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بازنگری چینهشناسی زاگرس :سازندهای شهبازان وکشکان
حسن امیریبختیار* ،خیراهلل نورايینژاد

 -1سازنده شهبازان

نام این س��ازند از نام دهكدهاي در كنار راهآهن انديمش��ك-درود
در لرس��تان گرفته شده اس��ت .قب ً
ال به اين سازند ،سنگآهكهاي فاقد
فس��یل ائوسن گفته میشد و گاهي نيز رديف اين سازند جزئي از سري
رسوبات نوموليتدار بهحساب آمده است.
-1-1موقعیت جغرافیایی

برش نمونهی سازند كربناتي ش��هبازان در تنگ 2-حدود چهارونيم
كيلومتري جنوبشرقی ايستگاه راهآهن تلهزنگ (واقع در مسیر راهآهن
انديمش��ك-درود) ،بههمراه برش نمونهی سازند تلهزنگ انتخاب شده
است .مختصات قاعدهی محل برش نمونهی سازند شهبازان با مشخصات
" N:32o ,47', 38و " E:48o ,42',00است.

 -2-1مرز پايين و باال

حد پايين س��ازند كربناتهی ش��هبازان با س��ازند آواري كش��كان
تدريجي و همس��از است .در حد باالي این س��ازند ،سازند آسماري
بهص��ورت قاطع و واضح قرار دارد .در اين حد تماس يك كنگلومرا
يا برش كه بعضي از قطعات آن حل ش��ده ديده ميش��ود كه معرف
يك ناهمسازي فرسايشي است .در هر صورت بهدلیل اینکه تفكيك
اين دو س��ازند اغلب روي زمين ميس��ر نبوده هر دو بهصورت واحد
غيرقابلتفكيك آسماري/شهبازان نقشهبرداري شدهاند.

شركت ملي مناطق نفتخيز جنوب

كرده بودند و در  1972میالدی ستودهنيا آنرا تصحيح کرد.
 -4-1زیستچینهنگاری

از آنجا كه سازند شهبازان مش��تمل بر سنگآهكهاي دولوميتي
اس��ت زونبندي میکروفسیلهای آن بسيار مش��كل میباشد .بهطور
كلي مجموعهی میکروفسیلهاي سازند ش��هبازان در برش نمونه در
قال��ب بيوزونهاي51-و 53واين��د ( )1965و با نامه��اي زیر معرفي
شدهاند (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 كوه پاتاق گزارش شده است.

 -3-1سنگشناسي

س��ازند ش��هبازان ش��امل  333/8متر دولوميت و سنگآهكهاي
دولوميت��ي با رنگ هوازدهی س��فيد تا قهوهاي با س��يماي ضخيماليه
اس��ت كه بهطور پيوسته روي سازند آواري كشكان و بهطور ناپيوسته
در زير س��ازند آسماري قرار دارد (ش��کل .)1-با توجه به فسيلهاي
س��ن آن ائوسن مياني تا پس��ین تعيين شده است .الزم بهذكر
موجود،
ّ
است كه واند و جیمز ( )1965ضخامت اين سازند را  338/3متر اعالم

 1توالي چينهشناس��ي و موقعيتهاي زونهاي زيستي سازند شهبازان
(در محل برش نمونه)
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مقاالت تحليلي-كاربردي

 -5-1گسترش ناحیهای

 -1-2موقعیت جغرافیایی

این س��ازند در شمالشرقی لرستان گس��ترش يافته و بهسوي نواحي
جنوبش��رقی و جنوبغربی ابتدا رس��ي و نازكاليه شده و باألخره با
مارنها و ش��يلهاي پابده جانشين ميشود .در نواحي جنوبي اثر سازند
شهبازان بهصورت شيلهاي ش��ديدا ً آهكي يا سنگآهكهاي شديدا ً
رس��ي در درون سازند پابده دیده میش��ود .حد جنوبغربی گسترش
اين س��ازند تا كبيركوه اس��ت و بهموزات آن تاقديس بهس��مت شمال
میباش��د و از نواحي مركزي لرستان بهس��مت شمالشرقی بهتدريج با
ماسهسنگها و كنگلومراهاي س��ازند كشكان جانشين ميشود .سازند
ش��هبازان در سمت نواحي جنوبش��رقی ارتفاعات زاگرس بهصورت
جانب��ي به قس��متهاي بااليي س��ازند جهرم ميپيوندن��د .بدين ترتیب
س��ازند شهبازان با سازندهاي كش��كان ،تلهزنگ ،پابده و جهرم ارتباط
بينانگشتي دارد.
الزم به ذکر است که از  1965تاکنون هیچ مطالعهای دربارهی برش
نمونهی این س��ازند انجام نش��ده و بنابراین در خص��وص بازنگری این
سازند نمیتوان هیچ قضاوتی انجام داد .بههمین دلیل ضروری است در
آینده مطالعهی جامعی در محل برش نمونهی این سازند صورت گیرد.
از سوی دیگر با توجه به صعبالعبور بودن برش نمونه پیشنهاد میشود
پس از بررسیهای الزم ،برشی مرجع برای این سازند انتخاب گردد.

این س��ازند در محل برش نمون��هی كنگلومراي قاعدهی كش��كان،
در ط��رف راس��ت رودخان��هی كش��كان و بهط��ور مس��تقيم روي
س��نگآهكهاي پالئوس��ن پس��ین نهشته ش��ده اس��ت .مرز زيرين آن
با س��ازند تلهزنگ (س��نگآهك تيره ب��ا اليهبندي متوس��ط) بهحالت
همش��یب و مرز بااليي آن با سازند شهبازان (دولوميتهاي دانه شكري
س��فيد و س��نگآهكهاي دولوميت��ي) بهصورت همش��یب ناپیوس��ته
اس��ت و با ی��ک زون ه��وازدهی حاوی لیمونیت مش��خص میش��ود
(ش��کل .)2-در نقاطي كه س��ازند تلهزنگ وجود ندارد سازند كشكان
بهطور مستقيم روي سازند اميران قرار ميگيرد.

 -2سازند کشکان

 -3-2سنگچینهنگاری

س��ن پالئوسن پسین تا ائوسن
سازند کش��کان واحدی غیرکربناته به ّ
میانی است که در حوضهی رسوبی زاگرس بعد از فاز کوهزایی الرامید
و بهصورت محلی در ناحیهی لرستان نهشته شده است .در نواحي مركزي
و شمالش��رقي لرس��تان در اثر تحركات قائم و فرسايش راديوالريت،
مقادير زیادی رس��وبات تخريبي از نوع رسوبات فليش رويهم انباشته
ش��ده كه حاصل اين پديده دو سازند بهنام اميران (پالئوسن) و كشكان
(ائوسنمياني) است .هر دوی این سازندها در ناحيهی لرستان بهخصوص
بين محدودهی خرمآباد-پلدختر گسترش دارند.

ب��رش نمونهی س��ازند کش��کان در ج��وار رودخانهی کش��کان در
میان��هی ی��ال شمالش��رقی تاقدیس امی��ران و با مختص��ات جغرافیایی
" E:47,o 55',24و عرض" N:33,o 23',26واقع شده است .ضمن اینکه
محل برش نمونهی سازند های کشکان و امیران در تاقدیس امیران قرار
دارد .اين س��ازند در جوار جادهی اصل��ی خرمآباد–پلدختر و مجاور
شهر ،معموالً بهصورت اليهی ضخيم قرمز رنگی است كه شناسايي آن
از فاصلهی دور نیز امکانپذیر است.
 -2-2مرز پایین و باال

ضخامت سازند کش��کان در محل برش نمونه  370متر بوده و اساساً

از كنگلومرا ،ماسهسنگهاي درشتدانه ،شيلها و سيلتستون و بهندرت
اليههاي آهكي بهرنگهاي قرمز تيره ،سبز و خاكستري تا قرمز قهوهاي
تش��كيل شده (شکل )3-كه بهطرف باالي سازند دانهبندي آنها درشت
ميشود .سازند موالس��يك و دانهدرشت كشكان ،بعد از فليش اميران،
دومين س��ازند تخريبي اس��ت كه دانهه��اي چرتي آن ني��ز در نتيجهی
حركات كوهزايي آلپي ،از هوازدگی س��ازند رادیوالریتی کرتاس��هی
پس��ین (س��ازند پیچکان) مجاور تراس��ت زاگرس از شرق ،شمالغرب
خرمآب��اد و جنوب كرمانش��اه سرچش��مه گرفته و توس��ط جريانهاي
سطحي به حاشيهی درياي پالئوسن-ائوسن حمل و نهشته شده است.
 -4-2زیستچینهنگاری

در اي��ن س��ازند آواری تاكن��ون میکروفس��یلهای
 miliolids, rotalidsشناس��ائي شده اس��ت .تجمع این میکروفسیلها با
عنوان زون ش��مارهی 46-و بهنام  Red-Radiolaria zoneمعرفي شده
اس��ت .در محل برش نمونهی زير اين بيوزون ،طبقات س��نگآهكــي
radiolarids,

 2دورنمای س��ازند کش��کان و مرز پایین و باالی آن در محل برش نمونه
(یال شمالی تاقدیس امیران لرستان)
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س��ازند تلـهزنگ حاوي میکروفسیلهای بيــوزون شــمارهی 43-يعني
سن
 Miscellanea-Kathinaassemblage zoneقرار دارد (شکلّ .)3-
سازند كشكان از پالئوسن تا ائوسن مياني درنظر گرفته شده است.
سن
ّ -5-2

اصوالً طبقات این س��ازند بهجز قطعات چرتي قرمزرنگ كه حاوي
راديوالرياي ف��راوان و ميليوليدهاس��ت ،بهعلت ماهي��ت قارهاي خود
سن سازند کش��کان بر اساس موقعيت
فاقد فس��يل میباش��د .در نتيجه ّ
چينهشناسي درنظر گرفته شده است.
ب��ا توجه به س��ازندهای زیری��ن (امیران و تلهزنگ) ک��ه حداکثر تا
پالئوسن گسترش دارند و همچنین س��ازند باالیی آن با سازند شهبازان
سن سازند کشکان پالئوسن تا ائوسن
سن ائوسن میانی تا پسین داردّ ،
که ّ
میانی درنظر گرفته میشود.
 -6-2محیط رسوبی

بهط��ور کل��ی محی��ط رس��وبی س��ازند کش��کان ی��ک محی��ط

دلتایی-رودخانهای است .وجود رخسارههای ماسهسنگی با دانههایی
در اندازهه��ای مختلف (س��دآرنایت و چرتآرنایت) ،وجود خرده
فس��یلها در یک زمین��هی کام ً
ال تخریبی (که دالل��ت بر رودخانهای
ب��ودن محیط دارد) و دوکفهایهای آب ش��یرین ،اثباتکنندهی این
مسأله هس��تند .محیط رسوبی سازند کشکان از نظر رودخانهای بریده
بریده و مآندری اس��ت .نوع محیط رودخانهای سازند کشکان از نوع
رودخانههای بریده بریده با بستر گراولی میباشد .رسوبات رودخانهی
بریده بریده عمدتاً از رخسارههای کانالی و سدی یا طبقهبندی مورب
مس��طح و تابوالر که در اثر مهاجرت س��دودون به طرف پاییندست
کش��یده ش��دهاند و مقداری طبقهبندی مورب تراف که از دونهای
ماسهای سهبعدی تشکیل گردیدهاند درست شده است.
فرس��ایش داخلی و س��طوح دوباره فعالش��ده فراوان است و ممکن
اس��ت کانالهای پر شده تا حدودی کاهش اندازهی دانهها بهطرف باال
را نشان دهد.
گلس��نگهای بینالیهای 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  ...میتواند ش��اهدی بر دلتایی بودن
محیط باش��د؛ ش��واهدی میکروسکوپی که نش��اندهندهی رودخانهای
بودن محیط رسوبی سازند کشکان است.
 -7-2گسترش ناحیهای

 3توالي چينهشناس��ي و موقعيت زونزيس��تي سازند كشكان (در محل
برش نمونه)

سازند كش��كان در ناحیهی لرس��تان رخسارهی س��نگي يكنواختي
نداش��ته و از محلي به محل ديگر تقريباً ليتولوژي متغير دارد و اساس��اً
ش��امل طبقات كنگلومرايي ماسهسنگي تا اليههاي نازك سيلتي ،شيلي
و مارن��ي قرمز تا س��بزرنگ و حتي رنگارنگ (ك��ه در برخي مناطق با
رسوبات تبخيري لرستان مرکزی نيز همراه است) ديده ميشود.
سازند كشكان از بخشهاي شمالي بهسوي جنوبغرب (کبيركوه)،
ه��م از نظر زماني و هم از لحاظ ضخام��ت تحليل ميرود؛ بهنحوي كه
این سازند در دامنهی ش��مالي تاقدیس كبيركوه وجود نداشته و معادل
دريايي عميق آن يعني سازند پابده گسترش دارد.
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