  فارس  ناحيه  در  رونيز  و  چينه شناسي شمس آباد  مقاطع  در 
 7 آن  مياني  و  زيرين  بخش هاي  در  دارند.  تعلق   Mesogastropoda, Neogastropoda, Architaenioglossa, Sorbeoconcha راسته  به چهار  رونيز  و  چينه شناسي شمس آباد 
 2 مياني  در بخش  به سن چاتين،  زيرين  در بخش  از گاستروپودها  زير جنس  و يك  در مجموع 4 جنس  است كه  داده شده  تشخيص  از گاستروپودها  زير جنس   3 و  جنس 
با گونه هاي روز ن بران از جمله جنس و 2 زير جنس به سن اكي تانين  و يك جنس در بخش بااليي سازند جهرم به سن ائوسن مياني )مرز زيرين سازند آسماري( كه همراه 

Orbitolites camplanatus, Somalina stefunini, Rhapydionina urensis ديده شده است. سن گاستروپودهاي سازند آسماري در منطقه مورد مطالعه،  با زيست زون هاي  

روز ن بران همراه با آنها كه شامل  زيست زون Nummulites fichteli – Nummulites intermedius – Nummulites vascus assemblage – zone به سن چاتين و زيست زون  
Austroterillina  howchini – Peneroplis  evolutus  assemblage – zone  به سن اكي تانين است، يكسان است. گاستروپود هاي تشخيص داده شده در مقاطع به ترتيب از قديم به جديد 

Olivella sp., Mitra sp., Ampullina sp., Ampullospira sp., Campanile sp., Strombus sp., Natica sp., Tortoliva sp., Lithoconus sp., Dendroconus sp.:عبارتند از
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1-مقدمه
قرار  سازند جهرم  بر روي  فرسايشي  ناپيوستگي  با  فارس  منطقه  در  سازند آسماري 
مي گيرد. برش نمونه سازند آسماري براي اولين بار توسط Richardson در تنگ گل 
ترش روي دامنه باختری تاقديس كوه آسماري بررسي شد كه در برش نمونه فقط 
بخش مياني و بااليي سازند آسماري وجود دارد. Thomas (1948) سن سازند آسماري 
را از اليگوسن تا بورديگالين بيان و سپس سازند آسماري را به سه بخش آسماري 
پاييني با سن اليگوسن، آسماري مياني با سن اكي تانين از ميوسن و باالخره آسماري 
بااليي با سن بورديگالين تقسيم كرده است )مطيعي، 1372 و درويش زاده، 1385(.

2-روشمطالعه
همراه  رسوبات  از  ميكروسكوپي  نازك  مقاطع  تهيه  بر  افزون  پژوهش  اين  در 
از  نازك  مقاطع  تهيه  همچنين  و  همراه  روزن بران  شناسايي  و  مطالعه  و  گاستروپودا 
دقت  به  سازي،   آماده  و  شستشو  از  پس  گاستروپودا  نمونه هاي  گاستروپودا،  پوسته 
مورد بررسي و مطالعه قرار گرفت و تمامي متغيرهاي شاخص، شناسايي و به دقت 
بررسي شده است و همچنين با نمونه هاي معرفي شده نوع اوليه مقايسه و مورد بررسي 
قرار گرفته است. قابل توجه است كه نمونه هاي مورد مطالعه با بسياري از نمونه هاي 

مختلف در اروپا و بويژه موزه لندن نيز مقايسه شده است.

3-بحث
3-1.موقعيتجغرافياييوزمينشناسيمقاطعچينهشناسيموردمطالعه

قرار  فارس  استان  در  شيراز  خاور  جنوب  ناحيه  در  مطالعه  مورد  چينه شناسي  مناطق 
دارند. مقطع چينه شناسي رونيز در محدوده ميان ´E 53˚ 25 و ´N 29˚ 19 و مقطع 
چينه شناسي شمس آباد در محدوده ميان ´E 53˚ 23 و´N  29˚ 13 از مسير راه اصلي 

شيراز- استهبان قابل دسترسي است. 

با توجه       مرز زيرين سازند آسماري با سازند جهرم ناهمساز فرسايشي است كه 
مرز  در  جهرم  سازند  سن  جهرم،  سازند  بااليي  اليه هاي  در  روزن بران  مطالعات  به 
اين  در  پسين  ائوسن  دقيق تر  عبارت  به  و  است  مياني  ائوسن  آسماري  سازند  با  آن 
با  سازند آسماري  بااليي  مرز  مي شود.  ديده  چينه شناسي  نبود  به صورت يك  مرز،  
سازند رازك ناهمساز است و با وجود اليه هاي آهكي- ماسه اي سرخ رنگ به همراه 
گرهك های )ندول( اكسيد آهن در قاعده سازند رازك مشخص مي شود. در برش 
مورد مطالعه از نظر چينه شناسي، كهن ترين واحد هاي رخنمون يافته سازند جهرم،  و 
جوان ترين سازند، رازك است كه در محدوده سني اليگوسن پسين تا ميوسن پيشين 

قرار دارند )شكل هاي 1، 2 و3(.
مورد چينهشناسي مقاطع در شده شناسايي گاستروپودهاي معرفي .2-3

مطالعه
به طور كلي گاستروپود هاي شناسايي شده سازند آسماري درمقاطع چينه شناسي شمس آباد 
 Mesogastropoda, Neogastropoda, Architaenioglossa, و رونيز متعلق  به چهار راسته
دارند.  قرار  اكي تانين  تا  چاتين  سني  محدوده  در  كه  هستند،   Sorbeoconcha

 Ampullina sp., Ampullospira sp., گـاستـروپـودهـاي  جنس هــاي    
چينه شناسي  مقاطع  زيرين  بخش  در   Strombus sp., Campanile sp., Mitra sp.,

رسوبات  مي دهند  نشان  را  چاتين  سن  كه  شده اند  شناسايي  مطالعه    مورد 
 Nummulites دربرگيرنده و همراه آنها نيز از نظر وجود روزن بران، شامل زيست زون
  fichteli – Nummulites intermedius – Nummulites vascus assemblage – zone

 Austroterillina howchini – Peneroplis evolutus است. در بخش مياني، زيست زون
  Mesogastropoda, Neogastropoda به سن اكي تانين، دو راسته assemblage – zone

  Dendroconus sp. نام هاي  با  بر مي گيرد كه شامل 2 جنس و 2 زير جنس  را در 
  James & Wynd, 1965;)هستند  Natica sp., Tortoliva sp., Lithoconus sp.,
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معرفي گاستروپودهاي سازند آسماري در برش های چینه شناسي شمس آباد و رونیز  ...

 .(Loblish & Tappan, 1988;  Rahaghi, 1983;  Adames & Bourgeois, 1967

 Orbitolites camplanatus, چون  روزن برانی  وجود  با  جهرم  سازند  بااليي  بخش 
Somalina stefunini, Rhapydionina urensis به سن ائوسن مياني مشخص مي شود 

كه در آن جنس .Olivella sp متعلق به راسته Neogastropoda وجود دارد )شكل 4(. 
3-3.توصيفسيستماتيكگاستروپودهايشناساييشدهدرمقاطعچينهشناسي

موردمطالعه
Class  Gastropoda Cuvier 1797

Subclass Orthogastropoda Ponder and Lindberg 1997

Superorder Caenogastropoda Cox 1959

Order Neogastropoda Thiele 1929

Superfamily  Olivoidea Troschel 1869

Family Olividae Latreille 1825

Genus Olivella Swainson 1831

Plate 1, fig.1

بسيار كشيده،  با دهانه  ميلي متر  داراي طول 63  مقطع شمس آباد  اين جنس در        
است  زياد  پيشين  پيچش  با  پيچش  دور  آخرين  فاصله  است.  راست گرد  و   باريك 
تا  دانين  از  جنس  اين  زماني  گستره  مي شود.  ديده  آن  در  پيچش  دور   3  و 
هولوسن است و در منطقه مورد مطالعه در بخش بااليي سازند جهرم به سن ائوسن 
گونه هاي به  مي توان  گاستروپود  اين  همراه  روزن بران  از  است.  شده  ديده  مياني 

   Orbitolites camplanatus, Somalina stefunini, Rhapydionina urensis

است شده  گزارش  اندونزي  كشور  در  مياني  ائوسن  سن  به  جنس  اين  كرد.  اشاره 
.(www.naturkundemuseum-berlin.de) 

Superorder Caenogastropoda Cox 1959

Order Neogastropoda Thiele 1929

Suborder Hypsogastropoda Ponder and Lindberg 1997

Superfamily Muricoidea de Costa 1776

Family Mitridae Swainson 1831

Genus Mitra Lamarck 1798

Plate 1, fig.2

و  دهانه كشيده  مي رسد.  مقطع شمس آباد  در  ميلي متر   79 به  اين جنس  طول        
كه  موربي  يا  طولي  تزئينات  دارد.  وجود  آن  در  پيچش  دور   4 و  راست گرد 
 .(Transverse ornament) مي شود  ديده  آن  در  كرده  قطع  را  درز  خطوط 
مانند روزن برانی  با  همراه  و  است  هولوسن  تا  دانين  از  آن  زماني  گسترش 
اليگوسن  به سن  ايتاليا  در  .Pearhapydionina delicate ,Rusella sp ديده مي شود 

است چاتين  شمس آبـاد  چينه شنـاسي  مقطع  در  آن  سن  و  است  شده  گـزارش 
.(Harzhauser, 2007(

Superorder Caenogastropoda Cox 1959

Order Architaenioglossa Haller 1890

Superfamily Ampullinoidea Cossmann 1918

Family Ampullinidae Cossmann 1918

Genus Ampullina Férussac 1822

Plate 1, figs.3-4

)برجسته(  پيچش هاي محدب  با  پيچش  4 دور  داراي  ميلي متر،        طول آن 101 
طول  در  مانندي  كانال  درزهاي  است.  كوتاه  پيچش  و  كامل ژرف شده  طور  به  و 
دارد.  وجود  صدف  روي  بر  موربي  رشد  خطوط  و  مارپيچي  شيارهاي  و  پيچش 
راست گرد،  و   (pear-shaped) گالبي  شكل  به  كم و بيش  عرضي  مقطع  در  دهانه 
و  نازك  و لب خارجي  است  مشاهده  قابل   )parietal spout( آهيانه اي  لوله  به همراه 

باريك و در بسياري از جنس هاي خاص تيز است. لبه انحنادار لب داخلي به سمت 
)حفره(   fistula نزديكي  در  لبه  اين  ديگر  بخش هاي  است.  بسته شده  سطح صدف 
محدوده  بپوشانند.  را  همديگر  است  ممكن  كامل  يا  جزيي  به طور  و  هستند  ستبرتر 
با فسيل هايي چون را  پيشين است. مي توان آن  پليوسن  تا  آنيزين  از  اين فسيل  سني 

ايالت  در  پسين  اليگوسن  سن  به  و  يافت   Elphidium sp., Rotalia viennoti

Tamaulipas مكزيك و مجارستان وجود دارد (Okan & Hosgor, 2008). سن آن 

در مقطع چينه شناسي شمس آباد چاتين است كه بيشترين فسيل يافت شده به همراه 
Ampullospira در اين مقطع است.

Superorder Caenogastropoda Cox 1959

Order Architaenioglossa Haller 1890

Superfamily Ampullinoidea Cossmann 1918

Family Ampullinidae Cossmann 1918

Genus Ampullina Férussac 1822

Subgenus Ampullospira Harris 1897

Plate 1&2, figs.5-6

ميلي متر   63 و  ميلي متر   101 طول هاي  با  به ترتيب  نمونه  دو  جنس  زير  اين  از       
با  مشابهي  ويژگی های  داراي  كه  است  شده  يافت  آباد  شمس  و  رونيز  مقطع  در 
Ampullina، از جمله داشتن 4 دور پيچش با پيچش هاي محدب )برجسته( و كاماًل 

ژرف شده و اسپاير كوتاه است. درزهاي كانال مانندي در طول پيچش ديده مي شود، 
دهانه اي پهن و راست گرد دارد. در محدوده سني كارنين تا ميوسن پيشين قرار دارد 
(Ponder & Lindberg, 1997). اين زير جنس در اندونزي معرف سن ائوسن مياني، 

در هند، جامائيكا و ايالت كاليفورنيا در آمريكا معرف سن ائوسن پسين و در سومالي 
معرف سن ميوسن پيشين است. سن آن در مقطع چينه شناسي شمس آباد و رونيز چاتين 
تشخيص داده شده كه با اين سن در دنيا تاكنون گزارش نشده است و در مجموعه 
فسيلي .Elphidium sp. , Pearhapydionina delicate, Reusella sp  قرار مي گيرد .

Superorder Caenogastropoda Cox 1959

Order Sorbeoconcha Ponder and Lindberg 1997

 Suborder Discopoda Fischer 1884

Superfamily Campaniloidea Douvillé 1904

Family Campanilidae Douvillé 1904

Genus Campanile Fischer 1884

Plate 2, fig.7

دور،   5 از  بيشتر  پيچش  دورهاي  تعداد  و  ميلي متر   112 از  بزرگ تر  آن  طول       
و  مخروطي  صدف  است،  گوش  چهار  به  نزديك  و  گرد  و  راست گرد  آن  دهانه 
پيچش  دور  هر  فاصله  در  و  دارد  پلكاني  می باشد طرفين صدف حالت   Turriform

نمي توان در دو طرف  را  به طوري كه دو خط مستقيم  مقعر است  داراي كناره هاي 
آن مماس كرد در بخش شيارها داراي فرورفتگي محسوسي به سمت داخل است. 
اسپاير آن مرتفع و پيچش بدني نسبت به اسپاير بسيار كوچك تر  است. محدوده سني 
كرتاسه تا پليستوسن را شامل مي شود. سن اين جنس در مقطع شمس آباد چاتين تعيين 

.(Harzhauser, 2007) شده و به اين سن در عمان و يونان هم گزارش شده است
Superorder Caenogastropoda Cox 1959

Order Mesogastropoda

Suborder Hypsogastropoda Ponder and Lindberg 1997

Infraorder Littorinimorpha Golikov and Starobogtov 1975

Superfamily Stromboidea Rafinesque 1815

Family Stromboidea Swainson 1840

Genus Strombus Linne 1758

Plate 2, fig.8
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وحيد احمدی و همكاران

      صدف آن مخروطي و بزرگ و ديواره آن ستبر است، طول آن 118 ميلي متر با 3 
دورپيچش و دهانه بسيار كشيده و راست گرد، كه در پايان به كانال سيفوني كوتاهي 
ختم مي شود. پيچش بدني مخروطي در آن بسيار بلند است و  اسپاير مخروطي بسيار 
كوتاه است كه اين وضعيت نشان دهنده صدف از نوع Oboconical است )جعفريان، 
و همكاران، 1385(. در بخش درزها فرورفتگي بسيار ضعيفي ديدهه مي شود و شيب 
اسپاير بسيار بسيار كم است، اما در بخش پيچش بدني )قاعده صدف( شيب به طور 
ناگهاني افزايش يافته است. در مقطع چينه شناسي شمس آباد به همراه فسيل هايي چون 
.Pearhapydionina delicate ,Bigenrina sp  به سن چاتين وجود دارد و در حوضه 
مزوهلنيك يونان و حوضه اصفهان- سيرجان در ايران مركزي نشان دهنده سن چاتين 
را  تا عهد حاضر  ائوسن  زماني  گسترش   .(Harzhauser, 2001; 2004) است  پيشين 

دارد )خسروتهراني، 1374(.
Superorder Caenogastropoda Cox 1959

Order Mesogastropoda

Suborder Hypsogastropoda Ponder and Lindberg 1997

Infraorder Littorinimorpha Golikov and Starobogtov 1975

Superfamily Naticoidea Guilding 1834

Family Naticidae Guilding 1834

Subfamily Naticinae Guilding 1834

Genus Natica Scopoli 1777

Plate 2, fig.9

     صدف كم و بيش كروي با پيچش تخم مرغي شكل است. در مقطع شمس آباد 
طول آن به 39 ميلي متر مي رسد داراي 3 دور پيچش و اسپاير كوتاه و پيچش بدني 
بزرگ است. دهانه اي  راست گرد  دارد كه  به شكل نيم دايره بزرگ و پهني ديده 
مي شــود )Ray, 2008(. بدون سيفون است تزئينات آن شامل خطوط ظريف شعاعي 
است. آخرين پيچش به شدت گردشده و محدب است. نيمي از ناف به وسيله كالوس 
مسدود شده است )جعفريان و همكاران، 1385(. گسترش زماني فسيل هاي اين جنس 
زمان  به  متعلق  و  دارد   31 ارتفاع  هند  در  فسيل  اين  است.  هولوسن  تا  گيوتين  از  
بورديگالين است (Harzhauser, 2009). سن آن در مقطع شمس آباد اكي تانين است 
و همراه با فسيل هايي چون evolutus Peneroplis ، Austroterillina howchini  ديده 

شده است كه فقط در اين منطقه از دنيا به اين سن گزارش شده اند.
Superorder Caenogastropoda Cox 1959

Order Neogastropoda Thiele 1929

Suborder Hypsogastropoda Ponder and Lindberg 1997

Genus Tortoliva

Plate 2, fig.10

و  كشيده  آن  دهانه  عدد،   4 پيچش  دورهاي  تعداد  ميلي متر،   54 آن  طول       
راست گرد و  فاصله آخرين دور پيچش با پيچش پيشين زياد است. گسترش زماني 
آن از پريابونين تا اليگوسن پسين است. در ايتاليا سن پريابونين و در مجارستان سن 
تشخيص  اكي تانين  شمس آباد  مقطع  در  آن  سن  مي دهد.  نشان  را  پسين  اليگوسن 
روزن برانی  با  همراه  است.  نشده  گزارش  سن  اين  با  ديگري  جاي  در  و  شده  داده 
است شده  ديده   Rotalia trochidiformis,   Austroterillina howchini  مانند 

.(Www.newworldencyclopedia) (Ponder & Lindberg, 1997) 

Superorder Caenogastropoda Cox 1959

Order Neogastropoda Thiele 1929

Suborder Hypsogastropoda Ponder and Lindberg 1997

Superfamily Conoidea Rafinesque 1815

Family Conidae Fleming 1822

Genus Conus Linnaeus 1758

Subgenus Lithoconus Mörch 1852

Plate 2, fig.11

اسپاير   ،  Oboconical نوع  از  صدف  كه  است  زير جنس  يك   Lithoconus

كه  مي دهد  تشكيل  را  طويلي  مخروط  بدني،  پيچش  و  كوتاه  خيلي  مخروط 
موازي  كم و بيش  لبه  دو  با  طويل  شكافي  دهانه  مي شود.  شامل  را  پيچش  دور   5
است  كوچكي  tubercle هاي  داراي  پيچش ها  لبه  است.  بدني  پيچش  انتهاي  در 
در  دارد.  طول  ميلي متر   56 جنس  زير  اين   . است  راست گرد  آن  در  دهانه  و 
چون روزن برانی  با  و  مي گيرد  قرار  پسين  پليستوسن  تا  لوتسين  زماني   محدوده 
Archaias sp., Austroterillina howchini  در پشت سد و الگون حضور دارد. در 

ميوسن پيشين در كشورهاي هند، پاكستان، سومالي، ميانمار )اكي تانين( اين زير جنس 
ديده شده است )Harzhauser, 2009). كه در مقطع شمس آباد داراي سن اكي تانين است.

Order Neogastropoda Thiele 1929

Suborder Hypsogastropoda Ponder and Lindberg 1997

Superfamily Conoidea Rafinesque 1815

Family Conidae Fleming 1822

Genus Conus Linnaeus 1758

Subgenus Dendroconus Swainson 1840

Plate 2, fig.12

همانند  بزرگ،   مخروطي  بدني  پيچش  داشتن  نظر  از   Dendroconus جنس  زير 
است،   طول  ميلي متر   35 و  پيچش  دور   3 داراي  است.   Lithoconus جنس  زير 
تا  پيشين  ميوسن  دهانه شكافي و راست گرد در آن وجود دارد. در محدوده زماني 
است  شده  ديده  هند  كشور  در  فقط  پيشين  ميوسن  در  و  مي گيرد  قرار   پلئيستوسن 
جمــله از  روزن بـرانـی  با  همـراه  يــادشـده  نمـــونه   .(Harzhauser, 2009)

,Amphistegina sp., eneroplis evolutus  ديده شده كه اين مجموعه دربرگيرنده سن 

 .(Plate 1, Plate 2, Plate 3) اكي تانين است

4-نتيجهگيري
 Olivella sp., Lithoconus sp., Mitra sp., Tortoliva sp., Ampullina جنس هاي -
 sp., Ampullospira sp., Campanile sp., Strombus sp., Natica sp., Dendroconus

.sp از گاستروپودها براي اولين بار در سازند آسماري در منطقه فارس داخلي شناسايي 

و معرفي شده اند.
- گاســتروپـــود هاي مقاطـــع چينه شـــناسي شمــس آباد و رونيز متعــلق بـــه زير 
Orthogastropoda و زيـــــــر رده Prosobranchia (Miline -Edwards, 1848) رده
 Mesogastropoda, Neogastropoda,و چهار راسته )Ponder  & Lindberg, 1997(

Architaenioglossa, Sorbeoconcha به سن ائوسن مياني تا اكی تانين هستند.

ناپيوستگي فرسايشي است  به صورت  با سازند جهرم  - مرز زيرين سازند آسماري 
كه مي توان آن را معادل با عملكرد فاز پيرنئن دانست و مرز بااليي سازند آسماري با 

سازند رازك به صورت ناهمساز است.
Ampullina sp., Ampullospira sp.,  Mitra sp., گاستروپودهاي  جنس هاي   - 

مطالعه  مورد  چينه شناسي  مقاطع  زيرين  بخش  .Campanile sp., Strombus sp در 

همراه  و  دربرگيرنده  رسوبات  و  مي دهند  نشان  را  چاتين  سن  كه  شده اند   شناسايي 
 Nummulites fichteli – زيست زون  شامل  روزن بران  وجود  نظر  از  نيز  آنها 

Nummulites intermedius – Nummulites vascus assemblage – zone است.

 Austroterillina howchini – Peneroplis زيست زون،  مياني  بخش  در     
 Neogastropoda راسته  دو  اكي تانين،  سن  به   evolutus assemblage-zone

,Mesogastropoda  را دربـرمي گيـرد كه شامل 2 جنـس و 2 زيـر جنـس با نـام هاي
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هستند   Dendroconus sp. Natica sp., Tortoliva sp., Lithoconus sp.,

 ; Rahaghi, 1983  ;Adames & Bourgeois, 1967;  James & Wynd, 1965)

مانند روزن برانی  با وجود  سازند جهرم  بااليي  Loblish & Tappan, 1988). بخش 

با   Orbitolites camplanatus, Somalina stefunini, Rhapydionina urensis

راسته  به  متعلق   Olivella sp. جنس  آن  در  مي شود.كه  مياني مشخص  ائوسن  سن 
Neogastropoda وجود دارد. 

شكل 1- موقعيت زمين شناسي برش های چينه شناسي برداشت شده )برگرفته از عندليبی و همكاران، 1381(.  الف( برش چينه شناسي 
رونيز، ب( برش چينه شناسي شمس آباد

شكل 2- ستون چينه شناسي برش شمس آباد 
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ش رونيز
شكل 3- ستون چينه شناسي بر

س آباد
ش چينه شناسي شم

ت زون ها( مربوط به گاستروپودها در بر
ت چينه اي )زيس

شكل 4- نمودار زيس
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1- Olivella sp.

2- Mitra sp.

3-4 Ampullina sp.

5-6 Ampullospira sp.

Plate 1
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7- Campanile sp.  8- Strombus sp.   9- Natica sp.

10- Tortoliva sp.  11- Lithoconus sp.   12- Dendroconus sp.

Plate 2

1- Peneroplis evolutus 40X  2- Triloculina tricarinata 40X  3- Dendritina rangi 40X

4- Austroterillina howchini 40X  5- Nummulites vascus 40X  6- Archaias cf. krikukensis 40X

Plate 3
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