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بازنگریچینهشناسیزاگرس:سازندامیران
حسنامیریبختیار*،خیراهللنورایینژاد

 

مقدمه
کوه زایي آلپ میاني در زمان کرتاسه ی پسین )فاز کوه زایی الرامید(، در 
نواحي خارج از حوضه ی رسوبي زاگرس باعث تغییرات، چین خوردگي و 
دگرشیبي های زیادي شده است. اما این حرکات در حوضه ی رسوبي زاگرس 
بیش��تر از نوع عمودي است که در هر حال در منطقه ی زاگرس مرتفع باعث 
تغییراتي در رخساره ها، ضخامت سازندها و گسترش رخساره هاي تخریبي 
شده است. بعد از تصادم پوسته ی قاره اي عربي و ایران مرکزي، باالآمدگي، 
چین خوردگ��ي و روراندگي عمده اي انجام ش��ده اس��ت. پیامد این رخداد  
فرس��ایش کمربند کوه زایي زاگ��رس مرتف��ع و افیولیت-رادیوالریت هاي 
زون فرورانش زاگرس اس��ت که به علت باالآمدن پوس��ته ی اقیانوس��ي در 
نواحي مرکزي و شمال شرقي، مواد آواري حاصل از فرسایش آنها به مناطق 
جنوب غربي و جنوب شرقي حمل شده اند. این حرکات که تا پالئوژن نیز ادامه 
داشته سبب تخریب و فرس��ایش رخساره هاي افیولیتی-رادیوالریتي مجاور 
تراست زاگرس شده و منشأ مناسبي جهت رخساره هاي تخریبي از نوع فلیش 
)س��ازند امیران( و موالس )سازند کنگلومراي کش��کان(، در نواحي مرتفع 
زاگرس مرتفع و ناحیه ی لرستان را فراهم کرده است. با توجه به اینکه بیشتر 
قطعات سازنده ی سازند فلیشی امیران از تخریب افیولیت ها و رادیوالریت ها 
به وجود آمده است. بنابراین در ماستریشتین پسین تا پالئوسن، مواد حاصل از 
فرسایش منطقه ی افیولیتی-رادیوالریتي در حوضه ی پروفورلندي در کمربند 

چین خورده ی زاگرس، سازند امیران را تشکیل داده است.
س��ازند امیران یک واحد آواري-کربناته اس��ت که تنها در قسمت هاي 
شمال غربي زاگرس مرتفع و ناحیه ی لرستان دیده مي شود. این سازند از توالي 
شیلي و سیلت هاي زیتوني تیره، سیاه و ماسه سنگ تیره رنگ تشکیل شده که 
به طور متناوب با یکدیگر ق��رار دارند. به طور محلي، الیه هاي کنگلومرا که 
عناصر آن را چرت هاي رادیوالریتي تش��کیل مي دهند در این س��ازند دیده 
مي شود. همچنین سازند امیران داراي میان الیه هایي از رسوبات سنگ آهکی 
دریایي )با فسیل هاي پالژیک( است و به طورکلی شامل انواع رخساره های 
توربیدیتی و کربناته می باشد. تکتونیک در پیدایش رخساره های توربیدیتی 
امیران نقش به س��زایی داشته اس��ت؛ به طوری که با فاز کوه زایی الرامید در 
اواخر کرتاسه شروع شده و تا پالئوسن پسین ادامه دارد. نام این سازند از کوه 
امیران )در تلفظ محلّي آمیران( در استان لرستان اقتباس شده است. این سازند 

قباًل فلیش نامیده می شد.
س��ازند امیران یک توالِي به سمت باال درشت دانه شونده است. این سازند 
بیانگر محیط هاي تخریبي و کربناته ی دریایي است که به نوعي بازگوکننده ی 

شرایط سکانس هاي توربیدایتي است. سازند آواري یا فلیش هاي امیران با سّن 
متغیر )مایستریشتین تاپالئوسن( یکي از واحدهاي سنگ چینه اي خاص ناحیه ی 
لرستان و زاگرس مرتفع بوده که به دلیل برخي ویژگي ها از آن به عنوان یکي 
از پیچیده ترین واحدهاي سنگ چینه اي نام مي برند. این واحد سنگ چینه اي 
عالوه بر ویژگي چندزمانه )Diachorn( در ناحیه ی لرس��تان واجد تغییرات 
رخس��اره اي و نیز ضخامتی شدید اس��ت. مطالعات اخیر ضرورت بازنگری 

چینه شناسی این سازند را محرز کرده است.

1-موقعیتجغرافیایي
جیمز و وایند )1965( برش نمونه ي س��ازند امیران را در کوه امیران و در 
جوار شمالی شهر معموالن )جایي که رودخانه ي کشکان یال شمالی تاقدیس 
امیران را قطع مي کند( انتخاب کرده اند. محل این برش که در شمال ش��رق 
شهرس��تان معموالن و در فاصل��ه اي حدود یک کیلومت��ر از آن در محلی 
که رودخانه ي کش��کان ساختمان تاقدیس امیران را قطع می کند قراردارد، 
شامل 781 متر سیلتستون و ماسه سنگ هاي کم هوازده و به رنگ سبز زیتوني 
اس��ت که به طور محلي داراي کنگلومراي چرت دار و س��نگ آهک هاي 
شیلي نازک الیه مي باشد. غالب ماسه سنگ هاي این سازند دانه هاي اجزای 
چرت اس��ت. مختصات نقطه ي ش��روع این برش 15, '22 ,  و 10, 
'58 ,   اس��ت. در حال حاضر بخش هاي عم��ده اي از این برش در 
زیر ساختمان هاي مسکوني و شهری قرار گرفته و به همین دلیل اندازه گیري 
مجدد و دستیابی به این برش چینه ای غیرممکن است. بنابراین برش پیشنهادی 
مرجع در نزدیک ترین محل ممکن در غرب رودخانه ي کش��کان انتخاب 

شده است.
برش مرجع پیش��نهادی سازند امیران در یال شمالی تاقدیس کوه امیران، 
در جوار ش��هر معموالن )استان لرستان( و در کنار جاده ي اصلی پل دختر-
 خرم آب��اد واقع ش��ده اس��ت. مختصات نقطه ي ش��روع این ب��رش چینه ای

24, '22 ,  و 02, '57 ,   و ضخامت آن با توجه به محاس��بات 
انجام ش��ده 876 متر مي باشد. الزم به ذکر است در این برش سازند تله زنگ 
به ص��ورت محلي و غیرممتد مش��اهده مي ش��ود. همین ام��ر موجب تغییر 
ضخامت سازند امیران در فاصله ی کم هر دو برش )برش نمونه و برش مرجع 
پیشنهادی( شده است. دسترسي به محل برش مرجع سازند امیران بسیار آسان 
بوده و از طریق جاده ي اصلي مذکور )گذر از محل شهرستان معموالن( و از 
طریق این جاده و برخي از جاده هاي فرعي که تا روي برش امتداد مي یابند 

به سهولت امکان پذیر است که در ادامه به آن مي پردازیم.
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2-مرزپایینوباال
مرز زیرین سازند امیران در برش نمونه و مرجع پیشنهادی به طور تدریجي و 
با تداخل رخساره )به صورت بین انگشتی( با مارن هاي خاکستري رنگ سازند 
گورپي است. اما در منطقه ي کرمانشاه این سازند روي سنگ  آهک بیستون 
قرار دارد و در اغلب مناطق از جمله برش نمونه، توس��ط سنگ  آهک هاي 

عدسي شکل و صدف دار سازند تله زنگ پوشیده مي شود.
 

3-سنگچینهنگاری
توال��ی رس��وبی س��ازند آواری امیران ش��امل طبقات سیلتس��تون و 
ماسه سنگ به رنگ سبز زیتونی تیره تا قهوه ای و الیه هایي از سنگ آهک 
واجد فس��یل جانوران و مقداری کنگلومرا با قلوه س��نگ هایی از چرت 
)به خصوص در ش��مال لرس��تان( می باش��د. ماسه س��نگ و سیلتستون ها 
در نمونه ه��ای حاص��ل حفاری به رنگ س��بز مایل به خاکس��تری دیده 
 Pill& Ball می ش��وند. در برش های سطحی، ساخت های رسوبی مانند
دیده شده اند. توالی رسوبی این سازند بیانگر منشأ گرفتن آن از تخریب 
رادیوالریت و افیولیت ها )که در شمال ش��رقی حوضه گسترش دارد( و 
سرازیر ش��دن مقدار زیادي از محصوالت فرسایشي به نواحي عمیق تر 
جنوب غربي اس��ت. س��ازند امیران در محل برش مرجع پیش��نهادی از 
رس��وبات تخریبي با میان الیه هایي از رس��وبات دریایي تشکیل مي شود 

که به طور کلي یک توالِي به سمت باال ضخیم الیه شونده است.
ب��رش مرجع ای��ن س��ازند در دامنه ي شمال ش��رقي تاقدی��س امیران 
)مجاورت ش��هر معموالن( به ضخامت 876 متر اندازه گیري شده است. 
ای��ن برش با ب��رش نمونه ي قبلی 4 متر اختالف ضخام��ت دارد. الزم به 
توضیح اس��ت که ضخامت یاد ش��ده بس��تگي به حضور یا عدم حضور 
زون بینابین��ي دارد. با احتس��اب این زون در س��ازند امیران، مي توان 35 
تا 40 متر به ضخامت محاس��به ش��ده اضافه کرد. رنگ کلي این سازند 
س��بز تیره تا س��بز زیتوني بوده و ماسه س��نگ و کنگلومراهاي آن واجد 
قطعات چرت اس��ت؛ به طوري که دانه هاي چرت از سازنده هاي اصلي 

این سنگ هاست.

باتوجه به س��تون چینه شناسی س��ازند امیران، اندازه ي دانه ها از قاعده 
به س��مت رأس س��ازند افزایش می یافته؛ به طوری که سازند به سمت باال 
درشت ش��ونده است. با وجود اینکه سازند امیران سازندي درشت شونده 
به سمت باالست و سیکل های متعدد ریزشونده به سمت باال در آن دیده 
می ش��ود وجود کانی پیریت در ش��یل های امیران نش��ان دهنده ي وجود 

احتمالی منبعي آتشفشانی در زمان رسوب گذاری این سازند است.

4-مشخصاتبیواستراتیگرافي
سازند امیران به صورت محلي حاوي میکروفسیل  هاي پالنکتوني زیراست:

Globigerina daubjergensis, Morozovella pseudobulloides, 
Morozovella velascoensis, Planorotaltes pseudomenardii, 
Morozovella uncinata 

میکروفسیل نابرجا )Reworked( در قسمت هاي پاییني سازند امیران دیده 
مي شود؛ از جمله:

Omphalocyclus sp., Lottusia, Globotruncana sp, miliolid, 
Bivalve & Echinoid debris.

فرآمینیفرهاي پالنکتون موجود درسازند مذکور در قالب بیوزون هاي زیر 
معرفي شده است:

Globorotalia - Globigerina - Globigerina daubjergensis 
assemblage zone (41)

Morozovella velascoensis - Planorotalites pseudomenardii 
assemblage zone (42)

Bergeren)بیوزوناسیونفرامینیفرهايپالنكتونیكپالئوسن)دربرشنمونه
)1966(

در ای��ن خصوص قابل توضیح اس��ت ک��ه بیوزوناس��یون فرامینیفرهاي 
 Bergeren پالنکتونیک پالئوسن، با کمي تغییرات اساساً مشابه بیوزوناسیون
)1966( می باش��د که براي آبهاي گرم و معتدل ارائه شده است. نوع زون ها و 
همچنین معیار نام گذاري و گسترش آنها در طول سازند ارائه شده است. نخستین 
زون شامل Subbotina triloculinoides -Subbotina pesudobulloides یا 
زون )P1( و زون Morzovella uncinata ی��ا زون )P2( ب��ا گس��ترش زماني 
متعلق به پالئوسن پیش��ین و به ترتیب مشخص کننده آش��کوب هاي دانین و 
 Globanomalina pseudomenardii, مونسین هستند. اما سه زون بعدي یعني
زون ه��اي  ی��ا   Morzovella velascoensis و   ,Morzovella angulata
)P5,P4,P3( که معرف پالئوسن پسین هستند بر مرز آشکوب ها منطبق نیستند. 
در ضمن طی مطالعات جدید از ابتداي اولین ظهور Morzovella angulata تا 
آخرین ظهور pseudomenardii Globanomalina را به آشکوب سالندین  1  دورنمایی از برش مرجع پیشــنهادی ســازند امیــران در تاقدیس 

امیران در جوار شهر معموالن )لرستان( 

صورت هو با تداخل رخساره (ب تدريجي طورهدر برش نمونه و مرجع پيشنهادي ب اميران زيرين سازند مرز
آهك سنگ روي سازند اين كرمانشاه يمنطقه در اما است. گورپي سازند رنگخاكستري هايمارن انگشتي) بابين

 سازند دارصدف و شكلعدسي هايآهكسنگ توسطجمله برش نمونه،  مناطق از اغلبدارد و در  قرار بيستون
  .شودمي پوشيده زنگتله
  

  
  معموالن (لرستان)  جوار شهر در تاقديس اميران دراميران سازند  مرجع پيشنهادي: دورنمايي از برش 1 –شكل 
  نگاريچينهسنگ

  
اي و رنگ سبز زيتوني تيره تا قهوهسنگ بهتوالي رسوبي سازند آواري اميران شامل طبقات سيلتستون و ماسه

خصوص در شمال ههايي از چرت (بسنگآهك واجد فسيل جانوران و مقداري كنگلومرا با قلوهاز سنگ يهاياليه
رنگ سبز مايل به خاكستري ديده حاصل حفاري بههاي ها در نمونهسنگ و سيلتستونباشد. ماسهلرستان) مي

توالي رسوبي اين سازند بيانگر  .اندديده شده Pill& Ballهاي رسوبي مانند هاي سطحي ساختشوند. در برشمي
 سرازير و گسترش داشته حوضهشرقي هايي است كه در شمالگرفتن آن از تخريب راديوالريت و افيوليت أمنش
 برشمحل  در اميران سازند .است غربيجنوب ترعميق نواحي به فرسايشي محصوالت از زيادي مقدار شدن
 يك كلي طوربه كه شودمي تشكيل دريايي رسوبات از هايياليهميان با تخريبي رسوبات ازپيشنهادي  مرجع
  .است شوندهاليه ضخيم باال سمتبه توالي

Kashkan 
Gurpi 

Amiran 

Asmari& Shahbazan 
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)پالئوسن میاني( نسبت مي دهند. به هر حال همان طور که قبالً اشاره شد در محل 
برش نمونه، بعضي از گونه هاي ذکر شده در این قسمت به ندرت دیده مي شود. 
بنابراین بیوزوناسیون این برش با نبودهایي همراه است و به نظر مي رسد براي 
اثبات قطعي این موضوع نیاز به نمونه برداري با فواصل بسیار نزدیک تر مي باشد.

به طورکلي در مارن ها و مارن هاي سیلتي، برش مرجع پیشنهادی استراکدها 
از تنوع و فراواني خوبي برخوردارند. اما تنها پنج گونه از استراکدها شناسایي 

شده اند که عبارتند از:
Cytherella sp., Bairdia sp., Cytherelloidea sp., Macrocypris 

sp., Ponthocyprella sp.

5-سّن
سّن سازند امیران از جنوب غرب به سوي شمال شرق و نیز از جنوب شرق 
به طرف ش��مال غرب ناحیه ی لرس��تان قدیمي تر می ش��ود. به طوری که در 
راس��تاهای اشاره شده سّن س��ازند مزبور از ائوس��ن به تدریج به پالئوسن تا 
کرتاسه ی پسین تبدیل مي ش��ود. به همین دلیل در بخش هاي شمال غربي و 
شرقي خرم آباد مانند تاقدیس هاي سفید و بنه سره، سازند ریفي تاربور، سازند 
امیران به س��ّن کرتاسه را از س��ازند کشکان متمایز مي کند. الزم به توضیح 
اس��ت در تاقدیس هاي سفید )شمال تا ش��مال غرب خرم آباد( و بنه سره در 
شرق آن، س��ازند امیران به سّن کرتاسه تغییر رخساره داده و تبدیل به یک 
کنگلومرای توده ای با قلوه سنگ های چرتی شده می شود. منشأ کنگلومرای 
مذکور از رادیوالریت هاس��ت. این کنگلومرا به صورت غیررس��می بخش 

کنگلومرایی خرم آباد خوانده شده است.

6-محیطرسوبی
با توجه به اطالعات حاصل و لیتولوژي بخش هاي زیرین و باالیی، سازند 
امیران بدین صورت بازسازي مي شود. از ساحل به طرف دریاي عمیق چهار 
محیط تخریبي، بادزن هاي ساحلي، شیب قاره، بادزن هاي زیردریایي و دشت 
حوضه اي وجود دارد که به طور جانبي به محیط هاي تخریبي و کربناته تبدیل 
مي شوند. حضور شیل و تخریبی فراوان بیانگر یک محیط تخریبی دریایی 
است. توالی ماسه سنگ، شیل و میان الیه های سنگ آهک پالژیک یکی از 
اختصاصات رس��وبات کالستیک توربیدیتی است که وجود آنها در محل 
برش نمونه ی س��ازند امیران دلیلی بر حضور جریانات توربیدتی در شرایط 

محیط قدیمه است.

7-گسترشناحیهای
ضخامت س��ازند امیران در محل هاي گس��ترش یافته متفاوت بوده و 
از کمتر از 200 متر تا حدود 900 متر متغیر اس��ت. س��ازند امیران به طور 
کلي در ناحیه ی لرس��تان و تا محدوده ی کمي در منطقه ی کرمانش��اه، 
شمال ش��رقی خوزس��تان، چهارمحال و بختیاري و محدوده ی سمیرم تا 
سی سخت گس��ترش یافته است. طي زمان کرتاس��ه ی پسین-پالئوسن، 
رادیوالریت و افیولیت های موجود در شمال ش��رقی حاش��یه ی زاگرس 
مرتف��ع در معرض چین خوردگي و فرس��ایش قرار گرفت��ه و در نتیجه 
منشأ مناسبي جهت تش��کیل فلیش امیران فراهم شده است. به طور کلي 
گس��ترش سازند امیران در نقشه هاي زمین شناس��ي )مقیاس 1:100000(

کبیرکوه، خرم آباد، پل دختر، باالرود،کوه کي نو، کوه هفت تنان، پلنگان 
و کرمانشاه آمده است.

2  ستون سنگ چینه ای سازند امیران در محل برش مرجع پیشنهادی 
)یال شمالی تاقدیس امیران، جوار شهر معموالن، لرستان(
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