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 1استاديار ،گروه زمین شناسی ،دانشکده علوم ،دانشگاه شهيد باهنر ،کرمان ،ايران
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تاريخ پذيرش1392/07/28 :

چکيده
توالی نسبتا ستبري از نهشتههای کرتاسه میانی (آپتین) در ناحیه باغین ،باختر کرمان رخنمون دارد .این نهشتهها سرشار از گروههای مختلف فسیلی از جمله دوکفهايها ،خارداران،

شکمپایان ،مرجانها و بازوپایان است .از میان دوکفهایها ،گونه پکتینید  Neithea notabilisدر نهشتههای مورد مطالعه حضوری نسبتا چشمگیر دارد .مطالعات انجام شده
نشاندهنده تغییرات شکلشناسی گستردهای در این گونه میباشد .عالوه بر این ،مطالعات بایومتری نشان میدهند که تغییرات درون گونه در نمونهها نسبتا چشمگیر است .عدم

تنوع گونهای در جنس  Neitheaدر ناحیه باغین میتواند بهدلیل جدا افتادگی این حوضه و عدم ارتباط کامل آن با سایر تودههای آبی در کرتاسه میانی بوده و یا ممکن است

بهدلیل پيروي از الگوی کلی تنوع این جنس در ناحیه مدیترانه باشد.

کلید واژهها :دوکفهايهای پکتینید ،کرتاسه میانی ،آپتین ،کرمان ،ایران
*نويسنده مسئول :احمد لطف آباد عرب

 -1پيشنوشتار
دوکفهايهای پکتینید ،یکی از مهمترین گروه از دوکفهايها به شمار ميروند ،زیرا
از لحاظ ترکیب کانیشناسی ،کلسیت در پوسته آنها چيره است (;Tylor et al., 1969
 .)Carter et al., 1998پوستههای کلسیتی از قابلیت حفظشدگی بااليی برخوردار
بوده ،بهطوری که در آبهای کمژرفا که پوستههای آراگونیتی نرمتنان معموال حل
میشوند ،آنها بهخوبی محفوظ میمانند .عالوه بر توانایی حفظشدگی باال ،پکتینیدها
در آبهای دریایی کمژرفا فراوان بوده و از گسترش و پراکندگی خوبی نيز در اين
محيطها برخوردارند .پکتنیدها ،از لحاظ شکلشناسی متنوع بوده و گروههایی که دارای
ویژگیهای شکلشناسی خاصی هستند ،نحوه زندگی مشخصی نیز دارند (.)Waller, 1991
نهشتههای دریایی کمژرفاي کرتاسه میانی در ناحیه باغین ،در باختر کرمان
اخیرا مورد مطالعات دیرینهشناسی و زيستچينهنگاری قرار گرفته است
( .)Arab & Vaziri, 2010; Vaziri & Arab, 2011, 2013در این مطالعات ،گروههای
فسیلی متنوعی مورد شناسایی قرار گرفتهاند که از میان آنها خارداران و دوکفهايها
حضوری چشمگیر دارند .براساس اطالعات بهدست آمده از مطالعات صحرایی ،یک
برش در ناحیه باغین انتخاب و مطالعات دیرینهشناسی جامعی بر روی آن صورت
گرفت .منطقه مورد بررسی ،بخشی از کوه مزار واقع در کمربند ساغند تا کرمان بوده
که توسط ( Huckreide et al. (1961, 1962مورد مطالعه و بررسی قرار گرفته است.
یکی از دوکفهايهای پکتینید در ناحيه مورد مطالعه ،جنس  Neitheaاست که از
فراوانی خوبی برخوردار بوده و برای اولين بار از ايران و منطقه مورد مطالعه گزارش
میشود .این جنس ،که در نواحی اروپا ،آفريقا و مديترانه مطالعه شده ،نهتنها از
قابلیت فسیلشدگی خوبی برخوردار است ،بلکه بهطور فراوان در حوضه تتیس و
مديترانه وجود داشته و بهعنوان یک جنس شاخص در این حوضه به شمار ميرود
( .)Iba & Sano, 2008; Dhondt, 1973بنابراین ،جنس  Neitheaمیتواند بهعنوان
شاهدی براي ارتباط حوضه تتیس با نواحی حاشیهای آن در طول کرتاسه مورد مطالعه
قرار گیرد ،هر چند که این جنس بهطور موردی از بریآزین تا آلبین پسین برخی
نواحی حوضه پاسیفیک نیز گزارش شده است (.)Iba & Sano, 2008
 -2مواد و روشها
براي مطالعه جنس  11 ، Neitheaنمونه از این دوکفهای پکتینید از مارنهای برش
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مورد نظر جمعآوری شد .حفظشدگی نمونهها متفاوت بوده ،اما همگی آنها فاقد
گوش بودند .نمونهها پس از انتقال به آزمایشگاه در اسید سیتریک  10%قرار داده
شدند تا سطح آنها از رسوبات اضافی تمیز شود .همچنين با استفاده از مته و سوزنهای
مخصوص ،رسوبات اضافی از روی سطح نمونهها جدا شدند .براي مطالعات
بایومتری ،برخی از مشخصات مانند طول ،عرض و ستبراي نمونهها توسط کولیس
اندازهگیری شد .نهایتا ،تمامی نمونهها شمارهگذاری و به موزه بخش زمینشناسی
دانشگاه شهيد باهنر کرمان منتقل شدند.
 -3راه دسترسی و ویژگیهای چينهشناسی برش مورد مطالعه
توالی نسبتا ستبري از نهشتههای کرتاسه ميانی (آپتين) در شمال باختری شهر باغين و
در ارتفاعات کوه مزار (باختر کرمان) واقع شده است .راه دسترسی ،محل برداشت و
نقشه زمينشناسی اين برش در شکل  1نشان داده شده است.
در منطقه باغين ،برش مورد مطالعه  257متر ستبرا دارد که بخش قاعدهای
آن را  192متر اليههای مارنی با مياناليههای آهک شيلی تشکيل میدهد و بر
روی بخش قاعدهای 65 ،متر آهک سياه رنگ ستبراليه اربيتوليندار قرار میگيرد.
ستون چينهشناسی ،موقعيت واحدهای سنگشناسی و محل برداشت نمونهها در
شكل  2نشان داده شده است .در اين برش ،نهشتههاي مربوط به كرتاسه ميانی
بهصورت همشيب بر روي نهشتههای قرمز نئوکومين قرار گرفته و مرز بااليي آنها
فرسايشی و توسط نهشتههای کواترنری پوشيده شده است .نهشتههای قاعدهای
سرشار از استراکدا ،اربيتولينها و ماکروفسيلها (دوکفهايها ،خارداران ،مرجانها،
شکمپايان و بازوپايان) هستند .در اين برش ،ماکروفسيلها در اليههای مارنی و
آهک شيلی قسمت قاعدهای ستون ظاهر شده و در قسمت ميانی اين بخش ،به بيشينه
تنوع و فراوانی خود رسيده و به سمت قسمتهای بااليي اين اليهها ،از تنوع و
تعداد آنها کاسته میشود .در قسمت بااليي ستون و بر روی مارنهای سبزرنگ و
مياناليههای آهکی شيلی ،آهکهای ستبراليه سياهرنگ قرار میگيرد که سرشار از
روزنبران گروه اربيتولين است .سن اين نهشتهها ،براساس مطالعات عرب ( )1389و
( Vaziri & Arab (2011, 2013که بر روی استراکدا ،اربيتولينها و گروههای مختلف
ماکروفسيلی بهخصوص خارداران انجام شده ،آپتين تعيين شده است.
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 -4سيستماتيک ديرينهشناسی

اين است که تغييرات درونگونهای در گونه  Neithea notabilisنسبتا چشمگير است
و با وجود اينکه همگی نمونهها از يک گونه هستند ،اما تغييرات شکلشناسی در آنها
چشمگير و گسترده است.

Phylum Mollusca Linnaeus, 1758
Class Bivalvia Linnaeus, 1758
Order Ostreoida Waller, 1978
Superfamily Pectinoidea Rafinesque, 1815
Family Pectinidae Rafinesque, 1815
Subfamily Neitheinae Sobetski, 1960
Genus Neithea Drouet, 1824
)Neithea (Neithella) notabilis (Müster in Goldfuss, 1833
)Type species: Pecten notabilis (Müster in Goldfuss, 1833

 .1-4تعداد  نمونهها 11 :نمونه با حفظشدگی نسبتا خوب از منطقه مورد مطالعه
به دست آمده است.
 .2-4اندازه  نمونهها (برحسب ميليمتر)

اندازه طول ،ستبرا و نسبت طول به ستبرا در نمونههای مورد مطالعه به طول کامل در
جدول  1آورده شده اند.
 .3-4توصيف جنس

جنس  Neitheaدارای دو کفه نامساوی اما کفهها متقارن هستند .در اين جنس ،ارتفاع
صدف از طول آن بيشتر است .کفه راست محدب و انحنادار بوده و دارای ريبهای
اصلی و اوليه است که بهوسيله فضای اندکی از هم جدا میشوند .در فضای بين
ريبهای اصلی و اوليه ،تعداد متغيری از ريبهای فرعی و ثانويه ديده میشود.
ريبهای اصلی و اوليه درشتتر و واضحتر از ريبهای فرعی و ثانويه هستند .کفه
چپ ،مقعر تا تقريبا مسطح است .آمبو ،بهصورت برجسته و صدف در دو سمت آن،
دارای گوش است که اين گوشها تقريبا مساوی يا نامساوی هستند بهطوری که،
گوش جلويي تا حدی بزرگتر از گوش عقبی بهنظر میرسد.
 .4-4توصيف گونه

صدف اندازهای متوسط دارد ( 25/3تا  35/8ميليمتر طول و  29/2تا  38/4ميليمتر
ارتفاع) .کفه راست محدب و دارای  6ريب اصلی است و فضای بين آنها ،توسط 4
ريب کوچکتر در برگرفته شده است .اين ريبها ،در تمامی نمونهها کامال مشخص
است .کفه چپ ،مقعر تا نسبتا مسطح بوده و ريبهای آن نازکتر و ستيغهای آنها
مسطحتر میباشد .ناحيه جانبی کفهها ،فاقد تزيينات بوده و بهدليل وجود ريبها،
بهصورت مضرس ديده میشود .نمونههای مورد مطالعه فاقد گوش بودهاند .الزم
بهذکر است که ،در نمونههای مطالعه شده خط لوال ،اثر دندانه و کاسه و اثر عضالت
بهدليل سنگی شدن نمونهها ،قابل تشخيص نيست (شکل .)3
 .5-4مالحظات

تعداد و طرز قرارگيری ريبها در اين گونه ،بسيار شبيه بهگونه
است که از سنونين بااليي يوگسالوی سابق ،آپتين تا سنومانين-تورونين اروپا،
سنومانين-تورونين ماداگاسکار و سنومانين بااليي برزيل گزارش شده ،ولی آمبو،
در نمونه گزارش شده از يوگسالوی ،دارای انحنای بيشتری نسبت به ساير مکانهای
گزارش شده ،میباشد .همچنين گونه  Neithea notabilisاز نظر داشتن ريبهای
خوب توسعه يافته ،زاويه کمتر ريبهای اصلی نسبت به سطح صدف ،ريبهای
ثانويه قویتر و نوک باريک شده از گونه  Neithea (Neithella) valangiensisقابل
تشخيص است .شکل  4تغييرات درونگونهای را در گونه  Neithea notabilisنشان
میدهد .همان گونه که در شکل  4مشخص است ،نمونههای شناسايي شده که از
يک گونه هستند ،تغييرات شکلشناسی گستردهای را در بين خود نشان میدهند،
بهطوری که بر روی خط انطباق و دو سمت آن ،پخش میشوند که اين الگوی
پراکندگی ،براساس نسبتهای مختلف اندازهگيری شده در آنهاست و براساس اين
نسبتها ،نمودارها رسم گرديدهاند .بنابراين ،مطالعه بايومتری اين نمونهها ،نشاندهنده
Neithea almusana
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 .6-4سن و پراکندگی

اين گونه ،دارای انتشار وسيعی در سرتاسر دنيا بوده و از آپتين تا سنومانين – تورونين
اروپا ( ،)Dhondt, 1973آپتين ژاپن ،سنومانين تا تورونين ماداگاسکار و سنومانين
ميانی تا بااليي برزيل گزارش شده است .در منطقه مورد مطالعه ،اين گونه نشاندهنده
سن آپتين است.
 -5بحث

( Dhondt & Dieni (1992اصطالح دوکفهايهای غیررودیست تتیس
( )Tethyan non-rudist bivalvesرا برای برخی از دوکفهايها از جمله  Neitheaو
 Chondrodontaانتخاب نمودهاند و معتقدند که این دوکفهايها ،شاخص محیطهای
دریایی گرم و کمژرفا بودهاند .در مقابل Masse (1992( ،اصطالح گروههای مزوژه

( )Mesogean taxaرا برای برخی دیگر از موجودات شاخص تتیس (برای مثال
رودیستها و روزنبرهای اربیتولینید) پیشنهاد نمود.
دوکفهای پکتینید  Neitheaاز بيشتر رخسارههای اروگونین (بارمین-آپتين) متعلق
به حوضه تتیس گزارش گردیده است ( .)Iba & Sano, 2008; Dhondt, 1973زيای
دوکفهای در اغلب این نهشتهها یکسان هستند .این دوکفهايها شامل میتیلويیدهای
حفار ،لیمیدها ،پکتینیدها (که در میان آنها  Neitheaنیز وجود دارد) و هترومرفها
است .بيشتر این دوکفه ايها ،سطح زی بوده و دارای کفههايی سنگین و ستبر
میباشند .چنین نهشتههایی با این مجموعه از دوکفهايها از نواحی مختلف تتیس،
از جنوب خاور فرانسه تا آسیای مرکزی گزارش شدهاند .شمالیترین حضور این
مجموعه در اتریش است .بهعقيده ( Dhondt (1973,1992ظهور جنس  Neitheaدر
بریآزین در حوضههای مدیترانه و پاسیفیک شمالی همزمان بوده است .اطالعات
بهدست آمده نشان میدهد که در حوضه مدیترانه Neithea ،در آلبین-سنومانین متنوع
شده است .اوج شکوفایی در تنوع  Neitheaآشکوب سنومانین بوده ،بهطوری که در
این زمان  15گونه از این جنس وجود داشته است .بعد از آن ،تنوع کاهش یافته و
نهایتا در انتهای کرتاسه  Neitheaمنقرض گردیده است (شکل .)5
تنوع جنس  Neitheaدر کرتاسه میانی ،در حوضه مدیترانه ،همزمان با گرم
شدن کره زمین و باال آمدن آبهای اقیانوسی بوده است ( .)Iba & Sano, 2008در
حوضه پاسیفیک شمال باختری ،این جنس در بریآزین ظاهر میشود ،در هاتریوین
کمی متنوع شده ،اما بيشترين تنوع اين جنس متعلق به آپتين پسین است .در این
زمان ،پالتفرمهای کربناته متعدی در پاسیفیک شمال باختری توسعه یافته و گروههای
مزوژه متنوعی در آنها ساکن شدند .در انتهای آپتين ،تنوع  Neitheaدر پاسیفیک
شمال باختری کاهش یافته و نهایتا این جنس در سنومانین منقرض میشود .بهعبارت
دیگر ،کاهش تدریجی در تنوع  Neitheaدر خالل آلبین در پاسیفیک شمال باختری
برعکس منحنی تنوع در مدیترانه و روند افزایش گرم شدن کره زمین است .ناپدید
شدن تدریجی  Neitheaدر خالل آلبین در پاسیفیک شمال باختری تأیید کننده
جدایش تدریجی ایالت پاسیفیک شمالی از قلمرو مدیترانه میباشد (شکل .)6
اگر چه ،نهشتههای آپتین ناحیه باغین کرمان مجموعه متنوعی از گروههای
فسیلی از جمله دوکفهايها ،خارداران ،شکمپايان ،مرجانها و بازوپایان را بهنمایش
میگذارند ،اما مطالعات انجام شده ،بهخصوص بر روی خارداران این ناحیه ،نشان
میدهد که بسیاری از گونههای گزارش شده از ناحیه باغین جدید بوده و تاکنون از
سایر نقاط جهان گزارش نشدهاند ،این موضوع میتواند نشاندهنده این واقعیت باشد
که در زمان آپتین ،منطقه باغین ارتباطی با ساير حوضهها نداشته ،بهطوری که ،جدا از

احمد لطف آباد عرب و محمدرضا وزيري

ساير حوضهها و ارتباط آن با سایر حوضهها بسیار محدود بوده است .این مورد ،سبب
شده تا بسیاری از گونههای موجود در آن بهصورت بومی درآیند .علت دیگر عدم
تنوع گونهای در جنس  Neitheaدر ناحیه باغین ،میتواند بهدلیل پيروي از الگوی
تنوع این جنس در حوضه مدیترانه تفسیر گردد .بهعبارت دیگر ،حضور این جنس در
نهشتههای آپتین ناحیه باغین مربوط به زمانی است که این جنس به بيشينه تنوع خود
در حوضه مدیترانه رسیده است.
 -6نتيجهگيري
با توجه به مطالعات انجام شده در منطقه مورد مطالعه ،نتايج ذيل به دست آمد.
 نهشتههای کرتاسه ميانی در منطقه باغين از گسترش و ستبرای بسيار خوبیبرخوردارند .اين نهشتهها ،در قاعده از اليههای مارنی متناوب با آهکهای
شيلی تشکيل شده و در باال به آهکهای ستبراليه سياه رنگ اربيتوليندار ختم
میشوند.
 گونه  Neithea notabilisدر اليههای قاعدهای نهشتههای مورد مطالعه يافت شدهو نشاندهنده سن آپتين است .اين سن ،توسط گروههای مختلف ماکروفسيلی و
ميکروفسيلی شناسايي شده ديگر نيز تأييد میشود.
 جنس  Neitheaبهعنوان یک شاخص در حوضه مدیترانه بهشمار آمده و میتواندبهعنوان شاهدی براي ارتباط حوضه تتیس با نواحی حاشیهای آن در طول کرتاسه

مورد مطالعه قرار گیرد .این جنس بهطور موردی نیز از برخی نواحی حوضه پاسیفیک
گزارش شده است.
 شکوفایی در تنوع جنس  Neitheaدر دو حوضه مدیترانه و پاسیفیک شمال باختریبرعکس یکدیگر میباشد .در حالی که در زمان سنومانین در حوضه مدیترانه ،این
جنس به بيشينه تنوع خود میرسد ،در حوضه پاسیفیک شمال باختری منقرض
میشود.
 علت عدم تنوع گونهای جنس  Neitheaدر ناحیه باغین میتواند بهعلت عدم ارتباطاین ناحیه با دیگر حوضهها و یا بهدليل پيروي از الگوی تنوع این جنس در حوضه
مدیترانه تفسیر شود.
 فراوانی و تنوع گروههای مختلف ماکروفسيلی از جمله مرجانها ،بازوپايان،خاردارن ،دوکفهايها و شکمپايان و ميکروفسيلی بهخصوص اربيتولينها بههمراه
گونه شناسايي شده در منطقه مورد مطالعه نشاندهنده محيطی سرشار از مواد غذايي و
اکسيژن بوده و بهطور کلی ناحيهای گرم و کمژرفا را مشخصمینمايد.
سپاسگزاری
بدينوسيله از زحمات پروفسور آندراده ،از موسسه زمينشناسی-فسيلشناسی دانشگاه
هيدلبرگ آلمان که در شناسايي نمونهها نويسندگان را ياری نمودهاند ،تشکر و
قدردانی میشود.

شکل  )A-1راههای دستيابی به برش مورد بررسی (برگرفته از بختياری)1384 ،؛  )Bنقشه زمينشناسی منطقه مورد مطالعه (برگرفته از .)Djokovic et al., 1972
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شکل  -3تغييرات شکلشناسی در گونه . Neithea notabilis
(a, c, e, g, i, l: right valve. b, d, f, h, j, m: lateral views of right valve.
مقياس  1سانتي مترK: left valve).

شکل  -2نمايش ستون چينهشناسی و تغييرات سنگشناسی برش باغين.
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شکل  -4نمودارهای بايومتری تغييرات درونگونهای در گونه .Neithea notabilis
) :Aنسبت  Lبه H

 :Bنسبت  Lبه  :C L/Hنسبت  Hبه.(L/H

شکل  -5تغییرات در پراکندگی جنس  Neitheaو گروههای مزوژه و
همچنین تغییرات در مرز شمالی حوضه تتیس در کرتاسه ؛  )Aکرتاسه
پیشین  )Bکرتاسه پسین (برگرفته از Iba & Sano, 2008با اندکی
تغييرات).

شکل  -6تنوع جنس  Neitheaدر مدیترانه و پاسیفیک شمالی در مقابل تغییرات سطح آب
دریاها و آب و هوا در کرتاسه (برگرفته از .)Iba & Sano, 2008
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Plate 1

a-m: Neithea notabilis (KUIC12197, 12114, 12189, 12100, 12169, 12196). a, c, e, g, i, l: right valve. b, d, f, h, j, m: lateral views of right
valve. K: left valve. Scale bar represents 1 cm.
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. ستبرا و نسبت طول به ستبرا در نمونههای مورد مطالعه، اندازه طول-1 جدول
Specimen number

Length (mm)

Height (mm)

L/H

KUIC 12197

26.3

29.9

0.88

KUIC 12114

29.1

37.2

0.78

KUIC 12189

31.6

36.1

0.87

KUIC 12100

30.3

35.2

0.86

KUIC 12169

31.1

34.8

0.89

KUIC 12196

25.3

29.2

0.87

KUIC 12194

33.7

35.9

0.93

KUIC 12175

26.9

37.6

0.72

KUIC 12170

27.7

34.9

0.79

KUIC 12196

27.5

33.1

0.83

KUIC 12120

35.8

38.4

0.93
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Abstract
A relatively thick sequence of Mid-Cretaceous (Aptian) strata exposed in Baghin area, west of Kerman, Iran. The strata comprise a diverse
macro-fauna such as bivalves, echinoids, gastropods, corals and brachiopods. Among the bivalves, presence of a pectinid species, Neithea
notabilis is relatively conspicuous. The studies show a marked morphological variation in the species. Also, biometric analysis reveals a mark
interspecific variation in the studied specimens. Low diversity in the genus Neithea could be due the high isolation of the Baghin area and
therefore its limited connection to other water masses during the Mid-Cretaceous or because of its contribution to the diversification trend seen
in the Mediterranean region.

Key words: Pectinid bivalves, Mid-Cretaceous, Aptian, Kerman, Iran.
For Persian Version see pages 23 to 30
*Corresponding author: A. Lotfabad Arab; E-mail: arab5753@yahoo.com

304

