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1-پیشنوشتار
میشود ديده زاگرس در گستردهای حوضه در بااليی میانی- ائوسن توالیهای
سازند پابده در حوضه زاگرس از  دارد. نام پابده سازند ژرف، بخشهای در که
است نهشته شده )منطقه لرستان( الیگوسن و حتی میوسن آغازی تا پالئوسن
اين سازند به دلیل داشتن سنگ منشأ، اهمیت ويژهای  .)1388 )هداوندخانی،
زاگرس  پژوهشگرانی که اين سازند را در نقاط مختلف مطالعات نفتی دارد. در
متفاوتی برای آن پیشنهاد  ستبراهای کم و بیش مطالعه کردهاند، رخساره، سن و
زونهاي زيستی محلی را در آن مشخص  کردهاند و از ديد زيستچینهنگاری،
مواردی معادل زونهای زيستی  در مواردی منطبق و در و معرفی کردهاند که
 ،Wynd زيستی خارج از زونبندیهای است. Wynd (1965) توسط ارائه
روی سازند تاکنون مطالعات چندانی بر پايه زونبندیهای زيستی جديد
برش  2 در سبب شده است تا پابده انجام نشده است. کمبود چنین مطالعاتی
بررسی مورد بااليی( میانی- )ائوسن پابده سازند توالیهای از بخشی چینهشناسی

قرارگیرد.

2-پیشینه و تاریخچهپژوهش
توسط بار مطالعه سازند پابده و معرفي آن به عنوان سازند براي اولین
Wynd (1965)،66 زيستزون James & Wynd (1965)صورتگرفت.همچنین

به  که از زيستزون 41 تا 66 متعلق کرد توصیف را سنوزويیك تا ترياس از
سنوزويیك است.از اينزيستزونها،  زونهایتجمعی41تا54متعلقبهسازند
هستند. بااليی میانی- ائوسن محدوده به متعلق 52 و 47 شماره زونهای و پابده
همچنین نجفي)1377(میكروبیوستراتیگرافي سازند پابده در شمالخاور فروافتادگي 
دزفول و ارتباط چینهاي آنرا باسازندهاي تلهزنگ، کشكان و شهبازان بررسي کرده 
است که 14 زيستزونشناسايي شده در اين برش،سن پالئوسن پیشین تا الیگوسن 
زنجبران برش در پابده سازند زيستچینهنگاری مطالعات نشان ميدهند. پیشین را

پی در را زيستزون 15 معرفی پالنكتون، روزنبران پايه بر شیراز( )جنوبخاور
داشتوسنآنپالئوسنپیشینتاالیگوسنپیشینتعیینشد.بخشابتدايیدانیندر
اينمطالعهديدهنشدهاستکهاحتماألايننبودچینهایمربوطبهکوهزايیالرامید

است)بهاران،1388(.
خاور جنوب در تنگآب ناحیه در جهرم سازند زيستچینهنگاری     
مطالعه اين در گرفت. قرار بررسی مورد )1386( نورمحمدی توسط شیراز
يك و پابده( سازند کفزی رخسارههای )معادل جهرم سازند تیپ مقطع
گرفته قرار بررسی مورد چینهنگاری ديد از 1 شماره کرباسی نام به چاه

است.
زيستچینهنگاری سازند پابده در برش چینهشناسیامامزاده سلطان ابراهیم )شمال
به منظور مطالعه اين در شد. بررسی )1388( هداوندخانی توسط باختر شهر ايذه(
زونبندی زيستی سازند پابده بر پايه روزنبران پالنكتونی و زونبندیهای زيستی 
جديد،يك برش چینهشناسی در شمال امامزاده سلطان ابراهیم در تاقديس کمستان 
مطالعه شد.ستبرایسازند پابده در اين برش 548 متربودو از ديد سنگشناسی به4 
واحد شیلی) 133متر(، مارنی –آهكی)113متر(، آهكی ) 106متر( و آهكی-مارنی 

) 196متر( تقسیم شد.

3-موقعیت جغرافیایی و راه دسترسی به برشهای موردمطالعه
برشهایچینهشناسیموردمطالعهدرپهنهايذهقراردارند.برشمیشاندرتنگنامه
)دامنهجنوبیکوهمیشان(درپیراموندوگنبدانوبرشاشگردرشمالخاوربهبهان
میشان کوه جنوبی دامنه قاعده جغرافیايی مختصات دارد. جای دهدشت( )خاور
'E 50°80و 'N30°50 ومختصاتجغرافیايیقاعدهاشگر 'E 50°85و" N 30°90'12و

دسترسیبهآنازراهجادهبهبهان-دوگنبدانودوگنبدان-دهدشتامكانپذيراست 
)شكل1(.
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4-روشمطالعه
دراينپژوهش،480عددمقطعنازکتهیهشدهازنمونههایسنگیبرشهایکوه
میشانوکوهاشگردرمديريتاکتشافشرکتملینفتايرانبااستفادهازمنابعیمانند 
Loeblich & Tappan (1964 & 1988(وCaron (1983 & 1989( ،Postuma (1971)

وگزارشاتموجوددرشرکتنفتموردبررسیقرارگرفت.

5-سنگچینهنگاریسازندپابده )ائوسنمیانی_ باالیی(دربرشهای
موردمطالعه

دو بخش غیررسمي  سازند پابده در برش الگو از ديد سنگچینهنگاری داراي
و بخش سنگآهكهاي چرتي است که روي شیلهاي ارغواني به عنوان قاعده
ناحیه فارس ممتد نیست  قرار ميگیرند. بخش شیل ارغواني در شیلهاي ارغواني
ديده میانی ائوسن توالیهای میشان کوه جنوبی دامنه در برش .)1382 )مطیعي،
از شیل ارغواني تشخیص  اليهای بااليی، ائوسن توالیهای قاعده در نمیشود و
در شدهاند. اين تشكیل بخش 2 از خود بخش اين توالیهای و است داده شده
میشود، ديده میانی ائوسن توالیهای اينكه بر افزون اشگر کوه در است حالی
تشكیل دو بخش از نیز بخش اين توالیهای و است نشده ديده ارغوانی شیل

شدهاند.
5-1.بخش1دربرشمیشان

شیل قهوهای، نازکاليه سنگآهكهای تناوب از ستبرا متر 100 با بخش اين
بخش اين سن است. شده تشكیل مارنی سنگآهك و ارغوانی نازکاليه
بهتوالیسازندگورپیهستندکه Priabonianاستوتوالیهایزيرينآنمحدود

سنپالئوسنپسینرانشانمیدهند.
5-2.بخش2دربرشمیشان

اينبخشبا5 /62مترستبراازتناوبسنگآهكشیلینازکاليهبامارنمتوسطاليه
وشیلهایمتوسطاليهقهوهایرنگتشكیلشدهاست.سنآنPriabonianاستو
توالیباالیآنآسماریبهطورتدريجیبهشیلوسنگآهكهایمحدودمیشود.

5-3.بخش1برشاشگر
اينبخشبا100مترستبراازتناوبسنگآهكنازکاليهکرمرنگومارنهای
نازکاليهتشكیلشدهاست.سناينبخش Lutetian-Bartonianاستوتوالیهای
زيرينآنمحدودبهتوالیهایائوسنزيرينهستندوبهطورتدريجیبهائوسنمیانی

رسیدهاند.
5-4.بخش2دربرشاشگر

اينبخشباستبرای50مترازسنگآهكنازکاليهکرمرنگتشكیلشدهاستکه
توالیهایبااليیاينبخشمحدودبهسنگآهكهاومیاناليههایمارنیآسماری
وتوالیهایزيرينآنمحدودبهبخش1است.سنبهدستآمدهبرایاينبخش

Priabonianاست.

6-زیستچینهنگاری
ارائه شده  زيستزونبندی پالئوژن در حوضه تتیس توسط افراد مختلفي
بااليی میانی- ائوسن توالیهای پژوهش براي زيستزونبندی است. در اين
است شده سعی ولی شده، استفاده زيستزونبندهاي مختلفی  از )سازند پابده(
از ازهمینرو بیانشود. اينمطالعه تطابقدر برای نزديكترينزيستزونبندی
زيستزونبندیToumarkine & Luterbacher (1985)برایزونبندیبرشاشگر
واززونبندیJames & Wynd (1965)برایزيستزونبندیبرشمیشاناستفاده

شدهاست.
6-1.زیستزونبندیبرشمیشان

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

52 شماره زون با که شد تعیین معرفی زيستی زون يك میشان، کوه جنوبی
James & Wynd (1965)همخوانیکاملداردوعبارتاستاز:

.Globorotalia (Turborotalia) cerroazulensis / Hantkenina sp. Assemblage zone

 Globorotalia (Turborotalia)اينزونباظهوروانقراضهمزمانجنسوگونه
زون اين زيرين زيستزون میشود. مشخص cerroazulensis& Hantkenina sp.

درمطالعاتJames & Wynd (1965)شماره47استودربرشمیشانزيستزون
 Globorotalia(Morozovella)velascoensis/Globorotalia(Globanomalina) 

James & Wynd (1965)41معادل بازيستزون pseudomenardii Assemblage zone 

استکهاينخوددلیليكناپیوستگیدرمرزپالئوسن-ائوسناست.زونزيستی
بااليیآندرزونبندیJames & Wynd (1965)زونشماره54است.بهدلیلاينكه
اينزون)وهیچزونديگری(در10مترباالیمحدودهموردمطالعهتشخیصداده
نشدهاستودرستونزونبندیبرشمیشانازآننامبردهنشدهاست)شكل2(.

پسین آن ائوسـن سـن و متر 162/5 زيستـی زون اين ستبـرای   
به میتوان زون اين در موجود پالنكتون فسیلهای از است. )Priabonian(
و Turborotalia centeralis Cushman, Globanomalina sp., Subbotina sp.,

 Turborotalia cerroazulensis (Cole)وازفسیلهایکفزیاينزونمیتوانبه

کرد اشاره Bulimina sp. و Textularia sp.،Uvegerina sp. های جنس
.)Pl.1, figs. 3, 4, 7, 5; Pl. 2, figs.1, 4, 5; Pl.4, Fig.7(

6-2.زیستزونبندیمقطعاشگر
بابررسیتوالیهایائوسنمیانی-بااليیدرکوهاشگر،3زونزيستیمعرفیشده
است.اينزيستزونهابازونبندیToumarkine & Luterbacher (1985)نزديكی

بیشتریدارندوعبارتنداز:
1. Hantkenina nuttalli Range Zone

2. Globorotalia (Turborotalia) cerroazulensis – Hantkenina nuttalli   Interval   zone

3. Globorotalia (Turborotalia) cerroazulensis Range Zone

 Hantkenina nuttalli Range Zone :1

در میشود. مشخص Hantkenina nuttalli انقراض و ظهور با زون اين
آن زيرين زيستی زون Toumarkine & Luterbacher (1985) زونبندی
 Acarinina PentacamerataInterval zoneاستولیدرزونبندیبرشاشگرزون

آن پايینی زون بلكه است نشده داده تشخیص A. Pentacamerata Interva zone

Globorotalia (Morozovella) aragonensis Interval zoneديدهشدهاست يعنی
نام به بینابینی زون يك آن بااليی زون و بوده Rang zone يك مطالعه اين در که
  Globorotalia (Turborotalia) cerroazulensis – Hantkenina nuttalli Interval zone

ائوسن از ترتیب به Toumarkine & Luterbacher (1985) زونبندی در که است
میانیبهسویائوسنپسینشاملزونهایزيراست)شكل3(:

Globigerinathkeka subconglobata Concurrent Rang zone

Globorotalia (Morozovella) lehneri Interval zone

Orbulinoides beckmanni Total Rang zone

Truncorotaloides rohri Interval zone

Globigerinatheka semiinvoluta Interval zone

اين در موجود فسیلهای از است. متر 40 به نزديك زيستزون اين ستبرای     
زيستزونمیتوانبهمواردزيراشارهکرد:

Morozovella lehneri Cushman and Jarvis, Pseudohastigerina sp., Acarinina 

bullbrooki Bolli, Globigerinatheka mexicana Cushman, Hantkenina sp., 

Hantkenina nuttalli Toumarkine, Morozovell sp., Turborotalia sp., 
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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)

اينزيستزونسنائوسنمیانی)Lutetian( رانشانمیدهد.
 Globorotalia (Turborotalia) cerroazulensis – Hantkenina nuttalli  .2

Interval zone

اينزونزيستیدرمطالعهبرشاشگرمیانHantkenina nuttalli Range zone در
در است. قرارگرفته باال در Turborotalia cerroazulensis Range Zone و پايین
زونبندیToumarkine & Luterbacher (1985)اينزونزيستیبهترتیبازائوسن

میانیبهسویائوسنپسینشاملزونهایزيراست)شكل3(:
Globigerinathkeka subconglobata Concurrent Rang zone

Globorotalia (Morozovella) lehneri Interval zone
Orbulinoides beckmanni Total Rang zone

Truncorotaloides rohri Interval zone

Globigerinatheka semiinvoluta Interval zone

ستبرایاينزيستزوننیزنزديكبه40متروسنتعیینشدهبرایآنائوسنمیانی
)Bartonian(است.ازفسیلهایپالنكتونهمراهاينزيستزونمیتوانبهفسیلهای

زيراشارهکرد.
Globorotalia (Globanomalina) sp., Globigerinatheka sp., Hantkenina sp.,  

Globorotalia (Morozovella) sp., Orbulinoides sp., Pseudohastigerina sp., 

Subbotina sp., Subbotina cryptomphala (Glaessner), Globorotalia 

(Turborotalia) sp., Chailoguembelina sp., Turborotalia cerroazulensis 

(Cole),  Turborotalia  centeralis Cushman, Acarinina sp., Morozovella 

lehneri Cushman and  Jarvis, Globigerinatheka Mexicana Cushman, 

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).

تنهافسیلکفزیاينزونزيستی.Nodosaria spاست.
G loborotalia (Turborotalia) cerroazulensis Range zone :3

 Globorotalia (Turborotalia) گونه انقراض و ظهور با زيستزون اين
پسین ائوسن )Priabonian( زيستزون اين سن میشود. مشخص cerroazulensis

وستبرایآننزديكبه70متراست.
 Turborotalia cerroazulensis – اشگر برش در زيستزون اين زيرين زون     
 Hantkenina nuttalli Interval zoneاستوزونبااليیآنبهعلتمحدودبودن

زونبندی در ولی نشده داده تشخیص پژوهش اين در الیگوسن توالی
Assemblage zone زيستزون ،Toumarkine & Luterbacher (1985)

Cassigerinella chipolensis/ Pseudohastigerina micraقراردارد)شكل3(.

روزنبران پالنكتونموجوددراينزيستزونبهشرحزيرهستند:
Globanomalina  sp., Globigerinatheka sp., Chailoguembelina sp., 

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).

روزنبرانکفزی.Uvegerina spو .Nodosaria sp دراينزيستزونديدهشدند.

چاههای با میشان و اشگر برشهای سنگی چینهنگاری تطابق -7
کیلورکریم،بیبیحکیمه،گچساران،بینالود،بینک4وگلخاری

پابدهدرهمهبرشهایموردمطالعهوچاههای انجامشده،سازند طبقبررسیهای
موردمقايسهتشخیصدادهشدهاست.تنهادرچاهبینالوداينسازندباسازندجهرم

جايگزينشدهاستودربخشهایباالیچاهبینك4وگلخاری،سازندجهرمرا
پابدهوجوددارد بیشترچاههاوبرشهاسازند بهعبارتديگردر نیزمیتوانديد.

)شكل4(.
7-1.سازندپابده

اينسازندکهمختصنواحیژرفدرياست،ازشیل،مارنوآهكهایرسیغالباً
خاکستریوکرمتشكیلشدهاست.گسترشاينسازندرادرسراسرزمانائوسن
میانی-بااليیدرچاههایبیبیحكیمه،کیلورکريم،گچسارانوتابخشهایمیانی

ائوسنبااليیچاههایبینك4وگلخاریمیتوانديد.
Wynd (1965)براينباوراستکهقاعدهسازندهپابدهدربرخینواحیشامل
با بهلرستانوبخشهايیازخوزستانمیشود. شیلهایارغوانیاستکهمحدود
میشانديده برش تنهادر پابده ارغوانیسازند انجامشده،شیل مطالعات  به توجه
شدهودرديگرچاههاوبرشهاايناليهارغوانیرنگديدهنشدهاست.همچنین
برشمیشانتنهابرشیاستکهدراينمطالعهبینائوسنپايینیومیانیناپیوستگی
داردودرديگربرشهاناپیوستگیديدهنشدهاستوتوالیهایزيرينائوسنمیانی-
بااليیبرشمیشانبهسازندگورپیمیرسدوايندرحالیاستکهدرديگربرشها
توالیهایزيرينسازندپابدهنامدارد.حالبهتوصیفچاههاوبرشهايیکهواحد
سنگچینهایآنهاتنهاسازندپابدهاستپرداختهمیشود؛سپسچاههاوبرشهايی
کهواحدسنگچینهایپابدهوجهرمراهمزماندارندودرپايانچاههاوبرشهايی

کهتنهاازسازندجهرمتشكیلشدهاندشرحدادهمیشوند.
چاههاوبرشهايیکهواحدسنگچینهایآنهاسازندپابدهاست.

-چاهگچساران:ترکیبسنگیاينسازنددرمحدودهائوسنمیانی-بااليیدرچاه
گچسارانشاملسنگآهكرسیيكنواختاستکهمیكروفسیلهایپالنكتونیك
)ائوسن توالیهایزيرينآن دارد. نام پابده اينواحدسنگی،سازند نشانمیدهد
پايینی(نیزدنبالهسازندپابدهاستواينتدريجیبودنمرزائوسنپايینی-میانیرا
نشانمیدهدگفتنیاستکهاينمسئلهبامطالعاتفسیلیهمخوانیدارد.ستبرایاين
سازنددراينبازهزمانیائوسنمیانی-بااليی،378متراستوتوالیهایبااليیآن

بهقاعدهسازندآسماریمیرسند)شكل4(.
در بااليی میانی- ائوسن محدوده در سازند اين سنگی ترکیب کیلورکریم: چاه -

در و شیل از میاناليههايی با همراه رسی سنگآهك شامل کیلورکريم چاه
سنگآهك از توالیهايی با و است سنگآهك از میاناليهای بااليی بخش
سازند ديگر، عبارت به میرسد. بااليی( )توالیهای آسماری سازند به دولومیتی
آن زيرين توالیهای میشود. محدود آسماری سازند به تدريجی بهطور پابده
ائوسن مرز بودن تدريجی اين که است پابده سازند مختص پايینی( )ائوسن
شده تأيید نیز فسیلی مطالعات با مسئله اين و میدهد نشان را میانی پايینی-
است متر 310 بااليی، میانی- ائوسن زمانی بازه در سازند اين ستبرای است.

)شكل4(.
بااليی،شامل میانی- ائوسن اينمحدودهسنی پابدهدر سازند -چاهبیبیحکیمه:

200مترمارننازکاليهقهوهایرنگاست.توالیهایپايینیشاملسنگآهكهای
سازندپابدهبهسنائوسنپايینی)Ypresian(وتوالیهایبااليیشاملسنگآهكهای

قاعدهسازندآسماریبهسنالیگوسن)Rupelian(است.
توالیهایائوسنمیانی-بااليیشامل1بخشاستکهاينبخشتناوبیاست
ازسنگآهكهایمارنینازکاليهقهوهایرنگبهستبرای200مترکهمطالعات

فسیلیسنآنراLutetian-Priabonianنشانمیدهند)شكل4(.
-برشاشگر:سازندپابدهدراينمحدودهسنی)ائوسنمیانی-بااليی(شامل150متر

مارننازکاليهقهوهایرنگاست.توالیهایپايینیشاملسنگآهكهایسازند
سنگآهكهای شامل بااليی توالیهای و )Ypresian( پايینی ائوسن سن به پابده
قاعدهسازندآسماریبهسنالیگوسن)Rupelian(است.اينبرششاملدوبخش
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استکهعبارتنداز:
-بخش1با100مترستبراازتناوبسنگآهكنازکاليهکرمرنگومارنهای
نازکاليهتشكیلشدهاست.سناينبخشLutetian-Bartonianاستوتوالیهای
زيرينآنمحدودبهتوالیهایائوسنزيريناستکهبهطورتدريجیبهائوسنمیانی

رسیدهاست.
-بخش2آنباستبرای50مترازسنگآهكنازکاليهکرمرنگتشكیلشده
استکهتوالیهایبااليیاينبخشمحدودبهسنگآهكهاومیاناليههایمارنی
آسماریوتوالیهایزيرينآنمحدودبهبخش1است.سنبهدستآمدهبرایاين

بخشPriabonianاست)شكل4(.
-برشمیشان:دراينبرششیلارغوانیدرقاعدهحضوردارد.توالیهایزيرين،

اين و پابدهمیرسد بهسازند ناپیوسته بهطور واحدسنگچینهایگورپیاستکه
برش اين میکنند. تأيید ارغوانی شیل و معرفیشده های زونبندی را ناپیوستگی

شاملدوبخشاست:
-بخش1با100مترستبراازتناوبسنگآهكهاینازکاليهقهوهایرنگ،
و است Priabonian بخش اين مارنی.سن وسنگآهك ارغوانی نازکاليه شیل
توالیهایزيرينآنمحدودبهتوالیسازندگورپیاستکهسنپالئوسنپسینرا

نشانمیدهند.
مارن با نازکاليه شیلی سنگآهك تناوب از ستبرا متر 62/5 با 2 بخش -     
متوسطاليهوشیلهایمتوسطاليهقهوهایرنگ.سناينبخشنیزPriabonianاست
وتوالیباالیآنبهطورتدريجیبهشیلوسنگآهكهایآسماریمحدودمیشود.
ستبرایاينسازنددراينبازهزمانی)ائوسنمیانی-بااليی(162/5متراستشكل)4(.

چاههايیکهواحدسنگچینهایآنهاسازندپابدهوسازندجهرماست:
-چاهگلخاری:واحدسنگچینهایاينچاهدرمحدودهائوسنمیانی-بخشمیانی

ائوسنبااليیسازندپابدهنامداردوسنگشناسیآنشاملسنگآهكرسیاست.
توالیهایزيرينآن)ائوسنپايینی(باسنگشناسیسنگآهكرسیمختصسازند
اين و نشانمیدهد را میانی پايینی- ائوسن مرز بودن تدريجی اين استکه پابده
جهرم سازند آن بااليی توالیهای است. شده تأيید نیز فسیلی مطالعات با مسئله
جهرم سازند ابتدايی سنگشناسی و بااليی ائوسن بااليی بخش آن سن که است
ترکیبسنگیسازند تغییر بودن تدريجی از نشان اين سنگآهكرسیاستکه
پابدهبهجهرمداردوتاانتهایائوسنترکیبسنگیشاملسنگآهكوسنگآهك
دولومیتیاست.توالیهایبااليیسازندجهرمازديدسنگشناختیرخنمونندارند
ولیباتوجهبهجايگاهچینهشناسیسازندآسماریمعرفیشدهاند.ستبرایتوالیهای

ائوسنمیانی-بااليیدراينچاه418متراست)شكل4(.
-چاهبینک4:واحدسنگچینهایچاهبینك4درمحدودهائوسنمیانی-بخشمیانی

ائوسنبااليیسازندپابدهنامداردوسنگشناسیآنشاملسنگآهكرسی،شیل،
سنگآهكاست.توالیهایزيرينآن)ائوسنپايینی(باسنگشناسیسنگآهك
رسیچرتدارنیزسازندپابدهاستکهاينتدريجیبودنمرزائوسنپايینی-میانی
رانشانمیدهدواينمسئلهبامطالعاتفسیلینیزتأيیدشدهاست.توالیهایبااليی
آنسازندجهرماستکهسنآنبخشبااليیائوسنبااليیوسنگشناسیسازند
انتهای است. رسی سنگآهك و سنگآهك شیل، شامل بخش اين در  جهرم
اين استکه تشكیلشده ازشیل پابده-جهرم( )مرز ابتدایجهرم و پابده سازند
توالیهای دارد. جهرم به پابده سازند سنگشناسی تغییر بودن تدريجی از نشان

نیز آسماری و جهرم مرز و هستند آسماری سنگآهكهای جهرم سازند بااليی
تدريجیاست.ستبرایتوالیهایائوسنمیانی-بااليیدراينچاه،265متراست

)شكل4(.
چاههاوبرشهايیکهواحدسنگچینهایآنهاسازندجهرماست:

شامل بااليی( میانی- )ائوسن سنی محدوده اين در جهرم سازند بینالود: چاه -

شامل پايینی توالیهای است. متوسطاليه تا نازکاليه سنگآهك متر 375
بااليی تواالیهای و )Ypresian( پايینی ائوسن بهسن پابده سازند سنگآهكهای
شاملسنگآهكهایسازندآسماریبهسنالیگوسن)Rupelian(است)شكل4(.
همانگونهکهدربخشهایمربوطبههرچاهوبرشاشارهشد،ستبرایتوالیهای
ائوسنمیانی-بااليیدريكامتدادخطیازچاهبینالودتابرشاشگرمتفاوتاست
کهبهترتیبستبرای150متر)دربرشاشگر(کمترينوستبرای2650متر)درچاه

بینك(بیشترينستبراهستند)شكل4(.
دربررسیايناختالفستبرایچاههاوبرشهایموردمطالعهمیتوانبهمسائل
زمان در حوضه اين میرسد نظر به که کرد اشاره رسوبی حوضه زمینساختی
رسوبگذاریوزمانهایپسازآنازديدزمینساختیفعالبودهاستووجود
گسلکازرونمیتواندتأيیدیبراينموضوعباشد.اينگسلدرخاورحوضهجای

دارد.
 

8-نتیجهگیری
سازندپاپده)ائوسنمیانی-بااليی(دردومقطعاشگرومیشانبهترتیبدارای150
و162/5مترستبراست.اينسازنددردامنهجنوبیکوهمیشانازتناوبسنگآهك،
نازکاليه تناوبسنگآهك از مارنیومارنودرکوهاشگر شیل،سنگآهك

کرمرنگومارنهاینازکاليهتشكیلشدهاست.
دربرشدامنهجنوبیکوهمیشانتوالیهایائوسنپايینیومیانیديدهنشدهاو
توالیهایزيرينآنمتعلقبهپالئوسنبااليیاست.زيستزونهایزيرتأيیدکننده
 Globorotalia (Morozovella) velascoensis-Globorotalia:هستند موضوع همین

   .(Globanomalina) Pseudomenardii Assemblage Zone

روزنبرانپالنكتونوکفزیشناختهشدهدردامنهجنوبیمیشانشامل18جنس
و8گونهودرمقطعاشگرشامل24جنسو10گونههستند. برپايهروزنبرانمطالعه
شدهسازندپاپدهدربرشمیشانسنائوسنپسین)Priabonian( ودربرشاشگرسن

ائوسنمیانی-پسین )Lutetian –Priabonian(رانشانمیدهد.
دراينمطالعه،4زونزيستی درمحدودهزمانیائوسنمیانی-پسینبرشهای
)زيستزون میشان جنوبی دامنه به متعلق زيستزون يك که شد تعیین  شده ياد

شماره4(و3زيستزونمتعلقبهکوهاشگراست)زيستزونهای1تا3(:
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

با کامل همخوانی میشان کوه دامنه در برش برای شده معرفی زيستزون     
زيستزونشمارهJames & Wynd(1965) 52 دارد.

زونبندی به نیز اشگر برش برای شده معرفی زيستزون 
Toumarkine & Luterbacher (1985)نزديكاست.
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شكل1-راههایدسترسبهبرشهایچینهشناسیموردمطالعه.
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شاشگر.
تچینهنگاریتوالیسازندپابده)ائوسنمیانی-بااليی(دربر

شكل3-ستونزيس
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شكل4-مقايسهسنگچینهایتوالیهایبرشاشگرومیشانباچاههایکیلورکريم،بیبیحكیمه،گچساران،بینالودوگلخاری.
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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 (Bartonian-

Priabonian)

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 

Plate 1
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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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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 

Plate 5
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