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بازنگری چینهشناسی زاگرس -سازند پابده
حسن امیری بختیار*،نسرین هداوندخانی ،خیراهلل نورایی نژاد

مقدمه

در اوایل ترش��یاری مناطق وسيعي از زاگرس با دریایي پیشرونده
پوشیده ش��د .در مناطق ساحلی این دریا سازند تبخيري ساچون ،در
مناطق کمعمق ،س��ازند کربناتی جهرم و در نواحی ژرف ،س��ازند
ش��یلی پابده رس��وب کرده اس��ت .در مطالعات نفتي ،س��ازند پابده
بهعنوان سنگ منش��أ و پتانس��يل بالقوهي مخزني و همچنين به دلیل
قرارگيري آن بين دو مخزن آس��ماري و بنگستان از اهميت ويژهاي
برخ��وردار بوده و از دیدگاههای متفاوتی م��ورد مطالعه قرار گرفته
اس��ت .با توجه ب��ه کارهای اخیر انجام ش��ده روی س��ازند پابده و
مغای��رت آنها ب��ا کارهای قبلی ،بازنگری چینهشناس��ی این س��ازند
پیشنهاد میشود.
 -1موقعیت جغرافیایی برش نمونه

برش نمونه سازند پابده در یال جنوبغربی تاقدیس کوه گورپی
در  34کیلومت��ری شمالش��رقي شهرس��تان اللی واقع ش��ده اس��ت
(شكل .)1-شهرستان اللي از توابع استان خوزستان است .مختصات
جغرافياي��ی قاع��دهي اي��ن برش ش��مال 50 :و ’ 26و  32oو ش��رق:
 47و ’ 13و  40oاست .دسترسي به محل برش نمونه از طریق جادهي
ارتباطی راه آس��فالتهي اللی-آبش��ار آرپناه (محل گردش��گری)،
حدودا ً  4کیلومتر بعد از مدخل ورودی تنگ پابده در جوار روستای
حسینیهي عکاشه امکانپذیر میباشد.
برش نمونه نخس��تين بار در  1948توس��ط آليسون اندازهگيري و
مطالعه ش��ده و س��پس در  1965جیمز و وایند در گ��زارش خود با
عن��وان فرهنگ چینهشناس��ی نواحی مورد توافق کنسرس��یوم نفتی،
چینهشناس��ی سازندهای مزوزوئیک و سنوزوئیک را در سه ناحیهي
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فارس ،خوزستان و لرستان مطالعه كرده و برش نمونهي سازند پابده
را در ي��ال جنوبغربی تاقديس کوه گورپي در تنگ پابده انتخاب
كردند .الزم بهتوضيح اس��ت كه در س��ازند پابده برش نمونهي دو
بخش با عنوان بخش ش��یل ارغوان��ی در قاعده و بخش تلهزنگ در
ميانهي سازند پابده نيز معرفي شده است.
 -2مرز زيرين و باالی برش نمونه

م��رز زيرين اين س��ازند در محل برش نمونه با ش��يل و مارنهاي
سازند گورپي بهصورت همش��يب و در قاعدهي شيل ارغواني قرار
گرفته است.
در ف��ارس جايي كه ش��يل ارغوان��ي وجود ندارد مح��ل مرز در
قاعدهي س��نگ آهكهاي چرتي و در جاييكه ندولهاي فسفات،
دندان ماه��ي و گالكونيت وجود دارد تعيين ميش��ود و در بعضي
محلها با كنگلومراي قاعدهاي و بيتومن تخريبي روي ناپيوس��تگي
انتهاي كرتاس��ه قرار ميگيرد .مرز بااليي سازند پابده در برش نمونه
با سازند آسماري بهصورت همشيب و تدريجي است.
 -3سنگ چینهنگاری

سازند پابده در محل برش نمونه با ضخامت  798/8متر است و بر
اساس تغييرات بارز ليتولوژي به چهار واحد تقسیم ميشود:
 -1-3واحد شيل ارغوانی

این واحد غیررس��می (بخش شيل ارغواني) با ضخامت  140/2متر
از ش��یل و مارنهای ارغوانی تشکیل ش��ده و پایینترین واحد سازند
پابده است.
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 -2-3واحد تناوب مارنی-سنگآهکی

 -4گسترش ناحیهای

ای��ن واحد با ضخامت حدود  75متر بر روی ش��یل ارغوانی قرار
دارد و ش��امل تناوب مارن و س��نگآهك با رخس��ارهي پالژيك
است.

س��ازند پابده یک واحد ش��یلی-مارنی با منش��أ دریایی اس��ت که
در فروافتادگ��ي دزف��ول و محدودهاي از ناحي��هي فارس و همچنين
محدودهاي ازجنوب ناحيهي لرس��تان گس��ترش دارد اما در ناحيهي
فارس و غرب خوزس��تان (زون دش��ت آبادان) به س��ازند كربناتهي
نريتيك جهرم و در جنوبش��رقي و مناطق مركزي ناحيهي لرس��تان
بهصورت بينانگش��تي با س��ازندهاي امي��ران ،تلهزنگ ،كش��كان و
شهبازان جايگزين ميشود.

 -3-3واحد سنگآهکی

این واحد با ضخامت  42/6متر متش��كل از س��نگآهك حاوي
فرآمينيفره��اي پالنكت��ون ف��راوان اس��ت؛ بهط��وري ك��ه بهعنوان
رخسارهي عمیقتر از سازند تلهزنگ درنظر گرفته میشود.

 -5دالیل بازنگری

با توجه به کارهای انجام ش��ده در سالهای اخیر نیاز به بازنگري
 -4-3واحد تناوب سنگآهك رسی و شیل
ای��ن واحد که باالترین بخش س��ازند پابده ب��ا ضخامت  541متر چینهشناسی این سازند كامال ً محرز شده است؛ بهطوریکه مرز زیرین
اس��ت شامل تناوب سنگآهك رسي و شيل با رخسارهي پالژيك این برش که در برش نمونه ،ناپیوس��ته گزارش شده بود در کارهای
می باش��د .رخس��ارهي اين واحد در قس��متهای باالی��ی بهتدريج جدید رس��وبگذاری سازند گورپی ،بدون توقف ،رسوبگذاری
و پیوسته به سازند پابده ثبت شده است .همچنین با توجه به دادههای
کمعمقتر میشود.
جدید و رخسارهي عمیق دريايي این سنگآهکها (كه شباهتي به
رخسارهي كمعمق سازند تلهزنگ ندارد) ،ديگر نميتوان در سازند
پابده بخش سنگآهکی را معادل سازند تلهزنگ درنظر گرفت.
س��ن س��ازند پاب��ده در مح��ل ب��رش نمون��ه ني��ز دس��تخوش
ّ
تغييرات��ي ش��ده؛ بهطوريكه طب��ق یافتههای جدی��د در محدودهي
تتی��س (بايوزونبن��دي ب��ر مبن��اي فرامينيفره��اي پالنكت��ون
 )Laccarino & Premoli Silva; 2003و در س��ازند پاب��ده
زاگ��رس ایران [ ،]2در ارتباط با زونهای زیس��تی ارائه ش��ده برای
س��ن سازند پابده در محل برش نمونهي پالئوسن پسين
سازند پابده،
ّ
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ﻓﺎرس ﺟﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺷﻴﻞ ارﻏﻮاﻧﻲ وﺟﻮد ﻧـﺪارد ﻣﺤـﻞ ﻣـﺮز در ﻗﺎﻋـﺪهي ﺳـﻨﮓ
ارﻏﻮاﻧﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .در
[ ]3هداوندخاني ( ، )1393بايوس��تراتيگرافي س��ازند پابده در زون ایذه (برشهای

ﻫﺎي ﭼﺮﺗﻲ و در ﺟﺎﻳﻲﻛﻪ ﻧﺪولﻫﺎي ﻓﺴﻔﺎت ،دﻧﺪان ﻣﺎﻫﻲ و ﮔﻼﻛﻮﻧﻴﺖ وﺟﻮد دارد ﺗﻌﻴـﻴﻦ ﻣـﻲﺷـﻮد و در

ﻲ ﻣﺤﻞﻫﺎ ﺑﺎ ﻛﻨﮕﻠﻮﻣﺮاي ﻗﺎﻋﺪهاي و ﺑﻴﺘﻮﻣﻦ ﺗﺨﺮﻳﺒﻲ روي ﻧﺎﭘﻴﻮﺳﺘﮕﻲ اﻧﺘﻬﺎي ﻛﺮﺗﺎﺳﻪ ﻗﺮار ﻣـﻲﮔﻴـﺮد .ﻣـﺮز

ﻲ ﺳﺎزﻧﺪ ﭘﺎﺑﺪه در ﺑﺮش ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺎ ﺳﺎزﻧﺪ آﺳﻤﺎري ﺑﻪﺻﻮرت ﻫﻢﺷﻴﺐ و ﺗﺪرﻳﺠﻲ اﺳﺖ.
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