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نگاریسكانسيسازندتلهزنگ

ميكروفاسيسها،محيطرسوبيوچينه

دربرشهای کوهمانشتوچمبور(شمالوجنوبشرقيایالم)

ميررضاموسوی ،ليليبسطامي*،2سياوشملكي3
 -2استاديار گروه زمينشناسي ،دانشکده علوم زمين ،دانشگاه شهيد بهشتي
 -1دانشجوي دكتري ،گروه زمينشناسي ،دانشکده علوم زمين ،دانشگاه شهيد بهشتي
 -9كارشناس ارشد رسوبشناسي و سنگشناسي رسوبي ،دانشکده علوم زمين ،دانشگاه شهيد
بهشتي
پذيرش مقاله2931/1/21 :
تأييد نهايي مقاله2931/22/12 :


چكيده
سازند تلهزنگ يک توالي كربناته به سن پالئوسن تا ائوسن ميانى در حوضۀ زاگرس است .در اين مطالعه سازند
تلهزنگ در برشهاي سطحي كوه مانشت و چمبور به منظور تعيين محيط رسوبي و چينهنگاري سکانسي
مورد بررسي قرار گرفته است .مطالعات پتروگرافيکي منجر به شناسايي  23ميکروفاسيس گرديد كه در 4
كمربند رخسارهاي شامل پهنۀ جزرومدي ،الگون ،پشته و درياي باز نهشته شدهاند .عدم وجود رسوبات
توربيدايتي و رخسارههاي ريفي ،تبديل تدريجي رخسارهها به هم و گسترش رسوبات پهنۀ جزرومدي نشان
دهندۀ اين است كه محيط رسوبي ديرينۀ سازند تلهزنگ در برشهاي مورد مطالعه يک رمپ كربناته از نوع
تکشيب است .بر اساس مطالعات صحرايي و تغييرات عمودي رخسارهها ،سطوح اصلي سکانسي و سکانس-
هاي رسوبي تعيين گرديد .سازند تلهزنگ در برش كوه مانشت از دو سکانس رسوبي درجۀ سوم و در برش
چمبور از يک سکانس رسوبي درجۀ سوم تشکيل شده است .سيستم تراكتهاي پيشرونده ) (TSTsعمدتا
شامل رخسارههاي وكستوني تا پکستوني مي شوند كه به سمت باال افزايش تدريجي فرامينيفرهاي با پوستۀ
منفذدار را نشان مي دهند و فسيلهاي الگون در آنها كمتر يافت ميشوند .سيستم تراكتهاي تراز باال
( (HSTsاز رخسارههاي گرينستوني مربوط به پشته به همراه رخسارههاي وكستوني تا پکستوني محيط
الگون تشکيل شدها ند و عمدتا شامل فرامينيفرهاي با پوستۀ بدون منفذ ميشوند.
واژههایکليدی:تلهزنگ ،سکانس رسوبي ،محيط رسوبي ،ميکروفاسيس


* -نويسنده مسئول33210961140 :

Email: L_Bastami@sbu.ac.ir
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مقدمه
سازند تلهزنگ واحد كربناتهاى شامل آهکهاي صخرهساز و غني از فرامينيفرهاى بنتيک بزرگ به سن
پالئوسن تا ائوسن ميانى ميباشد .اين سازند بعد از فاز كوهزايى الراميد و به دنبال پيشروي آب دريا در اوايل
ترشيري به صورت يک فاسيس محلي در منطقۀ لرستان در حوضۀ رسوبى زاگرس نهشته شده است و به
صورت بارز در شمالشرق لرستان گسترش دارد .به طور معمول سازند تلهزنگ بر روي سازند آواري اميران و
در زير سازند كشکان قرار گرفته است ولي گاهي به صورت جانبي و به تدريج با اين دو سازند جانشين
ميشود .جدا از دو سازند اميران و كشکان ،سازند تلهزنگ مي تواند با سازند پابده نيز پيوند جانبي داشته باشد
(مطيعي .)2934 ،از آنجايي كه تاكنون مطالعات چنداني بر روي سازند مزبور انجام نگرديده در اين تحقيق دو
برش كوهمانشت و برش چمبور با هدف شناسايي ميکروفاسيسها ،محيط رسوبي و چينهنگاري سکانسي آن
جهت مطالعه انتخاب گرديدند .موقعيت جغرافيايي و شرايط سنگچينهاي برشهاي مورد مطالعه مطابق زير
است:
برش كوه مانشت با ضخامت تقريبي  213متر در  1كيلومتري شمال ايالم و در كنار تونل آزادي ،با مختصات
" 99o93'44عرض شمالي و " 40o13'90طول شرقي قرار دارد .براي دسترسي به اين برش ميتوان از جادۀ ايالم-
سرابله استفاده نمود (شکل  .)2رسوبات سازند تلهزنگ در اين برش بهطور عمده از سنگآهکها و دولوميتهاي
ضخيم ،متوسط تا نازك اليه با فرامينيفرهاي فراوان تشکيل گرديده است (شکل  .)1مرز پاييني با سازند پابده
و مرز بااليي را سازند آسماري تشکيل ميدهد (شکل .)9
برش سطحي چمبور با ضخامت تقريبي  30متر در  213كيلومتري جنوبشرقي شهرستان ايالم و  63كيلومتري
شهرستان سرابله با مختصات " 99o96'19عرض شمالي و " 43o32'91طول شرقي قرار دارد .براي دسترسي به اين
برش ميتوان از جادۀ ايالم -سرابله -كوهدشت استفاده نمود (شکل  .)2رسوبات سازند تلهزنگ در اين برش نيز از
سنگ آهکها و دولوميتهاي ضخيم تا متوسط و نازك اليه با انواع فرامينيفرهاي آسيلينا ،نوموليت و آلوئولينا در
بخش آهکي تشکيل گرديده است (شکل  .)1مرز پاييني با سازند اميران و مرز بااليي با سازند كشکان به
صورت همشيب است (شکل  .)9در مناطق مربوط به برش سطحي كوه مانشت و برش سطحي چمبور،
سازندهاي پابده ،اميران ،تلهزنگ ،كشکان ،شهبازان ،آسماري و گچساران رخنمون دارند.

شکل  :2نقشه راههاي دسترسي به برشهاي مورد نظر (نقشه  2/2333333راههاي ايران)
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شکل  :1ستون چينهشناسي سازند تلهزنگ در برش كوه مانشت (سمت چپ) و ستون چينهشناسي سازند
تلهزنگ در برش چمبور (سمت راست)
روشمطالعه

روشهاي مطالعه براي نيل به اهداف ذكر شده را ميتوان به دو بخش زير تقسيم كرد:
الف -مطالعات صحرايي
ب -مطالعات پتروگرافي
الف -مطالعات صحرايي :برداشتها و مطالعات صحرائي در دو مقطع سطحاالرضي (كوه مانشت و چمبور) در
چندين مرحله به كمک نقشهي زمين شناسي 2:233333ايالم و  2:113333ايالم -كوهدشت صورت گرفته
است .نمونهبرداري بر اساس تغيرات ليتولوژيکي و رخسارهاي در جهت عمود بر امتداد اليهها و در بيشتر موارد
با فواصل يکونيم متري صورت گرفته است .الزم به ذكر است كه با اندازهگيري شيب ،امتداد و ضخامت
ظاهري هر اليه ،ضخامت حقيقي اليهها محاسبه گرديده است.
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ب -مطالعات پتروگرافي :تعداد  61مقطع نازك از برش سطحاالرضي كوه مانشت و  06مقطع نازك از برش
سطحاالرضي چمبور جهت انجام مطالعات تهيه گرديد .اين مقاطع با محلول آليزارين قرمز و فروسيانيد پتاسيم
جهت تشخيص مينرالوژي كلسيتي از دولوميتي و نيز آهندار بودن آنها به روش ديکسون ( )2301رنگ
آميزي شدند .در مقاطع نازك مطالعه شده ،رخسارههاي كربناته به روش دانهام ( )2301نامگذاري شدهاند.
رخسارههاي شناخته شده ،با كمربند رخسارهاي و ميکروفاسيسهاي استاندارد ) (SMFويلسون ( )2331و
فلوگل ( )1334مورد مقايسه قرار گرفتهاند.

B

A

C

D

شکل  :A -9مرز زيرين سازند تلهزنگ در برش كوه مانشت با سازند پابده :B .مرز بااليي سازند تلهزنگ در
برش چمبور با سازند كشکان :C .مرز بااليي سازند تلهزنگ در برش كوه مانشت با سازند آسماري :D .مرز
زيرين سازند تلهزنگ در برش چمبور با سازند اميران.

بحثونتيجهگيری
تنوعرخسارهها


پس از بررسي و مطالعۀ  213مقطع نازك از سازند تلهزنگ در برشهاي كوه مانشت و چمبور و تعيين
خصوصيات بافتي و فسيلشناسي نمونه ها ،شامل تعيين محتواي فسيلي ،نوع دانهها ،بافت و زمينه ،تعداد 23
9
رخساره شناسايي گرديد كه در  4كمربند رخساره اي شامل :پهنۀ جزرومدي ،الگون ،پشته 1و درياي باز
نهشته شدهاند.
2- Shoal
3- Open marine
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گروه:Tميكروفاسيسپهنۀجزرومدی
دولوميكرایت :در اين ميکروفاسيس بلورهاي دولوميت در اندازه 23-33ميکرون به صورت متراكم ،بيشکل
و تيره رنگ با خاموشي مستقيم مشاهده ميشوند .وجود آثاري از برخي اينتراكلستها در زمينۀ دولوميکرايتي
از ويژگيهاي اين ميکروفاسيس ميباشد (شکل .)A ،4با توجه به اندازۀ خيلي ريز بلورها ،حضور ذرات پراكندۀ
كوارتز در حد سيلت و آثاري از اجزاء بافت رسوبي اوليه و عدم حضور ذرات فسيلي ،تهنشست اين نوع
دولوميتها در شرايط سطحي ،دماي پايين و محيطهاي جزرومدي صورت ميگيرد (آدابي.)2969 ،
گروه :Lميكروفاسيسهایمحيطالگون
 L1اربيتوليتس-ميليوليدپكستون  :آلوكمهاي اصلي اين ميکروفاسيس شامل ميليوليد با فراواني11-93
درصد و اربيتوليتس به ميزان 1-23درصد ميباشند .آلوئولين ،روتاليا و تکستوالريا از ديگر فرامينيفرهاي
همراه ميباشند كه به صورت پراكنده در مقاطع ديده ميشوند .از ذرات غيراسکلتي ميتوان به پلوئيد و مقادير
كم اينتراكالست و كوارتز اشاره كرد .زمينۀ سنگ عمدتا ميکرايتي و در مواضعي اسپارايتي است (شکل .)B ،4
حضور ميليوليد و پلوئيد از مشخصات محيط الگون ميباشد (فلوگل .)1334 ،از طرفي هوتينگر ( )2333و
گيل ( )1333وجود ميليوليده را به عنوان شاخص آبهاي آرام و كمعمق نيمهشور 1تا فوقالعاده شور 0ميدانند.
از آنجائي كه گونههاي ميليوليده و روتاليا ميتوانند در شرايط با چرخش و جابهجايي بسيار كم آب ،فراوان
باشند ،مجموعهاي از ميليوليد و روتاليا را ميتوان شاخص محيط كمعمق و الگوني در نظر گرفت (بيوينگتون
پني و ريسي .)1334 ،اربيتوليتس نيز از فرامينيفرهاي بنتيک پورسالنوز بوده و در مقايسه با ديگر
فرامينيفرهاي با پوستۀ پورسالنوز در اعماق كمتر و شوري باالتر مشاهده ميشود (آيشنزر و الوترباخر.)2331 ،
بنابراين تجمع ميليوليد به همراه ديگر معرفهاي آبهاي كمعمق (روتاليا ،اربيتوليتس) بيانگر تشکيل اين
ميکروفاسيس در محيط كمعمق الگوني با چرخش و انرژي ماليم آب ميباشند.
L2آلوئوليناوکستون :فرامينيفر بنتيک آلوئولينا با فراواني  13-11درصد بيشترين حجم آلوكمها را در اين
ميکروفاسيس تشکيل ميدهد كه در يک زمينۀ ميکرايتي قرار گرفته است .تکستوالريا و ميليوليد از ديگر
اجزاء اين ميکروفاسيس ميباشند (شکل .)C ،4
آلوئولينا يکي از اجزاء اصلي در محيطهاي كمعمق كربناته در زمان ائوسن پيشين تا مياني ميباشد و بيشتر
در محيط هاي الگوني و محافظت شده همراه با ديگر فرامينيفرهاي بنتيک با پوستۀ بدون منفذ همانند
ميليوليد و اربيتوليتس مشاهده ميشود (هوتينگر .)2369 ،با توجه به عدم وجود فرامينيفرهاي بنتيک با
ديوارۀ هيالين نظير نوموليت كه عمدتا در شرايط نرمال دريايي و بخشهاي درياي باز زندگي ميكنند (گودال
و همکاران .)1331 ،اين ميکروفاسيس مربوط به محيط الگوني نزديک به ساحل ميباشد.
L3نوموليتس-آلوئوليناپكستون  :در اين ميکروفاسيس فرامينيفرهاي بنتيک پورسالنوز و هيالين با هم
مشاهده شدهاند كه انواع پورسالنوز غالب ميباشند .آلوئولينها با فراواني  13درصد بيشترين حجم از
فرامينيفرهاي موجود در اين ميکروفاسيس را تشکيل ميدهند .فرامينيفرهاي بنتيک هيالين با فراواني 23
4- Orbitolites-Miliolid packstone
5- Subhaline
6- Superhaline
7- Alveolina wackestone
8- Nummulites-Alveolina packstone
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درصد از ديگر تشکيلدهندههاي اين ميکروفاسيس هستند .زمينۀ آن ميکرايتي و بهطور عمده از ذرات سيلت
آهکي تشکيل شده است (شکل  .)D ،4مطابق الوترباخر ( )2364فرامينيفرهاي بنتيک پورسالنوز از قبيل
آلوئولينا و ميليوليده بيشترين گسترش را در محيطهاي الگوني و نزديک ساحل دارند .همچنين تهنشست
اجتماعي از فرامينيفرهاي پورسالنوز و هيالين (آلوئولين و نوموليتس) در محدودۀ زماني پالئوسن -ائوسن واقع
در شمال تتيس بر روي بسترهاي زيستي گلي و ماسهاي در محيط رمپ داخلي اتفاق افتاده است (زمگني و
همکاران .)1336 ،بنابراين اين ميکروفاسيس مربوط به محيط الگون ميباشد كه البته با توجه به حضور
فرامينيفرهاي بنتيک هيالين از قبيل نوموليت احتماال در شرايط دور از ساحل و حالت نيمهمحصور نهشته
شده است.

شکل  -4ميکروفاسيسهاي گروه پهنۀ جذرومدي ) ،(Tالگون ) (Lو پشتههاي كربناته ) :A .(Sدولوميکرايت،
بلورهاي بسيار ريز دولوميت ،ذرات پراكندۀ كوارتز در حد سيلت و عدم وجود فسيل در اين دولوميتها نشاندهندۀ
تعلق آن به محيط جذرومدي است ،نور پالريزه  :Bاربيتوليتس -ميليوليد پکستون ) ،(L1فرامينيفرهاي اربيتوليتس و
ميليوليد با پوستۀ پورسالنوز در زمينۀ ميکرايتي ،نور طبيعي  :Cآلوئولينا وكستون ) ،(L2فرامينيفر آلوئولينا در زمينۀ
ميکرايتي ،نور طبيعي  :Dنوموليتس-آلوئولينا پکستون ) ،(L3آلوئولينا آلوكم اصلي به همراه فرامينيفر بنتيک هيالين
از نوع نوموليتس در زيرمحيط الگون نيمهمحصور و دور از ساحل ،نور طبيعي  :Eآلوئولينا اينتراكالست
گرينستون ) ،(S1فراواني باالي فرامينيفرهاي با پوستۀ پورسالنوز مانند آلوئولينا و ميليوليد در زمينۀ اسپارايتي در
بخش رو به الگون پشتۀ كربناته ،نور طبيعي  :Fنوموليتس اينتراكالست گرينستون ) ،(S2فراواني باالي نوموليت در


جلويي يا رو به درياي پشته ،نور طبيعي.
زمينۀ اسپارايتي در بخش


گروه:Sميكروفاسيسهایپشتۀکربناته

03

پژوهشهاي دانش زمين ،سال سوم ،شماره  ، 21زمستان  ،2932صفحات 44 -93

03

 S1آلوئولينا اینتراکلست گرینستون  :آلوئوليناها با فراواني  23-21درصد ،اكينوئيدها با فراواني 4-1
درصد و اينتراكالستها با فراواني  13-11درصد در اين ميکروفاسيس مشاهده ميشوند كه در يک زمينۀ
اسپارايتي قرار گرفتهاند .از سيمانهاي مشاهده شده ميتوان به سيمانهاي هممحور و بلوكي اشاره كرد.
استراكد و ميليوليد هم در مقاطع مربوط به آن مشاهده ميشوند (شکل  .)E ،4درصد باالي اينتراكلست به
همراه زمينۀ اسپارايتي در اين ميکروفاسيس مؤيد تشکيل آن در يک محيط پرانرژي ميباشد .فراواني باالي
آلوئولينا به همراه ميليوليد نيز ميتواند نشاندهندۀ تشکيل اين ميکروفاسيس در بخش رو به الگون پشته-23
باشد (فارنير و همکاران.)1334 ،
 S2نوموليتس اینتراکلست گرینستون  :در اين ميکروفاسيس نوموليتها با فراواني  23-21درصد و
اينتراكلستها با فراواني  13-11درصد حجم اصلي آلوكمها را تشکيل ميدهند .از ديگر اجزاء سازندۀ آن مي-
توان به اكينوئيد با فراواني  1-23درصد و آلوئولينا ،گاستروپود ،بريوزوئر و استراكد با فراواني كمتر از  9درصد
اشاره كرد .زمينۀ سنگ در اين ميکروفاسيس از نوع اسپارايتي و خوب شسته شده است (شکل  .)F ،4با توجه
به درصد باالي اينتراكلست و زمينۀ اسپارايتي ،اين ميکروفاسيس ميتواند مربوط به بخش پرانرژي رمپ
داخلي باشد .وجود نوموليت و ذرات اكينوئيد نيز مؤيد تشکيل آن در بخش جلويي يا بخش رو به درياي
پشته 21است (فارنير و همکاران.)1334 ،
گروه:Oميكروفاسيسهایدریایباز
 O1آلوئولينا-نوموليتس پكستون : 3در اين ميکروفاسيس نوموليت با فراواني  13-11درصد و آلوئولينا با
فراواني 23-21درصد حجم اصلي آلوكمها را تشکيل ميدهند .از ديگر فرامينيفرهاي بنتيک تشکيلدهندۀ
آسيلينا ،تکستوالريا ،روتاليا ،ميليوليد با فراواني كمتر از  1درصد ميباشد .دولوميتيشدن انتخابي كه بر روي
زمينۀ ميکرايتي و فرامينيفرهاي بنتيک تاثيرگذارده است ،در اين ميکروفاسيس مشاهده ميشود( .شکل ،1
 .(Aفراواني نوموليتها در اين ميکروفاسيس ميتواند مؤيد شرايط نرمال دريايي و وجود فرامينيفر بنتيک
آلوئولينا نشاندهندۀ بخش رمپ داخلي  3پلت فرم كربناته است .در نتيجه به دليل فراواني قابل توجه
نوموليتها در مقايسه با آلوئولينا و ميليوليدها اين ميکروفاسيس مربوط به بخش درياي باز رمپ داخلي مي
باشد (پاپازوني و همکاران.)1330 ،
 O2نوموليتسوکستون  :در اين ميکروفاسيس فرامينيفر بنتيک نوموليت با فراواني  21-13درصد حجم
اصلي آلوكمها را تشکيل مي دهد كه به صورت پراكنده و در مواردي به صورت خرد شده در زمينۀ ميکرايتي
قرار گرفته است .قطعات اكينوئيد با فراواني در حدود  1درصد در مقاطع مربوط به اين ميکروفاسيس مشاهده
ميشوند (شکل .)B ،1
وجود زمينۀ ميکرايتي و خردشدگي باالي ذرات را ميتوان به برگشتگي بافتي نسبت داد كه توسط يک
محيط كم انرژي مشخص ميشود كه به صورت اتفاقي تحت تأثير امواج شديد قرار گرفته است .انرژي امواج
9 - Alveolina intraclast
10 - Leeward shoal
11 - Nummulites intraclast grainstone
12- Seaward shoal
13- Alveolina-Nummulites packstone
14 - Inner ramp
15- Nummulites wackestone
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در حدي است كه نتوانسته اجزاء خرد شدۀ آلوكمها را منتقل كند و يا زمينۀ ميکرايتي را شسته و از بين ببرد.
بر اين اساس ميتوان نتيجه گرفت كه اين ميکروفاسيس در زير خط اثر امواج و در بخش مياني رمپ تشکيل
شده است.

شکل  : 1ميکروفاسيسهاي گروه درياي باز ) :A .(Oآلوئولينا-نوموليتس پکستون ) ،(O1مربوط به بخش درياي
باز از رمپ داخلي ،نور طبيعي  :Bنوموليتس وكستون ) ،(O2وجود نوموليت و عدم حضور فرامينيفر بنتيک
پورسالنوز بيانگر تهنشست اين رخساره در بخشهاي كمعمق درياي باز است ،نور طبيعي  :Cآسيلينا-نوموليتس
پکستون ) (O3مربوط به رمپ مياني ،نور طبيعي  :Dاپركولينا پکستون ) ،(O4فراواني قابل توجه اپركوليناهاي
كشيده و طويل در زمينۀ ميکرايتي در حال تبلور مجدد ،نور طبيعي.

O3آسيلينا-نوموليتسپكستون  :در اين ميکروفاسيس نوموليتها با فراواني  13-11درصد و آسيلينا با
فراواني  1-23درصد بخش اصلي آلوكمها را تشکيل ميدهند .از ديگر اجزاء اين ميکروفاسيس جلبکهاي
قرمز با فراواني كمتر از  1درصد ميباشد .فسيلها در مواردي آثار خردشدگي نشان ميدهند .زمينۀ سنگ در
اين ميکروفاسيس بيشتر ميکرايتي است ولي در مواردي هم بخشهاي اسپارايتي در آن ديده ميشود (شکل
 .)C ،1آسيلينا ميتواند در بخشهاي مختلف پلتفرم كربناته ( 13-63متري) به استثناء محيطهاي محدود
شدۀ الگوني زندگي كند (بيوينگتون پني و ريسي .)1334 ،آسيلينا همراه با فرامينيفر بنتيک ديسکوسيکلينا
حتي در بخشهاي عميقتر حوضه (مانند رمپ خارجي) نيز مشاهده ميشود (ريسر و همکاران .)1331 ،اما با
توجه به اينکه در اين ميکروفاسيس درصد قابل توجهي نوموليت مشاهده ميشود و فسيلها در مواردي حالت
جورشدگي را نشان ميدهند ميتوان اين ميکروفاسيس را به بخشهاي رمپ مياني نسبت داد.

16- Assilina-Nummulites packstone
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 O4اپرکوليناپكستون  :در اين ميکروفاسيس فرامينيفر بنتيک اپركولينا با فراواني  11-93درصد حجم
اصلي آلوكمها را تشکيل ميدهد .عالوه بر اپركولينا ،فرامينيفرهاي بنتيک نوموليت و ديسکوسيکلينا نيز با
فراواني به ترتيب  1و  9درصد مشاهده مي شوند كه در برخي موارد حالت خردشده دارند .زمينۀ سنگ در اين
ميکروفاسيس از نوع ميکرايتي ،اسپارايتي ميباشد (شکل  .)D ،1به طور كلي اپركولينا آبهاي آرام با انرژي و
نور كم و شوري نرمال را براي زيست ترجيح ميدهد (هوهينگر .)1333 ،بر اساس الگوي پراكندگي
فرامينيفرها در درياهاي امروزي ،حضور فرامهاي پهن و كشيده مانند اپركولينا نشانگر رسوبگذاري اين
ميکروفاسيس در بخشهاي پاييني منطقۀ آفوتيک در رمپ مياني است (رومرو و همکاران .)1331 ،با توجه به
وجود بافت پکستون به همراه فسيلهاي سالم و خردشده كه نشاندهندۀ انرژي متوسط تا پايين (آشفتگي
نسبي) است و فراواني فوناي اسکلتي درياي باز ،محيط تشکيل اين ميکروفاسيس محيط درياي باز با انرژي
پايين تا متوسط است.
رسوبيسازندتلهزنگدردوبرشسطحيموردمطالعه

محيط
فرامينيفرهاي بنتيک حدود  60درصد از آلوكمهاي موجود در سازند تلهزنگ را تشکيل ميدهند ،بنابراين از
اين محتواي فسيلي با ارزش در تعيين ميکروفاسيسها و مدل محيط رسوبي اين سازند استفاده ميگردد .بر
اساس بيوينگتون پني و ريسي ( )1334گسترش و تنوع فرامينيفرهاي اربيتوليتس و ميليوليد به همراه
آلوئولينا در بخشهاي كم عمق حوضه و نوموليت ،اپركولينا و آسيلينا در بخشهاي عميقتر حوضه در نظر
گرفته ميشود .در سازند تله زنگ نيز حداكثر فراواني فرامينيفرهاي با پوستۀ پورسالنوز در زيرمحيط الگون
مشاهده ميشود .فرامينيفرهاي با پوستۀ آهکي هيالين نيز در زيرمحيط درياي باز از بيشترين فراواني
برخوردارند و با افزايش عمق اندازۀ نسبي آنها افزايش مييابد بهطوريکه در ميکروفاسيسهاي مربوط به
زيرمحيط الگون ميانگين بزرگترين قطر آنها  2/1ميليمتر ،در زيرمحيط درياي باز از رمپ داخلي  1ميلي-
متر ،در بخشهاي كمعمقتر از رمپ مياني  1/1 – 1/1ميليمتر و در ميکروفاسيسهاي بخشهاي انتهايي
رمپ مياني  9/1 – 4/1ميليمتر ميباشد .با توجه به تنوع فسيلهاي شناسايي شده در سازند تلهزنگ و
انطباق آن با نتايج ارائه شده توسط بيوينگتون پني و ريسي ( )1334و همچنين با در نظر گرفتن نتايج
بررسي تغييرات جانبي و عمودي رخسارهها ،ميتوان محيط رسوبگذاري سازند تلهزنگ در نواحي مورد
مطالعه را بر اساس مدل ويلسون ( )2331و فلوگل ( )1334يک پالتفرم كربناته از نوع رمپ تکشيب 26در
نظر گرفت .عدم وجود ريفهاي سدي ،رخسارههاي ريزشي و لغزشي ،كربناتهاي دوباره نهشته شده،23
كورتوئيدها ،آنکوئيدها ،پيزوئيدها و دانههاي آگرگات كه خاص شلفهاي حاشيهدار 13هستند و بهندرت در
رمپهاي كربناته يافت ميشوند (فلوگل ،)1334 ،تبديل تدريجي رخسارهها به هم و گسترش پهنههاي
جزرومدي نيز تأييدكنندۀ تهنشست توالي كربناتۀ سازند تلهزنگ بر روي يک رمپ تکشيب ميباشند (شکل
.)0

17 - Operculina packstone
18- Homocline
19- Calciturbidite
20- Rim-shelf
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شکل  : 0مدل محيط رسوبي سازند تلهزنگ بر اساس فرامينيفرهاي بنتيک بزرگ در برش كوه مانشت و برش چمبور.


چينهنگاریسكانسي

در اين پژوهش سعي گرديده با استفاده از مطالعات صحرايي و بررسي مقاطع نازك ،سطوح اليهبندي و
سيستم تراكتها و همچنين سکانسهاي موجود در سازند تله زنگ شناسايي و توصيف شوند .براي تعيين مرز
توالي ،تواليهاي رسوبي ،پاراسکانسها ،مجموعه پاراسکانسها و دسته رخسارهها از مفاهيم ارائه شده توسط
مؤلفان مختلف (ون وگنر و همکاران2366 ،؛ امري و مايرز2300 ،؛ كاتينو )1330 ،استفاده شده است.
مطالعات صحرايي و آزمايشگاهي انجام شده حاكي از آن است كه توالي كربناتۀ سازند تلهزنگ در برشهاي
مطالعه شده ،در يک پالتفرم كربناته از نوع رمپ تهنشين شده اند و در چنين پالتفرمهايي دستههاي رسوبي
سيستمتراكت پيشرونده  (TST)12و نهشتههاي سيستمتراكت تراز باال  (HST)11گسترش بيشتري داشته و
مجموعه رخسارهاي سيستمتراكت تراز پايين (LST)19محدودتر ميباشد (سارج .)2366 ،در اين مطالعه
سطوح چينهاي اصلي شامل مرزهاي سکانسي  (SB)14و سطوح حداكثر غرقابي ) (mfsهستند .مرزهاي
سکانسي بر اساس سطوح رخنمونيافته مانند رخداد دولوميکرايتهاي مربوط به محيط فراكشندي و رسوبات
تبخيري يا گسترش رخسارههايي كه معادل حداكثر افت نسبي دريا بودند تعيين گرديدند و سطوح حداكثر
غرقابي معادل عميقترين رخسارهها در طول هر سکانس مي باشند (كاتينو .)1330 ،بر اساس نتايج حاصل از
بررسي ميکروفاسيسها ،مرز سکانسها و الگوي انباشتگي سيکلها و انطباق آنها با يکديگر ،سه مرز سکانسي،
دو سطح حداكثر غرقابي ،دو سکانس رسوبي ردۀ سوم در برش كوه مانشت و دو مرز سکانسي ،يک سطح

21- Transgressive system tract
22- Highstand system tract
23- Lowstand system tract
24 - Sequence boundary
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حداكثر غرقابي ،يک سکانس رسوبي ردۀ سوم در برش چم بور شناسايي شده است كه مشخصات آنها به شرح
زير ميباشد:
چينهنگاریسكانسيسازندتلهزنگدربرشکوهمانشت

سكانس رسوبي اول :اين سکانس( )M1با ضخامتي در حدود  41متر داراي ليتولوژي كامال سنگآهکي
است .مرز زيرين و بااليي اين سکانس به دليل عدم وجود شواهد خروج از آب احتماال از نوع )SB-2)11مي-
باشد .بخش سيستم تراكت پيشرونده ) (TSTبا ضخامتي در حدود  14متر از پاراسکانسهاي رسوبي با
الگوي پيشرونده تشکيل شده است كه به سمت باالي سکانس با افزايش تدريجي فرامينيفرهاي بنتيک مربوط
به درياي باز از قبيل نوموليت و اپركولينا همراه است .حداكثر پيشروي سطح آب دريا ( )mfsدر انتهاي
رخساره اپركولينا پکستون ،مربوط به درياي باز و بخشهاي انتهايي رمپ مياني ،شناسايي شده است .سيستم
تراكت تراز باال ) (HSTبا ضخامتي در حدود  12متر از پاراسکانسهاي رسوبي با الگوي پسرونده تشکيل شده
است كه در برگيرندۀ رخسارههاي كمعمقتر پشته و الگون ميباشد .مرز بااليي اين سکانس بعد از رخسارۀ
آلوئولينا وكستون مربوط به الگون داخلي مشخص ميشود و بر روي اين رخساره و در قاعدۀ سکانس بااليي
ظهور ناگهاني رخسارۀ آلوئولينا -نوموليت پکستون مربوط به درياي باز اتفاق ميافتد.
سكانسرسوبيدوم :اين سکانس ) )M2با ضخامتي در حدود  39متر داراي ليتولوژي سنگآهکي است.
بخش سيستمتراكت پيشرونده ) (TSTبا ضخامت تقريبا  11متر از پاراسکانسهاي رسوبي با الگوي پيشرونده
كه در برگيرندۀ رخساره هاي پکستوني ،وكستوني و گرينستوني مربوط به درياي باز ،پشته و بخش بيروني
الگون ميباشد ،تشکيل شده است .به سمت باالي سکانس فرامينيفر بنتيک نوموليت بهطور تدريجي افزايش
مييابد .حداكثر پيشروي سطح آب دريا ( )mfsدر انتهاي رخساره نوموليت وكستون مربوط به درياي باز
شناسايي شده است .در باالي اين افق ،بخش سيستم تراكت تراز باال ) (HSTبا ضخامتي در حدود  23متر از
پاراسکانسهاي رسوبي با الگوي پسرونده تشکيل شده است كه در برگيرندۀ رخسارههاي كمعمقتر پشته و
الگون ميباشد .اين سکانس در انتها از  90متر دولوميت تشکيل شده كه اين دولوميتها در مواردي
خصوصيات دولوميتهاي پهنۀ جزر و مدي را نشان ميدهند .در باالي اين سکانس نيز يک اليۀ تبخيري
ديده ميشود كه در مجموع ميتواند به عنوان يک مرز سکانسي از نوع (SB-1)10در نظر گرفته شود .
چينهنگاری سكانسي سازند تلهزنگ در برش چمبور :اين سکانس ) )C1با ضخامت  46متر داراي
ليتولوژي سنگآهکي است .مرز زيرين اين سکانس بر روي كنگلومرا و ماسهسنگهاي سازند اميران قرار
گرفته است .در مطالعات صحرايي شواهدي كه نشاندهندۀ شرايط خروج از آب باشد مشاهده نشد ،بنابراين
مرز زيرين از نوع ) (SB-2ميباشد .بخش سيستمتراكت پيشرونده ) (TSTبا ضخامتي در حدود  16متر از
پاراسکانسهاي رسوبي با الگوي پيشرونده كه دربرگيرندۀ رخسارههاي پکستوني ،وكستوني و گرينستوني
مربوط به درياي باز و پشته ميباشد ،تشکيل گرديده است كه حاوي فرامينيفرهاي بنتيک نوموليت و آسيلينا
و به ميزان كمتر آلوئولينا ميباشد ،به طوري كه حداكثر پيشروي سطح آب دريا ( )mfsدر انتهاي رخسارۀ
آسيلينا -نوموليت پکستون مربوط به رمپ مياني ،شناسايي شده است .در باالي اين افق ،بخش سيستم تراكت
25-Type 2 sequence bouondary
26-Type 1 sequence boundary
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تراز باال ) (HSTبا ضخامتي در حدود  13متر از پاراسکانسهاي رسوبي با الگوي پسرونده تشکيل شده است
كه در برگيرندۀ رخسارههاي كمعمقتر بخشهاي پشته و الگون ميباشد .اين سکانس در انتها از  96متر
دولوميت تشکيل شده كه اين دولوميتها در مواردي خصوصيات دولوميتهاي پهنۀ جزرومدي را نشان مي-
دهند .در باالي اين بخش دولوميتي ،كنگلومراي كشکان ديده ميشود كه ميتواند به عنوان يک مرز سکانسي
از نوع ) (SB-1در نظر گرفته شود .علت اختالف سيکلهاي رسوبي ياد شده مربوط به شرايط محيطي حاكم
بر زمان تشکيل آنها است ،بدين صورت كه در زمان تهنشست سيکل اول سازند تلهزنگ در برش كوه مانشت،
در برش چمبور سازند اميران كه سن قديميتري دارد نهشته شده و همزمان با سيکل دوم آن در برش كوه -
مانشت تنها سيکل موجود در برش چمبور تشکيل گرديده است .انجام تطابق دقيقتر اليهها نيازمند داشتن
سنهاي دقيقتر ميباشد ولي تطابق سکانسها بر اساس بيشترين احتمال (ضخامت تقريبا يکسان سکانسها،
ليتولوژي مشابه ،نوع مرزهاي باال و پايين) امکانپذير بوده كه مطابق تصوير انجام گرديده است (شکل .)3
نتيجهگيری
با مطالعۀ سازند تلهزنگ به سن پالئوسن پسين -ائوسن مياني در مقطع كوه مانشت به ضخامت  213متر در
شمال ايالم و مقطع چم بور به ضخامت  30متر در جنوبشرقي ايالم ،تعداد 23ميکروفاسيس مربوط به زير
محيطهاي پهنۀ جزرومدي ،الگون ،پشتههاي ماسهاي و درياي باز در آن شناسايي شده است .بر اين اساس
محيطرسوبي سازند تلهزنگ يک رمپ كربناته از نوع تکشيب تعيين گرديد .فرامينيفرهاي بنتيک  60درصد
از آلوكمهاي سازند تلهزنگ در مناطق مورد مطالعه را تشکيل ميدهند و توزيع متفاوتي را در بخشهاي
مختلف محيطرسوبي نشان ميدهند .بيشترين فراواني فرامينيفرهاي با پوستۀ پورسالنوز بدون منفذ مانند
ميليوليد ،اربيتوليتس و آلوئولينا مربوط به محيط الگون و بيشترين فراواني فرامينيفرهاي با پوستۀ آهک
هيالين منفذدار مانند نوموليت ،آسيلينا و اپركولينا مربوط به رمپ مياني ميشود .حضور فرامينيفرهاي با
پوستۀ آهکي بدون منفذ بههم راه فرامينيفرهاي با پوستۀ آهکي منفذدار در الگون ،نشان دهندۀ وجود يک
الگون نيمهمحصور در زمان نهشت رسوبات سازند تلهزنگ در مناطق مورد مطالعه ميباشد .با استفاده از
مطالعات صحرايي و بررسي تغييرات عمودي رخسارهها در طول توالي دو برش ،سطوح اصلي سکانسي تعيين
و مشخص گرديد كه سکانس رسوبي سازند تلهزنگ در برش كوه مانشت از دو سکانس رسوبي و در برش چم-
بور از يک سکانس رسوبي درجۀ سوم تشکيل شده است .اين تفاوت مربوط به شرايط محيطي حاكم در زمان
نهشت دو برش ياد شده ميشود ،بدينصورت كه در زمان تشکيل سيکل اول سازند تلهزنگ در كوه مانشت در
محل برش چمبور سازند اميران كه از نظر سني قديميتر است نهشته ميشده و هنگامي كه سيکل دوم سازند
ياد شده در برش كوه مانشت در حال تهنشست بوده تنها سيکل موجود در برش چمبور تشکيل گرديده است.
سيستمتراكت پيشرونده ) (TSTدر هر يک از سکانسهاي رسوبي دو برش عمدتا شامل رخسارههاي
وكستوني ،پکستوني تا گرينستوني مربوط به درياي باز و پشتههاي آبي است كه به سمت باال افزايش تدريجي
فرامينيفرهاي با پوستۀ منفذدار را نشان ميدهد و فسيلهاي الگون در آن كمتر يافت ميشوند .بخش سيستم
تراكت تراز باالي ( (HSTسکانسهاي ياد شده هم از رخسارههاي گرينستوني مربوط به پشته به همراه
رخسارههاي وكستوني تا پکستوني محيط الگون تشکيل شده است و عمدتا شامل فرامينيفرهاي با پوستۀ
بدون منفذ ميباشد.
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شکل  :3تطابق چينهنگاري سکانسي سازند تلهزنگ در برشهاي كوه مانشت (سمت راست) و چمبور (سمت چپ).
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