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چكيده
و  مارن  به  باال  سمت  به  تدریج  به  که  می باشد  خاکستری  و  سبز  ارغوانی،  رنگ های  به  مارن  و  شیل  متر   47 شامل  دراز  بیشه  برش  در  پابده  سازند  قاعده  شیلی  واحد 
فراوانی  پالینوفاسیس ها،  از جمله  پالینولوژیکی  شواهد  نهشته ها  این  دیرینه  محیط  و  دیرین بوم شناسي)پالئواکولوژي(  بررسی  منظور  به  می شود.  تبدیل  آرژیلی  سنگ آهک های 
 IV: shelf to basin transition,پالینـوفاسیس چهار  پالینولوژیکی  مطالعات  گرفتند.  قرار  مطالعه  و  بررسی  مورد  محیطی  شاخص  داینوسیست های  و  داینوسیست ها  تنوع   و 
VIII&VII: Distal dysoxic-anoxic shelf, IX: Distal suboxic-anoxic basin که محیط دریایی دور از ساحل )distal shelf( و دریای باز با شرایط کم اکسیژن را نشان 

می دهد. میکروفاسیس نمونه ها در تمامی طول برش پالنکتونیک وکستون- پکستون بوده، که محیط ژرف دریای باز را برای این رسوبات پیشنهاد می نماید. از نظر علم چینه نگاری 
سکانسی با توجه به نسبت سیست های فرم کوریت به پروکسیمیت، پروکسیموکوریت و کویت )C/PPC(، نسبت مواد آلي بی شکل به پالینومورف های دریایی )AOM/MP(، تنوع 
و فراوانی داینوسیست ها، گونه های شاخص محیطی و نیز پالینوفاسیس های تعیین شده می توان شیل های ارغوانی را به سه سیستم تراکت تراز پایین، پیشرونده و تراز باال به همراه یک 
مرز سکانسی نوع دو و یک سطح بیشینه غرقابی نسبت داد. به طور کلی مجموعه شواهد پالینولوژیکی یک روند افزایش نسبی ژرفاي آب به سمت باالی این واحد را نشان می دهد.
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زمستان 93، سال بیست و چهارم، شماره 94، صفحه 165 تا 172   )چینه شناسی و رسوب شناسی(

1- پيش گفتار 
سازند پابده به سن پالئوسن- ائوسن در حوضه پیش بوم )Proforland( قرار دارد که به 
طور جانبی به سمت لرستان به سازندهای کشکان و شهبازان تبدیل می شود. شیل های 

ارغوانی در قاعده این سازند قرار  دارند (Alavi, 2004) )شکل 1(.
     شیل های ارغوانی را می توان به دلیل گسترش وسیع آن به ویژه در استان های ایالم و 
خوزستان یکی از عضوهای سازند پابده به شمار آورد. تاکنون مطالعه دقیقی بر روی 
چگونگی گسترش چینه شناسی و محیط رسوبی این واحد انجام نشده است. از این 
رو، این مطالعه به منظور بررسی دقیق محیط تشکیل این نهشته ها و تعیین چگونگی 
انباشت آنها صورت گرفته است. این مطالعه  تغییرات نسبی سطح آب دریا در طی 
بررسی دقیق تر  به سبب  اما  ارغوانی صورت گرفته است  بررسی شیل های  به منظور 
تغییرات محیط رسوبی در گذر از شیل های ارغوانی، برش برداشت شده از 5 متر پیش 

از شروع توالی ارغوانی تا 17 متر بعد از آن را شامل می شود.
مفید  بسیار  روش هاي  از  یکي  پالینولوژیکي  و  رسوب شناسي  داده هاي  تلفیق     
می رود  شمار  به  دیرینه  هواي  و  آب  و  رسوب گذاري  محیط  بازسازي   در 
فراوانی  چگونگی  همچون  فاکتورهایی  از  استفاده  با   .)Del Papa et al., 2002(
نزدیکی  یا  و  دوری  میزان  نیز  و  دیرین بوم شناسي  می توان  داینوفالژله ها  نسبی 
این  از   .)Stover, 1996( نمود  تعیین  را  دیرینه  ساحل  به  رسوب گذاری  محیط 
پالینولوژیکی مطالعات  از  ارغوانی  شیل های  دیرینه  محیط  شرایط  تعیین  برای   رو 

استفاده شده است. 

2- راه های دسترسی و زمين شناسی منطقه مورد مطالعه
سمت  به  دهلران  جاده   51 کیلومتر  در  دراز  بیشه  روستاي  مجاورت  در  برش  این 
بخش  انتهایي ترین  در  دراز  بیشه  روستای   .)2 )شکل  است  شده  واقع  مهران 
کبیرکوه  طاقدیس  موازات  به  طاقدیس  این  که  دارد  قرار  اناران  طاقدیس  جنوب 

و   N 32°, 49′, 54″ جغرافیایي طول  شامل:  برش  جغرافیایي  مختصات   است. 
عرض جغرافیایي E 46°, 59′, 01″  و امتداد طبقات در این برش 135 و شیب آنها 45 

درجه به سمت جنوب باختري مي باشد )شکل 2(.
به  تدریج   به  سازند گورپی  انتهای  مطالعه، شیل های خاکستری  مورد  برش  در      
شیل های ارغوانی ابتدای سازند پابده تبدیل می شوند از این رو، مرز بین سازند گورپی 
و پابده به صورت تدریجی است. شیل های ارغوانی در این برش به طور کلی به دو 
بخش پایینی و باالیی تقسیم می شوند که مابین این دو بخش واحدهای شیلی به رنگ 
خاکستری تا سبز تیره قرار دارند. در ادامه به سمت بخش های میانی و انتهایی سازند 
با میان الیه های آهک آرژیلی تبدیل می شود.  پابده، ترکیب سنگي به شیل و مارن 
بخش تبخیری کلهر از سازند آسماری ارتفاعات منطقه را تشکیل می دهد )شکل 3(.

3- روش های انجام مطالعه
91 نمونه از 70 متر شیل های خاکستری، سبز تیره و ارغوانی به روش سیستماتیک و نیز 
با توجه به تغییرات سنگ شناختي برداشت شد. 26 نمونه برای مطالعات پالینولوژیکی 
انتخاب، آماده سازی و مورد مطالعه قرار گرفت. 8 مقطع نازک نیز به منظور مطالعات 

میکروسکپی تهیه شد. 

4- آماده سازی نمونه ها
آماده سازی نمونه ها به روش )Travers (2007 صورت پذیرفت.  در این روش برای 
انحالل کربنات ها از اسید کلریدریک و برای انحالل سیلیکات ها از اسید فلئوریدریک 
زینک  محلول سنگین  از  اساس چگالی،  بر  نمونه ها  تفکیک  برای  می شود.  استفاده 
نمونه است که  تمامی مواد آلی موجود در  به دست آمده  استفاده شد. مواد  کلراید 
نور  از میکروسکوپ  پالینولوژیکی  برای مطالعه اسالیدهای  تهیه شد.  از آن اسالید 
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معمولی با شدت نور باال و لنزهای چشمی 10 و شیئی 40 استفاده شد. برای مطالعات 
پالینوفاسیس به طور کلی سه فاکتور اصلی پالینولوژیکی )خرده های خارج محیطی، 
پالینومورف های دریایی و مواد آلي بی شکل( برای هر نمونه در 35 میدان دید با لنز 
شیئی 25 شمارش شد )جدول 1( و نتایج بر روی نمودار مثلثی )Tyson (1993 رسم 

گردید )شکل4(.

5-مطالعات پالينولوژيكی 
واحدهای  تفکیک  و  دیرینه  محیط  بررسی  منظور  به  مطالعه  این  در  کلی  طور  به 

سکانسی از فاکتورهای پالینولوژیکی استفاده شده است.
     پالینومورف ها شاخص های حساسی نسبت به تغییر شرایط محیطی و فرایند های 
رسوب گذاری بوده از این رو فسیل  های آنها نماینده شرایط زیست محیطی موجود 
تمامی  بردارنده  در  پالینوفاسیس   .)Traverse, 2007 ( هستند  زمان  آن  در  زنده 
و  )Batten, 1996(. ترکیب  است  یا سنگ های رسوبی  آلي رسوبات  مواد  محتوای 
با تغییرات محیطي  میزان این مواد آلي نهشته شده در محیط رسوبی دیرینه مستقیماً 
توالی های  بازسازی  و  توصیف  در  می توانند  پالینوفاسیس ها  رو  این  از  است  مرتبط 
روند کار  به  است  مبهم  یا  و  نیست  تفسیر  قابل  رسوبي  شواهد  توسط  که   رسوبی 

بر روی  پالینولوژیکی  مطالعات  منظور  به   .)Carvalho, 2006;  Pross et al., 2006(
شیل های ارغوانی در برش مورد مطالعه، پس از شمارش اجزاي اصلی مواد آلي در 
 Tyson (1993) بر روی نمودار مثلثی Triplot تمامی اسالیدها، نتایج توسط نرم افزار

قرار گرفت و در نهایت، 4 پالینوفاسیس تفکیک شد )شکل 4(.
      پالینوفاسیس های به دست آمده از مطالعات پالینولوژیکی، محیط رسوب گذاری 
نشان  اکسیژن  فاقد  تا  کم اکسیژن  ساحل  از  دور  ژرف  محیط  را  ارغوانی  شیل های 
ارغوانی  رنگ  که  نمونه هایی   ،  IV فاسیس  به  مربوط  قاعده ای  نمونه های  می دهند. 
و   VII فاسیس های  دارای  برش  انتهایی  نمونه های  نیز  و   IX فاسیس  دارای  دارند 
از ژرفا  تغییرات  بیانگر   VIII و   VII به   IV از  فاسیس ها  تغییرات  روند  هستند.   VIII 

shelf to basin transition به distal shelf می باشد که بیانگر افزایش نسبی ژرفاي آب 

به سمت باالی برش است. 
     میزان اکسیژن موجود در رسوبات کف حوضه کنترل کننده میزان باکتري هاي 
احیاء کننده مواد آلي و میزان فعالیت هاي زیستي و در نهایت میزان حفظ شدگی مواد 
آلي است. به نظر مي رسد شرایط احیایي کلیدي براي حفظ شدن مواد آلي بی شکل 
شرایط  که  معتقدند   )Batten, 1996( زمین شناسي  علم  دانشمندان  از  بسیاري  باشد. 
 )Marine Transgression( همراه با پیشروي دریا )کمبود اکسیژن )احیایي تا نیمه احیا
شرایط  این  که   )Restricted  Basins( محدود  و  بسته  نواحي  در  مخصوصاً  است 
 .)Batten, 1996( نقش مهمي را در حفظ شدگي مواد آلي در رسوبات ایفا مي کنند
داینوسیست ها  که  مطالعه  مورد  برش  باالیی  بخش های  گفت  می توان  رو  این  از 
نیز بسیار باالست محیط ژرف تر  حفظ شدگی باالیی دارند و فراوانی داینوسیست ها 
و  فیتوکالست ها  کاهش  مانند  دیگری  فاکتورهای  است.  برش  پایینی  بخش های  از 
افزایش پالینومورف های دریایی نیز دالیلی بر این موضوع هستند. با توجه به نمودار 
بیشترین  رسوبات  رنگ  ارغوانی  بخش  دو  در  بی شکل  آلي  مواد  )شکل8(، درصد 

مقدار را دارا هستند. 

6- ميكروفاسيس
از دیگر شواهد مورد استفاده برای تعیین محیط رسوبی شیل های ارغوانی مطالعات 
میکروفاسیس است.  به این منظور، 7 نمونه در طول برش برداشته و مقاطع نازک از 
آنها تهیه  شد.   تمامی نمونه ها  میکروفاسیس تقریباً یکسان پالنکتونیک فرامینیفرال 
وکستون/پکستون  را در تمامی طول برش نشان می دهند که خود محیط ژرف دور از 

ساحل را برای این نهشته ها تأیید می کند)شکل 5(.

7- چينه نگاری سكانسی
مطالعات  جهت  در  را  خوبي  چینه اي  زمان  چهارچوب  سکانسي  چینه نگاري 
حوضه هاي رسوبي تخریبي و کربناته فراهم مي کند )Oboh et. al., 2005(. مطالعات 
تفکیک   در  رسوب شناسی  داده های  با  آن  تطابق  و  پالینوفاسیس  کّمی  و  کیفی 
 )Offshore-Onshore( سیستم هاي رسوب گذاري نزدیک به ساحل از دور از ساحل
و در مطالعات چینه نگاري سکانسي به منظور تفکیک تغییرات نسبي سطح آب دریا 
سطح  نسبی   )Transgressive-Regressive(پسروی پیشروی-  روندهای  تعیین  نیز  و 
 Oboh  and Villiers, 2003;( آب دریا و دیگر فاکتورهای محیطی کمک می نماید

Tyson, 1993( )شکل 6(.

شواهد  از  نهشته ها،  این  روی  بر  سکانسی  چینه نگاری  مطالعات  انجام  منظور  به      
پالینولوژیکی و تلفیق داده های به دست آمده استفاده شده است. به طور کلی از ابتدای 
به  می شود  مشاهده  دریا  در سطح آب  نسبی  افزایش  روند  باال یک  به سمت  برش 
طوری که با توجه به نمودارهای حاصل از مطالعات پالینولوژیکی، میزان خرده های 
آلي خارج محیطی به نسبت دیگر فاکتورها در ابتدای برش)نمونه B14( باال بوده که 
به تدریج به سمت انتهای برش از میزان آن کاسته شده و به میزان پالینومورف های 
بیشینه  دریایی افزوده می شود. به طور کلی یک مرز سکانسی نوع 2 و یک سطح 
غرقابی به همراه سیستم تراکت های تراز پایین، پیشرونده و دو سیستم تراکت تراز باال 

در این نهشته ها تفکیک شد )شکل 7(.
)Sequence Boundary( 2 7-1. مرز سكانسی نوع

تلفیق فاکتورهای مختلف به تفکیک یک مرز سکانسی نوع 2 در 8 متری از قاعده برش 
در نمونه شماره )B14( گردید به طوری که در این نمونه بیشترین میزان فیتوکالست ها 
)خرده های آلي خارج از محیط( و کمترین میزان پالینومورف های دریایی نمایانگر 
بیشترین کاهش نسبی سطح آب دریا است. در این نمونه داینوسیست های شاخص 
شاخص  جنس های  داینوسیست ها،  فراوانی   ،  AOM/MP نسبت  اقیانوسی،  نواحی 
از خود  را  فراوانی  )Spiniferites , Impagidinium( کمترین  از ساحل  دور  نواحی 
مرز  تفکیک  با  است.  دریا  آب  سطح  نسبی  بودن  پایین  گویاي  که  می دهند  نشان 
نسبت  پیشین  باال در سکانس  تراز  تراکت  به سیستم  ماقبل آن  نهشته های  سکانسی، 

داده می شوند )شکل 7(.
)Lowstand System Tract( 7-2. دسته رخساره تراز پايين

در نهشته هاي مربوط به سیستم تراکت تراز پایین )LST( معموالً اسپورها و خرده هاي 
آلي تخریبي به نسبت فراوانتر  هستند )Oboh et al., 2005(. فراواني باالي خرده هاي 
آلي تخریبي بیانگر ورود رسوبات تخریبي به درون حوضه و رسوب گذاري در زمان 
کاهش   .)Oboh and Villiers, 2003) برعکس  و  است  پایین  تراز  تراکت  سیستم 
درصد فیتوکالست ها و افزایش مواد آلي بی شکل پس از عبور از مرز سکانسی دلیل 
بر شروع افزایش نسبی سطح آب دریا می باشد. پس از عبور از مرز سکانسی، روند 
بیانگر  دریایی  پالینومورف های  افزایشی  روند  و  فیتوکالست ها  میزان  کاهش  به  رو 
شروع پیشروی نسبی سطح آب دریا است که نهشته های مربوط به این بازه زمانی را 
می توان به دسته رخساره  تراز پایین)LST( نسبت داد. در این زمان همچنان فراوانی 
داینوسیست  فرم های  اما  است.  به کاهش  رو  آنها  تنوع  و  بوده  پایین  داینوسیست ها 
شاخص نواحی اقیانوسی و همچنین جنس های Impagidinium و Spiniferites روند 
افزایشی از خود نشان می دهند که مجموع شواهد یاد شده، شروع پیشروی سطح آب 
دریا را تأیید می کند. اما باال بودن نسبت AOM/MP نشان می دهد که همچنان سطح 
تا نمونه  به کندی صورت می گیرد. این شرایط  پایین بوده و پیشروی آن  آب دریا 

شماره B65 که در 44 متری از قاعده برش مورد مطالعه قرار دارد ادامه می یابد.
پيشرونده  رخساره  دسته  و   (Transgressive Surface) پيشروی  سطح   .3-7

(Transgressive System Tract)

معموالً  پالینومورف هاي   )TST( دریا  آب  سطح  پیشروي  به  مربوط  نهشته هاي  در 
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گیاهان  از  حاصل  تخریبي  مواد  مقادیر  و  افزایش  بی شکل  آلي  مواد  و  دریایي 
)فیتوکالست ها( در رسوبات کاهش از خود نشان می دهند که بیانگر دور بودن محیط 
 .)Oboh et al., 2005 ; Oboh and Villiers, 2003( رسوب گذاري از ساحل است
افزایش ناگهانی درصد پالینومورف های دریایی و فراوانی و تنوع داینوسیست ها و نیز 
افزایش ناگهانی جنس های Impagidinium و Spiniferites بیانگر وجود یک سطح 
شروع پیشروی سریع آب )TS( در نمونه شماره )B65( در 44 متری قاعده برش مورد 
مطالعه است به طوری که نهشته های پس از این سطح همزمان با پیشروی سریع آب 
دریا نهشته شده  و مربوط به دسته رخساره پیشرونده )TST( می باشند. به دلیل اینکه 
تفکیک مرز TS در نهشته ها عموماً به سختی صورت می گیرد، از این رو این مرز به 

صورت  احتمالی ) با نقطه چین( نمایش داده شده است )شکل 7(. 
)Maximum Flooding Surface( 7-4. سطح بيشينه غرقابی

نسبت  دریایي  پالینومورف هاي  باالي  فراواني  به وسیله  معموالً  دریایي  محیط هاي 
نسبت  این  و  مي شود  مشخص  غیردریایي  آلي  خرده هاي  دیگر  و  اسپورها  به 
بیشینه  نواحي  و   )Flooding surfaces( آب  سطح  آمدگي  باال  سطوح  تعیین  براي 
متراکم  توالي هاي  و   )Maximum flooding intervals( آب  سطح  آمدگي   باال 
)Condenced sections( مورد استفاده قرار مي گیرد )Oboh et al., 2005(. در برش مورد 
مطالعه در متراژ 56/25 متری از قاعده برش )نمونه B81( درصد فراوانی پالینومورف های 
دریایی به بیشترین مقدار خود می رسند و درصد فیتوکالست ها کاهش چشمگیری را 
در  بودن حداکثری سطح آب  باال  نشان دهنده  این شرایط  رو،  این  از  می دهند  نشان 
این بخش از برش است. عموماً شرایط احیایی بیشتر بر محیط های ژرف حاکم است 
)Batten, 1996( از این رو، با توجه به اینکه نمودار اکسیداسیون در این سطح کاهش 
چشمگیری را از خود نشان می دهد، می توان گفت رسوبات این ناحیه در ژرفاي بسیار 
زیاد نهشته شده اند. با توجه به مجموعه شواهد، مرز بیشینه غرقابی در متراژ 56/25 متری 
از قاعده برش )نمونه شماره B81( واقع است. شواهدی دیگری همچون فراوانی و تنوع 
باالی داینوسیست ها، فراوانی بسیار کم فرم های شاخص محیط های نزدیک به ساحل 
از  فرم های شاخص محیط های دور  باالی  فراوانی  بر خالف آن  )نریتیک داخلی( و 
ساحل )نریتیک خارجی(، باال بودن درصد فراوانی داینوسیست های شاخص محیط های 
دور از ساحل مانند Impagidinium و Spiniferites ، باال بودن نسبت سیست های فرم 
کوریت به پروکسیمیت، پروکسیموکوریت و کویت )C/PPC( و پایین بودن درصد 
)AOM/MP( در این بخش از برش تأییدی بر وجود بیشترین افزایش نسبی سطح آب 

می باشد.
)Highstand System Tract( 7-5. دسته رخساره تراز باال

معموالً   )HST( باال  تراز  تراکت  سیستم  نیز  و  پیشروي  از  حاصل  نهشته هاي  در 
مي یابند  افزایش  دریایي  پالینومورف هاي  فراواني  میزان  و  بی شکل  آلي  مواد   میزان 
)Oboh et al., 2005(. نمودارها نشان می دهند که در بخش انتهایی برش مورد مطالعه 
پس از عبور از مرز بیشینه غرقابی شرایط تقریباً ثابتی بر حوضه چیره شده به طوری 
که درصد فیتوکالست ها در پایین ترین حد خود بوده و پالینومورف های دریایی نیز با 
فراوانی باال دارای تغییرات جزئی هستند. از این رو، به طور کلی این نهشته ها را می توان 
به نهشته های سیستم تراکت تراز باال نسبت داد که در زمان باال بودن نسبی سطح آب 
باال  داینوسیست ها،  باالی  تنوع  و  فراوانی  مانند  دیگری  شواهد  شده اند.  نهشته  دریا 
بودن درصد داینوسیست های شاخص نریتیک خارجی و پایین بودن فرم های شاخص 
بخش  در    Spiniferites و   Impagidinium جنس های  بودن  باال  و  داخلی  نریتیک 
انتهایی برش نیز گویاي باال بودن نسبی سطح آب دریا در این بخش از برش می باشد.

اقيانوسی  رنگ  قرمز  نهشته های  با  ارغوانی  شيل های  مقايسه   -8
)Cretaceous Oceanic Red Beds (CORBs)(

نهشته های قرمز رنگ اقیانوسی در آ های ژرف اقیانوس هایی با عرض های جغرافیایی 

متوسط تا پایین، شامل تتیس، آتالنتیک، هند و آرام گسترش دارند که از کرتاسه 
یافته اند ادامه  نیز  پالئوسن  تا  نواحی  برخی  در  و  کامپانین  تا  تورونین  از   باالیی 

)Wang et al., 2006(. محیط رسوبی شیل های ارغوانی در مقایسه با نهشته های قرمز 
به طوری  متفاوت هستند  اکسیداسیون کاماًل  لحاظ  به  تتیس  نواحی  اقیانوسی  رنگ 
نواحی  در  اقیانوسی  رنگ  قرمز  نهشته های  روی  بر  گرفته  صورت  مطالعات  که 
آرام  اقیانوس  باختر  و  آلپ  شمال  ساکاریا،  منطقه  در  ترکیه  باختری  شمال  تتیس، 
نشان می دهد که این نهشته ها در محیطی با آب های بستر اقیانوس غنی از اکسیژن با 
تولید آلي پایین و شرایط الیگوتروفیک )مواد غذایی کم( نهشته شده اند که شاهدی 
به  پالئوسن  تا  کرتاسه  طی  در  اکسیژن  از  غنی  اقیانوسی  ژرف  نواحی  برای  جهانی 
صورتی  در   .)Wang et al., 2006; Yilmaz and Altiner, 2006( می روند  شمار 
توجه  با  می دهد  نشان  برش  این  در  انجام شده  پالینولوژیکی  مطالعات  مجموعه  که 
در  داده ها  تمرکز  بیشترین   ،Tyson (1993( نمودار  در  نمونه ها  پراکندگی  نحوه  به 
فاسیس IX بوده که بیانگر محیط دور از ساحل فاقد اکسیژن است )شکل4(. از طرف 
احیایی  این برش، گویاي شرایط  پالینومورف ها در  بسیار خوب  دیگر حفظ شدگی 
کف حوضه در زمان رسوب گذاری این نهشته ها می باشد از این رو، به لحاظ محیط 
رسوبی، شیل های اغوانی در محیطی احیایی نهشته  شده اند در صورتی که CORB ها 

شرایط محیطی کاماًل اکسیدان در کف حوضه را از خود نشان می دهند.

9- نتيجه گيري
به منظور بررسی پالئواکولوژی و محیط دیرینه شیل های ارغوانی قاعده سازند پابده 
در برش بیشه دراز مطالعات پالینولوژیکی بر روی 26 نمونه صورت گرفت. ترسیم 
در  تایسون  مثلثی  نمودار  روی  بر  پالینوفاسیس  مطالعات  از  آمده  به دست  اطالعات 
 IX: Distal suboxic-anoxic basin, پالینوفاسیس  چهار  تفکیک  به  منجر  نهایت 
شد   VIII&VII: Distal dysoxic-anoxic shelf , IV: shelf to basin transition

از  IX است،  پالینوفاسیس  نمونه ها در محدوده  بیشترین تمرکز  اینکه  به  با توجه  که 
این رو محیط دریایی دور از ساحل فاقد اکسیژن برای این نهشته ها پیشنهاد می شود. 
میکروفاسیس پالنکتونیک فرامینیفرال وکستون/پکستون تقریباً در تمام برش حاکم 
به روند  توجه  با  بودن حوضه رسوب گذاری است.  بر ژرف  دلیل دیگری  بوده که 
کاهشی در فیتوکالست ها و روند افزایشی در پالینومورف های دریایی به سمت انتهای 
به  هستند.  ژرف شونده  برش  انتهای  به سمت  نهشته ها  این  که  می توان گفت  برش، 
نهشته های  با  مقایسه  در  ارغوانی  اکسیداسیون کف حوضه، شیل های  لحاظ شرایط 
که  طوری  به  دارند  متفاوتی  شرایط  کاماًل   )CORB( کرتاسه  اقیانوسی  رنگ  قرمز 
پالینومورف ها  خوب  بسیار  حفظ شدگی  با  احیایی  محیطی  در  ارغوانی  شیل های 
نهشته شده اند در صورتی که CORB ها شرایط کامال اکسیدان کف حوضه را نشان 

می دهند.
پالینولوژیکی و  از مطالعات  به دست آمده  تلفیق داده های مختلف  از  با استفاده       
تفسیر فاکتورهای مختلف به دست آمده مانند درصد فاکتورهای اصلی پالینولوژیکی 
 ،C/PPC فراوانی و تنوع داینوسیست ها، نسبت ،AOM/MP نسبت ،)AOM, MP, PH(
تغییرات درصد فراوانی داینوسیست های شاخص محیطی )نریتیک داخلی، خارجی 
محیط های  شاخص  داینوسیستی  جنس های  فراوانی  درصد  تغییرات  و  اقیانوسی(  و 
دور از ساحل مانند )Impagidinium  و Spiniferites( در نهایت یک سکانس رسوبی 
شامل مرز سکانسی نوع 2، دسته رخساره تراز پایین، دسته رخساره پیشرونده، سطح 
بیشینه غرقابی و 2 دسته رخساره تراز باال در این نهشته ها تفکیک شد. به طور کلی 
تمامی شواهد مورد بحث یک روند افزایش نسبی در سطح آب را از پایین به باالی 

برش نشان می دهند.
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.)Alavi, 2004( شکل 1-  جایگاه زمین ساختي سازند پابده در حوضه رسوب گذاری زاگرس

شکل 2- نقشه راه های دسترسی به برش مورد مطالعه.

شکل A -3) نقشه زمین شناسی برش مورد مطالعه، برگرفته از نقشه 1:100000 تاقدیس اناران(Setudehnia, 1967)؛  B( رخنمون شیل های ارغوانی در برش مورد مطالعه.
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 شکل C -3( رخنمون شیل های ارغوانی در برش مورد مطالعه؛ D) مرز سازند گورپی و پابده و شروع شیل های ارغوانی که به صورت تدریجی است؛
E) بخش باالیی شیل های ارغوانی که به تدریج به شیل و مارن های خاکستری و سبز تبدیل می شود.

.Tyson (1993( شکل 4- پالینوفاسیس های تفکیک شده بر اساس نمودار مثلثی

)B55( با واحدهای شکل5- میکروفاسیس پالنکتونیک فرامینیفرال پکستون نمونه شماره پالینوفاسیس  بین  چگونگی فاکتورهای  ارتباط  شکل 6- 
.(Carvalho, 2006) سکانسی
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شکل7- نمودار های حاصل از داده های پالینولوژیکی و واحدهای سکانسی تفکیک شده بر مبنای آنها.



جواد ربانی و همکاران

171



دیرین بوم  شناسي و محیط دیرینه شیل های ارغوانی قاعده سازند پابده در برش بیشه ...

172

References
Alavi, M., 2004- Regional stratigraphy of the Zagros Fold-Thrust Belt of Iran and its Proforland evolution. American Journal of Science, Vol. 

304, P. 1-20.
Batten, D. J., 1996- Palynofacies and palaeoenvironmental interpretation. Palynology principles and applications, American Association of 

Stratigraphic Palynologists Foundation, Vol. 3, P. 1011-1064.
Carvalho, M, A., 2006- Palynofacies and sequence stratigraphy of the Aptian - Albian of the Sergipe Basin, Brazil. Sedimentary Geology, Vol 

192, P 57-74. 
Del Papa, C., Garcia, V., Quattrocchio, M., 2002- Sedimentary facies and palynofacies assemblages in an Eocene perennial lake, Lumbrera 

Formation, northwest Argentina. Journal of South American Earth Sciences, Vol. 15, P. 553-569.
Oboh-Ikuenobe, F. E., Chuks, G. O., Jaramillo, C. A., 2005- Lithofacies, palynofacies, and sequence stratigraphy of Palaeogene strata in 

Southeastern Nigeria. Journal of African Earth Sciences, Vol. 41, P. 79-101.
Oboh-Ikuenobe, F. E. & Villiers, E., 2003- Dispersed organic matter in samples from the western continental shelf of Southern Africa: 

palynofacies assemblages and depositional environments of Late Cretaceous and younger sediments. Palaeogeography, Palaeoclimatology, 
Palaeoecology, Vol. 201, P. 67- 88.

Pross, J., Link, E., Ruf, M. & Aigner, T., 2006- Delineating sequence stratigraphic patterns in deeper ramp carbonates: Quantitative palynofacies 
data from the upper Jurassic (Kimmeridgian) of southwest germane. Journal of Sedimentary Research, Vol. 76, P. 524-538.

Setudehnia, A., 1967- Geological map of Anaran anticline(1:100,000), National Iranian Oil Company. 
Stover, L. E., 1996- Mesozoic, Tertiary dinoflagellates, acritarchs and prasinophytes. American Association of Stratigraphic Palynologists 

Foundation, Vol. 2, P. 641-750.
Traverse, A., 2007- Paleopalynology. Second Edition, Springer. 813pp.
Tyson, R., 1993- Palynofacies analysis. Applied Micropaleontology, P. 153-191.
Wang, C., Huang, Y., Wan, X. & Hu, X., 2006- Overvie of Cretaceous oceanic red beds (CORB): geological evidence for the oxygen – rich 

deep ocean during Cretaceous time. International Symposium on Cretaceous Major Geological Events and Earth System. Workshop on 
Cretaceous Oceanic Red Beds (IGCP 463 & 494) Sept.3-5, Beijing, China).

Yilmaz, I.O. & Altiner, D., 2006- Anoxic event and red beds across the Cenomanian/Turonian boundary (NW Turkey). Workshop on Cretaceous 
Oceanic Red Beds (IGCP 463 & 494) Sept.3-5, Beijing, China).

 AOM PH MP C/PPC AOM/MP Abundance Diversity Inner neritic Outer neritic Oceanic
B88 45 7 48 0.01 0.94 7041 25 5.48 94.01 0.34
B86 38 2 60 0.02 0.62 2629 18 0.80 98.86 0.34
B83 56 6 38 0.24 1.48 2613 28 8.30 89.17 0.54
B81 38 4 57 1.53 0.67 7218 26 1.23 98.42 0.12
B79 74 6 19 0.10 3.84 1681 33 16.84 75.67 1.96
B77 75 11 15 0.31 5.10 1056 40 26.80 62.12 2.46
B76 86 6 8 1.00 10.24 410 30 41.22 31.22 6.59
B73 75 5 20 1.88 3.77 2370 25 48.61 24.05 1.52
B69 91 2 7 0.19 12.95 333 32 15.24 77.44 3.35
B65 95 2 3 0.17 34.13 7 3 0.00 71.43 0.00
B61 97 1 2 0.27 49.77 14 9 21.43 64.29 0.00
B57 93 6 1 0.00 121.71 0 0 0.00 0.00 0.00
B53 85 12 3 0.00 25.50 0 0 0.00 0.00 0.00
B49 90 9 1 0.33 60.73 24 7 12.50 79.17 8.33
B45 87 11 2 0.24 43.44 258 27 8.53 84.11 0.78
B39 77 20 3 0.13 26.04 101 16 8.91 86.14 0.99
B33 88 10 1 0.20 65.44 24 8 4.17 95.83 0.00
B29 81 16 4 0.12 21.60 123 23 7.32 65.04 21.14
B25 89 8 2 0.08 40.83 155 17 6.45 58.71 28.39
B21 58 35 7 0.21 8.65 284 23 9.51 79.23 7.04
B17 36 53 11 1.12 3.39 655 35 7.33 82.75 2.90
B14 32 52 16 2.59 2.00 434 17 3.92 91.24 0.23
B9 52 34 14 0.54 3.85 337 27 7.12 85.16 1.48
B6 67 26 7 0.00 10.10 0 0 0.00 0.00 0.00
B5 65 27 8 0.00 8.38 0 0 0.00 0.00 0.00
B3 67 31 2 0.38 36.25 36 14 2.78 66.67 2.78

جدول 1- فاکتورهای  به دست آمده حاصل از مطالعات پالینولوژیکی

AOM- مواد آلي بی شکل،  PH- فیتوکالست ها،  MP- پالینومورف های دریایی،  C/PPC – نسبت داینوسیست های فرم کوریت به پروکسیمیت،  پروکسیموکوریت و کویت، AOM/MP- نسبت مواد آلي بی شکل به 
پالینومورف های دریایی
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