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 2استادیار ،پژوهشکده علومزمین سازمان زمینشناسی و اکتشافات معدنی کشور ،تهران ،ایران
 3استاد ،گروه زمینشناسی ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد تهران شمال ،تهران ،ایران
 4دانشیار ،گروه زمینشناسی ،دانشگاه پیام نور ،ایران
تاريخ دريافت1393 /11 /25 :

تاريخ پذيرش1394 /06 /30 :

چکیده
با توجه به اهمیتی که فونای آمونیتی در زیست چینهنگاری و تفسیر دیرینه حوضههای رسوبی دارند و همچنین به دلیل محدود بودن مطالعات انجام شده روی فونهای آمونیتی

سازند کژدمی ،برش چینهشناسی نار از فارس ساحلی ،در شمال خاور کنگان (شرق بوشهر) انتخاب شد .سازند کژدمی در این برش ستبرای  87متر دارد و شامل تناوبی از
سنگآهکهای کرم رنگ تا قهوهای و مارنهای سرخ مایل به قهوهای است .این سازند با همبری ناپیوسته روی سازند داریان قرار گرفته است و با همبری پیوسته بهصورت
تدریجی توسط بخش مدود سازند سروک پوشیده میشود .در مطالعه حاضر  110نمونه آمونیتی گردآوری شد و یک زیرزون زیستی و  7گونه مربوط به سه جنس از آمونیتها
تشخیص داده شدندکه عبارتند از:

Knemiceras sp., Knemiceras persicum, Knemiceras dubertreti, Knemiceras syriacum, Knemiceras comperessum, Tegoceras camatteanum,
Lyelliceras lyell

با توجه به مجموعه فسيلي شناسایي شده ،سن سازند کژدمی انتهای آلبین پیشین تا آلبین میانی است.
کلیدواژهها :سازند کژدمی ،آمونیت ،آلبین ،زاگرس ،فارس ساحلی
*نويسنده مسئول :اکرم اسدی

 -1پیشنوشتار
فونای آمونیتی از جمله مهمترین فونای زیستی هستند که ب هویژه در محدوده زمانی
مزوزوییک در سنگهای رسوبی مناطق مختلف حضور شاخص دارند و دارای
گسترش جهانی هستند .با بررسی این فونها میتوان ارتباط میان حوضههای رسوبی
در مناطق مختلف را بررسی کرد .بر همین اساس ،با مطالعه متغیرهای خاصی از صدف
آمونیتها و تشخیص جنسها و گونههای مختلف نیز میتوان به اطالعات کاملتری
در زمینه جغرافیای دیرینه پی برد .به همین منظور برش چینهشناسی نار ،برای بررسی
آمونیتهای سازند کژدمی در فارس ساحلی که بیشتر شامل جنس Knemiceras sp.
و گونههای آن است انتخاب شده است .در این پژوهش با مطالعه  110نمونه آمونیتی
افزون بر معرفی جنسها و گونههای مربوطه تغییرات ریختشناختی در گونه
 Knemiceras persicumنیز بهدلیل با اهمیت بودن این مسئله ،که میتواند نشاندهنده
اشتقاق زیرگونههایی از این گونه و یا گونههای دیگری از جنسKnemiceras sp.
باشد ،مورد توجه قرار گرفته است.
 -2موقعیت جغرافیایی و زمینشناسی برش چینهشناسی مورد مطالعه
برش چینهشناسی نار ،در پهنه زاگرس چینخورده (فارس ساحلی) قرار گرفته است.
مختصات جغرافیایی و وضعیت چینهنگاری سنگی مقطع چینهشناسی مورد مطالعه در
جدول  1آمده است .برش نار در  193کیلومتری شهر خورموج و  73کیلومتری شمال
شهر کنگان در استان بوشهر قرار گرفته است (شکل .)1
 -3تاریخچه مطالعاتی
از جمله مهمترین مطالعاتی که روی آمونیتهای سازند کژدمی در حوضه فارس
ساحلی (جنوب باختر ایران) صورت گرفته است میتوان به )Collignon (1981
اشاره کرد که افزون بر آمونیتها ،به مطالعه دیگر ماکروفسیلهای همراه از جمله
دوکفهایها ،گاستروپودها و اربیتولینها پرداخته است ولی به دليل نبود دادههاي
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دقيق سن مجموع فسیلهای این منطقه را بر پایه گزارشهای)James & Wynd (1965

آلبین یا سنومانین گزارش كرده است.
) Kennedy et al. (2009به مطالعه دقیقتر جنس  Knemicers sp.و گونههای آن
بهطور همزمان در مناطقی از سوریه ،لبنان و جنوب باختر ایران پرداخته است .وی در
ایران با بررسی آمونیتهای  3برش (بیدخان ،بندو ،بردیخان) در حد فاصل بوشهر
تا هرمزگان با ستبراهای  36/6 ،30و  16/8متر جنس و گونههایی را معرفی کرده
و بهصورت کلی به تفاوتهای ساختاری گونههای شناسایی شده پرداخته است.
) Bulot (2010به بررسی و مطالعه پالئونتولوژی سیستماتیک آمونیتهای
آپتین -آلبین جنوب باختر ایران ،برش بنگستان پرداخته است .ناظری تهرودی و
همکاران ( )1392بهصورت خیلی جزیی ،خط درز آمونیتهای کژدمی در شمال
خاور شیراز را بررسی کردهاند.

 -4وضعیت چینهشناسی
ستبرای سازند کژدمی در برش چینهشناسی نار  87متر است .همبری زیرین سازند
کژدمی با سازند داریان در برش مورد مطالعه بهصورت ناپیوستگی فرسایشی و همبری
باالیی آن با سازند سروک بهصورت تدریجی است .سنگشناسی سازند کژدمی در
این برش شامل تناوبی از سنگآهکهای نازک تا متوسطالیه کرم رنگ تا قهوهای
روشن و مارنهای قهوهای تا سرخ دارای نرمتنان فراوان بهویژه تاکسونهای آمونیتی،
دوکفهای ،گاستروپود ،خارداران ،مرجان و روزنبران اربیتولینی است (شکلهای  2تا .)4
 -5سیستماتیک آمونیتهای شناسایی شده
Order: Ammonoidea ZITTEL, 1884
Suborder: Ammonitina HYATT, 1889
Superfamily: Hoplitoidea DOUVILLE, 1890
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آمونیتهای آلبین سازند کژدمی در برش نار ،خاور بوشهر (پهنه زاگرس)

Family: Engonoceratidae HYATT, 1900

1983 Buchiceras compressum HYATT - COLLIGNON, p. 256.

Genus: Knemiceras BOHM, 1898

1983 Knemiceras spathi MAHMOUD - COLLIGNON, p. 257.

Species: Knemiceras duberterti BASSE, 1940

1983 Knemiceras aegypticum MAHMOUD - COLLIGNON, p. 257,
pl. 4, fig. 2.

)(Pl. 1, Figs. 1-4, 6; Pl. 4, Figs. 1-4.
1983 Knemiceras kazhdumiense COLLIGNON, p. 255, pl. 3, fig. 1.

1983 Knemiceras collegnoni MAHMOUD - COLLIGNON, p. 258,

1991 Knemiceras duberterti BASSE, 1940 - KENNEDY & SIMMONS,

pl. 4, fig. 3.

p. 132, pl. 1d

1983 Knemiceras (Iranoknemiceras) douvillei BASSE - COLLIGNON,

 مشخصات :برش دور برخی از نمونهها ( ،)Pl. 1, Figs. 1, 6, Pl. 4, Fig. 4ذوزنقهای،
پیچش اینولوت ،دکمههای حاشیه نافی با تعداد کم و ضعیف و ریبهای اولیه
بلند ،کشیده و مستقیم است كه در انتها به کالویهای تیز و قرینه میرسند.
بخش پشتی باریک و کمی فشرده است ،این نمونه ممکن است با گونه
 Knemiceras compersumاشتباه شود که در این صورت باید از روی خط درزها
تمیز داده شوند .در نمونههای دیگر که برش دور تقریباً گرد است (Pl. 4, Fig. 4,
 ،)Pl. 6, Fig. 1ناف ژرف با دیواره گرد در حاشیه دیواره نافی ،دارای

p. 258, pl. 4, fig.1.

توبرکلهایی است که از محل آنها ریبهای اصلی به دو یا سه شاخه ریب فرعی

تقسیم میشوند .بخش پشتی پهن و برجسته و در دو سو دارای کالویهای ریز
و قرینه است .همچنین بخش پشتی در انتهای دور ،دارای کمی تحدب است.
داشتن خط درزهای چیندار ،پیچیده و مجزا از ویژگیهای شاخص این گونه
است.
 ارزش چینهشناسی :این گونه در لبنان ،سوریه و عمان گسترش دارد و سن آنآلبین میانی است .سن اين گونه در ایران ابتدای آلبین میانی و معادل زیرزون
 Lyelliceras lyelliدر نظر گرفته شده است (.)Kennedy et al., 2009
Species: Knemiceras compersum HYATT, 1903
)(Pl. 2, Fig. 4.
1903 Knemiceras compersum HYATT, p. 149, pl. 16(pars), pl 16, figs. 15-18.
;1937 Knemiceras compersum HYATT – BASSE, p. 14F, pl. 11, fig. 7
text- fig. 53.
1940 Knemiceras compersum HYATT – BASSE, p. 429, fig. 34.
1955 Knemiceras compersum HYATT – MAHMOUD, p. 58, pl. 4, fig. 2.
2009 Knemiceras compersum HYATT - KENNEDY, REYMENT,
MACLEOD & KRIGER, pl. 2, fig. 6, pl. 3, fig. 3, pl. 4, fig. 3, text- fig. 6.

 مشخصات :برش دور ذوزنقه ای تا گرد ،پیچش اینولوت ،شانه نافی گرد ،در حاشیهدیواره نافی ،تعدادی توبرکل درشت دارد .پهلوها محدب ،گسترده و متقارن است.
ریبهای اصلی برجسته و مستقیم هستند که به سوی حاشیه پشتی پهنتر ميشوند
و در انتها به کالویها ميرسند .همچنين در میان ريبهاي اصلي یک یا دو ریب
کوتاه و پهن بینابینی قرار دارد .بخش پشتی باریک و کمی فشرده و در دو سو دارای
کالویهای پهن،کشیده ،قرینه و تقریباً تیز رو به باالست.
 ارزش چینهشناسی :اين نمونه از لبنان توسط ) Kennedy et al. (2009و در ايران ازسازند کژدمی در منطقه فارس و خوزستان توسط ) Collignon (1981گزارش شده و
سن آن آلبین پیشین تا میانی است.
Species: Knemiceras persicum COLLIGNON, 1983
)(Pl. 1, Fig. 5; Pl. 3, Figs. 1-6; Pl. 4, Fig. 2; Pl. 5, Figs. 1-6; Pl. 6, Figs. 1-3.

1983 Knemiceras (Iranoknemiceras) persicum COLLIGNON, p. 259,
pl. 5, fig.1.
1983 Parengonoceras elegans RENZ - COLLIGNON, p. 260, pl. 6, fig. 1.
1983 Parengonoceras aff. Duplicatum RENZ - COLLIGNON, p. 260,
pl. 3, fig. 2.
1983 Parengonoceras zagrosiense COLLIGNON, p. 261, pl. 7, fig. 1.
1983 Perotengonoceras dufaurei COLLIGNON, p. 261, pl. 5, fig. 2.
1983 Perotengonoceras prestati COLLIGNON, p. 262, pl. 6, fig. 3.
2009 Knemiceras persicum COLLIGNON - KENNEDY, REYMENT,
MACLEOD & KRIEGER, pl. 5, fig. 5, pl. 7, fig. 6, pl. 14, fig. 2, pl. 15-18,
text-figs. 9-10.
2010 Knemiceras persicum COLLIGNON - BULOT, p. 173, pls. 1-2.
1393 Knemiceras persicum COLLIGNON - KAMYABI SHADAN,
pl. 8i, figs. 1-2.

 مشخصات :در برخی از نمونهها برش دور تقریباً گرد (،)Pl. 4, Fig. 4, Pl. 5, Fig. 1پیچش اینولوت ،ناف ژرف ،دیواره نافی گرد و دارای توبرکلهای درشت و برجسته
است .سطح پهلویی چاق و ریبهای اصلی کوتاه و کام ً
ال برجسته است که در میان
آنها ریبهای بینابینی دیده میشود .بخش پشتی پهن ،برجسته و داراي توبرکلهای
درشت تا متوسطی در دو سو است كه بهطور متناوب و قرینه با تیزی رو به بیرون
دیده میشوند .در نمونههای دیگر ( )Pl. 1, Fig. 3; Pl. 5, Fig. 4که برش عرضی
دور تقریباً بیضی است ،ناف گرد و کمی ژرف و در حاشیه دیواره نافی روی برخی
از ریبهای اصلی دکمههای ضعیفی وجود دارد .سطح پهلویی دارای کمی تحدب و
بخش پشتی تقریباً فشرده و کمی فرو رفته است و در دو سو شمار زیادی کالویهای
کشیده ،قرینه ،با تیزی رو به باال دیده میشود.
 ارزش چینهشناسی :اين گونه در ایران توسط  )Bulot( 2010از سازند کژدمی دربرشهای فهلیان ،آنه و گاش و در فارس و خوزستان توسط )Kennedy et al. (2009
از باالترین بخش آلبین زیرین و همچنین توسط ) Kennedy et al. (2009از
سازند نهر عمر از عمان به سن پایینترین بخش آلبین میانی گزارش
شده است.
Species: Knemiceras syriacum VON BUCH, 1848
)(Pl. 2, Fig. 3.
1878 Ammonitessyriacum-VON BUCH - FRAAS, p. 769, text- fig. 3.
1903 Knemiceras syriacum (VON BUCH) - HYATT, p. 146, pl. 16, figs. 4-8.
Knemiceras syriacum (VON BUCH) - WRIGHT, pl. 388,

1996

1983 Knemiceras syriacum von BUCH - COLLIGNON, p. 254, pl. 1,

text-fig. 507.

fig. 3, pl. 2, fig. 2; pl. 6, fig. 4.

1996 Knemiceras syriacum (VON BUCH) - WRIGHT, pl. 130, text-fig. 3.

1983 Knemiceras iraniense COLLIGNON, p. 254, pl. 1, fig. 1; pl. 2, fig.1.

2004 Knemiceras syriacum (VON BUCH) - ROBERT & BULOT,

1983 Knemiceras kazhdumiense COLLIGNON, p. 255, pl. 3, fig. 1.

text- figs. 3-5, 8.

1983 Knemiceras cf. attenuatum HYATT - COLLIGNON, p. 256, pl. 6, fig. 2.

2009 Knemiceras syriacum (VON BUCH) - KENNEDY, REYMENT,
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اکرم اسدی و همکاران
MACLEOD & KRIEGER, p. 6, pl. 1, figs. 1, 2, 4-6, pl. 5, figs. 1-4,

1997 Lyelliceras lyelli (D’ORBIGNY,1841 ) - LATIL & DOMMERGUES,

text-figs. 4, 5.

p. 105, figs. 3, 5.

 مشخصات :برش دور ذوزنقهای تا گرد ،پیچش اینولوت ،ناف فرو رفته با دیوارهگرد ،حاشیه نافی با توبرکلهای درشت و تقریباً تیز ،سطح پهلویی چاق و ریبهای
اصلی مستقیم ،ستبر و خیلی برجسته و کوتاه هستند و بهطور متناوب در میان آنها،
یک ریب کوتاه و برجسته با کمی تحدب رو به جلو قرار دارد .بخش پشتی پهن،
برآمده و در انتهای دور خیلی محدب است .در دو سوی حاشیه پشتی ،کالویهای
برجسته و تیزی با فاصله از هم ،رو به بیرون دیده میشوند .خطوط درز در بخش
پشتی قابل تشخیص هستند.
 ارزش چینهشناسی :از لبنان ،سوریه ،مصر و در ایران از سازند کژدمی توسط( Kennedy et al. (2009با سن آلبین پیشین تا میانی گزارش شده است.

2002. Lyelliceras lyelli (D’ORBIGNY,1841 ) - ROBERT, 156, pl. 23,
figs. 1-3.
2002 Lyelliceras lyelli (D’ORBIGNY,1841 ) - ROBERT, text- fig. 59.
 )2005 Lyelliceras lyelli (D’ORBIGNY,1841AMEDRO & ROBASZYNSKI, p. 603, fig. 12.
2005 Lyelliceras sp., AMEDRO & ROBASZYNSKI, p. 604, fig. 12.
2008 Lyelliceras lyell I (D’ORBIGNY, 1841) - KENNEDY & KLINGER,
pl. 3, figs. 1-11, 17-21, pl. 4, figs. 1-5, 7-9, 11-14, 17, 18, pl. 5, figs. 1-11,
;14-20, pl. 6, figs. 1-16, 19, 20, pl. 7, figs. 1, 2, 5, 9, pl. 8, figs. 1-13, 16-20
figs. 9, 3.

Family:Lyelliceratidae Spath, 1921

2009 Lyelliceras lyelli (D’ORBIGNY, 1841) - KENNEDY et al., pl. 14, fig. 1.

Subfamily: Lyelliceratinae Spath, 1921

 مشخصات :این نمونه بهصورت یک قطعه شکسته است ،سطح پهلویی بر آمده،ریبها مستقیم ،ظریف و برجسته ،با تعداد زیاد و نزدیک به هم هستند که از
دیواره نافی شروع میشوند .بخش پشتی باریک و کام ً
ال برآمده و در دو سو دارای

Genus: Tegoceras Hyatt, 1903
Species: Tegoceras camatteanum D’ORBIGNY, 1841
)(Pl. 2, Fig. 2.
1992 Tegoceras seunesi (PARONA & BONARELLI) - COOPER, p. 24,
figs 2e-f.
1995 Tegoceras camatteanum (D’ORBIGNY) - LATIL, p. 352, fig. 19,
pl. 1, figs 6-13.
1997 Tegoceras camatteanum (D’ORBIGNY) - LATIL & DOMMERGUES,
fig. 1.
& 2006 Tegoceras camatteanum(D’ORBIGNY, 1841) - KENNEDY
JUIGNET in GAUTHIER, p. 88, pl. 35, fig. 1.
& 2008 Tegoceras camatteanum (D’ORBIGNY, 1841) - KENNEDY
KLINGER, p.104, pl. 2, figs 1-25.
2009 Tegoceras camatteanum (D’ORBIGNY, 1841) – ROBERT et al.,
figs. 1, 3.
2009 Tegoceras camatteanum (D’ORBIGNY, 1841) – KENNEDY et al.,
p. 41, pl. 7, figs. 1a-c.

 مشخصات :برش عرضی دور ذوزنقهای کشیده ،دیواره ناف گرد و نسبت به حاشیهپهلویی دارای برجستگی است .دو سوی بخش پهلویی قرینه و ریبهای اصلی،
مستقیم است و بهطور یکسان از دیواره برجسته ناف شروع میشوند و هر کدام به یک
کالوی حاشیه پشتی میرسند .بخش پشتی باریک و در دو سو دارای کالویهای
برجسته با تیزی رو به بیرون و نامتقارن است.
 ارزش چینهشناسی :این گونه دارای پراکندگی گستردهای بوده و در نهشتههایبخش باالیی آلبین زیرین از باختر اروپا ،ماداگاسکار ،جنوب آفریقا ،ونزوئال،
کلمبیا و همچنین از نهشتههای آلبین میانی آفریقای جنوبی گزارش شده است
( .)Kennedy et al., 2009در ایران این گونه از  14متر باالی قاعده سازند کژدمی در
برش هامیران (استان هرمزگان) توسط ) Kennedy et al. (2009و در برش کوه میش
(استان خوزستان) در رسوبات آلبین زیرین تا میانی سازند کژدمی توسط کامیابی
شادان ( )1393گزارش شده است .سن آن بخش باالیی آلبین پیشین است.
Genus: Lyelliceras SPATH, 1921
Species: Lyelliceras lyelli D’ORBIGNY, 1841
)(Pl. 2, Fig. 1.
1995 Lyelliceras sp., ex gr.lyelli (ORBIGNY) - SEYED EMAMI, pl. 436,
figs 14-20.

کالویهای ریز با تیزی رو به باال و نامتقارن است.
 ارزش چینهشناسی :این گونه دارای گسترش جهانی است و از اروپای باختری،شمال و جنوب آفریقا ،ژاپن ،ایران ،ونزوئال ،کالیفرنیا و ماداگاسکار توسط
) Kennedy & Klinger (2008گزارش شده است .این گونه مشخص کننده زیرزون
 Lyelliceras lylliبه سن ابتدای آلبین میانی است.
 -6بحث و روش مطالعه
در مطالعاتی که روی آمونیتهای بــرش نار صورت گرفته است نمونههای
sp.,

Knemiceras

lyelli,

Lyelliceras

camatteanum,

Tegoceras

Knemiceras persicum, Knemiceras dubertreti, Knemiceras compersum,

 Knemiceras syriacumشناسایی شدند که از میان آنها همانندیهای زیادی
میان گونههای  Knemiceras dubertretiبا  Knemiceras compersumو
 Knemiceras syriacumبا  Knemiceras persicumوجود دارد که بهویژه میتوان با
بررسی خط درزها ،گونهها را از هم تشخیص داد (شکلهای  5تا  .)7افزون بر آن،
نکته قابل توجهی که در این مطالعه وجود داشت ،تفاوتهای ریختشناختی است
که بین نمونههای گونه  Knemiceras dubertretiو  Knemiceras persicumدیده
میشود .برای مثال در گونه  Knemiceras dubertretiمیتوان نمونهها را در  3گروه
مجزا از دید ویژگیهای ظاهری ردهبندی کرد .البته با توجه به تفاوتهایی که در
زیر اشاره شده است میتوان برای آنها گونههای جدیدی در نظر گرفت ولی نظریه
) Kennedy et al. (2009که مطالعات گستردهای را در نواحی مختلف انجام داده
است آنها را گوناگونی ریختشناختی یک گونه در نظر میگیرد.
 گروه اول :نمونههایی دارند که دارای ویژگیهای زیر است :برش عرضی دورتقریباً ذوزنقهای شکل و کشیده ،پیچش اینولوت و بخش پشتی فشرده است؛ در
دو سوی این بخش فشرده تعداد زیاد کالویهای تیز ،کشیده و قرینه که رو به باال
هستند دیده میشود .سطح پهلویی تقریباً مسطح و در حاشیه نزدیک به بخش پشتی
دارای کمی تحدب است .تعداد زیادی ریبهای اصلی و فرعی مشخص نسبت به دو
گروه دیگر وجود دارد که در محل حاشیه نافی به یک یا دو شاخه تقسیم میشوند
(.)Pl. 1, Figs. 1, 3, 6
 گروه دوم :برش عرضی دور بیضی و سطح پهلویی کام ًال محدب و چاق است .در
این گروه ریبها نامشخص هستند و تنها در یک نمونه ( )Pl. 1, Fig. 4میتوان بهطور
ضعیفی آثار پهن و ژرف بودن ریبها را تشخیص داد .بخش پشتی تقریباً فشرده
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است ،در دو سوی این بخش فشرده ،کالویهای قرینه ،درشت ،کشیده ،مجزا و تیز،
با تعداد کمتر نسبت به گروه اول دیده میشود.
 گروه سوم :برش دور تقریباً گرد تا بیضی و ناف ژرف با دیواره گرد است .ایننمونه با دو گروه دیگر کام ً
ال متفاوت است .حاشیه دیواره نافی توبرکلهایی دارد که
از محل آنها ریبهای اصلی به دو یا سه شاخه فرعي تقسيم میشوند .بخش پشتی
پهن ،بر آمده و دارای کالویهای ریز و قرینه است .ریبهای فرعی در ناحيه پشتي
به يكديگر ميرسند (.)Pl. 1, Fig. 2; Pl. 4, Fig. 4
در گونه  Knemiceras persicumنیز تفاوتهای ریختشناختی مشخصی میان
نمونهها به شرح زیر دیده ميشود:
 گروه اول :برش دور تقریباً گرد ،ناف ژرف با دیواره گرد و سطح پهلویی چاقو در حاشیه دیواره نافی دارای توبرکلهای درشت و برجسته است .ریبهای اصلی
کوتاه و کام ً
ال برجسته هستند که در میان آنها ریبهای بینابینی وجود دارد که در
ابتدای فراگماکون ،بلند بودند ولي به تدريج به سوی دهانه کوتاه میشوند .بخش
پشتی پهن ،برجسته و در نزدیکی دهانه دارای تحدب است .در دو سوی بخش
پشتی توبرکلهای متوسط و درشتی بهطور متناوب ،قرینه و با تیزی رو به بیرون دیده

میشود (.)Pl. 5, Figs. 1, 4
 گروه دوم :برش عرضی دور تقریباً ذوزنقهای ،ناف گرد و کمی فرو رفته ،سطحپهلویی نسبت به دو گروه دیگر الغرتر و دارای کمی تحدب است .ریبهای اصلی
از حاشیه دیواره نافی به سوی بخش پشتی پهنتر میشوند .برخی از ریبهای اصلی
در حاشیه دیواه نافی دارای دکمههای ضعیفی هستند که از این محل به دو شاخه
تقسیم میشوند .بهطور متناوب میان ریبهای اصلی در دو سوم دور یک ریب
بینابینی کوتاه قرار دارد .بخش پشتی تقریباً فشرده و کمی فرو رفته و در دو سو دارای
شمار زیادی کالوی کشیده ،قرینه ،با تیزی رو به باالست (.)Pl. 3, Fig. 4
 گروه سوم :برش عرضی دور گرد تا بیضی ،ارتفاع دور نسبت به گروه دومکوتاهتر ،سطح پهلویی کمی چاق (چاقتر از گروه دوم و الغرتر از گروه
اول) ،ریبهای اصلی برجسته و پهن است .یک ریب بینابینی بلند (در یک
سوم دور) و یک یا دو ریب بینابینی کوتاه (در دو سوم دور) دارد که بهطور
متناوب در میان ریبهای اصلی دیده میشوند .بخش پشتی تقریباً پهن است
و در دو سوی آن بهطور قرینه کالویهای درشت و تیز رو به باال وجود دارد
که به وسیله ریبهای کوتاه متصل و سبب برجستگی بخش پشتی میشوند
(.)Pl. 1, Fig. 5
 -7زیستچینهشناسی آمونیتهای برش چینهشناسی مورد مطالعه
در مجموع با توجه به شناسایی و مطالعه آمونیتهای نام برده و مقایسه آنها با زونهای
آمونیتی آشکوبهای آپتین -آلبین ) Reboulet et al. (2011 & 2014و آشکوبهای
بارمین -آلبین ) Hoedemaeker & Donovan (2003فونهاي مطالعه شده در اين
برش به شرح زير هستند:
گونه  Knemiceras persicumدر ایران نشاندهنده بخش باالیی زون
 D. mammillatumتا  H. Dentatusاست ( )Bulot, 2010و اگر این گونه با گونه
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 Tegoceras camatteanumهمراه باشد ،نشاندهنده بخش باالیی آلبین زیرین است
(.)Kennedy et al., 2009
گونه  Knemiceras syriacumدر لبنان ،سوریه ،فلسطین و مصر شاخص آلبین
زیرین تا میانی است (.)Kennedy et al., 2009
گونه  Knemiceras compersumدر لبنان شاخص آلبین زیرین یا میانی ولی در
برش مورد مطالعه شاخص آلبین میانی است (.)Kennedy et al., 2009
گونه  Knemiceras dubertretiدر ایران در ابتدای آلبین میانی و در زیرزون
 L. lyelliیافت شده است (.)Kennedy et al., 2009
گونه  Lyelliceras lyelliمشخص كننده زيرزون Lyelliceras lyelli Subzone
است كه يك زيرزونی جهاني است و سن ابتداي آلبين مياني را مشخص ميكند .این
آمونیتها همانند زونهای آمونیتی اروپای شمال باختری است و با استناد به مطالعات
کنونی 1 ،زیرزون به نام  Lyelliceras lyelliبرای این برش معرفی ميشود.
با توجه به فونهاي آمونيتي شناسایی شده ،برای سازند کژدمی در برش چینهشناسی
نار ،سن انتهای آلبین پيشين تا آلبین مياني در نظر گرفته شده است (شکل .)8
 -8نتیجهگیری
 در این برش  93متر از توالی رسوبات بررسی شد که  2متر آن متعلق به رأس سازندداریان 87 ،متر مربوط به سازند کژدمی و  4متر نیز متعلق به سازند سروک است .مرز
زیرین سازند کژدمی با سازند داریان ،بهصورت ناپیوستگی موازی و مرز باالیی آن
نیز با سازند سروک بهصورت همشیب و تدریجی است.
 مطالعه آمونيتها به شناسايي  3جنس و  7گونه انجامید .باTegoceras
camatteanum,
توجه به حضور گونههايي همچون
 Knemiceras persicum, Lyelliceras lyelliسن انتهای آلبین زیرین تا آلبین مياني
براي سازند كژدمي در اين برش در نظر گرفته ميشود .بر پایه اين پژوهش ،يك
زيرزون به نام  Lyelliceras lyell subzoneمشخص و تفكيك شده است.
 نمونههاي  K. persicumو  K. dubertertiهر كدام داراي  3گوناگونیریختشناختی هستند كه اين تغییرات نشاندهنده دیمورفیسم و سازگاری با تغییر
شرایط محیطی در طی زمان آلبین ،در حوضه زاگرس است.
 جنس و گونههای معرفی شده در برش چینهشناسی نار ،مربوط به زمان آلبین هستندو در حوضههای رسوبی شمال آفریقا و همچنین اروپای شمال باختری در طول زمان
آلبین گزارش شدهاند .بنابراين آمونيتهاي یادشده قابل تطبيق با زونهای آمونیتی
مناطق ياد شده هستند.
سپاسگزاری
در پایان از آقایان مهندس هوشنگ دشتبان و دکتر حسین کامیابی شادان برای
راهنماییهای سازنده و همراهی ایشان به اتفاق آقای مهندس فرهاد اسدی در عملیات
صحرایی سپاسگزاری میشود .از جناب آقای  Prof. Kennedyبرای پیشنهادات
سازندهشان و ارائه مقاالت و نیز از واحد پژوهش و مدیریت محترم اکتشافات شرکت
نفت برای در اختیار گذاشتن امکان استفاده از امکانات مربوط سپاسگزاری میشود.

اکرم اسدی و همکاران
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׳59
״32

شکل  -1موقعیت جغرافیایی برش مورد مطالعه (فخاری.)1372 ،

شکل  -2نمایی از سازند کژدمی با همبریهای زیرین و باالیی در برش مورد مطالعه.

شکل -3ماسهسنگ اکسید شده ،همبری زیرین سازند کژدمی با سازند داریان در برش مورد مطالعه.
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شکل  -4ستون سنگچینهنگاری سازند کژدمی برش نار.

شکل

-5

تصویری

نمادین

(برگرفته از).)Kennedy et al. (2009
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ازخط

درزpersicum

.Knemiceras

شکل -6خط درز در ( Knemiceras persicumنمونه ،) g-N4برش نار.
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شکل  -7خط درز ( Knemiceras dubertretiنمونه  ،)s-N6برش نار.

شکل  -8ستون زیستچینهنگاری سازند کژدمی ،برش نار.
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Plate 1

Figs. 1-4, 6. Knemiceras duberterti (BASSE, 1940), Kazhdumi Formation (beds 12-32)
Figs. 5a-b. Knemiceras persicum (COLLIGNON, 1983), Kazhdumi Formation (bed 12)
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Plate 2

Figs. 1a-c. Lyelliceras lyelli (DORBIGNY, 1841), Kazhdumi Formation (bed 12 )
Figs. 2a-d. Tegoceras camatteanum (DORBIGNY, 1841), Kazhdumi Formation (bed 12)
Figs. 3a-3c. Knemiceras syriacum (VON BUCH, 1848), Kazhdumi Formation (bed 12)
Figs. 4a-c. Knemiceras compersum (COLLIGNON, 1983), Kazhdumi Formation (bed 12)
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Plate 3

Figs.1-6. Knemiceras persicum( COLLIGNON,1983 ), Kazhdumi Formation (bed 12)
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Plate 4

Figs. 1, 3-4. Knemiceras duberterti (BASSE, 1940), Kazhdumi Formation (beds 12-32)
Figs. 2a-d. Knemiceras persicum ( COLLIGNON,1983 ), Kazhdumi Formation (bed 12)
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Figs. 1-6. Knemiceras persicum (COLLIGNON,1983), Kazhdumi Formation (beds 4, 8, 10, 12)

Plate 5

Figs.1-3. Knemiceras duberterti (BASSE, 1940), Kazhdumi Formation (beds 12-32)

Plate 6
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. مختصات جغرافیایی و وضعیت چینهنگاری سنگی برش چینهشناسی مورد مطالعه-1 جدول
No

Section
Name

Formation

Dominant
Lithology

Coordinate
U.T.M

Lower
Limit

Thickness
(Kazhdumi)

Upper
Limit

1

Nar

Dariyan
Kazhdumi
Sarvak)

Limestone
Alternetion Limestone & marly
Limestone

E 52˚ 09  ׳28˝
N 27˚ 59  ׳32˝

Dariyan

87

Sarvak
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