
37

ماهنامه  علمی- ترویجی اکتشاف و تولید نفت و گاز/ شماره 116 / مهر ماه 1393

1- سازنده شهبازان
نام این س��ازند از نام دهکده اي در کنار راه آهن اندیمش��ک-درود 
در لرس��تان گرفته شده اس��ت. قباًل به این سازند، سنگ آهک هاي فاقد 
فس��یل ائوسن گفته می شد و گاهي نیز ردیف این سازند جزئي از سري 

رسوبات نومولیت دار به حساب آمده است.

1-1-موقعیت جغرافیايی
برش نمونه ی سازند کربناتي ش��هبازان در تنگ-2 حدود چهارونیم 
کیلومتري جنوب شرقی ایستگاه راه آهن تله زنگ )واقع در مسیر راه آهن 
اندیمش��ک-درود(، به همراه برش نمونه ی سازند تله زنگ انتخاب شده 
 است. مختصات قاعده ی محل برش نمونه ی سازند شهبازان با مشخصات

E:48o است. N:32o و "00,'42, ,47', 38"

1-2- مرز پايین و باال
حد پایین س��ازند کربناته ی ش��هبازان با س��ازند آواري کش��کان 
تدریجي و همس��از است. در حد باالي این س��ازند، سازند آسماري 
به ص��ورت قاطع و واضح قرار دارد. در این حد تماس یک کنگلومرا 
یا برش که بعضي از قطعات آن حل ش��ده دیده مي ش��ود که معرف 
یک ناهمسازي فرسایشي است. در هر صورت به دلیل اینکه تفکیک 
این دو س��ازند اغلب روي زمین میس��ر نبوده هر دو به صورت واحد 

غیرقابل تفکیک آسماري/شهبازان نقشه برداري شده اند.

1-3- سنگ شناسي
س��ازند ش��هبازان ش��امل 333/8 متر دولومیت و سنگ آهک هاي 
دولومیت��ي با رنگ هوازده ی س��فید تا قهوه اي با س��یماي ضخیم الیه 
اس��ت که به طور پیوسته روي سازند آواري کشکان و به طور ناپیوسته 
در زیر س��ازند آسماري قرار دارد )ش��کل-1(. با توجه به فسیل هاي 
موجود، س��ّن آن ائوسن میاني تا پس��ین تعیین شده است. الزم به ذکر 
است که واند و جیمز )1965( ضخامت این سازند را 338/3 متر اعالم 

کرده بودند و در 1972 میالدی ستوده نیا آن را تصحیح کرد.

1-4- زيست چینه نگاری
از آنجا که سازند شهبازان مش��تمل بر سنگ آهک هاي دولومیتي 
اس��ت زون بندي میکروفسیل های آن بسیار مش��کل می باشد. به طور 
کلي مجموعه ی میکروفسیل  هاي سازند ش��هبازان در برش نمونه در 
قال��ب بیوزون هاي-51و53 واین��د )1965( و با نام ه��اي زیر معرفي 

شده اند )شکل-1(:
1.Nummulites-Alveolina assemblage zone#51)Wynd, 1965)
2.Chapmanina-Pellatispira-Baculogypsinoides assemblage 

zone#53 )Wynd, 1965)

در لرس��تان بیوزون-53 تجمعي، گسترش چنداني ندارد ولي آثاري 
از آن در سازند شهبازان کوه پاتاق گزارش شده است.
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1-5- گسترش ناحیه ای
این س��ازند در شمال شرقی لرستان گس��ترش یافته و به سوي نواحي 
جنوب ش��رقی و جنوب غربی ابتدا رس��ي و نازک الیه شده و باألخره با 
مارن ها و ش��یل هاي پابده جانشین مي شود. در نواحي جنوبي اثر سازند 
شهبازان به صورت شیل هاي ش��دیداً آهکي یا سنگ آهک هاي شدیداً 
رس��ي در درون سازند پابده دیده می ش��ود. حد جنوب غربی گسترش 
این س��ازند تا کبیرکوه اس��ت و به موزات آن تاقدیس به س��مت شمال 
می باش��د و از نواحي مرکزي لرستان به س��مت شمال شرقی به تدریج با 
ماسه سنگ ها و کنگلومراهاي س��ازند کشکان جانشین مي شود. سازند 
ش��هبازان در سمت نواحي جنوب ش��رقی ارتفاعات زاگرس به صورت 
جانب��ي به قس��مت هاي باالیي س��ازند جهرم مي پیوندن��د. بدین ترتیب 
س��ازند شهبازان با سازندهاي کش��کان، تله زنگ، پابده و جهرم ارتباط 

بین انگشتي دارد.
الزم به ذکر است که از 1965 تاکنون هیچ مطالعه ای درباره ی برش 
نمونه ی این س��ازند انجام نش��ده و بنابراین در خص��وص بازنگری این 
سازند نمی توان هیچ قضاوتی انجام داد. به همین دلیل ضروری است در 
آینده مطالعه ی جامعی در محل برش نمونه ی این سازند صورت گیرد. 
از سوی دیگر با توجه به صعب العبور بودن برش نمونه پیشنهاد می شود 

پس از بررسی های الزم، برشی مرجع برای این سازند انتخاب گردد.

2- سازند کشكان
سازند کش��کان واحدی غیرکربناته به س��ّن پالئوسن پسین تا ائوسن 
میانی است که در حوضه ی رسوبی زاگرس بعد از فاز کوه زایی الرامید 
و به صورت محلی در ناحیه ی لرستان نهشته شده است. در نواحي مرکزي 
و شمال ش��رقي لرس��تان در اثر تحرکات قائم و فرسایش رادیوالریت، 
مقادیر زیادی رس��وبات تخریبي از نوع رسوبات فلیش روي هم انباشته 
ش��ده که حاصل این پدیده دو سازند بهنام امیران )پالئوسن( و کشکان 
)ائوسنمیاني( است. هر دوی این سازندها در ناحیه ی لرستان به خصوص 

بین محدوده ی خرم آباد-پل دختر گسترش دارند.

2-1- موقعیت جغرافیايی
ب��رش نمونه ی س��ازند کش��کان در ج��وار رودخانه ی کش��کان در 
میان��ه ی ی��ال شمال ش��رقی تاقدیس امی��ران و با مختص��ات جغرافیایی

"E:47,o 55 ',24 و عرض"N:33,o 23',26 واقع شده است. ضمن اینکه 
محل برش نمونه ی سازند های کشکان و امیران در تاقدیس امیران قرار 
دارد. این س��ازند در جوار جاده ی اصل��ی خرم آباد–پل دختر و مجاور 
شهر، معموالً به صورت الیه ی ضخیم قرمز رنگی است که شناسایي آن 

از فاصله ی دور نیز امکان پذیر است.

2-2- مرز پايین و باال
این س��ازند در محل برش نمون��ه ی کنگلومراي قاعده ی کش��کان، 
روي  مس��تقیم  به ط��ور  و  کش��کان  رودخان��ه ی  راس��ت  ط��رف  در 
س��نگ آهک هاي پالئوس��ن پس��ین نهشته ش��ده اس��ت. مرز زیرین آن 
با س��ازند تله زنگ )س��نگ آهک تیره ب��ا الیه بندي متوس��ط( به حالت 
هم ش��یب و مرز باالیي آن با سازند شهبازان )دولومیت هاي دانه شکري 
س��فید و س��نگ آهک هاي دولومیت��ي( به صورت هم ش��یب ناپیوس��ته 
 اس��ت و با ی��ک زون ه��وازده ی حاوی لیمونیت مش��خص می ش��ود 
)ش��کل-2(. در نقاطي که س��ازند تله زنگ وجود ندارد سازند کشکان 

به طور مستقیم روي سازند امیران قرار مي گیرد.

2-3- سنگ چینه نگاری
ضخامت سازند کش��کان در محل برش نمونه 370 متر بوده و اساساً 
از کنگلومرا، ماسه سنگ هاي درشت دانه، شیل ها و سیلتستون و به ندرت 
الیه هاي آهکي به رنگ هاي قرمز تیره، سبز و خاکستري تا قرمز قهوه اي 
تش��کیل شده )شکل-3( که به طرف باالي سازند دانه بندي آنها درشت 
مي شود. سازند موالس��یک و دانه درشت کشکان، بعد از فلیش امیران، 
دومین س��ازند تخریبي اس��ت که دانه ه��اي چرتي آن نی��ز در نتیجه ی 
حرکات کوه زایي آلپي، از هوازدگی س��ازند رادیوالریتی کرتاس��ه ی 
پس��ین )س��ازند پیچکان( مجاور تراس��ت زاگرس از شرق، شمال غرب 
خرم آب��اد و جنوب کرمانش��اه سرچش��مه گرفته و توس��ط جریان هاي 

سطحي به حاشیه ی دریاي پالئوسن-ائوسن حمل و نهشته شده است.

2-4- زيست چینه نگاری
 radiolarids, میکروفس��یل های  تاکن��ون  آواری  س��ازند  ای��ن  در 
miliolids, rotalids شناس��ائي شده اس��ت. تجمع این میکروفسیل ها با 

عنوان زون ش��ماره ی-46 و به نام Red-Radiolaria zone معرفي شده 
اس��ت. در محل برش نمونه ی زیر این بیوزون، طبقات س��نگ آهک��ي  2  دورنمای ســازند كشــکان و مرز پایین و باالی آن در محل برش نمونه 

)یال شمالی تاقدیس امیران لرستان(
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س��ازند تل�ه زنگ حاوي میکروفسیل های بی��وزون ش��ماره ی-43 یعني 
Miscellanea-Kathinaassemblage zone قرار دارد )شکل-3(. سّن 

سازند کشکان از پالئوسن تا ائوسن میاني درنظر گرفته   شده است.

2-5- سّن
اصوالً طبقات این س��ازند به جز قطعات چرتي قرمزرنگ که حاوي 
رادیوالریاي ف��راوان و میلیولیدهاس��ت، به علت ماهی��ت قاره اي خود 
فاقد فس��یل می باش��د. در نتیجه سّن سازند کش��کان بر اساس موقعیت 

چینه شناسي درنظر گرفته شده است.
 ب��ا توجه به س��ازندهای زیری��ن )امیران و تله زنگ( ک��ه حداکثر تا 
پالئوسن گسترش دارند و همچنین س��ازند باالیی آن با سازند شهبازان 
که سّن ائوسن میانی تا پسین دارد، سّن سازند کشکان پالئوسن تا ائوسن 

میانی درنظر گرفته می شود.

2-6- محیط رسوبی
 به ط��ور کل��ی محی��ط رس��وبی س��ازند کش��کان ی��ک محی��ط 

دلتایی-رودخانه ای است. وجود رخساره های ماسه سنگی با دانه هایی 
در اندازه ه��ای مختلف )س��دآرنایت و چرت آرنایت(، وجود خرده 
فس��یل ها در یک زمین��ه ی کاماًل تخریبی )که دالل��ت بر رودخانه ای 
ب��ودن محیط دارد( و دوکفه ای های آب ش��یرین، اثبات کننده ی این 
مسأله هس��تند. محیط رسوبی سازند کشکان از نظر رودخانه ای بریده 
بریده و مآندری اس��ت. نوع محیط رودخانه ای سازند کشکان از نوع 
رودخانه های بریده بریده با بستر گراولی می باشد. رسوبات رودخانه ی 
بریده بریده عمدتاً از رخساره های کانالی و سدی یا طبقه بندی مورب 
مس��طح و تابوالر که در اثر مهاجرت س��دودون به طرف پایین دست 
کش��یده ش��ده اند و مقداری طبقه بندی مورب تراف که از دون های 

ماسه ای سه بعدی تشکیل گردیده اند درست شده است. 
فرس��ایش داخلی و س��طوح دوباره فعال ش��ده فراوان است و ممکن 
اس��ت کانال های پر شده تا حدودی کاهش اندازه ی دانه ها به طرف باال 

را نشان دهد.
 گل س��نگ های بین الیه ای وجود نداش��ته یا ضخامت زیادی ندارند. 
وجود اثر فس��یلی اس��کوالیتوس، اکس��ید آهن دو ظرفیتی )که معرف 
محیط اکسیدان س��احلی است( و ... می تواند ش��اهدی بر دلتایی بودن 
محیط باش��د؛ ش��واهدی میکروسکوپی که نش��ان دهنده ی رودخانه ای 

بودن محیط رسوبی سازند کشکان است.

2-7- گسترش ناحیه ای
سازند کش��کان در ناحیه ی لرس��تان رخساره ی س��نگي یکنواختي 
نداش��ته و از محلي به محل دیگر تقریباً لیتولوژي متغیر دارد و اساس��اً 
ش��امل طبقات کنگلومرایي ماسه سنگي تا الیه هاي نازک سیلتي، شیلي 
و مارن��ي قرمز تا س��بزرنگ و حتي رنگارنگ )ک��ه در برخي مناطق با 

رسوبات تبخیري لرستان مرکزی نیز همراه است( دیده مي شود. 
سازند کشکان از بخش هاي شمالي به سوي جنوب غرب )کبیرکوه(، 
ه��م از نظر زماني و هم از لحاظ ضخام��ت تحلیل مي رود؛ به نحوي که 
این سازند در دامنه ی ش��مالي تاقدیس کبیرکوه وجود نداشته و معادل 

دریایي عمیق آن یعني سازند پابده گسترش دارد.
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