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  خرم آباد غرب  سازند ایالم در جنوب میکروبیواستراتیگرافی
  

  2مهدیه ،زادهصفی ؛1پیمان ،رجبی ؛1فرزانه ، چگنی

  آباد باشگاه پژوهشگران جوان شعبه خرم ـ کارشناسی ارشد چینه و فسیل شناسی،عضو1

  پژو هشگران جوان شعبه خرم آباد صادي، عضو باشگاهـ دانشجوي دکتري اقت2

  چکیده

گـذاري   رسـوب از تناوب هاي یکنواخت سنگ آهک در طی یک  متر عمدتاً 204سازند ایالم در جنوب غرب خرم آباد به ضخامت 

بـر روي   ي تـدریجی این سازند در برش مورد مطالعه بـا مـرز  . پیشین تشکیل شده است تا کامپانین میانی تورونیندر زمان  پیوسته

 30جـنس،   9در مطالعات حاضـر  . قرار گرفته و توسط سازند گورپی نیز با مرزي تدریجی و پیوسته پوشیده شده استسازند سورگاه 

سازند ایالم در برش مـورد مطالعـه از یـک رخسـاره شـیلی و سـه       . بایوزون از فرامینیفرهاي پالنکتون تشخیص داده شد 2گونه و 

رخسـاره شـیلی و   . ته به  نام هاي مادستون، وکستون و پکستون داراي روزن بـران شـناور سـاخته شـده اسـت     میکروفاسیس کربنا

میکروفاسیس هاي نام برده در بخش عمیق دریاي باز ساخته شده اند به گونه اي که شیل در شـرایط آرام محیطـی نهشـته شـده     

یکرو فاسیس هاي با بافت هاي وکستون و پکسـتون افـزایش   است و انرژي محیطی از میکرو فاسیس با بافت مادستون به سوي م

با توجه به اینکه میکروفاسیس هاي وابسته به بخش هاي کم عمق فالت قاره مانند سد، تـاالب و پهنـه هـاي جـزر و     . یافته است

زمـان  تـورونین   مدي در برش مورد مطالعه شناسایی نشده اند بنابراین ناحیه مورد مطالعه عمیق تـرین بخـش حوضـه رسـوبی در     

  .پیشین بوده است کامپانین -میانی

 

Microbiostratigraphy of Ilam Formation in South-West of 
Khorram-Abad 

Abstract 
The Ilam Formation in southwestern Khorram Abad with a thickness of up to 204 meters consists of 
invariable limestones with Middle Turonian to Early Campanian age which were deposited in a continues 
sedimentation process. In this section, the Ilam Formation has continues and transitional contacts with the 
Sourgah Formation in the lower boundary and the Gurpi Formation in the upper boundary. In the present 
study, 9 geniuses, 30 species and 2 biozones of the planktonic foraminifers are recognized. The Ilam 
Formation in studied section consists of a shaly facies and three carbonatic microfacies include mudstone, 
wackestone and packstone that containing planktonic foraminifers. Shaly facies and reminded microfacies 
were deposited in deep-open marine, which formed in a quiet environmental condition and increased 
environmental energy in microfacies with mudstone texture toward microfacies with wackestone and 
packstone textures. Whereas in the studied section recognize microfacies are not related to parts of 
continental shelf, like; bar, lagoon and tidal flat, therefore we can say, the studied area was part of 
profound depositional basin in Middle Turonian to Early Campanian.      

  

  مقدمه

تحـت عنـوان گـروه     ،تا کامپانین سازندهاي کژدمـی، سـروك، سـورگاه، و ایـالم در زاگـرس      توالیهاي آلبین

سازند ایالم در این گـروه داراي دو رخسـاره عمیـق و کـم     . (James & Wynd,1965)اند بنگستان معرفی شده

هاي عمیق است، در پایانه شمال باختري کبیرکـوه در  گر رخسارهازند که نشانبرش الگوي این س. باشد عمق می

در ایـن بـرش سـازند ایـالم     .  (James & Wynd,1965)کیلومتري شهرستان ایالم اندازه گیري شده است 12

هاي نازك متر سنگ آهکهاي رسی دانه ریز پالژیک خاکستري رنگ با الیه بندي منظم و میان الیه 190شامل 

هاي کم عمق سازند ایالم در نواحی فارس و خوزستان گسـترش  رخساره. ـ کامپانین است  یل، به سن سانتونینش

تـوان  در برخی نقـاط مـی  . دنکامپانین دار ـهمچنان سن سانتونین  و  بودهاي دارند که شامل سنگ آهکهاي قلوه

  .ارتباط بین انگشتی دو رخساره پالژیک و کم عمق سازند ایالم را دید
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  بحث

کیلـومتري پلـدختر    55، در )زون ساختاري زاگـرس (خرم آباد برش چینه شناسی مورد مطالعه در جنوب غرب 

ــ اهـواز بایـد     این برش در حاشیه جاده قرار دارد و به منظور دست یابی به آن از مسیر جاده خرم آباد. است واقع

            بـرش   .شـود  طـع مـورد مطالعـه مشـاهده مـی     عبور نمود که با حرکت از طرف شهر خرم آباد به سمت پلدختر مق

 '26°33عـرض جغرافیـایی  و شـرقی   "58 '56°47تا  "29 '56°47طول جغرافیاییچینه شناسی مورد مطالعه در 

  .قرار دارد شمالی "10 '27°33تا  "19

ط تـا  متـر شـامل تنـاوبی از سـنگ آهـک متوسـ       204توالیهاي سازند ایالم در برش مورد مطالعه با ضخامت 

شـیب و امتـداد   . هاي شیلی نازك الیه سـیاه رنـگ اسـت    داراي میان الیه آنضخیم الیه است که چند متر اولیه 

ایـن بـرش توالیهـاي     سازند سـورگاه در . باشد می  259oW/53oSWتوالیهاي برش مورد مطالعه به طور میانگین

و شـامل تنـاوبی از    شـده سازند ایالم تبـدیل   این سازند به طور تدریجی به. دهدزیرین سازند ایالم را تشکیل می

مارنهـاي نـازك    هـایی از شـیلها و  سنگ آهک ضخیم الیۀ نخودي تا خاکستري روشن است که داراي میان الیه

سـازند   .دهـد متر انتهایی آن سن تورونین میـانی را نشـان مـی    12مطالعه میکروفونهاي  .باشدالیۀ سبز رنگ می

لیتولـوژي ابتـدایی آن در قسـمت مـورد مطالعـه       .م به طور تدریجی ظاهر شده اسـت گورپی در انتهاي سازند ایال

متـر   12در مطالعـات حاضـر از   . شامل سنگ آهک رسی متوسط الیۀ کرم رنگ به سن کامپـانین پیشـین اسـت   

نـه  متر ابتدایی سازند گورپی به منظور تعیـین مـرز پـائین و بـاالي سـازند ایـالم نمو       10انتهایی سازند سورگاه و 

هـاي  سازند ایالم در برش چینه شناسی مورد مطالعه بر اساس اختصاصات سنگ شناسی و چرخـه  .برداري گردید

  .باشدرسوبی مشخص قابل تقسیم و توصیف به سه بخش به شرح زیر می

این بخش از تناوب سنگ آهک متوسط تا ضخیم الیـه بـه رنـگ کـرم روشـن بـا میـان         ):متر2/9( 1بخش

 کنیاسـین  ـ  تـورونین میـانی  ي هاتشکیل شده و حـاوي میکروفسـیل   نازك الیه خاکستري رنگ شیل هایی از الیه

   .است

اي از سـنگ آهـک   این بخش از سنگ آهکهاي ضخیم الیه کرم روشن با میـان الیـه   ):متر 4/11( 2بخش

ي هاهاي ایـن بخـش کـامالً مشـابه میکروفسـیل     میکروفسـیل . خاکستري تیره خیلی نازك الیه تشکیل شده است

  .دهندکنیاسین را نشان میـ  باشند که همانند بخش فوق سن تورونین میانیمی 1بخش 

این بخش از تناوب سنگ آهکهاي خاکستري و کرم تیره، متوسـط تـا ضـخیم الیـه      ):متر 3/183( 3بخش

هاي این بخش کامالً مشابه دو بخش قبلی است با این تفـاوت کـه در قسـمتهاي    میکروفسیل .تشکیل شده است

 Dicarinellaشـوند کـه گونـه   هاي زیر هم دیده میمیانی و باالیی آن عالوه بر میکروفسیلهاي ذکر شده گونه

asymetrica  و ظهـور گونـه    3معرف زمان سانتونین براي قسمت اعظم بخشGlobotruncanita elevata 

زند ایـالم در بـرش مـورد    امتر انتهایی توالیهاي این بخش معرف سن کامپانین پیشین براي حد بـاالیی سـ   2در 

 .کامپانین پیشین براي این بخش در نظر گرفته شد ـ لذا در مجموع سن سانتونین. باشدمطالعه می

 دهد که سن سازند ایالم در ناحیه مورد مطالعه تورونین میـانی  ا در مطالعات حاضر نشان میبررسی میکروفونه

 Gradstein et (2004) زوناسـیون ارائـه شـده توسـط     این تعیین سن بـر اسـاس بایو  . ـ کامپانین پیشین است

al.(1965) که با سن ارائه شده توسط بوده James & Wynd کـد سـن فـوق    ؤشواهد زیر م. دارد تفاوت آشکار

  :براي سازند ایالم در ناحیه مورد مطالعه است
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ان تـورونین  کـه مؤیـد زمـ    در انتهاي سـازند سـورگاه   Marginotruncana schneegansiـ انقراض گونه 1

  . میانی است

  . در قاعده سازند ایالم که مؤید زمان تورونین میانی است  Dicarinella concavataـ اولین ظهورگونۀ 2

در سازند سـورگاه کـه معـرف زمـان تـورونین                      Helvetoglobotruncana helveticaعدم وجود گونه  -3

  . پیشین است

که معرف زمان تورونین میانی ـ سـانتونین    در سازند ایالم  Dicarinella concavataـ فراوان شدن گونه4

از زمان تورونین میـانی   .Gradstein et al (2004)بر اساس بایوزوناسیون  D. concavataگونه . پیشین است

گونـه   ، ایـن  Caron (1983)ظاهر و تا انتهاي سانتونین پیشین ادامه دارد در صورتی که براساس بایوزوناسـیون 

مبنـاي زوناسـیون    در مطالعه حاضر تعیین سن گونه فوق بر). 1شکل(داراي سن کنیاسین پسین ـ سانتونین است  

(2004) Gradstein et al. انجام شده است .  

ــه - 5 ــین ظهــور گون در انتهــاي ســازند ایــالم کــه طبــق زوناســیون                                   Globotruncanita elevataاول

(2004) Gradstein et al. ید زمان کامپانین پیشین استؤم .  

  .در قاعده سازند گورپی که معرف زمان کامپانین است  Globotruncanita elevataـ فراوان شدن گونه 6

بــا  Marginotruncana sigali، بیــوزون .Gradstein et al (2004)در بایوزونهــاي ارائــه شــده توســط 

اند و از آنجا که   جایگزین شده  Dicarinella concavataو Marginotruncana schneegansi بایوزونهاي

شود، لـذا    منقرض می Marginotruncana schneegansiدر انتهاي سازند سورگاه در برش مورد مطالعه گونه 

قـت  مطاب Gradstein et al. (2004)بیوزونهاي معرفی شده در مطالعات حاضر با بیوزونهاي ارائه شـده توسـط   

   .گونه از فرامینیفرهاي پالنکتون تشخیص داده شده است 30جنس و 9در مطالعه حاضر،  .بیشتري دارند

 

  گیرينتیجه

پایان سازند سـورگاه منطبـق    .توالی زیرین سازند ایالم در ناحیه مورد مطالعه متعلق به سازند سورگاه استـ 1

ــر ــتی   ب ــان زون زیس ــود schneegansi Marginotruncanaپای ــروع زون   ه ب ــا ش ــالم ب ــازند ای ــاز س               و آغ

Dicarenella concavata مطابقت دارد. 

پایان سازند ایالم بـا آغـاز    .باشدتوالی باالي سازند ایالم در مقطع مورد مطالعه متعلق به سازند گورپی میـ 2

 .مطابقت دارد  Globotruncanita elevataزون 

توالی مورد مطالعه، سن سازند ایالم تورنین میانی ـ کامپانین پیشین تعیـین   ـ بر اساس مطالعه میکروفونهاي 3

  .  بایوزون معرفی شده است 2گونه شناسایی و  30 و جنس 9در این مطالعات . گردید

ــ 4 ــهـ ــاي گون ــداي زون    Marginotruncana marianosiو  Heterohelix moremaniه ــا ابت ت

Globotruncanita elevata هـا در سراسـر زون سـاختاري زاگـرس از نظـر      احتماالً این گونه .اندمشاهده شده

  .تعیین شده است تفاوت دارد  Caron (1983)ها در بایوزوناسیونکه براي آن ايمحدودهسنی با 

له أین آمده که ایـن مسـ  یتا تورنین میانی پا Marginotruncana schneegansi در مطالعه حاضر سنـ   5

  .کندید مییند ایالم را در برش مورد مطالعه تأسن تعیین شده براي ساز
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و  schneegansi Marginotruncana  زمان بـا انقـراض  همDicarinella concavata ظاهر شدن ـ   6

را  .Gradstein et al (2004) مطالعـات  نیز نزدیکی مطالعـات حاضـر بـا    کنیاسین پسینباال آمدن آن تا ابتداي 

 . کندتصدیق می

لـذا تمـامی    .انـد  آهکهـاي پالژیـک تشـکیل شـده     منطقـه لرسـتان از سـنگ    زند ایـالم در توالیهـاي سـا  ـ 7

  .زي در آن کامالً ناچیز استبران شناور بوده و وجود میکروفسیلهاي کفآن از روزن میکروفسیلهاي موجود در
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  . Caron (1983)محدوده سنی فرامینیفرهاي پالنکتون شناسایی شده در برش مورد مطالعه بر پایه مطالعات: 1شکل
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