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چكیده
چینه های سازند کژدمی به سن آلبین میانی - سنومانین در برش انگوران )شمال باختری بندرعباس( مورد بررسی قرار گرفته و هشت گونه )متعلق به هشت جنس( از رده  خارداران در 
Tetragramma malbosii, Orthopsis ruppelli, Phyllobrissus aff. angustatus, Epiaster dartoni, Hemiaster sp., :آن شناسايی شده است. گونه های ياد شده عبارتند از 

Pliotoxaster comanchei, Iraniaster douvillei, Coenholectypus planatus. گونه  Iraniaster douvillei قبال از اليه های کنیاسین تا سانتونین باختر زاگرس )زون لرستان( 

گزارش شده بود که در پژوهش حاضر وجود آن در اليه های آلبین – سنومانین نیز ثابت شد و بنابراين محدوده  سنی آلبین تا سانتونین برای آن پیشنهاد می شود. براساس مطالعه  
روزن بران همراه با خارداران، سازند کژدمی در محدوده  مورد بررسی سن آلبین میانی تا سنومانین پیشین دارد. اين سازند با يک مرز پیوسته بر روی سازند داريان قرار می گیرد، 

اما مرز بااليی آن با سازند گورپی ناپیوسته است.

کلید واژه ها: خارداران، برش انگوران، آلبین، سنومانین، کرتاسه، سازند کژدمی، زاگرس.
E-mail: hossein_gholamalian@yahoo.com                                                                                                                                                    نویسنده مسئول: حسین غالمعلیان*

کرد.  اشاره   )1394( همکاران  و  غالمعلیان  و   Kamyabi-Shadan et al. (2014(

خارداران موجود در اين سازند در هرمزگان تاکنون مطالعه نشده  اند و اين کار برای 
اولین بار در برش انگوران انجام شده است.

2- موقعیت جغرافیایی و راه های دسترسی
مختصات  به  بندرعباس  باختری  شمال  کیلومتری  فاصله 64  در  انگوران  برش 
 N27°,18′,22.6", E55°,53′,35" (base) and N27°,18′,26.4", E55°,53′,43.8"

به بندرعباس  جاده  برش  اين  به  رسیدن  برای  مسیر  بهترين  دارد.  قرار    (top(l 

کالت  روستای  راهی  سه  به  کیلومتر،   23 پیمودن  با  که  است  مرواريد  شهرک 
به   ديگر  کیلومتر   30 پیمودن  و  چپ  به  گردش  با  سپس  می شود.  متصل 
 11 مسافت  کردن  طی  با  می رسیم.  انگوران  تاقديس  ورودی  به  باختر،  سمت 
می رسیم مقصد  به  می رود،  شمال  طرف  به  که  خاکی  جاده  يک  در   کیلومتری 

)شکل های 1 و 2(.

زمستان 99، سال سي ام، شماره 118، صفحه 203 تا 214 

1- پیش نوشتار
زاگرس  هیدروکربنی  مخازن  از  بسیاری  منشأ  سنگ  آنکه  دلیل  به  کژدمی  سازند 
می باشد، از ديرباز مورد توجه بوده و مطالعات فراوانی روی آن انجام شده است. از جمله 
 James and Wynd (1965( بررسی های چینه شناسی انجام شده می توان به مطالعات 
قیری  شیل  متر   230 از  الگو  برش  در  سازند  اين  کرد.  اشاره   )13۷2( مطیعی  و 
تیره  رسی  آهک  سنگ  از  اليه هايی  دارای  و  رنگ،  سیاه  گاه  و  تیره  خاکستری 
رنگ و مارن تشکیل شده است و سنگ منشأ بسیاری از میدان های نفتی حوضه ی 
Rabbani and Bagheri Tirtashi, 2010; Shayesteh, 2011;( است   زاگرس 

سنگواره هاي  از  غني  کژدمي  سازند   .(Mirzaloo and Ghasemi-Nezhad, 2012

توسط سازند  اين  آمونیت های  غنی  فون  اخیرا  است.  آمونیت ها  و   خارداران 
)Bulot (2010 و Vincent et al. (2015) مطالعه شده و سن آن را آلبین تا سنومانین 

بسیار  و  متنوع  سنگواره های  دربرگیرنده   کژدمی  سازند  کرده اند.  تعیین  پیشین 
موجود  گونه های  روی  اندکی  مطالعات  تاکنون  ولی  است،  خارداران  از  فراوان 
و  )1391( همکاران  و  دهقانی  به  می توان  آن جمله  از  که  است  انجام شده  آن   در 

DOI: 10.22071/GSJ.2020.235172.1807

شکل 1- موقعیت جغرافیايی منطقه  مورد مطالعه در شمال باختری بندرعباس)A و B قاعده و رأس برش ياد شده را نشان می دهند(.
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شکل 2- نقشه زمین شناسی تاقديس انگوران )برگرفته از فخاری، 13۷4(.

3- زمین شناسی عمومی منطقه
واقع  بندرعباس  پس خشکی  پهنه   زير  در  انگوران(  )تاقديس  مطالعه  مورد  منطقه  
شمال  از  )میناب(،  زندان  گسل  با  خاور  از  بندرعباس  پس خشکی  است.  شده 
می شود  محدود  زاگرس  خورده  چین  جبهه  با  جنوب  از  و  رازک  واره   خط   با 
)مطیعی، 13۷2(. تاقديس های اين منطقه در سه جهت آرايش يافته اند. دسته نخست، 
 موازی روند عمومی زاگرس است مانند تاقديس های کهگم و فراقون، دسته دوم، روند

يا  باختری  خاوری-  روند  سوم،  دسته  میناب،  تاقديس  مانند  دارند  شمالی-جنوبی 
گنو  و  )گشو(  انگوران  تاقديس های  مانند  دارند،  باختری  جنوب  خاوری-  شمال 
يادآوری است که  به  متفاوت هستند. الزم  تاقديس های زاگرس  امتداد کلی  با  که 
روند سوم  بیشترين گسترش را در پس خشکی بندرعباس دارد. ضخامت نهشته های 
فارس  ناحیه  از  بیشتر  مراتب  به  زيرپهنه  اين  در  فارس(  گروه  ويژه  )به  سنوزويیک 

طور  به   .)13۸3 )آقانباتی،  می باشد  دزفول  فروافتادگی  شبیه  نظر  اين  از  که  است 
از  بسیاری  مانند  نیز  انگوران  تاقديس  تکتونیکی  و  شناسی  چینه  وضعیت  کلی 
دارد قرار  هرمز(  )سری  نمکی  گنبدهای  تأثیر  تحت  زاگرس  ديگر   تاقديس های 

)شکل های 2 و3(.

4- چینه نگاری برش انگوران
قديمی ترين واحد سنگ چینه ای در تاقديس انگوران، سری هرمز است که به صورت 
گنبد نمکی وجود دارد. برش مورد بررسی در اين تحقیق در يال خاوری تاقديس 
انگوران قرار گرفته است. در اين بخش توالی سازندهای داريان، کژدمی، گورپی، 

تاربور و نهشته های سنوزويیک به خوبی رخنمون دارد )شکل 3(.

شکل 3- نمای توالی سازندهای موجود در برش انگوران.
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از  به طور عمده  متر  با ضخامت 93/4  انگوران  تاقديس  برش  در     سازند کژدمی 
اين  میان اليه های آهکی تشکیل شده است )شکل 3(.  با  بیتومین دار  تیره  شیل های 
توالی با تناوبی از آهک نازک اليه و شیل با ضخامت 3 متر شروع می گردد که به 
صورت پیوسته بر روی آهک های رأس سازند داريان قرار دارد و بین آنها نشانی از 

ناپیوستگی ديده نمی شود )شکل 4(. 
در ادامه43/6 متر شیل سیاه بیتومین دار همراه با میان اليه های آهکی در برش مورد 
حاوی  متر(   1 حدود  )در  رنگ  کرم  آهک  ضخیم  اليه  يک  دارد.  وجود  مطالعه 
ياد  واحد  رأس  روزن بران،  و  مرجان ها  خارداران،  جمله  از  فراوان  سنگواره های 
شده را می پوشاند )اليه K10(. يک واحد 14 متری شیل سیاه همراه با دو متر آهک 

سنگواره دار و دو متر شیل سیاه مايل به سرخ، روی اليه  نام برده قرار می گیرند.

شکل 4- نمای نزديک مرز سازندهای داريان و کژدمی در برش انگوران که پیوسته است.

    توالی مورد بحث با  9/۵ متر آهک متوسط تا ضخیم اليه  قهوه ای روشن با سیمای 
متر آهک  انتهای آن 3/۷  ادامه می يابد و در  تیره  متر شیل  خشن و سخت و 1۷/6 
آهک های  توسط  فرسايشی  ناپیوستگی  يک  با  که  دارد  وجود  اليه  ضخیم  قهو ای 

مارنی سازند گورپی )کامپانین – مائس تريشتین( پوشیده می شود )شکل  ۵(.
    سازند کژدمی در برش انگوران با يک مرز پیوسته و تدريجی بر روی آهک های 
ديده  دو  اين  بین  ناپیوستگی  از  اثری  هیچ  و  می گیرد  قرار  داريان  سازند  توده ای 
نمی شود )شکل های 4 و ۵(. اين مرز در زون ايذه و برخی برش های فارس داخلی و 
ساحلی توسط غالمعلیان و همکاران )1394( و اصیلیان مهابادی و السمی )13۸6( به 
صورت پیوسته گزارش شده است. البته برخی نیز مانند دهقانی و همکاران )1391( و 

)Vincent et al. (2015 آن را ناپیوسته می دانند.

شکل ۵- ستون چینه نگاری سازند کژدمی در برش انگوران همراه با نمودار پراکندگی خارداران.
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5- زیست چینه نگاری
به منظور شناخت دقیق موقعیت چینه نگاری خارداران مورد بررسی در اين تحقیق، 
تعداد 21 نمونه  سنگ برداشته شد و ۸4 برش نازک از آنها تهیه گرديد. روزن بران 
به محدوده  سنی و  با توجه  نهايت،  )پلیت 3(. در  موجود در مقاطع شناسايی شدند 

پراکندگی گونه ها، دو زيست زون شناسايی شد.
-زیست زون 1 )قاعده تا K9(- اين محدوده حاوی گونه های زير می باشد:

Cuneolina pavonia, Dictyoconus algerianus, Orbitolina (Mezorbitolina) 

texana, O. (Conicorbitolina) conia, Praechrysalidina infracretacea, 

Pseudolituonella recheli, Pseudocyclammina sp., Hemicyclammina sigali, 

and Textularids.

 Hemicyclammina سن اين زيست زون با توجه به وجود گونه  های شاخصی مانند 
با زون  اين زيست زون   .(Kalantari, 1992( تا پسین است میانی  آلبین  برابر   sigali

نوزده )Wynd (1965  قابل مقايسه است.
- زیست زون 2 )الیه ی K10 تا E(- اين بخش شامل گونه های زير است:

Nezzazatinella picardi, Pararotalia minimalis, spiroloculina sp., 

Quinqueloculina sp., Dicyclina sampoi, Dicy.schlumbergi, Pseudolituonella 

recheli, Favusella sp. and Textularid indet.
 Dicyclina sampoi گونه های   Cherchi and Schroeder (1990( طبق نظر    
برای  سن  همین  لذا  شده اند،  پیدا  سنومانین  ابتدای  در   Dicy. Schlumbergiو
بااليی  بخش  شامل  حاضر  زون  زيست  می شود.  گرفته  نظر  در  حاضر  زون 
 Wynd (1965( بیست  زون  برابر  و  می باشد  انگوران  برش  در  کژدمی  سازند 

باشد.  می 
با توجه به داده های حاصل از بررسی روزن بران، به نظر می رسد که سازند کژدمی در 

برش انگوران سنی برابر آلبین میانی تا سنومانین پیشین داشته باشد.

6- رده بندی سیستماتیک
Phylum ECHINODERMATA Klein, 1734

Subphylum ECHINOZOA Haeckel, 1895

Class ECHNOIDEA Leske, 1778

Order HEMICIDAROIDA Beurlen, 1937

Family PSEUDODIADEMATIDAE Pomel, 1883

Genus Tertagramma Agassiz, 1840

Type species: Cidarites variolaris Agassiz, 1840

Tetragramma malbosii Lambert & Thiery, 1910

Pl. 1, Figs 1-6

- توصیف: شکل کلی آن در نمای افقی بصورت تقريباً پنج ضلعی و دکمه ای است 

يا  نسبتاً هموار است و  اين گونه  بااليی صدف در  و حاشیه های گردی دارد. سطح 
برجستگی کمی دارد. حاشیه  صدف گرد است و در نزديکی دهانه فرورفته است. 
قطر سیستم آپیکال برابر يک سوم پهنای صدف است و شکل آن پنج ضلعی است. 
رديف های سوراخ که آمبوالکرها را احاطه کرده اند، در سطح بااليی صدف جفتی 
هستند؛ در حالی که در سطح زيرين تکی می باشند. اين رديف ها کاماًل مستقیم نیستند 

بلکه چین و شکنج های ريزی در طول آنها وجود دارد.
تزئین  کم  و  فشرده  حاشیه،  تا  آپیکال  سیستم  از  اينترآمبوالکر،  میانی  بخش       
توبرکول ها  هستند.  مضرس  و  منفذدار  اينترآمبوالکر  در  اولیه  توبرکول های  است. 
اينترآمبوالکر چهار  هر  و در  به صورت دو رديف ديده می شوند  در هر آمبوالکر 
شود.  بیشتر  رديف ها  تعداد  است  ممکن  بزرگ  نمونه های  در  ولی  هستند؛  رديف 
توبرکول های کوچک و فراوان و گرانول های ريز تمام بخش ها )غیر از نواحی میانی( 
را پوشانیده اند. دهانه دايره ای شکل و شديداً دندانه دار است و قطر آن برابر يک سوم 

پهنای صدف است)جدول 1(.

AwPrIweAweAnPrwHD

3/411/6۷-9-32

310۵/3-12112۵

-94/2--922

 .Tetragramma malbosii.  جدول 1- اندازه گیری بیومتری گونه
 ،I  = اينترآمبوالکر   ،A  = آمبوالکر  هستند:  شرح  بدين  جدول  در  رفته  به کار  مخفف  اصالحات 
آمبوالکر  طول   ،D  = صدف  قطر   ،H  = صدف  ارتفاع   ،W  = صدف  عرض   ،  L  = صدف  طول 
فاصله    ،Anh  = دهانی  سطح  از  مخرج  ارتفاع   ،PoA  = عقبی  آمبوالکر  طول   ،AntA  = جلويی 
 ،ApS = فاصله  سیستم آپیکال از جلوی صدف ،Anw = پهنای مخرج ،An-Pr=مخرج از  دهان
پهنای   ،Awe  = صدف  استوای  در  آمبوالکر  پهنای   ،AwPr  = دهان  نزديکی  در  آمبوالکر  پهنای 
اينترآمبوالکر در استوای صدف = Iwe، نسبت ارتفاع به طول صدف = H/L، نسبت عرض به طول 
صدف = W/L، نسبت طول آمبوالکر عقبی به جلويی = PoA/AnA، قطر دهان = Prw، فاصله ی 

..Pr-Ant = دهان از بخش جلويی
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    پهنای آمبوالکر تقريبا برابر نصف اينترآمبوالکر است و صفحات آهکی در آن 
به صورتی هستند که در حاشیه های خود دارای گرانول های بیشتری نسبت به جاهای 

ديگر می باشند.
- تعداد: 2 عدد نمونه از اين گونه در اليه ی K8 و 4 عدد از اليه K9 يافته شده است.

- سن: براساس نظر Cooke )19۵۵( اين گونه سن کرتاسه پیشین )آلبین( دارد.

Order ORTHOPSIDA Mortensen, 1942

Family ORTHOPSIDAE Duncan, 1889

Genus Orthopsis Cotteau, 1864

Type species: Cidarites miliaris Agassiz, 1840

Orthopsis ruppelii (Desor, 1847)

Pl. 1, Figs 7-12

- توصیف: شکل کلی صدف دکمه مانند است و سطح مقطع افقی آن تقريباً دايره ای 

بااليی  سطح  است.  فشرده  کمی  اينترآمبوالکری  ناحیه   در  صدف  می باشد.  شکل 
صدف خمیدگی کمی دارد، حاشیه ها گرد هستد و سطح زيرين صدف در اطراف 
دهانه فرورفته است. سیستم آپیکال پنج ضلعی است و سوراخ های جنسی برجسته ای 
همراه با يک مادره پورايت بزرگ دارد. صفحات اوکوالر به وضوح گسترش دارند. 

از  و  هستند  باريک  آمبوالکرها  دارد.  قرار  میانی  بخش  در  و  است  گسترده  دهانه 
نظم خاصی برخوردارند و پهنای آنها اندکی کمتر از نصف اينترآمبوالکر می باشد. 
توبرکول های  هستند.  رديفی  دو  صورت  به  آمبوالکرها  پوريفرال  نواحی  در  منافذ 
آمبوالکرها در دو رديف منظم وجود دارند که هر کدام از آنها در مجاورت يکی 
از رديف های منافذ قرار دارند و بین آنها فاصله ای وجود دارد که با تعدادی گرانول 
پهن است و شامل دو رديف صفحه می باشد. هر صفحه  اينترآمبوالکر  پر می شود. 
در بخش بااليی صدف دارای يک توبرکول اولیه است که با هم تشکیل دو رديف 
را می دهند و تا دهانه ادامه دارند. رديف هايی از توبرکول های ثانويه نیز وجود دارد 
که در نزديک سیستم آپیکال ريز هستند ولی در حاشیه  صدف درشت می شوند و 
در نهايت همراه با توبرکول های اولیه، شش يا هشت رديف را می سازند. فضای بین 
آنها با گرانول ها پوشیده شده است. پستانک ها گرد هستند و نوک آنها تیز نیست. 
دهانه دايره   ای است و قطر آن بیشتر از يک سوم پهنای کل صدف است )جدول 2(.
،K8 از اليه  يافته شده که شامل ۸ عدد  اين گونه  از  نمونه  نه عدد  سی و   - تعداد: 

۷ عدد از اليه ی K9، و 24 عدد از اليه ی K10 است. 
- سن: براساس نظر )Durham et al. (1966 و )El Qot et al. (2016 بیشترين فراوانی 

اين گونه در سنومانین بوده ولی در تحقیق حاضر در چینه های آلبین - سنومانین يافته 
شده است.

AwPrIweAweAnPrwHD

6/416/4۷/۵--13/33۸/4

3/۵13/۵۷۵121132/2

3943/26/39/322

2/۵11/۸4/۷3۸112۷

½103/33۷922

2/3۸/43/32/2-920

3/4-4/۵3/4-11/۵26/4

210436/6923

.Orthopsis ruppelli  جدول 2- اندازه گیری بیومتری گونه

Order CASSIDULOIDA Claus, 1880

Family ECHINOLAMPADIDAE Gray, 1851

Genus phyllobrissus Cotteau, 1859

Type species: Catopygus gressleyi Agassiz

Phyllobrissus aff.angustatus (Clarck, 1915)

Pl. 1, Fig. 13

جلو  از  پهن تر  آن  عقب  بخش  است.  مانند  بیلچه  و  کوچک  صدف  توصیف:   -

عقب  به سمت  و  است  ناهموار  جلويی  قسمت  در  صدف  بااليی  سطح  است. 
طول  و  هستند  کوتاه  خیلی  پتال ها  است.  گرد  صدف  حاشیه  می باشد.  شیب دار 

بااليی  بخش  در  مخرج  است.  باز  آنها  انتهای  و  برابراست  هم  با  تقريباً  آنها 
عرض  برابر  دو  آن  طول  که  است  بیضوی  شکل  به  و  دارد  قرار  صدف  حاشیه  
و  شکل  دايره ای  عمیق  سینوس  يک  در  و  عقبی  بخش  در  که  شکلی  به  است، 
حاشیه ی  فاصله   از  نیمی  که  است  صورتی  به  سینوس  اين  دارد.  قرار  فرورفته 
هم  از  کمی  فاصله  توبرکول ها  است.  دربرگرفته  را  آپیکال  سیستم  تا  صدف 

دارند.
 K9 به اليه   يافته شده که هر مربوط  اين گونه  از  نمونه  يک عدد  - تعداد نمونه ها: 

می باشد. 
- سن: اين گونه براساس فونای همراه، سن آلبین دارد.
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Order SPATANGOIDA Claus, 1876

Family TOXASTERIDAE Lambert, 1920

Genus Pliotoxaster Pomle, 1883

Type species: Pliotoxaster lyonsi Fourtau, 1907

Pliotoxaster comanchei (Clark, 1915)

Pl. 1, Figs 14-18

متوسط  طور  به  آن  به طول  نسبت عرض  و  است  متوسط  اندازه  صدف  توصیف:   -

0/93 است. شکل اين گونه به صورتی است که پهن ترين قسمت آن، کمی جلوتر 
می باشد صدف  میانه   در  آپیکال  سیستم  قرارگیری  محل  است.  صدف  میانه    از 

)جدول 3(. جفت پتال های جلويی تا حاشیه  صدف ادامه دارند، در حالی که جفت 
اندازه ی سه چهارم فاصله  مرکز تا حاشیه طول دارند و به حاشیه  به  پتال های عقبی 
موجود  منافذ  هستند.  درشت  منفذ  چهار  شامل  آن  جنسی  سوراخ های  نمی رسند. 
ناحیه   هستند.  عقبی  پتال های  در  خود  هم نوعان  از  کشیده تر  عقبی  پتال های  روی 

نواحی  همچنین  است.  عقبی ها  از  پهن تر  جلويی  آمبوالکرهای  در  اينترپوريفرال 
اينترپوريفرال در پتال های عقبی پهن تر از پوريفرال هستند ولی در پتال های جلويی 
اين دو برابرند. همه  پتال ها و همچنین شیار جلويی عمیق هستند. سطح دهانی صدف 
انحنای  نیز  پشتی  برجستگی دارد. سطح  نسبتاً صاف است و در قسمت عقبی کمی 
کمی دارد، در حالی که در قسمت عقبی دارای شیب تندی بسمت پايین است. مخرج 
که شکل بیضوی نسبتاً گردی دارد در باالترين قسمت بخش عقبی قرار دارد. تزئینات 
به صورت توبرکول های ريز است که در نمونه های سالم روی سطح پالسترون ديده 

می شوند )جدول 3(. 
- تعداد: 1 عدد نمونه از اليه  K1، 1عدد از اليه  K2،  2 عدد از اليه  K4، 2 عدد 

از اليه  K5،  و 3 عدد از  از اليه  B، 4 عدد از اليه  K10 و 4 عدد از اليه  D به دست 
آمده است.

- سن: اين گونه براساس نظر  )Smith and Rader (2009 سن آلبین دارد و در برش 

انگوران همراه با گونه های شاخص آلبین میانی – سنومانین پیشین يافته شده است.

PoA/AntAApSAntAPoAPrwAnwAnhH/LPr-AntW/LHWL

0/۸۷161614---0/63-0/9۵203031/۵

0/۸41413114--0/۵۷60/921۵/۵2۵2۷

.Pliotoxaster comanchei  جدول 3- اندازه گیری بیومتری گونه

Family HEMIASTERIDAE Clark, 1917

Genus Epiaster D'Orbigny, 1855

Type species: Spatangus crassissimus

Epiaster dartoni Cooke, 1955

Pl. 2, Figs 1-9

است.  بیضوی  نیمه  آن  مقطع  سطح  و  دارد  کوچک  صدفی  گونه  اين  توصیف:   -

در عقب  است. صدف  آن  میانی  بخش  در جلوی  قسمت صدف درست  پهن ترين 
دارد  ماليمی  بااليی شیب خیلی  به صورتی که سطح  است،  از جلو  مرتفع تر  کمی 
در حالی که بخش عقبی صدف شیب تندی دارد. سطح دهانی کمی برجسته است. 
سیستم آپیکال در میانه  صدف قرار دارد. تمام پتال ها مستقیم هستند و فرورفتگی کمی 
طول  حاشیه صدف  تا  فاصله مرکز  سوم  دو  اندازه  به  جلويی  پتال های  دارند. جفت 

دارند )به حاشیه نمی رسند( در حالی که جفت پتال های عقبی کوتاه تر بوده و طولشان 
نصف همان فاصله است. منافذ پتال ها در جهت عرضی کشیده شده اند و فاصله  بین 
آنها کم است. عرض نواحی اينترپوريفر با پوريفر برابر است. دهانه در ابتدای يک 
سوم جلويی صدف قرار دارد و D شکل است. مخرج به شکل دايره است. توبرکول ها 
ريز هستند و روی پالسترون ديده می شوند. مخرج در يک سوم بااليی بخش عقب 
قرار دارد. با اين که بخش عقبی صدف شیب تندی دارد، ولی عمودی نیست و مخرج 

از نمای باال کاماًل قابل مشاهده می باشد )جدول 4(.
- تعداد: 10 عدد از اليه ی K6، ۵ عدد از اليه ی B و ۸ عدد از K9 به دست آمده 

است. 
- سن: براساس نظر )Martinez Melo et al. (2017 گونه ياد شده مربوط به آپسین و 

آلبین پسین می باشد.

PoA/AntAApSAntAPoAPrwAnwAnhH/LPr-AntW/LHWL

0/321311/2۷/63/63/19/40/62۵/30/911۵22/224

0/۷۸9۷/3۵/4-36/40/۵۸40/9310/416/۵1۷/۷

0/۷۵1۸1410/64/1---6/3-2029-

0/۷21110/4۷/۵-2/۵100/6۵-0/9۵1۵2223

0/۸1210۸22۸0/۵6-0/91132123

..Epiaster dartoni  جدول 4- اندازه گیری بیومتری گونه
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Genus Hemiaster Desor (in Agassiz & Desor, 1847(

Type species: Hemiaster expergitus Lovén, 1871

Hemiaster sp.

Pl. 2, Figs 17-18

است  مرتفع  بسیار  جلويی  بخش  دارد.  مانند  قلب  کلی  گونه شکل  اين  توصیف:   -

آپیکال  سیستم  پشت  در  کناری،  نمای  در  می شود. صدف  ارتفاع  و عقب آن کم 
به  تندی  شیب  و  است  ناهموار  بسیار  بااليی صدف  سطح  دارد.  را  ارتفاع  بیشترين 
سیستم  است.  برجسته  کمی  زيرين  سطح  که  حالی  در  دارد،  جلويی  بخش  طرف 
آن  در  مساوی  فواصل  با  جنسی  منفذ  چهار  و  دارد  قرار  وسط  در  تقريباً  آپیکال 
گاه  پتال های جفتی جلويی،  است.  پهن  و  رفته  فرو  بسیار  شیار جلويی  دارند.  قرار 
بلندتر از عقبی ها هستند. پتال های جلويی دو سوم فاصله سیستم آپیکال تا حاشیه را 
دربرمی گیرند، در حالی که طول هر يک از پتال های عقبی نصف اين فاصله است. 
آنها  روی  منفذدار  نواحی  پهنای  و  شده اند  کشیده  عرضی  جهت  در  پتال ها  منافذ 
برابر بخش های بدون منفذ می باشد. دهانه کوچک و تقريباً پنج ضلعی است. شکل 

مخرج دايره ای است.
- تعداد : يک نمونه  اين گونه از اليه  K6 برش انگوران به دست آمده است.

- سن: اين گونه سن آلبین دارد.

Order HOLASTEROIDA Durham & Melville, 1957

Family SOMALIASTERIDAE Wagner & Durham, 1966

Genus Iraniaster Cotteau & Gauthier, 1895

Type species: Iraniaster morgani Cotteau & Gauthier, 1895

Iraniaster douvillei Cotteau & Gauthier, 1895

Pl. 2, Figs 1-9

و عرض  که طول  به صورتی  هستند  پهن  و  بزرگ  گونه  اين  نمونه های  توصیف:   -

بعضی به ترتیب به 63 میلی متر و ۵۷ میلی متر می رسد. سیستم آپیکال کامال در مرکز 
نیست بلکه محل قرار گیری آن کمی متمايل به عقب صدف است. پتال ها همگی باز 
و عمیق هستند و نسبت طول پتال های جلويی به پتال های عقبی به طور متوسط 0/۷۵ 
است. پهنای بخش اينترپوريفرال در هرکدام از پتال ها برابر مجموع نواحی پوريفرال 
می باشد. منافذ در ناحیه  پوريفرال به صورت خط های موازی و کشیده هستند. سطح 
در حاشیه های صدف  بیشتر  که  پوشیده شده  ريزی  توبرکول های  توسط  پالسترون 
بیضوی شکل  که  مخرج  و  است  عمودی  نسبتا  جلويی صدف  بخش  دارند.  وجود 
است در ابتدای نیمه ی بااليی آن قرار دارد. دهان بیضوی شکل است و قطر آن به 
طور متوسط ۵/4 میلی متر است و فاصله ی آن تا بخش جلويی در همه  نمونه ها تقريبا 

10 میلی متر می باشد )جدول ۵(.

PoA/AntAApSAntAPoAPrwAnwAnhH/LPr-AntW/LHWL

0/۷303123۸6160/6۷100/93۷۵0۵۵

0/۷۷2۸3124۷6220/۷100/9240۵0۵4

-----۵220/۷6-0/940۵0۵6

0/۷330302242220/۷100/9240۵0۵4

0/۸4242622۵61۸0/۷3100/9333424۵

-22-22۵--0/۷611-3۸-۵0

0/۸2-2۸23۵---10-34۵0-

0/۷263323۵4/۵210/6۸100/9443۵۷63

0/۷۵-3224۵/۵4210/۷90/9440۵3۵6

0/۷2632234/۵۵190/۷۵100/۸۸3946۵2

.Iraniaster douvillei   جدول ۵- اندازه گیری بیومتری گونه

 ۵ ،K5  تعداد: در مجموع 33 عدد به دست آمده است که عبارتند از 4 عدد از اليه -

.K9  و 9 عدد از اليه K8  10عدد از اليه ،B  ۵ عدد از اليه ،K6  عدد از اليه
برابر   Iraniaster douvillei گونه   سن   Kier (1972( نظر  براساس  سن:   - 

کنیاسین - کامپانین می باشد ولی روزن بران همراه آن در تحقیق حاضر، سن آلبین 
میانی تا پسین را برای گونه  Iraniaster douvillei  نشان می دهند.

Order HOLECTYPOIDA Duncan, 1889

Family HOLECTYPOIDAE Lambert, 1899

Genus Coenholectypus Desor, 1842

Type species: Discoidea depressa Agassiz, 1839

Coenholectypus planatus Roemer, 1849

Pl. 2, Figs 19-22

عرضی  مقطع  سطح  است.  نیم کروی  يا  گنبدی  صدف  کلی  شکل  توصیف:   -

قاعده  و  شده اند  گرد  بسیار  حاشیه ها  می باشد.  گوش  پنج  تقريباً  يا  دايره ای  آن 
آپیکال  سیستم  می باشد.  فرورفته  دهان  نزديکی  در  ولی  است  مسطح  تقريباً 
بزرگ  مادره پورايت  منفد  يک  که  است  سوراخ دار  جنسی  صفحه   پنج  دارای 
می رسند.  دهان  به  و  شده  شروع  مادره پورايت  از  آمبوالکرها  در برگرفته اند.  را 
 .)6 )جدول  می باشد  اينترآمبوالکر  نصف  از  کمتر  اندکی  آمبوالکر  هر  پهنای 
سوم  يک  برابر  تقريباً  دهان  پهنای  هستند.  مستقیم  و  باريک  منافذ  رديف های 
قطر قاعده  صدف است و حاشیه  آن مضرس است. مخرج بزرگ و بادامی شکل 
تیز هستند.  ادامه دارد و دو راس آن  نزديکی دهانه  تا  از حاشیه   صدف  و  است 
توبرکول ها در سطح بااليی خیلی ريز هستند و گاه ديده نمی شوند و در صورت 
وجود، در رديف های متحدالمرکز ديده می شوند و در قاعده می توانند درشت تر 

باشند.
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An-PrAwPrIweAweAnPrwHD

--------6/32/۸۷/3×4----10/۵16/1

2/62/6۸/43/۵9×۵6/۵1219

.Coenholectypus planatus  جدول 6- اندازه گیری بیومتری گونه

   تفاوت اصلی اين گونه با ساير گونه های جنس Coenholectypus در داشتن مخرج 
بزرگ تری است که شکل آن بادامی است در حالی که در اکثر گونه ها کوچک و 

دايره ای است.
 K8  تعداد: چهار عدد نمونه از اين گونه يافته شده است که همگی مربوط به اليه -

هستند. 
- سن: اين گونه مربوط به کرتاسه پیشین است.

7- نتیجه گیری
ديرينه  ديدگاه  از  بندرعباس  شمال  منطقه    در  بار  نخستین  برای  کژدمی  سازند 
آلبین  سن  آن  در  موجود  روزن بران  اساس  بر  و  گرفت  قرار  مطالعه  مورد   شناسی 
میانی- سنومانین دارد. واحد ياد شده با مرز پیوسته روی سازند داريان قرار می گیرد 
و با يک ناپیوستگی توسط سازند گورپی پوشیده می شود. مجموعه ای غنی از انواع 
و  کاسیدولويیدا  ارتوپسیدا،  همی سیدارويیدا،  هولکتی پويیدا،  راسته های  خارداران 

اسپاتانگويیدا شامل هشت جنس و هشت گونه در برش انگوران شناسايی شده است. 
– سانتونین  از چینه های کنیاسین  Iraniaster douvillei که قبال  اين میان گونه    در 
بنابراين محدوده   سنی  نیز يافته شده و  گزارش شده بود، اکنون در اليه های آلبین 

آلبین – سانتونین برای آن پیشنهاد می شود.

سپاسگزاری
به شماره 92/2/331 مصوب  اين دومین مقاله ای است که از طرح مستقل پژوهشی 
مورخ 92/۸/11 شورای پژوهشی دانشگاه هرمزگان استخراج شده است و نگارندگان 
بر خود الزم می دانند از پشتیبانی های مالی و اداری آن مجموعه قدردانی نمايند. در 
راستای اين پروژه، آقايان دکتر سید هادی سجادی، امین مودی و سجاد عباسعلی نژاد 
در کار نمونه برداری و اندازه گیری صحرايی و همچنین آقای فرهاد ايلبگ در تهیه 
مقاطع نازک ما را ياری کردند. همچنین را آماده کرد که از همه  آنها سپاسگزاری 

می شود.     
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Figs 1-3: Tetragramma malbosii, aboral, oral and lateral views of HUIM40, bed K8, x1.6; Figs 4-5: Tetragramma malbosii, aboral 

and lateral views of HUIM42, bed K9, x1.9; Fig. 6: Tetragramma malbosii, aboral, oral and lateral views of HUIM41, x3.4;  

Figs 7-8: Orthopsis ruppelli, aboral and oral views of HUIM47, bed K9, x1.2; Figs 9-12: Orthopsis ruppelli, aboral, lateral 

and oral views of HUIM44, bed K8, x1.4 (Fig. 12 x3); Fig. 13: Phyllobissus aff angustatus, aboral view, HUIM51, bed K9, x2;  

Figs 14-17: Pliotoxaster comanchehei, aboral, oral, anterior and posterior views of HUIM197, bed K1, x1.4; Fig. 18: Pliotoxaster 

comanchehei, aboral view of HUIM54, bed K7, x1.4.

Plate 1
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Figs 1-4, 7: Iraniaster douvillei, aboral, oral, posterior, lateral and anterior views of HUIM52, bed K8, x0.8; Figs 5: Close 

view of petaloid IV of specimenHUIM52, bed K8, x1.1; Fig 6: Close view of petaloid III of specimenHUIM52, bed K8, x1;  

Figs 8-9: Iraniaster douvillei, aboral and lateral views of HUIM53, bed K9, x0.9; Figs 10-14: Epiaster dartoni, aboral, oral, 

posterior, anterior and lateral views of HUIM198, bed K6, x1.5; Figs 15-16: Epiaster dartoni, aboral and oral views of HUIM57, 

bed K6, x1.5; Figs 17-18: Hemiaster sp., aboral and lateral views of HUIM56, bed K6, x1.4; Figs 19-20: Coenholectypus 

planatus, aboral and oral views of HUIM49, bed K8, x1.6; Figs 21-22: Coenholectypus planatus, lateral and oral views of 

HUIM50, bed K9, x1.3.

Plate 2
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Fig. 1: Cuneolina pavonia, transversal section; Figs 2, 3- Dicyclina sampoi, longitudinal and transversal sections; Figs 4, 5: Dicyclina 

schlumbergi, longitudinal section; Figs 6, 7- Orbitolina (Mesorbitolina) texana, longitudinal section; Figs 8-10: Spiroloculina sp., 

longitudinal and transversal sections; Figs 11, 12: Orbitolina (Conicorbitolina) conica, longitudinal section; Fig. 13: Pseudocyclaminna 

sp., transversal section; Fig14: Nezazzatinella picardi, transversal section; Fig. 15: Nezzazzata sp., transversal section;  

Fig. 16: Quinqueloculina sp., transversal section; Fig. 17: Hemicyclaminna sigali, transversal section.

Plate 3
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Abstract

Kazhdumi Formation strata in Anguran section (NW Bandar Abbas) are investigated and eight echinoid species belonging to eight genera have 

been identified. These species are: Tetragramma malbosii, Orthopsis ruppelli, Phyllobrissus aff. angustatus, Epiaster dartoni, Hemiaster sp., 

Pliotoxaster comanchei, Iraniaster douvillei, Coenholectypus planatus. Iraniaster douvillei that has already been reported from the Coniacian 

– Santonian beds of Lorestan Zone (West of Iran); is present in the Albian – Cenomanian strata of Anguran section. So; we can propose the new 

range of Middle Albian – Santonian for this species. Kazhdumi Formation in the studied area has the age of Middle Albian to Early Cenomenian 

on the basis of foraminifers those accompany with echinoids. This formation conformably overlies the Dariyan Formation and disconfomably 

underlies the Gurpi Formation.  

Keywords: Echinoidea, Anguran section, Albian, Cenomanian, Cretaceous, Kazhdumi Formation, Zagros.

For Persian Version see pages 203 to 214

*Corresponding author: H. Gholamalian; E-mail: hossein_gholamalian@yahoo.com


	18- gholamalian.pdf
	gholamalian

