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چکيده
رسوبات آهكي سازند تله  زنگ در بخش  هاي وسيعي از گستره  ی لرستان به  ويژه در نواحي جنوب غربي آن رخنمون دارند. اين رسوبات به صورت 
هم  شيب بر روي سازند آواري اميران قرار گرفته و مرز بااليي آن نيز به  صورت هم  شيب به رسوبات قرمزرنگ و سيلتستوني كشكان محدود مي  
گردد. سّن سازند تله  زنگ در برش الگو پالئوسن پسين تا ائوسن مياني تعيين گرديده و به لحاظ ليتولوژيكي از سنگ  هاي آهكي با اليه  بندي متوّسط 
تا توده  اي تشكيل شده است. در اين برش، سنگ آهك  هاي تشكيل دهنده  ی اين سازند بيشتر ماسه  اي بوده كه با ميان اليه  هاي ماسه و شيل 
 ،Gavelinella sp. و ,.Miscellanea miscella, Miscellanea minauta, Kathina sp., Lockhartia spهمراه است. گونه  هاي شاخص فسيلي
در رسوبات اين سازند شناسايي گرديد. بر اين اساس و همچنين از جهت ظهور و از بين رفتن گونه  هاي شاخص و بيوزون-هاي ايجاد شده، براي 

سازند مذكور در نواحي جنوب  غربي لرستان، سّن زمين  شناسي پالئوسن پسين– ائوسن پيشين )ايپرزين( پيشنهاد گرديد.
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Abstract 
The Talezang Formation is especially extensively outcropped in southwestern Lorestan. It is lying 
conformably on the Amiran Clastic Formation and its upper boundary contacts the Kashkan Red 
Siltstone Formation. In the type section it is dated at Upper Paleocene to Middle Eocene and is 
composed of limestone ranging from moderate beddings to massive form. 
Limestones of the selected sections are mostly sandy with sandstone and shale interbeds. Miscellanea 
Miscella, Miscellanea Minauta, Kathina sp., Lockhartia sp., Gavelinella sp. are the typical fossils 
which are defined in the selected sections of this Formation. The proposed age for the formation is 
dated at the Upper Paleocene – Iberian. 
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1- مقّدمه
گستره ی لرستان به لحاظ زمين  شناختي در زون زاگرس چين  خورده و 
بخش  هايي از آن نيز در زون زاگرس رورانده يا مرتفع واقع شده است. 
توالي رسوبات كرتاسه تا پليوسن در بخش  هاي وسيعي از اين حوضه به  
ويژه در نواحي جنوب غربي و در تاقديس  ها و ناوديس  هاي متعّددي 
با روند شمال غربي_جنوب شرقي بيرون  زدگي داشته و به خوبي قابل 

مطالعه مي  باشند )مطيعي 1372( )تصوير 1(.
به  ائوسن  تا  پسين  ی  كرتاسه  زماني  فاصل  حّد  در  رسوبي  توالي  اين 
ترتيب سازندهاي گورپي، اميران، تله زنگ و كشكان را در بر مي گيرد. 
سازند آهكي تله زنگ عالوه بر ضخامت كم، داراي ساختاري زبانه اي 
مسافت  در  و  متغيّر  مختلف  هاي  بخش  در  آن  ضخامت  است.  شكل 
كم به سرعت تغيير مي كند به گونه اي كه در بسياري از مناطق حذف 
گرديده و رسوبات سيلتستوني و قرمز رنگ سازند كشكان مستقيمًا بر 
در   .)1372 )مطيعي  مي گيرند  قرار  اميران  سازند  آواري  رسوبات  روي 
سه  سازند  اين  ميكروبيواستراتيگرافي  مطالعات  منظور  به  تحقيق  اين 
مقايسه ي  گرديد.  انتخاب  لرستان  غربي  جنوب  در  شناسي  چينه  برش 
بين نتايج به دست آمده در اين مطالعه با برش الگوي سازند تله زنگ

حاكي از تغييرات ليتولوژيكي و سني اين سازند در نواحي مختلف 
است )صفدري 1384(.

2- معّرفي برش الگوي سازند تله  زنگ 
برش الگوي اين سازند به  همراه برش الگوي سازند شهبازان در تنگه  
ی شماره  ی 2 واقع در 4/5 كيلومتري جنوب باختري ايستگاه راه  
آهن تله  زنگ در جنوب استان لرستان و به مختصات جغرافيايي'42 
است  گرديده  انتخاب  شمالي  °32 عرض   47' و  شرقي  طول   48°

.)James & Wynd 1969, Wynd 1965(

متر   176 شامل  الگو  برش  در  سازند  اين  شناسي  سنگ   لحاظ  به 
آهك به رنگ خاكستري تا قهوه  اي و با اليه  بندي متوّسط تا توده  
باشد )مطيعي 1372(.  اي و مقاوم حاوي فسيل  هاي فراوان مي  
اين سازند به  صورت هم شيب و ناگهاني بر روي رسوبات آواري، 
ماسه سنگي و شيل  هاي ماسه  اي و سبز زيتوني رنگ سازند اميران 
قرار گرفته و خود به صورت هم شيب توّسط سيلتستون  هاي قرمز 
پوشيده مي  شود )صفدري 1384(. گسترش  رنگ سازند كشكان 
و  لرستان  غربي  و جنوب  نواحي جنوب  به  سازند  اين  جغرافيايي 
شرقي شمال  و  شمال  در  وسعتي  كم  مناطق  به  محّلي  به صورت 

تصوير 1- نقشه  ی زمين  شناسي نواحي جنوب غربي لرستان و توالي رسوبات سازندهاي كرتاسه تا پليوسن
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شرقي لرستان محدود مي  گردد.
سّن اين سازند در برش الگو پالئوسن – ائوسن مياني گزارش گرديده )مطيعي 

1372( و از طبقات رسوبي آن ميكروفسيل  هاي:
Nummulites cf. curvispira, Nummulites beaumonti, 
Glomalveolina sp. Nummulites globules, Halkyardia sp., 
Orbitolites complanatus Opertorbitolites sp., Miscellance 
Miscella, Miscellanea sp., Kathina sp.
Lockhartia sp., Alveolina sp., Anomalinoides sp.
Cymopolia, Lithothamnium, Distchoplax, و همچنين جلبك  هاي

 Kalantari 1992, James & Wynd گزارش گرديده است Dasycladacea
.1965, Wynd 1965, Rahaghi 1978

سازند تله  زنگ به صورت نمونه، يك آهك پكستون و بيوكالستيك است كه 
در آن سنگواره روزن بران به  وفور يافت مي  شود و برعكس آنچه كه تصور 

مي  شود يك آهك ريفي نيست )مطيعي 1372(.

3- معّرفي برش  هاي چينه  شناسي مطالعه شده و توصيف 
ليتولوژيکي آن  ها

به  منظور انجام مطالعات بيواستراتيگرافي رسوبات سازند تله  زنگ در جنوب 
غرب استان لرستان، سه برش چينه  شناسي به شرح زير انتخاب گرديد. محّل 
اين سه برش چينه  شناسي به گونه  اي تعيين شده كه محدوده  ی جغرافيايي 
و گسترش افقي سازند تله  زنگ، كّل حوضه  ی رسوبي جنوب غربي لرستان 
را در بر داشته باشد. محدوده  ی جغرافيايي و راه  هاي دسترسي به مقاطع

شده  داده  نشان   3 و   2 تصويرهاي  در  مطالعه  مورد  شناسي  چينه  
است.

3-1– برش چينه  شناسي معموالن
اين برش به مختصات جغرافيايي'32 °33 عرض شمالي و'57 47° 

طول شرقی و در محّل مقطع تيپ سازندهاي اميران و كشكان و در 
يال شمال شرقي تاقديس كوه اميران واقع در 65 كيلومتري جنوب  
پل   غربي شهر خّرم آباد و در مسير جاده  ی ارتباطي خّرم آباد – 

دختر و حاشيه  ی شهرك معموالن انتخاب گرديد.

در معّرفی برش الگوي سازند اميران و كشكان وجود سازند تله  زنگ 
در بين آن  ها گزارش نشده و مرز بااليي سازند اميران، رسوبات قرمز 
در  تحقيق  اين  در  )مطيعي 1372(.  است  تصّور شده  رنگ كشكان 
پيمايش همبري اين دو سازند به سمت شمال غرب، ضخامت قابل 
توّجهي از رسوبات سازند تله  زنگ ديده مي  شود كه بخش عمده  
ی آن با توّجه به ضخامت كم، ساختار زبانه  اي شكل و همچنين 
شيب طبقات بااليي، به واسطه  ی رسوبات سيلتستوني و قرمز رنگ 

كشكان مخفي بوده است )صفدري 1384(.

متشكل  زنگ  تله   سازند  آهكي  رسوبات  از  متر   55 برش  اين  در 

مارن  از  جزئي  هاي  اليه   ميان  با  مارني  سنگ آهك  هاي  اليه   از 
ها  سنگ آهك   رنگ  است.  شده  اندازه گيري  سنگ  ماسه   و 
بسيار  استحكام  نظر  از  و  متغيّر  اي  قهوه   تا  روشن  خاكستري  از 
فاقد  پاييني  هاي  قسمت   هاي  آهك   باشد.  مي   مقاوم  و  سخت 
نازك  از  آن  بندي  اليه   باال  به سمت  ولي  است  منظم  بندي  اليه  

تصوير 2- محدوده ی جغرافيايي نواحي جنوب غربي لرستان و موقعيّت برش هاي چينه شناسي مورد مطالعه
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تصوير 3- راه  های دسترسی به برش  های چينه  شناسی مورد مطالعه

پوسته  هاي دو كفه  اي  ها، انواع روزن  بران، جلبك  ها و... ريفي بودن 
مطالعات  و   )1372 )مطيعي  نبوده  تأييد  مورد  كربناته  اين رخساره  ی 
ايجاب  را  تعيين محيط  هاي رسوبي  و  ميكروفاسيس  دقيق  و  تكميلي 

مي  نمايد.

3-2- برش چينه  شناسي قالبي 
در 45 كيلومتري جنوب  غربي خّرم آباد و در مسير ارتباطي خّرم آباد 
– پل  دختر در منطقه  اي به  نام تنگ تير در يال شمال شرقي تاقديس 
پشت جنگل برشي با مختصات '7 °33 و '56 °47 تعيين گرديد. در اين 
تله  زنگ،  اميران،  ايالم، گورپي،  از سازندهاي  منظمي  توالي  نيز  برش 
كشكان، شهبازان و آسماري ديده مي  شود. رسوبات سازند آهكي تله  
توالي  اندازه  گيري گرديد.  متر  به ضخامت 163  قالبي  برش  در  زنگ 
رسوبي اين سازند در اين برش متشكل از آهك  هاي ماسه  اي در قاعده 
همراه با ميان  اليه  هاي ماسه سنگي و سيلتستون مي  باشد و به طرف 
باال از ماسه  ای بودن سنگ آهك  ها كاسته و در عوض سخت و مقاوم 

و اليه  بندي  هاي آن نيز منظم مي  گردد )تصوير 4(.

3-3- برش چينه  شناسي چنار 
اين برش در 80 كيلومتري غرب شهر خّرم آباد و در مسير ارتباطي خّرم 

آباد – كوهدشت به مختصات جغرافيايي '31 °33 عرض شمالي و 47° 
انتخاب گرديد. در اين برش ضخامت رسوبات سازند تله   طول شرقي 
زنگ 98/5 متر اندازه  گيري شد. در برش چنار آهك  هاي سازند تله  
زنگ بيشتر ماسه  اي شده و ميان اليه  هاي ماسه سنگ و شيل نيز در آن 
گسترش بيشتري دارند. آهك  هاي ماسه  اي كاماًل سخت و اليه  بندي 
آن  ها منظم و از نازك تا متوّسط در تغيير است. از نظر پالئونتولوژيكي 

نيز از ميزان وفور سنگواره  ها به نحو محسوسي كاسته مي  شود.

تصوير 4- مرز سازندهای اميران و تله  زنگ در محّل برش چينه  شناسی قالبی 
)نگاه به سمت شمال شرق(

4- مطالعات ميکروپالئونتولوژي و بيوزوناسيون 
رخساره  ی آهكي تله  زنگ به  ويژه در برش الگو از نظر وجود فسيل 
خصوصًا روزن  بران و جلبك  ها بسيار غني مي  باشد. هر چند كه در 
برش  هاي مورد مطالعه به لحاظ وفور فوناي زيستي نسبت به رسوبات 
اين سازند در محّل برش نمونه  ی سازند، افت محسوسي مالحظه مي  
شود، اّما از تنّوع قابل مالحظه  اي برخوردار است. شناسايي و تعيين نام 
جنس و گونه  ی ميكروفسيل  ها عمومًا با بهره  گيري از منابع معتبر علمي 
 Alvarez et al. 1980, Bandy 1964 Berger 1970, Berggren(

 1970, Loeblich & Tappan 1957, Bolli 1975c, 1977, Rahaghi

1978,، خسرو تهراني 1383( صورت گرفت. 

4-1- جنس  ها و گونه  هاي شاخص فسيلي
 Miscellanea miscella, Miscellanea minauta, Miscellanea
sp., Kathina sp., Lockhartia sp., Gavelinella sp., Anomali-
.noides sp

در برش  هاي چينه  شناسي توصيف شده ی سازند تله  زنگ مطالعه و 
شناسايي گرديد. اين مجموعه  ی فسيلي تقريبًا در توالي رسوبات مطالعه 
شده در هر سه برش چينه  شناسي قابل تشخيص و شناسايي مي  باشند. 
به  عبارت ديگر مي  توان توالي رسوبي سازند تله  زنگ را به لحاظ سنّي 
و فوناي زيستي و ساير اختصاصات رخساره  اي در نواحي مورد مطالعه 

معادل با يكديگر در نظر گرفت.
پس از شناسايي و توصيف گونه  هاي شاخص فسيلي و مقايسه  ی فوناي 
موجود با بيوزوناسيون و تعاريف زون  هاي زيستي در مطالعات مختلف 
از جمله بيوزون  هاي توصيف شده توّسط وايند )Wynd 1965(، بولی 
مطالعه مورد  رسوبات   )Berggren 1970( برگرن  و   )Bolli 1957c(
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                                                                                                                              Miscellanea–Kathina  لحاظ جامعه ی فسيلي هم زيست با زون زيستي
Ass. Zone#No43 )Wynd 1965  قابل انطباق و مقايسه مي باشند.

 Kathina و Miscellanea اين زون تجّمعي با ظهور مشترك دو جنس فسيلي
و محدوده ی ظهور و ناپديد شدن آن ها مشّخص مي گردد )مطيعي 1372(. 
ظهور اين زون در آهك هاي بيوكالستيك تله زنگ در لرستان مشهود و سّن 

.)Wynd 1965( آن معادل پالئوسن در نظر گرفته مي شود
در مطالعه ی ميكروپالئونتولوژي رسوبات سازند تله زنگ در برش هاي چينه 
شناسي مورد نظر عالوه بر ظهور مشترك دو جنس شاخص Miscellanea و 
Kathina، گونه ی شاخص Miscellanea miscella ظاهر شده و به صورت 
 Miscellanea از جمله Miscellanea هم زيست با ساير گونه هاي جنس
minauta قابل شناسايي مي باشد. بر اين اساس و با توّجه به محدوده ی سنّي 
پيشين( در  )ائوسن  ايپرزين  تا آشكوب  M. miscella كه  گونه ی شاخص 
نظر گرفته شده )Bolli & Krasheninnikov 1977( مي توان سن پالئوسن 
پاياني – ائوسن آغازين )ايپرزين( را براي رسوبات آهكي سازند تله زنگ در 
نواحي جنوب غربي لرستان و محدوده ی برش هاي چينه شناسي مورد مطالعه 

تعيين و پيشنهاد نمود. 
پاياني –  پالئوسن  الگو،  الزم به ذكر است كه سن سازند تله زنگ در برش 
ائوسن مياني در نظر گرفته شده اّما در برش هاي چينه شناسي مورد مطالعه 
گونه هاي شاخص با سن جوان تر از آشكوب ايپرزين نظير گونه هاي شاخص 

 ،Miscellanea، Orbitolites مربوط به جنس هاي
Alveolina ، Nummulites شناسايي نشده است. اين موضوع تغييرات سني 
سازند تله زنگ در نواحي مختلف حوضه ی لرستان را خاطر نشان مي-سازد، 
به نحوي كه در نواحي شمالي تر )محدوده ی مورد مطالعه( اين سازند از سن 

قديمي تري نسبت به برش الگو برخوردار است. 
در مطالعات مقاطع نازك ميكروسكوپي همچنين عالوه بر روزن بران، گروه 

هاي مختلفي از جلبك ها نظير
شناسايي  و  مطالعه   ,.Dasycladacea, Acicularia sp., Cymopolia sp

گرديد كه در تشخيص و تفسير محيط رسوبي می توانند داراي كاربرد وسيعي 
باشند.

بيوكالستيك  تله زنگ، رخساره ی  متنّوع رسوبات سازند  ليتولوژي  كنار  در 
تله زنگ نيز به لحاظ ميكروفاسيس تنّوع خاّصي به ويژه در برش هاي چينه-

شناسي مورد مطالعه نشان مي دهد. به گونه اي كه ميكروفاسيس هاي وكستون، 
پكستون و گرين استون در آن قابل تشخيص است. ميكروفاسيس هاي وكستون 
بيشتر در ميان اليه هاي ماسه سنگي و ميكروفاسيس هاي پكستون و گرين 
استون عمدتًا در رخساره ی آهك هاي ماسه اي و آهك هاي كمتر ماسه-اي 
مطالعات  تكميل  منظور  به   .)1374 )برگريزان  باشند  مي  مشاهده  قابل  شده 
ميكروفاسيسي و تعيين حوضه هاي رسوبي و همچنين ترسيم و بازسازي مدل 
هاي رخساره اي اين سازند مطالعات دقيق بر روي ميكروفاسيس هاي اين 

سازند بايد انجام گيرد. 

5- نتيجه گيري 
مطالعات ميكروبيواستراتيگرافي رسوبات سازند تله زنگ در برش هاي چينه 
انجام و لرستان  قالبي و چنار در جنوب غربي حوضه ی  شناسي معموالن، 

نتايج زير را در پي داشت.
رسوبات سازند آهكي تله زنگ به لحاظ ساختار، زبانه اي شكل بوده 
و ممكن است در توالي هاي رسوبي در مناطق مختلف تغييراتي را 
نشان دهند. ضمنًا در برش هاي همجوار مي توان ضخامت كم و يا 
فقدان رسوبات اين سازند را شاهد بود. به  اين ترتيب براي اّولين بار 
در اين تحقيق ضخامت قابل توّجهي از رسوبات سازند تله زنگ در 
الگوي هر دو  اميران و كشكان در برش  حّد فاصل بين سازندهاي 

سازند و در برش چينه شناسی معموالن معّرفی و توصيف گرديد.
براساس گونه هاي شاخص شناسايي شده در رسوبات مورد مطالعه به 
 Miscellanea ويژه گونه هاي شاخص مربوط به جنس هاي فسيلي
و Kathina و ساير جنس ها و گونه هاي همراه و همچنين تطابق با 
زون هاي زيستي، سّن زمين شناسي سازند تله زنگ در نواحي مورد 

مطالعه پالئوسن پاياني – ائوسن آغازي )ايپرزين( پيشنهاد مي شود.
سّن سازند تله زنگ در نواحي جنوب غربي لرستان با سّن اين سازند 

در برش الگو )پالئوسن پاياني – ائوسن مياني( متفاوت است.

6- تشّکر و قدردانی 
به اين وسيله از استاد محترم جناب آقای دكتر خسرو خسرو تهرانی 

و  ارشادات  مقاله  اين  نواقص  رفع  و  مطالب  در جهت تصحيح  كه 
راهنمايی های ارزنده ای ارائه نمودند و همچنين از جناب آقای دكتر 
جعفر رهنماراد به خاطر رهنمودهايی كه در جهت نگارش و ويرايش 

صحيح مقاله مبذول نمودند صميمانه تشّكر و قدردانی می گردد.
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