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بازنگری چینه شناسی زاگرس: سازندتله زنگ
حسن امیری بختیار*، خیراهلل نورایی نژاد

 

مقدمه
سازند تله زنگ، واحد کربناته ای شامل سنگ آهک هاي صخره ساز متوسط 
تا ضخیم الیه و توده اي بیوکالس��ت اس��ت که به شدت در فواصل جغرافیایی 
نزدیک، تغییر ضخامت مي دهد. این س��ازند تنها در مناطق ش��رقی و مرکزِي 
حوضه لرس��تان گسترش داشته و سرشار از فرامینیفر های بنتیک بزرگ به سن 
پالئوسن پسین تا ائوسن میانی است. مطالعات چینه شناسی سال هاي اخیر منجر 
به دستیابی اطالعات جدید از سازند تله زنگ شده که مطالب این بازنگری در 

همین رابطه است. 

موقعیت جغرافیایی
مح��ل ب��رش نمون��ه ي س��ازند تله زن��گ در 45 کیلومت��ري شمال ش��رق 
 N:32° 47′ 38″ و E: 48 ° 42′   00″شهرس��تان اندیمش��ک ب��ا مختص��ات 
 واقع ش��ده است. براي دس��ت یافتن به برش مذکور مي توان از راه آهن محلي 
اندیمش��ک-دورود اس��تفاده کرد. این محل درتن��گ دو، در 4/5 کیلومتري 
جنوب غربي ایستگاه راه آهن تله زنگ )بین شهرهای اندیمشک تا دورود( قرار 

دارد.

مرزهاي پایین و باال
مرز زیرین این س��ازند در محل برش نمونه با شیل و ماسه سنگ هاي سازند 
امیران هم ش��یب است. مرز باالیي آن نیز با کنگلومرا و ماسه سنگ هاي سازند 
کشکان به صورت هم شیب مي باش��د. به طور معمول، سازند تله زنگ بر روي 
س��ازند آواري امیران و در زیر س��ازند کشکان قرار دارد ولي گاهي به صورت 
جانبي و به تدریج با این دو س��ازند جانشین مي شود. جدا از دو سازند امیران و 

کشکان، تله زنگ مي تواند با سازند پابده نیز پیوند جانبي داشته باشد.

سنگ چینه نگاری 
سازند تله زنگ از سنگ آهک خاکس��تري تا قهوه ای رنگ بیوکالست دار، 
با الیه بندي متوس��ط تا توده اِي مقاوم تش��کیل شده اس��ت. برش نمونه سازند 
تله زنگ شامل 224 متر  سنگ آهِک خاکستري تا قهوه اي، با الیه بندي متوسط 
تا توده اي و مقاوم اس��ت که فس��یل های فراوان، به سن پالئوسن تا ائوسن میاني 

دارد. 1  دورنماي كلي از برش نمونه سازندهای تله زنگ و شهبازان در تاقدیس 
لنگر )تنگ دو، جوار ایستگاه راه آهن تله زنگ، ناحیه لرستان(

  زنگتله سازندبازنگري چينه شناسي زاگرس: 
 

  

  Taleh-Zang Formation سازند

 نژادييخيراهللا نورا ،بختيارحسن اميري
  

  مقدمه

 اين .دهدمي ضخامت تغيير ،نزديكجغرافيايي  فواصل در شدتبه كه است بيوكالست ايتوده ومتوسط تا ضخيم اليه  سازصخره هايآهكسنگ شامل اىكربناته واحد ،زنگتله سازند
هاي شناسي سال. مطالعات چينهاست ميانى ائوسن تا پسين پالئوسن سن به بزرگ بنتيك هاىرفرامينيف از سرشار و داشته گسترش لرستان حوضه مركزيِ و شرقي مناطق در تنها سازند

 . استزنگ شده كه مطالب اين بازنگري در همين رابطه اخير منجر به دستيابي اطالعات جديد از سازند تله

  موقعيت جغرافيايي

 برش به يافتن دست براي. است شده واقع N:32° 47′ 38″و E: 48 ° 42′   ″00مختصات با انديمشك شهرستان شرقشمال كيلومتري 45 در زنگسازند تله ينمونه برشمحل 

  قرار دارد. دورود) تا انديمشك شهرهاي (بينزنگتله نآهراه ايستگاه يغربجنوب كيلومتري 5/4 در دو، درتنگاين محل . كرد استفاده دورود‐انديمشك محلي آهنراه از توانمي مذكور

  

  .زنگ، ناحيه لرستان) آهن تلهدر تاقديس لنگر (تنگ دو، جوار ايستگاه راه شهبازان و زنگتله هايسازند نمونه برش از كلي نماي: دور1 - شكل 

  مرزهاي پايين و باال

 شيب هم صورتبه كشكان سازند هايسنگو ماسه كنگلومرا با نيز آن بااليي مرز. است شيب هم اميران سازند هاينگسماسه و شيل نمونه با محل برش در سازند اين زيرين مرز

شود. جدا از دو يتدريج با اين دو سازند جانشين مصورت جانبي و بهزنگ بر روي سازند آواري اميران و در زير سازند كشكان قرار دارد ولي گاهي بهسازند تله ،طور معمولبه باشد.مي

  .ابده نيز پيوند جانبي داشته باشدتواند با سازند پزنگ ميسازند اميران و كشكان، تله

2  الف: مرز زیرین سازند تله زنگ با سازند امیران، ب: مرز باالیي سازند تله زنگ با سازند كشکان در محل برش نمونه سازند تله زنگ )تنگ دو 
جوار ایستگاه راه آهِن تله زنگ لرستان(.

  زنگتله سازندبازنگري چينه شناسي زاگرس: 
 

زنگ تله آهنِ زنگ (تنگ دو جوار ايستگاه راهدر محل برش نمونه سازند تله كشكان سازند با زنگتله سازند بااليي مرزب:  ،اميران سازند با زنگتله سازند زيرين مرز: الف: 2 –شكل 

  لرستان).

   نگاريچينهسنگ

 آهـك سـنگ   متـر  224 شـامل  زنـگ تله سازندبرش نمونه . است شده تشكيل مقاوم ايِتوده تا متوسط بندياليه با دار،بيوكالست رنگايقهوه تا خاكستريآهك سنگ اززنگ تله سازند

  .دارد مياني ائوسن تا پالئوسن سن به فراوان، هايفسيل كه است ممقاو و ايتوده تا متوسط بندياليه با اي،قهوه تا خاكستري

  :باشدمي زير شرح به از پايين به باال اصلي بخش4 داراي محل برش نمونه در زنگتله سازند

  متر 34به ضخامت  رنگ خاكستري اليه ضخيم تا متوسط سنگ آهك :1 بخش

  متر 6 ضخامتبه رنگ خاكستري تودهاي سنگ آهك :2 بخش

  متر 92 ضخامتبه رنگ خاكستري اليه نازك تا متوسط سنگ آهك :3 بخش

  متر 98ضخامت مجموعاً به دارد قرار بخش اين در كنگلومرا متر يك ضخامت كه اليه متوسط دولوميت :4 بخش

 

 ب الف

  زنگتله سازندبازنگري چينه شناسي زاگرس: 
 

زنگ تله آهنِ زنگ (تنگ دو جوار ايستگاه راهدر محل برش نمونه سازند تله كشكان سازند با زنگتله سازند بااليي مرزب:  ،اميران سازند با زنگتله سازند زيرين مرز: الف: 2 –شكل 

  لرستان).

   نگاريچينهسنگ

 آهـك سـنگ   متـر  224 شـامل  زنـگ تله سازندبرش نمونه . است شده تشكيل مقاوم ايِتوده تا متوسط بندياليه با دار،بيوكالست رنگايقهوه تا خاكستريآهك سنگ اززنگ تله سازند

  .دارد مياني ائوسن تا پالئوسن سن به فراوان، هايفسيل كه است ممقاو و ايتوده تا متوسط بندياليه با اي،قهوه تا خاكستري

  :باشدمي زير شرح به از پايين به باال اصلي بخش4 داراي محل برش نمونه در زنگتله سازند

  متر 34به ضخامت  رنگ خاكستري اليه ضخيم تا متوسط سنگ آهك :1 بخش

  متر 6 ضخامتبه رنگ خاكستري تودهاي سنگ آهك :2 بخش

  متر 92 ضخامتبه رنگ خاكستري اليه نازك تا متوسط سنگ آهك :3 بخش

  متر 98ضخامت مجموعاً به دارد قرار بخش اين در كنگلومرا متر يك ضخامت كه اليه متوسط دولوميت :4 بخش

 

 ب الف

)hamiribakhtiar@gmil.com) نویسنده ی عهده  دار مکاتبات*
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مقاالت تحلیلي-كاربردي

.......

  زنگتله سازندبازنگري چينه شناسي زاگرس: 
 

  

  )لرستان زنگاه راه آهن تله، جوار ايستگ(تنگ دولنگر تاقديس در واقع نمونه برش محل در زنگتله سازند شناسي چينه ستون: 4- شكل 

 بازنگری چینه شناسی زاگرس: سازنده تله زنگ

3  ستون چینه شناسي سازند تله زنگ در محل برش نمونه واقع در تاقدیس لنگر )تنگ دو، جوار ایستگاه راه آهن تله زنگ لرستان(

بازنگری چینه شناسی زاگرس: سازند تله زنگ
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س��ازند تله زنگ در محل برش نمونه داراي 4بخش اصلي از پایین به باال به 
شرح زیر مي باشد:

بخش 1: س��نگ آهک متوسط تا ضخیم الیه خاکستري رنگ به ضخامت 
34 متر

بخش 2: سنگ آهک توده اي خاکستري رنگ به ضخامت 6 متر
بخش 3: س��نگ آهک متوس��ط تا نازک الیه خاکستري رنگ به ضخامت 

92 متر
بخ��ش 4: دولومیت متوس��ط الیه که ضخامت یک مت��ر کنگلومرا در این 

بخش قرار دارد، مجموعاً به ضخامت 98 متر.

زیست چینه نگاری
رخساره تله زنگ به ویژه در محل برش نمونه، از نظر وجود فسیل به خصوص 
فرامینیفر و جلبک ها بسیار غني است. فرامینیفرهاي بنتیک یکي از اجزاي اصلي 

سازنده کربنات هاست. مهمترین فرامینیفرهای سازند تله زنگ عبارتند از:
Miscellanea sp.,  Orbitolites sp., Nummulites globulus, 

Nummulites cf. curvispira, Glomalveolina sp., Nummulites 
beaumonti, Opertobitolites sp., Halkyyardia sp., Orbitolites 
complanatus

مجموع میکروفسیل   هاي سازند تله زنگ در برش نمونه در قالب سه زون 44، 
48 و Wynd; 1965) 51( به نام هاي زیر معرفي شده  اند:

1- Opertorbitolites Range zone (44)
2- Somalina spp. assemblage zone (48)
3- Nummulites - Alveolina assemblage subzone (51)

سن
حضور گونه هاي ش��اخصي از Nummulites و عالوه بر ظهور مشترک دو 
 Miscellanea و گونه شاخص.Miscellanea sp  و .Kathina sp جنس شاخص
 Cymopolia, Lithothamnium, ه��اي  جلب��ک  همچنی��ن،  و   miscella
Distchoplax, گونه هاي مختلف و ش��اخص Assilina که در اواخر پالئوسن 
در رس��وبات ظاهر مي ش��وند و در نزدیک مرز ائوس��ن میاني - پسین منقرض 
مي گردند گونه هاي شاخص Alveolina sp به سن ائوسن پیشین تا ائوسن میاني 
می باش��د. از این رو مي توان سن پالئوسن پسین –ائوسن میاني را براي رسوبات 

سنگ آهکِي سازند تله زنگ در ناحیه لرستان تعیین و پیشنهاد نمود.

محیط رسوبی
س��ازند تله زنگ در برش نمونه رخس��اره های شناسایی ش��ده در 4 کمربند 
رخس��اره اي دریاي باز، سد، الگون و پهنه کش��ندي قرار گرفته است. کمربند 
رخس��اره اي پهنه کش��ندي ش��امل دولومیکرای��ت یا دولومادس��تون اس��ت. 
رخساره هاي الگون به ترتیب از ساحل به سمت سد، شامل میکروفاسیس هاي 
آلوئولینا وکستون، نومولیتس )کوچک و لنزي شکل( آلوئولینا پکستون و اائید 
بایوکلست پکستون مي باشد. کمربند رخسارهاي سدي به ترتیب از سمت سد 
به طرف دریاي باز، شامل میکروفاسیس هاي آلوئولینا اینتراکلست گرینستون، 
اائید گرینستون و نومولیتس اینتراکلست گرینستون بوده و در نهایت، کمربند 
رخس��ارهاي دریاي باز شامل میکروفاس��یس هاي آلوئولینا نومولیتس )درشت 
و کش��یده( پکس��تون، نومولیتس وکس��تون در بخش دریاي باز، رمپ داخلي 
و رخس��اره میکروسکوپي آسیلینا وکس��تون مربوط به رمپ میاني است. نبود 
رسوباِت دوباره ته نشین شده و رخساره های ریفی، تغییرات تدریجی رخساره ها 
و نیز، گس��ترش پهنه های جزرومدی به همدیگر نش��ان می دهد که نهشته های 
کربناته س��ازند تله زنگ به صورت پلت  فورِم کربناته از نوع رمپ نهش��ته شده 

است.

گسترش ناحیه ای
این س��ازند از نظر س��ني معادل بخش هاي فوقاني سازند ساچون و بخش هاي 
زیرین س��ازند جهرم در ناحیه فارس است. به نظر مي رسد به سمت غرِب لرستان، 
طبقات کربناته تله زنگ به صورت زبانه اي در میان س��ازند پاپده قرار مي گیرد که 
آن را به شکل غیر رسمي، بخش سنگ آهکي تله زنگ نامیده اند. به سمت شمال، 
یعني در منطقه خرم آباد نیز س��ازند تله زنگ رخنمون دارد که در واقع حد نهایي 
حوضه لرستان است. در این منطقه، سازند تله زنگ شامل سنگ آهک هاي حاوي 
فرامینفرهاي پالنکتون و بنتونیک به سن پالئوسن-ائوسن پیشین مي باشد. به علت 
تغییرات شدید، ضخامت این سازند در فواصل بسیار نزدیک بعضاً نازک شده و 
در نهایت حذف مي گردد به طوري که سازند کشکان مستقیماً برروي سازند امیران 
قرار می گیرد. علت این تغییرات اساساً مربوط به طبیعت حوضه رسوبي این سازند 
بوده اس��ت، هرچند که تداخل جانبي و مخلوط شدن تدریجي آن با سازندهاي 
آواري، مانند امیران در زیر و کشکان در بخش فوقاني درآن موثر است. گسترش 
این س��ازند در تمام دامنه هاي تاقدیس ها یکنواخت نبوده و گاهي نیز به طورکل 
وجود ندارد، زیرا گس��ترش آن ها به ش��رایط ایده آل محیطي مانند بستر رسوبي 
مناسب، عدم وجود امواج قوي، عمق، دما و شوري مناسب، عدم ورود رسوبات 

تخریبي دانه ریز به محیط و... در زمان رسوب گذاري بستگي داشته است.


