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ائوسن میانی منطقه جیرفت  هایاز نهشته Triplacidia veronensis بنام، Camerodontمعرفی یک گونه از خارداران 

 )جنوب کرمان(

 

 چكیده :

 واقع جیرفت، شهرستان غرب در جنوب تیهوئیه،ائوسن میانی یک برش،   از خارداران هاییگونه و شناسایی منظور بررسی به

واحد لیتولوژیکی  0متر و اساسا از  04بور مز برش های آن مورد بررسی قرار گرفت. ضخامتکرمان انتخاب و نمونه در استان

 نئوژن در قاعده توسط رسوبات طبقات است. این شده تشکیل ایتوده و آهک مارنی کنگلومرا، مارن، آهک شامل مختلف

ها از ماکروفسیل بسیار خوبی تنوع بررسی مورد شود. برشمی مشاهده فرسایشی سطح یک آن در راس که پوشیده شده، در حالی

 هایها وآهکگذارد. مارنمی نمایش به ها )فرامینیفرها و استراکدها( راها( و میکروفسیلایها، مرجانپایان، دوکفهرداران، شکم)خا

موضوع   Triplacidia veronensis بنامیک گونه از آنها  که بررسی باشدمی برش تیهوئیه در برگیرنده مجموعه متنوعی از خارداران

 محیط که توان نتیجه گرفتمی خارداران شناسائی شده و بنتیک روزنبران یمجموعه باشد. بر اساسبحث این پژوهش می

های جانوری مبین های متنوعی از فسیلعالوه بر آن حضور مجموعه تایدال بوده است. ساب عمق کم حوضه یک رسوبگذاری

شده،  انجام مطالعات باشد.  براساسنسبتا باالی آب می یک محیط با انرژی نسبتا زیاد، زیستگاه کنار ساحلی )کم عمق( و دمای

 است. گرفته شده در نظر میانی )لوتسین( ائوسن سن تیهوئیه برش برای

 کرمان جیرفت،، Triplacidia veronensis، ،  ائوسن میانیخارداران : هاكليد واژه

 
 

Introducing of one Camerodont echinoid, Triplacidia veronensis, from middle Eocene deposits in 

Jiroft area (south of Kerman) 

 

 

 

Abstract 

 
To study the Middle Eocene echinoids a section, Tihoiyeh, southwest of Jiroft, in Kerman province chosen 

and sampled. The thickness of the section is about 04 meter and consists essentially of four different lithological 

units as conglomerate, marl, marly limestone and massive limestone. The base of the sequence is not obvious, 

due to coverage by Neogene deposits, while its upper part is confined to an erosion surface. The studied section, 

contains a rich assemblage of macrofossils (echinoids, gastropods, bivalves and corals) and microfossils 

(foraminifers and ostracods). The marls and limestones show a diverse fauna of echinoids of which the study of 

one species Triplacidia veronensis is the aim of this research. Based on microfossils assemblage and also 

echinoids it can be concluded that the sediments have been precipitated in a shallow and sub-tidal environment. 
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Also, the presence of a rich fossil fauna indicates a relatively high energy, shallow and warm environment 

during the deposition of the strata. A middle Eocene, Lutetian age, has been regarded for the Tihoiyeh section.   

Keywords: Echinoids, Middle Eocene, Triplacidia veronensis, Jiroft, Kerman 

  

 مقدمه :

. (1)شکل باشدمی )جنوب کرمان( کیلومتری جنوب غربی شهرستان جیرفت 04رخنمون مورد مطالعه شامل برش تیهوئیه در 

جنوب  شناسی ساختمانی ایران دراز نظر تقسیمات زمین ومربوط به دوران سوم زمین شناسی  تیهوئیهشناسی منطقه تشکیالت زمین

 سبزواران واقع شده است. –شناسی کرمان در نوار اسفندقه مات زمینشرقی ایران مرکزی و از نظر تقسی

هایی از ایران )مانند زاگرس و البرز( از گسترش نسبتا باالیی برخوردار هستند، ولی های ائوسن در قسمترغم اینکه نهشتهعلی

(. به عقیده 1511)نبوی،  شوندمیرسوبات ائوسن در ایران مرکزی گسترش کمی داشته و نسبت به هم به حالت پراکنده دیده 

دار این ناحیه )ایران مرکزی( به لوتسین تعلق دارد، در حالی که رسوبات ترین رسوبات ائوسن فسیلقدیم (Gansser, 1511)گانسر

ی های ائوسن به طور عمده خاستگاه آتشفشانائوسن فوقانی گسترش بسیار کمتر و محدودتر دارند. در جنوب باختری کرمان سنگ

 (. 1531ها در فاصله زمانی کوتاه است )آقانباتی، دارند که نشانگر نهشت زیاد مواد آتشفشانی و ستبرشدن سریع الیه

ی مورد مطالعه نیز گسترش زیادی نداشته و غالبا به صورت پراکنده و کم ضخامت های ائوسن در منطقهمشابه با ایران مرکزی، نهشته

های فراوانی از رسوبات آهکی و مارنی مذکور حاوی فسیلحدهای آهکی و مارنی تشکیل شده است. شوند و اساسا از وامشاهده می

هایی از خارداران در مقطع تیهوئیه ماکروفسیل .باشندها میبران به ویژه نومولیتایها، استراکدها و روزنپایان، دوکفهخارداران، شکم

 جنس از آنها موضوع بحث این پژوهش خواهد بود. آوری شد که شرح سیستماتیک یکبه حد فراوان جمع
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 .با تغييرات( 1811بختياری، برگرفته از نقشه راه های دسترسی به منطقه مورد مطالعه ) -1شکل 

 

 : روش تحقیقبحث و 

این جنس متعلق  مورد مطالعه قرار گرفته است. Triplacidiaدر این بررسی، از میان خارداران جمع آوری شده از برش تیهوئیه جنس 

 باشد.می Camarodontaو راسته  Triplacidiidaeبه خانواده 

Camarodonta ی فسیلی هابا ساختار فانوس خود تعریف شده و بنابراین انتساب بسیاری از جنس ای از خارداران منظم، کهراسته

با صفحه آمبوالکرای  سوراخ و خاردارانیهای بدون موجود دارای توبرکل هایCamarodontهمه  ت.نسبت داده شده شکننده اس

 (Mortensen,3491)مورتنسن  باشد.سطح مقابل دهانی فاقد فیلود مییکنواخت و  نوک تا پریستوم مناطق منفذدار از مرکب هستند.

Camarodontرا به دو گروه عمده،  هاTemnopleuroida  وEchinoida ون ابهام تقسیم کرده، هر چند تعاریفش از این دو گروه بد

به عنوان گروه خواهر  را Parasaleniidae،  (Kroh & Simth, 0232) کامارودونتا، کرو و اسمیت فیلوژنی ارتباط با در نیست.

Temnopleuridea  یاEchinidea د، یعنی آنها را به عنوان گروه خواهر به تمام نآورمیCamarodontموجود دیگر شناسایی  های
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قرار داده در این راسته اما با اطمینان  هست، Camarodontaاحتماال  Triplacidiidae گروهوه بر این، عال د.ندهنسبت می ،شده

اند. از این عهد حاضر است و از سراسر جهان گزارش شده آلبین( تا-زمان زیست این خارداران از کرتاسه زیرین )آپتین. شودنمی

 ئیه شناسایی شده است.در برش تیهو Triplacidiidaeراسته تنها خانواده، 

Triplacidiidae  های صاف مدور با لبهپراکت شبهپری ،صفحه آپیکال نسبتا کوچک؛ مونوسیکلیکبا هستند که کامارودونتاهایی

های اولیه در مناطق توبرکل شوند.مشخص می مرکبی آمبوالکراصفحات  و پراکت()حلقه آپیکال بدون تورفتگی صفحات پری

بسیار بزرگتر از دیسک  پریستوم باشند.می )مضرس( های ریز واضحدارای کنگره و بدون منفذ ،مشابه ترآمبوالکراو این آمبوالکرا

این  (Smith & Bengtson, 3443)به عقیده اسمیت و بنگتسون  شوند.مشخص میفانوس ناشناخته با و  بدون فیلوداست.  آپیکال

تا عهد حاضر و از سراسر جهان  کرتاسه باالیی)کامپانین(این خانواده از  ایند.نمخوار زیست میخارداران منظم به صورت جلبک

 گزارش شده است.
 .در برش تيهوئيه ن، نحوه زيست و نحوه تغذيه آTriplacidiidaeخانواده  -1جدول 

 
Example Feeding strategy Life position Group Family 

Triplacidia veronensis Algivores Epifaunal Regular Triplacidiidae 
 

های شناسایی شده خارداران، در مقطع چینه شناسی مورد مطالعه، بررسی شده ها و گونهپارامترهایی که بر روی جنس

(، میزان کشیدگی H/Lشدگی یا نسبت )گیری دقیق طول، عرض، ارتفاع و شکل کلی صدف، میزان پهناندازه عبارتند از:

هایی که قابل مشاهده هستند، مطالعه وضعیت (، مطالعه و شناسایی دقیق وضعیت سیستم آپیکال در نمونهL/Wیا نسبت )

ها، شکل و نحوه قرارگیری پراکت )بویژه اندازه دهانه و مخرج(، تعداد و شکل پالکسیستم پریستوم و سیستم پری

 ینات سطح پوسته صدف.آمبوالکرا و اینترآمبوالکرا و اندازه آنها، شناسایی و بررسی تزئ

 

 : بندی فسیلیرده 
 

Kingdom: Animalia Linnaeus, 3571 

Phylum: Echinodermata Klein, 3519 

Subphylum: Echinozoa Haeckel in Zittel, 3147 

Class: Echinoidea Laske, 3551 

Subclass: Euechinoidea Bronn, 3182 

Infraclass: Carinacea Kroh & Smith, 0232 

Superorder: Echinacea Claus, 3158 

Order: Camarodonta Jackson, 3430 

Family: unnamed (Triplacidiidae) 

Genus: Triplacidia Bittner, 3143 

Species: Triplacidia veronensis Bittner, 3111 

(Fig. 0, A-H) 
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خارداران منطقه مورد از  Triplacidia veronensis Bittner, 1118گونه در  شده گيریبرخی از پارامترها اندازه -2جدول 

 (.mmها بر حسب )اندازهمطالعه 

 

 توسآمبی؛ سطح مقابل دهانی متورم )باد کرده(، گنبدیبا پوسته بزرگ و تقریبا  Triplacidia veronensis Bittner, 3111 یگونه

مشخص  از پریستوم تا سیستم آپیکال امتداد دارد، ی کهآمبوالکروممرکزی و از نوع اکسرت و آپیکال صفحه  زیر میانه ارتفاع،

 هر صفحه مرکب خود شامل سه صفحه کوچکتر است. دارای دو ستون و متشکل از صفحات مرکبآمبوالکروم  شود.می

و  آمبوالکرومهای منطقه برجستگی متداول است. Trigeminateباشد. در این خاردار صفحات پلیت(، با سه جفت منفذ می)دمی

توسط  آمبوالکرومهای منطقه رجستگیب فاقد منفذ واولیه ها لتوبرک تر هستند.وم فراواناینترآمبوالکر اما در وم مشابهاینترآمبوالکر

 پریستوم منافذ جفت درباشند. می ، Small isoporesبیضوی شکل، کوچک و از نوع  منافذ جفت اند.پلیت قطع شدهصفحات دمی

 اولیههای توبرکلو با ردیفی از  پهناینترآمبوالکرا صفحات ، رفته فروو کمی  کامال مرکزی پریستوم .اندآرایش یافته در یک ردیف

و کمی  منفردهای کوچک با دانه پررادیالمنطقه  شوند.مشخص میاند، های عمودی آرایش یافتهکه در ردیف تقریبا هم اندازه

 شود.، مشخص میتا نوک قرار دارد توسآمبیاز  ی ریز کههاهای افقی از دانهردیف به صورت اینتررادیالمنطقه  و ردهفش

 ,McNamara & Melikov) های ائوسن میانی منطقه نخجوان )جمهوری آذربایجان(،در نهشته Triplacidia veronensis ونهگ

 شود.های ائوسن ایران گزارش میاما برای اولین بار است که از نهشته یافت شده استو ائوسن ورونا ایتالیا   (0220

 

 Interambulacra 

width 

Ambulacra 

width 

Peristom 

dimeter 

H/W W/L H/L Height Width Length Specimen 

number 

0208 3301 3109 2011 2040 2088 7007 7401 8903 TM 3201 

0208 401 3300 2052 2049 2088 1100 9509 72 TM 3204 

0208 3200 407 2085 2043 2083 1103 9400 7101 TM 3212 

0208 105 3205 2051 2011 2083 1307 9103 7309 TM 3213 
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Figure 2. Triplacidia veronensis Bittner, 1118; A & E: apical, B & F: oral, C, D, G & H: lateral views. Scale bar 

represents 1 cm. 
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 نتیجه گیری :

این طبقات در  شود،شناسی عمده برش تیهوئیه را شامل میای سنگمارنی و آهک توده، آهکچهار واحد کنگلومرایی، مارن -

 باشد. ها محدود به یک سطح فرسایشی میدر حالی که سمت فوقانی رخنمون پوشیده شدهسوبات نئوژن ر قاعده توسط

گونه از خارداران از برش مورد مطالعه شده  13جنس و  7 منجر به شناساییسیستماتیک و دیرینه شناسی انجام گرفته  یهایبررس -

 شود. های ائوسن میانی ایران گزارش میبرای اولین بار است که از نهشته Triplacidia veronensisکه یک گونه از خارداران بنام 

های ه آن با میکروفسیلشناسی دیرینه خارداران صورت گرفته و از سوی دیگر مقایسبا توجه به مطالعاتی که بر روی شرایط بوم -

 اند.جای گذاشته شده واحدهای تشکیل دهنده منطقه تیهوئیه در یک محیط دریایی کم عمق برگزارش شده، 

ها و ...( عمق کم آب دریا و ها، نومولیتایها، مرجانبه عالوه اجتماع جانوری منطقه تیهوئیه )خارداران، گاستروپودها، دوکفه -

 ای(.ای و نیمه حارهدهند )دریاهای حارهدمای نسبتا باالی آن را نشان می

ر منطقه مورد مطالعه و همچنین حضور خارداران، سن این واحد به ائوسن براساس اجتماعات میکروفسیلی تشخیص داده شده د -

 شود.ده میمیانی )لوتسین( نسبت دا
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