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چكیده
خاستگاه رسوبی و بوم شناسی ديرينه بسترهای دارای روديست خرم آباد در سه برش تنگ شبیخون چمسنگر )سازند تاربور( و پیرشمس الدين )بخش بااليی سازند امیران( مورد 
مطالعه قرار گرفته اند. برش های تنگ شبیخون و چمسنگر مربوط به زيرپهنه زاگرس رورانده و برش پیرشمس الدين مربوط به زير پهنه لرستان هستند. محتويات فسیلی سه برش 
مطالعات سنگ نگاری روی  است.   Omphalocyclus- Loftusia Assemblage Zone معادل زون زيستی  بوده که  پسین(  تا  میانی  )ماستريختین  پسین  نشان دهنده سن کرتاسه 
نهشته های کربناته اين سه برش نشان می دهند که  سازند تاربور و بخش بااليی سازند امیران از 9 ريزرخساره مربوط به سه کمربند دريای باز سد و دريای نیمه محصور تشکیل 
شده اند که بر پايه خاستگاه های رسوبی معرفی شده برای روديست ها مربوط به دو پهنه همتافت های حاشیه شلف باز زاويه کم )سازند تاربور( و همتافت های حاشیه حوضه های 
شلف داخلی پیشرونده )بخش بااليی سازند امیران( هستند. احتماالً گسل سفیدکوه  جدا کننده اين دو محیط بوده است. در سازتد تاربور در برش تنگ شبیخون و بخش باالی 
سازند امیران به علت ورود مواد آواری و باال رفتن مواد مغذی و ايجاد شرايط يوتروفی، فراوانی روزن بران آگلوتین افزايش يافته است. ولی در برش چمسنگر به علت شرايط 
الیگوتروفیک، روزن بران هیالین بیشتر بوده اند. انتشار روزن بران و جلبک ها نشان می دهد که همه نهشته های سازند تاربور در بخش نورانی، ولی بخش هايی از نهشته های کربناته 

سازند امیران در بخش غیر نورانی انباشته شده اند. 
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مانند  خاورمیانه  از  ديگری  بخش های  و  زاگرس  روديست های  مطالعه  اولین  است. 
گرفت.  انجام   Douville (1904 and 1910( فرانسوی  ديرين شناسی  توسط  مصر 
روديست های  از  منظمی  مطالعات   Khazaei et al. (2010( گذشته،  سال های  در 
جنوب  در  سمیرم  روديست های  مطالعه  به  می توان  که  است  داده  انجام  کرتاسه 
باختر اصفهان اشاره کرد. وزيری مقدم و همکاران )1392(، بوم شناسی نهشته های 
سازند تاربور روديست دار جنوب بروجن را بر پايه محتويات روزن بران کف زی 
آن مطالعه کردند و نتیجه گرفتند که حضور روزن بران، جلبک هاي سبز و به ويژه 
نور،  با  کم ژرفا  گرم،  دريايي  نشان دهنده  مرجان ها  از  انواعي  با  آنها  همراهي 
 اکسیژن و شوري مساعد براي اين نهشته هاست. امیری بختیار و همکاران )1382(

زاگرس،  حوضه  زيست چینه  نگاری  مورد  در  موجود  داده های  گردآوری  با 
قرار  بحث  مورد  را  آن  روديست دار  نهشته های  و  تاربور  سازند  فسیلی  محتويات 
جنوب  در  را  تاربور  سازند  رسوبی  محیط   )1385( همکاران  و  صفری  دادند. 
خود،  دکترای  رساله  در   )1386( امیری بختیار  کردند.  مطالعه  شیراز  خاوری 
کرد.  بررسی  را  فارس  حوضه  در  تاربور  سازند  زيستی  چینه نگاری  ويژگی های 
را  شیراز  خاور  در  تاربور  سازند  رسوبی  محیط   )1388( همکاران  و  هوشمند 
و  سمیرم  در  تاربور  سازند  روديست های   )1389( مغفوری مقدم  کردند.  بررسی 
امیران  خرم آباد را مطالعه کرد. نصیری و همکاران )1390( محیط رسوبی سازند 
نسبت  توربیديت  رسوبات  به  را  وآن  کردند  مطالعه  الدين  پیر شمس  برش  در  را 
سازند  رأس  کربناته  بخش  تنها  حاضر  مقاله  در  است  يادآوری  به  الزم  دادند. 

امیران مورد توجه است که روديست دارد. 

3- اهداف و رو ش های اجرای مطالعه
محیط  شد؛  گفته  زاگرس  روديست دار  بسترهای  مطالعات  پیشینه  در  که  همان گونه 
پژوهشگران  توسط  هستند؛  روديست  دارای  که  امیران  و  تاربور  سازندهای  رسوبی 
نتايج  میان  ارتباط  نوشته  اين  اصلی  هدف  است.  گرفته  قرار  بحث  مورد  بسیاری 
داده های گذشته و همچنین بررسی دوباره برخی از اين داده ها مانند برش چمسنگر 

در خاور خرم آباد است. به اختصار اهداف اين مقاله به شرح زير است: 

تابستان 96، سال بيست و ششم، شماره 104، صفحه 173 تا 186

1- پیش نوشتار
روديست ها يکی از مهم ترين سازندگان رخساره های کربناته کرتاسه پسین در حوضه 
تتیس و کارايیب هستند. آنها گروهی از دوکفه ای های ناجوردندان هستند که به راسته 
هیپوريتويدا تعلق دارند. روديست ها در اوا خر ژوراسیک از مگالونتیده ها منشعب و 
از اوايل کرتاسه به سرعت متنوع و فراوان شدند )Cetari and Satorio, 1995). پیکر 
روديست های قائم در کرتاسه پسین، يک فرگشت موازی با مرجان ها را تداعی می کنند. 
روديست ها آبسنگ ساز واقعی به شمار نمی روند. جانداران آبسنگ ساز دارای تولید مثل 
به شیوه جوانه زدن هستند؛ در حالی که روديست ها مانند ديگر دوکفه ای ها بدون اين 
نوع تولید مثل هستند. در انواعی مانند هیپوريت ها که به تعداد فراوان و انبوه در کنار هم 
رشد می کنند؛ فضای خالی میان ديواره های آنها باقی می ماند که با ساختار آبسنگ های 
مرجانی که ديواره ها کاماًل به هم متصل هستند؛ تفاوت چشمگیر دارند. در حقیقت 

 .(Scott, 1990( روديست ها را می توان جانداران شبه آبسنگ ساز تلقی کرد
هیدروکربنی  ذخاير  نگهداری  در  توانايی  ديد  از  آبسنگ ساز  شبه  روديست ها       
هستند  اقتصادی  اهمیت  دارای  عمان  و  مکزيک  مانند  مناطقی  در  خود  منافذ   در 
زيست چینه نگاری  اهمیت  روديست ها  چند  هر   .)1384 جاللی،  و  )مغفوری مقدم 
به  ارزشی  با  فسیل های  رسوبی،  محیط های  بازسازی  برای  ولی  ندارند؛  زيادی 
برای  شمار می روند. )Ross and Skelton (1993 پنج جايگاه در سکوهای کرتاسه 
تند همتافت های شیب های   )1 از:  عبارتند  که   )1 )شکل  معرفی کردند   روديست ها 
کم زاويه  باز  شلف  حاشیه  همتافت های   )2  )Steep margin complex)؛ 

)Low- angel open shelf margin complexes)؛ 3( همتافت های حاشیه حوضه های 

)Inner- shelf basin prograding margin complexes)؛  پیشرونده  داخلی   شلف 
4( ساختارهای باالرونده مجزا )Isolated build up)؛ 5( بیوستروم های سکو و شلف 

  .(Inner shelf and platform biosormes( داخلی
ارتباط محیط رسوبی سه بستر روديست دار )يکی در  اين نوشته کوششی برای       

سازند امیران و دو تای ديگر در سازند تاربور( در شمال حوضه لرستان است.

2- پیشینه مطالعات رودیست های ماستریختین در حوضه زاگرس
متأسفانه مطالعه روديست ها در ايران و به ويژه حوضه زاگرس بسیار مهجور باقی مانده 
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برش های  در  تاربور  سازندهای  رسوبی  محیط های  و  ديرينه  بوم شناسی  بازسازی   -
بخش های  و  )چمسنگر(  خرم آباد  خاور  و  شبیخون(  تنگ  خرم آباد  باختر  شمال 

روديست دار سازند امیران در برش پیرشمس الدين )شکل 2(.
ساختارهای  با  روديست دار  بسترهای  بوم شناسی  تغییرات  ارتباط  شناسايی   -

زمین شناسی منطقه به ويژه گسل سفیدکوه.
- نمونه برداری از بسترهای روديست دار.

- مطالعه ريزرخساره ها و ريزفسیل های نمونه های برداشت شده.
- بازسازی بوم شناسی بستر های روديست دار بر پايه محتويات فسیلی.

4- چینه نگاری و زمین شناسی منطقه مورد مطالعه
)Stocklin (1968 ايران را بر پايه پیشینه زمین شناسی و چینه نگاری و روند گسل های 

مهم به 9 پهنه تفکیک کرد )شکل A -3( که يکی از آنها پهنه زاگرس چین خورده 
زيرپهنه  به چند  روند گسل ها  و  ويژگی های چینه نگاری  پايه  بر  هم  پهنه  اين  است. 
تفکیک می شود )شکل B -3(. منطقه مورد مطالعه در مرز پهنه های زاگرس رورانده 
اين  است که خود  سفیدکوه  بر گسل  منطبق  پهنه  دو  اين  مرز  دارد.  قرار  لرستان  و 
گسل بخشی از گسل رانده زاگرس است. برش های شبیخون و چمسنگر در زاگرس 

رورانده و برش پیرشمس الدين )سازند امیران( در پهنه لرستان قرار گرفته اند.
     سازند تاربور )تربور( يک واحد سنگ چینه نگاری کربناته است که در زاگرس 
رورانده گسترش دارد. برش الگوی اين سازند در کوه گدايون )گدون( در شمال 
خاور شیراز و شمال روستای تربور قرار گرفته است )James and Wynd, 1965).  در 
برش الگو سازند تاربور با مرز مشخص روی سازند گورپی و زير سازند ساچون قرار 
می گیرد. در اين محل سبرای سازند تاربور به 527/3 متر می رسد. ولی به سوی شمال 

و جنوب از ستبرای آن کاسته می شود. 
شمال  يال  در  آن  الگوی  برش  دارد.  گسترش  لرستان  پهنه  در  امیران  سازند       
است  گرفته  قرار  معموالن  شهر  باختری  مجاورت  در  امیران  تاقديس   باختری 
و  تخريبی  سنگ های  متر   871/7 شامل  امیران  سازند   .(James and Wynd, 1965(

گاه با رخساره توربیديتی است که در پهنه لرستان روی سازند گورپی و زير سازند 
پهنه زاگرس رورانده  لرستان و در  پهنه  به سوی شمال  قرار می گیرد. ولی  تله زنگ 
)مانند محل برش های چمسنگر و تنگ شبیخون( در زير سازند تاربور قرار می گیرد. 
برش تنگ شبیخون در يال شمالی تاقديس خرم آباد و برش چمسنگر در يال شمالی 
تاقديس چمسنگر و برش پیرشمس الدين در يال جنوب باختری  تاقديس خرم آباد 

قرار گرفته اند.
     در برش تنگ شبیخون، سازند تاربور با مرز مشخص روی ماسه سنگ ها و شیل های 
قرار  امیران و زير ماسه سنگ های سرخ رنگ سازند کشکان  ارغوانی روشن سازند 
دارای  ديگر  مناطق  خالف  بر  برش  اين  در  امیران  سازند  رأس  )شکل4(.  می گیرد 
در  تاربور  سازند  ستبرای   .(Van Buchem et al., 2004( دارد  رودخانه ای  رخساره 
اين برش64 متر و شامل سنگ آهک های خاکستری، سنگ آهک های مارنی و مارن 

است.
با مرزمشخص روی ماسه سنگ ها و شیل های  تاربور       در برش چمسنگر، سازند 
کشکان  سازند  رنگ  سرخ  ماسه سنگ های  زير  در  و  امیران  سازند  روشن  ارغوانی 
قرار می گیرد )شکل 5(. سازند امیران در برش پیرشمس الدين میان دو سازند گورپی 
و کشکان قرار گرفته است )شکل 6(؛ به طوری که در زير آن سازند گورپی با رنگ 
باال، سازند کشکان )کنگلومرای  به صورت تدريجی و در  تا کرم رنگ  خاکستری 
امیران در اين برش950  کاماًل سرخ رنگ( به صورت همشیب قرار می گیرد. سازند 
با رخساره  از ماسه سنگ، شیل و مارن های نازک اليه  متر ستبرا دارد و شامل توالی 
مانند  آگلوتین  روزن بران  دارای  نهشته های  توالی  هر  انتهای  در  است.  توربیديتی 
لوفتازياست. تنها در بخش های پايانی تجمعات روديستی دارد و از آنجا که هدف 
اين نوشته تمرکز روی نهشته های روديست دار است؛ در اين نوشته تنها به اين بخش 

از سازند امیران اکتفا می شود. 

5- زیست چینه نگاری 
برش های مورد مطالعه ريزفسیل ها و روديست های گوناگونی دارند که در شکل های 
شامل  شبیخون  برش  در  تاربور  سازند  شده اند.  داده  نشان  آنها  از  شماری   8 و   7

فسیل های زير است )شکل 9(: 
Antalyna korayi, (Farinacci and KöylÜoglu, 1985(, Broeckinella sp., 

Cuneolina sp., Dictyoconus sp., Dicyclina sp., Idalina antique,  

bSchlumberger, 1884(,  Karreriella sp., Loftusia elongate, L. harrisoni  

.L. minor, Miliola  sp., Minouxia sp., Rotalia sp. 

     روديست های اين برش عبارتند:
Hippurites cornucopiae (Defrance 1821(,  Lapeirousia sp.,  Plagioptychus sp.,  

Radiolites sp.  

     سازند تاربور در برش چمسنگر شامل فسیل های زير است )شکل 10(:
Broeckinella sp,.Cuneolina sp., Dicyclina schlumbergeri.,  Loftusia elongate, 

 L. minor, L. morgani, Miliola sp., Minouxia sp., Monolepidorbis sp.,  

Nezzazata sp.,  Omphalocyclus macroporus (Lamrk,1816(, Orbitoides media, 

 Sidrolites calcitrapoides.
     روديست های اين برش عبارتند:

Hippurites sp., Lapeirousia sp.,  Radiolites sp. Vaccintes sp.  
     سازند امیران در برش پیرشمس الدين شامل فسیل های زير است )شکل 11( :

Dicyclina schlumbergeri, Loftusia coxi, L.elongate,  L. harrisoni , L. minor, 

Omphalocyclus macroporus,  Omphalocyclus sp., Rotalia sp., Sidrolites 

calcitrapoides, Sirtina sp.
     روديست های اين برش عبارتند از:

 Dictyoptychus morgani (Douville, 1904(,  Dictyoptychus sp., Hippurites 

cornucopiae, Lapeirousia sp., Plagioptychus sp., Radiolites sp., Vac-.

،37 پهنه  با  منطبق  مطالعه  مورد  برش های  ريزفسیل های  مجموعه       cintes sp 

)Omphalocyclus–Loftusia  assemblage zone  Wynd (1965 است که در فارس داخلی 

در بخش های بااليی سازند تاربور و اليه های سیلتی قاعده سازند ساچون ديده می شود. 
Loftusia harisoni- Loftusia elongata- گونه های  سنی  محدوده  مقايسه  با        
عراق و  ترکیه  مانند  تتیس  جنوبی  حاشیه  ديگر  مناطق  با   Loftusia minor 

)Meric and Mojab, 1977; Meric and Gormuz, 2001) می توان سن ماستريختین 

میانی تا پسین را برای سازند تاربور پیرامون خرم آباد پیشنهاد کرد. 

6- ریزرخساره ها
ريزرخساره های  ويژگی های  روديست دار،  بسترهای  رسوبی  محیط  بازسازی  مبنای 
آنها و بوم شناسی ديرينه محتويات فسیلی به ويژه روزن بران است. در برش شمس الدين 
به علت ستبرای زياد سازند امیران و تخريبی بودن بیشتر آنها )رخساره توربیديتی(، 
دست  سه  گرفته اند.  قرار  بررسی  مورد  روديست دار  کربناته  ريزرخساره های  تنها 
ريزرخساره )A, C, C) در برش های مورد بررسی شناسايی شدند که مربوط به شلف 
خارجی، سد و دريای نیمه محصور هستند. ريزرخساره های شناسايی شده عبارتند از: 

)A( 6- 1. رخساره های شلف خارجی
اين رخساره دارای سه ريزرخساره A2، A1 و A3 است. اين رخساره در رأس سازند 

امیران و تنها در برش پیرشمس الدين ديده می شود.
نازک  با اليه بندی  اين ريزرخساره   :)Sandy mudstone( مادستون ماسه دار   )A1 -
به رنگ نخودی تنها در برش پیرشمس الدين ديده می شود و دارای ذرات بسیار ريز 
War-(  ووارتز و لکه هايی از پیريت است که نشان از محیط کم انرژی و شرايط احیا دارد
.)a -12 و نشان دهنده ژرف ترين بخش کربناته سازند امیران است )شکل (ren, 2000 

 Planktonic foraminifera bioclast( وکستون زیستی دارای روزن بران شناور )A2 -

wackestone(: اين رخساره نازک اليه و نخودی و خاکستری رنگ است و پوسته 

(
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استراکد و ذرات کوارتز دارد. وجود روزن بران شناور، رسوب گذاری در يک محیط 
نفوذ کردن  نشان دهنده  نبود هیچ جلبکی که  نشان می دهد.  را  باز  کم انرژی دريای 
)Murray, 1991). اين  نور است؛ نشان  دهنده ژرفای زياد و مناطق غیر نورانی است 
.)b -12 ريزرخساره تنها در برش پیرشمس الدين و سازند امیران ديده شده است )شکل 
 Benthonic and planktonic( شناور  و  کف زی  روزن بران  دارای  وکستون   )A3  -

foraminifera bioclast wackestone(: اين ريزرخساره با اليه بندی در زيراليه های 

شامل  آن  کف زی  روزن بران  می شود.  ديده  امیران  سازند  رأس  روديست  دارای 
ذرات  و  نیست  شناسايی  قابل  شناور  روزن بران  است.  هیالین  پوسته  با  روزن برانی 
همراه  به  کف زی  روزان بران  وجود  می شود.  ديده  آن  در  کوارتز  به ويژه  آواری 
روزن بران شناور نشان دهنده يک دريای باز است )Geel, 2000). همچنبن نبود جلبک 
نشان دهنده منطقه غیر نورانی است )Pomar, 2001). نبود دانه های تخريبی درشت و 

 .)c -12 آژند گلی نشان دهنده منطقه زير خط موج است )شکل
)B( 6- 2. رخساره سد

اين رخساره در سه برش مورد مطالعه وجود دارد ولی هم محتويات زيستی آن و همچنین 
ستبرای آن در برش های مختلف به شدت تفاوت دارد؛ به طوری که بیشترين ستبرای 
آن تا چند متر در برش پیرشمس الدين و کمترين ستبرای آن در حدود سی سانتی متر 
در برش تنگ شبیخون ديده می شود. در اين برش اين ريزرخساره شامل راديولیتیده 
d(. در  با پوسته پورسوالنوز است )شکل 12-  بیشتر  به همراه روزن بران کف زی و 
روزن بران کف زی  شامل  اسکلتی  خرده های  شامل  ريزرخساره  اين  چمسنگر  برش 
اينتراکالست  و  اوربیتويیدس  سیدرولیتس،  لوفتازيا،  همراه  به  امفالوسیکلوس  مانند 
است )شکل e -12(. در برش پیرشمس الدين رخساره گرينستون گسترش فراوان و 
اجزای مختلفی دارد. گرينستون روديستی به شکل فلوتستون روديستی و به صورت 
سنگ آهک متوسط تا ستبراليه دارای راديولیتده، امفالوسیکلوس، لوفتازيا و جلبک 
سبز به همرا اينتراکالست است )شکل f -12(. اندازه و فراوانی روديست ها از برش 
پیرشمس الدين به چمسنگر و در پايان تنگ شبیخون کاهش می يابد که نشان دهنده 
کاهش شرايط مناسب زيستی آنهاست. روديست های برش های مورد مطالعه از نوع 
انفرادی و قائم  هستند و تنها در برش پیرشمس الدين کاماًل به طور درجا ديده می شوند 
)شکل 13(؛ که نشانگر اين واقعیت است که روديست ها می توانستند در مناطقی خود 

را با انرژی باال در بستر زيستی تثبیت کنند. 
     در برش پیرشمس الدين چند اليه متوسط گرينستونی )شکل g -12( وجود دارد 

که بیشتر اجزای آن اينتراکالست به همراه قطعاتی از روديست هاست. 
)C( 6- 2. رخساره دریای نیمه محصور

اين رخساره از  5 ريزرخساره به شرح زير تشکیل شده است:
 Sidrolites bioclast( سیدروالیتس  دارای  زیستی  پكستون  تا  وکستون   )C1  - 

و  توده ای  سنگ آهک های  از  ريزرخساره  اين   :)wackestone to packstone

ستبراليه دارای فسیل سیدرو اليتس، روتالیا، امفالوسیکلوس و تکه های روديست به 
همراه لکه هايی از مواد آلی است. اين ريزرخساره در اليه بندی متوسط تنها در برش 
پیرشمس الدين ديده می شود. فراوانی روزن بران با پوسته هیالن به ويژه سیدرواليتس نشان 
.)h -12 از ژرفای بیشتر آن نسبت به ديگر رخساره های وکستون و پکستون دارد )شکل 
 Omphalocyclus bioclast( امفالوسیكلوس  دارای  زیستی  وکستون   )C2  - 

و  چمسنگر  برش  دو  در  متوسط  اليه بندی  در  ريزرخساره  اين   :)wackestone

اين  سازنده  مهم ترين  امفالوسیکلوس  پوسته های  می شود.  ديده  پیرشمس الدين 
ريزرخساره هستند. از اجزای ديگر زيستی آن می توان به سیدرواليتس شکمپايان و 
جلبک ها اشاره کرد. حضور اين جلبک ها نشان دهنده يک پهنه نورانی است. به طور 
می کرده  زندگی  نوتتیس  شلف های  کم ژرفای  بخش های  در  امفالوسیکلوس  کلی 
و  چمسنگر  دربرش های  ريزرخساره  اين   .)1392 همکاران،  و  )وزيری مقدم  است 
 Cyclolites sp. نوع  از  انفرادی  مرجان های  دارای    )c  -12 )شکل  پیرشمس الدين 
مواد  فراوان  ورود  به علت  می تواند  ديگر  برش های  در  مرجان  نوع  اين  نبود  است. 

 .)i -12 مغذی به حوضه در اين برش باشد )شکل

 Loftusia bioclast wackestone( تا پكستون زیستی دارای لوفتازیا  وکستون   )C3 -

to packstone(: اين ريزرخساره از سنگ آهک های توده ای و ستبراليه دارای فسیل 

لوفتازيای درشت، خرده های روديست، پوسته شکم پا و روزن بران کف زی با پوسته 
هیالین تشکیل شده است. در هر سه برش اين ريزرخساره در اليه بندی متوسط تا ستبر 
ديده می شود. فراوانی لوفتازيا نشانه ای از ورود فراوان ذرات تخريبی ريز به محیط 

.)k -12 رسوبی است )شکل
اين   :)Miliolidae bioclast wackestone( میلیولیده  دارای  وکستون   )C4  -

ريزرخساره در هر سه برش با اليه بندی متوسط تا ستبر ديده می شود و شامل میلیولیده، 
دوکفه ای،  پوسته  پیرشمس الدين(،  برش  در  )تنها  سبز  جلبک  و  امفالوسیکلوس 
استراکد و ذرات پلويید است. وجود تعداد فراوان روزن بران بدون منفد مانند میلیولید 
نشان دهنده ژرفای کم محیط رسوبی است. از سوی ديگر اين روزن بران تحمل شوری 
بسیار باال را دارندو می توانند به تنهايی شاخص آب های محصور مانند الگون باشند 
)Geel, 2000). ولی همراهی روزن بران هیالین مانند امفالوسیکلوس نشان دهنده شوری 

عدی است )Geel, 2000) و بنابراين می توان نتیجه گرفت با کاهش سطح آب  دريا و 
.)l  -12 هنوز ارتباط با دريای آزاد کاماًل بر قرار بوده است )شکل C4 ايحاد رخساره

- C5( مادستون )Mudstone(: اين ريزرخساره در انتهای سازند تاربور ديده می شود 

و دارای ذرات ريز تخريبی مانند کوارتز و بدون هر گونه دانه اسکلتی است وکمترين 
ژرفای بستر های روديست دار به همراه انرژی بسیار کم را نشان می دهد؛ ولی در آن 

هیچ شاهدی از خروج آب ديده نشده است.

7- بوم شناسی دیرینه
در چند دهه گذشته داده های بسیار با ارزشی از بوم شناسی ديرينه فسیل های مختلف 
به ويژه روزن بران ارائه شده است که می توان از آنها در بازسازی واحدهای چینه نگاری 
فسیل دار استفاده کرد. در ادامه با بیان مؤلفه های بوم شناسی، محتويات فسیلی بستر های 
روديست دار کرتاسه پسین حوضه لرستان )مانند میزان نفود نور، مقدار عناصر مغذی 
و دما( به همراه ريزرخساره های شناسايی شده، بوم شناسی و موقعیت محیط رسوبی 
آنها بازسازی می شوند. گفتن اين نکته بسیار ضروری است که بازسازی مؤلفه های 
برای  و  است  موردی  يافته های  چینه نگاری  برش  چند  يا  در يک  ديرينه  بوم شناسی 
شرايط  از  بیشتر  درک  همچنین  و  بیشتر  داده های  به  نیاز  دقیق تر  تصوير  بازسازی 
 اقلیمی زمان نهشته های مورد بررسی است. برای نمونه نتايج مطالعات مختلف مانند

درياهای کرتاسه  دمای آب های  است که  داده  نشان   (Fancis and Frakes, 1993(

نسبت به امروز گرم تر بوده و در برابر آن شیب دمای آن زمان کمتر از امروز بوده 
است. شايد نبود ريف های مرجانی در آن زمان و در برابر آن فراوانی روديست ها به 
اين دلیل بوده است. با تغییر موقعیت قاره ها و کاهش دما پیش از پايان ماستريختین 
در  الیگوسن  تا  مرجانی  ريف های  ايجاد  برای  شرايط  و  شدند  منقرض  روديست ها 
تتیس باختری )Perin and Bosellini, 2012) و در آکیتانین و به ويژه بورديگالن در 

ايران )بخش F سارند قم و بخش گوری از سازند میشان( مهیا نشد.
الیگوفوتیک  گروه  سه  به  نور  شدت  به  وابستگی  پايه  بر  مختلف  جاندارن  نور:   -

)نیاز به شدت نور کم(، مزوفوتیک )میزان نور متوسط( و يوفوتیک )میزان نور باال( 
انواع  )Corda and Brandano, 2003). در برش های مورد مطالعه  تفکیک می شوند 
الیگوفووتیک شامل روزن بران شناور است. همراهی آنها با کانی هايی چون پیريت 
پهنه  نشان دهنده قرارگیری آنها در  مانند جلبک ها  فتوسنتز کننده  نبود موجودات   و 
ديده  مارن ها  میان  در  تجمع  اين  پیرشمس الدين  برش  در  تنها  است.  نورانی  غیر 
محیط  شد؛  خواهد  اشاره  آن  به  نوشته  اين  ادامه  در  که  همان گونه  و  است  شده 
بنابراين  و  است  بوده  شلف  نوع  از  لرستان  حوضه  پسین  کرتاسه  رسوب گذاری 
مارن های دارای روزن بران برش پیرشمس الدين در بخش خارجی يک شلف انباشته 
نشان می دهد که  لرستان  تاربور در حوضه  اين مجموعه در سازند  نبود  است.  شده 
ژرفای اين سازند در حوضه لرستان حتی در بیشترين افزايش سطح آب دريا تا حد 

ژرفای غیر نورانی نرسیده است.
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امفالوسیکلوس  همچون  کف زی  روزن بران  انواع  شامل  مزوفوتیک  فسیل های 
مشابه  دارند.  همزيست  زندگی  جلبک ها  با  روزن بران  اين  هستند.  اوربیتوئدس  و 
صدف  چه  هر  هستند.  اپرکولینا  و  نومولیت ها  مانند  جنس های  سنوزويیک  در  آنها 
و  نور  با  تماس صدف  افزايش سطح  )برای  بیشتر  نشانه ژرفای  باشد؛  آنها کشیده تر 
صدف های  و  است  آنها(  روزنه های  در  موجود  جلبک های  برای  نور  بیشتر  جذب 
 ستبر و پهن آنها )برای کاهش آسیب نفود شديد نور( ژرفای کمتر را نشان می دهند

)Reiss and Hottinger, 1984). بر پايه شکل صدف های روزن بران موجود، ژرفای 

20 تا 50 منر را می توان برای نهشته های دارای روزن برانی با پوسته هیالین تصور کرد.
     نمونه های يوفوتیک شامل انواع جلبک های سبز و روزن بران کف زی با پوسته 
پوسوالنوز مانند میلیولیده هستند )Murray, 1991). در انتهای برش های مورد مطالعه 
است  متر   20 از  کمتر  احتماالّ  و  کم  ژرفای  نشان دهنده  که  دارد  وجود  تجمع  اين 

.(Pomar, 2001(

     گفتنی است نصیری و همکاران )1390( تجمعی ديگر از میلیولیده در  بخش های 
پايین سازند امیران گزارس کرده اند که نابرجا و متعلق به رخساره کلسی توربیدايت 

سازند امیران است.
- میزان شوری: با برآورد شوری و تعیین تغییرات آن در هر واحد سنگ چینه نگاری 

طی  در  آن  محدوديت های  و  ديرينه  ژرفای  تغییرات  از  بهتری  درک  به  می توان 
داده های  ريزرخساره ها،  از  استفاده  با  شوری  برآورد  برد.  پی  رسوب گذاری 

ژئوشیمیايی و به ويژه مطالعه موجودات میسر است.
و  استنوهالین  دسته  دو  به  شوری  به  نسبت  واکنش  پايه  بر  زنده  موجودات       
يوری هالین تقسیم می شوند. موجودات استنوهالین مانند روزن بران شناور، روزن بران 
می توانند  تنها  خارپوستان  و  براکیوپودها  راديولرها،  بريوزواها،  مرجان ها،  منفذدار، 
  lTucker and Wright, 1990 35 زندگی کنند Psu در محدوده شوری معمولی دريا 
)Practical Salinity Units) واحد اندازه گیری شوری آب دريا و برابر با مقدار گرم 

از  برخی  مانند  يوری هالین  موجودات  درياست.  آب  لیتر  يک  در  شده  حل  نمک 
استراکدها، گاستروپودها، اسفنج ها و برخی از دوکفه ای ها به راحتی تغییرات شوری 
را تحمل می کنند. محتويات فسیلی برش های مورد مطالعه نشان دهنده شرايط معمولی 
دريايی است. وجود مرجان های انفرادی به همراه جلبک سبز در بخش بااليی سازند 
امیران در برش پیرشمس الدين نشان دهنده دريايی کم ژرفا با نور و اکسیژن کافی و 
شوری معمولی بوده است؛ اما وجود مارن های دارای گاستروپود و استراکد در انتهای 

سازند تاربور در برش شبیخون می تواند نشان دهنده تغییرات شوری باشد.
- میزان مواد مغذی: به طور کلی روزن بران و مرجان ها به شرايط کمبود مواد مغذی 

)الیگوتروفی( سازش يافته اند )Hallock, 1985). در برش تنگ شبیخون مرز زيرين 
امیران رخساره  انتهايی سازند  و بخش  است  تدريجی  امیران  با سازند  تاربور  سازند 
رودخانه ای دارد و بنابراين می توان تصور کرد که در اين محل مواد آواری و مغذی 
زيادی وارد سازند تاربور می شده است. ورود مواد مغذی فراوان سبب ايجاد شرايط 
اريتوئیدس شده است.  مانند  هیالن  پوسته  با  از روزن برانی  يوتروفی و حذف جنس 
جنس های ياد شده به دلیل داشتن همزيست نوری بیشتر در شرايط الیگوتروفی فراوان 
 .(Hottinger, 1997( هستند و با تغییر شرايط به مزوتروفی تا يوترقی ناپديد می شوند
بنابراين حضور نداشتن روزن بران کف زی سازگار با شرايط الیگوتروفی و در برابر 
آن وجود فراوان و گوناگون روزن بران کف زی ديگر در کنار روديست ها و کاهش 

مرجان ها و بريوزوئرها در توالی رخساره های رسوبی اين برش می تواند تأيید کننده 
شرايط يوتروفیک سازگار با زيست روديست ها و ناسازگار با زيست مرجان ها باشد. 
پوسته  با  از روزن بران  فراوان شدن جنس هايی  تخريبی موجب  مواد  همچنین ورود 

آگلوتین مانند لوفتازيا شده است.

8- مدل رسوبی بستر های رودیست دار کرتاسه پسین حوضه لرستان
حوضه  در  می کند.  طی  فرگشتی  روند  مکان  و  زمان  طول  در  رسوبی  حوضه  هر 
لرستان از اوخر کرتاسه با ته نشینی سازند امیران از شیب حوضه کاسته می شود. در 
ماستريختین میانی با ته نشینی سازند تاربور يک شلف کربناته ايجاد می شود. نصیری و 
همکاران  )1390( ته نشینی سازند امیران را به يک محیط رمپ نسبت دادند؛ اما به نظر 
می رسد که شرايط شلف هنوز برقرار بوده است؛ ولی ته نشینی توريیدايت های امیران 
به سوی باختر مهاجرت کرده بود. در مرکز لرستان و تاقديس ماله کوه ته نشینی سازند 
Alavi (2004( همان گونه که  .)امیران تا پالئوسن ادامه يافته است )ويسکرمی، 1394 

A(؛ از شمال خاور به سوی جنوب باختر نهشته های کرتاسه   نشان داد )شکل 14- 
بااليی به طور پیش رونده مهاجرت کرده اند. اين پیشروی موجب شده است که خط 

ساحلی و بخش ژرف حوضه به سوی باختر و جنوب باختر تغییر مکان دهد.
     موقعیت و محیط رسوبی بستر های رسوبی کرتاسه پسین را می توان با مدل های ارائه 
شده توسط )Ross and Skelton (1993 مقايسه کرد. به نظر می رسد که محیط رسوبی 
سازند تاربور در برش های تنک شبیخون و چمسنگر را می توان با همتافت های حاشیه 
معادل  پیرشمس الدين  برش  در  امیران  سازند  رسوبی  محیط  و  کم  زاويه  باز  شلف 
 .)B -14 همتافت های حاشیه حوضه های شلف داخلی پیشرونده مقايسه کرد )شکل
در گروه دوم در قاعده نهشته های مطالعه شده، بیشتر مرجان های انفرادی و روی آنها 
به تدريج روديست ها ظاهر می شوند. احتماالً مرز میان اين دو محیط منطبق با گسل 

سفیدکوه است. 

9- نتیجه گیري
با توجه به مطالعات انجام شده در بستر های روديست دار کرتاسه پسین )ماستريختین 

میانی تا پسین( حوضه لرستان  می توان به نتايج زير دست يافت:
با برش  - نهشته های روديست دار ماستريختین سازند تاربور در برش تنگ شبیخون 
چمسنگر و باالی سازند امیران در برش پیرشمس الدين توسط گسل سفیدکوه از هم 

جدا می شوند.
- سازند تاربور در محیط همتافت های حاشیه شلف باز زاويه کم و باالی سازند امیران 

در همتافت های حاشیه حوضه  های شلف داخلی پیشرونده انباشته شده ا ند.
- ژرفای بخش کربناته سازند امیران از سازند تاربور بیشتر بوده است.

بر  نشانه ای  بستر های روديست دار در هیچ محلی  انتهای  با وجود کاهش ژرفا در   -
خروج از آب ديده نشده است. 

از  افزايش مواد مغذی موجب کاهش برخی  به همرای  بیشتر  - ورود مواد تخريبی 
روزن بران هیالین در برش تنگ شبیخون شده است.

- تنها در برش پیرشمس الدين ژرفای حوضه بیش از منطقه نورانی است.
- شرايط شوری در همه برش ها معمولی بوده و شواهدی از شوری بیشتر مربوط به 

مناطق کاماًل محصور ديده نشده است.

( (
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شکل 1- انواع بستره های روديست دار: 1( همتافت های شیب های تند؛ 2( همتافت های حاشیه شلف 
باز زاويه کم؛ 3( همتافت های حاشیه حوضه های شلف داخلی پیشرونده؛ 4( ساختارهای باالرونده 

.(Ross and Skelton, 1993( بیوستروم های سکو و شلف داخلی )مجزا؛ 5

شکل 2- مسیر راه های دسترسی به برش های مورد مطالعه )برگرفته از مؤسسه جغرافیايي و کارتوگرافي گیتاشناسی، 1384(.

B) بخش های مختلف  )Stocklin, 1968)؛  ايران  زمین شناسی  و  واحد های ساختاری   (A شکل 3- 
.(Sherkaty and Letouzey, 2004( زاگرس چین خورده
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.(NIOC, 1977( شکل 4- نقشه زمین شناسی برش شبیخون

.(NIOC, 1976( شکل 5- نقشه زمین شناسی برش چمسنگر
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.(Liewellyn, 1974( شکل 6- نقشه زمین شناسی برش پیرشمس الدين

شکل 7-  برخی از روزن  بران برش های مورد مطالعه:
Fig. a( Sirtina sp. axial section, Amiran Formation, Pirshams Eldin section, Sample No. 42; Fig.b( Siderolites calcitrapoides, axial section, Tarbur Formation, 

Chamsangar  section, Sample No.14; Fig.c( Omphalocyclus macroporus, axial section, Amiran Formation, Pirshams Eldin section, Sample No.15;  

Fig. d( Loftusia harisoni, axial section, Tarbur  Formation, Tange Shabikhon section, Sample No.22; Fig.e( Rotalia sp., axial section, Amiran Formation, 

Pirshams Eldin section, Sample No.31; Fig.f( Miliola   sp., axial section, Amiran Formation, Chamsangar section, Sample No.3; Fig. g( Minouxia sp., axial 

section, Tarbur Formation, Chamsangar section, Sample No. 6;  Fig.h( Dicyclina schlumbergeri, Tarbur  Formation, Chamsangar section, Sample No.3;  

Fig. i( Cuneolina sp., Tarbur  Formation, Tange Shabikhon section, Sample No.19; Fig. k( Loftusia elongate., axial section, AmiranFormation, Pirshams 

Eldin section, Sample No.42.
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شکل 8 - نمونه هايی از روديست های برش های مورد مطالعه: 
Fig. a( Radiolites sp., Fig. a1: side view of right valve, Fig. a2: left valve, Fig. a3: transverse section of right 
valve, Tang- E Shabihkone section, sample no.13; Fig. b( Plagioptychus sp., Fig.  b1: side view of right valve, 
Fig.  b2: transverse section of  right valve, Tang- E Shabihkone section, sample no.14; Fig. c( Vaccintes sp., Fig. 
c1: side view of right valve Fig. c2: transverse section of  right valve, Pir Shams El-din section, sample no.39;  
Fig. d( Hippurites cornucopiae, Fig. d1: side view of right valve, Fig. d2: transverse section of  right valve,  
Tang- E Shabihkone section, sample no.11; Fig. e( Dictyoptychus morgani, e1: side view of right valve,  
e2: transverse section of  right valve, Pir Shams El-din section, sample no.41; Fig. f( Dictyoptychus sp.,  
f1: side view of right valve, f2: transverse section of  right valve, Pir Shams El-din section, sample no.40;  
Fig. g(; Lapeirousia sp., Fig. g1: side view of right valve, Fig. g2: transverse section of  right valve,  
Tang- E Shabihkone section, sample no.12; Fig. h(  Hippurites  sp., Fig.h1: side view of right valve,  
Fig.h2: transverse section of  right valve, Cham Sanghar section, sample no.32; Fig. g(; Lapeirousia sp.,  
Fig. g1: side view of right valve, Fig. g2: transverse section of  right valve, Cham Sanghar section, sample no.32.



ايرج مغفوري مقدم

181

شکل 9- ستون چینه نگاری و ريزرخساره های سازند تاربور در برش تنگ شبیخون.
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شکل 10- ستون چینه نگاری و ريزرخساره های سازند تاربور در برش چمسنگر.
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به  پیرشمس الدين  برش  در  امیران  سازند  تخريبی  ريزرخساره های  برای  پیرشمس الدين.  برش  در  امیران  سازند  کربناته  ريزرخساره های  و  زيست چینه نگاری  ستون   -11  شکل 
نصیری و همکاران )1390( مراجعه شود.

شکل 12- ريزرخساره های بسترهای روديست دار حوضه لرستان:
Fig. a( Sandy mudstone, Pir Shams- El Din section, sample no.22; Fig. b( Planktonic bioclast wackestone, Pir Shams- El Din section, sample no.22; 
Fig. c( Bentonic and planktonic bioclast wackestone, Tange Shabikhone, sample no.25; 
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شکل 12- ريزرخساره های بسترهای روديست دار حوضه لرستان:
Fig. d( Rudist bioclast grainstone; e( Omphalocyclus grainstone , Tange Shabikhone, sample no.10; Fig. e( Omphalocyclus bioclst grainstone, 
Chamsangar section , sample no.10; Fig. f(; Loftusia Omphalocyclus bioclst grainstone, Tange Shabikhone, sample no.13; Fig.  g( Lithoclast 
grainstone, Pir Shams- El Din section. sample no.32;  Fig. h( Loftusia Sidrolites bioclast wackestone to packstone,  Pir Shams- El Din section. sample 
no.13; Fig. i( Omphalocyclus bioclast wackestone,Cham Sanghar section, sample no.9 Fig. k( Loftusia bioclast wackestone, Tange Shabikhone, 

sample no.22 ; Fig. l( Miliolidae bioclast wackestone, Tange Shabikhone, sample no.14; Fig. m( Mudstone, Tange Shabikhone, sample no.26.

شکل 13- روديست انفرادی  Dictyoptychus morgani در سازند امیران در برش پیرشمس الدين.
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