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Abstract
The Mollusca are smooth skin and without split
and with a variety of morphology that often
isolated in a calcareous shell. In during year 2010
has been conducted, in the surrounding Dadghan
village from Tafresh County of Markazi Province,
and the entire extended layers in this region were
found and the sampling operation has been carried
out in perpendicular direction to these layers. then
sampling stations Zoogeographical region recorded
by the GPS and samples was transferred to the
biological laboratory of Arak University, finally,
the samples was identified by valid resources
identification. In the present study, studied fossil
belongs to genus Pectin from Pectenidae family.
The genus of Bivalvia class, the Bivalvia class is
mollusca that live in freshwater and marine. Some
of the main characteristics of this genus are:
external shell of circular, lateral symmetry in one
valve and inequality with the other valve, presence
of a singular muscle, and superficial frills are
observed on the shell in the form of radial and
thick lines. The genus of Pectin are new record for
Markazi Province
Keywords: Dadghan village, Markazi, Pectin,
Tafresh.
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چکیده
نرمتنان بدنی نرم و بدون تقسیم دارند و دارای ریختشناسی متنوعی
 در، این مطالعه.هستند که اغلب در یک صدف آهكی قرار گرفتهاند
 در اطراف روستای دادقان شهرستان تفرش از استان،1389 سال
مرکزی انجام شد و تمام الیههای گسترده در این منطقه یافت و
.عملیات نمونهبرداری در جهت عمود بر این الیهها انجام گرفت
 ثبت شدGPS سپس موقعیت جغرافیایی محل نمونهبرداری توسط
،و نمونهها به آزمایشگاه زیستشناسی دانشگاه اراك انتقال یافتند
 در. شناسایی شدند،سرانجام نمونهها توسط منابع شناسایی معتبر
 ازPectin فسیل مورد مطالعه متعلق به جنس،بررسی حاضر
 رده، این جنس از رده دوکفهایهاست. بودPectenidae خانواده
.دوکفهایها نرمتنانی هستند که در آب شیرین و شور زندگی میکنند
 صدف خارجی:برخی از ویژگیهای مهم این جنس عبارتند از
، تقارن جانبی در یک کفه و نابرابری با کفه دیگر،دایرهای شكل
وجود یک عضله منحصر بهفرد و شیارهای سطحی بر روی صدف
 جنس پكتن برای.که به شكل خطوط شعاعی و ضخیم مشاهده شد
.اولین بار از استان مرکزی گزارش میشود
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مقدمه

در سفر علمی به منطقه کوهستانی شهرستان تفرش،
نزدیک روستای دادقان ،بهطور تصادفی تعدادی فسیل
جدید توسط گردشگردان جمعآوری شد .بعضی از این
نمونههای فسیل ،متعلق به رده  Bivalviaبود و پس
از مطالعات اولیه و نمونهبرداری میدانی ثانویه،
مشخص شد که نمونهها متعلق به شاخه ،Molusca
رده  Bivalviaاز راسته  Pterioidaو خانواده
 Pectenidaeمیباشد .شاخه نرمتنان دومین شاخه
بزرگ ،متنوعترین و مهمترین شاخه از سلسله جانوری
است و تاکنون بیش از  50000گونه از آن شناسایی
شده است ( .)Morton, 1967این موجودات بخش
مهمی از تولیدات شیالت و جایگاه مهمی در زنجیره
غذایی سایر آبزیان دارند ( .)Shafiei, 2003لینه
( ،)1758رده  Bivalviaرا برای اولین بار معرفی کرد
( .)Muller, 1776اعضای این رده دارای تقارن دو
طرفی و بهطور جانبی از طرفین فشرده شده ،بدن نرم
آنها درون صدفی سخت مرکب از دو قسمت
(دوکفهای) است ،کفهها با رباط لوالیی االستیک و
آهکی بهطور جزیی متصل و به هم توسط یک یا 2
عضله نزدیک شونده اتصال دارند ،این جانوران سر
ندارند ،پای آنها نیز به شکل تبر و آبششهای آنها
نازک و صفحه مانند میباشد ( & Haggart
 .)Johnston, 1998دوکفهایها زیستگاه طبیعی
گسترده در زمین و سراسر جهان دارند .این نرمتنان در
سراسر جهان ،اقیانوسها ،دریاها ،دریاچهها ،در برخی
رودخانهها موجودند و در آبهای گرم از دریاهای
مناطق استوایی به آبهای یخزده قطب جنوب و
شمال ،با فراوانی ،تراکم باال و تنوع زیاد در عمقهای
مختلف دریا یافت میشوند .تاکنون ،بیش از 15000
گونه از دوکفهایها شناسایی شده که  80درصد از آنها
در دریا و تنها  20درصد از آنها در آبهای شیرین
زندگی می کنند ( .)Jafarian et al., 2001هدف از
پژوهش حاضر ،مبادرت به شناسایی و مطالعه
فونستیکی نمونههای یافتشده از فسیلهای دوکفهای

در روستای دادقان شهرستان تفرش میباشد .گزارش
فسیل دوکفهای جنس پکتن برای اولین بار از استان
مرکزی میباشد.
مواد و روشها

بررسی منطقه ،با شناسایی موقعیت جغرافیایی محل و
مطالعه زمینشناسی انجام گرفت و سپس تمام
نمونهها در اطراف روستای دادقان جمعآوری شد .ابزار
مورد استفاده عبارتند از :سیستم موقعیت یاب جهت
( ،)GPSدوربین ،جک -چاقو ،بیل ،چکش ،جعبههای
ذخیرهسازی نمونه و کولهپشتی .در این مطالعه،
تالشهای قابل توجهی برای جمعآوری فسیلها بر
اساس اصولهای استاندارد صورت گرفت
( .)Kohansal & Radfar, 1971بنابراین ،از یک
طرف تمام الیههای گسترده در این منطقه یافت و
عملیات نمونهبرداری در جهت عمود بر این الیهها
انجام گرفت .از سوی دیگر ،برای جمعآوری
فسیلهای موجود ،تا آنجاکه ممکن بود ،طیف وسیعی
در امتداد هر یک از الیهها مورد بررسی قرار گرفت.
در طی عملیات نمونهبرداری ،برخی از نمونهها که قبالً
از سنگ بستر جدا شده بود ،به آسانی جمعآوری شدند،
اما برخی از آنها با کمک جک -چاقو از سنگ بستر
جدا شدند ،خصوصیات مورفولوژیکی هر نمونه با دقت
بررسی و ثبت شد و هر نمونه به صورت جداگانه
شماره گذاری شده و در جعبههای ویژه قرار داده شد.
در مجموع  37نمونه جمعآوری و به آزمایشگاه برای
مطالعه بیشتر در شرایط آزمایشگاهی ،انتقال داده شد،
سپس نمونهها با کمک منابع تاکسونومی معتبر
شناسایی شدند ( Hosseinzadeh Sahafi et al.,
.)2000; Scott & Blake, 2001
موقعیت جغرافیایی منطقه

نمونههای مورد مطالعه از روستای دادقان در منطقه
تفرش (شمالغرب) ،از توابع استان مرکزی با
مختصات جغرافیایی 34° 49’ 52 N, 49° 54’ 40

شایستهفر و همکاران :مطالعه فونستیکی فسیلهای جمعآوریشده شاخه نرمتنان ...

 Eو ارتفاع  1900متر باالتر از سطح دریا جمعآوری
شدند (شکل .)1
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متشکل از خاکستر و گدازههای آتشنشانی (با ضخامت
زیاد) و سنگهای آذرین کم عمق که رسوبات مختلط
موجود در منطقه ،مربوط به دوران تریاس (آغاز دوره
دوم زمین شناسی) تا زمان حاضر است .بیشتر این
ذخایر متعلق به یک حوضه دریایی کمعمق هستند،
اما بعضی نیز در مناطق قارهای تشکیل شدهاند
(( )Aghanabati, 2004شکل .)3
آب و هوای منطقه

منطقه تفرش با میانگین بارش  276میلیمتر و دمای
 122درجه سانتیگراد ،اقلیم اغلب کوهستانی دارد و
بهدلیل ارتفاع باالی این منطقه زمستانهای سرد و
تابستانهای معتدل است (.)Hajian, 2001
بحث و نتیجهگیری

شکل  .1نقشه دادقان و موقعیت جغرافیایی بر روی نقشه ایران
()Atlas, 2004
موقعیت جغرافیایی و زمینشناسی منطقه مورد مطالعه

شهرستان تفرش در ناحیه مرتفع و کوهستانی قرار
دارد ،کوههای آن نعل اسبی شکل ،از جنوبشرق به
سمت شمالغرب شهر گسترش مییابد و مهمترین
قله در این ناحیه امجک است .در حرکت از شرق
تفرش به سمت شمال (ساوه) با کاهش ارتفاع و
نواحی مسطح روبرو هستیم و قسمتهای جنوبی،
غربی و شرقی این منطقه با مناطق کوهستانی باالی
 2500متر احاطه شده است ،هم چنین ارتفاع باالتر از
 3014متر در شرق تفرش دیده میشود .درههای
بزرگ پر شیب ،بین کوههایی که از شمال شرق تا
جنوبغربی منطقه گسترش یافتهاند دیده میشود
(( )Hajian, 2001شکل .)2
سنگشناسی منطقه تفرش ،عبارت است از
تشکیل رسوبات جغرافیایی و پوستههای آذرین

نمونهها پس از بررسی دقیق شناسایی شدند ،این
نمونهها متعلق به جنس پکتین میباشد ( Muller,
 .)1776خصوصیات جنس پکتن مورد بررسی به شرح
زیر است.
این جنس بدون سر ،با پوشش خارجی و دو صدف
مجزا که صدف بیرونی تقریباً دایرهای شکل و کناره
هر کفه مشابه یکدیگر است ،دو کفه نابرابر هستند
ولی عدم تقارن صدف در اعضای داخلی جانور اثری
ندارد ،دو کناره روپوش جانور در ناحیه قله صدف و در
قسمت پشتی کامالً متصل ،دو کناره آن در ناحیه
شکم قرار گرفته اما در بعضی کامالً آزاد میباشد.
پوشش این جنس به دوکفه راست و چپ تقسیم شده،
کفه سمت راست محدب است و کفه سمت چپ
مسطح است یا با تحدب کمتر نسبت به کفه سمت
راست است (.)Murray, 1985
در نمونههای جمعآوری شده زائدههای مساوی
گوشواره مانند و لوال به شکل یک خط مستقیم در
پشت صدف مشاهده شد .الیاف داخلی در امتداد با
( Reziliferمنطقه مثلثی موجود در لوال و منطقه که
در آن فیبر داخلی واقع شده) است.
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شکل  .2الف و ب) نمای کلی منطقه مورد مطالعه -نمای شمالی ،ج) مکان نمونهبرداری

شکل  .3نقشه موقعیت جغرافیایی ناحیه مورد مطالعه ()Tehrani, 2003

شایستهفر و همکاران :مطالعه فونستیکی فسیلهای جمعآوریشده شاخه نرمتنان ...

پکتن در بین نرمتنان دوکفهای عضالنی
( )Monomyarianقرار دارد که شیارهای سطحی در
صدف به شکل خطوط شعاعی و ضخیم مشاهده
میشود .دندانها ضعیف ،کوچک و با شیارهای نسبتاً
خوب و در حاشیه دیده شده ( .)Dysodontاین جنس
در میان نرمتنان شناکننده قرار دارد ،آنها با شنا کردن
و بسته شدن کفههای خود شنا میکنند و به جلو
حرکت میکنند.
مطالعه بر روی فون نرمتنان ایران بهوسیله
محققان اتریشی با نام فورکارت از سال  1335با
مطالعه نرمتنان استان مازندران آغاز شد ( Forcart,
 .)1955مطالعاتی توسط هیأت اتریشی دیگر ،در سال
 1949از دریاچههای هامون -مهارلو -طشت -تار ،تا
ارتفاعات کوه اللهزار در کرمان انجام گرفت
( .)Edlener & Starmulner, 1975سپس
گزارشهای متنوعی از نرمتنان خلیج فارس بخصوص
دریای عمان توسط  )1975( Ahmedارائه شد ،تجلی
پور از پیشگامان شناسایی نرمتنان زمینی و رودخانهای
ایران در بنادر و جزایر خلیج فارس ،دریای عمان و
دریای خزر بود ،با توجه به گزارشات اندک و پراکنده
در مورد گونههای این شاخه در ایران هنوز به درستی
آمار دقیقی از نرمتنان موجود در سطح کشور و نحوه
پراکنش آنها وجود ندارد (.)Tajalipour, 2003
 ،)2001( Maghfouri Moghadamدر ادامه
مطالعات  ،)2003( Tajalipourشکمپایان و
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دوکفهایهای زاینده رود را مورد بررسی قرار داد،
سپس ،)2001( Maghfouri Moghadam et al.
مطالعهای بر روی فسیلهای فراوان از رده
دوکفهایهای کوچک در ناحیه سازند قم انجام دادند و
از اینرو ،یک برش چینه نگاری در باختر آشتیان واقع
در شمال باختری ایران مرکزی انتخاب و بخش دارای
دوکفهایهای ریز با اندازه کمتر از یک میلیلیتر آن
مطالعه شد و گونههای ،Donax parasemula
 Nucula crenulata obliterate ،Abra sp.و
 Nucula sp.شناسایی شدند ( & Yasboulaghi
 4 ،)2007( Abdul .)Maghfouri, 2015گونه و 5
جنس از فسیلهای رده دوکفهای در شمال کشور عراق،
را مورد بررسی قرار داد و از خانواده Pectenidae
نمونهها در منطقه فتحا (شمال عراق) بر روی سنگ
آهک مشاهده شدند .قدمت جنس شناسایی شده در این
پژوهش ،از ائوسن تا دوره کنونی ادامه یافته است
(شکل .)4پکتنها در سطح جهان گسترش یافته و قدمت
آن در ایران مربوط به دوره سوم زمینشناسی است که
امروزه آنها در ماسه سنگ و آبهای کمعمق دریا
یافت میشوند و نمونههای مدرن نیز در آبهای
کمعمق خلیج فارس فراوان هستند ( Jafarian et al.,
.2001; Maghfouri Moghadam & Pazoki,
 .)2004این جنس برای اولین بار از استان مرکزی
گزارش میشود و بنایراین مطالعه نرمتنان از جمله
دوکفهایها در این منطقه نیاز به توجه بیشتری دارد.

شکل  .4معرفی بخشهای مختلف جنس Pectin
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