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چكيده
به منظور مطالعه بوم شناسی دیرینه گاستروپودهای آپتین، برش بافق با ستبرای 380 متر در خاور یزد مورد بررسی جزیی قرار گرفت. در این منطقه، مجموعه گوناگونی از گروه های 
مختلف فسیلی، از جمله ماکروفسیل ها )گاستروپودها، آمونیت ها و خارداران( و میکروفسیل ها )روزن بران و استراکدها( دیده می شود. این مجموعه سن آپتین را برای برش نشان 
می دهد. در این برش، برای اولین بار 11 جنس و گونه از گاستروپودا گزارش می شود. مجموعه میکروفسیلی و ماکروفسیلی موجود در برش مورد مطالعه نشان دهنده محیط کم ژرفا 

و شرایط محیطی مناسب در زمان نهشته شدن این رسوبات )آپتین( است.
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زمستان 93، سال بیست و چهارم، شماره 94، صفحه 39 تا 44   )چینه شناسی و رسوب  شناسی(

1- پيش گفتار
برش بافق،  در 40 کیلومتری خاور شهرستان بافق واقع شده و نام این برش به علت 
نزدیکی به شهر بافق انتخاب شده است. این برش، بین طول جغرافیایی 55 درجه، 35 
دقیقه و 11 ثانیه خاوری و عرض جغرافیایی 31 درجه، 31 دقیقه و3 ثانیه شمالی واقع 
شده است. راه اصلی دسترسی به منطقه مورد مطالعه جاده ترانزیت کرمان-کوهبنان- 

بافق است. راه های دسترسی به منطقه در شکل 1 نشان داده شده است. 
     ستبرای برش مورد مطالعه 380 متر بوده، که 275 متر قاعده آن از الیه های مارنی با 
میان الیه هایی آهکی و آهک شیلی تشکیل شده که به سوی باال به آهک های توده ایی 
ستیغ ساز ختم می شود. نهشته های این برش مربوط به کرتاسه میانی بوده و مرز پایین 
آن توسط رسوبات نئوژن پوشیده شده و مرز باالیی آن نیز به صورت فرسایشی است. 
این نهشته ها، در بخش پایین برش از تناوب مارن های سبز رنگ و میان الیه های آهکی 
نازک تا متوسط الیه خاکستری تا زردرنگ تشکیل شده که این میان الیه ها، سرشار از 
استراکدها، میکروفسیل های کف زی و ماکروفسیل ها هستند. ماکروفسیل ها از الیه های 
مارنی در بخش پایین ستون ظاهر شده و در بخش میانی به بیشترین فراوانی می رسند. 
گاستروپودها  تنها  و  کاسته  ماکروفسیل ها  فراوانی  از  ستون  باالیی  الیه های  به سوی 
روی  می شوند.  دیده  ستون  باالیی  بخش  در  آمونیت  دارای  مارنی  آهک  الیه  و 
مارن های سبزرنگ و میان الیه های آهکی شیلی، آهک های ستبرالیه سیاه رنگ قرار 
می گیرد که سرشار از اوربیتولین است. نمای نزدیک برش بافق در شکل 2 و ستون 
چینه شناسی و موقعیت واحدهای سنگ شناسی آن در شکل 3 نشان داده شده است. از 
بین مجموعه ماکروفسیل های موجود در این برش، گاستروپودها یکی از فراوان ترین 
و متنوع ترین گروه ها بوده که برای اولین بار از نهشته های خاور استان یزد گزارش 
قابل توجه است.  آنها  بوم شناسی دیرینه  بنابراین شناسایی، فسیل شناسی و  می شوند، 
     گاستروپودها متعلق به شاخه نرم تنان و رده گاستروپودا هستند. این موجودات در 
نواحی کم ژرفا و نزدیک به ساحل زندگی می کنند. محل زندگی روی شکل کلی 
بوم شناسی  تفسیر  و  زیست چینه نگاری  در  دارد. گاستروپودها  به سزایی  تأثیر  صدف 

.)Moore, 1960( دیرینه نقش مهمی دارند

2- ديرينه شناسی
گاستروپودها موجوداتی هستند که در دریاها، آب های شیرین و زمین های خشک 
زندگی می کنند. بیشتر انواع دریازی گاستروپودا، به صورت کف زی، ولی تعدادی 

هم به صورت پالنکتونیک و یا کف زی که در زمان الروی به صورت پالنکتونیک 
انواع کف زی در آب های کم ژرفا ساکنند که گاه روی  بوده اند، زندگی می کنند. 
حفر  به صورت  هم  عده ایی  و  سنگ هـا  زیر  در  دریا،  سواحل  سخت،  سنگ هـای 
کننده رسوبات دیده می شونـد )Moore, 1960(. به طور کلی گاستروپودها، در نواحی 
کم ژرفا زندگی می کنند و به نظر  می رسد که نواحی مرطوب و اکسیژن دار با مواد 
 Dennis  (1985) باور  به   .)Jenkins et al., 2007( می دهند  ترجیح  را  زیاد  غذایی 
مهم ترین عاملی که در پراکندگی گاستروپودها تأثیر می گذارد کربنات کلسیم است 
که در ساخته شدن صدف به کار می رود. گاستروپودها در شرایط بی هوازی وبدون 
اکسیژن کربنات را به صورت تپه هایی در می آورند و در زیر رسوبات پنهان می شوند 

.)Jenkins  et al., 2007(
   ،Mesogastropoda در برش بافق، گاستروپودهای شناسایی شده متعلق به 3 راسته     
 Archaeogastropoda راسته  هستند.   Caenogastropoda و  Archaeogastropoda

 Caenogastropoda راسته  و  درصد   9 با    Mesogastropoda راسته  و  درصد   90 با 
باور به  داده اند.  اختصاص  خود  به  را  فراوانی  بیشترین  به ترتیب  درصد   1  با 

Moore (1960) می توان گفت گاستروپودهایی که دارای تزییناتی همچون تکمه و 

به وسیله  اپی فونال  گاستروپودهای  می کنند.  زندگی  اپی فونال  به صورت  هستند  خار 
رسوبات  درون  خود  رفتن  فرو  از  و  می چسبند  رسوبات  سطح  به  خود  خارهای 
جلوگیری می کنند. از آنجا که تمامی گاستروپودهای شناخته شده در این برش دارای 
تزییناتی از نوع خار و تکمه هستند، می توان گفت که این مطلب نشانی از اپی فونال 
بودن گاستروپودهای این برش است. شکل 4 نسبت درصد فراوانی راسته های مختلف 

گاستروپودها را نشان می دهد. 
2- 1. راسته آركئوگاستروپودا

در  )شکاف  اسلیت  یا  چاک  قرارگیری  وضعیت  پایه  بر  آرکئوگاستروپودا  راسته 
 .)Bandel, 1979( می شوند  تقسیم  مختلف  خانواده های  به  صدف(  خارجی  لبه 
خانواده های متعلق به راسته آرکئوگاستروپودها بدون سیفون، دارای یک قلب به همراه 
بزرگ تر و کلیه سمت چپ  برانشی هستند که کلیه سمت راست  ماهیچه و دو  دو 
تحلیل رفته و کوچک تر است. جنس صدف گاستروپودهای این گروه آهکی است. 
 .)Moore, 1960( تمامی افراد متعلق به این راسته در نواحی کم ژرفا زندگی می کنند
خانواده های شامل  بافق  برش  در  شناسایی شده  آرکئوگاستروپودهای   خانواده های 
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Torochoidae (64%)  ،Nerineidae (33%) و Pleurotomariidae (3%) هستند که 

درصد فراوانی آنها در شکل 5 نشان داده شده است. 
2- 2. راسته مزوگاستروپودا

 گروهی از پروزوبرانک ها بوده که برانشی سمت راست آنها از بین رفته است. قلب 
دارای یک دهلیز است. دارای دو جنس نر و ماده بوده و باروری آنها داخلی است. 
از دید چگونگی تغذیه متنوع بوده، و در محیط های دریایی، آب شیرین و خشکی 
به این راستـه در نواحی  افراد متعلق  زندگی می کننـد )وزیری و همکاران، 1384(. 
بافق  برش  در  مزوگاستروپودا  )Moore, 1960(. راسته  می کنند  زندگـی  کم ژرفـا 
Naticidae (9%) و Turritellidae (45%) ،Cassiopidae (46%) شـامل خانواده های

است که نسبت فراوانی آنها در شکل 6 نشان داده شده است.
2- 3. راسته كائنوگاستروپودا

صدف گاستروپودهای راسته کائنوگاستروپودها بیشتر نامتقارن، دارای سیفون، قلب 
این راسته در نواحی کم ژرفا  به  افراد متعلق  برانشی  هستند.  به همراه یک ماهیچه و 
می زیسته اند)Moore, 1960(. راسته کائنوگاستروپودا در هر منطقه مورد مطالعه تنها 

شامل خانواده  Ampullinidae است.
 Trochidae (57%), نام های  به  خانواده   7 مطالعه،  مورد  برش   در 
 Nerineidae (30%), Turritellidae (6%), Pleurotomariidae (3%), 

Cassiopidae (2%), Ampullinidae (1%), Naticidae (1%) یافت شدند که نسبت 

فراوانی آنها در شکل 7 نشان داده شده است.
- خانواده Trochidae: این خانواده در دریاهای نواحی گرمسیری به فراوانی دیده 

می شود. مناسب ترین زیستگاه برای خانواده Trochidae، نواحی کم ژرفا میان کشندی 
دارای جلبک قهوه ای است )Kiel, 2001(. این خانواده در برش بافق دارای  بیشترین 

فراوانی است. خانواده Trochidae در برش بافق دارای 3 گونه به شرح ذیل است:
Chilodonta sp. (77%),  Eucyclus desuoidyi (15%),  Pseudomesalia sp. (8%).

     نسبت فراوانی گونه های این خانواده در شکل 8 نشان داده شده است.
- خانواده Nerineidae: افراد متعلق به این خانواده در آب های کم ژرفا و محدوده 

گیاهان  خرده های  از  تغذیه  برای  و  می زیسته اند  متری(   20 )1تا  آب ها  نورانی 
زندگی  خانواده  این  افراد  از  تعدادی   .)Heinz et al., 1996( می کردند  استفاده 
تغذیه  نوع  می کنند.  زندگی  سطحی زی  به صورت  هم  تعدای  و  دارند  درون زی 
 گیاه خواری این خانواده بر پایه محل زندگی و همچنین نوع دهانه این خانواده است 
)Moore, 1960(. همه گونه های درون زی در طول زندگی خود به ژرفای رسوبات 
فرو می روند )Palmer, 1980(. این خانواده در برش بافق دارای 3 گونه به شرح است:
Diptyxis luettickei (83%), Pseudonerinea gigantea (15%),  

Otostoma sp. (2%).

     می توان گفت از ویژگی های اصلی گونه Diptyxis luettickei دهانه بیضی شکل 
و پیچش بدنی تقریباً بزرگ است که عامل جدایی این گونه از دیگر گونه های این 
  Otostoma sp. گونه  شناسایی  در  عامل   مهم ترین   .)Moore, 1960( است  جنس 

.)Moore, 1960( وجود اسپایر کوتاه و پیچش بدنی بسیار متورم است
که نسبت درصد فراوانی گونه های این خانواده در شکل 9 نشان داده شده است.

زندگی  زیاد  بسیار  ژرفای  در  خانواده  این  افراد   :Pleurotomariidae خانواده   -

ژرفای  در  که  است  گاستروپودها  از  خانواده ای  تنها  گفت  می توان  و  می کرده اند 
نام  به  گونه  یک  تنها  بافق  برش  در   .)Moore, 1960( است  می زیسته  زیاد  بسیار 

.Pleurotomaria sp شناسایی شده است. 

- خانواده Cassiopidae: همه افراد این خانواده  به همراه دوکفه ای ها، روزن بران و 

استراکدها در رسوبات دریاهای کم ژرفا می زیسته اند )Banjak et al., 2007(. بیشتر 
از  اروپا است که  این خانواده در زمان کرتاسه میانی در دریاهای  محدوده زندگی 
بافق تنها یک گونه از خانواده  بقایای تتیس هستند )Mennessier, 1984(. در برش 

.Cassiope sp شناسایی گردیده است. از ویژگی های اصلی و  به نام    Cassiopidae

.)Moore, 1960( آشکار این گونه وجود خارها و تکمه هایی بر سطح صدف است
  Turritellidae خانواده  افراد   Lamarck (1799( باور  به   :Turritellidae خانواده   -

به طور معمول در کرتاسه میانی )سنومانین(، در دریاهای کم ژرفا زندگی می کردند. 
 .)Moore, 1960( هستنـد  رسوب خوار  گاستروپودهای  جزو  خانواده  این  افراد  همه 
کرتاسه  دوره  زیست چینه نگاری  مطالعات  برای   Turritellidae خانواده  از  همچنین 
استفاده می شـود )Grant & Gale, 1931(. در برش بافق تنها گونه شنـاسـایی شده از 
 Turritella petersoni است. ویژگی مهم گونه  Turritella petersoni این خـانـواده
این جنس جدا  دیگر گونه هـای  از  را  این گونـه  است که  بیضی شکل  دهانه  وجود 

.)Grant & Gale, 1931( می کنـد
- خانواده Naticidae: همه جنس های این خانواده در آب های کم ژرفا، محدوده 2 

تا 29 متری زندگی می  کرده اند )Moore, 1960(. از دید چگونگی زندگی، درون زی 
 .)Carriker & Yochelson, 1968( یا گوشت خوار و یا سوراخ کننده صدف ها هستند
در برش بافق تنها گونه  Natica impertuna از این خانواده شناسایی شده است. عامل 
بدنی بزرگ و  اسپایر کوتاه و پیچش   Natica impertuna اصلی در شناسایی گونه 

.)Moore, 1960( متورم است
Ampullinidae جزو گاستروپودهای آب های  Ampullinidae: خانواده  - خانواده 

شیرین هستند و که در نواحی کم ژرفا زندگی می کنند )Moore, 1960(. این خانواده 
دارای جنس های نر و ماده است که جنس های ماده دارای صدف بزرگ تری نسبت 
تنها  خانواده  این  از  بافق  برش  در   .)Kathryn et al., 2004( است  نر  جنس های  به 
یک گونه به نام .Ampullina sp شناسایی شده است. مهم ترین عامل شناسایی گونه 
تا 5 عدد دور پیچش( و تعداد بسیار محدود  .Ampullina sp تعداد دور پیچش )3 

خار بر سطح صدف است )Moore, 1960(. در شکل 10 پراکندگی همه گونه های 
شناسایی شده در برش مورد مطالعه نشان داده شده است.

3- بوم شناسی ديرينه
در  بیشتر  و  هستند  حساس  بسیار  رخساره ایی  تغییرات  به  نسبت  گاستروپودها 
 Ekman (1935) باور  به   .)Kiel, 2001( می شوند  دیده  آهکی  و  مارنی  نهشته های 
انتشار و پراکندگی گاستروپودها پس از ژرفا، به دما بستگی دارد. در زمان کرتاسه، 
گاستروپودهای مناطق گرمسیری در دمای 20 درجه سانتی گراد می زیسته اند. از دیگر 
غذایی  مواد  و  آب  شفافیت  درجه  شوری،  گاستروپودها  زندگی  برای  مهم  عوامل 

.)Voigt et al., 1999( است
     گفتنی است که بهبودی )1390( روزن بران و استراکدهای برش بافق را مطالعه و 
بر پایه مجموعه فسیلی یادشده سن آپتین را برای این برش تعیین کرده اند. بحرینی 
)1390( آمونیت های این برش را بررسی و سن آپتین را برای این منطقه تأیید کرده 
است. بر پایه مطالعات انجام شده روی این برش، می توان محـدوده سنی آپتین را برای 
زمین شناسـی رسم شده  نقشه  پایه  بر  برش  این  است سن  گفتنی  نظر گرفت.  در  آن 

توسط Dimitrijevic (1973)  بارمین- آپتین در نظر گرفته است.
دیگر  با  مشابه  برش  این  در  مطالعه شده  فسیلـی  مجموعـه  که  است  گفتنـی       
سـاراتـووا  منـطقـه  در  اسـت.  پـاکستـان  و  از روسیـه  مجمـوعـه هـای گـزارش شـده 
 Turritellidae و   Cassiopidae  ،Trochidae  ،Nerineidae خــانـواده هـای  روسیـه 
 Cassiopidae,  Nerineidae و خانواده های Guzhov & Golovinova (2009) تـوسـط
خانواده های  و   ،D′orbigny (1842) توسط  ولگا  منطقه  در   Ampullinidae و 
و   Gerasimov (1992) توسط   Naticidae و  Trochidae, Pleurotomariidae

  Turritellidaeو Nerineidae ،Cassiopidae مطالعه و خانواده های Pcelincev (1927)

در پاکستان توسط )Leymrie (1842 و Nackij (1916) مورد بررسی قرار گرفته که 
همه این خانواده ها سن آپتین را نشان می دهند.
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4- نتيجه گيري
نهشته های کرتاسه میانی در منطقه بافق، واقع در خاور یزد گسترش و ستبرای بسیار 
مرز  و  شده  پوشیده  نئوژن  رسوبات  توسط  زیرین  مرز  بافق،  برش  در  دارند.  خوبی 

باالیی به صورت فرسایشی است.
     در بررسی های فسیل شناسی، 11 جنس و گونه متعلق به گاستروپودها برای اولین 

بار از این منطقه گزارش شده است. این گونه ها مشخصه سن آپتین هستند.
با توجه به اینکه خانواده های Trochidae دارای بیشترین فراوانی هستند و در محیط 
و  کم  ژرفای  دارای  منطقه  این  که  گرفت  نتیجه  می توان  می شوند،  یافت  کم ژرفا 

شرایط مناسب از لحاظ نور، اکسیژن و مواد غذایی هستند.
این مطلب  و  دارند  تزیینات خوبی  بافق  برش  در       گاستروپودهای شناسایی شده 
نشان دهنده چیره بودن گاستروپودهای اپی فونال در این برش است که نشانگر تغذیه 

از نوع گیاه خواری آنهاست.
که  است  مجموعـه ای  با  مشابه  تقریباً  بافق  منطقه  گاستروپودی  مجموعـه       
مجموعه  است.  شده  گزارش  روسیه  از   Guzhov & Golovinova (2009) توسط 
مجموعه  با  سنی  دید  از  پژوهشگر،  دو  این  توسط  شده  گزارش  گاستروپودهای 

گاستروپودهای منطقه بافق شباهت زیادی دارد.

سپاسگزاري
در پایان از زحمات آقای پروفسور Alexander Guzhov از روسیه که در شناسایی 

نمونه های گاستروپود نویسندگان را یاری کردند، سپاسگزاري می شود.

شکل 1- راه های دسترسی به منطقه مورد مطالعه )برگرفته از بختیاری، 1388 با اندکی تغییرات(.

شکل 2- نمایی نزدیک از برش بافق )دید به سوی خاور(.

شکل 3- ستون چینه شناسی برش مورد مطالعه.
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شکل 4- نسبت درصد فراوانی راسته های مختلف گاستروپودها در برش بافق.

شکل 5- نسبت فراوانی خانواده های مربوط به راسته آرکئوگاستروپودا.

شکل 6- نسبت فراوانی خانواده های مربوط به راسته مزوگاستروپودا.

شکل 7- نسبت درصد فراوانی خانواده های شناسایی شده در برش بافق.

 .Trochidae شکل 8- نسبت درصد فراوانی گونه های مربوط به خانواده

.Nerineidae شکل9- نسبت درصد فراوانی گونه های مربوط به خانواده

شکل 10- پراکندگی همه گونه های شناسایی شده گاستروپودها در برش مورد مطالعه.



هما کریمیان زاده و همکاران

43

كتابنگاری
بحرینی، ف.، 1390- سیستماتیک و پالئواکولوژی آمونیت های کرتاسه میانی در برش بافق، شرق یزد، پایان نامه کارشناسی ارشد، مؤسسه آموزش عالی کرمان.

بختیاری، س.، 1388- اطلس راه های ایران. مقیاس 1/100000، مؤسسه جغرافیایی و کارتوگرافی گیتاشناسی، 272 صفحه مصور رنگی.
بهبودي، ف.، 1390- دیرینه شناسي و پالئواکولوژي نهشته هاي کرتاسه زیرین بافق )یزد(، پایان نامه کارشناسي ارشد، دانشگاه شهید باهنر کرمان،155  صفحه.

وزیری، م. ر.، داستانپور، م.، ناظری، و.، 1384- مبانی دیرینه شناسی، جلد اول )بی مهرگان، ایکنوفسیل ها، گیاهان(، نشر دانشگاه شهید باهنر کرمان، 357 صفحه.

References
Bandel, K., 1979-  Ber triassische "Loxonematoidea" und ihre Beziehungen zu rezenten und pal‰ozoischen Schnecken. Pal. Z. 65(3/4): 239 -268.
Banjak, N., Bandel, K. & Kiel, S., 2007- cassiopid gastropods from the cretaceousof western Serbia. Gelo [KiAnali Balkanskoga Poluostrva  

Annales Geologiquesdela Peninsule Balkanique Paper 61-71.
Carriker, M. R. & Yochelson, E. L., 1968- Recent gastropod boreholes and Ordovician cylindical  b  orings.  US 
D’orbigny, A., 1842- Pale´ontologie Franc¸aise. Description des Mollusques et Rayonne´s Fossiles deFrance. Terrain Cretace´s. Tome 2. 

Gaste´ropodes. Arthus-Bertrand: Paris. 456.

Figs 1: Chilodonta sp.

Figs 2: Diptyxis luettickei 

Figs 3: Otostoma sp.   

Figs 4: Pseudomesalia sp.

Figs 5: Cassiope sp.

Figs 1: Chilodonta sp.

Figs 2: Diptyxis luettickei 

Figs 3: Otostoma sp.     

Figs 4: Pseudomesalia sp.

Figs 5: Cassiope sp.

Plate 2 Plate 1



بوم شناسی دیرینه گاستروپودهای آپتین در منطقه بافق )خاور یزد(

44

Dennis, R., 1985- Delimitation and phylogenetics of the diverse land-snail family urocoptidae (Gastropoda: Pulmonata) based on 285 
ran sequence data: A reunion with cerion. Laboratory for Molecular Systematics and Ecology, Academy of Natural Sciences, 1900 
Benjamin.

Dimitrijevic, M. D., 1973- Geology of Kerman region. Geol. Surv. Of Iran, Yu/52, 334 p.
Ekman, S., 1935- Tiergeographie des Meeres.542   p. Leipzig, Akademische Verlagsgesellschaft m.b.H. Geol.  Surv. Prof. Paper 593-B, 1-23.
Gerasimov, P. A., 1992- Jurassic and boundary Lower Cretaceous gastropods of the European part of Russia. Nauka, Moscow. 190 p., 29 pls. 

[In Russian].
Golovinova, M. A. & Guzhov, A. V., 2009- Early Cretaceous Gastropods of the Middle-Lower Volga  River Region from P.A Gerasimovs 

Collection. Palentological journal, 2009.
Grant, U. S. & Gale, H. R., 1931- Catalogue of the marine Pliocene and Pleistocene Mollusca of California.Memoirs of the San  Diego 

Society of Natural History. Volume 1. 1036 pp., 32 pls.
Heinz, P., Jarne, P. & Hommay, G., 1996- Marking hard-shelled gastropods: tag loss, impact on life-history traits, and perspectives in 

biology. Invertebrate Biology 126, 138-153.
Jenkins, R. G., Kaim, A. & Hikida, Y., 2007- Antiquity of the substrate choice among acmaeid limpets from Late Creta− ceous chemosynthesis−

based communities. Acta Palaeontologica Polonica 52 (2): 369-373.
Kathryn, E., Stephanie, A. & Charles, L., 2004- Freshwater Mollusk Conservation Society Freshwater Gastropod Identification Workshop. 

University of Alabama, Tuscaloosa, Alabama.
Kiel, S., 2001- About some aporrhaid and strombid gastropods from the Upper Cretaceous. Pal. Z. 
Lamarck, J. B., 1799- Prodrome d’une nouvelle classification des coquilles. Mémories de la Société d’histoire Naturelle de Paris. Pp. 

63-91.
Leymrie, A., 1842- “Suite d memoieur le terrin Cretceus du department de l’Aube. Seconde partie,”Mem. Spc. Gel. (Pt l,Mem.l l), 1-34.
Mennessier, G., 1984- Révision  des  Gastéropodes  Ap- Partenant la Famille des Cassiopidae Kollmann (= Glau-coniidae Pchelintsev). 

Travaux du Département de Géo- logie de l’Université de Picardie, 1: 1-190.
Moore, R. C., 1960- Treatise on Invertebrate Paleontology. Part N. Mollusca 6, Bivalvia, Vol. 1, 2, 3. Geological Society of America and 

University of Kansas Press, 1224p.
Nackij, A. D., 1916- “Gastropods of the Septarian Clays of the Mangyshlak Peninsula,” Tr. Geol.Miner. Mus. Im. Petra Velikogo Imper. Akad. 

Nauk 2(2), 23-48 (1916).
Palmer, A. R., 1980- Locomotion rates and shell form in the Gastropoda: A re-evaluationMalacologia 19:289-296.
Pcelincev, V. F. 1927- Gastropodsof the Albian Stage of Sokolovaya Gora at the City of Saratov, Izv..Geol. Kom. 45 (9),991-999.
Voigt, S., Hay, W., Hfling, R. & Deconto, R. M., 1999- Biogeographic distribution of  late Early to Late Cretaceous rudist-reefs in the 

Mediterranean as climate indicators.




	5-Karimianzade.pdf
	5-Karimianzade-ab.pdf

