بایوزوناسیون سازند کژدمی برمبنای آمونیتها در تنگماغر (شمالغرب بهبهان)
اکرم اسدی* ،دانشگاه پیامنور   محمودرضا مجیدیفر ،پژوهشكدهي علوم زمين   هوشنگ دشتبان ،مدیریت اکتشاف شرکت
ملی نفت ایران

ســازند کژدمــی (آلبین-ســنومانین زیریــن) یکــی از واحدهــای ســنگی گــروه بنگســتان اســت کــه در
حوضــهی زاگــرس ،جنــوب و جنوبغــرب ایــران گســترش دارد .ســازند کژدمــی در تنگماغــر
ســتبرای  209/6متــر دارد و از نظــر سنگشناســی شــامل تناوبــی از شــیلهای خاکســتری تیــره بــا
ســنگآهک مارنــی و شــیلی ضخیمالیــه در بخشهــای زیریــن ،تنــاوب شــیلهای خاکســتری
بــا آهکهــای شــیلی و ماســهای کرمرنــگ در بخــش میانــی و تناوبــی از شــیلهای خاکســتری
و آهکــی در بخــش باالیــی اســت .همبــری زیریــن و باالیــی آن بهترتیــب بــا ســازندهای داریــان
و ســروک پیوســته اســت .در ایــن مطالعــه  53نمونــه آمونیــت جمــعآوری شــد کــه متعلــق بــه
دو خانــوادهی  Hoplitidaeو  Dovilleiceratidaeو یــک زیرخانــوادهی ،Acanthoplitinae
هشــت جنــس و چهــار گونــه اســت کــه بــر اســاس آنهــا میتــوان دو بایــوزون و دو زیرناحیــهی
آمونیتــی Parahoplites melchioris Zone, Douvilleiceras mammillatum Zone, Hystroceras
 orbignyi subzone, Dipoloceracs cristatum subzoneرا تشــخیص داد .همچنیــن بــا مطالعــهی
میکروفســیلها ،نــه جنــس و ده گونــه شناســایی شــد کــه بــر اســاس آنهــا نواحــی Hedbergella
assemblage zone, Globigerinelloides algerianus Total range Zone, Favusella washitensis
 assemblage zone and Oligostegina facies zoneقابلشناســایی هســتند .بــر اســاس مطالعــهی

ـن آپســین پیشــین تــا آلبیــن
آمونیتهــا و فرامینفرهــا ،در بــرش تنگماغــر بــرای ســازند کژدمــی سـ ّ
پســین پیشــنهاد میشــود.

سـازند کژدمـی بهدلیـل پتانسـیلش در تولیـد هیدروکربـن یکـی از
سـازندهای مهـم نفتـی حوضـهی زاگـرس و جنوبغـرب ایـران اسـت
کـه از همیـنرو همـواره مطالعـهی آن از اهمیت خاصی برخـوردار بوده
سـن سازندهای
اسـت .در مطالعات دیرینهشناسـی ،چینهشناسـی و تعیین ّ
دوران دوم زمینشناسـی ،نواحـی آمونیتـی نقـش مهمـی دارنـد .بنابراین
در مطالعـهی سـازند کژدمـی در بـرش تنگماغـر (یال جنوبـی تاقدیس
بنگسـتان) نیـز تلاش شـده شناسـایی و مطالعـهی دقیـق آمونیتهـا
و مشـخص شـدن بایوزونهـای مربوطـه انجـام گـردد .همچنیـن از
میکروفسـیلها جهـت بررسـی و شناسـایی بایوزونهـای سـازند کژدمی
کمـک گرفتـه شـده تـا شـاید بـا اسـتفاده و مقایسـهی آنهـا بـه نتایـج
جدیدتـری دسـت یابیـم .الزم بهذکـر اسـت کـه در مقالـهی حاضرKT ،
بهمعنـی کژدمـی تنگماغـر N ،بهمعنـی شـمارهی نمونـهی آمونیتهـا و
 Bed Tبهمعنـی شـمارهی الیـهی میکروفسیلهاسـت.
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خوزس�تان گونهه�ای�Knemiceras syricum, K. iraniense, K. kazh

dumiense, K. compressum, K. persicum, Parengonoceras el-

 egans, P. duplicatum, P. zagrosienseرا گـزارش کـرده امـا بهدلیـل
نداشـتن دادههـای واضح از پراکندگی نسـبی چینهشناسـی ایـن گونهها،
سـن سـازند کژدمی را
تنهـا بـا اسـتناد بـه گـزارش ّ ]2[ James & Wynd
آلبیـن یـا سـنومانین پیشـنهاد کردهاسـت .وی عالوه بر آمونیتها ،سـایر
ماکروفسـیلها از جملـه دوکفهایهـا ،گاسـتروپودها و اربیتولینهـا را

 -1تاریخچهی مطالعات

از جملـه مهمتریـن مطالعاتـی کـه در جنـوب و جنوبغرب ایـران روی
آمونیتهـای سـازند کژدمـی انجـام شـده میتـوان بـه مـوارد زیر اشـاره
کرد:
 ]1[ Collignonدر مطالعـهی سـازند کژدمـی در مناطـق فـارس و
*
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موقعیــت جغرافیایــی بــرش تنگماغــر ،نقش ـهی 1:100000
بهبهــان ،مدیریــت اکتشــاف شــرکت ملــی نفــت ایــران []8
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نیـز مطالعـه کرده اسـت.
کنـدی و همـکاران [ ]3آمونیتهـای سـازند کژدمـی در جنـوب ایـران
را مطالع�ه کرده ان�د .او در ای�ن مطالع�ه گونهه�ا ی �Knemiceras persi
cum, K. dubertreti, Tegoceras camatteanum, Lyelliceras lyelli

سـن
را مشـخص نمـوده و بـر پایـهی آنهـا در برشهـای مـورد مطالعـهّ ،
سـازند کژدمـی را آلبیـن درنظـر گرفته اسـت.
 ]4[ Bulotسـازند کژدمـی را در جنوبغـرب ایـران و در برشهـای
کـوه بنگسـتان ،کـوه فهلیـان ،کـوه خورمـوج ،کـوه عسـلویه و کوه گچ
مطالعـه کـرده اسـت .وی در ایـن مطالعـه جنسهـا و گونههـای مختلف
سـن سـازند کژدمـی را آپسـین-آلبین
آمونیتهـا را مشـخص نمـوده و ّ
معرفـی کرده اسـت.
ناظـری تهـرودی و همـکاران [ ]5در مقالـهی خـود بهصـورت خیلـی
کلـی ،خـط درز آمونیتهـای کژدمی را در شمالشـرق شـیراز بررسـی
و بـه تغییـرات خط درزهـای آمونیتهـا در طول زمان آلبیـن و همچنین
مرتبـط بـودن حوضـهی زاگـرس بـا حوضههای رسـوبی مناطـق اروپای
غربـی در زمـان آلبیـن اشـاره کردهاند.
کامیابـی شـادان [ ]6در رسـالهی دکتـری خـود بایواسـتراتیگرافی و
لیتواسـتراتیگرافی سـازند کژدمـی را در شـمال ناحیـهی ایـذه بررسـی
سـن
کـرده ،در بـرش تنگماغـر بـر اسـاس مطالعـهی فرامینفرهـا
ّ
سـازند کژدمـی را آپسـین-آلبین معرفـی نمـوده و بـر پایـهی مطالعـات
چینهشناسـی مـرز زیریـن سـازند کژدمی بـا سـازند داریان و مـرز باالیی
سـازند کژدمـی بـا سـازند سـروک را پیوسـته عنـوان کـرده اسـت.
 -2اهداف مطالعه

محققـان مختلـف سـازند کژدمـی را در نقـاط مختلـف زاگـرس مطالعه
سـن آلبین-سـنومانین زیریـن را بـرای ایـن سـازند
نمـوده و اغلـب آنهـا ّ
پیشـنهاد کردهانـد [ .]7هـدف ایـن مطالعـه بررسـی چینهنگاری زیسـتی،
ارائـهی بایوزوناسـیون بـر پایـهی فونـای آمونیتـی و میکروفسـیلها و
سـن
مقایسـهی بایوزونهـای آمونیتهـا و میکروفسـیلها جهـت تعییـن ّ
دقیقتـر نسـبت بـه مطالعـات قبلـی سـازند کژدمـی در تنگماغـر اسـت.
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نمای کلی برش چینهشناسی تنگماغر

 -3موقعیت جغرافیایی و زمینشناسی برش تنگماغر
 -1-3موقعیت جغرافیایی

بـرش مـورد مطالعـه در یـال جنوبـی طاقدیـس کـوه بنگسـتان (بـا رونـد
شمالغرب-جنوبشـرق) ،در فاصلـهی  45کیلومتـری شـمالغرب
شهرسـتان بهبهـان و  10کیلومتـری شـهر کوچـک لیـکک واقـع شـده
اسـت .قاعـدهی بـرش مختصـات ˝ N 31˚01 '584و ˝ E 50˚07 '19و
نسـبت بـه سـطح دریـا ارتفـاع  1560متـر دارد (شـکلهای2-و.)1
 -2-3چینهشناسی برش مورد مطالعه

در بــرش تنگماغــر  209/6متــر از توالــی ســازندهای داریــان ،کژدمــی
و ســروک اندازهگیــری ،نمونهبــرداری و مطالعــه شــد کــه  11/6متــر
آن متعلــق بــه رأس ســازند داریــان 192 ،متــر آن مربــوط بــه ســازند
کژدمــی و  6متــر آن متعلــق بــه قاعــدهی ســازند ســروک اســت.
سنگشناســی بخــش رأســی ســازند داریــان شــامل ســنگآهک
متوســط الیــه بــا رنــگ ظاهــری کــرم تــا قهــوهای روشــن و رنــگ
ســطح هــوازده ی خاکســتری اســت کــه حــاوی قطعــات دوکفــهای،
بازوپــا و خارپوســت میباشــد .بــراســاس سنگشناســی در ایــن بــرش
میتــوان ســازند کژدمــی را بــه ســه بخــش تقســیم کــرد کــه بخــش
اول عمدتــاً شــامل شــیلهای خاکســتری تیــره بــا ضخامــت زیــاد و
ســنگآهک مارنــی و شــیلی ضخیمالیــه ،بخــش دوم شــامل تنــاوب
شــیلهای خاکســتری بــا آهکهــای شــیلی و ماســهای کرمرنــگ
و بخــش باالیــی شــامل تناوبــی از شــیلهای متوســط الیه بهرنــگ
خاکســتری و آهکهــای متوســطالیهی کرمرنــگ اســت .در ایــن
بــرش سنگشناســی قاعــدهی ســازند ســروک شــامل ســنگآهک
ضخیمالیــه بهرنــگ کــرم تــا قهــوهای اســت .بــا وجــود تغییــر
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ســتون سنگچینهشناســی ســازند کژدمــی در بــرش
تنگماغــر
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سنگشناســی مشــخص آهــک در ســازند داریــان بــه شــیل و مــارن
در ســازند کژدمــی و بهدلیــل عــدم مشــاهدهی ســطوح فرسایشــی و
نیــز عــدم وجــود گلوکونیــت و اکســید آهــن در ایــن بــرش ،همبــری
زیریــن ســازند کژدمــی بــا ســازندهای داریــان پیوســته درنظــر گرفتــه
میشــود .همبــری باالیــی آن بــا ســازند ســروک نیــز پیوســته اســت و
فقــط بــا کمعمــق شــدن رخســاره روبــرو هســتیم (شــکل.)3-
 -4بایوزوناسیون سازند کژدمی در برش تنگماغر

در بـرش تنگماغـر بـا مطالعـهی  53فسـیل آمونیـت و  30مقطـع نـازک
تهیـه شـده جهـت مطالعـهی میکروفسـیلها ،دو خانـوادهی Hoplitidae
و  ،Dovilleiceratidaeیـک زیرخانـوادهی  ،Acanthoplitinaeده
جنـس و چهـار گونـه از آمونیتهـا و نه جنـس و ده گونـه از فرامینفرها
شناسـایی شـد کـه بـر اسـاس آنهـا ،دو ناحیـه ( )Zoneو دو زیرناحیـه
( )subzoneبـرای آمونیتهـا ،و دو ناحیـهی زیسـتی تجمعـی (�assem
 ،)blage Zoneیـک ناحیـهی رخسـارهای ( )facies zoneو یک ناحیهی
زیسـتی محـدودهی حضـور ( )Total Zoneبـرای میکروفسـیلها معرفی
گردید.
جهـت مشـخص کـردن بایوزونهـا در بـرش تنگماغـر ،از جدیدتریـن
ناحیهبنـدی جهانـی اسـتاندارد آمونیتهـای کرتاسـه [10و9و ]4و
همچنیـن بایوزونهـای محلـی و بایوزونهـا  ]2[ James & Wyndبـرای
میکروفسـیلها اسـتفاده شـده اسـت.
در ادامـه بایوزوناسـیون سـازندهای مطالعـه شـده (بهخصـوص سـازند
کژدمـی) بـه تفصیـل ارائـه و توضیـح داده میشـود.
 -1-4رأس سازند داریان

در رأس ســازند داریــان ،مجموعــهی زیســتی مشــاهد ه شــده شــامل
میکروفســیلهای Hedbergella excels, Hedbergella praetrocoeidea,
Hedbergella trochoidea, Hedbergella infracretacea, Choffatella

decipiens, Globigerinelloides aptieasis, Lenticulina sp., Mars-

 .sonella spاســت.
بـ�ر اسـ�اس مجموعـ�هی فسـ�یلهای بـ�اال میتـ�وان   �Hedbergel
ســن آپســین پیشــین را بــرای رأس ســازند
 la assemblage zoneبــه ّ
داریــان درنظ ـر گرفــت .مــرز زیریــن ایــن بایــوزون منطبــق بــا ظهــور
گونههــای مختلــف جنــس  Hedbergellaو مــرز باالیــی آن منطبــق
بــا اولیــن حضــور گونــهی  Globigerinelloides algerianusاســت.
ایــن بایــوزون  11/6متــر از ضخامــت رأس ســازند داریــان را شــامل
میشــود.
 -2-4سازند کژدمی

ب ـر اســاس مطالع ـهی آمونیتهــا و میکروفســیلها ،میتــوان بــه شــرح
ســن آپســین پیشــین تــا آلبیــن پســین را بــرای ســازند کژدمــی
زیــر ّ
درنظــر گرفــت.
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الف) آپسین پیشین

مجموعـهی زیسـتی مشـاهده شـده در قاعـدهی سـازند کژدمـی شـامل
میکروفس�یلها ی �Hedbergella excels, Hedbergella praetrocoei
 dea, Hedbergella trochoidea, Hedbergella infracretaceaاسـت.
بر اسـاس این مجموعـهی زیسـتی میتـوان Hedbergella assemblage
سـن آپسـین پیشـین را بـرای ضخامـت مطالعـه شـده درنظـر
 zoneبـه ّ
گرفـت .ایـن بایـوزون از ضخامـت صفـر تـا  10/5متری قاعدهی سـازند
کژدمـی را شـامل میشـود .ایـن بخـش فاقـد فسـیل آمونیت اسـت.
ب) آپسین پسین

آمونیته�ای ای�ن بخ�ش ش�ام ل

�Parahoplites cf. melchioris, No

 .laniceras sp., Acanthohoplites sp., Hysteroceras spاسـت کـه
بـر اسـاس ایـن مجموعـه ،ناحیـهی جهانـی Parahoplites melchioris
 Zoneبـرای ایـن بخـش درنظـر گرفتـه میشـود .ایـن ناحیـه ناحیـهای
جهانـی اسـت کـه بـا حضـور گونـهی Parahoplites melchioris
سـن آن آپسین پسـین میباشـد [11و .]10این ناحیه
مشـخص میشـود و ّ
شـامل سـازند کژدمـی از ضخامـت  10/5تـا  57متـری اسـت.
در این بخش از سـازند کژدمی ،میکروفسـیلهای مشـاهده شـده شـامل
Hedberglla infracretacea, Globigerinelloides algerianus, Glo-

bigerinelloides aptiensis, Globigerinelloides cf. ferreolensis
اس�ت ک�ه بر اس�اس اولی�ن و آخری�ن مح�دودهی حضور گون�ه ی �Glo

 ،bigerinelloides algerianussمیتـوان
 anus Total range Zoneرا بـرای ایـن بخـش درنظـ ر گرفـت.
م�رز زیری�ن ای�ن بای�وزون منطب�ق ب�ا اولی�ن ظه�ور گون�ه ی �Globiige
 rinelloides algerianusو مـرز باالیـی آن بـا از بینرفتـن ایـن گونـه
سـن آن آپسـین پسـین اسـت و از  10/5متری قاعدهی
مشـخص اسـتّ .
سـازند کژدمـی شـروع شـده و در ضخامـت  13/5متـری ایـن سـازند به
انتهـا میرسـد.
�Globigerinelloides algeri

ج) آلبین پیشین

آمونیتهـای مشـاهده شـده شـامل
 mammillatumاسـت كـه بـر اسـاس ایـن آمونیتها ،میتـوان ناحیهی
جهانـی  Douvilleiceras mammillatum Zoneرا بـرای ایـن بخش از
سـازند کژدمـی درنظـر گرفت .این ناحیـه ناحیهای جهانی اسـت و روی
ناحیـهی  Leymeriella tardefurcataقـرار دارد .ایـن ناحیـه همچنیـن
مشـخص کننـدهی انتهـای آلبیـن پیشـین اسـت و از ضخامـت  81متـری
سـازند کژدمـی شـروع شـده و در ضخامـت  148/23متـری ایـن سـازند
بـه انتها میرسـد.
Knemiceras sp., Douvilleiceras

د) آلبین میانی

آمونیتهای مشـاهده شـده شـاملHystroceras orbignyi , Mirapelia

 .sp., Knemiceras sppاسـت کـه بـراسـاس حضـور گونـهی �Hystro
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 ceras orbignyiزیرناحیـهی جهاني Hystroceras orbignyi Subzone

سـن آلبیـن میانـی مشـخص میشـود [ ]12و از ضخامـت 148/23
بـه ّ
متـری سـازند کژدمـی شـروع شـده و در ضخامـت  168/25متـری ایـن
سـازند بـه انتها میرسـد.
در این بخش از سـازند کژدمی ،میکروفسـیلهای مشـاهده شـده شـامل
 Favusella washitensis, Colomiella rectaاسـت کـه بـر اسـاس
حضـور گونـهی Favusella washitensis، Favusella washitensis
 assemblage zoneمشـخص میشـود .ایـن ناحیـه بخشـی از ناحیـهی
جهانـی  Ticinella primulaدر آلبیـن اسـت کـه مـرز زیریـن آن منطبق
بـا اولیـن حضـور  Favusella washitensisمیباشـد و مـرز باالیـی آن
بـا اولیـن حضـور گونـهی  Venezoliceras venezolanumمشـخص
سـن آن آلبیـن میانـی تـا آلبیـن پسـین اسـت و از ضخامـت
میگـرددّ .
 148/23متـری سـازند کژدمـی شـروع شـده و در ضخامـت  192متـری
ایـن سـازند بـه انتهـا میرسـد.
هـ) آلبین پسین

آمونیتهـای مشـاهده شـده شـامل

Venezoliceras venezolanum,

 .Venezoliceras sp., Knemiceras spاسـت .در ایـن بـرش در بخـش
باالیـی سـازند کژدمـی ،جنـس و گونههـای  Venezolicerasبـه تعـداد
زیـادی وجـود دارد .حضـور ایـن جنـس مشـخص کننـدهی زیرناحیهی
جهان�ی  Dipoloceras cristatum subzoneمربـوط بـه ناحیـهی �Mor
سـن آلبیـن پسـین
 toniceras inflatum Zoneاسـت کـه نشـاندهندهی ّ
میباشـد [ ]4و از ضخامـت  168/25متـری سـازند کژدمی شـروع شـده
و در ضخامـت  192متـری ایـن سـازند بـه انتهـا میرسـد.

4

ستون زیستچینهای سازند کژدمی در برش تنگماغر

 -3-4سازند سروک

مجموعهی میکروفسـیلهای مشـاهده شـده در قاعدهی سـازند سـروک
شـاملOligosteginids, Hemicyclammina sigali, Epistommina
 sp., Calciphaerulla innominateاســـت کـه بـر اســـاس حضـــور
Oliosteginidهـا در این بخش ،میتـوان Oligostegina facies zoneرا
بـرای ایـن بخـش درنظـر گرفت.
مرز زیرین این ناحـیه با ظهور  Oligosteginaاز قاعدهی سازند سروک
شروع شده و مرز باالیی آن در ادامهی ضخامت سازند سروک است که
سن آن نیز انتهای آلبین پسین
خارج از محدودهی این مطالعه میباشدّ .
تا ابتدای سنومانین است و از ضخامت صفر تا  6متری قاعدهی سازند
سروک را شامل میشود Oligosteginid .از رخسارههای شاخص انتهای
سازند کژدمی و شروع سنگآهکهای قاعدهی سازند سروک در
خوزستان است و میتوان به وجود این رخساره در تنگ سروک (کوه
بنگستان) و تنگ گورگدا (کوه میش ،شمال گچساران) اشاره کرد [.]7
نتیجهگیری

در برش تنگماغر 209/6 ،متر از توالی رسوبات مطالعه شد که 11/6

5

Fig. a. Parahoplites melchioris (KT - N1), X1
Fig. b. Hysteroceras sp. (KT - N3), X1
Fig. c. Venezoliceras sp. (KT - N10), X1
Fig. d. Nolaniceras sp. (KT - N5), X1
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 متر آن مربوط به سازند کژدمی192 ،متر آن متعلق به رأس سازند داریان
 در این برش بهدلیل. متر آن متعلق به قاعدهی سازند سروک است6 و
 همبری زیرین و باالیی سازند کژدمی،عدم مشاهدهی سطوح فرسایشی
با سازندهای داریان و سروک گلوکونیت و اکسید آهن بهصورت
.پیوسته است
بـر اسـاس مطالعـهی آمونیتهـا و میکروفسـیلهای برش چینهشناسـی
(subzone) ) و دو زیرناحیـهی زیسـتیZone(  دو ناحیـه،تنگماغـر

Parahoplitees melchoris Zone, Douvilleiceras mammillatum
Zone,Hystroceras orbignyi subzone, Dipoloceras cristatum
assemblage(  بـرای آمونیتهـا و دو ناحیهی زیسـتی تجمعیsubzone

) و یـک ناحیهی زیسـتیfacies Zone(  یـک ناحیـهی رخسـاره،)Zone
Hedbergella assemblage ) شـاملTotal Zone( محـدودهی حضـور
Zone, Globigerinelloides algerianus Total range Zone, Favusella
 بـرایwashitensis assemblage zone, Oligostegina facies Zone
.میکروفسـیلها مشـخص شد
ـن رأس ســازند داریــان آپســین
ّ  سـ،بــا توجــه بــه نواحــی زیســتی بــاال
ـن
ّ ـن ســازند کژدمــی آپســین پیشــین تــا آلبیــن پســین و سـ
ّ  سـ،پیشــین
ســنومانین پیشــین-قاعــدهی ســروک در ایــن بــرش آلبیــن پسین
.پیشــنهاد میگــردد

Fig. 1. Epistommina sp. (Bed T1)
Fig. 2. Colomiella recta Bonet, 1956 (Bed T1)
Figs. 3, 4. Hedbergella sp. (Bed T13)
Figs. 5, 6. Hedbergella infracretacea (Bed T13)
Fig. 7. Hemicyclammina sigali (Bed T18)
Fig. 8. Calcisphaerulla innominate (Bed T18)

8

Figs. a, b. Acanthoplites sp. (KT - N8), X1
Fig. c. Mirapelia sp. (KT - N1), X1
Fig. d. Venezoliceras venezolanum (KT7- N4), X1
Fig. e. Venezoliceras sp. (KT - N10), X1

Fig. a.Venezoliceras sp. (KT- N9), X1
Fig. b. Hysteroceras orbignyi (KT - N12), X1
Fig. c. Dovilleceras mammillatum (KT - N5), X1
Fig. d. Dovilleceras sp. (KT - N5), X1

6

7
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Fig. 1. Lenticulina sp. (Bed.T4)
Fig. 2. Globigerinelloid algerianus (Bed T13)
Figs. 3, 4. Hedbergella infracretacea (Bed T13)
Figs.5, 6. Globigerinelloid aptiensis (Bed T13)
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Fig. 6. Marssonella sp. (Bed T4)
Figs. 7, 8. Hedbergella excels (Bed T13
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