پژوهشهای دانش زمین ،سال اول ،شماره  ، 4زمستان  ، 1319صفحات 32 -18

بررسی فرآیندهای دیاژنتیکی ،میکروفاسیسها و محیط رسوبی
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پذیرش مقاله1319/4/22 :
تأیید نهایی مقاله1319/12/ 9 :

چکیده
سازند ایالم در برش کوه شاه نخجیر در جنوب شهرستان ایالم با ضخامت  172متر از سنگهای آهکی با
میان الیههای آهک مارنی و شیلی تشکیل شده است .مرز زیرین این سازند با سازند شیلی سورگاه و مرز
فوقانی آن با سازند شیلی گورپی به صورت همشیب میباشد .براساس مطالعات پتروگرافی فرآیندهای مهم
دیاژنتیکی سازند ایالم شامل سیمانی شدن ،تراکم فیزیکی و شیمیایی و فرآیندهای جانشینی از قبیل آهندار
شدن ،پیریتیشدن ،فسفاتیشدن ،گالکونیتیشدن و سیلیسیشدن میباشد .تخلخلهای مشاهده شده در این
مقاطع از نوع بیندانهای ،حفرهای و شکستگی است .همچنین با مطالعه پتروگرافی و بررسی خصوصیات بافتی
و فسیلشناسی نمونه ها ،پنج میکروفاسیس کربناته شناسایی شد که همگی به کمربند رخسارهای دریای باز
تعلق دارند .محتوای فسیلی این میکروفاسیسها ،فرامینیفرهای پالنکتونیک هستند که در زمینۀ میکریتی قرار
دارند و در قسمت عمیق حوضه نهشته شدهاند.
واژههای کلیدی :سازند ایالم ،کوهشاهنخجیر ،فرآیندهای دیاژنتیکی ،محیط رسوبی ،میکروفاسیس
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مقدمه
سازند ایالم (به سن سانتونین –کامپانین) در برش
کوه شاه نخجیر در جنوب شهرستان ایالم با
ضخامت  172متر از سنگهای آهکی با میان
الیههای آهک مارنی و شیلی تشکیل شده است.
برش الگوی این سازند در تنگ گراب در شمال
غربی کبیرکوه و در  12کیلومتری شهرستان ایالم
انتخاب و اندازه گیری شده است (جیمز و وایند،
 .)1981مرز زیرین آن با سازند شیلی سورگاه
ناهمساز و مرز باالیی آن با گورپی به صورت
همساز است (مطیعی .)1372 ،مطالعه پتروگرافی،
رخسارهها و محیط رسوبی سازند ایالم در برش
مذکور تاکنون مطالعه نشده است .هدف از این
مطالعه بررسی فرآیندهای دیاژنتیکی و شناسایی
رخسارهها و تفسیر محیط رسوبی سازند ایالم در
این برش میباشد.
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منطقۀ مورد مطالعه از نظر چینهشناسی و
تقسیمات ساختاری زاگرس ،ارائه شده توسط
فالکون (فالکون )1981 ،و هاینز و مککویلن
(هینز و مککوالن ، )1974 ،در بلوک لرستان واقع
است.

موقعیت جغرافیایی منطقۀ مورد مطالعه
رخنمون مورد مطالعه در کوه شاه نخجیر در
جنوب شهرستان ایالم دارای مختصات جغرافیای
´ 33 ﾟ ،32عرض شمالی و ´ 48,ﾟ18طول شرقی
میباشد .برای دستیابی به رخنمون در طول جادۀ
آسفالته ایالم -صالح آباد در حدود  11کیلومتری
ش هرستان ایالم به محلی به نام تخت خان می-
رسیم و سپس با طی مسافت  4/1کیلومتر مسیر
کوهستانی رخنمون قابل دسترسی است (شکل.)1

شکل  -1راههای ارتباطی منطقۀ مورد مطالعه.

روش مطالعه
به منظور شناسایی میکروفاسیسها و لیتوفاسیس-
ها و تعیین محیط رسوبی نهشتههای ایالم در
برش مورد مطالعه ،تعداد  13مقطع نازک تهیه و

توسط محلول آلیزارین ( )Red-Sو فرو سیانید
پتاسیم به روش دیکسون (دیکسون )1981 ،رنگ
آمیزی شده است .جهت نامگذاری سنگها از
روش دانهام (دانهام )1982 ،و جهت نامگذاری
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رخسارههای میکروسکوپی از روش فلوگل ( فلوگل
 )2212 ،استفاده شده است.
بحث و بررسی
سازند ایالم در رخنمون مورد مطالعه (شکل  )2از
نظر لیتولوژی به چهار بخش قابل تقسیم است که
از قاعده به سمت باال شامل:
 بخش اول یا بخش قاعده سازند ایالم که به طورهمشیب با ناپیوستگی لیتولوژیکی بر روی سازند
سورگاه قرار دارد .این بخش با آهک نازک تا
متوسط الیه با میان الیههای آهک مارنی آغاز
شده و به تدریج به طرف باال تناوب میان الیه
آهک مارنی زیاد میشود .قسمت باالیی این بخش
در نهایت به آهکهای شیلی ختم میگردد که به
دلیل کم مقاوم بودن در برابر هوازدگی مورفولوژی

11

پست نسبت به واحدهای مجاور دارد .ضخامت این
بخش به  31متر میرسد.
 بخش دوم با  44متر ضخامت ،با آهک بسیارضخیم الیه کرم رنگ شروع میشود که
مورفولوژی خشن و صخرهای دارد و در انتها به
آهکهای متوسط الیه کرم رنگ با میان الیههای
نازک آهک مارنی تبدیل میشود.
 تناوب آهکهای متوسط تا ضخیم الیه با میانالیههای آهک مارنی با ضخامت  12متر بخش
سوم سازند ایالم را تشکیل میدهد.
 بخش چهارم با  41متر ضخامت از آهکهایمتوسط تا بسیار ضخیم الیه با میان الیههای از
آهک مارنی و شیلی تشکیل شده است .این بخش
قسمت باالیی سازند ایالم را شامل میشود که به
طور همشیب با ناپیوستگی لیتولوژیکی زیر سازند
شیلی گورپی قرار میگیرد (شکل.)3

شکل  -2دورنمای کلی سازند ایالم در برش کوه شاه نخجیر ،دید به سمت شمالغرب.

فرآیندهای دیاژنزی
انواع فرآیندهای دیاژنزی شناسایی شده بر اساس
مطالعات پتروگرافی عبارتند از:

سیمانی شدن
از آنجایی که بیشتر رخسارههای ایالم گل
پشتیبانند ،بنابراین گسترش سیمان درشت بلور
در آنها چندان نیست .براساس مطالعات
پتروگرافی ،سیمانها فقط از نوع کلسیتی با

فابریک هم بعد هستند که به فرم پرکننده حفرات
انحاللی ،حجرات فسیلی و رگهها دیده میشوند
(شکل A-4و  .)Bدر تعدادی از مقاطع نازک ،در
بخشهای رنگ آمیزی شده ،سیمانهای کلسیتی
پر کننده رگهها به رنگ متمایل به آبی دیده می
شوند که به دلیل آغشتگی با اکسید آهن میباشد
(شکل .)C-4این نوع سیمانها ممکن است بیانگر
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مرحله آخر سیمانیشدن در زون وادوز یا
متائوریکی باشند (خلیفا.)2221 ،
منبع اصلی تامین کننده یونهای کربنات کلسیم
برای سیمانیشدن در محیطهای دریایی آب دریا
بوده (تاکر و رایت )1992 ،و برای سیمانی شدن
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تدفینی میتواند انحالل دانهها در اثر فشردگی
شیمیایی ،انحالل کانیهای ناپایدار همانند
آراگونیت و جابهجایی یونها در طی مسافتهای
طوالنی توسط آبهای زیر سطحی باشد (لوسیا،
.)2227

شکل  -3ستون چینهشناسی سازند ایالم در کوه شاه نخجیر.
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شکستگی
براساس مطالعات پتروگرافی انجام شده بر روی
مقاطع مورد مطالعه دو نسل از شکستگیها
شناسایی شدند .نسل اول که در شرایط تدفینی
کم عمق رخ داده و توسط سیمان کلسیت اسپاری
هم بعد پر شدهاند .این نسل با قطع کردن حجره-
های فسیلی پرشده توسط کلسیت اسپاری هم بعد
شناخته میشوند (شکل .)D -4شکستگیهای
نسل دوم با قطع شدگی تمام فرآیندهای دیاژنزی
از جمله استیلولیتها و شکستگیهای نسل اول
مشخص میشوند که خود بهوسیلۀ کلسیت
اسپاری پر شدهاند و گاهاً نیز خالی هستند
(شکل.)E-4
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استیلولیتها به مقدار زیاد و اشکال متنوع در اکثر
رخسارههای سازند ایالم گسترش دارند (شکل-4
Gو  .)Hاز آنجایی که استیلولیتها در رخساره-
های رسدار به راحتی تشکیل میشوند (اهرنبرگ،
 ،)2228بنابراین یکی از دالیل گسترش زیاد
استیلولیت در سازند ایالم حضور رس میباشد.

جانشینی
جانشینی در رخسارههای سازند ایالم به فرم
پ یریتی شدن ،سیلیسی شدن ،گالکونیتی شدن و
فسفاتیشدن مشاهده میشود.

پیریتی شدن

یکی از فرآیندهای مهم دیاژنزی که توالی رسوبی
سازند ایالم را تحت تاثیر قرار داده ،فشردگی است.

یکی از فرآیندهای دیاژنزی که در تمام رخساره-
های این سازند را تحت تاثیر قرار داده ،پیریتی
شدن است .بر حسب زمان تشکیل این پیریتها را
میتوان به دو نوع اولیه و ثانویه تقسیم کرد.

تشکیل استیلولیتهای فراوان نشاندهنده
فشردگی زیاد رخسارههای سازند ایالم است ولی با
این حال اثرات فشردگی مکانیکی به دلیل گل
پشتیبان بودن چندان مشخص نیست .پرشدگی
حجرههای فسیلی توسط سیمان کلسیتی نیز
توانسته است مانع از شکسته شدن فسیلها در
طی تدفین کم عمق شود .ولی در برخی از موارد
که دانهها در مجاورت یکدیگر قرار گرفتهاند،
فشردگی مکانیکی منجر به شکستگی آنها نیز شده
است (شکل .)F-4انحالل فشاری در اثر افزایش
عمق تدفین منجر به ایجاد تماس محدب-مقعر و
مضرس (میکرواستیلولیت) بین دانهها و همچنین
سبب تشکیل رگچههای انحاللی و استیلولیت شده
است .استیلولیتها غالباً به وسیله مواد نامحلول از
جمله مواد آلی ،اکسیدآهن و رس پر شدهاند.

پیریتهای اولیه همزمان با رسوبگذاری یا کمی
بعد از آن تشکیل شده و به صورت پیریتیشدن
گل آهکی و سیمات پیریتی دیده میشوند .فراوانی
پیریتهای درجازا در رسوبات دریایی به در
دسترس بودن یونهای سولفات ،آهن واکنش پذیر
و کربن ارگانیکی ناپایدار بستگی دارد (گولدهابر،
 .)2224فراوانی پیریت در رخسارههای این سازند
میتواند به دلیل رسدار بودن آنها نیز باشد ،زیرا
در چنین شرایطی تراوایی موثر محدود بوده و
اکسیژن با سرعت توسط میکروارگانیسمهای کانی
ساز مصرف میشود (جورجنسن .)1977 ،پیریت-
های درجازا بیشتر به شکل دانه تمشکی است که
در زمینه سنگ آهکهای گلی و به صورت پر
کننده حجرات فسیلها دیده میشوند (شکل-1
 )Aو شاخص سنگهای آهکی محیط عمیق

فشردگی
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(فلوگل ،)2212 ،فاقد اکسیژن و احیایی است
(شالک و پوپ .)2221 ،پیریتهای ثانویه هم در
شرایط تدفینی کم عمق و عمیق تشکیل شده و
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به صورت پیریتیشدن و سیمان پیریتی دیده می-
شوند (شکل.)B-1

شکل  )A -4سیمان هم بعد پرکننده حجرات فسیلها )B .سیمان هم بعد پرکننده رگهها )C .سیمان
آهندار )D .شکستگی نسل اول )E .شکستگی نسل دوم )F .تراکم فیزیکی G .و  )Hتراکم شیمیایی.
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شکل  A -1و  )Bپیریتی شدن )C .سیلیسی شدن )D .گالکونیتی شدن )E .فسفاتی شدن به صورت رگهای.
 )Fجانشینی فسیلها )G .میکریتی شدن حاشیه بیوکالست )H .منگنز دندریتی.
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سیلیسی شدن
سیلیسی شدن به صورت پراکنده و به مقدار کم
در رخسارههای سازند ایالم قابل مشاهده است
(شکل .)C-1این پدیده در شرایط تدفینی کم
عمق ایجاد شدهاند .با توجه به اینکه کانیهای
رسی در همه رخسارههای ایالم حضور دارند ،به
نظر میرسد که تغییرات کانیشناسی رسها با
افزایش عمق یکی از عوامل اصلی تامین یونهای
الزم برای سیلیسیشدن (مک براید )1919 ،در
رخسارههای سازند ایالم است .از طرف دیگر منابع
احتمالی سیلیس برای سیلیسی شدن ،انحالل
سوزنهای اسفنج (در صورت سیلیسی بودن) که
به طور پراکنده در رخسارههای ایالم حضور دارند،
میباشد.

گالکونیتی شدن
گالکونیتها به مقدار کم و به صورت پراکنده در
زمینه گل آهکی در رخسارههای سازند ایالم دیده
میشوند (شکل .)D-1گالکونیتها در نواحی با
نرخ رسوبگذاری پایین و همچنین در محیطهای
کم عمق و عمیق دریایی در طی دیاژنز به شکل
جانشینی آلوکمها و یا پرکننده حفرات نیز تشکیل
میشود (شول و شول.)2228 ،

فسفاتی شدن
یکی دیگر از فرآیندهای دیاژنزی که در سازند
ایالم مشاهده میشود فسفاتی شدن است که به
صورت رگهای و جانشینی فسیلها دیده میشوند
(شکل E-1و  .)Fفرامینیفرها به عنوان یکی از
منابع تامین ترکیبات آلی حاوی فسفر نقش
اساسی به عهده دارند .منشاء تامین کلسیم نیز از
پوسته فرامینیفرها میباشد (پریوت و لوکاس،
.)1918

میکریتی شدن
میکریتیشدن فرآیندی است که به موجب آن
حاشیه دانهها یا کل حجم دانهها با بلورهای
کربناته کریپتوکریستالین یا میکروکریستالین
جایگزین میگردد .این پدیده با فاکتورهای
بیولوژیکی و شیمیایی کنترل میشود .میکریتی
شدن در محیطهای دریایی کم عمق و عمیق و
همچنین در محیطهای خشکی و دریاچهای
صورت میگیرد (فلوگل .)2212 ،میکریتی شدن
در نمونههای مطالعه شده به مقدار خیلی کمی در
حاشیه قطعات بیوکالست تحت تاثیر فعالیت
بیولوژیکی رخ داده است (شکل.)G-1

اکسید منگنز
اکسیدهای منگنز در محیطهای عهد حاضر در
حال تشکیل است و در بین رسوبات قدیمه به
مقدار زیادی یافت میشوند .نمک منگنز در محل-
هایی که رسوبات دیگر وجود نداشته و یا این که
رسوبگذاری به طور آهسته صورت میگیرد
تشکیل میشوند .بنابراین در رسوباتی که این
کانیها یافت میشوند ،رسوبگذاری به آرامی
صورت گرفته است (موسوی حرمی .)1313 ،در
نهشتههای پالژیک ایالم منگنز به فرم دندریتی
نهشته شده است (شکل.)H -1

آهندار شدن
هماتیت یک کانی اُُُُپک است و دارای انعکاس
نوری قرمز تیره می باشد و به ندرت به فرم بلور
شکلدار دیده میشود .معموالً به صورت تودههای
بی شکل است .هماتیت معموالً در طی هوازدگی و
اکسیداسیون پیریت یا سایر کانیهای سولفید آهن
تشکیل میشود (شول و شول . )2228 ،در سازند
ایالم آهن دار شدن رسوبات به فراوانی و به فرم
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پرکننده حجرات فسیلی ،پرکننده حفرات انحاللی،
آغشتگی زمینه میکرایتی ،نودول آهن ،پر کننده

رگهها و تجمع در امتداد رگههای استیلولیتی
دیده میشود (شکل.)8

شکل  -8فرآیند آهندار شدن )A .پرکنندۀ حجرات فسیلی )B .پرکنندۀ حفرات انحاللی )C .آغشتگی
زمینۀ میکرایتی )D .نودول آهن )E .پرکنندۀ رگهها )F .پرکنندۀ استیلولیت.

انواع تخلخل
براساس طبقه بندی چوکت و پری (چوکت و
پری ،)1972 ،تخلخلهای مشاهده شده در سازند
ایالم را میتوان به دو گروه انتخاب شده توسط

فابریک (تخلخل درون دانهای) و بدون ارتباط با
فابریک (تخلخل حفرهای و شکستگی) تقسیم
کرد.

تخلخل درون دانهای

بررسی فرآیندهای دیاژنتیکی ،میکروفاسیسها و محیط رسوبی نهشتههای پالژیک ……
این نوع تخلخل در سازند ایالم به مقدار خیلی
اندک دیده میشود .شکل ( )A-7تخلخل درون
دانه ای که در اثر پر شدن ناقص حجرات فرامینیفر
پالژیک برجای مانده را نشان میدهد.

تخلخل حفرهای
این نوع تخلخل در اکثر رخسارههای سازند ایالم
قابل مشاهده هستند .این حفرات دارای اندازهها و
اشکال مختلفی بوده و به نظر میرسد که هیچ
گونه ارتباطی با یکدیگر ندارند .این نوع تخلخل از
معمولترین تخلخل در سازند ایالم است که گاهاً

21

به طور ناقص با اکسید آهن پر شدهاند (شکلB-7

و .)C

تخلخل حاصل از شکستگی
این تخلخل به همراه تخلخل حفرهای از فراوان-
ترین تخلخلهای موجود در سازند ایالم به شمار
میآیند که گاهاً به طور ناقص با سیمان کلسیتی
پر شدهاند (شکل .)D-7در جدول  1توالی
دیاژنتیکی سازند ایالم در برش مورد مطالعه
ترسیم شده است.

شکل  )A -7تخلخل درون دانهای )B .تخلخل حفرهای خالی )C .تخلخل حفرهای که به طور ناقص با
آهن پرشده است )D .تخلخل حاصل از شکستگی.
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جدول  - 1توالی دیاژنتیکی سازند ایالم در برش مورد مطالعه.
فرآیندهای دیاژنتیکی

اولیه

تاخیری

تخلخلهای اولیه
میکریتیشدن
سیمان کلسیتی هم بعد
تخلخلهای ثانویه
آهندار شدن
گالکونیتیشدن
فسفاتیشدن
پیریتیشدن
شکستگی و تغییر شکل دانهها
استیلولیتیشدن

میکروفاسیسها و محیط رسوبی سازند ایالم
بر اساس مطالعات انجام شده تعداد پنج تیپ
میکروفاسیس مربوط به بخشهای عمیق حوضه و
زیر محیط رمپ خارجی ()Outer ramp
شناسایی شدهاند که بیشتر از نظر نوع اجزا
بیوکالستی از یکدیگر قابل تفکیک هستند و انواع
آنها به قرار زیر میباشند:
 -1هتروهلیکس /گلوبوترونکانا  /ماکروگلوبو
ژرینیلوئیدس وکستون:
اجزای اصلی تشکیل دهندۀ این میکروفاسیس
شامل گونههای مختلف فرامینیفرهای پالنکتونیک
نظیر هتروهلیکس ،گلو بوترونکانا و ماکروگلوبو
ژرینیلوئیدس میباشد .در کنار این فرامینیفرها
خردههای خارپوست ،قطعات اینوسراموس به
صورت پراکنده دیده میشود .این میکروفاسیس

با توجه به حضور فرامینیفرهای پالنکتونیک به
محیط رمپ خارجی 1نسبت داده میشود .زمینه
2
سنگ از نوع میکریتی و به صورت گل پشتیبان
میباشد .این میکرفاسیس از نظر بلوغ بافتی ،نابالغ
بوده که به علت فراوانی گل ،در یک محیط کم
انرژی نهشته شده است (فولک )1982 ،و با
میکروفاسیس استاندارد  RMF3فلوگل (فلوگل،
 )2212قابل مقایسه است ( شکل.)A-1
 -2اولیگوستژینا  /ماکروگلوبوژرینیلوئیدس /
هتروهلیکس پکستون:
در این میکروفاسیس فراوانی بیشتر با
هتروهلیکس میباشد ولی اولیگوستژینا و
ماکروگلوبوژرینیلوئیدس به میزان کمتر نسبت به
هتروهلیکس مشاهده میشود .همچنین خردههای
_________________
1 -Outer ramp
2 -Mud supported

بررسی فرآیندهای دیاژنتیکی ،میکروفاسیسها و محیط رسوبی نهشتههای پالژیک ……
خارپوست و فرامینیفر بنتیک (لنتیکولینا) نیز
دیده میشود .این میکروفاسیس مطابق RMF3
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فلوگل (فلوگل )2212 ،و مربوط به محیط رمپ
خارجی میباشد (شکل.)B-1

شکککککل  )A -1هتککککروهلیکس/گلوبوترونکانککککا  /ماکروگلوبوژرینیلوئیککککدس وکسککککتون )B .اولیگوسکککککتژینا /
ماکروگلوبوژرینیلوئیککدس  /هتککروهلیکس پکسککتون )C .هتککروهلیکس /گلوبوترونکانککا /مارجینوترونکانککا پکسککتون)D .
هتروهلیکس /ماکروگلوبوژرینیلوئیدس  /اینوسراموس پکستون )E .گلوبوترونکانا /هترهلیکس /ماکروگلوبوژرینیلوئیدس
وکستون /پکستون.
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 -3هتروهلیکس /گلوبوترونکانا /مارجینوترونکانا
پکستون:
اجزای اصلی تشکیل دهندۀ این میکروفاسیس به
طور تقریباً مساوی از فرامینیفرهای پالنکتونیک
نظیر هتروهلیکس ،گلوبوترونکانا ،مارجینوترونکانا و
ماکروگلوبوژرینیلوئیدس میباشد که به همراه آن-
ها صدفهای استراکود خردههای خارپوست و
اینوسراموس و سوزنهای اسفنج دیده میشوند،
که از اجزای فرعی تشکیل دهندۀ این
میکروفاسیس هستند .به دلیل وجود شواهدی
نظیر وجود گل ،فسیلهای پالنکتونیک ،پیریت،
فقدان موجودات کفزی این میکروفاسیس در یک
محیط نسبتاً عمیق ،آرام و کم انرژی ،در منطقه
عدم نفوذ نور ،فقیر از اکسیژن و بی هوازی نهشت
یافته است .این رخساره مانند رخسارۀ قبلی
ویژگیهای محیط عمیق رمپ خارجی را دارد و
مربوط به  RMF3فلوگل (فلوگل )2212 ،می-
باشد (شکل.)C-1
ماکروگلوبوژرینیلوئیدس /

 -4هتروهلیکس/
اینوسراموس پکستون:
اجزای اصلی تشکیل دهندۀ این میکروفاسیس به
ترتیب فراوانی شامل قطعات اینوسراموس،
ماکروگلوبوژرینیلوئیدس و هتروهلیکس میباشند
که به همراه سوزنهای اسنفج در زمینۀ میکریتی
قرار گرفتهاند .این میکروفاسیس نیز مانند نمونه-
های قبلی به محیط رمپ خارجی تعلق داشته و
مربوط به  RMF3فلوگل (فلوگل )2212 ،میباشد
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فرعی استراکود و فرامینیفر بنتیک (لنتیکولینا)
می باشد که در زمینۀ میکریت قرار دارند .این
میکروفاسیس مطابق با  RMF3فلوگل (فلوگل،
 )2212و مربوط به زیر محیط رمپ خارجی می-
باشد (شکل.)E-1
تفسیر محیط رسوبی و ارائه مدل رسوبی
همان گونه که در باال ذکر شد ،تمام
میکروفاسیسهای تشکیل دهندۀ سازند ایالم از
فرامینیفرهای پالنکتونی در زمینهای از گل آهکی
تشکیل شده و تغییرات رخسارهای بسیار ناچیز را
نشان میدهند .اجزای فرعی این میکروفاسیسها
شامل استراکود ،فرامینیفرهای بنتیک کوچک،
دوکفهایها و اینوسراموس ،قطعات خارپوست،
کلسیاسفر و سوزنهای اسفنج تشکیل شده است.
در هیچ یک از رخسارهها اجزای غیر اسکلتی (به
جز گالکونیت ،پیریت ،چرت) و آواری دیده نمی-
شود .تمام حجرههای فسیلی توسط کلسیت
اسپاری ،گل آهکی ،پیریت پر شده است .ریز بودن
دانهها و حضور فسیلهای پالنکتونی در این
رخسارهها نشان دهندۀ تهنشت این رخسارهها در
بخشهای عمیق و آرام حوضه است (پوپلرایتر،
 .)2222نرخ انباشتگی این نوع نهشتههای پالژیک
آهکی یکنواخت و آرام بوده و در نتیجه مجموعه
رخسارههای تشکیل شده در چنین شرایطی شامل
سنگ آهکهای کم انرژی و ریز دانه است که
تغییرات رخسارهای خیلی کمی را نشان میدهند.
عدم حضور دانههای غیر اسکلتی و کوارتز در همه
رخسارهها که به ترتیب عمدتاً در بخش کم عمق

ماکروگلوبو

پلتفرم کربناته و در مناطق نزدیک ساحل محدود
هستند ،میتواند دلیل بر عمیق بودن این
رخسارهها باشد (گیشلر و لوماند.)2221 ،
یکی دیگر از اختصاصات این رخسارهها داشتن گل

اجزا ی اصلی تشکیل دهندۀ این میکرفاسیس به
ترتیب گلوبوترونکانا ،هترهلیکس و ماکروگلوبو
ژرینیلوئیدس به همراه اجزای تشکیل دهندۀ

آهکی تیره و پرشدگی حجرههای فرامینیفرها و
جانشینی گل آهکی توسط پیریت دانه تمشکی

(شکل.)D-1
 -1گلوبوترونکانا /هترهلیکس/
ژرینیلوئیدس وکستون /پکستون:

21
پالژیک است .همچنین با مقایسۀ میکروفاسیس-
درجازا است .به طور کلی ،رنگها بازتاب فراوانی
های ذکر شده با میکروفاسیسهای استاندارد ارائه
مواد آلی و اکسایش آهن و ترکیبات آن است.
شده توسط فلوگل (فلوگل )2212 ،نیز میتوان
وجود پیریتهای دانه تمشکی در جازا که در
بررسی فرآیندهای دیاژنتیکی ،میکروفاسیسها و محیط رسوبی نهشتههای پالژیک ……
دریافت که محیط تشکیل این میکروفاسیسها
زمینۀ گل آهکی و به صورت پرکنندۀ حجرات
بخش عمیق حوضۀ یک پلتفرم کربناته بوده
فسیلها دیده میشوند ،شاخص سنگهای آهکی
محیطهای عمیق (فلوگل ،)2212 ،و شرایط بی
اکسیژنی و احیایی در هنگام تشکیل این طبقات
است (شالک و پوپ .)2221 ،همچنین وجود
گالکونیت در این میکروفاسیسها نشان دهندۀ
آبهای عمیق کم اکسیژن و نرخ کم رسوبگذاری
است (اودین و متر.)1911 ،
همانگونه که ذکر گردید تمام شواهد رسوب-
شناسی و فسیلشناسی نشان دهندۀ تهنشت این
میکروفاسیسها در آبهای عمیق و در شرایط

است .اما با توجه به شواهد موجود نمیتوان در
مورد شلف یا رمپ بودن این پلتفرم قضاوت کرد
(شکل.) 9
با توجه به تقسیمات ساختاری زاگرس که توسط
هاینز و مک کویلن (هینز و مک کوالن)1974 ،
انجام شد ،حوضۀ پلتفرم زاگرس را به بلوکهای
مختلفی تقسیم کردند که عمیقترین رسوبات
حوضۀ زاگرس در بلوک لرستان نهشت یافته است.

شکل  -9مدل محیط رسوبی احتمالی سازند ایالم در برش مورد مطالعه.

سازند ایالم در حوضۀ زاگرس شامل دو نوع رخساۀ
کم عمق و عمیق است که در لرستان رخسارههای
عمیق غلبۀ بیشتری دارد (چهارده چریک.)1311 ،
اما در فروافتادگی دزفول و ناحیۀ فارس ،سازند

ایالم ممکن است یک یا هر دو نوع رخسارهها را
شامل شود .همچنین با توجه به مطالعات انجام
شده بر روی سازند ایالم آدابی و اسدی
مهماندوستی )2221 ،در منطقۀ ایذه ( ،)IZهمت
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( )1311در منطقۀ دشت اللی ( ،)LAکه هر دو
منطقه در فروافتادگی دزفول واقعاند دارای دو
رخسارۀ کم عمق و عمیق میباشند ،رحمانیزاده
( )1311در برش کوه سورگاه ( )KSو برش مورد
مطالعه در کوه شاه نخجیر ( )SHکه در بلوک
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لرستان واقعاند ،فقط دارای رخسارههای پالژیک
میباشند که نشان میدهد محیط رسوبی سازند
ایالم یک پلتفرم کربناته از نوع رمپ کم عمق
بوده که رخسارۀ عمیق آن در بلوک لرستان
تشکیل شده است (شکل.)12

شکل -12تطابق سازند ایالم در نقاط مختلف حوضه زاگرس (ستونهای چینهشناسی بدون توجه به
مقیاس واقعی ترسیم شدهاند) و محیط رسوبی آنها.

بررسی فرآیندهای دیاژنتیکی ،میکروفاسیسها و محیط رسوبی نهشتههای پالژیک ……

نتیجهگیری
سازند ایالم به سن سانتونین – کامپانین در برش
کوهشاهنخجیر ،در جنوب غرب ایالم ،با ضخامت
 172متر ،از نظر چینه سنگی به صورت رخساره-
های کربناته پالژیک با میان الیههای آهک مارنی
و شیلی در صحرا قابل مشاهده است .براساس
مطالعات پتروگرافی فرآیندهای دیاژنزی سازند
ایالم شامل سیمانی شدن ،تراکم فیزیکی و
شیمیایی ،جانشینی (سیلیسی شدن ،فسفاتی
شدن ،گالکونیتی شدن و همچنین آهندار شدن)
به همراه تخلخلهای بین دانهای و تخلخلهای
ثانویه حفرهای و شکستگی میباشند .با بررسی
پتروگرافی و خصوصیات بافتی پنج رخساره

منابع
 چهارده چریک ،غ .1311 ،.زیست چینهنگاریسازند ایالم (مقطع تیپ) بر اساس
فرامینیفرهای پالنکتونیک ،جنوب غرب ایالم،
پایان نامه کارشناسی ارشد ،دانشگاه اصفهان،
142صفحه.
 رحمانیزاده ،ح .1311 ،.محیط رسوبی سازندایالم در کوهسورگاه و مقایسه آن با برش سیاه
کوه (ایالم) ،پایاننامه کارشناسی ارشد ،دانشگاه
شهید بهشتی تهران192 ،صفحه.
 مطیعی ،ه .1372 ،.زمین شناسی ایران -چینهشناسی زاگرس ،انتشارات سازمان زمین شناسی
و اکتشافات معدنی کشور 113 ،صفحه.
 موسوی حرمی ،ر .1313 ،.رسوب شناسی،انتشارات آستان قدس رضوی 474 .صفحه.
 همت ،م .1311 ،.ژئوشیمی ،دیاژنز و محیطسازند ایالم در کوه گورپی و مقایسه آن با چاه-
های شماره  2و  1میدان کازرون ،پایاننامه
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هتروهلیکس /گلوبوترونکانا  /ماکروگلوبو
ژرینیلوئیدس وکستون ،اولیگوستژینا  /ماکروگلوبو
ژرینیلوئیدس  /هتروهلیکس پکستون،
هتروهلیکس /گلوبوترونکانا /مارجینوترونکانا
پکستون ،هتروهلیکس /ماکروگلوبوژرینیلوئیدس /
اینوسراموس پکستون ،گلوبوترونکانا /هترهلیکس/
ماکروگلوبوژرینیلوئیدس وکستون /پکستون
شناسایی گردید .با توجه به میکروفاسیسهای
شناسایی شده ،فرآیندهای دیاژنزی و همچنین
مطالعات پیشین انجام گرفته در نواحی مجاور،
محیط رسوبی این سازند در زمان تشکیل در
لرستان دریای عمیق بوده است.
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