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ریززیستچینهشناسی سازند پابده (ائوسن میانی– باالیی) در
دامنه جنوبی کوه میشان و کوه اشگر در پهنه ایذه ،باختر گسل کازرون
فرزانه چگنی  ، *1داریوش باغبانی  ، 2سیدحمید وزیری  ، 3طیبه محتاط  4و نادر کهنسال قدیموند
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 1دانشجوی دکترا ،گروه زمینشناسی ،دانشکده علوم پایه ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات ،تهران ،ایران
 2دکترا ،مدیریت اکتشاف ،شرکت ملی نفت ایران ،تهران ،ایران
 3استاد ،گروه زمینشناسی ،دانشکده علوم پایه ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران شمال ،تهران ،ایران
 4دکترا ،گروه فسیلشناسی ،سازمان زمینشناسی و اکتشافات معدنی کشور ،تهران ،ایران
تاريخ دريافت               1392 /09 /18  :تاريخ پذيرش1394 /08 /03 :

چکیده
درکوه دامنه جنوبی کوه میشان و یک برش چينهشناسی در چينهشناسی برش يك پالنكتون ،روزنبران پایه بر (ائوسن میانی -باالیی) زيستی سازند پابده زونبندی منظور به

اشگر در پهنه ایذه مطالعه شد که ستبرای آنها به ترتیب  162/5متر  و  150متر است .سازند پابده در دامنه جنوبی کوه میشان شامل تناوبی از سنگآهک ،شیل ،سنگآهک

برانمطالعه میکروفونای شناخته شده بیشتر از نوع روزن مارنی و مارن و در کوه اشگر شامل تناوبی از سنگآهک نازکالیه کرم رنگ و مارنهای نازکالیه است .دراین

بران پالنکتون و کفزی شناخته شده در دامنه جنوبی میشان شامل  18جنس و  8گونه و در مقطع اشگر شامل  24جنس و  10گونه  هستند .در مطالعهپالنکتون هستند .روزن
در محدوده زمانی ائوسن میانی -پسین برشهای یاد شده تعیین شد که  1زیستزون متعلق به دامنه جنوبی میشان و  3زیستزون متعلق به کوه اشگر است و حاضر  4زون زیستی

وHantkenina nuttalli Range zone ،Hantkenina nuttalli Turborotalia cerro-azulensis Interval zone ،Turborotalia cerro-azulensis Range zoneعبارتند از:

.Turborotalia cerro-azulensis/ Hantkenina sp. Assemblage zone
کلیدواژهها :سازند پابده ،ائوسن ،زيستچينهنگاري ،میشان ،اشگر.

*نویسنده مسئول :فرزانه چگنی	 E-mail: farza_888@yahoo.com

 -1پیشنوشتار
توالیهای ائوسن میانی -باالیی در حوضه گستردهای در زاگرس دیده میشود
که در بخشهای ژرف ،سازند پابده نام دارد .سازند پابده در حوضه زاگرس از
پالئوسن تا اليگوسن و حتی ميوسن آغازی (منطقه لرستان) نهشته شده است
(هداوندخانی .)1388 ،اين سازند به دليل داشتن سنگ منشأ ،اهميت ويژهای
در مطالعات نفتی دارد .پژوهشگرانی که اين سازند را در نقاط مختلف زاگرس
مطالعه کرده اند ،رخساره ،سن و ستبراهای کم و بيش متفاوتی برای آن پيشنهاد
کردهاند و از دید زیستچینهنگاری ،زونهاي زيستی محلی را در آن مشخص
و معرفی کردهاند که در مواردی منطبق و در مواردی معادل زونهای زيستی
ارائه توسط ) Wynd (1965است .خارج از زونبندیهای زيستی ،Wynd
تاکنون مطالعات چندانی بر پایه زونبندیهای زيستی جديد روی سازند
پابده انجام نشده است .کمبود چنين مطالعاتی سبب شده است تا در  2برش
چينهشناسی بخشی از توالیهای سازند پابده (ائوسن میانی -باالیی) مورد بررسی
قرار گیرد.
 -2پيشينه و تاريخچه پژوهش
مطالعه سازند پابده و معرفي آن به عنوان سازند براي اولين بار توسط
) James & Wynd (1965صورت گرفت .همچنین ) 66 ،Wynd (1965زیستزون
از تریاس تا سنوزوییک  را توصیف کرد كه از زیستزون  41تا  66متعلق به
سنوزوییک است .از اين زیستزونها ،زونهای تجمعی  41تا  54متعلق به سازند
پابده و زونهای شماره  47و  52متعلق به محدوده ائوسن میانی -باالیی هستند.
همچنين نجفي ( )1377ميكروبيوستراتيگرافي سازند پابده در شمال خاور فروافتادگي
دزفول و ارتباط چينهاي آن را با سازندهاي تلهزنگ ،كشكان و شهبازان بررسي کرده
است كه  14زیستزون شناسايي شده در اين برش ،سن پالئوسن پيشين تا اليگوسن
پيشين را نشان ميدهند .مطالعات زیستچینهنگاری سازند پابده در برش زنجبران

(جنوب خاور شیراز) بر پایه روزنبران پالنکتون ،معرفی  15زیستزون را در پی
داشت و سن آن پالئوسن پیشین تا الیگوسن پیشین تعیین شد .بخش ابتدایی دانین در
این مطالعه دیده نشده است که احتماأل این نبود چینهای مربوط به کوهزایی الرامید
است (بهاران .)1388 ،
      زیستچینهنگاری سازند جهرم در ناحیه تنگآب در جنوب خاور
شیراز توسط نورمحمدی ( )1386مورد بررسی قرار گرفت .در این مطالعه
مقطع تیپ سازند جهرم (معادل رخسارههای کفزی سازند پابده) و یک 
چاه به نام کرباسی شماره  1از دید چينهنگاری مورد بررسی قرار گرفته

است.
         زیستچینهنگاری سازند پابده در برش چينهشناسی امامزاده سلطان ابراهيم (شمال
باختر شهر ايذه) توسط هداوندخانی ( )1388بررسی شد .در این مطالعه به منظور
زونبندی زيستی سازند پابده بر پایه روزنبران پالنكتونی و زونبندیهای زيستی
جديد ،يك برش چينهشناسی در شمال امامزاده سلطان ابراهيم در تاقديس کمستان
مطالعه شد .ستبرای سازند پابده در اين برش  548متر بود و از دید سنگشناسی به 4
واحد شيلی ( 133متر) ،مارنی –آهكی (113متر) ،آهكی ( 106متر) و آهكی -مارنی
( 196متر) تقسيم شد.
 -3موقعيت جغرافيايی و راه دسترسی به برشهای مورد مطالعه
برشهای چینهشناسی مورد مطالعه در پهنه ایذه قرار دارند .برش میشان در تنگنامه
(دامنه جنوبی کوه میشان) در پیرامون دوگنبدان و برش اشگر در شمال خاور بهبهان
(خاور دهدشت) جای دارد .مختصات جغرافیایی قاعده دامنه جنوبی کوه میشان
' E 50°80و ' N 30°50و مختصات جغرافیایی قاعده اشگر ' E 50°85و "  N 30°90'12و
دسترسی به آن از راه جاده بهبهان -دوگنبدان و دوگنبدان -دهدشت امکانپذیر است
(شکل .)1
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ریززیستچینهشناسی سازند پابده (ائوسن میانی– باالیی) در دامنه جنوبی کوه میشان و ...

 -4روش مطالعه
در این پژوهش 480 ،عدد مقطع نازک تهیه شده از نمونههای سنگی برشهای کوه
میشان و کوه اشگر در مدیریت اکتشاف شرکت ملی نفت ایران با استفاده از منابعی مانند
( Caron (1983 & 1989( ،Postuma (1971و (Loeblich & Tappan (1964 & 1988
و گزارشات موجود در شرکت نفت مورد بررسی قرار گرفت.
 -5سنگچینهنگاری سازند پابده (ائوسن میانی_ باالیی) در برشهای
مورد مطالعه
سازند پابده در برش الگو از دید سنگچینهنگاری داراي دو بخش غيررسمي
شيلهاي ارغواني به عنوان قاعده و بخش سنگآهكهاي چرتي است كه روي
شيلهاي ارغواني قرار ميگيرند .بخش شيل ارغواني در ناحيه فارس ممتد نيست
(مطيعي .)1382 ،در برش دامنه جنوبی کوه میشان توالیهای ائوسن میانی دیده
نمیشود و در قاعده توالیهای ائوسن باالیی ،الیهای از شيل ارغواني تشخيص
داده شده است و توالیهای این بخش خود از  2بخش تشکیل شدهاند .این در
حالی است در کوه اشگر افزون بر اینکه توالیهای ائوسن میانی دیده میشود،
شیل ارغوانی دیده نشده است و توالیهای این بخش نیز از دو بخش تشکیل
شدهاند.
 .1 -5بخش  1در برش میشان

این بخش با  100متر ستبرا از تناوب سنگآهکهای نازکالیه قهوهای ،شیل
نازکالیه ارغوانی و سنگآهک  مارنی تشکیل شده است .سن این بخش
 Priabonianاست و توالیهای زیرین آن محدود به توالی سازندگورپی هستند که
سن پالئوسن پسین را نشان میدهند.
 .2 -5بخش 2در برش میشان

این بخش با 62/ 5متر ستبرا از تناوب سنگآهک شیلی نازکالیه با مارن متوسطالیه
و شیلهای متوسطالیه قهوهای رنگ تشکیل شده است .سن آن  Priabonianاست و
توالی باالی آن آسماری بهطور تدریجی به شیل و سنگآهکهای محدود میشود.

جنوبی کوه میشان ،یک  زون زیستی معرفی تعیین شد که با زون شماره 52

) James & Wynd (1965همخوانی کامل دارد و  عبارت است از:
.Globorotalia (Turborotalia) cerroazulensis / Hantkenina sp. Assemblage zone
     این زون با ظهور و انقراض همزمان جنس و گونه )Globorotalia (Turborotalia

 cerroazulensis& Hantkenina sp.مشخص میشود .زیستزون زیرین این زون
در مطالعات ) James & Wynd (1965شماره  47است و در برش میشان زیستزون
)Globorotalia(Morozovella)velascoensis /Globorotalia(Globanomalina
تزون James & Wynd (1965) 41
 pseudomenardii Assemblage zoneمعادل با زیس 
است که این خود دلیل یک ناپیوستگی در مرز پالئوسن -ائوسن است .زون زیستی
باالیی آن در زونبندی ) James & Wynd (1965زون شماره   54است .به دلیل اینکه
این زون (و هیچ زون دیگری) در  10متر باالی محدوده مورد مطالعه تشخیص داده
نشده است و در ستون زونبندی برش میشان از آن نام برده نشده است (شکل .)2
    ستبـرای این زون زیستـی  162/5متر و سـن آن ائوسـن پسین
( )Priabonianاست .از فسیلهای پالنکتون موجود در این زون میتوان به  
 Turborotalia centeralis Cushman, Globanomalina sp., Subbotina sp.,و
) Turborotalia cerroazulensis (Coleو از فسیلهای کفزی این زون میتوان به
جنس های  Textularia sp.،Uvegerina sp.و  Bulimina sp.اشاره کرد

(.)Pl.1, figs. 3, 4, 7, 5; Pl. 2, figs.1, 4, 5; Pl.4, Fig.7
 .2 -6زیستزونبندی مقطع اشگر

با بررسی توالیهای ائوسن میانی -باالیی در کوه اشگر 3 ،زون زیستی معرفی شده
است .این زیستزونها با زونبندی ) Toumarkine & Luterbacher (1985نزدیکی
بیشتری دارند و عبارتند از :
1. Hantkenina nuttalli Range Zone
2. Globorotalia (Turborotalia) cerroazulensis – Hantkenina nuttalli Interval zone
3. Globorotalia (Turborotalia) cerroazulensis Range Zone

 .3 -5بخش  1برش اشگر

این بخش با  100متر ستبرا از تناوب سنگآهک نازکالیه کرم رنگ و مارنهای
نازکالیه تشکیل شده است .سن این بخش  Lutetian-Bartonianاست و توالیهای
زیرین آن محدود به توالیهای ائوسن زیرین هستند و بهطور تدریجی به ائوسن میانی
رسیدهاند.
 .4 -5بخش  2در برش اشگر

این بخش با ستبرای  50متر از سنگآهک نازکالیه کرم رنگ تشکیل شده است که
توالیهای باالیی این بخش محدود به سنگآهک ها و میانالیههای مارنی آسماری
و توالیهای زیرین آن محدود به بخش  1است .سن به دست آمده برای این بخش
 Priabonianاست.
 -6زیستچینهنگاری
زیستزونبندی پالئوژن در حوضه تتيس توسط افراد مختلفي ارائه شده
است .در اين پژوهش براي زیستزونبندی توالیهای ائوسن میانی -باالیی
(سازند پابده) از   زیستزونبندهاي مختلفی استفاده شده ،ولی سعی شده است
نزدیکترین زیستزونبندی برای تطابق در این مطالعه بیان شود .از همین رو از
زیستزونبندی ) Toumarkine & Luterbacher (1985برای زونبندی برش اشگر
و از زونبندی )  James & Wynd (1965برای زیستزونبندی برش میشان استفاده
شده است.

Hantkenina nuttalli Range Zone :1

این زون با ظهور و انقراض  Hantkenina nuttalliمشخص میشود .در
زونبندی ) Toumarkine & Luterbacher (1985زون زیستی زیرین آن
 Acarinina Pentacamerata Interval zoneاست ولی در زونبندی برش اشگر زون
 A. Pentacamerata Interva zoneتشخیص داده نشده است بلکه زون پایینی آن
یعنی  Globorotalia (Morozovella) aragonensis Interval zoneدیده شده است
که در این مطالعه یک   Rang zoneبوده و زون باالیی آن یک  زون بینابینی به نام
Globorotalia (Turborotalia) cerroazulensis – Hantkenina nuttalli Interval zone

است که در زونبندی ) Toumarkine & Luterbacher (1985به ترتیب از ائوسن
میانی به سوی ائوسن پسین  شامل زونهای زیر است (شکل :)3
Globigerinathkeka subconglobata Concurrent Rang zone
Globorotalia (Morozovella) lehneri Interval zone
Orbulinoides beckmanni Total Rang zone
Truncorotaloides rohri Interval zone
Globigerinatheka semiinvoluta Interval zone

     ستبرای این زیستزون نزدیک به  40متر است .از فسیلهای موجود در این
زیستزون میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
Morozovella lehneri Cushman and Jarvis, Pseudohastigerina sp., Acarinina

 .1 -6زیستزونبندی برش میشان

bullbrooki Bolli, Globigerinatheka mexicana Cushman, Hantkenina sp.,

با بررسی روزنبران توالیهای سازند پابده (ائوسن میانی -باالیی) در دامنه

Hantkenina nuttalli Toumarkine, Morozovell sp., Turborotalia sp.,
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فرزانه چگنی و همکاران
Morozovell spinulosa (Cushman), Globigerinatheka sp., Orbulinoides sp.
).(Pl.1, Fig .2; Pl. 2, Fig. 6; Pl. 3, figs.1, 4, 7, 8: Pl. 4, figs. 1, 2, 5, 6

     این زیستزون سن ائوسن میانی ( )Lutetianرا نشان میدهد.
Globorotalia (Turborotalia) cerroazulensis – Hantkenina nuttalli .2
Interval zone

این زون زیستی در مطالعه برش اشگر میان  Hantkenina nuttalli Range zoneدر
پایین و  Turborotalia cerroazulensis Range Zoneدر باال قرار گرفته است .در
زونبندی ) Toumarkine & Luterbacher (1985این زون زیستی به ترتیب از ائوسن
میانی به سوی ائوسن پسین  شامل زونهای زیر است (شکل:)3
Globigerinathkeka subconglobata Concurrent Rang zone
Globorotalia (Morozovella) lehneri Interval zone
Orbulinoides beckmanni Total Rang zone
Truncorotaloides rohri Interval zone
Globigerinatheka semiinvoluta Interval zone

ستبرای این زیستزون نیز نزدیک به  40متر و سن تعیین شده برای آن ائوسن میانی
( )Bartonianاست .از فسیلهای پالنکتون همراه این زیستزون میتوان به فسیلهای
زیر اشاره کرد.
Globorotalia (Globanomalina) sp., Globigerinatheka sp., Hantkenina sp.,
Globorotalia (Morozovella) sp., Orbulinoides sp., Pseudohastigerina sp.,
Globorotalia

(Glaessner),

cryptomphala

Subbotina

sp.,

Subbotina

(Turborotalia) sp., Chailoguembelina sp., Turborotalia cerroazulensis
(Cole), Turborotalia centeralis Cushman, Acarinina sp., Morozovella
Jarvis, Globigerinatheka Mexicana Cushman,

lehneri Cushman and

Morozovell spinulosa (Cushman) (Pl. 1, figs. 4, 5, 7; Pl. 2, Fig. 6; Pl. 3, figs.
3, 4, 8; Pl. 4, figs. 3, 4, 5, 6, 8).

     تنها فسیل کفزی این زون زیستی  Nodosaria sp.است.
G loborotalia (Turborotalia) cerroazulensis Range zone :3

این زیستزون با ظهور و انقراض گونه
 cerroazulensisمشخص میشود .سن این زیستزون ( )Priabonianائوسن پسین
و ستبرای آن نزدیک به   70متر است.
      زون زیرین این زیستزون در برش اشگر – Turborotalia cerroazulensis
 Hantkenina nuttalli Interval zoneاست و زون باالیی آن به علت محدود بودن
توالی الیگوسن در این پژوهش تشخیص داده نشده ولی در زونبندی
) ،Toumarkine & Luterbacher (1985زیستزون Assemblage zone
 Cassigerinella chipolensis/ Pseudohastigerina micraقرار دارد (شکل .)3
روزنبران پالنکتون موجود در این زیستزون به شرح زیر هستند:
)Globorotalia (Turborotalia

sp., Globigerinatheka sp., Chailoguembelina sp.,

Globanomalina

Pseudohastigerina sp., Subbotina sp., Hantkenina sp., Subbotina
Cryptomphala (Glaessner), Turborotalia sp. Turborotalia cerroazulensis
;(Cole), Turborotalia centeralis Cushman (Pl. 1, Figs. 2, 5; Pl. 2, figs. 1, 5
Pl. 3, Fig. 3; Pl. 4, figs. 1, 4, 6, 7; Pl. 5, Fig. 7).

     روزنبران کفزی  Uvegerina sp.و  Nodosaria sp.در این زیستزون دیده شدند.
 -7تطابق چينهنگاری سنگی برشهای اشگر و میشان با چاههای
کیلورکریم ،بیبیحکیمه ،گچساران ،بینالود ،بینک  4و گلخاری
طبق بررسیهای انجام شده ،سازند پابده در همه برشهای مورد مطالعه و چاههای
مورد مقایسه تشخیص داده شده است .تنها در چاه بینالود این سازند با سازند جهرم

جایگزین شده است و در بخشهای باالی چاه بینک  4و گلخاری ،سازند جهرم را
نیز میتوان دید .به عبارت دیگر در بیشتر چاهها و برشها سازند پابده وجود دارد
(شکل .)4
 .1 -7سازند پابده

این سازند که مختص نواحی ژرف دریاست ،از شیل ،مارن و آهک های رسی غالباً

خاکستری و کرم تشکیل شده است .گسترش این سازند را در سراسر زمان ائوسن
میانی -باالیی در چاههای بیبیحکیمه ،کیلورکریم ،گچساران و تا بخشهای میانی
ائوسن باالیی چاههای  بینک  4و گلخاری میتوان دید.
      ) Wynd (1965بر این باور است که قاعده سازنده پابده در برخی نواحی شامل
شیلهای ارغوانی است که محدود به لرستان و بخشهایی از خوزستان میشود .با
توجه به  مطالعات انجام شده ،شیل ارغوانی سازند پابده تنها در برش میشان دیده
شده و در دیگر چاهها و برشها این الیه ارغوانی رنگ دیده نشده است  .همچنین
برش میشان تنها برشی است که در این مطالعه بین ائوسن پایینی و میانی ناپیوستگی
دارد و در دیگر برشها ناپیوستگی دیده نشده است و توالیهای زیرین ائوسن میانی-
باالیی برش میشان به سازند گورپی میرسد و این در حالی است که در دیگر برشها

توالیهای زیرین سازند پابده نام دارد .حال به توصیف چاهها و برشهایی که واحد
سنگچینهای آنها تنها سازند پابده است پرداخته می شود؛ سپس چاههاو برشهایی
که واحد سنگچینهای پابده و جهرم را همزمان دارند و در پایان چاهها و برشهایی
که تنها از سازند جهرم تشکیل شدهاند شرح داده میشوند.
چاهها و برشهایی که واحد سنگچینهای آنها  سازند پابده است.
 چاه گچساران :ترکیب سنگی این سازند در محدوده ائوسن میانی -باالیی در چاهگچساران شامل سنگآهک رسی یکنواخت است که میکروفسیلهای پالنکتونیک  
نشان میدهد این واحد سنگی ،سازند پابده نام دارد .توالیهای زیرین آن (ائوسن
پایینی) نیز دنباله سازند پابده است و این تدریجی بودن مرز ائوسن پایینی -میانی را
نشان میدهد گفتنی است که این مسئله با مطالعات فسیلی همخوانی دارد .ستبرای این
سازند در این بازه زمانی ائوسن میانی -باالیی 378 ،متر است و توالیهای باالیی آن
به قاعده سازند آسماری میرسند (شکل .)4
 چاه کیلورکریم :ترکیب سنگی این سازند در محدوده ائوسن میانی -باالیی درچاه کیلورکریم شامل سنگآهک  رسی همراه با میانالیههایی از شیل و در
بخش باالیی میانالیهای از سنگآهک  است و با توالیهایی از سنگآهک 
دولومیتی به سازند آسماری (توالیهای باالیی) میرسد .به عبارت دیگر ،سازند
پابده بهطور تدریجی به سازند آسماری محدود میشود .توالیهای زیرین آن
(ائوسن پایینی) مختص سازند پابده است که این تدریجی بودن مرز ائوسن
پایینی -میانی را نشان میدهد و این مسئله با مطالعات فسیلی نیز تأیید شده
است .ستبرای این سازند در بازه زمانی ائوسن میانی -باالیی 310 ،متر است
(شکل .)4
 چاه بیبیحکیمه :سازند پابده در این محدوده سنی ائوسن میانی -باالیی ،شامل   200متر مارن نازکالیه قهوهای رنگ است .توالیهای پایینی شامل سنگآهکهای
سازند پابده به سن ائوسن پایینی ( )Ypresianو توالیهای باالیی شامل سنگآهکهای
قاعده سازند آسماری به سن الیگوسن ( )Rupelianاست.
     توالیهای ائوسن میانی -باالیی شامل  1بخش است که این بخش تناوبی است
از سنگآهکهای مارنی نازکالیه قهوهای رنگ به ستبرای  200متر که مطالعات
فسیلی سن آن را   Lutetian-Priabonianنشان میدهند (شکل .)4
 برش اشگر :سازند پابده در این محدوده سنی (ائوسن میانی -باالیی) شامل   150مترمارن نازکالیه قهوهای رنگ است .توالیهای پایینی شامل سنگآهک های سازند
پابده به سن ائوسن پایینی ( )Ypresianو توالیهای باالیی شامل سنگآهکهای
قاعده سازند آسماری به سن الیگوسن ( )Rupelianاست .این برش شامل دو بخش
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است که عبارتند از:
      -بخش  1با  100متر ستبرا از تناوب سنگآهک نازکالیه کرم رنگ و مارنهای
نازکالیه تشکیل شده است .سن این بخش  Lutetian-Bartonianاست و توالیهای
زیرین آن محدود به توالیهای ائوسن زیرین است که بهطور تدریجی به ائوسن میانی
رسیده است.
      -بخش  2آن با ستبرای  50متر از سنگآهک نازکالیه کرم رنگ تشکیل شده
است که توالیهای باالیی این بخش محدود به سنگآهک ها و میانالیههای مارنی
آسماری و توالیهای زیرین آن محدود به بخش  1است .سن به دست آمده برای این
بخش  Priabonianاست (شکل .)4
 برش میشان :در این برش شیل ارغوانی در قاعده حضور دارد .توالیهای زیرین،واحد سنگچینهای گورپی است که بهطور ناپیوسته به سازند پابده میرسد و این
ناپیوستگی را زونبندی های معرفی شده و شیل ارغوانی تأیید میکنند .این برش
شامل دو بخش است:
      -بخش  1با  100متر ستبرا از تناوب سنگآهکهای نازکالیه قهوهای رنگ،
شیل نازکالیه ارغوانی و سنگآهک مارنی .سن این بخش  Priabonianاست و

توالیهای زیرین آن محدود به توالی سازند گورپی است که سن پالئوسن پسین را
نشان میدهند.
       -بخش  2با  62/5متر ستبرا از تناوب سنگآهک  شیلی نازکالیه با مارن
متوسطالیه و شیلهای متوسطالیه قهوهای رنگ .سن این بخش نیز  Priabonianاست
و توالی باالی آن بهطور تدریجی به شیل و سنگآهکهای آسماری محدود میشود.
ستبرای این سازند در این بازه زمانی (ائوسن میانی -باالیی)  162/5متر است شکل (.)4
     چاههایی که واحد سنگچینهای آنها سازند پابده و سازند جهرم است:
 چاه گلخاری :واحد سنگچینهای این چاه در محدوده ائوسن میانی -بخش میانیائوسن باالیی سازند پابده نام دارد و سنگشناسی آن شامل سنگآهک رسی است.
توالیهای زیرین آن (ائوسن پایینی) با سنگشناسی سنگآهک رسی مختص سازند
پابده است که این تدریجی بودن مرز ائوسن پایینی -میانی را نشان میدهد و این
مسئله با مطالعات فسیلی نیز تأیید شده است .توالیهای باالیی آن سازند جهرم
است که سن آن بخش باالیی ائوسن باالیی و سنگشناسی ابتدایی سازند جهرم
سنگآهک رسی است که این نشان از تدریجی بودن تغییر ترکیب سنگی سازند
پابده به جهرم دارد و تا انتهای ائوسن ترکیب سنگی شامل سنگآهک و سنگآهک 
دولومیتی است .توالیهای باالیی سازند جهرم از دید سنگشناختی رخنمون ندارند
ولی با توجه به جایگاه چینهشناسی سازند آسماری معرفی شدهاند .ستبرای توالیهای
ائوسن میانی -باالیی در این چاه   418متر است (شکل .)4
 چاه بینک :4واحد سنگچینهای چاه بینک  4در محدوده ائوسن میانی -بخش میانیائوسن باالیی سازند پابده نام دارد و سنگشناسی آن شامل سنگآهک رسی ،شیل،
سنگآهک است .توالیهای زیرین آن (ائوسن پایینی) با سنگشناسی سنگآهک 
رسی چرتدار نیز سازند پابده است که این تدریجی بودن مرز ائوسن پایینی -میانی
را نشان میدهد و این مسئله با مطالعات فسیلی نیز تأیید شده است .توالیهای باالیی
آن سازند جهرم است که سن آن بخش باالیی ائوسن باالیی و سنگشناسی سازند
جهرم   در این بخش شامل شیل ،سنگآهک  و سنگآهک  رسی است .انتهای
سازند پابده و ابتدای جهرم (مرز پابده -جهرم) از شیل تشکیل شده است که این
نشان از تدریجی بودن تغییر سنگشناسی سازند پابده به جهرم دارد .توالیهای
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باالیی سازند جهرم سنگآهکهای آسماری هستند و مرز جهرم و آسماری نیز
تدریجی است .ستبرای توالیهای ائوسن میانی -باالیی  در این چاه 265 ،متر است
(شکل .)4
     چاهها و برشهایی که واحد سنگچینهای آنها  سازند جهرم است:
 چاه بینالود :سازند جهرم در این محدوده سنی (ائوسن میانی -باالیی) شامل   375متر سنگآهک  نازکالیه تا متوسطالیه است .توالیهای پایینی شامل
سنگآهکهای سازند پابده به سن ائوسن پایینی ( )Ypresianو تواالیهای باالیی
شامل سنگآهکهای سازند آسماری به سن الیگوسن ( )Rupelianاست (شکل .)4
     همانگونه که در بخشهای مربوط به هر چاه و برش اشاره شد ،ستبرای توالیهای
ائوسن میانی -باالیی در یک امتداد خطی از چاه بینالود تا برش اشگر متفاوت است
که به ترتیب ستبرای  150متر (در برش اشگر) کمترین و ستبرای  2650متر (در چاه
بینک) بیشترین ستبرا هستند (شکل .)4
     در بررسی این اختالف ستبرای چاهها و بر شهای مورد مطالعه میتوان به مسائل
زمینساختی حوضه رسوبی اشاره کرد که به نظر میرسد این حوضه در زمان
رسوبگذاری و زمانهای پس از آن از دید زمینساختی فعال بوده است و وجود
گسل کازرون میتواند تأییدی بر این موضوع باشد .این گسل در خاور حوضه جای
دارد.

 -8نتیجهگیری
سازند پاپده (ائوسن میانی -باالیی) در دو مقطع اشگر و میشان به ترتیب دارای 150
و  162/5متر ستبراست .این سازند در دامنه جنوبی کوه میشان از تناوب سنگآهک،
شیل ،سنگآهک مارنی و مارن و در کوه اشگر از تناوب سنگآهک نازکالیه
کرم رنگ و مارنهای نازکالیه تشکیل شده است.
     در برش دامنه جنوبی کوه میشان توالیهای ائوسن پایینی و میانی دیده نشده ا و
توالیهای زیرین آن متعلق به پالئوسن باالیی است  .زیستزونهای زیر تأیید کننده
همین موضوع هستندGloborotalia (Morozovella) velascoensis-Globorotalia:
.(Globanomalina) Pseudomenardii Assemblage Zone

     روزنبران پالنکتون و کفزی شناخته شده در دامنه جنوبی میشان شامل  18جنس
و  8گونه و در مقطع اشگر شامل  24جنس و  10گونه  هستند .بر پایه روزنبران مطالعه
شده سازند پاپده در برش میشان سن ائوسن پسین ( )Priabonianو در برش اشگر سن
ائوسن میانی -پسین ( )Lutetian –Priabonianرا نشان میدهد.
     در این مطالعه 4 ،زون زیستی در محدوده زمانی ائوسن میانی -پسین برشهای
یاد شده   تعیین شد که یک  زیستزون متعلق به دامنه جنوبی میشان (زیستزون
شماره  )4و  3زیستزون متعلق به کوه اشگر است (زیستزونهای 1تا :)3
1) Hantkenina nuttalli Range zone
2) Hantkenina nuttalli Turborotalia cerro-azulensis Interval zone
3)Turborotalia cerro-azulensis Range zone
4)Turborotalia cerro-azulensis/ Hantkenina sp. Assemblage zone

      زیستزون معرفی شده برای برش در دامنه کوه میشان همخوانی کامل با
زیستزون  شماره James & Wynd (1965) 52دارد.
 زیستزون معرفی شده برای برش اشگر نیز به زونبندی
) Toumarkine & Luterbacher (1985نزدیک است.

فرزانه چگنی و همکاران

شکل  -1راه های دسترس به برشهای چینهشناسی مورد مطالعه.
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شکل  -2ستون زیستچینهنگاری سازند پابده (ائوسن میانی -باالیی)در برش میشان.
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شکل  -3ستون زیستچینهنگاری توالی سازند پابده(ائوسن میانی -باالیی) در برش اشگر.

فرزانه چگنی و همکاران
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شکل  -4مقایسه سنگچینهای توالیهای برش اشگر و میشان با چاههای کیلورکریم ،بیبیحکیمه ،گچساران ،بینالود وگلخاری.
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Plate 1

1) Rogoglobogerina sp. Bronnimann, 1952, sample no. Ks2241, Gurpi Formation, Late Cretaceous.
2) Hantkenina sp. Cushman, 1924, sample no. Rp1765, Pabdeh Formation, Middle- Late Eocene (Lutetian-Priabonian)
3) Bulimina sp. d Orbigny, 1886, sample no. Ks2273, Pabdeh Formation, Late Eocene-Oligocene
4) Turborotalia centeralis, Cushman,1928, sample no. Rp1792, Pabdeh Formation, Middle –Late Eocene (BartonianPriabonian)
5) Globanomalina sp. Bolli, 1957, sample no. Rp1792, Pabdeh Formation, Middle- Late Eocene (Lutetian-Priabonian)
6) Morozovella velascoensis Cushman, 1925, sample no. Rp1760, Pabdeh Formation, Middle Eocene.
7) Turborotalia cerroazulensis (Cole, 1928), sample no. Rp1803, Pabdeh Formation, Late Eocene (Priabonian)
8) Heterohelix sp. (Ehrenberg, 1843), sample no. Ks2241, Gurpi Formation, Late Cretaceous
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Plate 2

1) Uvegerina sp. d Orbigny,1886 , sample no. Rp1819, Pabdeh Formation, Late Eocene-Oligocene
2) Globoturancana sp. Cushman, 1937, sample no. Ks2242, Gurpi Formation, Late Cretaceous
3) Globoturancana Lapperenti, Brotzen, 1963, sample no. Ks2241, Gurpi Formation, Late Cretaceous
4) Textularia sp. (Cushman and Bermudez, 1949), sample no. Rp1775, Pabdeh Formation, Late Eocene- Oligocene
5) Radolaria, sample no. Ks2273, Pabdeh Formation, Late Eocene-Oligocene
6) Morozovella lehneri, Cushman and Jarvis, 1929, sample no. Rp1752, Pabdeh Formation, Middle Eocene
(Lutetian- Bartonian)
7) Globoturancana conica White, 1928, sample no. Ks2242, Gurpi Formation, Late Cretaceous.
8) Hantkenina sp. (Cushman, 1924), sample no. Ks2274, Pabdeh Formation, Late Eocene (Priabonian)
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Plate 3

1) Acarinina bullbrooki Bolli, 1957, sample no. Rp1753, Pabdeh Formation, Early-Middle Eocene (Ypresian-Lutetian)
2) Acarinina sp. (subbotina, 1953), sample no. Rp1758, Pabdeh Formation, Early- Middle Eocene (Ypresian -Bartonian)
3) Chiloguembelina sp. Loeblich and Tappan, 1956, sample no. Rp1763, Pabdeh Formation, Middle- Late Eocene
(Bartonian-Priabonian)
4) Globigerinatheka Mexicana, Cushman, 1925, sample no. Rp1760, Pabdeh Formation, Middle Eocene
(Lutetian -Bartonian)
5) Acarinina bullbrooki, Bolli, 1957, sample no. Rp1750, Pabdeh Formation, Early-Middle Eocene (Ypresian-Lutetian)
6) Morozovella cf. lehneri, Cushman and Jarvis, 1929, sample no, Rp1751, Pabdeh Formation, Middle Eocene
(Lutetian -Bartonian)
7) Hantkenina nuttalli Toumarkine, 1981, sample no. Rp1761, Pabdeh Formation, Middle Eocene (Lutetian)
8) Globigerinatheka sp. (Bronnimann, 1952), sample no. Rp1780, Pabdeh Formation, Middle- Late Eocene
(Lutetian -Priabonian)
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Plate 4

1) Turborotalia sp.(Cushman and Bermudez,1949), sample no.Rp1756, Pabdeh Formation, Middle- Late Eocene (Lutetian
-Priabonian)
2) Morozovell sp. (McGowran in Luterbacher,1964), sample no. Rp1745, Pabdeh Formation, Early- Middle Eocene
(Ypresian -Bartonian)
3) Morozovell spinulosa (Cushman,1927 ) , sample no. Rp1759, Pabdeh Formation, Middle Eocene (Lutetian -Bartonian)
4) Nodosaria sp. Lamarck, 1816, sample no. Rp1765, Pabdeh Formation, Middle Eocene -Oligocene
5) Orbulinoides sp. (Cordey, 1968), sample no. Rp1755, Pabdeh Formation, Middle Eocene (Lutetian -Bartonian).
6) Pseudohastigerina sp. (Banner and Blow, 1959), sample no. Rp1792, Pabdeh Formation, Middle- Late Eocene
(Bartonian-Priabonian)
7) Subbotina sp. (Brotzen and Pozaryska, 1961), sample no. Rp1807, Pabdeh Formation, Early Eocene -Oligocene
8) Subbotina sp. (Brotzen and Pozaryska, 1961), sample no. Rp1763, Pabdeh Formation, Early Eocene -Oligocene
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فرزانه چگنی و همکاران

Plate 5

1) Chailoguembelina sp. Loeblich and Tappan, 1956, sample no. Rp1763, Pabdeh Formation, Middle- Late Eocene
(Bartonian-Priabonian)
2) Globotruncana gansseri Bolli, 1951, sample no. Ks2242, Gurpi Formation, Late Cretaceous
3) Heterohelix sp. (Ehrenberg, 1843), sample no. Ks2242, Gurpi Formation, Late Cretaceous
4) Globanomalina pseudomenardii (Bolli, 1957), sample no.Ks2255, Pabdeh Formation, Late Paleocene (Selandian-Thanetian)
5) Morozovella aragonensis, Nuttall, 1930, sample no. Ks1742, Pabdeh Formation, Early Eocene (Ypresian)
6) Globotruncana sturti,de Lapparent,1953, sample no. Ks2242, Gurpi Formation, Late Cretaceous
7) Subbotina Cryptomphala (Glaessner, 1915), sample no. Rp1790, Pabdeh Formation, Middle Eocene –Oligocene
8) Globoturancana sp. Cushman, 1937, sample no. Ks2242, Gurpi Formation, Late Cretaceous
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کتابنگاری
دانشگاه، پايان نامه كارشناسي ارشد، ترشيري در برش تنگ زنجيران  جنوب خاور شيراز- ميكروبيوستراتيگرافي سازندهاي پابده و گورپي و تعيين مرز كرتاسه-1388 ،. س،بهاران
.پيام نور شيراز
. انتشارات سازمان زمينشناسي و اكتشافات معدني كشور،شناسي زاگرس چينه،شناسي ايران زمين-1382 ،. ه،مطيعي
،نامه كارشناسي ارشد پايان، كشكان و شهبازان، ميكروبيوستراتيگرافي سازند پابده در شمال خاور فرو افتادگي دزفول و ارتباط چينه اي آن با سازندهاي تله زنگ-1377 ،. د،نجفي
.دانشگاه تربيت معلم تهران
. دانشگاه اصفهان،نامه کارشناسی ارشد پایان،نگاري سازند جهرم (مقطع تيپ) در ناحيه تنگ آب در جنوب خاور شيرازچينه زيست-1386 ،. ز،نورمحمدی
. دانشگاه شهید بهشتی،نامه کارشناسی ارشد پایان،)نگاري سازند پابده در برش چينه شناسي امامزاده سلطان ابراهيم (شمال باختر شهر ايذهچينه زيست-1388 ،. ن،هداوندخانی
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