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مطالعه افقهاي مهرهداران و سخت پوستان سازند پابده در ناحيه
کوهرنگ شهرکرد ،حوضه زاگرس ،جنوب غرب ايران
3

مهدي يزدي ،1علي بهرامي* ،2حسين وزيري مقدم ،1فرانسيسکو وگا
-1استاد گروه زمينشناسي ،دانشکده علوم ،دانشگاه اصفهان ،اصفهان
-2دانشيار گروه زمينشناسي ،دانشکده علوم ،دانشگاه اصفهان ،اصفهان
-3استاد گروه زمينشناسي ،دانشگاه ملي يونام ،مکزيکوسيتي ،مکزيک

پذيرش مقاله1396/3/28 :
تأييد نهايي مقاله1396/12/19 :
چکيده
بررسي افقهاي مهرهداران سازند پابده در برش هاي پل نعل اشکنان ،کوهانک ،قنبر سيني و اميدآباد (منطقه
کوهرنگ) منجر به شناسايي  8خانواده از ماهيهاي استخواني Sternoptychidae, Gonostomatide,
 Acanthuridae, Fistularidae, Photichthyidae, Gempylidae, Myctophidae, Clupeidae,و  3گونه از
ميگوهاي فسيل Eopabdehus babaheydariensis, Eogordonella iranianiensis, Parsacus eocenicus
گرديد .همچنين براساس فرامينيفر هاي ايزوله شناسايي شده از باالي افقهاي ماهي دار در برشهاي کوهانک
و پل نعل اشکنان سن افقهاي مورد مطالعه ائوسن مياني تعيين گرديد.
واژههاي کليدي :افقهاي ماهي دار ،ائوسن ،سازند پابده ،منطقه کوهرنگ.

* -نويسنده مسئول09132390604 :

Email: a.bahrami@sci.ui.ac.ir
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هاک .)1995 ،صادقي و هداوند خاني ()1389
براساس گسترش  95گونه فرامينيفرهاي پالنکتوني
و شناسايي  8زيست زون در برشهاي شمالغرب
ايذه ،سن سازنده پابده را پالئوسن پسين (سالندين)
تا ائوسن مياني (لوتسين-بارتونين) تعيين نمودهاند.
الي ه ه اي ماهي دار ائوسن در مناطق مختلف
زاگرس (منطقه کوهرنگ) ،شهر ايالم و
استهبانات فارس در آهک هاي مارني اندکي
بيتومينه سازند پابده برونزد دارند .با مط العه
و بررسي دقيق ريخت شناسي فسيل اين
ماهي ها مي توان به بسياري از فاکتور هاي
زيستي از قبيل رژيم غذايي و عمق زيست
اين ماهي ها و نيز بازساز ي آناتومي و قرابت
آنها به ماهيان امروزي پي برد .اولين مطالعه
بر روي ماهيهاي استخواني دوران سوم ايران در
ايالم توسط آرامبورگ ( )1967انجام گرفته است.
سپس حقيپور و برانتز ( )1971ماهيهاي شمال
شهر ايالم را مطالعه نمودهاند .علوي ( )2004نيز
حضور ماهيها در سازند پابده را ذکر نموده است.
همچنين افقهاي ماهي دار ايالم توسط آدنت و
همکاران ( ،)2009قاسمينژاد و حسين زاده
( )1380و حسين زاده و قاسمينژاد ( )1387انجام
گرفته است .فاضلي فارساني (،)1374
بهراميساماني ( ،)1376جعفريان و همکاران
( ،)1379بهراميساماني و آريائي (،)1382
جعفريان و همکاران ( )1387و همرشميد و روگل
( )2000بر روي فرامينيفرها و همچنين تيلر و
همکاران ( )2006يک جنس جديد از ماهيها با
عنوان  Iraniplectus bakhtiariاز برش کوانک
باباحيدر گزارش نمودهاند .فاضلي فارساني ()1374
و بهرامي ساماني ( )1376براساس وجود فرامينيفر
هاي بنتوس و پالنکتون شاخص ائوسن به همراه
فسيلهاي مهرهداران در برشهاي ناحيه مورد
مطالعه سن ائوسن بااليي را پيشنهاد نموده است.

مقدمه
در اوايل ترشياري مناطق وسيعي از زاگرس با
دريايي پيشرونده پوشيده شد .در مناطق ساحلي
اين دريا سازند تبخيري ساچون ،در مناطق کم-
عمق ،سازند کربناتي جهرم و در نواحي ژرف ،سازند
عميق شيلي پابده رسوب نموده است .در مطالعات
نفتي ،سازند پابده بهعنوان سنگ منشأ و پتانسيل
بالقوه مخزني و همچنين به دليل قرارگيري آن بين
دو مخزن آسماري و بنگستان از اهميت ويژهاي
برخوردار ميباشد .مرز زيرين اين سازند در محل
برش نمونه شامل شيل و شيل مارني ارغواني است
که در قاعده به صورت هم شيب با سازند گورپي
قرار گرفته است (مطيعي .)2003 ،الزم به توضيح
است که در سازند پابده در برش نمونه دو بخش با
عنوان بخش شيل ارغواني در قاعده و بخش آهک
چرتي در اين سازند معرفي شده است (ريچاردسون،
 .)1924سازند پابده در گستره وسيعي از حوضه
زاگرس از پالئوسن تا اليگوسن و حتي ميوسن
آغازي (منطقه لرستان) نهشته شده است .محققاني
که اين سازند را در نقاط مختلف زاگرس مطالعه
کردهاند ،رخساره ،سن و ضخامتهاي کم و بيش
متفاوتي براي آن پيشنهاد کرده اند(توماس1950 ،؛
آدامز و بورژوا .)1967 ،در حوضه فارس در برش-
هايي که شيل ارغواني وجود ندارد محل مرز در
قاعدهي سنگ آهکهاي چرتي و در برشهايي که
ندولهاي فسفات ،دندان ماهي و گالکونيت وجود
دارد اين افقها بهعنوان شاخص در تعيين مرز در
نظر گرفته ميشود (آال و همکاران ، )1980 ،هم-
چنين در برخي از برشها اين سازند با کنگلومراي
قاعدهاي و بيتومن تخريبي روي ناپيوستگي انتهاي
کرتاسه قرار ميگيرد ،مرز بااليي سازند پابده در
برش نمونه با سازند آسماري به صورت هم شيب و
تدريجي است( .الشهاران و نارين1955 ،؛ محسني
و العاصم2004 ،؛ بوردنوا و بوروود1990 ،؛ بوردنوا و
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هاي مورد مطالعه به شرح زير ميباشد .برش چينه-
شناسي پل نعل اشکنان ̎  N 32º/23′/37 .7و ̎.5
 ،E 50º/20′/48برش روستاي قنبر سيني ،دشت
زرين ̎ N 32º/24′/59 .10و ̎،E 50º/18′/40 .35
برش روستاي کوانک ̎  N 32º/21′/70 .1و ̎.22
 ،E 50º/24′/24برش روستاي اميد آباد سراب̎ .43
 N 32º/18′/83و ̎( .E 50º/25′/88 .40شکل .)1
سازند پابده در برشهاي منطقه کوهرنگ با
ضخامت حدوداً  550متر و ليتولوژي غالب آهک
نازک اليه ورقهاي ،آهک مارني ،مارن ،ميان اليه-
هاي چرتهاي راديولر دار و نوموليت دار و آهک و
شيلهاي بيتومينوس تيره رنگ ميباشد بخش
پائيني سازند پابده با ناپيوستگي بر روي سازند
جهرم و بخش بااليي آن در زير آهکهاي سازند
آسماري قرار ميگيرد (شکل  .)3افقهاي داراي
فسيلهاي مهرهداران (ماهيها) و سخت پوستان
(ميگوها) به صورت  2واحد (افق  1و افق  )2و در
بخشهاي پائيني سازند پابده قرار دارند.

پيتر و همداني ( )2000يک گونه جديد پرنده
 Frigidafons babaheydarensisاز برش بابا حيدر
گزارش نمودهاند .افسري و همکاران ( )2014يک
نمونه جديد از ماهيهاي hatchetfish (Teleostei:
) Stomiiformes: Sternoptychidaeاز برش ايالم
گزارش نمودهاند .گاراسينو و همکاران ( )2014با
بررسي سازند پابده  6گونه جديد از ميگوها را از
برش قنبر سيني (منطقه کوهرنگ) گزارش نموده-
اند.
محدوده مورد مطالعه
موقعيت جغرافيايي و راه دسترسي به برش مورد
مطالعه

برشهاي چينهشناسي مورد مطالعه (برش پل نعل
اشکنان ،برش روستاي قنبر سيني ،برش روستاي
کوانک ،برش روستاي اميدآباد سراب) در يال شمال
شرقي تاقديس کوه زراب و در امتداد جاده شهرکرد
به کوهرنگ قرار دارند و مختصات جغرافيايي برش-

شکل  :1نقشه زمينشناسي و محل برشهاي مورد مطالعه (زاهدي و همکاران.)1993 ،
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مناسب آب مخلوط نموده و با همزن نمونه را در
ظرف چندين بار پخش کرده تا نمونه بهخوبي از هم
تفکيک شود .با توجه به هدف مطالعه ،نمونه را به
مدت يک روز در اين وضعيت نگه داشته تا نمونه
آماده شستشو گرديد .نمونهها شسته شده و در
محل مناسب براي خشک شدن ،قرار گرفته است و
در نهايت با استفاده از الکهاي مخصوص رسوبات
خشکشده را بر روي ظروف يک بار مصرف الک
کرده و براي مطالعه آماده گرديد .در مرحله
جداسازي ،رسوبات توسط ميکروسکوپ بينوکوالر و
با استفاده از قلم مو مخصوص قطعات فسيلي و غير-
فسيلي را برداشت کرده و به سلهاي از قبل شماره-
گذاري شده منتقل گرديد.

مواد و روشها
به منظور مطالعه افقهاي ماهيدار سازند پابده در
ناحيه کوهرنگ با تعيين برشهاي مورد نظر نمونه-
برداري با ميانگين  2متر فاصله( ،نمونههاي مناسب
براي تهيه مقاطع نازک و نمونههاي حدود 2/5
کيلوگرم براي گل شويي و مطالعه نمونههاي ايزوله)
انجام شد .همچنين محل افقهاي فسيل مهرهداران
شناسايي و محل دقيق آنها از ساير اليهها يادداشت
گرديد و با پيگيري اليههاي مدنظر و در برونزد
مناسب به وسيله ابزارهاي مخصوص برش ،اليههاي
سنگي را جا به جا نموده و فسيل مهرهداران از بين
اليهها خارج گرديد .نمونههاي برداشت شده از
فسيل مهرهداران و همچنين ماکروفسيلها ،به
منظور جلوگيري از آسيبديدگي و تداخل با
يکديگر توسط کاغذ روزنامه باند پيچي نموده و آنها
را در کيسههاي مخصوص که از قبل شمارهگذاري
شده بودند قرار داده شد و به وسيله  GPSموقعيت
جغرافيايي افقها ثبت گرديد .نمونههاي فسيل
مهرهداران نيازمند فعاليتها و تکنيکهاي
آزمايشگاهي دقيقتري هستند و زمان بيشتري را
براي مطالعه به خود اختصاص ميدهند .تهيه مقطع
نازک از قطعات استخوان مهرهداران و همچنين
تميز نمودن قطعات استخوان مهرهداران مثل ستون
مهرههاي ماهيها و استخوانهاي الکپشت دريايي
و اجزاي دندانهاي بهدست آمده از مطالعات
صحرايي انجام و در مرحله بعد تهيه عکس به وسيله
دوربين ديجيتال انجام گرديد .نمونههاي برداشت
شده جهت فرامينيفرهاي ايزوله در ظرفهاي
مخصوص و چند بار توسط آب شستشو داده شد تا
ميزان آلودگيهاي موجود در نمونه خارج شود.
استيک اسيد رقيقشده (سرکه) را با نمونه و ميزان

بحث و نتايج
آرامبورگ 1967 ،در شمال ايالم  23گونه از 24
خانواده ماهيهاي استخواني (تله اوستئن) را
توصيف نموده و سن اليههاي ماهيدار ايالم را
اليگوسن مياني (روپلين) ميداند .بهرامي ساماني
( ،)1376بهرامي ساماني و آريايي ( )1382در ناحيه
شهرکرد  25گونه از  21خانواده از ماهيهاي
تلهاوستئن را معرفي نمودهاند که  12گونه آن قبال
توسط آرامبورگ 1967 ،از برش ايالم توصيف شده
است .در مطالعه حاضر به بررسي دقيق افقهاي
ماهي دار و شناسايي افقهاي داراي سخت پوستان
(ميگوها) و سن افقهاي مورد مطالعه پرداخته شده
است .به طور کلي افقهاي ماهي دار در باال و پايين
افق مارني اول و دوم برشهاي مورد مطالعه قرار
دارند و فقط در برش روستاي اميدآباد سراب در زير
افق مارني اول يک افق غني از بقاياي گياهي و
جلبکها وجود دارد (شکل  2و .)3
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شکل  :2ستون چينهشناسي برشهاي مطالعه شده در منظقه کوهرنگ.

شکل  )1 :3نماي پانوراميک برش پل نعل اشکنان )2 ،برش روستاي قنبرسيني )3 ،برش روستاي اميدآباد )4 ،تناوب
آهکهاي نازک اليه ،افقهاي چرتي و شيلهاي بيتومينه سازند پابده در برش پل نعل اشکنان )5 ،مقطع نازک از
نوموليتهاي اوپالي شده سازند پابده در برش پل نعل اشکنان )6 ،بخش بااليي سازند پابده و آهکهاي تودهاي سازند
آسماري.
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استخوانهاي گوش مفصل ميگردد و تعليق آرواره-
ها و جمجمه به کمک قسمت فوقاني کماني بنام
المي آروارهاي صورت ميگيرد که تعليق هيوستيلي
نام دارد .يکي ديگر از مشخصات ردهبندي آنها فرم
دندانها ،رديف قرارگيري آنها و تعداد آنها ميباشد.
همچنين يکي ديگر از مشخصات ردهبندي آنها
جسم مهرهاي است ،که در برخي از آنها داراي
منفذي مرکزي است که ميتوان گقت تلئوستها
داراي جسم مهرهاي تکامل يافتهاند و تعداد آنها به
 40-60عدد ميرسد .پولکهاي نازک و خمپذير
يکي ديگر از مشخصات ردهبندي آنها به شمار مي-
رود .از ديدگاه سيستماتيک نمونههاي مطالعه شده
مزبور مربوط به  8خانواده

ماهيهاي استخواني()Teleosti

ماهيهاي استخواني مهمترين گروه از ردهي
ماهيهاي  Actinpterigiiميباشند .آنها از دوره
ترياس پديدار شده و در حال حاضر بيشتر
ماهيهاي زنده با بيش از  20هزار گونه که در 40
راسته جاي ميگيرند ،به اين گروه تعلق دارند .در
آرواره ماهيهاي استخواني تغييراتي بهوجود آمده
که به فک قابليت حرکت داده است و اين امکان را
براي آنها فراهم ساخته که فک آنها به سمت بيرون
دهان قابل حرکت باشد .باله دمي در آنها متقارن
( )Homoceralاست؛ بدين معني که لوب بااليي و
پاييني از نظر اندازه يکسان هستند( .اشماير و
همکاران1983 ،؛ بيرد1971 ،؛ هرمان1981 ،؛
ناکامورا و پارين .)1993 ،تلئوستها ماهياني با
اسکلت داخلياند که حداقل بخشي از اسکلت آنها
استخواني است ،البته در برخي از آنها اسکلت دروني
ال استخواني است .در اغلب آنها بخش انتهايي
کام ً
به وسيله سرپوش استخواني پوشيده است ،از دونين
در همه رودخانهها و نهرها و درياچهها تقريب ًا تا به
امروز باقي ماندهاند و در تمامي اقيانوسها به سر
ميبرند .تلئوستها داراي باله گوشتي اوليه ،بالههاي
سينهاي و شکمي محتوي استخوانهاي درونياند،
که شباهت زيادي به استخوانهاي اندام حرکتي
مهرهداران خاکزي دارند.
استخوانهاي اصلي جمجمه نسبت به ساير ماهيان
استخواني نازکتر ولي از نظر تعداد بيشتر هستند،
آروارههاي کام به طور مستقل تري تحرک پذير يا
مانور پذير شدهاند .در ماهيان استخواني کمان
آروارهاي به هيچ وجه به تنهايي در تشکيل آروارهها
شرکت نميکند .قطعه کامي چهارگوش در جلو به
قطعه کامي ،در عقب غضروف کمي تحليل ميرود
و قسمت قدامي آن ،به وسيلهي استخوانهاي
پوستي دنداني زاويهاي محاط ميشود ،که اساس
فک پائيني را ميسازند .قسمت خلفي آن به

Sternoptychidae, Gonostomatide,
Fistularidae, Photichthyidae, Gempylidae,
Myctophidae, Clupeidae, Acanthuridae

ميباشند :ماهيهاي بايولومينسانس يافت شده از
افقهاي ماهي دار سازند پابده متعلق به راسته
استاميفورمها  Stomiiformesميباشد که با سه
خانواده مورد اشاره در زير،Phozictidae :
 Gonostomatidae ،Strenoptychidaeدر اين
افقهاي فسيلي شناخته ميشوند .بي شک
بيولومينسانس يکي از اختصاصات عجيب دنياي
درياها محسوب ميشود .بيولومينسانس توليد و
انتشار نور توسط يک موجود زنده است که محصول
نهايي يک واکنش بيوشيميايي ميباشد .برخي
موجودات توانايي توليد لوسيفرين (نوعي رنگدانه) و
لوسيفراز (نوعي آنزيم) که در توليد نور بهکار گرفته
ميشود را دارا هستند (هرينگ1987 ،؛ هادوک و
همکاران2010 ،؛ ويدر .)2010 ،رنگدانه لوسيفرين
با اکسيژن واکنش داده و ايجاد نور ميکند و آنزيم
لوسيفراز بهعنوان کاتاليزور سرعت واکنش را
افزايش ميدهد و يا بهعنوان واسطه جهت رخ دادن
واکنش عمل ميکند .برخالف ساير منابع توليد نور
که همراه با نور مقداري انرژي به صورت گرما توليد
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ميشود ،اين واکنش با کارايي تقريبا  %100تمامي
انرژي را به نور تبديل ميکند (پالومبي1994 ،؛
برانهام و گرين فيلد .)1996 ،به همين دليل به
بايولومينسانس" آتش سرد " نيز گفته ميشود.
موجودات بيولومينسانس با توجه به نحوه توليد نور
به دو دسته تقسيم ميشوند .دسته اول آنهايي
هستند که اندام توليد نور (فتوفور) دارند .اين عضو
ساختاري شبيه به چشم مرکب داشته و در پوست
قرار دارد .نور توسط سلولهاي تخصص يافته توليد
شده و از طريق يک لنز و پوشش شفاف روي آن
دقيقا با شدت دلخواه و قابل تنظيم به بيرون

35

منعکس ميشود .دسته دوم آنهايي هستند که نور
توليد شده را از باکتري همزيست خود قرض
ميگيرند .باکتري درون کيسههايي در زير پوست
ميزبان جاي دارد و در عوض سطح پوست آنها را
درخشان ميکند .ميزبان قادر به کنترل شدت نور
توليد شده توسط باکتري نيست اما برخي
مکانيسمهاي شگفت انگيز در آنها وجود دارد که
زمان مواجهه با خطر قادر به خاموش کردن اين
چراغها ميباشند (هرينگ1987 ،؛ دانلپ و
همکاران2007 ،؛ هادوک و همکاران2010 ،؛ ويدر،
( )2010شکل .)4

شکل :4ساختار فتوفور موقعيت کيسه حاوي باکتريها  LCو کيسههاي خالي شده از باکتري در فرايند بيولومينسانس.

متفاوت است و اجازه ميدهد براي شناسايي انواع
آنها در گستره دريا بهکار گرفته شود .بهعالوه اين
ويژگي با اهداف استتار ،جذب طعمه ،دفع خطرات،
روشن کردن محيط پيرامون ،جفت يابي نيز در آنها
مورد استفاده قرار ميگيرد (اشماير( )2013 ،شکل
.)5

بيشترين فراواني و تنوع در موجودات دريايي با
ويژگي بايولومينسانس ،در موجودات قسمتهاي
بااليي مناطق عميق درياها يافت ميشود .الگوهاي
منحصر بفردي از فتوفورها در ماهيهاي عميق دريا
و برخي هشت پاها ديده ميشود .اين الگوي
چيدمان و حتي طول موج نور توليد شده در هرگونه

Order STOMIIFORMES
Family STERNOPTYCHIDAE—marine hatchetfishes.

شکل :5خانواده استرنوپچيدا ،نلسون و همکاران ،2016 ،صفحه .261
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اعضاي اين خانواده داراي اندازه کوچک ،بدن فشرده
و عميق ،دهان تقريباً عمودي ،داراي فوتوفور
(بيولومينسانس) در بخش شکمي و بخشهاي
زيرين سر بوده و عموم ًا ساکن درياهاي عميق مي-
باشند .چشمها در اين خانواده بزرگ و معمو ًال برخي
از گونههاي اين خانواده در طول روز در اعماق پايين
( 200-1500متر) و در طول شب جهت يافتن غذا
به نواحي کم عمق تر مهاجرت مينمايند .داراي
 6-10عدد باله (باله دمي ،مخرجي ،لگني ،سينهاي
و در بخش سر) ميباشند تاکنون  3جنس
 Polyipnus, Argyropelecus, Sternoptyxو 43
گونه از اين خانواده شناسايي گرديده است (نلسون
و همکارن .)2016 ،تبرماهيهاي دريايي يا
 Strenoptychidaeبا فراواني نسبي  %5در بين
نمونههاي يافت شده ،ماهيهاي کوچک محيطهاي
باتيپالژيک اند که در آبهاي گرم استوايي و نيمه
استوايي زندگي ميکنند .نمونههاي فسيلي اين
خانواده حفظ شدگي خوبي داشته و با شکل خاص
خود به خوبي از ديگر گروهها قابل تفکيکاند .بدن
نازک و فشرده از طرفين ،دارا بودن کيلهاي سخت
و شکل تقريبا ديسکي در قسمت شکمي (که
تصويري از يک تبر را تداعي ميکند) از ويژگيهاي
شناسايي اين خانواده است .قسمت لگني به سمت
سينه چرخيده و به صورت عمودي درآمده است.
باله مخرجي  11تا  18اشعه دارد و ميتواند به دو
قسمت تقسيم شود .در بيشتر افراد اين گروه دهان
درست از زير بيني شروع و به سمت پايين کشيده

36

ميشود .بدن آنها از پولکهاي ظريف نقرهاي
پوشيده شده که به آساني از بدن جدا ميگردد .در
برخي گونهها بخشهاي بزرگي از بدن در قسمت
قاعده و باله مخرجي و باله دميشفاف و نور گذران
است .چشمهاي بزرگ و تيوب مانند آنها ميتواند
ضعيف ترين اشعههاي نور را جمع کرده و بر روي
اشياء خيلي نزديک و دور فوکوس کند .در بسياري
از آنها چشمها اين قابليت را دارد که ناگهان به
سمت باال خيره شود و شبحي از طعمه را که درست
باالي سرشان در اليههاي روشن تر آب در حال
حرکت است تشخيص داده و تعقيب کند .عالوه بر
توانايي تعقيب طعمه در باالي سر ،آنها با دارا بودن
ويژگي بايولومينسانسي خنثي ساز (توليد نوري به
رنگ محيط پيرامون) ميتوانند خود را در محيط
استتار کرده و از شکارچيان پنهان شوند .فتوفورها
در اين گروه بر روي غشاء صفحات استخواني
برانشيها و در لبه زيرين سينه و شکم قرار دارد.
شدت نور توليد شده توسط ماهي با توجه به نوري
که از باال به چشم ميرسد کنترل ميشود .الگوي
نور و شدت آن در هرگونه منحصربفرد است.
تبرماهيها نيز مهاجرت شبانه از اعماق 3600
متري به عمق  50تا  100متري آب دارند و
طعمههاي آنها بيشتر ماهيهاي کوچک ،سخت
پوستان ريز (کوپودا ،استراکودا و ). . .هستند
(هورالد 1994 ،و 2003؛ نلسون و همکاران)2016 ،
(شکلهاي  7 ،6و .)8

شکل  :6موقعيت فتوفورها در استرنوپتيدائه ،کارپنتير و نايم ( 2001-1998نمونه سمت چپ از برش پل نعل اشکنان،
اندازه نمونه .)7cm×5cm
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شکل  :7نمونههاي  :4-1خانواده  (Hatchetfishes) -Sternoptychidaeماهي فسفري کوچک اعماق ،از منطقه باباحيدر
(برشهاي اميدآباد ،کوانک ،نعل اشکنان و قنبرسيني) -اندازه نمونهها.4cm×5/5cm :

Order STOMIIFORMES—dragonfishes
Suborder GONOSTOMATOIDEI
Family GONOSTOMATIDAE—bristlemouths

شکل  :8خانواده گونوستوماتيدآ ،نلسون و همکاران ،2016 ،صفحه .260

2016؛ هورالد 1998 ،و 2003؛ مايا و نيشيدا،
2000؛ مايا .)1994 ،خانواده  Gonostomatidaeبا
فراواني نسبي  %3/5در ميان فسيلهاي جمعآوري
شده از افق فسيلدار پابده ،ديگر خانواده از راسته
استاميفورمهاست .آنها مزو پالژيک و باتي پالژيک
اند و معموال بدن فشرده و کشيدهاي دارند .اندازه
سر و چشمها متنوع است .دهان بزرگ و زاويه
آرواره به سمت عقب و چشمهاست .دندانهاي
پرماکسيال اغلب تک رديفي ست .باله مخرجي در
قاعده بسيار کشيده تا متوسط است .باله دميدو

اعضاي اين خانواده داراي بدن کشيده ،سر و بدن
اندکي فشرده و چشمها کوچک تا متوسط مي-
باشند .دهان بزرگ که با خمش آرواره اندکي به
سمت باال کشيده شده است .تعداد  1-3سري
گرهکهاي فوتوفور در بخش مياني شکمي بهطور
سرتاسري وجود دارد .تاکنون  8جنس
Bonapartia,
Gonostoma,

Cyclothone,
Diplophos,
Manducus,
Margrethia,
 Sigmops, and Triplophosو  31گونه از اين

خانواده شناسايي گرديده است (نلسون و همکاران،
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شاخه ،باله پشتي  10تا  20اشعه ،باله مخرجي 16
تا  68اشعه باله لگني  8تا  16اشعه و باله سينهاي
 5تا  9اشعه دارد .پولکها نازک و ريزشياند .يک
رديف و گاهي بيشتر فتوفور در تمامي طول بدن،
لبه فک و قسمت شکمي وجود دارد که نوري به

38

رنگ سبز تا قرمز روشن توليد ميکنند .اطراف
چشمها فاقد فتوفور هستند .رنگ بدن آنها بسيار
متنوع و از بي رنگ تا قهوهاي تيره تغيير ميکند.
رنگدانههاي سياه و نقرهاي معموال با فتوفورها همراه
هستند (شکلهاي  11 ،10،9و .)12

-ACفوتوفورهاي عقبي بخش شکمي در کنار باله مخرجي -OPفوتوفورهاي بخش سرپوش آبششي
–ORBفوتوفورهاي بخش جلويي و عقبي کپسول چشمي
-BRفوتوفورهاي بخش رشته غشاءهاي آبششي
–PVفوتوفورهاي بخش بالههاي سينهاي و لگني
-IPفوتوفورهاي بخش جلويي -شکمي باله سينهاي
-VAVفوتوفورهاي بخش باله لگني و باله مخرجي
-IVفوتوفورهاي بخش جلويي باله لگني
-OAفوتوفورهاي بخش جانبي بدن
شکل :9موقعيت فتوفورها در گونوستوماتيدائه ،کارپنتير و نايم.2001-1998 ،

شکل  :10نمونه خانواده  Gonostomatideمربوط به برش قنبر سيني اندازه نمونه .12cm×6 cm
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شکل  :11نمونههاي  1و  :2خانواده -Gonostomatideاز منطقه (کوهرنگ) باباحيدر ،پل نعل اشکنان ،اندازه نمونه
.14cm×6cm
Order SYNGNATHIFORMES—pipefishes and seahorses
Family FISTULARIIDAE—cornetfishes

شکل :12خانواده فيستوالريدآ ،نلسون و همکاران ،2016 ،صفحه .409

براي شکار در نواحي ريفي سازگار گرديده است.
تاکنون يک جنس و چهار گونه از اين خانواده
شناسايي گرديده است (فيتز2003 ،؛ نلسون و
همکاران( )2016 ،شکلهاي  13و .)14

اين خانواده داراي بدن مارمانند کشيده با خارهاي
ريز و فلسهاي کوچک ساکن آبهاي کمعمق
نواحي گرمسيري تا نيمه گرمسيري بوده و عموماً از
شکارگران نواحي ريفي و آبهاي آزاد محسوب مي-
گردند که پوزه خرطوم مانند تا لولهاي آنها بخوبي

شکل :13نمونه هاي  1و  :2خانواده -Fistularidaeاز منطقه(کوهرنگ) باباحيدر ،برش قنبرسيني ،اندازه نمونه  8در 4
سانتيمتر.8cm×4cm
Order STOMIIFORMES—dragonfishes
Family PHOSICHTHYIDAE (Photichthyidae)—lightfishes

شکل :14خانواده فوزيشيتيدآ ،نلسون و همکاران ،2016 ،صفحه .262
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خانواده  Phozictidaeبا فراواني  %3و حفظ شدگي
بسيار خوب مهمترين خانواده فسيلي يافت شده از
اين راسته است .شکل بدن نسبتا کشيده سر و بدن
فشرده سر کوچک در برخي نسبتا بزرگ ،دهان
بزرگ دندانهاي پر ماگزيال معموال دندان بندي دو
رديفي در قسمت جلو و تک رديفي در قسمت عقب،
اندازه دندانها از کوچک تا بزرگ تغيير ميکند اما
خيلي بلند و طويل نيستند و نيش مانند هستند.
باله پشتي در قسمت مياني بدن جاي گرفته و 10
تا  16اشعه دارد .باله مخرجي با يک قاعده وسيع و
 12تا  33اشعه به سمت باله دميکشيده شده است

40

باله دميدو شاخه است .پولکها قابل مشاهده و
ظريف هستند .دو رديف فتوفور شکميجانبي در
آنها وجود دارد .رنگ بدن قهوهاي روشن تا قهوهاي
تيره مايل به سياه تغيير ميکند و پولکهاي قسمت
پشتي معموال با رنگدانههاي تيره تزئين شدهاند.
انواع بالغ آنها مزوپالژيک و باتيپالژيک ولي الرو آنها
بيشتر در سطح هستند .تاکنون  7جنس و  24گونه
از اين خانواده شناسايي شده است (پارين و
برودولينا1990 ،؛ هورالد2003 ،؛ نلسون و
همکاران( )2016 ،شکلهاي  17 ،16 ،15و .)18

شکل  :15موقعيت فتوفورها در فوزيکتيدائهها ،کارپنتير و نايم.2001-1998 ،

شکل  :16موقعيت فتوفورها در فوزيکتيدائهها ،نمونه از منطقه باباحيدر ،پل نعل اشکنان ،اندازه نمونه 12cm×6cm
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شکل :17خانواده  -Phoschitidaeاز منطقه باباحيدر ،پل نعل اشکنان ،اندازه نمونه 12cm×6cm

Order SCOMBRIFORMES—mackerels
Family GEMPYLIDAE—snake mackerels

شکل :18خانواده جمفليدآ ،نلسون و همکاران ،2016 ،صفحه .415

است .تاکنون  16جنس و  24گونه از اين خانواده
شناسايي گرديده است (ناکومارا و پارين در کارپنتير
و نايم2001 ،؛ نلسون1994 ،؛ روبرت و استوارت،
1997؛ نلسون و همکاران( )2016 ،شکلهاي  19و
.)20

اعضاي اين خانواده بيشتر مزوپالژيک تا باتيپالژيک
بوده و داراي تنه کشيده بوده و بالههاي پشتي از
استخوان پس سري در تمام طول بدنه ادامه مييابد.
سر کشيده بوده و تقريب ًا معادل  1/4طول تنه مي-
باشد .آرواره تحتاني بهطور قابل مالحظهاي بلند و
باريک بوده و سرپوش بخش آبششي توسعه يافته

شکل :19خانواده -Gempylidaeنمونهها از منطقه (کوهرنگ) باباحيدر ،پل نعل اشکنان ،اندازه نمونه .6cm×4cm
Order MYCTOPHIFORMES—lanternfishes
Family MYCTOPHIDAE—lanternfishes

شکل :20خانواده ميکتوفيدا ،نلسون و همکاران 2016 ،صفحه .277
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مهمترين گروه از ماهيهاي بايولومينسانس يافت
شده از افق ماهي دار سازند پابده متعلق به راسته
ميکتوفيفورمها  ،Myctophiformesخانواده
ميکتوفيدائه ميباشد .اين گروه با فراواني نسبي
 ،%17يکي از فراوانترين خانواده فسيلي يافت شده
در اين افق محسوب ميشوند .ميکتوفيفورمها
گروهي از ماهيهاي متعلق به مناطق مزوپالژيک
اند که دو خانواده بايولومينسانس ميکتوفيدائه و
اسکاپلوئيدائه را شامل ميشوند .آنها از اصليترين
ساکنان درياهاي ژرف هستند و با بيش از  300گونه
در درياهاي عهد حاضر زيست ميکنند .اندازه
متوسط (حداکثر  20سانتيمتر) سر و بدن فشرده،
باريک و دوکي شکل ،چشمهاي جانبي بزرگ تا
بسيار بزرگ ،دهان طويل و کشيده ،آرواره گسترده
شده تا قسمت پشتي حاشيه چشم ،ويژگي مهم
شناسايي براي تشخيص فانوس ماهيها
(ميکتوفيدائه) ميباشد .باله پشتي منفرد با يک باله
گوشتي تکيه داده به صفحات غضروفي دنبال
ميشود .باله مخرجي درست از زير يا کميعقبتر از
قاعده باله پشتي منشاء ميگيرد .باله جناغي بزرگ
و خوب توسعه يافته و در برخي کوچک و ظريف
است .ممکن است در بعضي گونهها وجود نداشته
باشد .يک خار ناقص و بدوي در قاعده اولين اشعه
پشتي وجود دارد .باله دميدوشاخه و چنگال مانند.
رنگ گونههاي زنده از آبي قوس و قزح تا سبز يا
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نقرهاي درگونههاي ساکن آبهاي کم عمقتر و
قهوهاي تيره يا سياه درگونههاي عميقتر تغيير
ميکند .بدن با پولکهاي سيکلوئيد پوشيده شده
است در برخي گونهها پولکها کتنويئد هستند.
فانوس ماهيها عضوهاي لومينسانس متنوعي دارند،
بيشترين فتوفورها به صورت دو رديفي و يا گروهي
در قسمت جانبي و شکمي جاي گرفتهاند .اين
فتوفورها ساختارهاي مرکبي هستند متشکل از
پولکهاي تغيير شکل يافته جام مانند حاوي بافت
روشنايي زا و با پولکي که به صورت لنز تغيير شکل
داده پوشيده شده است .فتوفورهايي با ساختار
مشابه بر روي سر نيز وجود دارد .نحوه قرارگيري
فتوفور در فانوس ماهيها يک الگوي بنيادي و اصلي
دارد اما بيشتر گونهها جايگيريهاي خاص و
منحصر بفرد خود را نيز دارا هستند .ديگر فتوفورها
شامل فتوفورهاي کوچک ثانويه بر روي سر و بدن،
فتوفورهاي متنوع و مرکب بر رو و يا زير باله دمي
(باتوجه به جنسيت) ،فتوفورهاي اختصاصي که با
چشمها همراه هستند و تودههاي لومينسانسييا
پولکهاي قاعدهاي بالهها و ساير فتوفورهاي
پراکنده روي سطح بدن .اين فتوفورهاي نورهايي به
رنگ آبي ،سبز يا زرد توليد ميکنند که در هر گونه
منحصر بفرد است (نلسون و همکاران)2016 ،
(شکل .)21

شکل :21موقعيت فتوفورها در ميکتوفيدائه ،نمونه از منطقه (کوهرنگ) باباحيدر ،پل نعل اشکنان ،اندازه نمونه
.6cm×3cm
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تقريبا تماميفانوس ماهيها بهطور روزانه دستخوش
مهاجرت عمودي ميشوند که احتماال به دنبال
تعقيب سخت پوستان پالنکتون است .در ساعات
روز گونهها در زون باتيپالژيک ،بين  300تا 1500
متري ،باقي ميمانند و با غروب خورشيد به سمت
زون اپي پالژيک ،بين  10تا  100متري ،باال
ميآيند .برخي گونهها تا جايي باال ميآيند که
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ممکن است در تورها گرفتار شوند .گونههاي ساکن
مناطق عميق کمتر دستخوش مهاجرتاند يا اصال
به صورت عمودي مهاجرت نميکنند .در برخي
گونهها درجه و الگوي مهاجرت عمودي در جوانها
و بالغان متفاوت است (نلسون و همکاران)2016 ،
(شکل .)22

Order ACANTHURIFORMES—surgeonfishes and relatives
Family ACANTHURIDAE—surgeonfishes

شکل :22خانواده آکانتوريدآ ،نلسون و همکاران ،2016 ،صفحه .502

گرديده است (نلسون و همکاران .)2016 ،باله
مخرجي از  2-3خار و باله دمي معموالً تعداد
خارهاي متفاوت دارد.

اعضاي اين خانواده بهطور کلي بشکل بيضي کشيده
و فشرده با دهان انتهايي کوچک با عدم کشيدگي
به جلو ميباشند (تيلر2000 ،؛ تيلر و ميکليچ،
 .)2011باله پشتي منفرد و از  3-9خار تشکيل

شکل :23ماهي بسيار کوچک از خانواده  ،Acanthuridaeاندازه نمونه  ،8cm×2cmبرش قنبر سيني.
Order CLUPEIFORMES (29)—herrings, 164
Family CLUPEIDAE—herrings

شکل :24خانواده گلوپيدآ ،نلسون و همکاران ،2016 ،صفحه .262
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اعضاي اين خانواده داراي تنه دوکي شکل ،يک باله
پشتي منفرد تقريب ًا در بخش مياني بدن و ناحيه
شکمي فشرده و نازک ،باله شکمي کوچک و هم-
چنين دندانبندي ضعيف و پالنکتون خوار مي-
باشند .ناحيه شنوايي برجسته و آرواره بااليي بزرگ
و پيش آرواره کوچک دارند (دي داريو 2002 ،و
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2009؛ دي داريو و دپينا .)2006 ،تاکنون 5
خانواده 92 ،جنس و  405گونه از راسته
 Clupeiformesها شناسايي گرديده است
(ايشيگورو و همکاران2005 ،؛ الويو و همکاران،
.)2007

شکل :25خانواده  -Clupeidaeاندازه نمونه  -6cm×20cmبرش محدوده روستاي قنبرسيني ،باباحيدر.

محدوده سني مشترک فرامينيفرهاي پالنکتون
شناسايي شده در افق  2درون زونهاي P12 , P13
قرار ميگيرد که سن ائوسن مياني را نشان ميدهد،
پرمولي سيلوا و همکاران .2003 ،نمونههاي
فرامينيفر به دست آمده از برش پل نعل اشکنان
شامل:

به همراه فسيلهاي ماهيها در افقهاي مطالعه
شده سه گونه از سخت پوستان (ميگو)
Eopabdehus

babaheydariensis,
Eogordonella iranianiensis , Parsacus
 eocenicusنيز بدست آمد .جهت تعيين سن افق

هاي ماهي دار از ميان اليههاي مارني باالي افق
ماهي دار پائيني در برش کوهانک و برش پل نعل
اشکنان  2نمونه مارني جهت مطالعه فرامينيفر ها
برداشت گرديد .نمونههاي فرامينيفر به دست آمده
از برش کوهانک شامل:

Hantkenina alabamensis, Hantkenina
compressa, Morozovella spinulosa,
Uvigerina bassensis, Nodosaria catesbyi,
Lagena striata,

محدوده سني مشترک فرامينيفرهاي پالنکتون
شناسايي شده در افق  1درون زون  P13قرار مي
گيرد که سن ائوسن مياني را نشان ميدهد (پرمولي
سيلوا و همکاران .)2013 ،با توجه به بررسي
فرامينيفرهاي مطالعه شده سن افقهاي داراي
فسيل مهرهداران و ميگوها ائوسن مياني تعيين

Globigerinatheka curryi, Globigerinatheka
cf. euganea, Turborotalia pomeroli,
Subbotina eocaena, Globorotaloides suteri,
Laevidentalina intorta, Nodosaria sp.,
Ammobaculites agglutinans, Eponides sp.,
Ammodiscus sp., Globulina cf. punctata,
Cibicides sp., Textularia sp.
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گرديد ولي با توجه به اين نکته که اين افقها
منحصراً در بخش پائيني سازند پابده قرار دارند
احتماالً سن  400متر بخش بااليي اين سازند تا
إئوسن بااليي ادامه داشته و سازند آسماري به
صورت پيوسته بر روي اين سازند قرار ميگيرد.
فوناي ماهيان استخواني در ائوسن اغلب نقاط دنيا
غني است ،سازند  Mont Bolcaدر ايتاليا (استنلي،
1977؛ ماير1992 ،؛ واکر و وارد )1992 ،و سازند
 Green Riverدر آمريکا ناد و سلدن 2008 ،فوناي
شبيه فوناي ماهيان استخواني ايران را دارا هستند.
از نهشتههاي ائوسن سازند  Green Riverآمريکا
گونههاي مختلف و متنوعي از ماهيهاي استخواني،
حشرات ،مهرهداران و فسيلهاي گياهي شبيه به
آنچه در اين تحقيق مشاهده ميگردد بهدست آمده
است که گوياي شباهت زيست ديرينهشناسي افق-
هاي فسيلدار ائوسن در ايران و ساير نقاط جهان
بوده است.
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بنتوس حوضههاي دريايي و قرابت با خانوادههاي
فسيلي ماهيان مطالعه شده در منطقه کوهرنگ
حاکي از اين واقعيت ميباشد که در زمان إئوسن
مياني حوضههاي دريايي در منطقه حضور داشته
است .تنوع زيستي باال در ماهيهاي و ميگوهاي
مطالعه شده از منطقه گوياي اهميت باالي اين
منطقه از ديدگاه فيلوژني گروههاي مختلف فسيلي
ميباشد .قرابت مورفولوژيک گروههاي مطالعه شده
با فوناي مشابه مطالعه شده در کشورهاي ايتاليا و
آمريکا شاهدي بر ارتباط پالئواکولوژيک و جغرافياي
ديرينه مناطق ذکر شده ميباشد.
سپاسگزاري
نويسندگان از معاونت پژوهش و فناوري دانشگاه
اصفهان به جهت حمايتهاي مالي و لجيستيکي
تشکر و قدرداني مينمايد .همچنين از آقاي
پروفسور جورجيو کارنواله از دانشگاه تورينو ايتاليا
به جهت حضور در ايران و کمک به شناسايي نمونه-
هاي ماهيها قدرداني ميگردد.

نتيجهگيري
حضور ماهيهاي داراي ويژگي بيولومينسانس
اعماق زياد به همراه فرامينيفرهاي پالنکتون و

بهرامي ساماني ،پ .و آريايي ،ع.ا .1382 ،.مطالعهو بررسي ماهيهاي فسيل سازند پابده در باباحيدر
(ناحيه شهرکرد) ،مجموعه مقاالت هفتمين همايش
انجمن زمينشناسي ايران ،دانشگاه اصفهان ،ص
.393-384

منابع
بهراميساماني ،پ .1376 ،.مطالعه و بررسيماهيهاي فسيل سازند پابده در باباحيدر (ناحيه
شهرکرد) ،پاياننامه منتشر نشده کارشناسيارشد
چينه و فسيل ،دانشگاه فردوسي مشهد.
جعفريان ،م.ع ،.بهراميساماني ،پ .و قبادي پور،م .1379 ،.بررسي و معرفي تعدادي از ماهيان فسيل
ائوسن در نواحي زاگرس ،مجله پژوهشي دانشگاه
اصفهان (علوم پايه) ،جلد سيزدهم -شماره  ،1ص
.196-181
جعفريان ،م.ع .و قبادي پور ،م .1378 ،.معرفيفسيلهائي از خزندگان در پالئوژن زاگرس ،مجموعه

مقاالت سومين همايش انجمن زمينشناسي ايران،
شيراز ،ص .154-151
حسين زاده ،ر .و قاسمينژاد ،ا .1387 ،.آناتومي واستخواني Proserrivomer
تاکسونوميماهي
موجود در سازند پابده ،مجموعه مقاالت دومين
همايش انجمن ديرينهشناسي ايران ،دانشگاه آزاد
اسالمي واحد خوراسگان ،ص .49-46
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کمستان (شمال غرب ايذه) و مقايسهي آن با برش
 دانشگاه شهيد، رسالهي کارشناسيارشد،نمونه
.بهشتي
 بايوستراتيگرافي سازند.1393 ،. ن،هداوندخاني تنگ حتي و،پابده در زون ايذه (برشهاي چهارده
. رسالهي دکتري دانشگاه شهيد بهشتي،)تنگ پابده
 زيست.1389 ،. ن، و هداوندخاني. ع،صادقيچينهنگاري سازند پابده در برش چينهشناسي
،)امامزاده سلطان ابراهيم (شمالغرب شهر ايذه
 شماره، سال چهارم،فصلنامه زمينشناسي ايران
.89-81  ص،1389  پاييز،پانزدهم
 بررسي.1390 ،. ج، و کارنواله. ع، بهرامي،. م،يزدي سازند،تاکسونومي و آناتومي ماهيهاي استخواني
پابده با سن ائوسن در نواحي باباحيدر شهرکرد و
 مرکز مطالعات و همکاريهاي علمي و،شهر ايالم
. ص93 ، تحقيقات و فناوري،بينالمللي وزارت علوم

،. م، رحمتي ايلخچي،. ج، واعظي پور،. م،زاهدي نقشه چهار.1993 ،.م. ع، و افشاريانزاده. آ،آقايي
،) شهرکرد1/250/000  (مقياسE8 گوش شماره
.سازمان زمينشناسي و اکتشافات معدني
 بيواستراتيگرافي.1374 ،. ع،فاضلي فارسانيرسوبات ائوسن در منطقه باباحيدر با تاکيد بر
- پاياننامه کارشناسي،پالئونتولوژي ماکروفوناي آنها
. ص120 ، دانشگاه اصفهان،)ارشد (منتشر نشده
 اکولوژي.1380 ،. ر، و حسين زاده. ا،قاسمينژادديرينه و بررسي چگونگي ارتباط تغيرات ابعاد
ماهيها با رژيم غذائي آنها در افقهاي چينهاي
 يازدهمين همايش،سازند پابده (ائوسن) در ايالم
، دانشگاه فردوسي مشهد،انجمن زمينشناسي ايران
.1889-1882 ص
 ليتوستراتيگرافي و.1388 ،. ن،هداوندخانيبايوستراتيگرافي سازند پابده در برش تاقديس
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 ميگوهاي فسيل مطالعه شده از برش قنبرسيني:26 شکل
Figs. A-C Eopabdehus babaheydariensis Garassino et al., 2014; Figs. D-H Eogordonella
iranianiensis Garassino et al., 2014; Figs. I-K Parsacus eocenicus Garassino et al., 2014; All
samples from Qanbar-ciny section, Scale bars equal 10 mm.

All the specimens stored at the Department of Geology, Faculty of Science, University of
Isfahan under acronym of EUIC, the Scale bar equal 2 mm.
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 فرامينيفرهاي بنتوس مطالعه شده از برشهاي کوهانک و پل نعل اشکنان:27 شکل
Figs 1, 2- Laevidentalina intorta, lateral view, Kuhanak section, EUIC -K1029.
Fig 3- Nodosaria sp., lateral view, Kuhanak section, EUIC -K1030.
Figs 4, 5- Ammobaculites agglutinans, lateral view, Kuhanak section, EUIC -K1031.
Fig. 6-Eponides sp. lateral view, Kuhanak section, EUIC -K1032.
Fig 7-Siphotextularia concave, lateral view, Kuhanak section, EUIC -K1033.
Fig 8-Ammodiscus sp., lateral view, Kuhanak section, EUIC -K1034.
Fig 9-Globulina cf. punctata, lateral view, Kuhanak section, EUIC -K1035.
Figs 10-17- Uvigerina bassensis, lateral view, Pole-Naal-Eshkanan section, EUIC -K1036.
Figs 18-21- Nodosaria catesbyi, lateral view, Pole-Naal-Eshkanan section, EUIC -K1037.
Figs. 22-24- Lagena striata paucistriata, lateral view, Pole-Naal-Eshkanan section, EUIC K1037.
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 فرامينيفرهاي پالنکتون مطالعه شده از برشهاي کوهانک و پل نعل اشکنان:28 شکل
Fig. 1- Globigerinatheka curryi, lateral view, Kuhanak section, EUIC -K1038.
Fig. 2- Globigerinatheka cf. euganea, lateral view, Kuhanak section, EUIC -K1039.
Fig. 3- Turborotalia pomeroli, lateral view, Kuhanak section, EUIC -K1040.
Figs. 4, 7- Subbotina cf. eocaena, lateral view, Kuhanak section, EUIC -K1041.
Figs. 5 -6- Morozovella spinulosa, lateral view, Pole-Naal-Eshkanan section, EUIC -K1042
Fig. 8- Laevidentalina intorta, lateral view, Pole-Naal-Eshkanan section, EUIC -K1043.
Figs 9, 12- Hantkenina compressa, lateral view, Pole-Naal-Eshkanan section, EUIC -K1044.
Figs. 10, 11- Hantkenina alabamensis, lateral view, Pole-Naal-Eshkanan section, EUIC -K1045.
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