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چكيده 
با گرهک هاي چرتي و  با ستبرای 200 متر شامل سنگ آهک هاي خاکستري همراه  قالبي  لرستان بررسي شده است. برش  تله زنگ در حوضه  نهشته هاي سازند  اين مطالعه  در 
سنگ آهک ماسه اي است که به صورت هم شيب و پيوسته بر روي شيل و ماسه سنگ هاي خاکستري رنگ سازند اميران و در مرز بااليي به صورت هم شيب و ناپيوسته در زير سازند 
کشکان قرار مي گيرد. از اين برش چينه شناسي 160 نمونه برداشت و در آنها 28 جنس و 4 گونه روزن بران کف زی و 6 جنس و 2 گونه جلبک شناسايي شد. سن سازند تله زنگ 
در برش مورد مطالعه را به علت شباهت مجموعه روزن بران کف زی با زيست زون Miselanea –Kathina Assemblage Zone (wynd 1965)، مي توان پالئوسن پسين )تانسين( 

در نظر گرفت. 

كليد واژه ها: سازند تله زنگ، پالئوسن، تانسين، زيست زون بندی، ريززيست چينه نگاري.
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1- مقدمه 
سنگ آهک هاي  شامل  مياني،  ائوسن  پسين-  پالئوسن  سن  به  تله زنگ  سازند 
مي دهند.  ستبرا  تغيير  نزديک،  فواصل  در  شدت  به  که  است  توده اي  و  صخره ساز 
سازند تله زنگ به صورت آشکار در شمال خاور و بخش هاي مرکزي لرستان گسترش 
معمول بر روي سازند آواري اميران و زير سازند کشکان قرار  می يابد و به طور 
برش  دارد اما گاه به صورت جانبي و به تدريج با اين دو سازند جانشين مي شود. 
الگوي سازند تله  زنگ به همراه برش الگوي سازند شهبازان در تنگه شماره 2 واقع 
در 4/5 کيلومتري جنوب باختري ايستگاه راه آهن تله زنگ در جنوب استان لرستان 
به مختصات جغرافيايي ′42 °48 طول خاوری و ′47 °32 عرض شمالي انتخاب شده 

.(James & Wynd, 1969; Wynd,1965) است
    جدا از دو سازند اميران و کشکان، تله زنگ مي تواند با سازند پابده نيز پيوند 
گاه زبانه هايي از سازند تله زنگ درون  و به همين دليل،  جانبي داشته باشد 
سازند پابده مشاهده مي شود که به آن بخش آهکي تله زنگ نام داده شده است 

)آقانباتي، 1383(.
زماني  محدوده  و  ستبرا  تله زنگ  سازند  لرستان،  بخش هاي خاوري حوضه  در       
و  الگو  برش  پيشين،  مطالعات صورت گرفته  اساس  بر  به گونه ای که  دارد  بيشتري 
در  اين  دارند.  هم گسترش  مياني  ائوسن  زماني  محدوده  تا  کيالو  چينه شناسي  برش 
حالي است که رسوبات کربناتي سازند تله زنگ در محدوده باختري حوضه لرستان 
برش  مي کند.  عبور  پيشين  ائوسن  يا  پاياني  پالئوسن  سني  محدوده  از  ندرت  به 
چينه شناسي قالبي)شمال روستاي قالبي( در منطقه تنگ تير در محدوده اي با مختصات 
و عرض جغرافيايي    47°  55′  32/52″  E  -   47°  56′  41/22″  E طول جغرافيايي 
N - 33° 27′ 11/14″ N ″13/81 ′26 °33 جنوب باختر خرم آباد )پهنه ساختاري 
قرار  جاده  حاشيه  در  برش  اين  است.  واقع  پل دختر  کيلومتري  در60  زاگرس(، 
که  کرد  عبور  بايد  اهواز  خرم آباد-  جاده  مسير  از  آن  به  دسترسي  براي  و  دارد 
مشاهده  مطالعه  مورد  مقطع  پل دختر  سمت  به  خرم آباد  شهر  طرف  از  حرکت  با 

.)1 مي شود )شکل 
     هدف از اين مطالعه، سنگ چينه نگاری سازند تله زنگ در برش مورد مطالعه و 
در  ميکروفسيل هاي موجود  بررسي  با  تله زنگ  مطالعه ريززيست چينه نگاری سازند 

اين سازند به منظورتعيين سن و ارائه زيست زون بندی است.

2- روش مطالعه
پايه مطالعات انجام شده بر سه محور مطالعات کتابخانه اي، صحرايي و آزمايشگاهي 
تقريبي  فاصله  به  سامان مند  نمونه برداري  صحرايي  مطالعات  در  است.  بوده  استوار 
1/25متر از توالي مورد نظرانجام پذيرفت و 160 نمونه سنگي به منظور تهيه مقاطع 
نازک ميکروسکپي و مطالعه ريززيست چينه نگاري توالي هاي مورد مطالعه  برداشت شد. 
مانند  مختلفي  نويسندگان  پژوهش هاي  و  اطلس ها  از  ريززيا  ها  مطالعه  در      
BouDagher-Fadel (2008), Rahaghi (1978,1983); Henson (1950); 

 ،Racey (1994); Loeblich & Tappan (1964,1988); Kalantary (1969,1979)

خسرو تهراني )1370( و  کالنتري )1371،1365( استفاده شده است. 

3- توصيف سنگ چينه اي سازند تله زنگ در برش مورد مطالعه
رسوبات سازند آهکي تله زنگ در برش چينه شناسي قالبي به ستبرای 200 متر )ستبرای 

واقعی( اندازه گيري شد. شيب و امتداد توالي هاي برش مورد مطالعه به طور ميانگين
برش  اين  در  تله زنگ  سنگ آهکي  رسوبات  شد.  N120° برداشت   W/  50°  SW

و  مارني  بر روي رسوبات  پيوسته  و  به صورت هم شيب  زيرين  مرز  در  چينه شناسي 
آهکي  و  کربناتي  رسوبات  و  گرفته  قرار  اميران  سازند  تيره  خاکستري  ماسه سنگي 
زير رسوبات  در  به صورت هم شيب  مطالعه  مورد  برش  پاياني  به بخش هاي  مربوط 
کنگلومرايي و سرخ رنگ توده اي سازند آواري کشکان در باال قرار گرفته اند )شکل2( .

     رسوبات سازند اميران در مرز پاييني شامل تناوبي از شيل و مارن خاکستري تيره 
و  قطعات چرت  و  زيتوني  سبز  رنگ  به  نرم  ماسه سنگ هاي  و  سيلت ستون  با  همراه 
گرهگ است. ساخت هاي رسوبي ثانويه مانند کنکرسيون، ساخت وزني، ورميکوله، 

و ... در اين سازند ديده مي شود )رجبي، 1386(. 
     نهشته هاي سازند تله زنگ در اين برش بر اساس مطالعات سنگ شناختی به عمل 
آمده و نيز با توجه به شواهد صحرايي، به طور کلي شامل يک بخش از واحدهاي 

سنگي کربناتي است که از پايين به باال به شرح زير است: 
- 25/4 متر تناوبی از سنگ آهک خاکستري روشن تا تيره رنگ، ستبر تا بسيار ستبر 

. Load Cast اليه همراه با ساخت وزنی
- 19/9 مترتناوبي از سنگ آهک متوسط تا ستبر اليه به رنگ خاکستري تا خاکستري 

تيره همراه با اثر فسيل.
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رنگ  به  صخره ساز  توده اي  تا  اليه  ستبر  بسيار  گرهک دار  سنگ آهک  متر   33  -
خاکستري تيره.

- 27/82 مترسنگ آهک گرهک دار نازک تا متوسط اليه به رنگ خاکستري روشن 
تا خاکستري .

- 18/1 متر سنگ آهک ماسه اي ستبر تا بسيار ستبر اليه به رنگ خاکستري همراه با 
گرهک هاي چرتي و نودول.

- 19/39 متر تناوبي از سنگ آهک گرهک دار توده اي صخره ساز به رنگ خاکستري 
روشن تا تيره.

- 15/18 متر سنگ آهک هاي ماسه اي ستبر اليه سرخ تا قهوه اي همراه با گرهک هاي 
چرتي داراي فسيل.

- 13/5 متر سنگ آهک ماسه اي متوسط اليه خاکستري گرهک دار همراه با قلوه هاي 
چرتي در بخش بااليي.

- 28/5 متر سنگ آهک ماسه اي ستبر اليه قهوه اي تا سرخ رنگ .
 (Key Bed) به صورت يک اليه کليدي  بااليي سازند آواري کشکان       در مرز 
از  بااليي  و  پاييني  يافتن سازندهاي  براي  مناسبي  ارغواني شاخص  و  به رنگ سرخ 
نظر موقعيت چينه شناسي است. اين واحد سنگي که به داشتن رنگ سرخ و رخساره 
آواري شاخص است به طور معمول شامل سيلت، ماسه سنگ و کنگلومرا با قلوه هاي 

راديوالريت به ويژه چرت فراوان است که به سمت باال درشت دانه مي شود.

4- زیست چينه نگاری
رخساره آهکي تله زنگ به ويژه در برش الگو از نظر وجود فسيل به ويژه روزن بران 
قالبي  برش  از جنس ها و گونه ها در  برخي   .)3 است )شکل  بسيار غني  و جلبک ها 

عبارتند از:
Miscellanea miscella, Rotalia (aff Rotalia provalis), Cibicides gr 

lobatus, Distichoplax biserialis, Kathina  sp., Textularides sp., Alveolina 

(Glomalveolina), Elphidium sp., Miniacina sp., Lagenides sp., Glomospirella 

sp., Acicularia sp., Salpingoporella sp., Gymnocodium sp., and …

     گفتنی است که  به همراه ريززياهاي نامبرده، درشت زياهای متنوعي هم به چشم 
مي خورند که 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 

با  تطابق  و  مطالعه  اين  در  مختلف  زيست زون هاي  بررسي  و  تحليل  و  شاخص 
سازند  فسيلي  مجموعه   Bolli (1957c) و   Wynd (1965) جمله  از  پيشين  مطالعات 
 Miscellanea-Kathina Assemblage  تله زنگ در برش مورد مطالعه با زيست زون
zone 43 (Wynd,1965)  هم ارز است که نشان دهنده سن پالئوسن پسين )تانسين( در اين 

حوضه رسوبي است )شکل 4(. اين زيست زون در فارس ساحلي در سنگ آهک هاي 
تله زنگ  قاعده اي سازند جهرم ديده شده است. گفتنی است که سن سازندآهکي 
برش  در  اما  است  نظر گرفته شده  در  مياني  ائوسن  پاياني-  پالئوسن  الگو،  برش  در 
چينه شناسي مورد مطالعه گونه هاي شاخص با سن جوان تر از آشکوب تانسين، مانند 
 Nummulites, Alveolina, Orbitolites, Alveolina, به جنس هاي  مربوط  گونه هاي 
  Somalina,Opertorbitolites  Nummulites ,Discocyclina, Saudia, Operculina,

نواحي  در  تله زنگ  آهکي  سازند  سني  تغييرات  امر  اين  که  است  نشده  شناسايي 
مختلف حوضه لرستان را نشان مي دهد.

      با مطالعات فسيل شناسي صورت گرفته مي توان نتيجه گرفت که سازند تله زنگ به 
صورت نمونه يک سنگ آهک پکستون و زيست آواری است که فسيل روزن بران فراوانی 
دارد و برعکس آنچه تصور مي شد يک سنگ آهک ريفي نيست )مطيعي، 1372(.  
روزن بران  از  توجهی  قابل  تنوع  که  تله زنگ  سازند  الگوي  برش  برخالف       

قابل  تنوع  و  فراواني  با  کف زي  روزن بران  چينه شناسي،  برش  اين  در  دارد،  شناور 
توجهی ديده مي شوند و وجود روزن بران شناور بسيار کم است و قابل توجه نيست 

)مغفوري مقدم، 1386(.

5- نتيجه گيري 
از مطالعه و بررسي نهشته هاي سازند آهکي تله زنگ در برش چينه شناسي قالبي نتايج 

زير به دست مي آيد:
- نهشته هاي سازند آهکي تله زنگ در برش چينه شناسي قالبي، ستبراي واقعي 200 

متر دارند.
باختر  جنوب  در  قالبي  چينه شناسي  برش  در  تله زنگ  آهکي  سازند  زيرين  مرز   -
لرستان، به صورت هم شيب بر روي رسوبات مارن، شيل و ماسه سنگ هاي سبز زيتوني 

تا خاکستري سازند اميران قرار گرفته است. 
- در مرز زبرين هم نهشته هاي سنگ آهکي سازند آهکي تله زنگ به وسيله رسوبات 
کنگلومرايي، سيلت ستوني و سرخ رنگ سازند آواري کشکان به صورت هم شيب 
پوشيده مي شود و تبديل سنگ آهک ها به سنگ آهک هاي ماسه اي و سپس در ابتداي 
سازند کشکان ماسه سنگ و سيلت ستون و در پايان کنگلومراهاي سرخ و ارغواني به 

صورت يک اليه کليدي ديده مي شود.
از  گونه   4 و  جنس   28 قالبي  چينه شناسي  برش  در  شده  برداشت  نمونه   160 از   -
روزن بران کف زی و 6 جنس و 2گونه جلبک سرخ و يک زيست زون شناسايي شد.

دارای  سنگ آهک هاي  از  لرستان  باختر  جنوب  در  تله زنگ  سازند  توالي هاي   -
آن  در  موجود  ميکروفسيل هاي  تمامي  بنابراين  شده اند،  تشکيل  روزن بران کف زی 

از انواع کف زي هستند و وجود ميکروفسيل هاي شناور در آن کاماًل ناچيز است. 
با  نيز  پالئونتولوژي موجود و  بر اساس شواهد  قالبي  تله زنگ در برش  - سن سازند 
توجه به زون Miscellanea – Kathina Assemblage Zone (Wynd, 1965) آشکوب 
تانسين است که اين زيست زون اختالف سني رسوبات سازند تله زنگ در بخش هاي 

مختلف حوضه و تفاوت سني آن با برش الگو را نشان مي دهد .
مانند:  کف زی  روزن بران  فسيل هاي  وجود  فسيل شناسي،  شواهد  اساس  بر   -
 Orbitolites, Alveolina, Nummulites , Discocyclina,  Nummulites, Alveolina,

,Somalina,Opertorbitolites Saudia, Operculina  در مقطع تيپ مطالعه  و معرفي 

شده اند که در مطالعات اخير در برش چينه شناسي موجود در جنوب باختري گستره 
لرستان مشاهده نشدند. 

شکل 1- نقشه راه هاي دسترسي و موقعيت جغرافيايي برش مورد مطالعه
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ک مطالعه شده
س ها و گونه هاي شناسايي شده در مقاطع ناز

شکل 3- مقايسه فراواني جن

گ در ناحيه مورد مطالعه.
گ شناسی سازند تله  زن

شکل2- ستون سن
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PLATE 1

PLATE 2

Fig. 9: Elphidium sp., Sample.No:P.R:11.

Fig. 10: Miniacina sp., Sample.No:P.R:42.

Fig. 11: Lagenides sp., Sample.No:P.R:34.

Fig. 12: Glomospirella sp., Sample.No:P.R:27.

Fig. 13: Acicularia sp., Sample.No:P.R:18.

Fig. 14: Salpingoporella sp.,Sample.No:P.R:22.

Fig. 15: Gymnocodium sp., Sample.No:P.R:45.

(All Sample :100X)

Fig. 1&2: Miscellanea miscella, Sample.No:P.R:16,24.

Fig. 3: Rotalia( aff  Rotalia provalis ), Sample.No:P.R:5.

Fig. 4: Cibicides gr lobatus, Sample.No:P.R:8.

Fig. 5: Distichoplax biserialis  , Sample.No:P.R:35.

Fig. 6: Kathina  sp., Sample.No:P.R:41.

Fig. 7: Textularides sp., Sample.No:P.R:38.

Fig. 8: Alveolina (Glomalveolina). Sample.No:P.R:51.

(All Sample :100X)

Fig 1: Serpula sp.Sample.No:P.R:111.

Fig 2: worm tube, Sample.No:P.R:142.

Fig. 3: Coral, Sample.No:P.R: 8.

Fig. 4: Ostracoda, Sample.No:P.R: 18.
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Fig 10&11: Crinoid stem, Sample.No:P.R: 12,7.

Fig. 12: Lamellibranchia, Sample.No:P.R: 40.

PLATE 2

 Fig 5&6: Bryozoa, Sample.No:P.R: 126,129.

Fig. 7: Echinoid spine, Sample.No:P.R: 145.

Fig 8&9: Gastropoda, Sample.No:P.R: 8,10. 


