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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
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   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 
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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
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Adobe Photoshop CS ،Excel ،Rock Works 1998  وRock 

Works 2008 جهت این مطالعه استفاده گردید.  

  

  موقعیت جغرافیایی -3

E 52°مورد مطالعه در موقعیت جغرافیـایی  ي منطقه N 30°و  ´48

 96متـري کـوه نقـش رسـتم واقـع در       1850تـا   1750در ارتفاع  ´04

آثار باسـتانی نقـش   کیلومتري غرب  10و کیلومتري شمال شرق شیراز

  ).1 تصویر(رستم قرار دارد 

  شناسی توصیف چینه -4

مـورد مطالعـه از نظـر     ي دهد که منطقه میمطالعات انجام شده نشان 

از دیــدگاه . گیــرد مــیفــارس داخلــی قــرار  ي شناســی در منطقــه چینــه

اي موجود در منطقه از قدیم به جدید  چینه شناسی، واحدهاي سنگ چینه

 در ایـن ). 2تصویر (باشد  میاي داریان، کژدمی و سروك شامل سازنده

باشـد، از تنـاوب    که هدف اصلی این مطالعـه مـی   ناحیه سازند کژدمی

  .مارنی خاکستري رنگ تشکیل شده است هاي آهکآهک و  سنگ

  بیوزوناسیون -5

 هـاي  در این مطالعه بر اساس فرامینیفرهاي شاخص همراه با جلبـک 

صـورت ناپیوسـتگی فرسایشـی     ند داریـان بـه  مرز سازند کژدمی با ساز

)Disconformity( وجود افق شاخص از جنس اکسـید آهـن و    .است

یک نبود  نشانگردر حد بین سازندهاي فوق نیز مارن شدیداً گلوکونیتی 

اثبـات   نیز بر اساس شواهد فسیلی کهباشد  می) دیاستم(گذاري  رسوب

ي ها در حد بین سازند (Epirogeny)و تاکید بر خشکی زایی  گردد می

).3تصویر (الذکر است فوق 

صـورت   مارنی سازند سـروك بـه   هاي آهکمرز باالیی این سازند با 

  شناسی حضور فرامینیفرهاي باشد، از نظر فسیل میشیب و تدریجی  هم

Scandonia sp. Daxia cenomania, Choffatella sp.,
Pseudolituonella reicheli   آهکــی هــايهمــراه بــا جلبــک 

Lithocodium aggregatum       نشانگر آغـاز سـازند سـروك بـه سـن

  .سنومانین زیرین است

  ).4تصویر (و شناسایی شد زون معرفی  6آهکی تعداد 

  

Dictyoconus arabicusزون تجمعی  -5-1

مشـخص   Dictyoconus arabicusاین زون بـا ظهـور و انقـراض    

  :فرامینفرهاي همراه در این زون شامل. گردد می

Orbitolina sp., Orbitolina (Mesorbitolina) texana, 
Haplophragmoides sp., Everticyclamina hedbergi و

Dictyoconus arabicus  

  

ـ    این زون که در آهک ط الیـه بخـش فوقـانی    هـاي خاکسـتري متوس

واینـد   16متر گسترش دارد، معـادل زون   33سازند داریان به ضخامت 

)(Wynd 1965  ـ است، سن فسـیلی   ي ه بـه مجموعـه  این زون با توج

. آپسین در نظر گرفته شده است

  

  Salpingoporella annulataزون برخوردي  -5-2

 Dictyoconusباشـد بـا انقـراض     میاین زون که یک زون بینابینی 

arabicus  وValserina borennimanni  و پیـدایشMarsonella

trochus (Pl. 1, fig. 14)  وGlobigerinelloides sp. شــروع

  .شود می

,با پیدایش فرامیننفرهاي پالژیـک   Favusella washitensis (Pl.

1, fig. 13) Hedbergella trochoidea   ــک ــر بنتیـ و فرامینیفـ

Hemicyclammina sigali (Pl. 1, fig. هـاي   همـراه بـا جلبـک    (9

Salpingoporellaو  Salpingoporella annulataآهکـــــی 

muehlbergii (Pl. 1, fig.  19این زون به ضـخامت  . یابد پایان می (1

دسترسی به مقطع مورد مطالعههاي  ي راه نقشه -1تصویر 

  )Garmin 2008اقتباس از (
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سازند داریان گسترش دارد و سن آن بـر   ي هاي نازك الیه متر در آهک

  . باشد میآلبین پایینی  –هاي موجود آپسین  اساس فسیل

  

Hemicyclammina sigaliزون تجمعی  -5-3

.Hemicyclammina sigali ،(Plزون 1, fig. ــا حضــور  (9 ب

Orbitolina sp. ،Haplophragmoides sp.،, Marsonella 

trochus  ــک ــر پالژی مشــخص  Favusella washitensisو فرامینیف

  .شود می

و  Salpingoporella dinaricaتــوان از  مــیهــاي آهکــی  از جلبــک

.Salpingoporella sp (Pl. 1, fig.  هاي مارنی آهک که درنام برد  (2

 وسن آلبین زیرین تا میانی به دمی سازند کژ ي ط الیههاي متوس و آهک

 17ي  زون شمارهاین زون معادل با . دنمتر گسترش دار 15ضخامت با 

  .باشد می) Wynd 1965(وایند 

  

   Orbitolina (Orbitolina)زون  تاکسون رنج - 4- 5

subconcava  

(Orbitolina) subconcava همچنین زون جلبکی. شود مشخص می 

Dissocladella deserta (Pl. 1, fig. .زون وجود دارددر این  (3

  زون فرامینیفرهاي  در این

Marsonella trochus, Favusella washitensis Trocholina

sp., Praechrysalidina infracretacea, (Pl. 1, figs.10, 11), 

Cuneolina pavonia, Orbitolina (Orbitolina) concave, (Pl.

1, fig. 7), Orbitolina (Conicorbitolina) conica, 

Pseudocyclammina sp., Coskinolina sp., Ammobaculites

sp., Coskinolina sp., Dictyoconus sp.  

يها جلبک و

Salpingoporella dinarica, Salpingoporella sp., (Pl. 1, fig.

2), Neomeris sp., (Pl. 1, figs. 4, 5), Trinocladus 

tripolitanus, Permocalculus sp., Permocalculus irenae

(Pl. 1, fig. 6)  وClypeina sp. 

  

  اي در کوه نقش رستم چینه ترتیب قرارگیري واحدهاي سنگ -2تصویر 

  ي مورد مطالعه مرز سازند داریان و کژدمی در منطقه -3تصویر 

  

.Pl)این زون با پیدایش و انقراض 1, fig. 8) Orbitolina 

معادل زون متر  160این زون با ضخامت . توان نام برد میرا 

هاي  و در آهک باشد می) Wynd 1965(وایند  18 ي شماره

سازند کژدمی شناسایی شد ي ط الیهمتوس.  
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شناسی و بیوزوناسیون سازند کژدمی در کوه نقش رستم چینه ستون -4تصویر 
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  Nezzazatinella picardiزون تجمعی  -5-5

Quadrulinaاین زون بـا پیـدایش و انقـراض     sp. Predorothia

sp.,  وNezzazatinella picardi  ــور مشــخص  Biloculinaو ظه

  . شود می

 تــوان بــه فرامینیفــر پالژیــک از فرامینیفرهــاي همــراه ایــن زون مــی

Favusella washitensis ـــفرهــرامینیــــو ف ــک ازــــ  اي بنتیــ

ــــقب Pseudocyclamminaلـی sp., Orbitolina (Orbitolina) 

concave, Orbitolina (Conicorbitolina) conica,
Pseudocyclammina sp., همراه بـا فرامینیفرهـاي فـوق    . اشاره کرد

ــک ــر   جلب ــی نظی ــاي آهک .Pl)ه 1, figs. 4, 5) Trinocladus 

tripolitanus وPermocalculus sp. ضـخامت ایـن   . دنشو یافت می

  ا ـن تــآلبی ،فسیلی ي سن آن بر اساس مجموعهباشد و متر می 71زون 

در نظـر  ) Wynd 1965(واینـد   19ي  هشـمار معـادل زون   وسنومانین 

   .گرفت

  

  Lithocodium aggregatumزون تجمعی  -5-6

و جلبک  Pseudolituonella reicheliاین زون با ظهور و انقراض 

Lithocodium aggregatum  همچنـین در ایـن زون   .یابـد  مـی پایان

  :فرامینیفرهایی نظیر

Choffatella sp., Daxia cenomania Biloculina sp., (Pl. 1, 
fig. 8), Orbitolina (Orbitolina) concave, Orbitolina 
(Conicorbitolina) conica (Pl. 1, fig. 7), Dictyoconus sp., 
Ammobaculites sp., Coskinolina sp., Nezzazata conica, 
Pseudocyclammina sp., Cuneolina pavonia (Pl. 1, fig. 10, 
11), Praechrysalidina infracretacea

Favusella washitensisي پالژیـک  ها و جنس و گونه (Pl. 1, fig.

Neomerisهـاي   و جلبکMarsonella trochusو (13 sp. (Pl. 1, 

figs.4, 5), Trinocladus tripolitanus, Trinocladus sp. 

Permocalculus irenae (Pl. 1, fig.  Lithocodiumو  ,(6

aggregatum ردوجود دا.  

واینـد   21ن متـر بـا سـن سـنومانین بـا زو      62این زون با ضـخامت  

)Wynd 1965 (سـازند   بـا نـام  در کویت و حجـاز  که  باشد می معادل

Owen)مدود  & Nasr 1958) اسموت. است گزارش شده (Smout 

نیز همین پیشنهاد را داده است ولی ایـن احتمـال کـه قسـمت      (1956

سازند خطیبه . د را مردود ندانسته استسن آلبین داشته باش ،پایینی زون

  .گیرد میبر روي سازند مدود به صورت قابل انطباق قرار 

  

  گیري نتیجه -6

هاي شـاخص  ظهور و از بین رفتن گونه ،شناسی بر مبناي انتشار چینه

هاي آهکی در سازند کژدمی در برش مورد مطالعه داران و جلبک روزن

براي  زیرین سن آلبین ـ سنومانین که مبین  شدتجمعی شناسایی زون  6

  .باشد میاین سازند 

زون  6 هـاي آهکـی   اساس تجمع و همراهی فرامینیفرها و جلبک بر

  :که عبارتند از ندتجمعی شناسایی شد

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.
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Plate 1  
1- Salpingoporella muehlbergii (Lorenz 1902), Pia 1918,
oblique section, thin section D4.
2- Salpingoporella sp., Pia 1918, transverse section, thin 
section D5.
3- Dissocladella deserta Elliott 1960, transverse section, 
thin section K44.
4, 5- Trinocladus tripolitanus Raineri 1922, oblique 
section, thin section K43, K44.
6- Permocalculus irenae Elliott 1958, transverse section, 
thin section K38.
7- Orbitolina (Conicorbitolina) conica d’ Archaic 1837,
longitudinal section, thin section K26.
8- Orbitolina (Orbitolina) concava Parker & Jones 1860,
longitudinal section, thin section K38.
9- Hemicyclammina sigali Maync 1953, transverse 
section, thin section K7.
10, 11- Cuneolina pavonia d’Orbigny 1839, longitudinal 
section, thin section K13 and transverse section, thin 
section K23.
12- Ammobaculites goodlandensis Gushman & Alexander 
1930, longitudinal section, thin section K60.
13- Favusella washitensis (Carsey 1926), transverse 
section, thin section K10.
14- Marsonella trochus, longitudinal section, thin section 
K6. 


