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ريززيستچينهنگاري سازند تلهزنگ در برش چينهشناسي کيالو ،شرق پلدختر
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1استاديار ،گروه زمينشناسي ،دانشگاه پيام نور ،تهران ،ايران

تاريخ دريافت1395 /01 /15 :

تاريخ پذيرش1396 /10 /10 :

چكيده
رخساره کربناته کمعمق تلهزنگ در پالئوژن زاگرس (حوضه لرستان) تهنشين شده است .با توجه به شرايط حوضه از جمله تغييرات عمق ،نرخ رسوب گذاري و ساير عوامل

زمينساختي و رسوبي اين سازند به همراه رخساره هاي اميران ،کشکان و شهبازان گاه با ضخامت هاي متفاوت از رخساره نيمهعميق و عميق پاپده به صورت محلي تهنشين شدهاند.
بر اساس مطالعه صورت گرفته ،رسوبات سازند آهکي تله زنگ در برش چينه شناسي کيالو به ضخامت  180متر (ضخامت واقعي) اندازه گيري شد که از  110نمونه مورد مطالعه 15

جنس و  10گونه روزن بر کف زي شناسايي و بر اساس مطالعه و معرفي  3زيست زون شامل  2زون تجمعي و يک آکروزون ،سن پالئوسن پاياني (تانسين) و ائوسن زيرين (ايپرزين)
براي اين برش چينه شناسي در نظر گرفته ميشود.

کليدواژهها :تلهزنگ ،زاگرس ،لرستان ،ريزچينهنگاري ،پالئوسن.
*نویسنده مسئول :پيمان رجبي

 -1پیشنوشتار
رشته کوه برخوردي زاگرس با روند  NW-SEاز شرق ترکيه تا کوه هاي مکران و از
بينالنهرين تا حوضه خليج فارس با طولي در حدود  2000کيلومتر گسترش دارد .اين
ساختار با ريخت شناسي خاص خود داراي ويژگي هاي زمين ساختي و چينه شناسي
منحصر به فرد و عظيم ترين ذخاير هيدرو کربني جهان است .به نحوي که مورد اخير
سبب ميشود مطالعات زمين شناسي اين محدوده ساختاري بسيار حائز اهميت باشد.
اين زون ساختاري نشانگر بخشي از سيستم برخوردي عظيم آلپ -هيمالياست که

E-mail: dr.rajabi@aol.com

در حاشيه صفحات عربي و اوراسيا شکل گرفته است (;Stampfli and Borel, 2002

.)Golonka, 2004; Talbot and Alavi, 1996
از ابتدا تا انتهاي عمر اين حوضه ساختاري رخسارههاي دريايي گوناگوني اعم
از کمعمق ،نيمهعميق تا عميق تهنشين شدهاند .در اين ميان سازند کربناته تله زنگ
بخشي از سکانس دريايي مربوط به پالئوسن پاياني تا ائوسن مياني در محدوده لرستان
از حوضه ساختاري زاگرس است (شکل .)1

شکل  -1نقشه ساختاري از زاگرس و موقعيت آن در کمربند کوهزايي آلپ  -هيماليا و تکتونيک ديرينه ناحيه برخوردي عربي -اوراسيا ،اقتباس
از (.)Homke et al., 2009
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اين بخش از پوسته ايران در طول پالئوژن بهصورت يک پلتفرم کربناته
همراه با رخساره هاي سيليسي آواري در حاشيه خاوري تتيس شکل گرفته است
(.)James and Wynd, 1965; Murris, 1980; Sengor, 1990
برش الگوي سازند تله زنگ به همراه برش الگوي سازند شهبازان در تنگه شماره
 2واقع در  4/5کيلومتري جنوب باختري ايستگاه راه آهن تله زنگ در جنوب استان
لرستان به مختصات جغرافيايي  48° 42طول شرقي و  32° 47عرض شمالي انتخاب
شده است (.)Wynd, 1965
جدا از دو سازند اميران و کشکان ،تلهزنگ مي تواند با سازند پابده نيز پيوند جانبي
داشته باشد .به همين دليل ،گاه زبانه هايي از سازند تله زنگ در درون سازند پابده
مشاهده مي شود که به آن بخش آهکي تله زنگ نام داده شده است (آقانباتي.)1383 ،

در بخشهاي خاوري حوضه لرستان سازند تله زنگ داراي ضخامت و محدوده زماني
بيشتري است به نحوي که بر اساس مطالعات صورت گرفته قبلي ،برش الگو و برش
چينهشناسي کيالو تا محدوده زماني ائوسن مياني هم گسترش دارند (شکل  .)2اين در
حالي است که رسوبات کربناته سازند تلهزنگ در محدوده باختري حوضه لرستان به
ندرت از محدوده سني پالئوسن پاياني يا ائوسن پيشين عبور ميکند (رجبي.)1392 ،
اين سازند بهصورت همشيب و پيوسته بر روي سازند آواري اميران و به صورت
معمول پيوسته زير سازند کشکان قرار دارد .ولي گاه بهصورت جانبي و به تدريج
با اين دو سازند جانشين ميشود .رخسارههاي اميران ،تلهزنگ و کشکان بخشي از
يک سکانس عميق به سمت باال کمعمق را نشان ميدهد که در برخي قسمت ها به
رخساره هاي قارهاي هم ميرسد (.)Homke, 2009

شکل  -2طرح شماتيکي از رسوبات سنوزویيک در جنوب باختر ايران (پهنه زاگرس) :الف) (James and Wynd (1965؛ ب) (.Alavi (2004

 -2محدوده مورد مطالعه
برش چينه شناسي کيالو در منطقه اي به همين نام و در محدوده اي با مختصات طول
جغرافيايي ههههههههههههههههههههههههههه و عرض جغرافيايي هههههههههههههههه
هههههههههههههههه در خاور شهرستان پلدختر واقع شده است (شکل .)3

مقاطع نازک ميکروسکپي و مطالعه ريز زيست چينه نگاري تواليهاي مورد مطالعه
برداشت شد .در مطالعه ميكروفونها از اطلسها و پژوهشهاي مؤلفين مختلفي نظير
موارد ذيل استفاده شده است:
Boudagher-Fadel (2006), Homke (2007 and 2009), O¨zgen-Erdem (2001),

 -3هدف از مطالعه
هدف از این مطالعه ،بررسی سنگچينه نگاري سازند تلهزنگ در برش مورد مطالعه
و ريزچينه نگاري سازند تلهزنگ با بررسي فسيل هاي ذره بيني موجود در اين سازند به
منظور تعيين سن و ارائه زيست زون هاست.
 -4روش مطالعه
اساس و پايه مطالعات انجام شده بر سه محور مطالعات كتابخانهاي ،صحرايي و
آزمايشگاهي استوار بوده است .در مطالعات صحرايي نمونهبرداري منظم به فاصله
تقريبي  1/25متر از توالي مورد نظر انجام پذيرفت و  160نمونه سنگي به منظور تهيه
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Racey (1994 and 2001), Hottinger and Drobne (1980) ,Hottinger (2007),
Rahagi (1978 and 1980), Henson (1950), Loeblich and Tappan (1983),
)Kalantary (1979 and 1986

 -5توصيف سنگ شناسي برش چينهشناسي کيالو
سازند تلهزنگ را از نظر سنگشناسي ميتوان يک رخساره کربناته هموژن و
يکدست ناميد ( .)Bagherpour and Vaziri, 2011رسوبات سازند آهكي تله زنگ
در برش چينهشناسي کيالو به ضخامت  180متر (ضخامت واقعي) اندازه گيري شد
(شکل  .)4روند عمومي طبقات  110تا  120درجه به سمت باختر ( )120W-N110و
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شيب عمومي طبقات  45تا  50درجه به سمت شمال ( )45-50Nاست .رسوبات آهکي
تله زنگ در اين برش چينهشناسي به صورت همشيب و پيوسته بر روي رسوبات
مارني و ماسهسنگي خاکستري تيره سازند اميران قرار ميگيرند و در مرز بااليي هم
بهصورت همشيب و پيوسته در زير رسوبات کنگلومرايي و قرمز رنگ سازند آواري
کشکان قرار دارند .اين برش چينهشناسي به واسطه دارا بودن ساخت هاي رسوبي
متنوع از قبيل کنکرسيون ،نودول ،چينه بندي متقاطع ،ريپلمارک ،تولمارک و  ...در
ميان ساير برش هاي مورد مطالعه شاخص تر است (شکل .)4
نهشتههاي اين برش بر اساس مطالعات سنگشناسي به عمل آمده و نيز با توجه به
شواهد صحرايي ،متشكل از واحدهاي سنگي كربناتي از پايين به باالبه شرح زير است:
 20 -متر آهک نازکاليه خاکستري رنگ.

  12متر آهک ماسهاي قرمز روشن درشتدانه.  10/5متر آهک نودوالر خاکستري نازکاليه.  28متر ماسهسنگ سبز روشن همراه با ساخت چينهبندي متقاطع.  24متر آهک خاکستري تيره ضخيماليه تا تودهاي.  12متر ماسهسنگ قرمز تا قهوهاي متوسطدانه با سختي زياد.  16/5متر آهک خاکستري روشن متوسط تا ضخيماليه با فراواني گاستروپودا.  21متر آهک ضخيماليه خاکستري تيره. 19آهک ماسهاي قرمز تا قهوهاي روشن.  10آهک خاکستري نودوالر نازکاليه. 7 -متر ماسهسنگ قرمز روشن.

شکل  -3نقشه زمينشناسي از محدوده مورد مطالعه شامل سکانسي از رخسارههاي کرتاسه  -پالئوژن (رجبي.)1392 ،
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شکل  -4ستون چينهشناسي سازند آهکي تلهزنگ در برش کيالو.

 -6ريززيستچينهنگاري (چينهشناسي سنگي و زيستي)
مطالعات صورت گرفته قبلي که توسط برخي از زمينشناسان بر روي محيط رسوبي و
روزنبران برش الگو در جنوب باختر حوضه لرستان انجام گرفته مويد سن ائوسن زيرين
مياني است .اين در حالي است که بررسيهاي انجام گرفته توسط (،Homke (2009
رجبي ( )1392و  ...در بخشهاي ديگر اين حوضه (لرستان) از جمله جنوب و جنوب
باختر شهر خرمآباد ،سن پالئوسن پاياني و آشکوب تانسين را پيشنهاد و ارائه مي دهند.
رخساره آهكي تلهزنگ به ويژه در برش الگو از نظر وجود فسيل خصوصاً
روزن بران و جلبكها بسيار غني است .به طور کلي مهم ترين روزن بران کفزي
مشاهده و مطالعه شده در اين سازند عبارتند از (:)Plate1
Falotella alavensis, Stomatorbina binkhorsti,Vania anatolica, Ranikothalia
sindensis, Sakesaria sp., Miscellanea iranica, Miscellanea miscella,
Miscellanea rhomboidea and Ranikothalia nuttalli, Alveolina decipins,
Alveolina pasticillata, Alveolina cf. avellana, Alveolina vredenburgi,
Cuvillierina yarzai, Lockhartia diversa,. Kathina sp., Lockhartia sp.,
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Alveolina sp., Discocyclina sp., Dictyoconus sp., Idalina sp., Lituonella sp.,
Nummulites sp., Nummulites globulus, Nummulites cf. guettardi, Operculia
sp., Opertorbitolites sp., Quinqeloculina sp.

و البته موارد ديگري از روزنبران و همچنين تنوع قابل مالحظهاي از انواع
جلبک ها و ماکروفونا هم به چشم ميخورد که در نوع خود قابل بررسي و مطالعه
هستند و برخي از انواع آنها عبارتند از:
Serpula sp. worm tube, Coral, Ostracoda ,Bryozoa, Echinoid spine,
Gastropoda, Crinoid stem

پس از شناسايي و مطالعه گونه هاي شاخص و تحليل و بررسي زيست زون هاي
مختلف در اين مطالعه و تطابق با مطالعات پيشين از جمله ( Wynd (1965برای مجموعه
فسيلي سازند تلهزنگ در برش مورد مطالعه در مجموع  3زیست زون تشخیص داده
شد که به ترتيب نشانگر زمان هاي پالئوسن پاياني (تانسين) و ائوسن زيرين (ايپرزين)
هستند .ويژگي هاي هر يک از اين بايوزون ها در ادامه توصيف شده است:

پيمان رجبي

Plate 1
(All Sample:100X). 1) Alviolina aragonensis Hottinger, 1960. 2) Nummulites globulus leymerie, 1864. 3) Assilina exponens Sowerby, 1840.
4)Nummulites cf. guettardi Archiac & Haime, 1853. 5) Glomalveolina primaeva Reichel, 1937. 6) Opertorbitolites sp. Nuttall, 1925. 7) Miscellanites
minutus (RAHAGHI, 1983). 8) Kathina sp. Smout, 1954. 9) Broeckinella sp. Henson, 1948.

 .1 -6بيوزون )Miscellanea-Kathina Assemblage zone) I

 .2 -6بيوزون )Nummulites – Orbitolites Assemblage zone) II

اين مجموعه فسيلي در قسمت زيرين برش چينه شناسي کيالو و با ضخامت  72متر
در اليه هاي آهكي نودوالر و در اليه هاي آهک ماسهاي و اليه هاي ماسهسنگي
ضخيماليه و توده اي مشاهده شد.
در اين زيست زون بيشترين فراواني را روزنبراني با پوسته آهک هيالين
به ويژه جنس و گونه هاي  Nummulites globulus ،Miscellanea sp.,و
 Kathina sp.دارند که همراه با حضور گونه هاي ،Ranikothalia sindensis

اين مجموعه فسيلي در بخش مياني برش سطحي کيالو و با ضخامت  60متر در
اليه هاي آهكي ضخيم اليه و توده اي همراه با اليه هاي متوسط و ضخيم آهکي
سرشار از فسيل خصوصا شکم پايان و همچنين اليه هاي ماسه سنگي مشاهده شد
(شکل  .)5روزن بران موجود در اين زون عبارتند از:

Glomalveolina primaeva، Disticoplax biserialis، Alveolina ovulum

و  Miscellanea primitiveسن پالئوسن پسين را نشان ميدهند .سن اين زون
تجمعي پالئوسن در نظر گرفته ميشود .اين زون در لرستان بر روي زون  41يا
 Globorotalia-Globigerina daubjergensis zoneبا سن پالئوسن زيرين قرار
ميگيرد ،در حالي که در کوه گاوبست در فارس ساحلي اين زون بر روي زون  42يا
 Globorotalia velascoensisبا سن پالئوسن بااليي واقع شده است (مطيعي.)1382 ،
،Miscellanea
miscella
گونه
همراهي
به
توجه
با
 Kathina sp.و  Glomalveolina primaevaو با حضور گونه هاي
 Distichoplax biserialisو  Ranikothalia sindensisسن اين زون در نواحي لرستان
به ويژه در برش هاي غير از مقطع تيپ و کيالو ،پالئوسن پسين ،آشکوب تانسين
( )Thanetianپيشنهاد ميشود.

Cuvillierina sp., Alveolina sp., Assilina sp., Spirolina sp., Nummulites sp.,
Nummulites globulus, Nummulites cf. guettardi, Operculina sp.

اين بيوزون را مي توان با نمودار تهيه شده توسط ( Jones and Racey (1994و
( Boudagher-Fadel (2008مقايسه كرد و سن اين بيوزون را ميتوان با توجه به نوع
فسيلها ،ائوسن زيرين ( )Ypresianدر نظر گرفت.
 .3 -6بيوزون )Opertorbitolites Acro Zone) III

اين زون در باالي قسمت پاياني برش سطحي کيالو با ضخامت  48متر در اليه هاي
آهكي ضخيماليه و اليه هاي آهک ماسهاي و ماسهسنگ در باال مشاهده شد .اين
زيست زون يك  Acro zoneاست .بهطوري كه با اولين و آخرين پيدايش جنس
 Opertorbitolites sp.شروع میشود و خاتمه مييابد .روزن بران موجود در اين زون
عبارتند از:
Opertorbitolites sp., Idalina sp., Nummulites sp., Olssonina cribrosa,
Quinqeloculina sp., Textularia sp., Alveolina sp., Glomalveolina sp., Litunella sp.
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در اين ميان روزن بران داراي پوسته آهک پرسالنوز از قبيل  Alveolina sp.و
 Glomalveolina sp.داراي بيشترين فراواني هستند .سن اين زيست زون با توجه به

ارزش چينهشناسي جنس  Opertorbitolites sp.و نيز نوع فسيلهاي همراه ،ائوسن
زيرين ( )Ypresianاست.

شکل  -5الف) باال سمت راست نماي کلي از سازند تلهزنگ در برش چينهشناسي کيالو به همراه مرزهاي پايين و باال؛ ب) سمت چپ ،آهک هاي نودوالر
واقع در بخش هاي دوم و سوم؛ ج) پايين سمت راست دانهبندي تدريجي در آهکهاي ماسهاي بخش انتهايي برش چينهشناسي کيالو؛ د) پايين سمت چپ،
مرز زيرين و تماس کام ً
ال واضح آهک تلهزنگ با ماسه سنگ خاکستري تيره سازند اميران.

 - 7نتيجهگيري
از مطالعه و بررسي نهشته هاي سازند آهکي تله زنگ در برش چينهشناسي کيالو نتايج
زير به دست ميآيد:
نهشته هاي سازند آهکي تلهزنگ در برش چينهشناسي کيالو داراي ستبراي واقعي
 180متر هستند.
مرز زيرين سازند آهكي تلهزنگ در برش چينهشناسي کيالو در جنوب
باختر لرستان و خاور پلدختر ،به صورت همشيب بر روي رسوبات مارن ،شيل و

ماسهسنگهاي سبز زيتوني تا خاكستري سازند اميران قرار گرفته است.
در مرز بااليي نهشته هاي آهكي سازند آهكي تلهزنگ به وسيله رسوبات
كنگلومرايي ،سيلتستوني و قرمز رنگ سازند آواري كشكان به حالت همشيب
پوشيده ميشود که تبديل سنگآهک ها به سنگآهک هاي ماسهاي و سپس در
ابتداي سازند کشکان ماسهسنگ و سيلتستون و در نهايت کنگلومراهاي قرمز و
ارغواني به صورت يک اليه کليدي ديده مي شود.
از  110نمونه برداشت شده در برش چينهشناسي کيالو  15جنس و  10گونه از
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روزنبران کف زي و  5جنس و 2گونه جلبک قرمز و  3زيست زون شناسايي شد.
توالي هاي سازند تلهزنگ در جنوب باختر لرستان از سنگآهك هاي حاوي
روزن بران کف زي تشكيل شدهاند ،لذا تمامي ميكروفسيل هاي موجود در آن از انواع
کف زي هستند و وجود ميكروفسيل هاي شناور در آن كام ً
ال ناچيز است.
سن سازند تلهزنگ در برش کيالو بر اساس شواهد ديرينه شناسي موجود و نيز با
توجه به زيست زون هاي سهگانه  I ،IIو  IIIکه شرح آنها در باال آمد ،آشکوب تانسين
از پالئوسن و آشکوب ايپرزين از ائوسن زيرين است که اين بايوزونها اختالف سني
رسوبات سازند تلهزنگ در بخش هاي مختلف حوضه و تفاوت سني آن با برش الگو
را نشان ميدهند.
بر اساس مطالعات قبلي صورت گرفته بر روي سازند تلهزنگ که از جانب محققين
مختلف و از جمله نگارنده اين پژوهش صورت گرفته ،سن اين سازند در مقطع تيپ که
جنوب لرستان است تا ائوسن مياني ،در محدوده مرکزي لرستان تا ائوسن زيرين و در
محدوده شمال و جنوب باختر اين حوضه تا پالئوسن پاياني است و از آن باالتر نميرود.
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