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چکیده
به منظور مطالعه سازند سورگاه در جنوب باختر ایالم یک برش چینه شناسی در تاقدیس کوه شاه نخجیر انتخاب و نمونه برداری شد. ستبرای سازند سورگاه در این برش 161 متر و 
سنگ شناسی آن به طور عمده شامل شیل و شیل های مارنی سبز خاکستری و سبز زیتونی با میان الیه هایی از سنگ آهک های شیلی است. مرز زیرین و باالیی این سازند به ترتیب با 
سازندهای سروک و ایالم به صورت هم شیب، همراه با گسستگی سنگ شناختی و گرهک های آهن فراوان است. در این مطالعات افزون بر تشخیص 52 گونه متعلق به 28 جنس از 
روزن بران، 3 زیست زون در سازند سورگاه معرفی شده است. بر پایه روزن بران پالنکتونی و زیست زون های شناسایی شده، سن سازند سورگاه آخرین افق های تورونین انتهایی تا 
اولین افق های سانتونین پسین تعیین شده است. زیست زون های شناسایی شده در برش مورد مطالعه را می توان با برش نمونه در تنگ گراب مقایسه کرد که تنها تفاوت های اندکی 

در ستبرا با یکدیگر نشان می دهند.
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1-پیشگفتار
سازند سورگاه از گروه بنگستان به عنوان تفکیک کننده سازند های سروک و ایالم 
لرستان  در  سازند  این  ستبرای  و  .گسترش  دارد  نفتی  مطالعات  در  بسزایی  اهمیت 
زیاد ولی به سمت خوزستان کم شده و در برخی نواحی به صفر کاهش می یابد، به 
گونه ای که سازند ایالم مستقیماً روی سازند سروک قرار می گیرد )مطیعی،  1372(. 
مطالعه  مختلف  نواحی  در  را  سورگاه  سازند  که  پژوهشگرانی  رو  این   از 
لرستان  نمونه در  برای  ارائه کرده اند.  برای آن  را  کرده اند ستبرا و سن های مختلفی 
توسط و  متر   166 نمونه  برش  در   )1385( منجزی  توسط  سازند  این   ستبرای 

James & Wynd (1965) 190 متر گزارش شده است در حالی که قالوند )1388( در 

خوزستان ستبرای آن را 50 متر گزارش کرده است.
این  برای  مختلفی  سن های  خوزستان  و  لرستان  ناحیه  دو  در  نیز  سنی  نظر  از       
بر   )1385( منجزی  توسط  این سازند  نمونه، سن  برش  در  است.  مطرح شده  سازند 
پایه روزن بران پالنکتونی تورونین انتهایی- سانتونین پسین تعیین شده است. ولی در 
ناحیه خوزستان )برش کمستان( قالوند )1388( سن آن را تورونین انتهایی- کنیاسین 

انتهایی معرفی کرده است. 
     افزون  بر ستبرا و سن سازند سورگاه  زون های زیستی معرفی شده در آن نیز متغیر 
و از جایی به جای دیگر متفاوت هستند. با توجه به مسائل و ابهامات موجود و از آنجا 
که سازند سورگاه در همه پهنه گسترش خود هنوز دقیق مطالعه نشده است، بنابراین 
یک برش چینه شناسی در تاقدیس کوه شاه نخجیر در جنوب باختر شهر ایالم که در 
انتخاب و  نواحی دارد،  به دیگر  نسبت  مناسبی  آن سازند سورگاه ستبرا و رخنمون 

مورد مطالعات دقیق میکروستراتیگرافی قرار گرفت.

2-موقعیتجغرافیاییوراههایدسترسیبهبرشموردمطالعه
کیلومتری جنوب  در 15  واقع  شاه نخجیر  تاقدیس کوه  در محل  مطالعه  مورد  برش 
باختر ایالم و در مسیر جاده ایالم به مهران یا صالح آباد قرار دارد. مختصات جغرافیایی 
قاعده برش33º 32′ 48″ عرض شمالي و 46º 15′ 48″ طول خاوری است. راه های 
دسترسی به آن از طریق جاده ایالم به صالح آباد امکان پذیر است، در 15 کیلومتری 

این جاده محلی به نام تخت خان وجود دارد که پس از عبور از مسیر صعب العبور آن 
و ستیغ کوه شاه نخجیر به محل برش مورد مطالعه می رسیم )شکل های 1و2(.

3-توصیفچینهشناسی
بیشترین  که  است  زاگرس  در  پسین  کرتاسه  سازندهای  از  یکی  سورگاه  سازند 
گسترش آن در حوضه لرستان است. مرز زیرین سازند سورگاه با سنگ آهک های 
مارنی سازند سروک و مرز باالیی آن با سنگ آهک های رس دار سازند ایالم همشیب 
و همراه با گسستگی سنگ شناختی است، وجود گرهک های فراوان آهن و اکسید 
آهن در محل این دو مرز وجود یک ناهمسازی فرسایشی را محتمل می سازد، ولی 
شواهد دیرینه شناسی موجود آن  را تأیید نمی کند و نیاز به پژوهش های بیشتری در این 

زمینه است )شکل2(.

4-روشکار
تاقدیس کوه شاه نخجیر  برش  منظور مطالعات ریزچینه نگاری سازند سورگاه در  به 
افزون بر برداشت 174 نمونه نرم از سازند سورگاه 10 نمونه از سنگ آهک های رأس 
سازند سروک و 10 نمونه از قاعده سازند ایالم به صورت سیستماتیک برداشت، و 

بسته به نوع سنگ شناسی به دو روش نمونه ها برای مطالعه آماده شدند: 
4-1.نمونههایشیلیونرمسازندسورگاه

محلول  در  روز  شبانه  یک  مدت  به  و  کرده  خرد  کامل  صورت  به  را  نمونه ها  این 
آب اکسیژنه (H2O2) 10% قرار داده و آنها را با آب روی الک های 120 مش )125 
میکرون( و 220 مش )63 میکرون( شستشو داده و پس از خشک شدن، با استفاده از 

میکروسکوپ دو چشمی (Binocular) فرم های فسیلی سالم جدا و شناسایی شدند.
4-2.نمونههایآهکیوسختسازندهایسروکوایالم

این  به  تهیه شد،  نازک  مقطع  نمونه ها  این  از  بودن  و  آهکی  ماهیت سخت  دلیل  به 
ترتیب که پس از برش اولیه سنگ و انجام عملیات نازک سازی، آنها را روی الم های 

شیشه ای چسبانده و پس از شماره گذاری، با میکروسکوپ دو چشمی مطالعه شدند.
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5-توالیگذررسوباترأسسازندسروکبهسازندسورگاه
از  گذر  چگونگی  و  سورگاه  و  سروک  سازند  دو  مرز  بررسی  منظور  به 
سازند  رأس  رسوبات  از  متر   10 مطالعه  مورد  برش  در  تورونین  به  سنومانین 
توالی  این  عمده  سنگ شناسی  است.  شده  مطالعه  و  برداری  نمونه  سروک 
)ندول(  گرهک های  حاوی  تیره  خاکستری  مارنی  سنگ آهک های  را 
تشکیل  آهن دار  اکسید  مارنی  شیلی  نازک  الیه های  میان  با  آهن  فراوان 
نظر  در  پسین  تورونین  زیر  فسیلی  محتویات  پایه  بر  آن  سن  که  است  داده 
 Marginotruncana sigali, Marginotruncana renzi, است:  شده   گرفته 
نبود  و  یادشده  فسیلی  نشانه های  بر  .Heterohelix sp., Textularia spبنا 

Helvetoglobotruncana helvetica در میان آنها، چنین استنباط می شود که گذر 

از سازند سروک به سورگاه در تورونین پسین صورت گرفته است.

6-توالیرسوباتسازندسورگاهدربرشتاقدیسکوهشاهنخجیر
سازند سورگاه در برش تاقدیس کوه شاه نخجیر 161 متر ستبرا دارد و به طور عمده 
اکسید  به  آغشته  زیتونی  سبز  تا  آبی  به  مایل  خاکستری  مارنی  شیل های  و  شیل  از 
آهن فراوان با میان الیه های آهک مارنی تشکیل شده است. مرزهای پایین و باالی 
ناپیوستگی  با  همراه  و  همشیب  ایالم  و  سروک  سازندهای  با  به ترتیب  سازند  این 
پایه روزن بران  بر  برش کوه شاه نخجیر  است. سن سازند سورگاه در  سنگ شناختی 
از قاعده  تعیین شده است، که  انتهایی  ابتدای سانتونین  انتهایی-  پالنکتونی تورونین 
به سمت باال 33 متر آن به تورونین انتهایی ،103 متر آن به تورونین انتهایی- ابتدای 
سانتونین زیرین و 25 متر آن به انتهای سانتونین زیرین – ابتدای سانتونین انتهایی تعلق 

دارد.

7-توالیرسوباتقاعدهسازندایالم
از  متر  ایالم 10  با سازند  بررسی رسوبات رأس سازند سورگاه و مرز آن  منظور  به 
قرار  ریزدیرینه شناسی  دقیق  مطالعه  مورد  و  برداشت  ایالم  سازند  قاعده  رسوبات 

گرفت. که در این واحد فسیل های زیر شناسایی شده است:
Marginoruncana renzi, Marginotruncana sigali, Marginotruncana 

sinuosa, Marginotruncana marginata, Dicarinella asymetrica, Dicarinella 

concavata, Archaeoglobigerina blowi, Archaeoglobigerina cretacea, 

Heterohelix sp., Textularia sp. 

نبود  و  ایالم  سازند  قاعده ای  بخش  از  آمده  دست  به  فسیلی  جامعه  پایه  بر       
گونه های متعلق به Globotruncana سن این بخش از ابتدای سانتونین انتهایی تعیین 

شده است.

مطالعات پایه بر نمونه برش در سورگاه سازند زیستی 8- زونبندی
منجزی)1385(

منجزی بر پایه مطالعات انجام شده بر روی برش نمونه سازند سورگاه در تنگ گراب 
4 زیست زون بر پایه مدل زیست چینه نگاری Caron (1985) شناسایی و معرفی کرد 

)جدول 1 و شکل 3 (که از قاعده به سمت باال عبارتند از :
Marginotruncana sigali Zone :18-1.زیستزونشماره

این زون از نوع زون گستره اي بخشي (Partial Range Zone) بوده و محدوده آن با 
باالیي سازند  به بخش هاي  Helvetoglobotruncana helvetica )متعلق  ناپدید شدن 
این  پیدایش گونه Dicarinella primitiva ادامه دارد.  تا  سروک( شروع می شود و 

زون نشانه تورونین باالیي است.
  Dicarinella primitiva Zone:28-2.زیستزونشماره

از ظهور گونه (Interval Zone) است. محدوده آن  اینتروال زون  نوع  از   این زون 

 Dicarinella primitiva تا پیدایش  Dicarinella concavata است. این زون معرف 
کنیاسین زیرین است.

Dicarinella concavata Zone:38-3.زیستزونشماره
  Dicarinella concavata از پیدایش (Interval Zone) گستردگي این اینتروال زون
سانتونین  تا  پسین  کنیاسین  سن  است.   Dicarinella asymetrica پیدایش ابتداي  تا 

پیشین براي این زیست زون در نظر گرفته شده است.
  Dicarinella asymetrica Zone:48-4.زیستزونشماره

این زون گستره اي (Total Range Zone) دارای سن انتهای سانتونین پیشین- سانتونین 
پسین بوده و  شامل تمام ستبرای رسوباتي است که Dicarinella asymetrica در آن 
این زون درون سازند سورگاه و رأس آن درون  قاعده  به طوری که  حضور دارد. 

سازند ایالم قرار دارد. 

9-زونهایزیستیشناساییشدهسازندسورگاهدربرشتاقدیسکوه
شاهنخجیر

سازند  مطالعه شده  رسوبات  از  آمده  دست  به  فسیل های  چینه شناسی  انتشار  پایه  بر 
به  متعلق  گونه   52 تشخیص  بر  افزون  شاه نخجیر  کوه  تاقدیس  برش  در  سورگاه 
زیست چینه نگاری مدل  پایه  بر  زیر  شرح  به  زیست زون   3 روزن بران  از  جنس   28 

Premoli Silva & Verga (2004) معرفی شده است )شکل 3(.

9-1.زیستزونشمارهیک 
Marginotruncana sigali – Dicarinella primitiva zone

Category:Partial range zone

Age: Late middle to late Turonian

Author: Premolisilva & Sliter (1999)

      این زیست زون در33 متر زیرین سازند سورگاه دیده شده است به گونه ای که قاعده 
 Partial Range Zone از نوع  آن درون سازند سروک وجود دارد. این زیست  زون 
بوده و محدوده آن از ناپدید شدن Helvetoglobotruncana helvetica  شروع و تا 
پیدایش Dicarinella concavata ادامه دارد. روزن بران موجود در این زون عبارتند 
 Marginotruncana sigali, Marginotruncana renzi, Marginotruncana: از 
 schneegansi, Marginotruncana marginata, Marginotruncana

 pseudolinneiana, Marginotruncana tarfayaensis, Marginotruncana

 coronata, Muricohedbergella flandrini, Muricohedbergella delrioensis,

 Whiteinella baltica, Whiteinella archaeocretacea, Macroglobigerinelloeides

 ultramicrus, Dicarinella imbricata, Heterohelix globulosa, Heterohelix

 reussi, Whiteinella brittonensis, Eouvigerina aculeate, miliolids, Lenticulina

 rotulata, Dicarinella primitiva,

این زون معرف انتهای تورونین میانی تا تورونین پسین است. 
9-2.زیستزونشمارهدو

Dicarinella concavata zone

Category: Interval zone

Age: Late Turonian to Earliest Santonian

Author: Premoli silva & Verga, 2004

 1 زیست زون  از  پس  را  سورگاه  ازسازند  متر   103 که  زیست زون  این      
پیدایش افق  دو  فاصل  حد  در  و  نوع Interval Zone بوده  از  می گیرد  بر   در 

 Dicarinella concavata  در پایین و Dicarinella asymetrica در باال مشخص شده 

است روزن بران موجود در این زیست زون عبارتند از:
Marginotruncana sigali, Marginotruncana renzi, Marginotruncana 
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schneegansi, Marginotruncana marginata, Marginotruncana 

pseudolinneiana Marginotruncana tarfayaensis, Marginotruncana 

sinuosa, Marginotruncana coronata, Muricohedbergella flandrini, 

Muricohedbergella delrioensis, Whiteinella baltica, Whiteinella 

archaeocretacea, Macroglobigerinelloides ultramicrus, Dicarinella 

imbricata, Heterohelix globulosa, Heterohelix reussi, Whiteinella 

brittonensis,  Eouvigerina aculeate, miliolids, Macroglobigerinelloides 

caseyi, Lenticulina rotulata, Marginulina jarvisi, Dicarinella primitiva, 

Muricohedbergella simplex, Planularia dissona, Frondicularia 

archiaciana, Spiroplectammina lalikeri, Gaudryina piramidata, 

Textularia ripleyensis, Minouxia conica, Archaeoglobigerina bosquensis, 

Marginotruncana undulata, Muricohedbergella planispira, Lagena lineata, 

Dicarinella concavata, Marginotruncana paraconcavata, Nodosaria sp., 

Planularia tricarinella, Pseudotextaria nutalli, Archaeoglobigerina blowi, 

Rosita fornicata, Heterohelix moremani, Archaeoglobigerina cretacea, 

Marginulina cretacea,

با توجه به جامعه فسیلی باال سن تورونین انتهایی تا ابتدای سانتونین پیشین براي آن 
در نظر گرفته شده است.

9-3.زیستزونشمارهسه
Dicarinella asymetrica zone

Category: Total range zone

Age:Upper part Early Santonian to Lower part Late Santonian

Author: Robaszinesky & Caron, 1995

این زیست زون 25 متر از رأس سازند سورگاه را به خود اختصاص داده و مرز باالیی 
آن در سازند ایالم قرار دارد این زون از نوع  Total Range Zone بوده و مرز زیرین 
و باالیی آن منطبق با پیدایش و انقراض Dicarinella asymetrica است. روزن بران 

موجود در این زیست زون عبارتند از:
Marginotruncana sigali, Marginotruncana renzi, Marginotruncana 

schneegansi, Marginotruncana marginata, Marginotruncana 

pseudolinneiana, Marginotruncana sinuosa, Muricohedbergella delrioensis, 

Whiteinella baltica, Heterohelix globulosa, Heterohelix reussi, Eouvigerina 

aculeate, miliolids, Macroglobigerinelloides caseyi, Lenticulina rotulata, 

Dicarinella primitiva, Planularia dissona, Frondicularia archiaciana 

Spiroplectammina lalikeri, Gaudryina piramidata, Textularia ripleyensis, 

Minouxia conica, Archaeoglobigerina bosquensis, Marginotruncana 

undulata, Muricohedbergella planispira, Lagena lineate, Dicarinella 

concavata, Marginotruncana paraconcavata, Planularia tricarinella, 

Pseudotextaria nutalli, Archaeoglobigerina blowi, Rosita fornicata, 

Heterohelix moremani, Archaeoglobigerina cretacea, Marginulina 

cretacea, Dicarinella asymetrica, Macroglobigerinelloides bolli, Dentalina 

angusticostata, 

افق های  آخرین  زیست زون  از  بخش  این  سن  باال  فسیلی  مجموعه  به  توجه  با       
این زیست زون  اگر چه سن  است.  پسین  سانتونین  افق های  اولین  تا  پیشین  سانتونین 
سانتونین تعیین شده است ولی با توجه به اینکه از یک سو تنها 25 متر از قاعده آن 
در رأس سازند سورگاه و بخش دیگر آن در سازند ایالم قرار دارد و از سوی دیگر 

هنوز هیچ گونه ای از جنس Globotroncana و دیگر همزیست های آن که در انتهای 
نشده اند،  ظاهر  یادشده  زیست زون  از  بخش  این  در  می شوند  نمایان  پسین  سانتونین 
بنابراین سن این بخش از زیست زون آخرین افق های سانتونین پیشین تا اولین افق های 

سانتونین پسین تعیین شده است.

10-مقایسهسازندسورگاهدربرشموردمطالعهدرتاقدیسشاهنخجیر
بابرشنمونهدرتنگگراب

در مطالعات زیست چینه ای سازند سورگاه در برش تاقدیس شاه نخجیر 3 زیست زون 
بر پایه مدل زیست چینه نگاری Premoli Silva & Verga (2004) و معادل با چهار زون 
زیستی بر پایه مدل زیست چینه نگاری Caron (1985) شناسایی شده است )جدول 1 

و شکل 4(.
     زون های زیستی معرفی شده در هر دو برش یادشده بر پایه مدل زیست چینه نگاری 
ولی  دارند.  همخوانی  یکدیگر  با  ستبرا  در  جزئی  اختالفات  جز  به   Caron (1985)

در مقایسه آن با زون بندی Premoli Silva & Verga (2004)  که در برش تاقدیس 
مشهود  زیستی  زون های  نوع  در  اختالفاتی  است،  شده  گرفته  کار  به  شاه نخجیر 
جز  به  برش  دو  هر  در   Marginotruncana sigali زون  که  صورت  این  به  است، 
به جای زون زیستی قابل مقایسه هستند ولی  با یکدیگر   اختالفات جزئی در ستبرا، 
 Premoli Silva & در برش تاقدیس شاه نخجیر بر پایه مدل Dicarinella concavata

  Dicarinella concavata و Dicarinella primitiva دو زون زیستی  Verga (2004)

بر پایه مدل Caron (1985) در برش نمونه معرفی شده است که از نظر سنی با یکدیگر 
کم و بیش همخوانی دارند، زون زیستی Dicarinella asymetrica نیز با اختالفاتی در 

ستبرا در هر دو برش با یکدیگر همخوانی دارند )جدول 1 وشکل 4(.

11-نتیجهگیری
در  شاه نخجیر  کوه  تاقدیس  برش  در  سورگاه  سازند  ریزچینه نگاری  مطالعات  در 

جنوب باختر ایالم نتایج زیر حاصل شده است:
- سازند سورگاه در برش چینه شناسی تاقدیس شاه نخجیر 161 متر ستبرا دارد و از 
نظر سنگ شناسی شامل شیل و شیل های مارنی خاکستری مایل به آبی تا سبز زیتونی 

آغشته به اکسید آهن فراوان با میان الیه های سنگ آهک مارنی است.
- مرز زیرین و باالیی سازند سورگاه به ترتیب با سازندهای سروک و ایالم همشیب 
و همراه باگسستگی سنگ شناختی است و در هر دو مرز ندول های آهن و آغشتگی به 
اکسید آهن مشهود است. هیچگونه شواهد فسیلی دال بر وجود ناپیوستگی و هیاتوس 

در مرزهای یادشده دیده نشده است.
جنس  28 به  متعلق  گونه   52 تشخیص  بر  افزون   زیست چینه ای  مطالعات  در   - 
زیست چینه نگاری مدل  پایه  بر  زیر  زیستی  زون   3 روزن بران   از 

Premoli Silva & Verga (2004) شناسایی و معرفی شده است که از پایین به باال عبارتند از: 

1- Marginotruncana sigali – Dicarinella primitiva zone (Late middle to late 

Turonian)

2- Dicarinella concavata zone (Late Turonian  to Earliest Santonian)

3- Dicarinella asymetrica zone (Upper part Early Santonian to Lower part 

Late santonian) 

ابتدای  تا  پسین  تورونین  سورگاه  سازند  سن  یادشده  زیستی  زون های  پایه  بر       
برش مورد  متر ستبرای سازند سورگاه در  از 161  است.  تعیین شده  پسین  سانتونین 
مطالعه 33 متر آن به زیست زون شماره یک، 103 متر به زیست زون شماره دو و 25 

متر آن به زیست زون شماره سه تعلق دارد )جدول1(.
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شکل 1-  موقعیت جغرافیایی و راه های دسترسی به برش مورد مطالعه در تاقدیس شاه نخجیر.

شکل 2- مرز زیرین و باالیی سازند سورگاه با سازند سروک و ایالم به همراه گرهک های آهن موجود در مرز سروک -  سورگاه.
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شکل 3-  ستون چینه شناسی و انتشار فسیلی سازند سورگاه در برش تاقدیس شاه نخجیر.
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Figs 1a – c, M
arginotruncana renzi (G

andolfi 1955). Figs 2a – c, M
arginotruncana  

pseudolinniana (Pessagno, 1967). Figs 3a – c, M
arginotruncana renzi (G

andolfi 1955). 
Figs 4a – c, C

ontusotruncana fornicate (Plum
m

er, 1931). Figs 5a – c, M
arginotruncana 

sigali (R
ichel,1950). Figs 6a – c, M

arginotruncana m
arginata (R

euss, 1945). Figs 7a 
– c, M

arginotruncana paraconcavata (Porthault, 1970). Figs 8a – c, M
arginotruncana 

tarfayaensis (Lehm
ann, 1963)

Figs 
1a 

– 
c, 

M
acroglobigerinelloeides 

casseyi 
( 

Bolli, 
1845). 

Figs 
2a 

– 
c, 

M
acroglobigerinelloeides bolli (pessagno, 1970). Figs 3a – c, W

hitinella baltica 
(D

ouglass &
 Rankin 1966). Figs 4a – c, M

oricohedbergella delrioensis (Carsey, 
1655), Figs 5, Frondicolaria archiadana (D

,, orbigny, 1970),  Figs 6, H
eterohelix 

globolosa(Ehrenberg, 1868). Fig 7, Planularia tricarinella (Cushm
an, 1966).         Fig 

8, M
arginolina cretacea (Cushm

an,1948). Fig 9, G
aydriana piram

idata (Cushm
an, 

1966). Fig 10, Lagena apiculat.  Figs 11a – b, Lenticullina sp. Fig 12, ostracod. Fig 13, 
Evougerina aculeata

Plate 2
Plate 3

Scale bar: 100 m
Scale bar: 100 m
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از  بیان شده برگرفته  تتیس، سن های  نواحی  نمونه در تنگ گراب و دیگر  با برش  تاقدیس شاه نخجیر   جدول 1-  مقایسه زیست زون های شناسایی شده سازند سورگاه در برش 
.Ogg et al. (2004(
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