
مينه سازند آغاجاري براي مطالعات اثرديرين شناسي مهره داران اهميت داشته و الزم است پژوهش و تحقيقات بيشتري در اين ز
دپاها اين ر. ردپا مي باشد كه به صورت برجسته در سطح زيرين اليه بندي حفظ شده اند12نمونه يافت شده شامل . برنامه ريزي نمود

نها اين با توجه به ژئومتري ردپاها و ريخت شناسي آ. در شش مسير حركت آرايش دارند و همگي يك جهت حركتي را نشان مي دهند
ايجاد گرديده اند و اين نخستين گزارش از وجود اثر فسيل پستانداران (Canidae)ردپاها توسط گوشتخواران از نوع سگ سانان 

.گوشتخوار از پهنه زاگرس است
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ازند آغاجاري پي پليوسن در اين بخش از گستره ي س-با يافتن اثرفسيل ردپا، مي توان به وجود پستانداران در زمان ميوسن پسين
يشتر آنها به همانگونه كه در مقدمه نيز بيان شد، اثر فسيل مهره داران اندكي در پيرامون حوضه خليج فارس گزارش شده اند و ب. برد

ي گزارش حاضر ششمين گزارش از اين نوع م[. منابع ياد شده]سن ميوسن پسين و از سازند آغاجاري يا هم ارزهاي آن هستند 
ه به دليل رخنمون هاي گسترده سازند آغاجاري از يك طرف و ماهيت محيط رسوبي آن كه بيشتر در شرايط قاره اي ت. باشد

ره داران نشست شده است، مي توان سازند آغاجاري را يكي از مستعدترين سازندهاي حوضه زاگرس براي مطالعات اثر شناسي مه
.  دانست

فظ شدگي ميزان استخراج اطالعات و داده هاي ديرينه شناسي از روي اثر فسيل ها به عوامل مختلفي بستگي دارد كه كيفيت ح
ت نوع رسوب، شرايط و مراحل سنگ شدگي و ميزان تاثير عوامل هوازدگي و فرسايش بر كيفي.[12]يكي از مهمترين آنهاست 

.حفظ شدگي ردپاها تاثير مي گذارند
. تخراج كردنمونه هاي مورد مطالعه به طور نسبي با كيفيت پايين تري حفظ شده اند، ولي با اين حال مي توان اطالعاتي از آن اس

است و با توجه به ريخت شناسي L/W= 88/0ردپاهاست كه اين نسبت برابر ( W)به پهناي (L)يكي از اين اطالعات نسبت درازا 
اها در همچنين همه اين ردپ. اين اثرها نشان دهنده ي چهار انگشتي بودن و پنجه رو بودن پستانداران حركت كننده، مي باشند

ده اند و از طرف ديگر در نمونه هاي خوب حفظ شده، اثر چنگال ها در طول ردپا كامالً كشيده ش. مسيرهاي مستقيم آرايش يافته اند
و وجود اثر چنگال در بيشتر رد پاها نشان دهنده ي آن است كه چنگال اين حيوان در حالت عادي دائماً بيرون از پا بوده است

.  كامالً به صورت نيم دايره اي در سطح گودي رد پا، كشيده شده است
سانان، چهار گسانان و ستمام گربه. ها مستقيم استسانان حركت يورتمه دارند و الگوي مسير حركتي آنسانان و سگبيشتر گربه

ر چنگال گردد ولي اثها جمع ميدهد زيرا، چنگال آنسانان به ندرت اثر چنگال را نشان ميردپاي گربه. انگشت در دست و پا دارند
نبودن به دليل كامل. بنابراين به نظر مي رسد اين ردپاها توسط سگ سانان ايجاد شده باشند[. 13]شود سانان اغلب يافت ميسگ

.   داده هاي ريخت شناسي اين ردپاها، از نظر سيستماتيك نام اثر جنس در اين مرحله از مطالعات گزارش نمي گردد

باس در سازند آغاجاري يك از سازندهاي گسترده ي سنوزوئيك رشته كوه زاگرس مي باشد كه از منطقه بندرع
واري و اين سازند از توالي رسوبات آ. جنوب خاوري تا ارتفاعات كردستان عراق در شمال باختري، گسترش دارد

زد سازند آغاجاري در دامنه هاي جنوبي ارتفاعات زاگرس در استان بوشهر نيز برون. مارن تشكيل شده است
از ماسه محيط رسوبي اين سازند محيط قاره اي تا دريايي كم ژرفا است و از دو بخش زيرين، مركب. خوبي دارد

وني از در رخنم. سنگ و مارن قرمز و بخش بااليي به نام لهبري كه شامل مارن قرمز است، تشكيل شده است
ي نابرجا به سازند آغاجاري در باختر تاقديس بي بي حكيمه واقع در شمال بندر ديلمِ استان بوشهر، تخته سنگ

عدد قالب طبيعي رد 12سانتيمتر با جنس ماسه سنگ قرمز يافت شد كه در سطح زيرين آن، 95× 65ابعاد 
.  پاي پستاندار به صورت برجسته حفظ شده بودند

ردپاها با . با توجه به آرايش و فاصله ردپاها به نظر مي رسد اين رد پاها توسط چند پستاندار ايجاد شده باشند
. اهده شداثر كشيده شدن چنگال ها نيز در برخي از آنها مش. حاشيه گرد و اثر سه تا چهار انگشت مشاهده شدند

وي را همه ي رد پاها جهت حركت به يك س. تعداد ديگري از ردپاها فقط به شكل برجستگي هاي گرد هستند
مي باشند ( Canidae)داده هاي ريخت شناسي نشان مي دهد كه اين ردپاها مربوط به سگ سانان . نشان مي دهند

.    و اين نخستين گزارش از فسيل ردپاي گوشتخواران در پهنه زمين شناختي زاگرس است

اهميت در پهنه هاي زمين شناختي ايرانجغرافياي ديرينه زيستي جانورانكشف و گزارش بقاياي مهره داران براي بازسازي 
اين اهميت هنگامي برجسته مي شود كه در پي رخدادهاي زمين ساختي و ايجاد سدها يا پل هاي طبيعي، امكان . دارد

كل گيري در پي برخورد صفحه عربي با صفحه ايران و ش. شكل گيري زيست بوم هاي محلي يا مهاجرت جانداران رخ داده باشد
.ددرشته كوه زاگرس در سنوزوئيك، عمالً سدي طبيعي ميان دو زيست بوم فالت هاي ايراني و آفروعربي ايجاد مي گر
يافتن فسيل مهره داران در اغلب موارد دشوار است و همين امر باعث سختي در دست يابي به داده ها و اطالعات 

ازي با اين وجود، كشف ردپاي مهره داران به دليل برجا بودن، در بازس. پالئوبايوژئوگرافي اين گروه از جانداران مي گردد
از [ رميانهو در خاو]نخستين گزارش از ردپاي مهره داران در زاگرس . پالئوبايوژئوگرافي و قلمروهاي زيستي، حائز اهميت است

دپاي منطقه جبل حمرين واقع در باختر موسيان در استان ايالم و در نزديكي مرز ميان ايران و عراق است كه مربوط به ر
Iranipedaپرنده بزرگ جثه بوده و از بخش لهبري سازند آغاجاري نمونه برداري و با نام    abeli 1]گزارش شده است ،

وران نيز در بيان خواص رسوب شناسي سازند آغاجاري بدون ارائه هر گونه جزئياتي، به وجود آثار پاي جان[ 3]مطعيي .  [2
، بقيه گزارشات [4]به غير از گزارش كلي از وجود ردپاي مهره داران ائوسن از سازند كشكان . در اين سازند اشاره مي نمايد

از صفحه عربي از نهشته هاي ميوسن پسين مي باشند كه شامل ردپاي جفت سمان-ردپاهاي مهره داران از پهنه زاگرس
و ردپاي جفت سمان و پرندگان از سازند [ 6]، ردپاي فيل ها از سازند بينونه منطقه ابوظبي [5]سازند برزمان كشور عمان 

ه گزارش حاضر در وافع، نخستين گزارش از ردپاي پستانداران گوشتخوار از حوض. مي باشد[ 8، 7]مقداديه كردستان عراق 
تخته سنگ  . دپستانداران حوضه زاگرس مفيد باشپالئوبايوژئوگرافيزاگرس مي باشد و اميد است اين گزارش در امر بازسازي 

و E50.1808مورد مطالعه در شمال روستاي عامري و در حاشيه جاده بندر ديلم به بهبهان و در مختصات جغرافيايي 
N30.2167 اين نمونه پس از عكس برداري و يادداشت هاي الزم، در صحرا مورد مطالعه قرار گرفت(. 1شكل )يافت شد.
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موقعيت زمين شناسي 
راحل ميوسن پهنه زاگرس يعني سازند آسماري و همزمان با جوان ترين م-در پي تكميل حوضه ي رسوبي دريايي اليگو

و آواري گروه فارس كه شامل سازندهاي ميشان، گچساران-آهكي-ايراني، حوضه ي رسوبي مارني-برخورد صفحه عربي
در ميان اين مجموعه ي رسوبي، بخش هاي زيادي از سازند . [9]تشكيل مي گردد پليوسن -ميوسنآغاجاري است، در طي 

ان قاره اي آغاجاري در شرايط محيط قاره اي ته نشست شده اند و مي توانند مستعد پي جويي براي يافتن اثر فسيل مهره دار
متر در ميدان نفتي آغاجاري در شمال خليج فارس 3000برش الگوي سازند آغاجاري به ستبراي نزديك به . باشند

توالي اين سازند در تاقديس بي بي حكيمه شامل هر دو بخش زيرين و لهبري. [10، 9، 3]پيمايش و معرفي شده است 
ه اي، قرمز توالي بخش زيرين آن شامل تناوب رسوبات كنگلومرا، ماسه سنگ و سيلت سنگ به رنگ هاي قهو(. 1شكل )است 

يمه رخنمون اين بخش از سازند، بيشتر در دامنه ي جنوبي تاقديس بي بي حك. خاكستري تا سبز و مارن هاي قرمز مي باشد
رمز بخش لهبري در دامنه هاي شمالي تاقديس به صورت مارن ق. دارد و مرز آن با سازند ميشان هم شيب و تدريجي است

.  تقريباً يكنواخت است كه به صورت فرسايشي توسط سازند آواري كنگلومراي بختياري پوشيده شده است

توصيف نمونه
به دليل پراكندگي تقريباً نامنظم و همچنين حفظ(. الف-2شكل )رد پا تشخيص داده شدند 12در تخته سنگ يافت شده 

با اين وجود مي توان . آسان نيست( trackways)شدگي نسبتاً ضعيف اين رد پاها، تشخيص و تمايز مسيرهاي حركت 
.جدول يك ابعاد اين ردپاها را نشان مي دهد(. ب-2شكل )آنهاي را در شش مسير حركت شماره گذاري نمود 

ر در اين ردها اث. حفظ شدگي اين ردپاها به نسبت بهتر است. اين مسير حركت شامل چهار ردپاست-aمسير حركت 
(.3شكل )پنجه حفظ شده و اثر كشيده شدن سه تا چهار چنگال در سطح اثر ديده مي شود 

ارتباط اين . قرار داردaدر اين مسير تنها يك ردپا با حفظ شدگي ناقص و در كنار رد دوم مسير حركت -bمسير حركت 
.در اين رد تنها اثر چها انگشت بدون اثر چنگال ديده مي شود. مبهم استaردپا با مسير حركت 

ثر اين اثرها پنجه رو هستند و در رد نخست ا. اين مسير دو ردپاي كوچك با فاصله زياد از هم قرار دارند-cمسير حركت 
.چهار انگشت و چنگال ديده مي شود

در اين ردها . دسه اثر گرد و با حفظ شدگي بسيار ضعيف هستند كه در يك مسير مستقيم آرايش يافته ان-dمسير حركت 
.اثر انگشتان ديده نمي شود

. اين مسير تنها يك رد پا را شامل است و در آن اثر كشيده شدن درازي از چهار چنگال ديده مي شود-eمسير حركت 
.مبهم استdارتباط آن با مسير حركت 

به مسير اين ردپا در مسير مورب نسبت. اين مسير حركت نيز تنها يك رد پاي سه انگشتي را شامل است-fمسير حركت 
.    حركت هاي ديگر جهت دار است

مواد و روش كار

.  هبهاننقشه جغرافيايي تاقديس بي بي حكيمه و رخنمون سازند آغاجاري در منطقه ب-1شكل 
[.11]اي نقشه بر مبن. موقعيت ردپا در شمال بندر ديلم با عالمت ستاره نشان داده شده است

تخته سنگ مورد مطالعه با ردپاي پستانداران، صفحه ساعت به( الف-2شكل 
Taي ترسيم موقعيت ردپاها و مسيرهاي حركت( ب. سانتيمتر براي مقياس2پهناي 

.، مقياس قابل تعميم به شكل الف استTfتا 

(  m)، در اين رد اثر رد دست Taنماي نزديك از رد دوم مسير حركت -3شكل 
.  قابل تشخيص هستند( c)و اثر كشيده شدن چنگال ( p)و رد پا 
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