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   چکیده

سازندهاي سورگاه و ایالم بخشی از  دگسترش دارجنوب شرق ایران  -امتداد شمال غرب درحوضه رسوبی زاگرس 

ر این تحقیق، رسوبات نهشته شده در حوضه زاگرس می باشند که از نظر چینه شناسی اهمیت باالیی دارند د

ضخامت رخنمون یافته .ه ي سازند ایالم در منطقه ي پلدختر مطالعه شده است بایواستراتیگرافی سازند سورگاه و قاعد

متر بوده و شامل مارن و شیل به رنگ کرم روشن است، همچنین در این مطالعه قاعده ي  6سازند سورگاه در این برش 

اشد نیز ،مورد می بضخیم الیه متر که متشکل از آهک هاي به رنگ خاکستري روشن و  12سازند ایالم به ضخامت 

جنس از فرامینیفرهاي  11گونه متعلق به  16در مطالعات بایواستراتیگرافی سازند هاي مذکور . .بررسی قرار گرفته است

بر اساس فسیلهاي شناسایی شده . گونه از غیر فرامینیفرها شناسایی شده است 2جنس و  2پالنکتونیک و بنتونیک و 

ا ز  Dicarinella concavataایوزون در این مطالعه معرفی شده که بایوزون ب 2بویژه فرامینیفرهاي پالنکتونیک 

سازند ایالم معرفی می از قاعده ي   Dicarinella asymetrica قاعده سازند ایالم و بایوزون و  سورگاه راس سازند

قاعده سازند ایالم بر اساس بایوزون هاي فوق در این برش سن سازند سورگاه سانتونین پیشین و سن قسمت . گردد

  .تعیین شده استپسین  -سانتونین پیشین
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Abstract
Zagros Basin is extended from NW –SE of Iran. Surgah-Illam formations are of the most important 
formations of Zagros basin.In this researc ,biostratigraphy of upper member of Surgah and base of 
Illam Formation in pul-E-Dukhtar area were studied.6 meters of Surgah formation was measured and 
composed of light cream,Shale and Marl. Furthermore 12 m of base of Illam Formation that composed 
of light grey and thick beded Limestone studied.in biostratigraphic research 16 species from 11 genera



of benthic and planktonic foraminifera and 2 genera and 2 species of Non- Foraminifera are 
recognized.based of identified fossils specially planktonic foraminifera dicarinella concavata zone 
distinguished of Upper Member of Surgah and Dicarinella asymetrica biozone distinguished for Base of 
Illam Formation.according to the above biozones the  Surgah Formation is Early Santonian and the 
Illam Formation is Early-Late Santonian.
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  مقدمه 

کامپانین،یک چرخه رسوبی از سازندهاي کژدمی،سروك،سورگاه و ایالم را می توان در از آلبین تا 

به مجموعه سازندهاي یادشده گروه بنگستان نام داده شده که نام آن از کوه .زاگرس شناسایی کرد

امروزه کوشش می شود تا سازند  )1965جیمز و وایند،( بنگستان در شمال بهبهان گرفته شده است

نام این سازند  )1372مطیعی،( .سازند سورگاه هم همیشگی نیست.این گروه حذف شودکژدمی از 

از کوه سورگاه در لرستان گرفته شده است این سازند قبالً قسمتی از آهک کرتاسه میانی محسوب 

می شد برش نمونه این سازند در تنگ سراب واقع در یال جنوب غربی کوه سورگاه واقع در شمال 

کیلومتري جنوب غربی شهرستان ایالم انتخاب شده است و مختصات قاعده  12در  غربی کبیر کوه

ضخامت این سازند در برش نمونه . است "E:46°,19',06و  "N:33°,35',09برش نمونه برابر

متر است که غالباً از شیب هاي خاکستري روشن با تیو، پیرت دار، با فرسایش نرم در تناوب  5/175

در این سازند فسیلهاي پالنکتونی فراوانی .. با رنگ هوازده تشکیل شده استبا آهکهاي ریزدانه 

سازند سورگاه در .سن این سازند را از تورونین تا سانتونین پیشین می دانند. یافت شده است

لرستان توسعه یافته و از آن ناحیه به سمت  جنوب شرقی به تدریج نازك شده و باالخره ناپدید می 

در سطح زمین سازند سورگاه با فرسایش عمیق بین دو آهک سخت ایالم و  به طورکلی. شود

کیلومتري پلدختر و با عرض  4 در این مطالعه سازند سورگاه در.سروك قرار گرفته است

330جغرافیایی 13' 470و طول جغرافیایی ''46 46' در تاقدیس کوه سلطان مورد بررسی قرار  ''31

خرم آباد در حاشیه ي رودخانه ي - ي شرقی جاده ي پلدختربرش مورد مطالعه در لبه  .گرفت

  .کشکان قرار گرفته است

  



  
  راه هاي دسترسی به منطقه مورد مطالعه ) 1شکل 

  
  ستون چینه شناسی سازندهاي سورگاه و ایالم در برش پلدختر ) 2شکل 

  

  شرح و بحث 

مرز زیرین  ،است شیل و مارنشامل  لیتولوژي آنمتر ضخامت داشته و 6سازند سورگاه در این برش

سازند ایالم نیز شامل . آن با سازند سروك و مرز باالیی آن با سازند ایالم به صورت هم شیب است

  براي مطالعه ي فسیل هاي سازند سورگاه ، .به رنگ خاکستري روشن است آهک ضخیم الیه



اساس و پایه ي مطالعات نمونه هاي ایزوله و براي مطالعه نمونه هاي ایالم مقطع نازك تهیه شد

در طی مطالعات .انجام شده بر سه محور مطالعات صحرایی،کتابخانه اي و آزمایشگاهی استوار است

متر از 1ی صحرایی بعد از تعیین محل و پیمایش اولیه ،نمونه برداري سیستماتیک به فاصله تقریب

به طور کلی .توالی مورد نظر انجام پذیرفتدر مطالعه میکروفوناها از اطلس هاي مختلفی استفاده شد

  :اهداف حاصل از این پژوهش عبارتند از

شناسایی میکروفسیل هاي بنتیک و پالژیک در نمونه هاي ایزوله و مقاطع نازك و تعیین .1

  سن دقیق نهشته هاي مورد مطالعه

  ن هاي سازند مذکور بایوزو معرفی.2

  :گزارش شدندوایالم  سورگاه  هايبا بررسی هاي انجام شده فسیل هاي زیر از سازند
Rosita fornicata,Marginotruncana sinuosa,Dicarinella concavata, Hedbergella delrioensis, Hedbergella 
planispira,Globotruncana arca,Globotruncana lapparenti,Heterohelox reussi,Hedbergella 
holmdelensis,Dicarinella asymetrica,Dicarinella concavata, Marginotruncana renzi,Rosita fornicata 
Hedbergella delrioensis, Marginotruncana marginata,Lenticulina,Calcisphaerala 
innominata,Textularids,Pithonella ovalis,Globigerinelloides Ultramicra

:شدزیر  و در نهایت منجر به معرفی بایوزون هاي 

Dicarinellaبایوزون concavata

گونه هاي دیگر  در این زون .این زون از نوع اینتروال زون از پیدایش تا ابتداي ظهور می باشد

  :شامل
Dicarinella hangi, Dicarinella imbricate, Dicarinella primitive,Marginotruncana renzi, Marginotruncana 
angusticarinata, , Dicarinella algeriana,Marginotruncana schneegansi,Marginotruncana sinousa,Hedbergella 
delrioensis,Whiteinella inornata,Whiteinella paradubia,Archaeoglobigerina cretacea, Archaeoglobigerina 
bosquensis, Archaeoglobigerina trocoidea,Oligusteginid

و سن کنیاسین پسین تا سانتونین پیشین براي آن در نظر گرفته شده است، که با بایوزون

Dicarinella concavata(Caron,1987:Sliter,1989)  بایوزونو بخش باالییGlobotruncana schneegansi-

Globotruncana sigali(Wynd,1956) است قابل مقایسه.

Dicarinellaبایوزون  asymetrica

بوده و محدوده آن با پیدایش و انقراض گونه  )(Total range zone این زون از نوع زون گستره اي

Dicarinella asymetrica گونه هاي دیگر  در این زون شامل. مشخص می شود:

Dicarinella primitive,Dicarinella concavata,Dicarinella hangi,Dicarinella imbricate, Dicarinella 



algerina,Marginotruncana schneegansi, Marginotruncana sinousa,Hedbergella delrioensis,Hedbergella 
simplex,Whiteinella baltica Whiteinella paradubia,Archaeoglobigerina cretacea

 Globotruncanaو بخش باالیی Dicarinella asymetrica(Caron,1987:Sliter,1989)بایوزون با بایوزون هاياین

schneegansi-Globotruncana sigali(Wynd,1965) قابل انطباق می باشد.  
    

  نتیجه گیري 

 .بنتیک و پالنکتونیک شناسایی شدجنس از فرامینیفرهاي  11گونه  متعلق به  16در این دو سازند 

بایوزون در این مطالعه معرفی  2فرامینیفرهاي پالنکتونیک  بر اساس فسیلهاي شناسایی شده بویژه

Dicarinellaشده که بایوزون  concavata متر از قاعده سازند ایالم و بایوزون  2ا ز راس سازند سورگاه و

Dicarinella asymetrica بر اساس بایوزون هاي فوق و . متري قاعده سازند ایالم معرفی می گردد 2ار

عده سازند ایالم این برش سن سازند سورگاه سانتونین پیشین و سن قسمت قا یلیمحتویات فس

  .تعیین شده استپسین سانتونین پیشین 
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Plate1: a:Dicarinella asymetrica, b:Hedbergella sp, c:Dicarinella concavata, d: Dicarinella concavata,
e:Dicarinella asymetrica, f:Globotruncana lapparenti. g:Marginotruncana marginata, h:Rosita fornicate, 
Axial section×160


