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 1315 اردیبهشتتاریخ پذیرش:            1313 بهمنتاریخ دریافت: 

 

 چکیده

 های تهران، البرز و مازندران، زاگرس )میانی و جنوبی( شامل فسیل ماهیان ایران که از ناحیه البرز )مرکزی( شامل استان           

چنین مناطق مرکزی غربی و جنوبی شامل چهارمحال بختیاری، خوزستان و همهای کرمانشاه، کردستان، همدان، ایالم، لرستان، استان

وری گردیده بود، با هدف بازنگری و اصالح گونه شناسی و مشخص نمودن دوره زمانی آهای کرمان، اصفهان، فارس و یزد جمعاستان

های فسیلی ماهیان مورد مطالعه شامل نمونهشناسی مورد بررسی و مطالعه قرار گرفت. مجموعه و دیرینه (Taphonomy)فسیل شدن 

بندی ماهیان صفحه استخوانی و فلس در قالب چهار رده طبقه ستون مهره(و  اسکلت )جمجمه ،دندان صفحات استخوانی،

(Placoderms)،  غضروفی(Chondrichthyans) استخوانی ،(Osteichthyans) های سخت و فلس و شعاع(Acanthodians) 

های متعلق به سه خانواده شناسایی شده که نمونه 25گونه متعلق به  73نمونه فسیلی، تعداد  521بندی گردیدند. از تعداد شناسایی و کد

ترین مناطق اند. عمدهرا داشته ترین فراوانی فسیل ماهیانترتیب بیشبه Dussumieriidaeو  Gonostomatidae ،Clupeidaeخانواده 

های دریایی در سازندهای رسوبی و آهکی زاگرس یافت ها از گروه فسیلس میانی بوده است. کلیه نمونهها در ناحیه زاگرپراکنش آن

ترین میلیون سال در سازند بنگستان، و جوان 222-212با  Mesozoic ترین مربوط به دوره ها، قدیمیلحاظ قدمت نمونهاند. بهشده

 ازند مکران بودند. میلیون سال در س 2-1با  Tertiaryمربوط به دوره 
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 مقدمه
هایی از موجودات زنده و عنوان بخشفسیل یا سنگواره به       

مختلف  هایباشد که در الیهمی (Trace) هانآجا مانده از یا اثر به

جا مانده است و براساس محیط جغرافیایی و به شکل سنگی به

و دور  (Period)، دوره (Era)، دوران (Eon)شرایط اقلیمی عصر 

(Epoch) های شاخصعنوان فسیلتوانند بهشناسی میزمین 

(Index)، غیرشاخص(Non-index)  و یا رخساره (Facies)  شناخته

در  (Fossilize). فرایند فسیل شدن (Ghaneh ،1122) شوندمی

های صورتشیرین و دریایی( بهتمام مناطق خشکی و آبی )آب

یا انجماد،  مردابی، ذغالی، یخچالی آهکی، رسوبی، آبرفتی،مختلف 

وقوع بپیوندد که در حوزه مومیایی یا خشکیدگی، کهربایی به

 (Taphonomy)شدن  فسیل زمانی دوره تعیین شناسی،فسیل علوم

مورد بررسی و مطالعه قرار  (Paleontology)شناسی و دیرینه

ای موجودات زنده گونه گیرند. در این میان با توجه به گروهمی

)جانوری و گیاهی(، علوم مختلف زیستی نظیر ماهی شناسی نیز 

شود )عوفی و کار گرفته میهعنوان تکمیل کننده اطالعات ببه

 (.2231ایزدپناهی، 

اواخر  و (Paleozoic)ماهیان طی دوران اول زمین شناسی        

میلیون سال قبل( ظاهر شدند  041-011) Cambrianدوره 

که پیش از این پژوهشگران بر این در صورتی (.2231ای، )زواره

هایی ( فاقد نمونه011–420)  Ordovicianباور بودند که دوره 

. ولی با (2111و همکاران،  Hamilton) از فسیل ماهیان باشد

د مشخص گردی Arandspidsو  Astrapidsهایی از کشف نمونه

 شامل انواع کوسه و (Chondrichthyans) که ماهیان غضروفی

و  Moyer) اندسفره ماهیان در این دوره حضور گسترده داشته

Czech، 2111.) در  ماهیان تکاملی لحاظبهSilurian (420-421 )

 Achanthodiansو   Agnathansداران با انشعاب و شکوفایی زره

دهند های عصر خود را تشکیل میگروه ترینترین و فراوانمتنوع

( تعداد 421-200)  Devonian(. سپس در دوره 2232)بلک، 

همراه با  (Placoderms)خانواده از ماهیان صفحه استخوانی  11

  (Osteichthyans)ها و ماهیان استخوانی های اولیه کوسهنمونه

 . (Benton ،1111) شوندظاهر می

بررسی  از حاصل شناسیدیرینه و تافونومی مستندات براساس       

 هااست که ماهیان طی میلیون شده مشخص ماهیان فسیل جهانی

 Alimohamadian) سال قبل دو عصر انقراض گروهی را داشتند

 دوره ابتدای در که اولین انقراض (Reichenbacher ،2112و 

Devonian هایگروه شاملCyathaspids ، Galeaspids، 

Achanthodians سپس و Agnathans، Petalichthyids  و سایر

بوده است.  Achanthodiansو  Placoderms از ماندهباقی هایگونه

میلیون  20طی یک دوره  Devonianدومین انقراض در انتهای 

شدن ماهیان  که در واقع روند حذف و ناپدید پیوست وقوعبه ساله

و  Agnathans، Placoderms ،Achanthodiansبا انقراض سایر 

Osteichthyans ( به اوج رسیدSchiller  ،1122و همکاران.)  

( نسل جدیدی 200-110) Caboniferousکه در دوره طوریهب

 .(Benton ،1111) از گونه زایی ماهیان جایگزین گردید

، قسمت قابل توجهی از جنوب میانی Paleozoicدوران در        

منطقه ایران  و  تتیس بوده است اقیانوسبخشی از غربی آسیا، 

 میلیون سال پیش اغلب اوقات دریا بوده است. 011 حدود ازنیز 

دریاهای تتیس در مجموعه طور ناگهانی شرایط زندگی هبولی 

بزیان شده است. این آکرده و موجب تهدید زیستی برای تغییر 

و سایر  انماهی سریع جمعیسبب مرگ و میر دسته پدیده

در  اندر حفظ شدگی وافر فسیل ماهی که رددگآبزیان می

های دریایی دلیل جابجایی فسیلکه به بودهرسوبات بستر موثر 

های منحصر به فردی باقی شیرین، نمونهبه مناطق آبرفتی آب

 (.2231ای، )زواره اندمانده و کشف شده

شناسی ماهیان ایران اندک و محدود به مطالعات فسیل       

برای باشد. حیه البرز مرکزی و زاگرس میانی میهای نابررسی

زاگرس میانی فسیل ماهیان سازند پابده  21۹1در سال بار اولین

. ریز بقایای کوسه (21۹1و همکاران،  Arambor) مطالعه شد

سازند جیرود البرز مرکزی )محمدی  Chondrichthyansماهیان 

کربونیفر البرز  (، فون فسیلی ماهیان دوونین و2233و یزدی، 

چنین فون فسیلی ماهیان استان ( و هم2210مرکزی )دشتبان، 

های رسوبی سازند تنگستان )عوفی و ایزدپناهی، بوشهر در الیه

ان ماهیاند. فسیل ( مورد مطالعه و بررسی قرار گرفته2231

در استان چهارمحال سازند پابده های دوران دوم براساس نمونه

. (2211همکاران،  و مجتهدی) گردید بررسی )شهرکرد( بختیاری و

طاقدیس زراب در ناحیه  شناسیهای دیرینهبراساس کاوش

از جمله ماهیان نوع فسیل  11بیش از  نیزشهرستان فارسان 

 و )کامرانی کشف و بررسی گردیدند که این مطالعات ادامه دارد

تعدادی از فسیل ماهیان ایران در موزه تاریخ  (.2212اقتداری، 

 (Britannia National History Museum BNHM)بریتانیا طبیعی

  (.Ward ،1110و  Walker) فهرست شده است

شناسی فسیل درخصوص تخصصی اطالعات کمبود به توجه با       

ماهیان ایران و عدم ارائه تحلیل جامع در زمینه پراکنش 

فسیل ماهیان ایران با تاکید بر نواحی تمرکز شامل زیستگاهی 

سیستماتیک  بازنگری هدف با پژوهش این زاگرس، و البرز سازندهای

بندی )در ماهیان و اصالح جایگاه رده های فسیلینمونه
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انجام گرفت. چرا  صورت امکان در حد تاکسون جنس و گونه(

نه چنین پیشیکه براساس مستندات و منابع آرشیوی و هم

مطالعات، کلیه منابع در برگیرنده مناطق محدود و یا مناطق 

مده در برگیرنده وضعیت کلی آدست هسازندی بودند که نتایج ب

چنین تعیین برای فون فسیلی ماهیان ایران نبوده است و هم

جغرافیایی  سیستماتیک با سایر مناطق زیستگاهی و قرابت روابط

است که این ابهام  روشنی مشخص نگردیدهبرون مرزی به

براساس نتایج مطالعه و تحقیق حاضر تا حدودی برطرف شده 

است. بدیهی است که تکمیل اطالعات و تعیین روابط جغرافیای 

تواند براساس مطالعات ایران می )باستانی( زیستی ماهیان فسیلی

 و تحقیقات مستمر در آینده تکمیل و بازبینی گردد.

 هاشمواد و رو
های فسیل ماهیان ایران که در ترین مجموعه نمونهمهم       

های موجود در بخش این تحقیق بررسی شدند شامل نمونه

شناسی و چند موزه داخل و خارج از شناسی سازمان زمینفسیل

های چنین در مطالعات میدانی طی سالکشور بوده است. هم

)میانی غربی و جنوبی در ناحیه زاگرس  هایدر استان 12-2233

های جنوبی البرز )مرکزی( و مناطق مرکزی و و جنوبی( و دامنه

های فسیل( های شخصی )بازار قاچاق نمونهچنین کلکسیونهم

 وری و تهیه شدند. آها جمعنمونه

  

  
  های فسیلیآوری نمونههای میدانی و جمعبررسی  :1شکل 

  
های فسیلی در کشور وری نمونهآترین مناطق جمعمهم       

های تهران، البرز و مازندران )ناحیه البرز مرکزی(، شامل: استان

، کردستان، همدان، ایالم، لرستان، چهارمحال بختیاری کرمانشاه،

فارس و  خوزستان )زاگرس میانی و جنوبی(، کرمان، اصفهان،

 تعداد غربی و جنوبی( بوده است. مجموعاً مرکزی )مناطق یزد

 اسکلت 11 دندان، 3 صفحات استخوانی، 21 شامل نمونه 210

برداری و مطالعه فلس فهرست 22 و مهره(ستون )جمجمه،

 گردیدند. 

 

  
های ها و کلکسیوندر موزههای فسیلی موجود بررسی نمونه:  2شکل 

 شخصی
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 برداری در حوزه البرز، زاگرس و فالت مرکزیمناطق نمونه نقشه :3شکل 

 

شناسی در سازمان زمین های آزمایشگاهی فسیلبررسی       

های شیراز، اصفهان چنین دانشگاههم و معدنی اکتشافات ،شناسی

بندی فسیل ماهیان شناسایی و طبقه تهران انجام گرفت.و 

براساس منابع تخصصی و کلیدهای شناسایی معتبر صورت 

، Wardو  Walker؛ Parker ،1111؛ Ghaneh ،1122) گرفت

  (.2111و همکاران،  Hamilton؛ 1110

ها از موزه تاریخ طبیعی مقایسه و تایید شناسایی نمونه       

 انجام گرفت.  (BNHM)بریتانیا 

و تافونومی براساس مقیاس و شاخص  شناسیدیرین بررسی       

مستخرج  (Geological Time Chart/Scale)شناسی زمانی زمین

 Walker) ها بوده استشناسی فسیلاز منابع وقایع نگاری زمین

 .(Goldring ،1111؛ Ward ،1110و 

 

          نتایج

اثر  و دندان شامل صفحات استخوانی،نمونه فسیلی ماهیان        

بندی طبقه رده 4و فلس در قالب  مهره(ستون اسکلت )جمجمه،

 ،Arthrodiraراسته  (Placoderms)استخوانی  صفحه شده ماهیان

 Hybodontiformesبا دو راسته  (Chondrichthyans)غضروفی 

با شش راسته  (Osteichthyans)استخوانی  ،Lamniformesو 

Anguiliformes، Beryciformes ،Gadiformes ،Clupeiformes ،

Perciformes  وSalmoniformes  های فلس و شعاعباالخره و

شناسایی و کدبندی گردیدند. شایان  (Acanthodians)سخت 

در واقع کوسه ماهیان  Hybodontiformesذکر است که راسته 

برای اولین منقرض شده هستند که در حال حاضر وجود ندارند. 

میلیون سال پیش ظهور  211-111پایینی حدود  Triassic بار در

 ۹0به شکوفایی رسیدند، ولی حدود  Mesozoicکردند و در 

 240ناپدید شدند. از تعداد  Cretaceousمیلیون سال پیش در 

گونه )تعدادی در حد تاکسون جنس(  21نمونه فسیلی، تعداد 

های متعلق به سه خانواده شناسایی شده که نمونه 12متعلق به 

به  Dussumieriidaeو  Gonostomatidae ،Clupeidaeخانواده 

 .(2را داشتند )جدول  ترین فراوانی فسیل ماهیانترتیب بیش

ها در ناحیه زاگرس میانی )منطقه مناطق پراکنش آنترین عمده

های ها از گروه فسیلشهرکرد و ایالم( بوده است. کلیه نمونه

های دریایی در سازندهای رسوبی و آهکی زاگرس و در الیه

 اند. یافت شده (Fossiliferous Limestone)دار هک فسیلآ سنگ

شناسی اول زمینها مربوط به دوران ترین نمونهقدیمی       

(Triassic با محدوده زمانی )میلیون سال قدمت از  111-101

و  Devonianدوره  (Placoderms)ماهیان صفحه استخوانی 

چنین و  هم Triassicدوره  (Chondrichthys)ماهیان غضروفی 

( Cenozoicشناسی )زمین سوم دوران به مربوط هانمونه ترینجوان

میلیون سال قدمت از ماهیان استخوانی  1-0با محدوده زمانی 

(Osteichthys)  دورهTertiary باشند. می 
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: فهرست و پراکنش جغرافیایی فسیل های شناسایی شده ماهیان ایران 1جدول

 پراکنش جغرافیایی
 ردیف خانواده و گونهجنس 

 البرز زاگرس فالت مرکزی

 (Placodermys)ماهیان صفحه استخوانی 

 * * Holonema  cf. radiatum 
Coccosteidae 

2 

 * * Holonema sp. 1 

 (Chondrichthys)ماهیان غضروفی 

 * * Lamna sp. 
Odontaspidae 

2 

*  * Striatolamna sp. 4 

*  * Carcharodocles sp. 
Otodontidae 

0 

 *  Carcharodon sp. ۹ 

  * Acrodus sp. Acrodontidae 1 

 (Osteichthys)ماهیان استخوانی 

* * * Clupea sp. 

Clupeidae 

3 

*  * Bregmacerus sp. 1 

 *  Diplomystus dentatus 21 

* *  Pychnodus sp. 22 

 *  Dussumiera elami 
Dussumieriidae 

21 

*  * Dussumiera sp. 22 

*   Berycomorus sp. 
Berycidae 

24 

 *  Menerhombus sp. 20 

  * Pseudoholocentrum sp. Holocentridae 2۹ 

 *  Proserrivomer mecquenemi 
Serrivomeridae 

21 

 * * Nemichthys sp. 23 

  * Sparnodus sp. Sparidae 21 

*   Scopeloides glarisianus 

Gonostomatidae 

11 

   Scopeloides sp. 12 

* * * Salamander sp. 11 

 *  Anenchelum paucivertebrale Trichiuridae 12 

*   Palaeorhychus altivelis Palaeorhynchidae 14 

* *  Dipterichthys leptosomus 
Dipterichthidae 

10 

 * * Dipterichthys sp. 1۹ 

  * Palimphyes sp. 
Euzaphlegidae 

11 

*   Scopeloides sp. 13 

* * * Epinnula sp. 
Gempylidae 

11 

*   Thyrsitoides sp. 21 

* *  Palaeopomacetrus sp. Pomacentridae 22 

  * Sorbinia sp. Labridae 21 

*   Aipichthys sp. 
Sternoptychidae 

22 

 * * Sternoptyx sp. 24 

*   Propteridium sp. Brotulidae 20 

 (Acanthodians)های سخت  فلس و شعاع

*   Oligolactoris sp. ---------- 2۹ 

  * Cycloid sp. ---------- 21 
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   Hybodus fraasiفسیل  : تصویری از 4شکل 

(Hybodontiformes) 
 Proserrivomer mecquenemiفسیل تصویری از : 5شکل  

(Anguilliformes) 
 
 
 

  

 

 

 
  .Berycomorus spفسیل تصویری از : 6شکل 

(Beryciformes) 
 Anenchelum paucivertebrale ی از فسیل: تصویر7شکل  

(Perciformes) 
 

 

 
  

   بحث 

ای های زیستگاهی نمونهشناسی و قرابتدیرینه هاییبررس       

دهد نشان میخصوص اروپا و مدیترانه هایران با سایر مناطق ب

به ناحیه ولگای ایتالیا زاگرسی های جانوری در منطقه که گونه

 . (1111و همکاران،  Reichenbacher) شباهت دارد

های شناسایی شده به دوره فسیلکه لذا با توجه به این       

در این دوره (، 2210)دشتبان،  دنشناسی تعلق دارسوم زمین

 دریایی بزرگ با عمق متوسط بودهغرب ایران بخشی از منطقه 

های زیادی در آن کشف و از طریق و فسیل (2231)شهرابی، 

شیرین در  هایوجود رسوب آبنهایت  دردلتا وارد دریا شده و 

 براساس طرفی . ازشده است هافسیل بب حفظ ایناین منطقه س

 ناحیه شناسی در لبنان و ایران،شناسی و فسیلمستندات دیرینه

و  Soheili) است بودهلبنان  ودریایی میان دو منطقه زاگرس 

Al-Rashed ،1111). 

میلیون سال  011دهد که زاگرس از ها نشان میبررسی       

ناحیه بزرگ  ،است. از نظر پژوهشگراندریا بوده  اوقات اغلب پیش

جانوری نواحی  هایگونهبسیار با زاگرس در شباهت  زیستگاهی

Monte Volga  ایتالیا وGreen River که در این آمریکا است 

های از خانواده مشترک فسیلی هایگونه حضور به توانمی خصوص

Pomacentridae ،Berycidae ،Clupeidae ،Odontaspidae  و

Acrodontidae  (. 2212)کامرانی و اقتداری، اشاره نمود 

بندی نتایج حاصل از قرابت جغرافیای زیستی و ارتباط الیه       

زاگرس در این دوران با  داده است که ناحیهنشان شناسی زمین

، Hoftencsh و Gilberson) ارتباط داشته استنیز  نیمکره جنوبی

منطقه های جدید در که این موضوع براساس بررسی (1113

قدمت  بااکالیپتوس درخت قطعاتی از  و کشففسیلی باباحیدر 

با توجه  ( که 2231اثبات شده است )واعظ جوادی، میلیون  ۹1

  ارتباط ایران، نیمکره جنوبیدر  به خاستگاه اصلی اکالیپتوس

طور مسلم مشخص هب جنوبی با نیمکره میلیون سال قبل ۹1در 

 .(2211خانی و همکاران، شفیعشود )می

کشف شده در منطقه  انهای ماهیفسیلتصور  برخالف ولی       

 دلیلبههای البرزی و نواحی مرکزی( غرب کشور )برخالف نمونه

 Reichenbacher) کشور غرب منطقه اکسیداسون هایفعالیت عدم

ها سال حالت اولیه پس از گذشت میلیون ،(1111و همکاران، 

 (. 2211)مجتهدی و همکاران،  اندخود را حفظ کرده

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%DB%8C%D9%85_%DA%A9%D8%B1%D9%87_%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%DB%8C
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زایی و های کوههای ناشی از جنبشعبارت دیگر فعالیتبه       

نی ناحیه البرزی )دماوند( و فالت مرکزی )تفتان( که آتشفشا

، موجب ادامه داردها چنان در عصر حاضر نیز این فعالیتهم

ای( و نیز دلیل انباشت مواد ماگمایی )گدازه گردیده که به

دیدگی های این منطقه دچار آسیبمحیط رسوبی اسیدی، نمونه

  تر باشد.بیشها نسبت به منطقه زاگرسی نآشده و ماندگاری 

و مورد بررسی استخوانی کشف شده  نیمی از ماهیان تقریباً       

در این مطالعه که از سه ناحیه البرز، زاگرس و فالت مرکزی 

 ، (Anguilliformes) انمارماهی از هاییگونه شامل اند،شده آوریجمع

 (Clupeiformes)ماهیان و شگ (Perciformes)ماهیان سوف

های گونه واقع از اجداد در که هستند حاضر عصر هایگونه با مرتبط

شوند که در بسیاری از موارد در مراحل عصر حاضر محسوب می

  . (Ghaneh ،1122) اندقرار گرفته شناسیریخت تغییرات و تکاملی

و شواهد موجود،  مستندات براساس که رسدمی نظربه لذا       

بار در مناطق ساحلی این  برای نخستیناین گروه از ماهیان 

و سپس با تغییرات آب و هوایی و شرایط  اندناحیه رشد کرده

اند )عوفی و تر مستقر شدهمحیط دریایی، در مناطق جنوبی

 (.2231ایزدپناهی، 

شناسی و جغرافیای چنین مطالعات ترکیبی دیرینههم       

 زیستی فون ماهیان عصر حاضر مشخص نموده است که تعداد

گونه از ماهیان استخوانی مورد شناسایی دارای زیستگاه  21

 Moyer) هستند عمان فارس و دریای خلیج دریایی حوضه در فعلی

ای  که دارای شباهت و  قرابت نزدیک گونه (Czech ،2111و 

 . (Al-Rashed، 1111 و Soheili) هستند

ساردین ماهیان  -ماهیانمتعلق به  شگ ها عمدتاًاین گونه       

(Clupeiformes) باشند که از گستره و پراکنش جغرافیایی و می

 های طوالنی و های رفتاری مهاجرتای، ویژگیتنوع گونه

های زیستی پر دامنه شوری چنین سازگارپذیری در محدودههم

(Euryhaline)  و حرارتی(Euryterm)  را دارا هستند که 

شود ها محسوب مینآ تکاملیترین عوامل موفقیت روند مهم

 (. 2231)عوفی و ایزدپناهی، 
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