
179

تابستان 91، سال بیست و یکم، شماره 84، صفحه 179 تا 188
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و کوه خانه کت در  نواحي شمال و شمال خاوري شيراز
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1- مقدمه
يال  در  واقع  گرگدا  تنگ  در  متر   210 ستبراي  به  کژدمي  سازند  الگوي  برش 
سازند  دارد.  قرار  گنبدان  دو  خاوري  شمال  کيلومتري   7 در  ميش  کوه  جنوبي 
و  مرکز  در  و  آهکي  بيشتر  لرستان  خاوري  شمال  طرف  به  خوزستان  از  کژدمي 
مي شود.  تبديل  گرو  سازند  آهک هاي  و  سياه  شيل هاي  به  لرستان  باختري  جنوب 
شيل هاي  از  فقط  کژدمي  سازند  فارس  منطقه  باختري ترين  شمال  و  خوزستان  در 
به طرف جنوب  از خوزستان  بيتومين دار و سنگ آهک تشکيل شده است.  و  سياه 
نهر عمر  (Baragan) و  با ماسه سنگ هاي سازندهاي برغان  باختري، سازند کژدمي 
دارد  قرار  انگشتي  بين  طور  به  عراق،  خاوري  جنوب  و  کويت  در   (Nahr umr)

)خسرو تهراني، 1384(. 

2- موقعيت جغرافيايي و زمين شناسي مقاطع چينه شناسي مورد مطالعه 
2-1. موقعيت جغرافيايي

 برش چينه شناسي سيوند: اين برش در نزديکي روستاي سيوند و از طريق راه اصلي 
شامل منطقه  اين  جغرافيايي  مختصـات  اسـت.  دسترسـي  قابـل  - اصفهـان  شيـراز 
X:E 52º55′00″ و Y:N 29º57′00″ و در فاصله 60 کيلومتري شمال شهر شيراز در 

استان فارس قرار دارد )شکل هاي1و2(. 
      برش چينه شناسي کوه خانه کت: اين برش  در نزديکي شهرستان خرامه و از طريق 
راه اصلي شيراز- خرامه قابل دسترسي است. مختصات جغرافيايي اين منطقه شامل
Y:N 29º27′16″ وX:E 53º31′38″ و در فاصله 90کيلومتري شمال خاوري شهر شيراز 

در استان فارس قرار دارد )شکل2(.
2-2.  وضعيت چينه شناسي

متر و در برش چينه شناسي  ستبرای سازند کژدمي در برش چينه شناسي سيوند 165 
کوه خانه کت 108 متر است. مرز زيرين سازند کژدمي با سازند داريان در برش هاي 
چينه شناسي ياد شده به صورت يک ناپيوستگي فرسايشي است و وجود زون سرخ 
رنگ دارای اکسيدهاي آهن در اين مرز قابل مشاهده است و مرز بااليي آن با سازند 
سروک به صورت تدريجي است. در مجموع سنگ شناسي سازند کژدمي در اطراف 
شيراز و برش هاي ياد شده شامل سنگ آهک هاي مارني سبز رنگ نازک تا متوسط 

اليه همراه با نرم تنان فراوان به ويژه تاکسون هاي متنوعي از دوکفه اي ها و خارداران 
و سنگ آهک هاي ستبر اليه خاکستري رنگ است. 

که  است  مارني  سنگ آهک هاي  و  سنگ آهک  متر   165 شامل  سيوند  مقطع       
سبز  مارني  سنگ آهک هاي  متر   60 است:  زير  صورت  به  باال  سمت  به  قاعده  از 
سنگ آهک هاي  از  اليه هايي  ميان  همراه  به  اليه  نازک  رنگ  روشن  خاکستري  تا 
مارني خاکستري روشن رنگ متوسط اليه دارای پلسي پودها و به همراه اکسيد آهن 
با  )گرهک هماتيت(،5 /28 متر سنگ آهک هاي مارني خاکستري ستبر اليه همراه 
پلسي پودا )بيشتر خرده صدف و جنس اگزوژيرا( و اکينوييدا، 45متر سنگ   آهک هاي 
کرم رنگ متوسط تا ستبر اليه دارای خرده هاي صدف پلسي پودا و اکينوييدا و 31/5 
متر سنگ آهک هاي مارني خاکستري روشن ستبر تا متوسط اليه همراه با پلسي پودا 
و اکينوييدا. همچنين ستبرای سازند کژدمي در مقطع کوه خانه کت شامل 108 متر 

سنگ آهک و سنگ آهک هاي مارني است که از پايين به باال به شرح زير است:
ميان  همـراه  به  نـازک اليه  رنگ  مـارني خـاکستري  متر سنگ آهک هـاي   30     
و  اکينوييدا  و  پلسي پودها  و  اليه  متوسط  خاکستري  سنگ آهک  از  اليه هايي 
داريان  و  کژدمي  سازند هاي  بين  فرسايشي  ناهمساز  سطح  آن  در  که  اکسيدآهن 
روشن  خاکستري  تا  سبز  مارني  سنگ آهک هاي  متر   25/5 مي شود،  مشاهده 
اگزوژيرا(،  و جنس  )بيشتر خرده صدف  پلسي پودا  با  همراه  متوسط اليه  تا  نازک 
پلسي  صدف  خرده هاي  دارای  اليه  ستبر  رنگ  کرم  سنگ آهک هاي  متر   28/5
از  با ميان اليه اي  اکينوييدا و 24 متر سنگ آهک هاي کرم رنگ ستبر اليه  پودا و 
آهک هاي مارني خاکستري رنگ متوسط اليه به همراه خرده هاي صدف پلسي پودا 

و اکينوييدا )شکل هاي3 و4(.

3- توصيف و زيست چينه شناختي دوکفه اي ها و خارداران مورد مطالعه 
 3-1. روش مطالعه و توصيف دوکفه اي ها 

آنها  از   (Superfamily( روخانواده   50 حدود  در  و  متنوع اند  بسيار  دوکفه اي ها 
از روخانواده  باالتر  براي سطوح  تاکسونومي دوکفه اي ها  تشخيص داده شده است. 
پيچيده بوده و عموماً امروزه زيررده (Subclass) به عنوان تاکسونومي کارآمد و مفيد 

چکيده
در اين تحقيق دو برش سيوند و کوه خانه کت از سازند کژدمي به ترتيب با ستبرای 165 و 108 متر به منظور شناسايي دوکفه اي ها و خارداران انتخاب شده اند. با بررسي سيستماتيک 
 Neithea striatocostata, Exogyra undata, از:  عبارتند  مطالعه  مورد  برش هاي  در  شده  شناخته  خارداران  و  دوکفه اي ها  تاکسون هاي  از  تعدادي  شناسايي،  ويژگي هاي  و 
 Isocardia  aff. neglecta, Astarte sp., Opis sp., Leptosolen sp.,Trigonia crenulifera, Exogyra flabellata ,Salenidia boulei, Pliotoxaster cf. lyonsi ,Epiaster

.whitei ,Inoceramus sp بيشترين نمونه هاي جمع آوري شده دوکفه اي ها متعلق به زير شاخه Diasoma، شاخه Mollusca هستند. با توجه به زون هاي تجمعي تاکسون هاي يادشده 

و مقايسه آنها با زيست زون های روزن  بران گزارش شده سن رسوبات مورد مطالعه آلبين – سنومانين پيشين است. 

کليد  واژه ها: دوکفه اي ها، خارداران، شيراز، سازند کژدمي.
E-mail: m.dehghani64@gmail.com   نويسنده مسئول: مريم دهقانی *
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مورد موافقت قرار گرفته است )زواره اي، 1386(. لوال در دوکفه اي ها  شامل دندان ها 
و ليگامنت است. طبقه بندي دوکفه اي هاي عهد حاضر بر مبناي آبشش صورت گرفته 
در  بسته کننده صدف هستند که  ماهيچه  يا دو عدد  داراي يک  است. دوکفه اي ها 
دو  فاصله  از  است  عبارت  دوکفه اي ها  در  صدف  طول  است.  مؤثر  آنها  طبقه بندي 
سطح عمود بر محور لوال يا به عبارت ديگر بزرگ ترين فاصله بين دو پهلوي پشتي- 
جلويي و عرض صدف عبارت است از فاصله بين دو سطح مماس بر خارجي ترين 
بخش هاي صدف است که اين فاصله را به عنوان ستبرای صدف نيز در نظر مي گيرند. 
محل  از  صدف  تقارن  سطح  و  هستند  مساوي  دوکفه  داراي  عموماً  دوکفه اي ها 
تزئينات  همچنين  مي گذرد.  کفه  دو  بين  از  عبارتي  به  يا   (commissure) کوميسور 
سطح صدف، جنس و نوع ساختمان پوسته صدف و تغييرات و نوع نوک صدف نيز از 
ديگر پارامتر هاي شاخص در مطالعه و توصيف دوکفه اي ها است )زواره اي، 1386(.
     در مجموع از مهم ترين پارامتر هايي که دقيقاً بر روي 9 جنس و گونه از دوکفه اي ها، 

در رسوبات مقاطع چينه شناسي مورد مطالعه، بررسي شد عبارتند از:
1-  اندازه گيري دقيق طول و عرض صدف 2- شناسايي و بررسي تمام تزئينات سطح 
پوسته صدف 3- بررسي دقيق وضعيت umbo 4- وضعيت سيستم لوال و ليگامنت در 
نمونه ها  پوسته صدف  ميکروسکوپي  مطالعه   -5 هستند  مشاهده  قابل  که  نمونه هايي 

)مقاطع نازک ميکروسکوپي(
3-2. روش مطالعه و توصيف خارداران 

 خارداران داراي پيشينه فسيلي طوالني هستند و تعداد گونه هاي فسيل آنها بيشتر از تعداد 
گونه  هاي زنده امروزي است. از مهم ترين ويژگي هاي شناسايي را که بتوان در مورد 
خارداران عموميت داد تقارن شعاعي پنج تايي است. اسکلت خارجي آنها  از صفحات 
آهکي جدا از هم و درز بندي شده ساخته شده است. سطح زيرين هر بازو داراي يک 
شيار تغذيه اي طويل به نام شيار آمبوالکرايي (ambulacral groove) است که مجهز به 
ضمائم لوله اي مکنده نرم و متحرکي (tube feet) است، اين لوله ها بخش هاي خارجي 
سيستم گردش آب است که به شيوه هيدروليکي، حرکت  لوله غذايي را کنترل مي کند 
و اين خود از ويژگي هاي بيشتر خارداران است. از ويژگي هاي ديگر، سطح خاردار 
اسکلت آنها است که نام اين شاخه از اين ويژگي گرفته شده است. اسکلت خارجي 
خارداران صندوق مانند است و ديواره (theca) يا پوسته )calyx( نام دارد که از صفحات 
به نسبت بزرگ درزبندي  شده تشکيل شده و بخش هاي داخلي بدن را محافظت مي کند. 
درزبندي ممکن است براي انجام برخي جنبش ها به صورت سست انجام شده باشد و 
حتي صفحات ممکن است به صورت فلسي با هم جفت شده باشند و تکا حالت انعطاف 
و انحناء پذيري داشته باشد. ساختمان سکلريت (sclerites) در ديواره بدن رشد مي کنند 
 و به آن استحکام مي بخشند، چندين ميليون سکلريت ممکن است در يک فرد خاردار 
 30 حدود  تا  ميکروسکوپي  اندازه  از   (ossicles) صفحات  باشد.  داشته   وجود 
برسند.  ميلي متر   150 به  است  ممکن  خارداران  خارهاي  طول  و  متغيرند  ميلي متر 
صفحات مشتمل بر شبکه اي متشکل از ميله ها و رابط ها که استروئوم (stereom) ناميده 
  (stroma)مي شوند، هستند و در زمان زنده بودن خاردار در بافت مزودرمي که استروما
ناميده شده احاطه شده اند. صفحات اسکلتي خارداران به وسيله ماهيچه ها يا ليگامنت ها 
به هم مرتبط مي شوند يا بواسطه فرايند هاي جفت شدگي "ستروئوم" به هم مي پيوندند 

)زواره اي، 1386(.
از  گونه  و  جنس   3 روي  بر  دقت  به  که  پارامتر هايي  مهم ترين  از  مجموع  در       

خارداران، در رسوبات مقاطع چينه شناسي مورد مطالعه، بررسي شد عبارتند از :
مطالعه   -2 صدف  کلي  شکل  و  صدف  عرض  و  طول  دقيق  اندازه گيري   -1
و  مطالعه   -3 پالک ها(  شکل  و  )تعداد   apex سيستم  وضعيت  دقيق  شناسايي  و 
 ambulacral plate قرارگيري  نحوه  و  calyx )شکل  شناسايي دقيق وضعيت سيستم 
و interambulacral plate و اندازه آنها( 4- مطالعه و شناسايي دقيق وضعيت سيستم 

peristom )بويژه اندازه دهانه(.

3-3. سيستماتيک خارداران شناسايي شده

Phylum: Echinodermata Klein 1734

Subphylum: Echinozoa Haekel in Zittel 1895

Class: Echinoidea Leske 1778

Super order: Echinacea Claus 1876

Order: Salenioida Delage & Herouard 1903

Family: Salenidae Agassiz 1838

Subfamily: Saleninae Agassiz 1838

Genus: Salenidia Pomel 1883

Species: Salenidia boulei Lambert 1920

اين گونه داراي صدف  کوچک و به قطرحدود 3 سانتي متر است. به روي هر کدام 
از تمام صفحات اصلي آمبوالکرايي، يک  "tubercle"  اصلي به همراه  منافذ زوج 

وجود دارد. محدوده  گسترش زماني اين تاکسون کرتاسه مياني- بااليي است.

Order: Spatangoida Claus 1876

Suborder: Toxasterina Fisher New subord

Family :Toxasteridae Lambert 1920

Genus: Pliotoxaster Fourtau 1907

Species: Pliotoxaster cf. lyonsi

به  انتهای بخش پشتی، صدف  اين گونه داراي صدف بيضي قلبي شکل بوده و در 
شکل قطع شده يا بريده شده (truncated) است.آمبوالکراهاي زوج به حالت پتالوئيد 
و آمبوالکرال ها در ناحيه  سيستم قله اي صدف به شکل نيمه پتالوئيد هستند. پريستوم 
در ناحيه پشتي به شکل نيمه پنج ضلعي است. محدوده گسترش زماني اين تاکسون 

بريازين تا سنومانين است.

Genus: Epiaster Orbigny 1855

Species: Epiaster whitei Clark

صدف تخم مرغي و قلبي شکل دارد. قطر بزرگ صدف 4 سانتي متر و قطر کوچک 
صدف در ناحيه پيشاني 3/5 سانتي متر و در ناحيه پشتي حدوداً 2/5 سانتي متر است. 
داراي يک فرورفتگي ژرف بر روي ناحيه پيشاني صدف است که خود عاملي در 
دانه هاي  با  مدور  منافذ  داراي  آمبوالکرال ها  است.  شکل  قلبي  تصوير  يک  ايجاد 
برجسته ريز و جدا از  يکديگر هستند. در سيستم عقبي پريستوم به صورت شکافته 

   .(Murray, 1995) است. گسترش زماني اين تاکسون کرتاسه است )labiated) 

3-4. سيستماتيک دوکفه اي هاي شناسايي شده

Class: Bivalvia linne 1758

Subclass :Pteriomorphia Beurle1944

Order: Pterioida Newell 1965

   Suborder: Pteriina Newell 1965

Superfamily: Pectinacea Rafinesque 1815

Family :Pectinidae Rafinesque 1815

Genus :Neithea Drouet 1825

Species: Neithea striatocostata Gold fuss 1833
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      کفه راست محدب تر از کفه چپ، شکاف بيسال (byssal notch( که محل خروج 
رشته  هاي بيسوس براي چسبيدن برروي سطح بستر است عموماً کوچک است. داراي 
ريب ها (ribs) يا دنده هاي مساوي و يا کم و بيش مساوي به تعداد 4 تا 6 عدد است 
که در حد فاصل آنها 3 تا 4 تيغه کوچک ترقرار دارد. گوشک ها (auricles) مساوي و 
ارتفاع صدف )فاصله پشتي - شکمي( بين 3 تا 6 سانتي متر و طول صدف يا به عبارت 
ديگر  فاصله دو پهلوي جاويی و پشتی )قدامي و خلفي( بين 2/5 تا  5 سانتي متر است.

     اين جنس از اپی فون های (epifaunal) معلق خوار (suspension feeder) است که 
به وسيله رشته هاي بيسوس به بستر مي چسبد.گونه يادشده داراي اندازه متوسط است 
و ارتفاع صدف آن در حدود 5 و طول آن در حدود 3/5 سانتي متر است. ريب هاي 
در  مي شوند.  جدا  يکديگر  از  کوچک  ريب   3 تا   2 با  که  عدد   5 تا   3 بين  بزرگ 
نمونه هايي از اين گونه که به وسيله اربيني توصيف و معرفي شده، تعداد ريب هاي 
 Neocomian – Senonian فرعي مي تواند متغير باشد. گسترش زماني اين تاکسون  

 .(Murray, 1995) است

Suborder: Ostreina

Superfamily: Ostreacea

Family: Exogyrinae

Genus: Exogyra  Say1820

Species: Exogyra undata

      جنس Exogyra پيش تر به عنوان زير جنسي از جنس Ostrea به شمار می رود. 
پيرامون صدف کم  است. شکل  ائوسن  تا  ژوراسيک  از  اين جنس  زماني  گسترش 
خميده   (posterior) پشتی  جهت  در  و  است   (Crescentric) شکل  هاللي  بيش  و 
هاللي  شکل  باشد،  وسيع  گاه  تکيه  به  صدف  چسبيدگي  سطح  که  هنگامي  است. 
صدف کمتر مشخص است. کفه چپ محدب است و قله يا امبوي آن (umbo) در 
قطع  به وسيله يک سطح چسبيدگي وسيع  در حالي که  است،  پيچيده  پشتی   جهت 
است  تعليق خوار  و   )epifaunalcemented( شده  سيماني  اپی فونای  از  باشد.  شده 
ارتفاع حدود 6  به  صدف هاللي و   Exogyra undata (suspension feeder). گونه 

و طول نزديک به 4 سانتي متر است. کفه چپ محدب و داراي چين خوردگي هاي 
با  همراه  مقعر  راست  کفه  و  برجسته  و  پيچيده  نوک  شعاعي،  شکل  موجي 
چين خوردگي هاي متحد المرکزاست. اين گونه در اليه هاي سنومانين تنگ آب بالز، 

.(Murray, 1995 ; Moore, 1964) کوه نمک، نزديک گناوه گزارش شده است

Subclass: Heterodonta  Neumoyr 1884

Order: Veneroida Adams & Adams 1856

Superfamily: Arcticacea  Newton  1891

Family: Glossidae Gray 1847

Genus: Isocardia Lamarck 1799

Species: Isocardia aff. neglecta

   جنس Isocardia داراي صدف پهن و نوک آن از نوع prosogyrate )نوک صدف 
روي پهلوي جلويی خميده( است و داراي دوکفه مساوي (equivalved) و دو پهلو 
است. گسترش زماني آن از کرتاسه تا عهد حاضر است.    (inequilateral) نامساوي 
با صدف  ارتفاع 3/5 سانتي متر  گونه  Isocardia aff. neglecta داراي طول 4/5 و 
مثلثي نزديک به بيضي و نوک آن از نوع prosogyrate با حاشيه جلويی بسيار تحليل 
رفته و داراي ماهک (lunule( بيضي – دايره اي و escutcheon کشيده و طويل است 

(Murray, 1995; Moore, 1964; کالنتري،1360(. 

Superfamily: Crassatellacea  Ferussac 1822

Family: Astartidae D›orbigny 1844

Subfamily: Astartinae D›orbigny 1844

Genus: Astarte Sowerby 1816

      جنس Astarte صدف مثلثي با حاشيه مدور، دو کفه مساوي ، تقريباً دو پهلو 
توسعه  خوبي  به   escutcheon و   (lunule) ماهک  داراي   ،(subsymetrical) مساوي 
کمتر  طول صدف کمي  و  سانتي متر   2/5 از  بيشتر  کمي  ارتفاع صدف  است.  يافته 
و  عهد حاضر  تا  ژوراسيک   Astarte زماني جنس  است. گسترش  سانتي متر   2/5 از 

.(Murray, 1995; Moore, 1969) گسترش مکاني آن جهاني است

Subfamily: Opinae Chavan 1952

Genus: Opis Defrance 1825

Species: Opis sp.

است، شکل  به صورت مورب کشيده و خميده  داراي صدف   Opis         جنس 
جلويی  پهلوي  طرف  به  شکمي  حاشيه   (subtrigonal) مثلثي  نيمه  صدف  پيرامون 
کشيده و خميده شده است، پهلوي پشتی کوتاه تر و تحليل رفته تر از پهلوي جلويی 
است، پهلوي پشتی به صورت قطع شده (truncate) است، داراي ريب هاي هم مرکز 
 escutcheon و  قلبي شکل  فراخ   (lunule) ماهک  است.   (subparallel) موازي  نيمه 
فراخ و در وسط برجسته است. گسترش زماني اين جنس ژوراسيک زيرين تا کرتاسه 

.(Moore, 1964; Murray, 1995)  بااليي است

Superfamily :Solenacea  Lamarck  1809

Family: Cultellidae Davies  1935

Genus: Leptosolen Conrad  1865

   جنس Leptosolen داراي صدف با دو کفه مساوي (equivalve)، شکل پيرامون 
 ،(prosocline) جلويی  پهلوي  به  متمايل  نوک  مستطيلي،  به  نزديک  بيضي  صدف 
حاشيه شکمي صدف  با لبه مستقيم (rectimarginate)، سطح صدف داراي ريب هاي 
هم مرکز متراکم و فشرده که اين ريب ها فقط در مجاور نوک صدف کم و بيش 
ارتفاع آن حدود نصف طول  به خوبي حفظ شده اند. طول صدف 6/5 سانتي متر و 
 ;Boardman et al., 1987) است  کرتاسه  جنس  اين  زماني  گسترش  است.  آن 

.(Moore , 1969 ;Murray, 1995

Subclass: Paleoheterodonta Newell 1965

Order: Trigonioida  Dall 1889

Superfamily :Trigoniacea Lamarck 1819

Genus: Trigonia Bruguier 1789

Species: Trigonia crenulifera

      جنس Trigonia داراي طرح پيرامون صدف مثلثي تا مثلثي تخم مرغي شکل و 
همچنين  داراي کاريناي (Carina) حاشيه اي برجسته و مضرس، escutcheon صاف 
و يا داراي تيغه هاي عرضي، کاريناي اسکاتشن ساييده شده است. دامنه صدف داراي 
دنده هاي متحدالمرکز و داراي دو دندان کاردينال در سطح لواليي کفه راست و سه 

عدد در کفه چپ است و دندان ها مخطط هستند.
cast حفظ شده  به صورت  مطالعه  مورد  نمونه  در   Trigonia crenulifera      گونه 
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شکل و  گره  بدون  و  موازي  تقريباً  دنده هاي  شامل  آن  صدف  سطح  تزئينات   و 
هويت  تعيين  است،  کشيده  بيش  و  کم  و  بيضي  نيمه  صورت  به  که  آن  پيرامون    
است کـرتـاسه  بـه  مربـوط  ايـن گـونه  مي ســازد.  امکـان پـذير  را  آن 

(Murray, 1995 ;Moore, 1964; کالنتري،1360(. 

Genus: Inoceramus

Species: Inoceramus  sp.

که  نامساوي  کفه  دو  با  شده  تاگرد  شکل  مرغي  تخم  صدف  داراي  جنس  اين 
داراي شيار هاي هم مرکز است. حفرات لوال کوچک در طول خط لواليي وجود 
گسترش  است.  بااليي  کرتاسه  معرف  و  بوده  ستبر  بسيار  منشوري  اليه  دارند. 
 ;Moore, 1969  ;Murray, 1995) است کرتاسه  تا  ژوراسيک  جنس  اين  زماني 

خسروتهرانی،1374(. 
Species: Exogyra flabellata Goldfuss 1833

پيرامون  با  محدب  و  برجسته  بسيار  چپ  کفه  شکل،  هاللي  و  ستبر  صدف  داراي 
کم و بيش دايره اي و کفه راست مقعراست. کفه چپ در بخش مياني داراي يک 
خط الراس کيل مانند است که کفه را به دو بخش پشتی و جلويی تقسيم مي کند، 
شيب دار  شدت  به  جلويی  سطح  و  مسطح  بيش  و  کم  پشتی  بخش  که  طوري  به 
برجستگي هاي  داراي  و   (ribbed) ريب دار  ضعيف  صورت  به  صدف  سطح  است، 
کوچک کورک مانند است، نوک پيچ خورده و به شدت برجسته است. اين گونه 
سورمه  کوه  سنومانين  و  الر  کوه  شاه بهرام-  کوه  شين-  تنگ  آلبين  اليه هاي  در 
است شده  گزارش  نيز  سيوند  باختر  و  زيره  کوه  عباد،  تنگ  گرمووه،  تنگ   در 

(Moore, 1964 ;Murray, 1995; کالنتري، 1360؛ شرکت ملي نفت ايران(.

3-5. زيست چينه شناختي دوکفه اي ها و اکينوييد هاي مقاطع چينه شناسي مورد 
مطالعه 

نامبرده  خارداران  و  دوکفه اي ها  مطالعه  و  شناسايي  به  توجه  با  مجموع  در 
تجمعي  زيست زون  که  شدند  معرفي  و  شناسايي  تجمعي  زيست زون  دو  شده 

شامل:  1 شماره 
Neithea striatocostata, Isocardia  aff. neglecta, Astarte sp., Opis sp., 

Leptosolen sp.,Trigonia crenulifera, Salenidia boulei, Epiaster whitei 

,Inoceramus sp. 

است  بيان  قابل  البته  است  پسين  آلبين  تا  پيشين  آلبين  داراي سن  زيست زون  اين  و 
تجمعي  زيست زون هاي  با  شده  ياد  )ماکروفوناي(  درشت زيا های  زيست زون  که 
است  شده  داده  تطابق  نيز  آنها  دربرگيرنده  رسوبات  )ميکروفوناي(  ريز زياهای 
دربرگيرنده  رسوبات  ريز زياهای  زيست زون  دو  مجموع  در  و6(.   5 )شکل هاي 

اليه هاي ماکروفسيل هاي نامبرده شده عبارتند از :
Biozone 1 :Conical orbitolina –assemblage- zone

Biozone 2 :Hemicyclammina –Orbitolina assemblage-zone

پسين  آلبين  تا  پيشين  آلبين  سن  نشان دهنده  نيز  ريز زياها  زيست زون  دو  اين  که 
و  جنس ها  شامل  که  خارداران  و  دوکفه اي ها   2 شماره  تجمعي  زيست زون  است.  
گونه هاي Exogyra undata, Exogyra flabellate, Pliotoxaster cf. lyonsi  است 
به طور کلي 9 جنس و   و سن سنومانين پيشين را شامل مي شود )شکل هاي 5 و6(. 
مقاطع  رسوبات  از  خارداران  گونه  و  جنس   3 همچنين  و  دوکفه اي ها  از   گونه 
 ;Khosrotehrani, 2006) شــده اند  شناســايي  مطــالعه  مــورد  چينه شنــاسي 

Jemes &Wynd, 1965 ;Howard et al., 2005; خسرو تهراني ،1377(

6- نتيجه گيری 
 در مجمـوع مطالعـات صورت گرفته منـجر به شناسـايی و معرفی 8 جنس و گونه از 

دو کفه ای های  شاخص شد که عبارتند از : 
Astarte sp., Isocardia aff. neglecta,  Neithea striatocostata, 

Exogyra undata, Opis sp., Trigonia crenulifera , Exogyra flabellata , 

Leptosolen sp., Inoceramus sp.

 و همچنين شناسايی و معرفی 3 گونه از اکينوييدهای شاخص که عبارتند از :
Salenidia boulei, Epiaster whitei, Pliotoxaster cf. lyonsi

ريززيا  با زون های  اکينوييد ها  و  از دوکفه ای ها  مقايسه زون های تجمعی  به  توجه  با 
سن رسوبات مورد مطالعه آلبين- سنومانين پيشين است. در مجموع 2 زون تجمعي از 
دوکفه اي ها و اکينوييدا در رسوبات مقاطع چينه شناسي مورد مطالعه شناسايي شده اند. 
الزم به بيان است که جنس ها و گونه هاي دوکفه اي ها و اکينوييدا براي اولين بار در 

مناطق مورد مطالعه در سازند کژدمي معرفي شده اند.

شکل1- رخنمون سازند کژدمي در برش چينه شناسي سيوند )ديد به سمت شمال باختري(
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شکل 2- موقعيت جغرافيايي و وضعيت زمين شناسي برش هاي چينه شناسي مورد مطالعه. برگرفته از A- نقشه 1/100000 سيوند وB- نقشه 1/250000 شيراز )کوه خانه کت(



184

دوکفه اي ها و خارداران سازند کژدمي در برش هاي چینه شناسي سیوند ...

شکل 4- ستون چينه شناسي سازند کژدمي در برش سيوندشکل 3- ستون چينه شناسي سازند کژدمي  در برش کوه خانه کت

شکل 5-گسترش زيست چينه اي دوکفه اي ها و اکينوييدا در رسوبات سازند کژدمي در برش چينه شناسي سيوند و مقايسه با زون هاي ريززيا )ميکروفونا(
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شکل 6- گسترش زيست چينه اي دوکفه اي ها و اکينوييدا در رسوبات سازند کژدمي در برش چينه شناسي کوه خانه کت و مقايسه با زون هاي ريززيا )ميکروفونا(

Plate 1

  A1,A2) َEpiaster whitei )برش سيوند(

)تصاوير خارداران مطالعه شده( 
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E1,E2) Exogyra undata )برش کوه خانه کت(

Plate 1

  B1,B2) Pliotoxaster cf. lyonsi)برش سيوند(  C1,C2) Salenidia boulei )برش کوه خانه کت(
)تصاوير خارداران مطالعه شده( 

 )تصاوير دوکفه اي هاي مطالعه شده( 
D1,D2) Neithea striatocostata )برش کوه خانه کت(

Plate 2
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Plate 2

 )تصاوير دوکفه اي هاي مطالعه شده( 

F1,F2) Isocardia aff.  neglecta )برش سيوند( G1,G2) Astarte sp. )برش سيوند(

Plate 3

 )تصاوير دوکفه اي هاي مطالعه شده(

H1,H2)Opis  sp. )برش کوه خانه کت( I1,I2) Leptosolen sp. )برش کوه خانه کت(
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J1,J2) Trigonia crenulifera )برش سيوند(

 )تصاوير دوکفه اي هاي مطالعه شده(

Plate 3

K1,K2) Exogyra flabellata )برش سيوند( L1,L2) Inoceramus sp. )برش کوه خانه کت(


