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  چکیده

یـک بـرش    ،هاي زیسـتی نـواحی مجـاور    روشن شدن ارتباط آنها با مجموعه مرکزي و  هاي سازند قم در ایران شناسی استراکد به منظور مطالعه دیرینه
هاي تخریبی سازند قرمـز زیـرین و بـا ناپیوسـتگی      قم به طور تدریجی بر روي سنگ برش سازند نیدر ا .نگاري در خاور آشتیان انتخاب گردید چینه

نگـاري   چینـه محـدوده  . یره شناسایی گردیـد ت 12جنس استراکد در قالب  12گونه از  3در مجموع  .گیرد میقرار  قرمز باالییسازند فرسایشی در زیر 
 مشابه تجمع اسـتراکدهاي . باشد هاي مورد نظر می ي الیهبرا) آکیتانین(ید سن میوسن پیشین ؤهمراه آنها م داراننمشترك این استراکدها و حضور روز

 .باشد ارتباط آنها با یکدیگر می هاي حوضه تتیس هم گزارش شده است که نشان دهنده برش آشتیان در دیگر بخش

  واژگان کلیدي
  .مرکزي ، ایرانآشتیانقم،  سازندد، میوسن، استراک

 

Ostracoda initial identification of Early Miocene  
(Qom Formation) in west of Ashtian, Central Iran 

 
  

Abstract 
The Ostracoda of Qom Formation in a stratigraphical section in the west of Ashtian, Central Iran, were studied in 
terms of paleontological criteria and faunal relationships with adjacent areas. In this section, the Qom Formation 
overlies the Lower Red Formation with a gradual contact and disconformably overlain by Upper Red Formation. 
The systematic studies of the fauna yielded 12 genera and 3 species of Gastropods from 12 families. Common 
stratigraphic ranges of determinate ostracoda with the presence of coexistence foraminifera, give the age of Early 
Miocene (Aqitanian) for these layers. The Miocene ostracoda faunas, relatively similar to Ashtian section, 
reported from other parts of the Tethys, show a possible passage, having been open during this interval.  
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  مقدمه 
آخرین پیشروي دریا در  حاصل هاي سازند قم نهشته

حوضه و  قوس پشت ،قوس هاي مختلفی مانند پیش حوضه
خاستگاه . باشند در پهنه ایران مرکزي می ییپیشانی قهقرا

نشینی رسوبات قم به همراه  ساختی متفاوت در ته زمین
ب شده است که این هاي مختلف آذرین موج فعالیت

غییرات هاي کم اختالف ضخامت و ت سازند در مسافت
نگاري  دي داشته باشد و لذا مطالعه چینهاي شدی رخساره

این سازند در درك نگاري  چینه محیط رسوبی و زیست
این سازند از اهمیت به سزایی برخوردار  بهتر پیشینه

فراوان سازند قم که اغلب در هاي  یکی از فسیل. باشد می
  ،داکاستر. باشند ها می استراکد ،شود هاي آن یافت می مارن

خه بندپایان و رده متعلق به شا و جانوريسلولی پر
که  )2012، مانوز -الرازو و روئیز( باشد پوستان میسخت

اي مختلف و انواع  هاي تغذیه به دلیل سازش با روش
ده است که بتواند فراهم ش مثل این امکان براي آن تولید

 ،دباش دریایی سازگار در هر دو محیط دریایی و غیر
 Darwinulacea)هاي آب شیرین  بطوریکه اولین جنس

and )Carbonita  ظاهر و در ژوراسیک در کربونیفر  نآ
بر اساس  ).2008مارتین و همکاران، ( بسیار متداول شدند

زندگی استراکدها  مثل و محل نوع تغذیه شیوه تولید
 سازي نمود شناسی دیرینه آنها را باز توان شرایط بوم می

طالعات بسیار کمی بر متاسفانه در ایران م .)1993، واتلی(
هاي  در نهشتهپوستان کوچک به ویژه  روي این سخت

میوسن انجام گرفته است و تنها در سالیان اخیر  -الیگو
چندین مقاله در این مورد منتشر شده است شده است 

؛ غیاثوند  1388 ،؛ حسینی پور و همکاران1387دریسی، (
ترك زاذه ماهانی و  ؛ 1381 ،هادوي؛  1391ن، و همکارا
 ؛ دانشیان و رمضانی1979، کرستیک؛  1389 ،همکاران

شناسایی  نوشته حاضر کوششی براي ).2005دانا، 
به این جهت یک برش . باشد هاي سازند قم میاستراکد

باختري ایران   ري در باختر آشتیان واقع در شمالنگا چینه
براي تعیین سن دقیق این . مرکزي انتخاب و مطالعه گردید

داران برداشت گردید نزنمونه براي شناسایی رو 60سازند 
ها  لعه استراکدها در مقاطع نازك سنگنجا که مطاو از آ

نمونه انتخاب  35هاي مارنی  غیر ممکن است از الیه
عبور از غربال  ن وشویی وخشک کرد گردید و پس از گل

. میکرون استراکدها استخراج گردیدند 355تا  255
 ها توسط منابع مختلفی انجام گرفتشناسایی استراکد

برداري از آنها از   یربراي تصو). 1974، سواین(
  .شدمیکروسکپ الکترونی دانشگاه لرستان استفاده 

  
 هاي دسترسی به منطقه موقعیت جغرافیایی و راه

مختصات و به  آشتیان باخترمنطقه مورد مطالعه در 
عرض º34 31′طول خاوري و  º49 59′ 57″ جغرافیایی

 متر 2120ارتفاع آن ازسطح دریا  .شمالی واقع شده است
 ههاي دسترسی به منطقه مطالعاتی را مهمترین راه. باشد می

 -نسلفچگا -قم ،آشتیان -سلفچگان -آسفالت ساوه
هاي فرعی و  جاده. باشد آشتیان می - آشتیان و نیز اراك

هاي اصلی امکان دسترسی به  شوسه خاکی منشعب از راه
  ).1شکل( سازد پذیر مینواحی مطالعاتی را امکانتمام 
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 نگاري  چینه
شی از پهنه ایران مرکزي محسوب بخمنطقه آشتیان 

ائوسن میانی سازند کرج به سن این ناحیه،  در .شود می
به طور ناپیوسته بر روي ) 1392 ،مغفوري مقدم و جاللی(

هاي کرتاسه باالیی و در زیر کنگلومراي  سنگ آهک
هاي  روند الیه. گیرد سازند قرمز تحتانی قرار میاي  قاعده

باختر شمال باختري  - این سازند خاور جنوب خاوري
در ). 2شکل (بوده و به سوي جنوب باختري شیب دارند 

متر  73سازند قم  ،برش مورد مطالعه در ناحیه آشتیان
  نگاري قابل به پنج واحد سنگ چینه داشته و ضخامت

نگاري  چینهواحدهاي سنگ. )3شکل(باشد  تفکیک می
معرفی شده براي سازند قم از قاعده تا راس عبارتند از 

  ):3شکل (
متر شامل تناوبی از  12ضخامت واحد اول به  -1

تدریجی  باشد که به طور هاي تخریبی و کربناته می سنگ
 هاي تخریبی قرمز رنگ سازند قرمز زیرین بر روي سنگ

هاي مارنی به عنوان قاعده  الیهه اولین قاعد .گیرد قرار می
ترین  ن برخی از فراوا. سازند قم در نظر گرفته شده است

  :هاي این واحد عبارتند از فسیلریز

Subterraniphillum sp., Lithophyllum sp., Mesophilum 
sp., Quinqueloqulina sp., Triloculina sp., 
Schlumbergerina sp., Spiroculina sp., Tubucellaria sp., 
sigaretus sp.,  

حاوي  هاي متر از مارن 17 واحد دوم به ضخامت -2
 Quinqueloqulina با پوسته پورسوالنوز ماننددارانی  روزن

sp.  هاي سوم حداین واحد به همراه وا. تشکیل شده است
هایی است که در بخش  و چهارم حاوي استراکد

نگاري چینه زیستهاي  استراکدها به ویژگیبندي  سامان
 :هاي این واحد عبارتند از استراکد. آنها اشاره خواهد شد

Actinocythereis sp., Cytherella sayybi, Parakrithe 
sp., Parakrithe sp., Leguminocytherreis sp., Costa 
edwarsi.    
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هاي  متر شامل سنگ آهک 13وم به ضخامت واحد س -3
-پود و روزنمرجان و پلسیرنگ حاوي قطعاتی از   سبز

 ,.Amphistegina sp., Elphidium spرانی چون دا

Hetreostegina sp., Miogypsinoides ap., Neorotalia 
sp.  باشدمی.  

هاي سبز  متر شامل مارن 24به ضخامت  واحد چهارم -4
 Ammonia beccariرانی مانند دا و قرمز رنگ حاوي روزن

 :واحد عبارتند ازهاي این  استراکد .باشد می

Actinocythereis sp., Cytherella sayybi, 
Propntocypris sp., Pontocyprella sp., Paracypris 
sp., Hermanites compress., Macrocyprina sp., 
Bairdia sp.    

هاي متر شامل ماسه سنگ 7جم به ضخامت واحد پن -5
-که با مرز مشخص در زیر ماسه سنگ سفید رنگی است

  .گیردز رنگ سازند قرمز قوقانی قرار میهاي قرم

زوناسیون یوابا مقایسه با ب باالفسیل هاي مجموعه ریز
نشان  )2009(الرسن و همکاران ؛)1967(دامز و بورژواآ

در برش نیاسر واقع در . باشند دهنده سن آکیتانین می
لی  مشابه باختر گزارش جنوب باختر کاشان تجمع فسی

توان  که می) 1384دانشیان و آزاده السادات ( شده است
 ,.Amphistegina sp هاي به حضور مشترك نمونه

Elphidium sp., Hetreostegina sp., Miogypsinoides 
sp., Ammonia beccari. اشاره کرد.  

 

دید به سوي (رخنمون سازند قم در باختر آشتیان  ،پایینتصویر ، )Google Earthبر گرفته از (اي از برش مورد مطالعهتصویر ماهواره ،باال .2شکل

  ).شمال باختر
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.هاي سازند قم در باختر آشتیانکدنگاري استرا نمودار پراکندگی چینه. 3شکل

 هااستراکد توصیف سیستماتیک

Phylum : Crustacea  Pennant 1777 

Class: Ostracoda  Latreille 1806 

Order : Podocopida Muller  1894 

Suborder : Platycopina Sars, 1866 

Superfamily: Cytheracea Baird 1850 

Family: Cytherellidae Sars 1866 

Genus: Cytherella Jones 1856 

Species: Cytherella obesa Roemer 1841 

Plate, fig.2 

  توصیف
م که در منظر جانبی به صورت هاي ضخی داراي کفه

این  )1856(جونز  به این دلیل. شود مستطیلی دیده می نیمه
حاشیه پشتی اندکی . اري کردذگ نامCytherella جنس را 

انتهاي . باشد ب و حاشیه شکمی تقریبا مستقیم میمحد
قدامی گرد شده با یک پهناي کم، انتهاي خلفی گرد شده 

هاي  تزئینات شامل دایره. باشد هاللی میو به شکل 
سمت مرکزي سطح جانبی که در ق است کوچک، پراکنده
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این . باشد کاراپاس در دید پشتی متورم می ،قرار دارند
یک ئکنون وجود داشته و در سنوزوگونه از پالثوزوثیک تا

میوسن پیشین  ؛)1993خلف،(ا میوسن میانی عراق ت
هاي  سنگاز ) 1388 ،حسینی پور و همکاران(سیرجان 

 ،)1978، خوسال( میوسن باختر هند پبشین تا میانی
 و میوسن میانی سیسیل )1966، بولد(میوسن پسین 

  . گزارش شده است )1962، روگري(
  شاخصه

 Cytherellaهاي  تفاوت مهم جنس) 1963( مورکوون
ها و  ، توبرکلها در داشتن برجستگی Cytherelloideaو

جنس . داند هاي ریز در جنس دوم می فرورفتگی
Cytherella هاي رفتگیداراي صدف صاف تا داراي فرو

 Cytherella ovata Roemerکوچکی است که در گونه 
  .شود هاي دیگر بیشتر دیده می نسیت به گونه 1841

  

Cytherella sayybi  Khalaf 1984   

Plate 1, fig.11  
  توصیف

 متفاوتی هاي هاي نر و ماده داراي شکل این گونه جنسدر 
 شکل کاراپاس در نوع ماده نیمه. )1984 خلف،( باشند می

سطح جانبی . باشد ها به شکل بیضوي میمربع و در نر
صاف و در مرکز کاراپاس و حاشیه پشتی اندکی فررفتگی 

اندازه کاراپاس نسبتا کوچک، حاشیه . سطحی وجود دارد
. باشد ی مستقیم و حاشیه شکمی مستقیم میپشتی اندک

حاشیه باریک و انتهاي حاشیه قدامی گرد شده با لبه یا 
تنها از  این گونه باشد ر از انتهاي قدامی میت خلفی متورم

ترك (شمال بافت  و )1984، خلف(میوسن میانی عراق 
  .گزارش شده است) 1389 ،ه ماهانی و همکاراندزا
  
  
  

  شاخصه

عمق رفتگی کمهاي گرد و یک فروو حاشیهشکل مکعبی 
و مرکز کاراپاس شاخص این گونه بین بخش پشتی 

  .باشد می
  

Family: Cytherettidae Triebel, 1952  

Genus: Flexus Neviani, 1928 

Flexus sp.  

Plate 1, fig.6  

  توصیف
کاراپاس طویل به شکل نیمه مستطیلی و انتهاي قدامی به 

به طور محدود گرد شده و طور گسترده و انتهاي خلفی 
حاشیه پشتی و شکمی مستقیم و در سطح . باشد فشرده می

تی و شکمی توسعه بین برآمدگی پشجانبی برآمدگی کوتاه 
این جنس توسط اختالف در  هاي گونه. یافته است

، عزیز و همکاران(شوند  هاي از هم متمایز می برآمدگی
این جنس از کرتاسه تا ائوسن عربستان سعودي و  .)2012

ائوسن فرانسه و بلژیک و  )1976، آل فورا( اقفریآشمال 
کین، ( میوسن هند -و الیگوسن )1972کین، (انگلستان 

 .گزارش شده است )1978
  

Suborder : Podocopina Sars, 1866 

 Superfamily: Cypridacea Baird 1850 

Family: Pontocypridididae G.W.Muller 1894 

Subfamily: Pontocypridinae G.W.Muller 1894 

Genus: Propontocypris Sylvester – Bradley 1948 

Propntocypris sp. 

Plate 1, fig.8 

  توصیف
. باشد نظر جانبی طویل تا نیمه مثلثی میکاراپاس در م 
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حاشیه پشتی به طور گسترده محدب و میزان تحدب در 
نیمه خلفی کمتر و بیشترین ارتفاع در قسمت قدامی تا 

اندکی محدب در میانی حاشیه شکمی تقریبا مستقیم و 
انتهاي قدامی باریک و در نقطه . باشد میانه کفه راست می

سطح . است به طور مایل گرد شده اتصال به حاشیه پشتی
ها تا حدودي مساوي و کفه چپ اندکی  فهجانبی صاف، ک

 bاین جنس از بخش . باشد از کفه راست میبزرگتر 
و شمال ) 1381هادوي (سازند قم در شمال غرب قم 

گزارش شده  )1389ترك زاذه ماهانی و همکاران (بافت 
  .است
  

Fmily: Paracyprididae Sars 1923 

Genus: Pontocyprella Lyubimova 1955 

Pontocyprella sp. 

Plate 1, fig.7 

  توصیف
تا مستطیلی  بیضويه ر جانبی کاراپاس طویل، نیمدر منظ 

حاشیه پشتی به طور . باشد و داراي سطحی صاف می
شه گرد شده را گسترده محدب و تشکیل یک زاویه یا گو

دهد، حاشیه شکمی تا حدودي مستقیم  با حاشیه قدامی می
انتهاي قدامی به طور محدب گرد شده، انتهاي . است

یا گوشه خلفی کمتر محدب شده و تشکیل یک زاویه 
این گونه از میوسن . دهد صاف را با حاشیه شکمی می

 ).1994، خلف( گزارش شده استمیانی عراق 
 

Superfamily: Cypridacea Baird 1850 

Fmily: Paracyprididae Sars 1923 

Genus: Paracypris Sars 1866 

Paracypris sp. 

Plate 1, fig.9 

  توصیف
 یسطح داراي و نیمه مثلثی وها طویل  جانبی کفه در منظر

ه و حاشیه خلفی حاشیه قدامی گرد شد. دنباش صاف می
حاشیه پشتی محدب و حاشیه  .باشد داراي نوك تیز می

با تقعر  و در میانه کفه راست شکمی در کفه چپ مستقیم
و مرکز  بخش قدامی بیشترین ارتفاع در بین. باشد کم می

این جنس از سازند قم در تاقدیس کمر . باشد کاراپاس می
گزارش شده است  )1391ن، و همکارا غیاثوند(کوه 
هاي مختلف این جنس از کرتاسه پیشین تا عهد  گونه

   ).2009 بوخاري و همکاران،( حاضر گسترش دارند
  

Order: Podocopida Muller 1894 

Suborder: Cytherocopina Baird 1850 

Family: Trachyleberididae Sylvester – Bradley 
1948 

Subfamily: Trachyleberidinae Sylvester – 
Bradley 1948 

Tribe: Trchyleberidini Sylvester – Bradley 1948 

Genus: Actinocythereis Puri 1953 

Actinocythereis sp. 

Plate, fig.5 

  توصیف
نیمه مستطیلی کاراپاس در منظر جانبی طویل و به شکل  

توسط  کهبخش قدامی به طور محدب گرد شده  باشد، می
هاي کوچک تزئین شده و  یک ردیف دوتایی از برآمدگی
که به طور محدودي  استحاشیه خلفی کوتاه و یا بریده 

زئینات سطحی حاشیه پشتی مستقیم و ت .گرد شده است
این جنس در . باشد هاي متنوع می شامل تیغ یا برآمدگی

 Actinocythereis سطح جانبی بسیار شبیه به گونه

cornuocula Khalef, 1984  از سازند فارس پایینی در
باشد با این  می) عادل سازند گچساران در زاگرسم(عراق 

سازند فارس بخش  تفاوت که در گونه یافت شده در
آن داراي یک باالیی حاشیه خلفی صاف و بخش پایینی 

ها در سطح  تعداد برآمدگی باشد و ردیف خار نوك تیز می
  . باشدجانبی می
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 –سیرجان به سن الیگوسن پسینل غرب این جنس از شما
 و از شمال) 1388حسینی پور و همکاران، (میوسن پیشین 
) 1388ترك زاده ماهانی و همکارن ، (غرب کرمان 

  .گزارش شده است
  
 

Family: Krithidae Mandelstam 1960 

Subfamily: Krithinae Mandelstam 1960 

Genus: Parakrithe Van den Bold 1953 

Parakrithe sp. 

Plate 1, fig.3,14 

  توصیف
کاراپاس کوچک، طویل، سطح صاف، در منظر جانبی  

حاشیه قدامی . شود بیضوي دیده میمستطیلی تا نیمههنیم
گرد شده، انتهاي خلفی نیمه گرد شده و میزان تحدب در 

شتی حاشیه پ. قسمت باالیی بیشتر از قسمت پایینی است
این جنس از . باشد محدب و حاشیه شکمی مستقیم می

یاشارا و (سنوزوئیک تا عهد حاضر گسترش جهانی دارد 
 ).2009همکاران، 

 
Parakrithe sp.2 Bold, 1971 

Plate 1, fig.3  
  توصیف

 هی تا نیممستطیل هسطح صاف، نیم کاراپاس طویل،
حاشیه قدامی گرد شده و . باشد بیضوي در منظر جانبی می
 گرد شده و میزان تحدب در هانتهاي خلفی به طور نیم

حاشیه پشتی . باشد قسمت باالیی بیشتر از پایینی می
. باشد اشیه شکمی در قسمت میانی مقعر میمحدب وح

 این جنس از میوسن  شمال عراق گزارش شده است
  ).1994خلف،(

 
Subfamily: Thaerocytherinae Hazel 1967 

Tribe: Thaerocytherini Hazel 1967 

Genus: Hermanites Puri 1955 

Hermanites sp.  

Plate 1, fig.1  

  توصیف
شترین بیکاراپاس طویل، در منظره جانبی نیمه مستطیلی، 

ارتفاع در زاویه یا گوشه کاردینال قدامی و بیشترین عرض 
. باشد سوم طول در باالي حاشیه شکمی می در حدود یک

اي  با لبه حاشیه طور محدب گرد شده و حاشیه قدامی به
سطح جانبی . باشد و حاشیه خلفی کم پهنا و فشرده می

مربعی در  تر و نیمههاي مختلف و بزرگ مشبک با شکل
برآمدگی پشتی و شکمی به خوبی . قدامی هستندنیمه

توسعه یافته و برآمدگی گرد یا برجستگی روي استخوان 
در نزدیکی مرکز و نیز یک آال در زاویه کاردینال خلفی 

 Hermanites تنها اختالف آن با گونه با. قرار دارد

compress Khalaf 1984  موجود در سازند فارس پایینی
ینات مشبک موجود در گونه کمتر بودن تزئعراق  کشور

این جنس از سازند قم در تاقدیس کمر کوه . باشد اخیر می
  .گزارش شده است) 1391و همکاران  غیاثوند(
  

Subfamily: Campylocytherinae Puri 1960 

Tribe: Legaminocytherini How 1951 

Genus: Leguminocytherreis  How & Law 1936 

Leguminocytherreis sp.  

Plate 1, fig.10 

  توصیف
ه نیم کاراپاس داراي اندازه متوسط، در منظر جانبی

حاشیه قدامی مستقیم تا . بیضوي است مستطیلی تا نیمه 
. باشد خلفی کوتاه شده یا بریده شده می قوسی و حاشیه

به صورت متحدالمرکز در که  است هایی سطح داراي شیار
ها مستقیم  اند ولی در میانه کفه ها مرتب شده حاشیه کفه

مشخصات این جنس بسیار شبیه به نمونه  .باشند می
اهمد و ( باشد ر تانزانیا در الیگوسن میانی میهولوتایپ د

سازند قم در شمال غرب  bاز بخش و )1991، همکاران
هاي مبوسن زیرین شلمزار در  نهشته ،)1381ي، هادو(قم 

  .گزارش شده است )1979کرستیک، ( زاگرس رورانده
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Family: Trachyleberididae Sylvester – Bradley 

1948 

Genus: Costa Neviani 1928 

Costa edwarsi (Roemer 1838) 

Plate 1, fig.4 

  توصیف
کاراپاس به شکل مستطیل ناقص است که در منظر جانبی 

حاشیه . شود صورت اریب به قسمت عقبی دیده می به
نوك حاشیه خلفی . است هقدامی به طور گسترده گرد شد

حاشیه پشتی مستقیم تا کمی برجسته  .رسد تیز به نظر می
سطح جانبی . یابد طور اریب به سمت عقب ادامه میکه به 

ی طولی و به صورت داراي سه برآمدگی یا برجستگ
هاي واقع در  در این گونه فضا. باشد مشبک برجسته می

این گونه  باشد ها داراي شکل نامنظم و بزرگ می بین دنده
ن، و همکارا غیاثوند(ازند قم در تاقدیس کمر کوه از س

سنی این گونه ائوسن محدوده . گزارش شده است) 1391
  ).1966بولد، ( باشد تا پلیوسن می

 
 

Order: Podocopida Muller 1894 

Superfamily: Cypridacea Baird 1850 

Family: Macrocyprididae Muller  1912 

Genus: Macrocyprina Triebel 1969 

Macrocyprina sp. 

Plate 1, fig.13 

  توصیف
و در نماي بیرونی کشیده  کاراپاس کوچک، نسبتا نازك 

تی میزان انحنا کمتر یا بیشتر در حاشیه پش .شود دیده می
، به طور مجزا گوشه شکمی خلفی گرد شده. باشد می

در دید پشتی کشیده . دار شده است شکمی قدامی دندانه
تا به شدت فشرده و به طور عمده باریک شونده تا اندکی 
موازي شده در جوانب و انتهاي خلفی و قدامی به طور 

این جنس در رسوبات . باشد شده می  محدود گرد

فریقا  بسیار گزارش شده آآسیا و  ،میوسن اروپا –وسنالیگ
  .)1969، مدوکز( است

 

Superfamily: Bairdiacea Sars 1888 

Family: Bairdiidae Sars 1888 

Genus: Bairdia Mcoy 1844 

Bairdia sp. 

Plate 1, fig.12 

  توصیف
حاشیه پشتی . باشد در منظر جانبی نیمه مثلثی می کاراپاس

انتهاي خلفی در بخش میانی . تو شکمی محدب اس
 محدود گردو انتهاي قدامی به طور دار شده است نوك

. الطرفین است کاراپاس در دید پشتی محدب .ده استش 
این جنس . بیشترین ارتفاع در بخش میانی و قدامی است

یافت  Bairdia sp.1 Khalaf 1984بسیار شبیه به جنس 
تفاوت که بیشترین باشد با این  مال عراق میشده در ش

د در عراق مربوط به بخش میانی هاي موجو ارتفاع در گونه
این جنس از  .باشد تر میشدهانتهاي پشتی گرد باشد و می

 ،)1381 ،هادوي(سازند قم در شمال غرب قم  bبخش 
ن زیرین شلمزار در زاگرس رورانده وسیهاي م نهشته

این جنس از . گزارش شده است )1979کرستیک، (
یایی در اعماق و اردویسین تا عهد حاضر در مناطق در

بوردمن و ( کند زندگی میشناسی  شرایط مختلف بوم
  ).1978همکاران، 

  
  گیري بحث و نتیجه
باختر آشتیان نشان  داران سازند قم درمجموعه روزن

هاي استراکد. باشد می) آکیتانین(ده سن میوسن پیشین دهن
ایران و  هاي معرفی شده در موجود در این توالی با نمونه

هاي به طور کلی استراکد. دیگر مناطق تتیس مطابقت دارد
یترانه و تر از مد موجود در باختر آشتیان سن کمی قدیمی

احتمال دارد این اختالف . دهندتتیس باختري را نشان می
. سن مربوط به مسیر مهاجرت این گونه باشد
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است که این موضوع نیاز به  ولی الزم به تاکید
هایی  از طرفی با وجود شباهت. اي بیشتري دارده پژوهش

هاي متفاوتی که  ن استراکدهاي میوسن ایران در برشکه بی
نیز در بین  هاي زیادي تفاوت. اند، وجود دارد مطالعه شده
هاي  با توجه به گسترش زیاد نهشنه. شود می آنها مشاهده

ها، مطالعات بسیار  سن در ایران و تنوع زیاد استراکدمیو
مطالعات بعدي شاید . کمی در مورد آنها انجام شده است

تري از چگونگی پراکندگی زمانی و مکانی  تصویر روشن
ایی ه یوزوناآنها با بگذارد تا بتوان توسط آنها در اختیار م

-نزهاي دیگر به ویژه رو نویوزامعرفی کرد که همراه با ب
. هاي میوسن بکار روند تر نهشته دقیقداران در تعیین سن 

 -هاي الیگو ترین فسیل ها متنوعداران، استراکد بعد از روزن
، هنوز داران روزنباشند ولی بر خالف  میوسن ایران می 

ها در ایران معرفی نشده اکدیوزونی از استراهیج نوع ب

نگاري  توجه به نتایج مطالعات زیست چینهبا . است
جوار ایران استراکدها در سالیان اخیر به ویژه در مناطق هم

-یوارسد از آنها بتوان در ترسیم ب مانند عراق به نظر می

اده میوسن ایران استف نگاري الیگو چینه  هاي زیست زون
شناسایی شده در برش مورد مطالعه به هاي  استراکد. نمود

وع فراوانی ها، تنها تعلق دارند پودوکوپیدراسته پودوکوپید
خوار و  رسوب شکارچی،(در شیوه تغذیه دارند 

کنند  تخم خود را مستقیمأ در آب رها میو ) خوار مرده
به ویژه  ،جه نوزاد آنها نیاز به شرایط زیستی مناسبیودر نت

طی د و لذا این موجودات شرایط محیاکسیژن فراوان دارن
تنوع  ).1991واتلی،(دهند  آرام و پر اکسیژن را ترجیح می

سازند قم در برش مورد مطالعه  در هاو فراوانی پودوکوپید
از نظر غنی دهنده شرایط محیطی آرام و  نشانتواند،  می

  .اکسیژن باشد
 

  

  

  

  

  

 

 

  

 

1. Hermanites sp, 2. Cytherella obesa,. 3. Parakrithe sp., 4. Costa edwarsi,. 5. Actinocythereis sp.,  6. Flexus sp.  
7. Pontocyprella sp., 8. Propntocypris sp., 9. Paracypris sp., 10. Leguminocytherreis sp., 11.Cytherella sayybi,. 
12: Bairdia sp., 13. Macrocyprina sp., 14. Paracypris sp.2 
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