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مقاله پژوهشي

تاقدیس  برش  با  مقایسه  و  چناره  تاقدیس  برش  در  آسماری  سازند  چینه نگاری  ویژگی های 
امیران، زاگرس چین خورده )لرستان، ایران( 

پیمان رجبي1* 

1گروه زمین شناسی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران 

1- پیش نوشتار
مجموع  در  مرتفع  زاگرس  و  چین خورده  زاگرس  ساختاری  مکانیکی-  رفتار 
توجیه  تاکنون  پالئوزوییک  از  را  زاگرس  رسوبی  توالی های  ستبرای  و   نوع 
می کند )Bahroudi et al., 2003; Sepehr et al., 2006(. بر اساس سبک ساختاری و 
سابقه رسوبی می توان آن را به چند منطقه )لرستان، ایذه، دزفول، فارس، زاگرس مرتفع( 
تقسیم کرد )شکل 1- الف و ب(. چینه نگاري نئوپروتروزوییک– فانروزوییک حاشیه 
شمالی صفحه عربی به چهار چرخه اصلی تقسیم شده است )Alavi, 2004( آخرین 
چرخه به سن سنوزوییک متشکل از دو حوضه متمایز پالئوژن و نئوژن حوضه فورلند 
 )Oligo-Miocene( آسماري  سازند  پلت فرمي  عظیم  کربنات های  توسط  که   است 
رسوبات  توالي  از  بزرگ  هیاتوس  توسط یک  سازند آسماري  از هم جدا شده اند. 
Ehrenberg et al., 2007;( مي شود  جدا  لرستان  و  فارس  در  خود   کهن تر 

برش   .)Homke et al., 2009; Pirouz et al., 2015; Van Buchem et al., 2010

الگوی سازند آسماری در کوهی به همین نام واقع در جنوب خاوری مسجدسلیمان 
تنگ  در  سازند  این  مکمل  و  کامل  برش  دارد.  قرار  هفتکل  خاوری  شمال  و 
برش  در   .)1385 )آقانباتي،  دارد  قرار  بهبهان  کیلومتری   30 در  خویز  کوه  تکاب 
قرار  پاپده در زیر آن  مارن سازند  متر است و شیل و  این سازند 314   الگو ستبرای 
دارد )مطیعي، 1382(. سازند آهکي آسماري دو عضو دارد. یکي عضو ماسه سنگي 

اهواز و دیگري عضو تبخیري کلهر که اولي در نواحي جنوب فروافتادگي دزفول 
و دومي در شمال باختري فروافتادگي دزفول و جنوب باختري لرستان برونزد دارد 
)آقانباتي، 1385(. تحقیقات نسبتاً زیادي تاکنون بر روي سازند آسماري انجام گرفته 
حوضه  سمت  به  فارس  حوضه  سمت  از  آسماري  سازند  رأس  و  قاعده  سن  است. 
ویژگی های  مقایسه  حاضر  پژوهش  در  است.  متغیر  میوسن  تا  الیگوسن  از  لرستان 
جنوب  در  چناره  تاقدیس های  در  آسماری  سازند  کربناته  توالی  زیست چینه نگاری 
پهنه لرستان )ابتداي آزادراه پل زال به سمت خرم آباد( و تاقدیس امیران )در ابتداي 
شهر معموالن و در جاده خرم آباد - پلدختر ( در میانه پهنه ساختاری لرستان بر اساس 

)Laursen et al., 2009( انجام گرفت )شکل 2(.

2- پیشینه مطالعات
طبیعتا"  سازند  این  نفتی  خوب  بسیار  پتانسیل  و  آسماری  سازند  اهمیت  به  توجه  با 
صورت  خارجی  و  داخلی  پژوهشگران  توسط  بسیاری  پژوهش های  و  مطالعات 
به  برای نخستین مطالعه )Busk and Mayo, 1918( سازند آسماری را  گرفته است. 
ریچاردسون  کردند.  اطالق  ائوسن  تا  کرتاسه  سن  به  کربناته  سنگ های  از   ردیفی 
)Richardson, 1924( کوه آسماری در تنگ گل ترش را به عنوان برش نمونه این 
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سازند کربناته آسماري در لرستان به شکل سنگ آهک های متوسط تا ستبرالیه غنی از روزن بران کف زی و اغلب به صورت صخره ساز دیده 
می شود. در این پژوهش چینه شناسي توالي سازند کربناته آسماري در برش تاقدیس چناره واقع در جنوب حوضه لرستان و برش تاقدیس 
امیران واقع در بخش میاني حوضه لرستان از نظر سنگ شناسي و ریزدیرینه شناسي مورد مطالعه و بررسي قرار گرفتند. ستبراي برش چناره 180 
متر و برش چینه شناسي امیران 158 متر اندازه گیري شدند. در مجموع بیش از 290 مقطع نازك از هر دو تهیه و در آزمایشگاه بررسي شد. 
نتایج حاصل از مطالعات فسیل شناسي بر اساس گسترش روزن بران کف زي نهایتا" سبب معرفي و ارائه تعداد 1 زیست زون تجمعي در برش 
تاقدیس امیران و تعداد 3 زیست زون تجمعي مربوط به برش چینه شناسي تاقدیس چناره شده است. بر این اساس سن سازند آسماري در برش 
تاقدیس چناره الیگو- میوسن )شاتین – بوردیگالین( و در برش تاقدیس امیران میوسن )بوردیگالین( است. بر اساس مطالعات سنگ چینه اي 
مرز سازند آسماري در هر دو برش چناره و امیران با سازند شهبازان هم شیب و ناپیوسته است و در هر دو برش مرز باالیي به صورت همشیب 

با رسوبات تبخیري سازند گچساران دیده مي شود.
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 )Lees, 1933( لیز  گرفت.  نظر  در  آن  برای  را  الیگوسن  سن  و  کرد  معرفی  سازند 
این  برای  و  دانست  متعلق  سازند  این  به  را  آسماری  سازند  ابتدای  انیدریت های 
باالیی  بخش   )Reichel, 1937( ریچل  گرفت.  نظر  در  را  الیگومیوسن  سن  توالی 
سازند  )Furon, 1941( سن  فارون  نظر گرفت.  در  میانی  میوسن  را  سازند آسماری 
را  سازند  این   )Thomas, 1948( توماس  دانست.  بوردیگالین  اکیتانین-  را  آسماری 
به سه بخش آسماری پایینی به سن الیگوسن پسین، آسماری میانی به سن آکی تانین 
در  مطالعات  کامل ترین  گرفت.  نظر  در  بوردیگالین  سن  به  را  باالیی  آسماری  و 
)James and Wynd, 1965(؛  وایند  و  جیمز  به  می توان  را  آسماری  سازند   مورد 
همکاران  و  ارنبرگر  )Adams and Bourgeois, 1967(؛  بوآرژوا  و   آدامز 
و   )Laursen et al., 2009( همکاران  و  الرسن  )Ehrenberg et al., 2007(؛ 
خارجی  پژوهشگران  از   )Van Buchem et al., 2010( همکاران  و  وان بوچان 

نسبت  داده اند،  تکامل  و  معرفی  را  آسماری  سازند  زیست زون های  خوبی  به  که 
آسماری  سازند  به  را  خود  مطالعات  بسیاری  هم  داخلی  پژوهشگران  همچنین  داد. 
سازند  روی  بر  بایوزناسیون  و  زیست چینه نگاری  مطالعات  داده اند.  اختصاص 
همکاران  و  هنرمند  )Taheri et al., 2017(؛  همکاران  و  طاهری  توسط   آسماری 
 )Saleh and Seyrafian, 2013( صیرافیان  و  صالح   )Honarmand et al., 2012(؛ 
سازند  این  سکانسی  چینه نگاری  و   )Zoeram et al., 2015( همکاران  و  زوارم  و 
همکاران  و  وزیری مقدم  توسط  زاگرس  ساختاری  مختلف  بخش های   در 
)Vaziri-Moghaddam et al., 2006(؛ صادقی و همکاران )Sadeghi et al., 2011( و 
صیرافیان و همکاران )Seyrafian et al., 2011( انجام گرفته است. از مطالعات مربوط 
 )Adabi et al., 2015( به ژئوشیمی رسوبی و بازسازی محیط دیرینه می توان به آدابی

اشاره کرد. 

شکل 1- موقعیت مکانی و نقشه زمین شناسی منطقه مورد مطالعه. A( نقشه کلی ایران که هشت پهنه ساختاري زمین شناسی ایران را نشان می دهد )مطیعي، 1382(؛ B( تقسیمات 
کوه های زاگرس و زیرحوضه فارس و مقایسه با وضعیت بخش های مطالعاتی در استان لرستان و همچنین موقعیت تاقدیس چناره در کنار گسل باالرود به عنوان مرز زیر پهنه 

.)Heydari et al., 2003( لرستان و فرو افتادگي دزفول
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3- زمین شناسی منطقه و موقعیت جغرافیایی برش مورد مطالعه
نوع  از  عمدتا"  کوهزایی  از  پیش  رخساره های  لرستان  حوضه  خاوری  شمال  در 
کربنات های حاشیه غیر فعال کوهزایی تشکیل شده اند. توالی های رسوبی هم زمان 
رخساره  کشکان،  امیران،  آواری  رخساره های  شامل  باال  تا  پایین  از  کوهزایی  با 
نهایت  در  و  گچساران  تبخیری  رخساره  آسماری،   – شهبازان  کربناته  پلتفرم 
قرار  سکانس  این  پایان  در  بختیاری  کنگلومرای  و  آغاجاری  آواری   رخساره 

می گیرد )Homke, 2007( )شکل 3(.
دیگر  با  سنوزوییک  و  مزوزوییک  رسوبات  توالي  چین خورده  زاگرس  در       
نهشته هاي همزمان در دیگر نواحي ایران، رخساره هاي سنگي و حتي زیستي متفاوتي 

دارند و بیشتر معرف رخساره هاي تتیس جوان است )آقانباتي، 1385(.  
در  کیلومتر   6/5 متوسط  پهنای  و  کیلومتر   45 تقریبی  طول  به  امیران  تاقدیس       
58 کیلومتری جنوب باختری خرم آباد قرار دارد. این تاقدیس هم در پهنه ساختاری 
لرستان و بر روی کمربند چین خورده- رانده زاگرس قرار دارد. در هسته این تاقدیس 
سازند گورپی قرار دارد. و از هر دو طرف یال های جنوبی و شمالی سازندهای امیران، 
تله زنگ، کشکان و شهبازان- آسماری و گچساران به ترتیب بر روی سازند گورپی 

قرار می گیرند )شکل 4- الف(.
     تاقدیس چناره با طول 64 کیلومتر و پهنای متوسط 8 کیلومتر در 50 کیلومتری 
قرار    )Zagros Folded Belt( زاگرس  چین خورده  کمربند  در  و  اندیمشک  شمال 
زمین شناسی  دیدگاه  از  پهنه  این  و  دارد  قرار  لرستان  پهنه  در  تاقدیس  این  دارد. 
رانده   – چین خورده  کمربند  در   )Talbot and Alavi, 1996( پیش آمدگی  یک 

دزفول  فروبار  از  را  آن  باالرود  مدفون  راندگی  گسل  که  می آید  به شمار  زاگرس 
چناره  تاقدیس  هسته  در   .)Pattinson and Takin, 1971( می کند  جدا  جنوب  در 
روی  بر  گورپی  و  ایالم  سازندهای  شمال  یال  در  می گیرد  قرار  سروك  سازند 
شهبازان  کشکان،  تله زنگ،  امیران،  سازندهای  ادامه  در  و  گرفته اند  قرار  سروك 
یال  در  ب(.   -4 می کنند)شکل  تکمیل  را  تاقدیس  این  رسوبات  توالی  آسماری  و 
 جنوبی بر روی سازند سروك، سازندهای گورپی، پاپده و شهبازان – آسماری قرار 

 .)Zoeram et al., 2015( گرفته اند

3- روش مطالعه 
به منظور یافتن برش چینه شناسی مناسب از سازند آسماری، پس از بررسی نقشه های 
چینه شناسي  برش هاي  صحرایی،  بازدیدهای  و  ماهواره ای  تصاویر  زمین شناسی، 
مطالعه  و  انتخاب  چین خورده  زاگرس  حوضه  از  چناره  و  امیران  تاقدیس هاي   در 
منظم  نمونه برداري  چناره  تاقدیس  و  امیران  تاقدیس  برش  در   .)3 )شکل  شدند 
با  و  برداشت  امتداد الیه ها  بر  تغییر رخساره ها و عمود  به  توجه  با  به وسیله ژاکوب 
تاقدیس  برش  از  سنگی  نمونه   140 تعداد  سنگی  رخساره  تغییرات  گرفتن  نظر  در 
آماده سازی  جهت  و  برداشت  چناره  برش  از  سنگي  154نمونه  تعداد  و  امیران 
بایوزوناسیون  و  سن  تعیین  میکروسکوپی  مطالعات  برای  و  ارسال  آزمایشگاه  به 
توسط  ارائه شده  زیستی  تجمعات  از  استفاده  با  پایان  در  گرفتند.  قرار  مطالعه   مورد 

لورسن )Laursen et al., 2009(، سن برش مورد مطالعه تعیین شده است. 

شکل 2- نقشه راه هاي دسترسي به برش هاي مورد مطالعه.
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.)Alavi, 2004( شکل 3- چینه شناسی کمربند زاگرس چین خورده در پالئوژن

شکل 4- الف( نقشه زمین شناسی سازند آسماری در برش چینه شناسی تاقدیس امیران؛ ب( نقشه زمین شناسي از تاقدیس چناره در محدوده مورد مطالعه برگرفته از نقشه 
1:100000 شرکت ملي نفت ایران. 
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4- توصیف سنگ چینه نگاری
با سازند  در برش تاقدیس چناره سازند آسماري به ستبرای 180 متر در مرز پاییني 
شهبازان به صورت ناپیوسته و همشیب قرار دارد )شکل 5( و در مرز باالیي با سازند 
گچساران به حالت همشیب قرار گرفته است )شکل 6(. سنگ شناسي سازند آسماري 
در هر دو برش چینه شناسي غالباً شامل واحدهای سنگ آهکی و سنگ آهک مارنی 

است )شکل 7(. در برش چینه شناسي تاقدیس امیران سازند آسماري با ستبرای 158 
متر از پایین به باال به 6 واحد سنگ چینه اي تقسیم مي شود )جدول 1(، و همچنین بر 
اساس ویژگي هاي سنگ چینه اي سازند آسماري در برش تاقدیس چناره به 8 بخش 

تقسیم مي شود )جدول2(. 

شکل 5- مرز زیرین سازند آسماري در برش چینه شناسی تاقدیس چناره دید به جانب جنوب باختری.

شکل 6- مرز باالیي سازند آسماري در برش چینه شناسی تاقدیس چناره دید به جانب شمال باختری.

جدول 1- مشخصات سنگ شناسي سازند آسماري در برش چینه شناسی تاقدیس امیران.

موقعیت برش چینه شناسيرنگسنگ شناسي و چینه بنديستبراواحد سنگي

      F واحد
تاقدیس امیرانکرم تا زردسنگ آهک و سنگ آهک مارنی متوسط الیه35

      E تاقدیس امیرانخاکستريسنگ آهک ستبر الیه23واحد

       D تاقدیس امیرانکرم رنگسنگ آهک و میان الیه های آهک مارنی نازك الیه15واحد

        C تاقدیس امیرانخاکستري روشنسنگ آهک متوسط تا ستبر الیه پر فسیل17واحد

B واحد
تاقدیس امیرانخاکستريسنگ آهک و سنگ آهک مارنی متوسط الیه20.5

 A تاقدیس امیرانکرم رنگآهک مارنی، سنگ آهک متوسط الیه با میان الیه آهک مارني47.5واحد
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4-1- زیست چینه نگاری سازند آسماري در برش هاي تاقدیس چناره و تاقدیس 
امیران

بار  نخستین  خوزستان  و  لرستان  مناطق  در  آسماري  سازند  زیست چینه نگاري 
مطالعه  با  مجموع  در  گرفت.  انجام   )Adams and Bourgeois, 1967( توسط  
 3 تعداد  شناسایي  و  تشخیص  به  موفق  زیرسطحي،  برش   9 و  سطحي  برش   45
و  روپلین  اشکوب هاي  تفکیک  به  موفق  اما  شدند  زون  زیر   2 و  تجمعي  زون 
زیست چینه نگاري  مطالعات  کامل ترین   )Zoeram et al., 2015( نشدند  شاتین 
 )Laursen et al., 2009( همکاران  و  الرسن  پژوهش هاي  به  مي توان   را 
 )Van Buchem et al., 2010( همکاران  و  بوچان  وان  همچنین  و  )جدول3( 

داد. نسبت 
 N 32˚ 51 ́ 45 ̋ برش چینه شناسي تاقدیس چناره با مختصات عرض جغرافیایي     

و طول جغرافیایي ̋ E 48˚ 50 ́ 47 در ابتداي آزاد راه پل زال به سمت خرم آباد قرار 
بر روي  و  بوردیگالین است  این برش داراي سن شاتین-  دارد. سازند آسماري در 
سازند شهبازان در زیر و گچساران در باال قرار دارد. این برش شامل زیست زون هاي 
شماره 4، 5 و Laursen et al., 2009( 7( است. در این برش سازند آسماري داراي 
با مختصات عرض جغرافیایي امیران  تاقدیس  برش چینه شناسي   قاعده شاتین است. 

̋  N 33 ˚ 23  ́19 و طول جغرافیایي̋  E 47˚ 57  ́26 در ابتداي شهر معموالن و در جاده 
خرم آباد- پلدختر قرار دارد. سازند آسماري در این برش داراي سن بوردیگالین است 
و بر روي سازندهاي شهبازان در پایین و گچساران در باال قرار دارد. در این برش فقط 

زیست زون شماره Laursen et al., 2009( 7( دیده مي شود.

موقعیت برش چینه شناسيرنگسنگ شناسي و چینه بنديستبراواحد سنگي

      H تاقدیس چنارهخاکستريسنگ آهک مارني با میان الیه شیل متوسط الیه20واحد

       G تاقدیس چنارهخاکستري روشنسنگ آهک متوسط تا ستبرالیه22.5واحد

       F تاقدیس چنارهکرم تا زردسنگ آهک و سنگ آهک مارنی ستبرالیه18واحد

       E تاقدیس چنارهخاکستريسنگ آهک مارني با میان الیه شیل نازك الیه20واحد

         D تاقدیس چنارهکرم رنگسنگ آهک و میان الیه های آهک مارنی متوسط الیه 18واحد

          C تاقدیس چنارهخاکستري روشنسنگ آهک متوسط تا ستبرالیه21واحد

B تاقدیس چنارهخاکستريسنگ آهک ستبرالیه28.5واحد

 A تاقدیس چنارهکرم رنگسنگ آهک مارنی متوسط تا ستبرالیه32واحد

جدول 2- مشخصات سنگ شناسي سازند آسماري در برش چینه شناسی تاقدیس چناره.

.)Wynd, 1965( و مقایسه با ویند )Laursen et al., 2009( جدول 3- جدول زون بندي
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     در هر دو برش چینه شناسي با توجه به نبود حضور روزن بران ائوسن پسین و الیگوسن 
پیشین مي توان مرز سازند آسماري با شهبازان را به صورت ناپیوسته و همشیب در نظر 
گرفت )ذبیحي زوارم، 1394(. توالي الیه هاي آهکي سازند آسماري در هر دو برش 
تعیین  به  امر کمک شایاني  این  قابل توجهي است،  فسیلي  چینه شناسي داراي غناي 
مالحظه  قابل  کف زي  روزن داران  فراواني  بین  این  در  مي کند.  مطالعه  این  در  سن 
است. جهت شناسایي و تعیین زیست زون هاي سازند آسماري در برش هاي دوگانه 
Wynd, 1965; Adams and Bourgeois, 1967;( است:  شده  استفاده  زیر  منابع   از 

)Ehrenberg et al., 2007; Laursen et al., 2009; Van Buchem et al., 2010

 Rabdorites malatyeaensis – Praerhapydionina  :1 تجمعي  زیست زون 
.delicata Assemblage zone

 Praerhapydionina و  Rabdorites malatyeaensis برخي روزن داران کف زي مانند
delicate شاخص محدوده زماني ائوسن میاني است. در برش چینه شناسي چناره شامل 

89 متر و در برش چینه شناسي تاقدیس امیران شامل 55 متر ستبرای رسوبات است. 

محتویات فسیلي شامل روزن بران کف زي در هر دو برش چینه شناسي شامل موارد 
زیر است:

 Dictyoconus indicus, Somalina stefaninii, Neotaberina neaniconica,

 Rabdorites malatyeaensis, Peneroplis planatus, Praerhapydionina delicate,

Medocia blayensis, Haymanella huberi, Neorhipidionina spiralis, Somalina sp

    این زون زیستي را مي توان معادل زون زیستي )Serra-Kiel et al., 1998( با عنوان 
?SBZ 17-18 در نظر گرفت که به ائوسن میانی نسبت داده شده است )شکل 7(. 

 Archaias asmaricus- Archaias :زیست زون تجمعي 2 در تاقدیس چناره
محتویات  اساس  بر   hensoni-Miogypsinoides complanatus Assemblage Zone

آسماري  سازند  ابتداي  از  سنگي  توالي  اول  متري   45 محدوده  در  موجود  فسیلي 
 Archaias asmaricus- Archaias زیست زون  به  مي توان  چناره  تاقدیس  برش  در 
ترکیب  شامل  زون  این  یافت.  دست   hensoni-Miogypsinoides complanatus

روزن بران زیر است: 

شکل 7- تغییرات سنگ شناسی سازند آسماری در برش هاي چینه شناسی تاقدیس امیران و تاقدیس چناره. 
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 Neorotalia sp., Austrolina asmaricus, Archaias sp., Archaias hensoni,

 Archaias asmaricus, Austrotrillina howchini, Austrotrillina sp.,

 Heterostegina sp., lepidocyclina sp., Peneroplis evolutus, Peneroplis

thomasai, Peneroplis sp., Dendritina rangi, Triloculina trigonula

     بر اساس محتواي فسیلي و موقعیت چینه شناسي مي توان این زیست زون را معادل 
زون شماره 58 وایند )Wynd, 1965( با عنوان Archaias operculiniformis zone در 
پژوهشگراني  مطالعات  اساس  بر  این زیست زون تجمعي  نظر گرفت. محدوده سني 
همکاران  و  وان بوچان  )Laursen et al., 2009(؛  همکاران  و  الرسن   همچون 
)Ehrenberg et al., 2007( همکاران  و  ارنبرگر  و   )Van Buchem et al., 2010( 

مي توان  را  زیستي  زون  این  همچنین  است.  شده  گرفته  نظر  در  شاتین  آشکوب 
و  آدامز   Archaias asmaricus-Archaias hensoni subzone زیستي  زون  معادل 
 Miogypsinoides گونه  گرفت.  نظر  در   )Adams and Bourgeois, 1967( بورژوآ 
complanatus قابل اعتمادترین گونه براي شناسایي و معرفي بایوزن هاي معرف شاتین 

بر  همچنین   .)Adams and Bourgeois, 1967; Van Buchem et al., 2010( است 
 )Ehrenberg et al., 2007( اساس مطالعات صورت گرفته توسط ارنبرگر و همکاران
شاخص   Archaias گونه   )Van Buchem et al., 2010( همکاران  و  وان بوچان  و 

مناسبي براي انتهاي شاتین است.

 Elphidium sp. 14-Miogypsina چناره:  تاقدیس  در   3 تجمعي  زیست زون 
                                                    Assemblage Zone

 Elphidium sp.14. Peneroplis evolutus, Austrotrillina howchini, Peneroplis

thomasi, Neorotalia viennoti, Dendritina rangi

     پس از بررسي محتویات فسیلي زیست زون تجمعي 3 در این پژوهش را مي توان 
 Austrotrillina howchini با عنوان )Wynd, 1965( با زون تجمعي شماره 59 وایند

zone - Peneroplis evolutus Assemblage، زیست زون تجمعي الرسن و همکاران

با   )Van Buchem et al., 2010( وان بوچان و همکاران  و   )Laursen et al., 2009(
 Miogypsina-Elphidium sp.14- Peneroplis farsensis Assemblage Zone نام 
این زون  بر اساس محتویات فسیلي  به موارد اخیر و  با توجه  معادل در نظر گرفت. 
گونه حضور  اولین  است.   آکیتانین  آشکوب  سني  محدوده  داراي  تجمعي   زیستي 

 Elphidium sp.14. در ابتداي رسوبات این بخش و نیز پایان حضور این گونه همزمان 
با ظهور گونه Borelis melo curdica نشان دهنده پایان این زیست زون تجمعي است.

  Borelis melo curdica- B. melo melo  :4 شماره  تجمعي  زیست زون 
                                      Assemblage Zone

این زیست زون دومین زون تجمعي است که در هر دو برش چینه شناسي وجود دارد. 

محتواي فسیلي این زون عبارت است از:
 Borelis melo curdica, Dendritina rangi, Triloculina trigonula,

 Schlumbergerina sp., Pyrgo sp.1, Peneroplis evulutus, Rotalia viennota,

Ammonia beccarii, Peneroplis sp., Discorbis sp

 )Wynd, 1965( وایند   61 شماره  زون  با  معادل  تجمعي  زیست زون  این       
بورژوا  و  آدامز  تجمعي  زیست زون   ،Borelis melo curdica zone عنوان   با  
Borelis melo curdica- عنوان  با   )Adams and Bourgeois, 1967(

همکاران  و  الرسن  اساس  بر  است،   Meandropsina iranica Asemblage Zone 

 )Van Buchem et al., 2010( همکاران  و  بوچان  وان  )Laursen et al., 2009(؛ 
تجمعي  زیست زون  این  سن   )Ehrenberg et al., 2007( همکاران  و  ارنبرگر  و 
آسماري،  سازند  روي  بر  گرفته  انجام  مطالعات  تمام  است.  بوردیگالین  آشکوب 
 Borelis melo melo شروع بوردیگالین را منطبق بر ظهور هر کدام از دو زیر گونه
 Wynd, 1965; Adams and Bourgeois, 1967;( مي دانند   and B.melo curdica

.)Ehrenberg et al., 2007; Van Buchem et al., 2010

5- توصیف زیست چینه نگاري
ایزوتوپ  چینه شناسي  اساس  بر   )Ehrenberg et al., 2007( همکاران  و  ارنبرگر 
استرنسیم به بررسي دقیق سازند آسماري پرداختند. بر این اساس سن بخشی از سازند 
الیگوسن  با سن جدید  را  مي شد  نظر گرفته  در  میوسن  آن  از  پیش  تا  که  آسماري 
معرفي کردند. در این مطالعه آخرین حضور جنس ummulites را یک میلیون سال 
پیش از پایان روپلین در نظر گرفتند. آخرین حضور جنس Archaias را مطابق پایان 
شاتین و همچنین نخستین حضور جنس Miogypsina را منطبق بر پایاني ترین بخش 
شاتین مي دانند. همچنین در صورتي که یک توالي فاقد حضور Miogypsina باشد 
و حاوي آخرین حضور Archaias و اولین حضور   Borelis melo curdicaباشد را 
مطابق با آشکوب آکي تانین مي دانند. بر اساس موارد گفته شده در باال و با مقایسه 
 )4 )جدول  مي شود  مشخص  دوگانه  برش هاي  در  آسماري  سازند  زیست زون هاي 
Bartonian و عدم  میاني،  ائوسن  با سن  انتهاي سازند شهبازان  که زیست زون 1 در 
وجود روزن بران شاخص مربوط به ائوسن پایاني در هر دو برش چینه شناسي و البته 
نبود الیگوسن پیشین مربوط به آشکوب هاي Periabonian و Rupelian در تاقدیس 
چناره، نشان از وجود ناپیوستگي هم شیب و نبود رسوبگذاري در مرز زیرین با سازند 

شهبازان دارد. 
     بر اساس وان بوچان و همکاران )Van Buchem et al., 2010( حضور روزن بران 
سن  نشان دهنده  نومولیتیدها  حضور  بدون   Lepidocyclina )Eulepidina( کف زي 
شاتین است. از طرفي زون تجمعي 2 در برش چناره داراي همین ویژگي بوده که 

معرف سن الیگوسن پایاني Chattian است. 

جدول 4- مقایسه برش هاي مطالعه شده براساس زیست زون هاي ارائه شده توسط الرسن و همکاران )Laursen et al., 2009( و وان بوچان و همکاران
.)Van Buchem et al., 2010(
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شکل 8- الف( تغییرات زیست چینه نگاري سازند آسماري در برش تاقدیس امیران؛ ب( تغییرات زیست چینه نگاري سازند آسماري در برش تاقدیس چناره.

زون  گرفت.  نظر  در   Archaias شاخص  گونه هاي  انقراض  با  زون  این  باالیي  مرز 
تجمعي 3 با سن میوسن آغازین Aquitanian فقط در برش چینه شناسي تاقدیس چناره 
برش  Burdigalian در هر دو  با سن   4 پایان زیست زون تجمعي  دیده مي شوند. در 

چینه شناسي تاقدیس امیران و تاقدیس چناره مشاهده شد )شکل 8- الف و ب(. 
)Fichtel and Moll, 1798( Borelis melo curdica اولین ظهور گونه شاخص     

نشانگر آغاز Burdigalian است. طبیعتاً قابلیت تطابق زماني در این محدوده براي هر 
بازنگري که توسط  با مطالعه و  مقایسه  را ممکن مي سازد. در  دو برش چینه شناسي 
نیک فرد و همکاران  )Nikfard et al., 2020( بر روي داده هاي تحت االرضي سازند 
آسماري مربوط به تعداد 28 چاه نفتي در حوضه هاي فروافتادگي دزفول و ایذه انجام 
گرفته، تفاوت چنداني بین محتواي فسیلي و بایوزوناسیون سازند آسماري در محدوده 
قابل  مورد  تنها  نمي شود.  دیده  ایذه  زون  و  دزفول  فروافتادگي  با  لرستان  ساختاري 
اشاره به تفاوت مربوط به بایوزون آشکوب Aquitanian است به طوري که در مطالعه 
 Elphidium sp. 14-Miogypsina Assemblage  با زیست زون این محدوده  حاضر 
همکاران   و  نیک فرد  اساس  بر  در  که  حالي  در  مي شود  معرفي  و  مشخص   Zone

)Nikfard et al., 2020( در فرو افتادگي دزفول و زون ایذه محتوي فسیلي، معرف 

و   Miogypsina spp. Interval Zone بایوزون هاي  اساس  بر   Aquitanian آشکوب 
Dendritina rangi partial Range Zone ارائه مي شود. 

و  وزیری مقدم  توسط  که  لرستان  ناحیه  در  پیشین  مطالعات  با  مقایسه  اساس  بر       
 همکاران )1393( در برش هاي معموالن، سپیددشت، دهلران و کبیرکوه- دره شهر

انجام گرفته این گونه بر مي آید که تغییرات سني رخساره آهکي سازند آسماري از 
تا   شهر(  دره  )کبیرکوه-   لرستان  ناحیه  باختر  جنوب  در  )روپلین(  الیگوسن  ابتداي 
خاوري  شمال  در  معموالن  و  سپید دشت  برش هاي  در  )بوردیگالین(  میاني  میوسن 
از جنوب  تغییرات سني سازند آسماري  ناحیه لرستان متغیر است. در پژوهش اخیر 
قابل  امیران  تاقدیس  مزبور،  ناحیه  مرکز  بخش  تا  چناره(  )تاقدیس  لرستان  ناحیه 
انطباق و مؤید مطالعات گفته شده در باال  است )جدول 5(. طبیعتاً از مقایسه سازند 
مي شود  استنباط  اینگونه  امیران  تاقدیس  و  چناره  تاقدیس  برش هاي  در  آسماري 
از  کهن تر  )شاتین(  چناره  برش  در  آسماري  سازند  توالي  قاعده  سني  لحاظ  از  که 
رسوبي  چرخه  انتهاي  که  است  حالي  در  این  است.  )بوردیگالین(  امیران  برش 
پایان  زمان  هم  صورت  به  بوردیگالین  پایان  چینه شناسي  برش  دو  هر  به   مربوط 

مي یابد )شکل 8- الف و ب(.



ویژگی های چينه نگاری سازند آسماری در برش تاقدیس چناره و مقایسه با برش تاقدیس اميران ..../پيمان رجبي و همکاران/علوم زمين 1401، 32 )4(: 177 تا 192

186

ادامه شکل 8- ب
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جدول 5- مقایسه برش هاي مورد مطالعه با پژوهش هاي قبلي مشابه در ناحیه لرستان

تاقدیس  و  چناره  تاقدیس  برش هاي  در  آسماري  سازند  مقایسه   -6
امیران

بر روي سازند آسماري  این مطالعه و دیگر مطالعات مشابه که  قابل توجه در  نکته 
سمت  از  رسوبگذاري  زماني  محدوده  بودن  کامل تر  نشانگر  همگي  گرفته  صورت 
جنوب زاگرس به سمت شمال است در واقع هر چه از خوزستان و فروافتادگي دزفول 
به سمت شمال حوضه لرستان مي رود رسوبگذاري سازند آسماري نسبتا" تأخیري و 
در نهایت فقط به آشکوب بوردیگالین ختم مي شود )شکل 9(. با توجه به اینکه گسل 
باالرود مرز فروافتادگي دزفول و حوضه لرستان به شمار مي رود شاید این اختالف 
رسوبگذاري در دو زیر حوضه را بتوان به عملکرد این گسل در محدوده مورد مطالعه 
نسبت داد. گسل باالرود با روند خاوری- باختری در مرز بین زون لرستان در شمال و 
زون فروافتادگی دزفول در جنوب واقع شده و یک زون گسلی پی سنگ فعالی است 
که به عنوان رمپ جانبی مایل در نظر گرفته شده که در تنوع رخساره ها و ستبرای 
توالی در دو طرف آن تأثیر گذاشته است )Sepehr et al., 2006(. در واقع نبود توالي 
نزدیک آن که  برش هاي  و  امیران  تاقدیس  برش چینه شناسي  رسوبات آکیتانین در 
توسط دیگر پژوهشگران انجام گرفته سوال اصلي این پژوهش و موارد مشابه است 
که مي توان به دالیل زمین ساختي براي این پدیده اشاره کرد که البته نیازمند مطالعات 

اختصاصي تکتونواستراتیگرافي است. 

7- نتیجه گیری
نهشته های سازند آسماری در برش چینه شناسی تاقدیس چنار واقع در جنوب حوضه 
مرکزي حوضه  بخش  در  امیران  تاقدیس  چینه شناسي  برش  در  و  متر    180 لرستان 

زاگرسحوضه رسوبي

  Sub-Basin زاگرس چین خوردهزاگرس چین خوردهزاگرس چین خوردهزاگرس چین خوردهزیرحوضه

   Zone لرستانلرستانلرستانلرستانپهنه

 Subzone لرستان مرکزيلرستان جنوبيلرستان مرکزيلرستان جنوبيزیرپهنه

)Zoeram et al., 2015()Vaziri-Moghaddam et al., 2010(پژوهش حاضرپژوهش حاضرپژوهشگر )سال(

معموالنپل زالمعموالنپل زالنام بُرش چینه شناسی

سرکانچنارهامیرانچنارهنام تاقدیس

سنگ آهک دولومیتيسنگ آهک و دولومیتي سنگ آهک مارنيسنگ آهکسنگ شناسی

18015830569.5ستبرا ) متر(

شهبازانشهبازانشهبازانشهبازانسازند پایینی

گچسارانگچسارانگچسارانگچسارانسازند باالیی

همشیب و ناپیوستههمشیب و ناپیوستههمشیب و ناپیوستههمشیب و ناپیوستهنوع مرز زیرین

همشیب و ناپیوستههمشیب و ناپیوستههمشیب و ناپیوستههمشیب و ناپیوستهنوع مرز زبرین

بوردیگالینشاتین-بوردیگالینبوردیگالینشاتین- بوردیگالینسن

لرستان در جنوب باختری خرم آباد با ستبرای 158 متر و سنگ شناسی عمدتا" الیه هاي 
آهکي متوسط تا ستبر، آهک ماسه ای با میان الیه هایی نازك از مارن و شیل است. 

     مرزهای پایین و باال در هر دو برش چینه شناسي به صورت همشیب و ناپیوسته بر روي 
سازند شهبازان و در زیر سازند تبخیري گچساران به صورت همشیب دیده مي شوند.

     بر اساس مطالعات ریزچینه نگاری تعداد 4 زون تجمعی در هر دو برش چینه شناسي 
مطالعه و شناسایي شد که 3 زیست زون مربوط به برش تاقدیس چناره و 1 زیست زون 

مربوط به برش تاقدیس امیران است.
     بر اساس مطالعه بر روي سازند آسماري در برش هاي تاقدیس چناره و تاقدیس 
امیران از لحاظ سني قاعده توالي سازند آسماري در برش چناره )شاتین( کهن تر از 

برش امیران )بوردیگالین( است.
     بر اساس این پژوهش و مقایسه با پژوهش هاي پیشین تغییرات سني سازند آسماري 
در ناحیه لرستان از جنوب حوضه تا شمال ناحیه مزبور از الیگوسن )شاتین( در جنوب 

تا میوسن پیشین )بوردیگالین( در شمال متغیر است.
     از مقایسه هر دو برش چینه شناسي اینگونه بر مي آید که از بخش هاي جنوبي حوضه 
به سمت شمال حوضه لرستان، نبود آشکوب آکي تانین را مي توان به عملکرد گسل 
باالرود و فعالیت هاي زمین ساختی ناشي از عملکرد آن نسبت داد چرا که در مطالعات 
فروافتادگي دزفول ژرفای  بر روي رخنمون هاي سازند آسماري در  صورت گرفته 
حوضه و ستبرا و سن آن به نسبت کامل تر از رخنمون هاي باالتر از گسل نامبرده در 

حوضه لرستان است.
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شکل 9- مقایسه و تطبیق سازند آسماري در برش هاي تاقدیس چناره و تاقدیس امیران.
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1: Dendritina rangi, Greig 1935., )Axial section, sample number: P.R-85(; 2: Dendritina rangi, Greig 
1935., )Equatorial section, sample number: P.R-97(. 3 & 4: Pyrgo sp. )Axial section, sample number:  
P.R-101 & 108(; 5: Peneroplis sp., Henson, 1950., )Axial section, sample number: P.R-90(; 6: Peneroplis evolutus 
Henson )subaxial section, sample number: P.R-88(; 7: Austrotrillina howechi , Schlumberger 1893. )Transvers 
section, sample number: P.R-114 (; 8: Elphdium sp. Montfort, 1808 )Axial section, sample number: P.R-68(;  
9: Miogypsinoides complanatus Schlumberger 1900., )Axial section, sample number: P.R-74(; 10: Borelis melo )Fichtel 
& Moll 1798(, curdica )Riechel, 1937( )Axial section, sample number: P.R-135(; 11:Austrotrillina asmariensis, 
Adams,1968., )Axial section, sample number: P.R-88(., 12: Borelis melo melo , Fichtel & Moll 1798, )Axial section, 
sample number: P.R-139(., 13: Heterostegina sp. d'Orbigny, 1826., )Longitudal section, sample number: P.R-8(., 14: 
Praerhapydionina sp.Van wessem, 1943 )transverse section, sample number:(; 15:Triloculina trigonula,  Lamarck, 
1804., )Axial section, sample number: P.R-55(., 16: Austrotrillina howchini, Schlumberger, 1893., )transvers 
section, sample number: P.R-48(., 17: Neorotalia viennoti Greig 1935.)Equatorial section,  sample number: P.R-35(.,  
18: Archaias asmaricus, Smout & Eames, 1958., )Axial section, sample number: P.R-25(., 19: Archaias hensoni, 
Smout & Eames, 1958., )Axial section, sample number: P.R-24(., 20: Triloculina tricarinata, d'Orbigny, 1826., 
)Axial section, sample number: P.R-70(. 21: Amphistegina sp., d'Orbigny, 1826., )Axial section, sample number: 
P.R-40(.,22: Schlumbergerina sp. Hottinger 1993., )Axial section, sample number:P.R-130(., 23: Ammonia 
beccari, Linnaeus, 1758 )Axial section, sample number: P.R-100(.,  24: Operculina complanata, Defrance, 1822 
)Axial section, sample number: P.R-100(., 25: Lepidocyclina )Eulepidina( dilatata )Michelotti, 1861(, )Axial 
section, sample number: P.R-35(., 26: Lepidocyclina )Nephrolepidina( H. Douvillé, 1911 )Axial section, sample  
number: P.R-47(.

Plate 1
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The Asmari carbonate formation in Lorestan is seen in the form of a medium to the thick limestone-rich 

layer of benthic foraminifera and often as a rock formation. In this study, the stratigraphic sequence 

of Asmari carbonate formation in the Chenareh Anticline section located in the south of Lorestan 

basin and Amiran Anticline section located in the middle part of Lorestan basin were studied in terms 

of lithology and micro biostratigraphy. The thickness of the Chenareh Section was 180 meters and 

the Section of Amiran Anticline was 158 meters. In total, more than 290 thin sections of both were 

prepared and examined in the laboratory. The results of fossil studies based on the expansion of 

foraminifera finally lead to the introduction and presentation of 1 Assemblage biozone in the Amiran 

anticline section and 3 Assemblage biozones related to the Chenareh anticline stratigraphic section. 

Accordingly, the age of the Asmari Formation is in the Chenareh section is Oligo-Miocene )Chattian-

Bordigalian( and in the Amiran section is Miocene )Bordigalin(. According to the lithostratigraphic 

studies, the border of the Asmari Formation in both sections of Chenareh and Amiran with Shabazan 

Formation is progressive-continuous and discontinuous, and in both sections of the upper boundary 

with Gachsaran Formation can be seen in the same way as evaporative sediments.
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