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1دانشجوی دکترا ،گروه زمینشناسی ،واحد شیراز ،دانشگاه آزاد اسالمی؛ گروه زمینشناسی ،واحد علوم و تحقیقات فارس ،دانشگاه آزاد اسالمی ،شیراز ،ایران
2دانشیار ،گروه زمینشناسی ،دانشگاه لرستان ،خرم آباد ،ایران
3استاد ،گروه زمینشناسی ،واحد دماوند ،دانشگاه آزاد اسالمی ،دماوند ،ایران
تاريخ دريافت1394 /10 /23 :

تاريخ پذيرش1395 /06 /14 :

چكيده
سازند شهبازان در طی زمان ائوسن میانی تا پسین در حوضه پیشبوم لرستان و بخشهای شمال خاوری فرورفتگی دزفول انباشته شده است .به منظور مطالعه چینهنگاری این سازند

چهار برش سطحی (یال شمال خاوری تاقدیس لنگر ،یال جنوب خاوری تاقدیس چناره ،یال شمال خاوری تاقدیس مالهکوه و یال جنوب باختری تاقدیس پشت جنگل) انتخاب

شد .در یال شمال خاوری تاقدیس لنگر و تاقدیس چناره ،سازند شهبازان از سنگآهک و میانالیههای دولومیتی تشکیل شده است .در بقیه مناطق لرستان مانند تاقدیس مالهکوه و
پشت جنگل ،این سازند متشکل از الیههای دولومیتی با میانالیههای نازک سنگآهکی است .در این مناطق سازند های شهبازان و آسماری ویژگی ریختشناسی مشابهی دارند

و چون تفکیک آنها مشکل است؛ با نام شهبازان -آسماری نامیده می شوند .بر پایه روزن بران کف زی شناسایی شده در تاقدیس چناره و لنگر ،دو زیستزون به سن ائوسن میانی
تا پسین (بارتونین -پریابونین) شناسایی شد .در تاقدیس ماله کوه ،بخش پایینی سازندهای شهبازان -آسماری دولومیتی است؛ ولی بخشهای باالیی دارای سنگآهکهای دارای

روزن برانی به سن میوسن پیشین (آکیتانین -بوردیگالین) هستند .در تاقدیس پشت جنگل ،بخش های پایینی و میانی سازند های شهبازان -آسماری دولومیتی ولی در بخش باالیی

دارای ریزفسیل های بسیار کمی است که تا کنون از الیه های چاتین تا بوردیگالین سازند آسماری گزارش شده اند.
کلیدواژهها :چینهنگاری ،سازند شهبازان ،ائوسن میانی ،ائوسن پسین ،حوضه لرستان.
*نویسنده مسئول :ایرج مغفوری مقدم

 -1پیشنوشتار
رویدادهای کوهزایی کرتاسه پسین در همه ایران تأثیرات شگرفی داشته
است .به طوری که پیکرشناسی امروزی ایران حاصل این رویدادهاست
(آقانباتی .)1383 ،تحت تأثیر این رویدادها گسل های پیسنگی حوضه پیش بوم
زاگرس دوباره فعال شده و این حوضه را به چندین حوضه کوچک تر تفکیک کردهاند
( .)Sherkaty and Letouzey, 2004پیشینه چینه نگاری و رسوبگذاری این
حوضه های پیشبوم جدید ،تحت تأثیر تغییر ات جهانی سطح دریاها و ویژگیهای
زمین ساختی آنها بوده است .برای نمونه ،رسوبات حاصل از فرسایش ارتفاعات
باال آمده در زاگرس مرتفع موجب انباشته شدن نهشته های سازند امیران شد .زمان
رسوب گذاری این سازند در مجاورت راندگی زاگرس (خاور و شمال حوضه
لرستان) کرتاسه پیشین تا پسین و به سوی مرکز لرستان (محل برش الگو) کرتاسه
پسین تا پالئوسن میانی است .در پیرامون راندگی زاگرس ،رخساره این سازند
توربیدایت است که با کاهش ژرفا (حاصل تداوم نیروهای فشاری) به رخساره های
کم ژرفا تر مانند رودخانهای تبدیل می شود که در مناطقی مانند سپیددشت دارای اثر
فسیلهای خاص مناطق خشکی مانند رددینوزورهاست (یوسفی و همکاران.)1391 ،
به سوی مرکز حوضه لرستان ،رخساره این سازند ژرف تر می شود و در امتداد
کبیرکوه ،شیلهای ارغوانی (میان سازند گورپی و پاپده) جای آن را می گیرد .در
زمان پالئوژن ،بخش ژرف ( )Foredeepحوضه لرستان را سازند پابده ،بخش کم ژرفا
و حاشیه ای را سازندهای تله زنگ و شهبازان و نواحی رأس گوهای ()Wedge top
این حوضه را سازندکشکان می ساختند.
سازند شهبازان یک واحد کربناته است که تنها در حوضه لرستان و بخش

شمال خاوری فرو رفتگی دزفول گسترش دارد .برش نمونه این سازند در جنوب
خاوری حوضه لرستان (شمال خاور استان خوزستان) در تنگ  2و در حدود 4/5
کیلومتری جنوب خاوری ایستگاه تله زنگ در راهآهن درود -اندیمشک به همراه
برش نمونه سازند تلهزنگ و به مختصات جغرافیایی و ' 48º 42طول خاوری و
" 32º 47' 38عرض شمالی توسط ( James and Wynd (1965انتخاب شد .در بیشتر
مناطق لرستان این سازند با سازند آسماری ویژگی های ظاهری مشابهی دارند؛ به طوری
که تفکیک آنها از یکدیگر در مشاهدات صحرایی مشکل است .به این دلیل با نام
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شهبازان -آسماری نقشهبرداری می شوند ( .)Liewellyn, 1974در مورد چینه نگاری
و به ویژه ،ویژگی های زیست چینه نگاری این سازند تاکنون مطالعه جامعی صورت
نگرفته است و مقاالت محدودی که در مورد سازند شهبازان در حوضه لرستان وجود
دارد ،بیشتر در مورد دیاژنز و ویژگی های رسوبشناسی این سازند است که میتوان
به عبدی و آدابی ( )1388اشاره کرد .قنبرلو و همکاران ( )1394زیستچینه نگاری
سازندهای شهبازان و آسماری را در چاه شماره  3میدان نفتی قلعه نار در شمال خاور
فرو رفتگی دزفول مطالعه کردند و بر پایه پراکندگی روزن بران کف زی سن لوتتین
پیشین تا پریا بونین (ائوسن میانی تا ائوسن پسین) را برای سازند شهبازان در این چاه
در نظر گرفتند .هدف این پژوهش ،مطالعه این سازند و شناسایی تغییرات محتویات
روزن بران آن در حوضه لرستان است.
 -2روش مطالعه و راههای دسترسی
پس از بازديد صحرايي از نواحی مورد مطالعه ،بهترين برش انتخاب و اندازهگيري ستبرا با
ژاكوپ استاف انجام شد .در برداشت نمونههاي صحرايي سعي شد با هر تغيير سنگشناسی،
یک نمونه برداشت شود .در مجموع  531نمونه در طول  1197/2متر ،برای تهيه مقطع
نازك ميكروسكوپي برداشت شد .برای شناسایی ریز فسیلها از منابع مختلفی مانند
(BouDagher-Fadel (2012), Rahaghi (1973, 1976, 1980 and 1983
( Loeblich and Tappan (1988), Kalantari (1976 and 1986و كالنتری ()1371
استفاده شده است .برای زونبندی زیستی نیز از زونبندی زیستی
( Serra-Kiel et al. (1998استفاده شد .در این پژوهش چهار برش سطحی از سازند
شهبازان جهت بررسی انتخاب شد (شکل .)1
 برش یال شمال خاوری تاقدیس لنگر :مختصات این برش '' 48˚ 41' 58طولخاوری و '' 32˚ 47' 37عرض شمالی است.
 برش تاقدیس چناره :این برش با مختصات ''  48˚ 06 ' 47طول شمالی و''  32˚ 51 ' 29عرض خاوری در  105کیلومتری سوی جنوب خرمآباد ،و تقریباً
در انتهای آزادراه خرمآباد -پل زال و در یال جنوب خاوری تاقدیس چناره
قرار دارد.
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 برش تاقدیس ماله کوه :این برش در  110کیلومتری سوی جنوب خاوریشهر خرمآباد و ده کیلومتری شمال پلدختر با مختصات '' 47˚ 42' 38طول شمالی و
'' 33˚ 9' 1عرض خاوری در یال شمال خاوری تاقدیس ماله کوه قرار گرفته است.
 برش تاقدیس پشت جنگل (دارابی) :این برش با مختصات '' 33˚ 37' 8عرضشمالی و '' 47˚ 36' 10طول خاوری ،در شمال شهرکوهدشت (در روستای دارابی) و
یال جنوب باختری تاقدیس پشت جنگل قرار گرفته است .راه دسترسی به این منطقه
در  5کیلومتری جاده خاکی کوهدشت به روستای دارابی قرار گرفته است.
 .1 -2برش تاقدیس لنگر
در محل برش لنگر ،سازند شهبازان  309/7متر ستبرا دارد و با ناپیوستگی روی سازند
کشکان در زیر سازند آسماری قرار می گیرد (شکل  -2الف) .سازند شهبازان را در
این برش میتوان به  10واحد سنگی تفکیک کرد (شکل  )3که به ترتیب عبارتند از:
 واحد اول  26/40متر ستبرا دارد و شامل سنگ آهک و آهک مارنی ستبرالیه وتودهای ،همچنین دارای فسیل است.
 واحد دوم  3/10متر ستبرا دارد و بیشتر شامل سنگ آهک و آهک دولومیتیخیلی ستبرالیه به رنگ قهوهای تیره است.
 واحد سوم  18/70متر ستبرا دارد و شامل چینههای ستبری از سنگ آهک دولومیتیهمراه با دوکفه ای فراوان است.
 واحد چهارم  16/50متر ستبرا دارد و بیشتر شامل سنگ آهک دولومیتی باالیهبندی منظم به رنگ خاکستری روشن است.
 واحد پنجم  16/90متر سنگ آهک دولومیتی با الیهبندی منظم به رنگخاکستری تیره است.
 واحد ششم شامل  15متر سنگ آهک دولومیتی با الیه هایی از ماسه سنگ والیهبندی منظم است.
 واحد هفتم  23/60متر ستبرا دارد و بیشتر از سنگآهک مارنی توده ای با خللو فرج فراوان تشکیل شده است.
 واحد هشتم  32/70متر سنگ آهک دولومیتی تودهای با الیهبندی منظم است. واحد نهم  150/80متر ستبرا دارد و شامل سنگآهک دولومیتی توده ایمارندار با الیه بندی منظم ،بدون خلل و فرج ،به رنگ خاکستری تیره و قهوه ای تیره
تا روشن است.
 واحد دهم  6متر ستبرا دارد و شامل سنگ آهک مارنی و بهصورت یک واحدواریزه ای و فرسوده با خلل و فرج است.
قاعده سازند آسماری دارای روزن برانی با پوسته پورسوالنوز است که می توان
به  Nummulite vascus, N.intermediusاشاره کرد .این مجموعه زیستی بر پایه
زون بندی زیستی ( Laursen et al. (2007نشاندهنده سن الیگوسن پیشین (روپلین)
است.
با وجود دولومیتی شدن ،بخش های گستردهای از سازند شهبازان ،هنوز دارای
نمونههای فراوانی از روزن بران هستند که می توان آن را به دو مجموعه فسیلی
تفکیک کرد .مجموعه باالیی عبارتند از:

Orbitolites sp., Lockartia sp., Alveolina sp., Somalina sp., Gypsina sp.,

Asterigerina sp., Discocyclina sp., Nummulites fabiani, N. striatus,

Robulus sp., Assilina sp., Haklyardia sp.

N. subatacicus, Planorbulina sp., Spiroclyypeus sp., Triloculina trigonata

محدوده سنی  Nummulits fabianiتوسط ( Racey (1995در شمال عمان،
( Boukhary et al. (2005در امارت متحده عربی و ( Hottinger (2007پریابونین
گزارش شده است .گونه  N. striatusاز نهشته های پریابونین مصر ()Cuvillier, 1930
و جنوب فرانسه ( )Douville, 1919گزارش شده است .بنابرین میتوان سن
بخش باالیی سازند شهبازان در برش لنگر را پریابونین (ائوسن پسین) در
نظر گرفت که معادل زون زیستی  Serra-Kiel et al. (1998) SBZ19است.
قنبرلو و همکاران ( )1394این مجموعه زیستی را با نام زون زیستی
 Nummulites fabianiاز بخش های باالیی سازند شهبازان در میدان نفتی قلعه نار
معرفی کردند.
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روزن بران بخش زیرین عبارتند از:
Alveolina eliptica, A.solida, Lohkartia sp., Orbitolites sp., Periloculina sp.,
Planorbulina sp., Quinqueloculina sp., Spirllina sp., Ditrupa sp.
(Trace Fossil), Lithothaamnium sp. ( Red Algae). Somalina stefaninii.

سن این مجموعه فسیلی را به علت موقعیت چینه نگاری که دارد (در زیر زیست زون
 SBZ19به سن پریابونین) ،می توان بارتونین (اواخر ائوسن میانی) در نظر گرفت .در
میان این مجموعه فسیلی جنسهای  Lohkartia sp., Orbitolites sp.,وجود دارند
که آخرین محدوده چینه نگاری آن بارتونین است ( .)BouDagher- Fadel, 2012
(Wynd (1965
مجموعه فسیلی اول مطابق با زیست زون 51
( )Nummulites – Alveolina Assemblage Zone, 51است .مجموعه فسیلی دوم نیز
مطابق با زیست زون  )Somalina subzone, 48) Wynd (1965( 48است.
 .2 -2برش تاقدیس چناره

سازندهای شهبازان -آسماری در برش تاقدیس چناره در پل زال (منتهیالیه آزادراه
خرمآباد -پل زال) 422 ،متر ستبرا دارند (شکل  294 .)4متر قاعده اين برش متعلق به سازند
يگيرد .ظهور ا ّولين
شهبازان است .اين بخش بهطور تدريجي روي سازند پابده قرار م 
اليههاي سنگآهكي -دولوميتي در ميان مارنهاي باالیی سازنده پابده ،به عنوان قاعده
سازند شهبازان در نظر گرفته شده است .مرز بااليي سازند آسماري با سازند گچساران
كام ً
ال مشخص است و در زير اولين اليههاي تبخيري گچساران قرار دارد (شکل  -2ب).

سازند شهبازان متشکل از اليههاي سنگ دولومیتي و سنگآهكي است كه در
روی زمین و در مياناليههاي سنگآهكی آن ،پوسته آلوئولينا به خوبی دیده می شود.
مرز سازند آسماري و شهبازان را نمی توان در روی زمین به راحتی شناسایی کرد؛ چرا
که بخش باالیی سازند شهبازان و بخش زیرین سازند آسماری از سنگآهکهایی
با ظاهری کام ً
ال هم شکل ساخته شده اند .تنها با دالیل دیرین شناسی می توان این مرز
را مشخص کرد .به سوی باال ،اليههاي آسماري از آهكهاي متوسطاليه تا ستبراليه
خاکستری رنگ تشکیل شده است و در میان آنها چندين سطوح انقطاع رسوبي مانند
تجمع فراوان فابريك آشفتگي زيستي ( )Bioturbutionديده ميشود .به نظر ميرسد
اليهبندي سازند شهبازان نازكتر از سازند آسماري و رنگ آن روشن تر است.
محتويات فسيلي سازند شهبازان در این برش را می توان به دو بخش تفکیک کرد.
بخش باالیی معادل زون زیستی  Serra-Kiel et al. (1998) SBZ19به سن پریابونین
زیستزون
با
مطابق
فسیلی
مجموعه
این
است.
 )Nummulites – Alveolina Assemblage Zone, 51) Wynd (1965( 51است.
مهم ترین روزن بران آن عبارتند از:
fabiani,

Amphistegina sp., Gypsina sp., Idalina sp., Nummulites
N. Atacicus, Robulus sp., Periloculina sp., Quinqueloculina sp.

بخش زیرین سازند شهبازان در این برش شامل روزن بران زیر است که نشان دهنده
سن بارتونین و زون زیستی  SBZ18هستند .این مجموعه فسیلی مطابق با زیستزون
 )Somalina subzone, 48) Wynd (1965( 48است:

 .3 -2برش تاقدیس پشت جنگل (دارابی)

سازندهای شهبازان -آسماری در تاقدیس پشتجنگل (روستای دارابی در شمال شهر
کوهدشت) 289 ،متر ستبرا دارند (شکل )5؛ که با مرز مشخص روی سازند کشکان و
در زیر سازند گچساران قرار میگیرند (شکل  -2پ) 145 .متر بخشهای پایینی این
برش دولومیت با میانالیههای بسیار نازک مارنی است که فسیل ندارد 144 .متر باالیی
از سنگآهک ،سنگآهک دولومیتی و دولومیت تشکیل شده که دارای فسیلهای
بسیار کم و با حفظشدگی ضعیفی است؛ برخی از آنها که شناسایی شدهاند عبارتند از:
Austrotrillina sp., Borelis sp., Quinqulocolina sp., Peneroplis evolutus,
Discorbis sp., Globigerina sp., Dendritina sp., Miliolina sp., Spirolina sp.,
Textularia sp., Triloculina sp. , Valvulinid sp., Tubucellaria sp., Pelecypoda

اعظم عبدلنیا و همکاران

این مجموعه فسیلی به سازند آسماری تعلق دارد ولی نمی توان بهطور دقیق سن
آن را برآورد کرد .بر پایه زون بندی زیستی ( Wynd (1965و (Laursen et al. (2009
مجموعه فسیلی باال در الیه های چاتین تا بوردیگالین دیده می شود .بنابرین سن
این مجموعه چاتین تا بوردیگالین در نظر گرفته می شود .اما نکته مهم شباهت های
زیاد بخش های قاعدهای رخنمون سازندهای شهبازان -آسماری در تاقدیس پشت
جنگل (سازند شهبازان) با بخش های باالیی و فسیلدار (سازند آسماری) است.
به نظر می رسد که دولومیتی شدن سازند شهبازان در سازند آسماری نیز در این برش
تأثیر کرده است.
 .4 -2برش تاقدیس ماله کوه

سازندهای شهبازان -آسماری در برش مالهکوه  269متر ستبرا دارند و بهطور ناپیوسته
و همشیب روی سازند کشکان و بهطور همشیب و تدریجی زیر سازند گچساران قرار
گرفتهاند (شکل  -2ت)؛ این برش به سه واحد چینهنگاری قابل تفکیک است (شکل :)6
 واحد اول  169متر ستبرا دارد و متشکل از الیه های نازک تا متوسطالیهدولومیتی است که در ستبرا  10تا 11متری و  45تا  55متری سنگآهکی و در ستبرا
 70تا  73متری مارنی است .از این بخش  75نمونه سنگی از شماره  b -1تا b -75
برداشت شده است .باالی آخرین الیه دولومیتی به عنوان قاعده سازند آسماری در
نظر گرفته شده است .سازند آسماری بر پایه ستبرای الیهها به دو واحد سنگچینهای
قابل تفکیک است .الیهبندی واحد یک نسبت به واحد دوم ستبر تر است.
 واحد دوم (بخش زیرین :تناوب سنگآهک تودهای تا ستبرالیه) :این بخش درحدود  38متر ستبرا دارد و بیشتر از سنگآهکهای خاکستری رنگ تودهای و
ستبرالیه تشکیل شده است .سنگآهکهای مارنی درون این بخش دارای گسترش
محدود و بهصورت بسیار نازکالیه هستند و گسترش چندانی ندارد .از این بخش 15
نمونه سنگی از  b - 76تا b - 90برداشت شده است.
 واحد سوم (بخش باالیی :سنگآهک نازکالیه تا متوسطالیه) :ستبرای این بخش 61متر است .سنگآهک دولومیتی در این واحد دیده نمی شود و بهطور چیره شامل
سنگآهک نازک تا متوسطالیه و میانالیههای مارنی به رنگ خاکستری است.
میزان فسیلهای پراکنده در الیههای این بخش نسبت به بخش های دیگر بیشتر است.
در پایان ،این واحد به رسوبات تبخیری تبدیل می شوند که نشاندهنده پایان یافتن
رسوبات سازند آسماری و شروع سازند گچساران است .از این بخش  35نمونه
سنگی ازشماره  b -91تا  b -126برداشت شده است.
گوناگونی روزن بران واحد  3بسیار کم است؛ ولی حضور گونه
 Borelis melo meloسن میوسن پیشین (بوردیگالین) را نشان میدهد و معادل
زیستزون تجمعی  Borelis melocurdica- Borelis melo meloطبق زیستزون
( Laursen et al. (2009است.
واحد  2دارای سنگآهکی است که گوناگونی فسیلی آن نسبت به واحد  1بیشتر
میشود .روزن بران این واحد که برخی از آنها با واحد  1مشترک هستند ،عبارتند از:
Pyrgo sp., Dendritina sp.,

Austrotrillina asmariensis, A. howchini,

Dendritina rangi., Peneroplis evolutus, P. thomasi, Praerhapydionina sp.,
Quinqueloculina sp., Sigmolia sp., Triloculina tricarinata, T. trigunula.

بر پایه زونبندی زیستی ( Laursen et al. (2009این مجموعه زیستی را میتوان به
علت نبود روزنبران شاخص شناخته شده در زیستزونهای معرفی شده برای سازند
آسماری Indeterminate Zone ،نامید و سن آکیتانین را برای آن پیشنهاد کرد.
واحد  1به شدت دولومیتی شده است؛ در نتیجه گوناگونی و فراوانی فسیلی بسیار
کمی دارد و همان سازند شهبازان است .تنها در میانالیههای سنگآهکی آن که بیشتر
از نوع گل پشتیبان است ،معدودی روزنبر مانند جنسهای زیر قابل شناسایی است:
Amphistegina sp., Miliola sp., Pseudolitounella sp., Praerhapydionina sp.,
Pyrgo sp., Valvulinid sp.

به علت موقعیت چینه نگاری و مقایسه با محتویات فسیلی سازند شهبازان ،سن این
واحد را می توان به ائوسن میانی -پسین نسبت داد.

 -3بحث
سن سازند شهبازان در برش تاقدیس لنگر ائوسن میانی تا پسین
(بارتونین -پریابونین) است .در این محل سازند شهبازان روی سازند کشکان
و آن هم روی سازند تله زنگ قرار می گیرد .سن سازند تله زنگ در این محل
(برش الگوی سازند تله زنگ در این محل قرار دارد) پالئوسن پسین تا ائوسن میانی
است (مغفوری مقدم و همکاران .)1387 ،محتویات فسیلی بخش باالیی سازند
تلهزنگ مشابه سازند شهبازان است و هر دو متعلق به یک زیستزون هستند .با
وجود آنکه در برش الگو ،الیههای دولومیتی وجود دارد؛ اما دولومیتی شدن در
سازند شهبازان گسترش بیشتری دارد؛ به گونهای که حتی در الیه هایی که دارای
فسیل هستند ،بلورهای دولومیت به فراوانی دیده میشود (شکل  .)7بلورهای
دولومیت در الیههای دارای روزن برانی با پوسته هیالن بیشتر از الیه هایی است
که روزنبرانی با پوسته پورسوالنوز دارند .به سوی جنوب در یال شمالی تاقدیس
چناره سن سازند تلهزنگ پالئوسن تا ائوسن میانی است (مغفوریمقدم و همکاران،
 .)1387در این محل سازند تلهزنگ روی سازند امیران و در زیر سازند کشکان
قرار می گیرد .طبق نقشه زمینشناسی ایالم -کوهدشت ( )Liewellyn, 1974در یال
جنوبی تاقدیس چناره ،در موقعیت مشابه ،به جای سازند تلهزنگ ،سازند پاپده قرار
می گیرد .طبق این نقشه ،در این برش سازند پابده روی سازند گورپی قرار دارد؛ در
حالی که مشاهدات صحرایی نگارندگان نشان می دهد که حدود  60متر الیههای
تخریبی مشابه سازند امیران میان این دو سازند وجود دارد .همانگونه که پیشتر
بحث شد؛ روی سازند پابده در این برش ،سازند شهبازان به سن ائوسن میانی قرار
می گیرد که معادل بخشهای میانی و باالیی سازند تلهزنگ و سازند شهبازان در
برش لنگر و بخش باالیی سازند تلهزنگ در یال شمالی تاقدیس چناره است .اما
از مقدار الیه های دولومیتی در برش چناره نسبت به برش لنگر کاسته می شود؛
بنابراین به نظر می سد فرایند دولومیتی شدن سازند شهبازان در مرکز و شمال
لرستان تنها محدود به این سازند نبوده است؛ بلکه سنگ های کربناته قدیمی تر را
نیز تحت تأثیر قرار داده است (برشهای تاقدیس ماله کوه و پشت جنگل؛ شکل .)8
از سوی دیگر ،ژرفای حوضه ائوسن نیز به سوی جنوب افزایش می یابد؛ بهطوری
که به سوی جنوب تاقدیس چناره و شمال فروافتادگی دزفول ،سازند شهبازان به
سازند ژرف پابده تبدیل می شود .در منتهیالیه شمال خاوری فروافتادگی دزفول
(میدان نفتی قلعه نار) ستبرای سازند شهبازان بیشتر از رخنمون های آن در حوضه
لرستان است .از سوی دیگر میزان دولومیت آن کمتر و در برابر آن گوناگونی
فسیلی آن بیشتر است .به نظر می رسد که با توجه به ویژگی های زیست چینه نگاری
سازند شهبازان در چاه شماره  3میدان نفتی قلعهنار (قنبرلو و همکاران،)1394 ،
این برش کامل ترین برش چینه نگاری سازند شهبازان است که تاکنون معرفی شده
است.
به سوی مناطق شمالی تر لرستان ،سن سازند تله زنگ پالئوسن پسین است
(مغفوریمقدم و جاللی .)1383 ،در پیرامون برش دارابی این سازند به شدت
دو لومیتی شده است؛ ولی به سوی خاور در کوه پاتاق و تنگ مرصاد در جنوب
کرمانشاه سن پالئوسن تا ائوسن پیشین دارد (مقبولیان .)1394 ،به نظر می رسد در
حوضه لرستان از سوی جنوب به شمال پدیده دولومیتی شدن به شدت سنگ های
کربناته سنوزوییک را تحت تأثیر قرار داده است که اوج آن در جنوب کرمانشاه،
کوهدشت و پیرامون خرمآباد است .در این نواحی اگر سازند آسماری دارای
فسیل باشد ،سن بوردیگا لین دارد که می-توان به معموالن و سپیددشت در شمال
و شمال خاور ( )Vaziri Moghaddam et al., 2010و برش رباط نمکی در شمال
خرمآباد اشاره کرد (.)Maghfouri Moghaddam and Sameie, 2015
 -4نتیجه گیری
شواهد زیستچینه نگاری نشان می دهد که سن سازند شهبازان در جنوب خاوری
لرستان (تاقدیس های لنگر و چناره) و مناطق بالفصل آنها ائوسن میانی تا پسین
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است که معادل دو زیستزون  SBZ19و  SBZ18است .به سوی مناطق شمالی حوضه
لرستان ،نهشتههای زیرین سازند آسماری به شدت دولومیتی شدهاند .سازندهای
شهبازان و آسمای در تاقدیس مالهکوه و تاقدیس پشتجنگل به علت شباهت ظاهری
زیاد با یکدیگر با نام شهبازان -آسماری نقشهبرداری شدهاند؛ ولی به علت موقعیت
چینهنگاری ،سن ائوسن میانی تا پسین برای سازند شهبازان در این برشها ،پیشنهاد
میشود .مطالعه حاضر نشان داد که ستبرای آنها در تاقدیس مالهکوه به  268متر میرسد
و به سه واحد قابل تفکیک هستند .واحد  1دولومیتی با میانالیههای سنگآهکی و
مارنی است .واحد  2و  3به ترتیب از سنگآهکهای نازک و متوسطالیه تشکیل

شده است .سن واحد سوم بر پایه گونه  ،Borelis melo meloبوردیگالین تعیین شد.
واحدهای  1و  2بدون فسیلهای شاخص هستند؛ ولی به علت موقعیت چینهنگاری ،سن
ائوسن میانی تا پسین برای واحد  1و سن آکیتانین برای واحد  2پیشنهاد میشود .ستبرای
سازندهای شهبازان -آسماری در برش دارابی (تاقدیس پشتجنگل)  289متر است.
سن سازند شهبازان (با ستبرای  145متر دولومیت با میانالیههای مارن) در این برش
ائوسن میانی تا پسین و سن سازند آسماری بر پایه محتویات فسیلی ،چاتین تا بوردیگالین
است .فرایند دولومیتی شدن سازند شهبازان از جنوب خاور حوضه لرستان به سوی
شمال شدیدتر میشود که اوج آن را میتوان در تاقدیس پشتجنگل دید.

شکل  -1نقشه راه های دسترسی به برش های مورد مطالعه.

شکل  -2الف) نقشه زمینشناسی منطقه شهبازان (برگرفته از نقشه  1:100000واحد اکتشاف و تولید ،اکتشاف جنوب ،برگه
)20817E؛ ب) نقشه زمینشناسی منطقه دالپری (برگرفته از نقشه  1:100000شرکت ملی نفت ،واحد اکتشاف و تولید،
اکتشاف جنوب ،برگه )20816E؛ پ) نقشه زمینشناسی منطقه کوهدشت (برگرفته از نقشه  1:100000شرکت ملی نفت،
واحد اکتشاف ،برگه )42988E؛ ت) نقشه زمینشناسی منطقه پل دختر (برگرفته از نقشه  1:100000شرکت ملی نفت ،واحد
اکتشاف و تولید ،اکتشاف جنوب ،برگه .)20812E
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شکل  - 3نمودار زیستچینه نگاری سازند شهبازان در یال شمال خاوری تاقدیس لنگر.
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شکل  - 4نمودار زیستچینه نگاری سازند شهبازان در یال جنوب خاوری تاقدیس چناره.
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شکل  - 5نمودار زیستچینه نگاری سازندهای شهبازان -آسماری در یال جنوب باختری تاقدیس پشت جنگل.
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شکل  - 6نمودار زیستچینه نگاری سازندهای شهبازان -آسماری در یال شمال خاوری تاقدیس ماله کوه.
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شکل  - 7بلورهای دولومیت پیرامون صدف نومولیت ،نمونه 162؛ سازند شهبازان در برش تاقدیس لنگر.

شکل  - 8نمودار همخوانی سازند شهبازان در حوضه لرستان.
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PLATE 1
,a) Orbitolites complanatus, Chenareh section, Shahbazan Formation, sample no.21; axial section; b) Alveolina rutimeyeri, Chenareh section
Shahbazan Formation, sample no.20; axial section; c) Austrotrillina asmariensis, Chenareh Section, Asmari Formation sample no.115; subaxial
section; d) Somalina sp., Chenareh section, Shahbazan Formation, sample no.23; axial section; e) Borelis sp., Posht E Jangal section, Asmari
Shahbazan Formation, sample no.51; axial section; f) Robulus (Spinose) sp., Chenareh section, Shahbazan Formation, sample no.7; axial section;
-g) Tubucellaria sp.,Posht E Jangal section, Asmari- Shahbazan Formation, sample no.51; h) Peneroplis evelotus, Posht E Jangal section, Asmari
Shahbazan Formation, sample no.38; equatorial section; i) Nummulites striatus, Langar section, Shahbazan Formation, sample no.167; subaxial
,section; j) Alveolia eliptica, Langar section, Shahbazan Formation, sample no.8; subaxial section; k) Orbitolites complanatus, Langar section
;Shahbazan Formation, sample no.8; subaxial section; l) Alveolina solida, Langar section, Shahbazan Formation, sample no.8; subaxial section
m) Triloculin tricarinata,Maleh kuh section, Shahbazan- Asmari Formation, sample no.81;equatorial section; n) Asterigerina sp., Langar section,
Shahbazan Formation, sample no.169; subaxial section; o) Nummulites fabiani, Langar section,Shahbazan Formation, sample no.167 subaxial section; p) Discocyclina sp., Langar section, Shahbazan Formation, sample no.168, subaxial section; q) Somalina stefaninii, Langar section, Shahbazan
.Formation, sample no.8; axial section; r) Somalina stefannii, Langar section, Shahbazan Formation, sample no.8; axial section. Scale bars represent 1 mm
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کتابنگاری
. ص606 ، سازمان زمینشناسي و اکتشافات معدني کشور، زمینشناسي ايران-۱۳۸۳ ،. ع. س،آقانباتي
 شواهد، آسماری و تفکیک رخساره ها بر اساس ویژگی های ژئوشیمیایی دولومیکریت ها- مرز احتمالی سازند شهبازان، بررسی دیاژنز، پتروگرافی انواع دولومیت ها-1388 ،. ح. و آدابی م. ا،عبدی
.100  تا81 . صص،)36( نگاری و رسوبشناسی دانشگاه اصفهان پژوهش های چینه،)پتروگرافی و روش های آماری در برش دارابی (جنوب غرب ایران
. دیرینه شناسی، لرستان، میدان نفتی قلعه نار3  زیست چینه نگاری سازند های شهبازان و آسماری در چاه شماره-1394 ،. ع، و رحمانی،. ع، طاهری،. ع، صیرفیان،. ح،مقدم وزیری،. ح،قنبرلو
. ص421 ،)28(  اکتشافات تهران، شرکت ملی نفت ايران،12  نشريه شماره،شناسی آزمايشگاه های زمين،ای و رخساره های ميکروسکوپی زاگرس سنگ چينه-1371 ،.  ا،کالنتری
.45  تا34 . صص،)2( 17 ، مجله علوم پایه دانشگاه الزهرا،زنگ در جنوب و جنوب باختر خرم آباد بررسی چینه شناسی سازند تله-1383 ،. م، و جاللی. ا،مغفوری مقدم
.21 تا14 . صص،)5(  مجله علوم پایه دانشگاه بوعلی سینا، در جنوب لرستان،های الگووکیالو چینه نگاری زیستی سازند تلهزنگ در برش-1387 ،. ع، و غبیشاوی. ر، سامهر،. ا،مغفوری مقدم
. ص72 ، دانشگاه لرستان، پایاننامه کارشناسی ارشد،چینه نگاری سازند تلهزنگ در جنوب کرمانشاه زیست-1394 ،. ن،مقبولیان
. ص111 ، شناخت سنگ های رسوبی در صحرا-1391 ،. ف،و معظمی گودرزی. ع، علوی،. ب،یوسفی
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