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مقاالت تحلیلي-كاربردي

مقدمه

در اوایل ترش��یاری مناطق وسیعي از زاگرس با دریایي پیشرونده 
پوشیده ش��د. در مناطق ساحلی این دریا سازند تبخیري ساچون، در 
مناطق کم  عمق، س��ازند کربناتی جهرم و در نواحی ژرف، س��ازند 
ش��یلی پابده رس��وب کرده اس��ت. در مطالعات نفتي، س��ازند پابده 
به  عنوان سنگ منش��أ و پتانس��یل بالقوه  ي مخزني و همچنین به دلیل 
قرارگیري آن بین دو مخزن آس��ماري و بنگستان از اهمیت ویژه  اي 
برخ��وردار بوده و از دیدگاه  های 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 چینه  شناس��ی این س��ازند 

پیشنهاد می  شود.

1- موقعیت جغرافیایی برش نمونه

برش نمونه سازند پابده در یال جنوب  غربی تاقدیس کوه گورپی 
 در 34 کیلومت��ری شمال  ش��رقي شهرس��تان اللی واقع ش��ده اس��ت 
)شکل-1(. شهرستان اللي از توابع استان خوزستان است. مختصات 
 جغرافیای��ی قاع��ده  ي ای��ن برش ش��مال: 50 و ’26 و 32o و ش��رق:

47 و ’13 و 40o است. دسترسي به محل برش نمونه از طریق جاده  ي 
ارتباطی راه آس��فالته  ي اللی-آبش��ار آرپناه )محل گردش��گری(، 
حدوداً 4 کیلومتر بعد از مدخل ورودی تنگ پابده در جوار روستای 

حسینیه  ي عکاشه امکان  پذیر می  باشد.
برش نمونه نخس��تین بار در 1948 توس��ط آلیسون اندازه  گیري و 
مطالعه ش��ده و س��پس در 1965 جیمز و وایند در گ��زارش خود با 
عن��وان فرهنگ چینه  شناس��ی نواحی مورد توافق کنسرس��یوم نفتی، 
چینه  شناس��ی سازندهای مزوزوئیك و سنوزوئیك را در سه ناحیه  ي 

فارس، خوزستان و لرستان مطالعه کرده و برش نمونه  ي سازند پابده 
را در ی��ال جنوب  غربی تاقدیس کوه گورپي در تنگ پابده انتخاب 
کردند. الزم به  توضیح اس��ت که در س��ازند پابده برش نمونه  ي دو 
بخش با عنوان بخش ش��یل ارغوان��ی در قاعده  و بخش تله  زنگ در 

میانه  ي سازند پابده نیز معرفي شده است.

2- مرز زیرین و باالی برش نمونه

م��رز زیرین این س��ازند در محل برش نمونه با ش��یل و مارن  هاي 
سازند گورپي به  صورت هم  ش��یب و در قاعده  ي شیل ارغواني قرار 

گرفته است.
در ف��ارس جایي که ش��یل ارغوان��ي وجود ندارد مح��ل مرز در 
قاعده  ي س��نگ آهك  هاي چرتي و در جایي  که ندول  هاي فسفات، 
دندان ماه��ي و گالکونیت وجود دارد تعیین مي  ش��ود و در بعضي 
محل  ها با کنگلومراي قاعده  اي و بیتومن تخریبي روي ناپیوس��تگي 
انتهاي کرتاس��ه قرار مي  گیرد. مرز باالیي سازند پابده در برش نمونه 

با سازند آسماري به  صورت هم  شیب و تدریجي است.

3- سنگ چینه  نگاری

سازند پابده در محل برش نمونه با ضخامت 798/8 متر است و بر 
اساس تغییرات بارز لیتولوژي به چهار واحد تقسیم مي  شود:

3-1- واحد شیل ارغوانی

این واحد غیررس��می )بخش شیل ارغواني( با ضخامت 140/2 متر 
از ش��یل و مارن  های ارغوانی تشکیل ش��ده و پایین  ترین واحد سازند 

پابده است.
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3-2- واحد تناوب مارنی-سنگ  آهکی

ای��ن واحد با ضخامت حدود 75 متر بر روی ش��یل ارغوانی قرار 
دارد و ش��امل تناوب مارن و س��نگ  آهك با رخس��اره  ي پالژیك 

است.

3-3- واحد سنگ  آهکی

این واحد با ضخامت 42/6 متر متش��کل از س��نگ  آهك حاوي 
فرآمینیفره��اي پالنکت��ون ف��راوان اس��ت؛ به  ط��وري ک��ه به  عنوان 

رخساره  ي عمیق  تر از سازند تله  زنگ درنظر گرفته می  شود.

3-4- واحد تناوب سنگ  آهك رسی و شیل

ای��ن واحد که باالترین بخش س��ازند پابده ب��ا ضخامت 541 متر 
اس��ت شامل تناوب سنگ  آهك رسي و شیل با رخساره  ي   پالژیك 
می باش��د. رخس��اره  ي این واحد در قس��مت  های باالی��ی به  تدریج 

کم  عمق  تر می  شود.

4- گسترش ناحیه  ای

س��ازند پابده یك واحد ش��یلی-مارنی با منش��أ دریایی اس��ت که 
در فروافتادگ��ي دزف��ول و محدوده  اي از ناحی��ه  ي فارس و همچنین 
محدوده  اي ازجنوب ناحیه  ي لرس��تان گس��ترش دارد اما در ناحیه  ي 
فارس و غرب خوزس��تان )زون دش��ت آبادان( به س��ازند کربناته  ي 
نریتیك جهرم و در جنوب  ش��رقي و مناطق مرکزي ناحیه  ي لرس��تان 
به  صورت بین  انگش��تي با س��ازندهاي امی��ران، تله  زنگ، کش��کان و 

شهبازان جایگزین مي  شود.

5- دالیل بازنگری

با توجه به کارهای انجام ش��ده در سال  های اخیر نیاز به بازنگري 
چینه  شناسی این سازند کامالً محرز شده است؛ به  طوری  که مرز زیرین 
این برش که در برش نمونه، ناپیوس��ته گزارش شده بود در کارهای 
جدید رس��وب  گذاری سازند گورپی، بدون توقف، رسوب  گذاری 
و پیوسته به سازند پابده ثبت شده است. همچنین با توجه به داده  های 
جدید و رخساره  ي عمیق دریایي این سنگ  آهك  ها )که شباهتي به 
رخساره  ي کم  عمق سازند تله  زنگ ندارد(، دیگر نمي  توان در سازند 

پابده بخش سنگ  آهکی را معادل سازند تله  زنگ درنظر گرفت.
س��ّن س��ازند پاب��ده در مح��ل ب��رش نمون��ه نی��ز دس��ت  خوش 
تغییرات��ي ش��ده؛ به  طوري  که طب��ق یافته  های جدی��د در محدوده  ي 
پالنکت��ون فرامینیفره��اي  مبن��اي  ب��ر  )بایوزون  بن��دي   تتی��س 

پاب��ده  س��ازند  در  و   )Laccarino & Premoli Silva; 2003  
زاگ��رس ایران ]2[، در ارتباط با زون  های زیس��تی ارائه ش��ده برای 
سازند پابده، س��ّن سازند پابده در محل برش نمونه  ي پالئوسن پسین 

)Thanetian(–الیگوسن میاني )Ruplian( است.
ضم��ن اینکه مطالعات س��ال  هاي اخی��ر نانوفس��یل  هاي آهکي و 
پالینولوژي روي س��ازند گوربي )س��ّن راس سازند آشکوب دانین( 
و س��ازند پابده در همین محل )محل برش نمون��ه( نیز موارد باال را 

تأیید مي  کند.
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