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  چکیده

جنوب غرب ایـران  در خورده  سنومانین زیرین در زون ساختمانی زاگرس چین -سن آلبین سازند کژدمی یکی از سازندهاي گروه بنگستان است که با 

مرز سازند کژدمی بـا  . رسی قرار گرفتاز نظر میکروبیوستراتیگرافی مورد برّ ،متر در شمال شیراز 222در این مطالعه سازند کژدمی به ضخامت . قرار دارد

بـین سـازندهاي فـوق     در حـد وجود افق شاخص از جنس اکسید آهن و نیز مارن شدیداً گلوکونیتی  .فرسایشی استصورت ناپیوستگی  سازند داریان به

زایی  تاکید بر خشکیو  فاز کوهزایی استرینپیامد  ي نتیجهو گردد  میاثبات  نیز فسیلی بر اساس شواهداست که ) دیاستم(گذاري  یک نبود رسوب نشانگر

  .استالذکر  هاي فوق در حد بین سازند

  شناسی حضور فرامینیفرهاي باشد، از نظر فسیل میشیب و تدریجی  صورت هم مارنی سازند سروك به هاي آهکمرز باالیی این سازند با 

Nezzazatinella sp., Scandonia sp., Daxia sp., Choffatella sp., Pseudolituonella reicheli   

  مـی فرامینیفرهـاي موجـود در سـازند کژد   . آغاز سازند سروك به سن سنومانین زیرین اسـت  نشانگر Lithocodium aggregatumهمراه با جلبک آهکی 

  :شامل

  

Ammobaculites goodlandensis, Marsonella trochus, Hemicyclammina sigali, Praechrysalidina infracretacea, Orbitolina 
(Orbitolina) concava, Orbitolina (Conicorbitolina) conica, Orbitolina (Orbitolina) subconcava, Neomeris cretacea, Salpingoporella 

sp.
 .Trinocladus tripolitanus, Permocalculus irenae, Dissocladella deserta: ها عبارتند از هاي آهکی همراه با آن جلبک .هستند

              :که عبارتند از ندجمعی شناسایی شدزون ت شش هاي آهکی اساس تجمع و همراهی فرامینیفرها و جلبک بر

Dictyoconus arabicus ass. zone;  

Salpingoporella annulata concurrent zone;  

Hemicyclammina sigali ass. zone;  

Orbitolina (orbitolina) subconcava ass. zone;  

Nezzazatinella picardi ass. zone;
Lithocodium aggregatum ass. Zone.  

  .شمال شیراز ،هاي آهکی پالئواکولوژي، جلبک سنومانین، -آلبین  :هاي کلیدي واژه

Biostratigraphy of Kazhdumi Formation in Naghsh-e- Rostam 
Mountain

M.Parvaneh Nejad Shirazi*1, Sh. Ghahramani2 & A. Kheradmand2  
1) Department of Geology, Payam-e- Noor University, Shiraz, I. R. Iran  

2) Department of Geology, Faculty of Science, Shahid Bahonar Kerman, Kerman, I. R. Iran  
*Correspondence Author

  

   Abstract    
The Kazhdumi Formation (Albian - Cenomanian) is one of the rock units of Bangestan group that is located in the 

Zagros Folded Zone. In this study the Kazhdumi Formation has a thickness of 222 m. The boundary between Kazhdumi 
and Dariyan formations is disconfirm, which is characterized by Iron oxide and glauconite layers which shows 
epirogeny that is confirmed by paleontological evidences. The presence of some foraminifera such as Nezzazatinella 

  فصلنامه زمین شناسی کاربردي

  12-19 :1، شماره)1388( 5سال

www.appliedgeology.ir

نژاد شیرازي مهناز پروانه
1

، شاهین قهرمانی
2
و علی خردمند 

2  

  



افی سازند کژدمی در کوه نقش رستمبیواستراتیگر: و همکاران نژاد شیرازي مهناز پروانه 

13    1شماره – 5سال - زمین شناسی کاربردي

  

picardi, Scandonea sp., Daxia cenomania, Choffatella sp., Pseudolituonella reicheli together with calcareous algae, 
such as Lithocodium aggregatum in the Sarvak Formation, represent an early Cenomanian age.

The microfossils in Kazhdumi Formation are: Ammobaculites goodlandensis, Marsonella trochus, Hemicyclammina 
sigali, Praechrysalidina infracretacea, Orbitolina (Orbitolina) concava, Orbitolina (Conicorbitolina) conica, 
Orbitolina (Orbitolina) subconcava, together with calcareous algae such as: Neomeris cretacea, Salpingoporella sp., 
Trinocladus tripolitanus, Permocalculus irenae, Dissocladella deserta. 

Based on assemblage zone of foraminifera and calcareous algae, 6 different biozones were recognized, which are:
Dictyoconus arabicus ass. zone;
Salpingoporella annulata concurrent zone; 
Hemicyclammina sigali ass. zone; 
Orbitolina (Orbitolina) subconcava ass. zone; 
Nezzazatinella picardi ass. zone; 
Lithocodium aggregatum ass. zone.

   Key words: Albian-Cenomanian, calcareous algae, north of Shiraz, paleoecology.  

 

  مقدمه -1

میـانی یـا    ي کرتاسـه  هـاي  آهکاولین بار نام آهک بنگستان را براي 

دار و باالخره آهک لشتگان  هیپوریت هاي آهکرودیست دار،  هاي آهک

James & Wynd)یندو وا جیمز .کار بردند به ـ  (1965 ن نـام را بـه   ای

گروه بنگستان ارتقـاء دادنـد کـه شـامل سـازندهاي کژدمـی، سـروك،        

   .سورگاه و ایالم است

در تنگ گرگدا یا گرگدان واقع در یـال   کژدمی سازند ي برش نمونه

کیلومتري شـمال شـرقی دوگنبـدان قـرار      7جنوب غربی کوه میش در 

فروافتادگی دزفول انتخاب  ي کژدمی در ناحیه ي عهنام سازند از قل .دارد

دار محسـوب   ي آمونیـت هـا  قبالً این سازند قسمتی از شـیل . شده است

 .)1382 مطیعـی ( کردند میشد و گاهی آن را سازند عباد نیز اطالق  می

متـر تخمـین زده شـده اسـت      210ضخامت این سازند در برش نمونه 

ایـن  متر باالیی  150 – 120ود که حد ندولی مطالعات جدید نشان داد

لیتولـوژي سـازند کژدمـی،     .ط واریزه پوشـیده شـده اسـت   توس سازند

پایینی سـازند   حد .باشد میدار  رنگ بیتومین ي خاکستري و سیاهها شیل

هاي قرمز رنگ حاوي اکسید آهن  کژدمی با سازند داریان با وجود زون

داریان در زمـان   این افق نشانگر خروج از آب سازند. شود میمشخص 

صـورت   باالیی سازند کژدمی با سازند سروك به حد .آلبین است-آپتین

گـاهی سـازند سـروك بـر روي تنـاوبی از       .شیب و تدریجی اسـت  هم

  ).1382مطیعی ( آهک سازند کژدمی قرار دارد-شیل

میانی در فارس و فروافتادگی دزفول با یک  ي گذاري کرتاسه رسوب

ود که حاصـل آن رسـوبات شـیلی و آهکـی     ش میپیشروي جدید آغاز 

کم عمق شدن دریا در اواخـر  . در اشکوب آلبین است)  میسازند کژد(

عمـق   کـم  هـاي  آهـک آلبین تا سنومانین باعث رسوب مقادیر زیادي از 

اسـت  زاگـرس شـده    ي وسـیعی از حوضـه   ي سازند سـروك در پهنـه  

از  طـور عمـده   فـارس بـه   ي سازند کژدمـی در منطقـه  .)1382مطیعی (

 James & Wynd) ي کم ژرفاي آهکی تشکیل شده اسـت ها رخساره

1965).  

فارس با تشکیل یک واحد آواري  ي پیشروي دریاي کژدمی در ناحیه

وجـود یـک ناپیوسـتگی در مـرز      ي این واحد نشـانه  .شود میمشخص 

 ي ایـن واحـد در ناحیـه    .سازندهاي داریان و کژدمی در آن ناحیه است

خوبی با واحد  هدر وسط سازند کژدمی جاي دارد ب فروافتادة دزفول که

ایـن  . مطابقت دارد)  میقاعده سازند کژد(فارس  ي هم ارز آن در ناحیه

ـ  ،ي عراق و کویت رشـد بیشـتري داشـته   ها واحد در چاه کـه   طـوري  هب

ي هـا  سنگ و سیلتستون شیل به ماسه ي تمامی سازند کژدمی با رخساره

 دنشــو مــیراق و کویــت تبـدیل  سـازندهاي نهرعمــر و بورگـان در عــ  

(Ziegler 2001) .کوهستانی زاگرس به  ي طرف جبهه هسازند کژدمی ب

رسـوبی   ي امتداد و راسـتاي حوضـه   .دهد میآهک تغییر رخساره  سنگ

قالونـد  (جنـوب شـرق بـوده اسـت     -این سازند در جهت شمال غرب

1375.(  

آهکـی در  هـاي   بیوزون بر اساس فرامینیفرها و جلبک 6در این مطالعه 

  .ندرسی قرار گرفتسازند کژدمی در شمال شیراز معرفی و مورد برّ

  

  روش مطالعه -2

در جهت  ، نمونه 142زك به طور سیستماتیک از مقطع نا 150تعداد 

ط میکروسکوپ تهیه شد و در آزمایشگاه توسبندي عمود بر امتداد الیه

ـ   .بینوکوالر مورد مطالعه قرار گرفت فرامینیفرهـا و  ه بـه وجـود   بـا توج

فرامینیفرهـا بـر اسـاس    . هاي آهکـی، شـش زون تعیـین گردیـد     جلبک

هاي  و جلبک (Loeblich & Tappan 1987)لوبلیش و تپان  مطالعات

ـ  دلـوفر   ه بـه مطالعـات  آهکی سبز با توج(Deloffre1988)   شناسـایی

 ،Garmin Map source 2008 اي ماننـد  از نرم افزارهاي ویـژه  .شدند




