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 )شمال خاوری گچساران(

شهرام شریعتی 1 *
1 استادیار، گروه زمین شناسی، واحد ساری، دانشگاه آزاد اسالمی، ساری، ایران

تاريخ دريافت:  23/ 12/ 1394             تاريخ پذيرش: 19/ 02/ 1395

چكیده
سازند پابده توالی کربناتی- آواری حوضه رسوبی- ساختاری زاگرس در بخش جنوب باختری ايران را شامل می شود. منطقه مورد مطالعه بخشی از تاقديس بزرگی به نام الر را 
شامل می شود که اين تاقديس در بخش شمال خاوری تاقديس خامی قرار دارد و هم روند با کوه های زاگرس با راستای شمال باختری- جنوب خاوری گسترش حاصل کرده 
است. هدف از اجرای اين پژوهش بررسی رخساره های رسوبی سازند پابده به ويژه در افق های فسفات دار و نیز تجزيه و تحلیل نیمه کمی محتوای روزن بری به منظور تعیین محیط 
رسوبی زمان تشکیل توالی مورد سخن در تاقديس الر است. به همین منظور 300 نمونه از 410 متر ستبرای سازند پابده از آن برداشت شد که بر پايه ويژگی های سنگ شناسی و 
روند تغییرات رخساره ها در طول ستون چینه شناسی، 126 مقطع نازک از آنها تهیه شد. مطالعات سنگ نگاری و بررسی های رخساره ای نشان می دهد که 8 رخساره در طول توالی 
سازند پابده قابل شناسايی است. وجود رخساره های گلسنگ با محتوای روزن بر پالنکتونیک و رخساره های توربیدايتی نشان از ته نشست رسوبات در يک محیط رمپ کربناته برای 
سازند پابده دارد. بررسی رخساره های سازند پابده در برش کوه الر نشان می دهد که محیط رسوبی اين سازند بخش خارجی رمپ کربناته را شامل می شود. رخساره های مرتبط با 
بخش بااليی سازند پابده ته نشست در يک محیط کم ژرفا را مسجل می سازد. بنابراين با توجه به موارد ياد شده می توان چنین اظهار کرد که در حرکت از اليه های زيرين به سوی 

بخش های بااليی سازند پابده ژرفای حوضه رسوبی کاهش می يابد. به گونه ای که رخساره های آن از محیط رمپ خارجی به رمپ میانی تغییر می کند.

کلیدواژه ها: سازند پابده، رمپ کربناته، محتوای روزن بری، رمپ میانی، رمپ خارجی.
E-mail: Shariati@iau.ac.ir                                                                                                                                                                                  نویسنده مسئول: شهرام شريعتی*

برداشت شد که بر پايه ويژگی های سنگ شناسی و روند تغییرات رخساره ها در طول 
روش  به  نمونه ها  نام گذاری  شد.  تهیه  آنها  از  نازک  مقطع   126 چینه شناسی،  ستون 
ترکیب شیمیايی  نوع،  اندازه،  برخی ويژگی ها همچون  پايه  بر  و   Dunham (1962(

دانه بندی  )المیناسیون،  رسوبی  و ساخت  بافت  )آلوکم ها(،  دانه ها  فراوانی  درصد  و 
تدريجی و زيست آشفتگی( و در پايان محتوای فسیلی مورد ارزيابی قرار گرفت.

     از سوی ديگر تأثیر عوامل دياژنزی بر رخساره های کربناته مورد تجزيه و تحلیل 
قرار گرفت؛ چرا که افزون بر ايجاد تغییر در بافت اولیه و کیفیت مخزن می تواند به 
عنوان شاخصی برای بررسی شرايط پس از رسوب گذاری در محیط ته نشست رفتار 
کند. به منظور ارائه محیط رسوب گذاری و دسته بندی رخساره ها از ريزرخساره های 
استفاده   Pedley (1998( الگوی  نیز  و   Flugel (2004( توسط  شده  ارائه  استاندارد 
سازندهای  از  زيرين  و  بااليی  مرز  تفکیک  نیز  و  تعیین سن  منظور  به  شد. همچنین 
توسط شده  ارائه  پالنکتونیک  روزن برای  زيست زوناسیون  گورپی،  و   آسماری 

.(Daneshian et al., 2015( مورد استفاده قرار گرفت Wade et al. (2011(

3- سنگ نگاری مقاطع نازک
سازند پابده شامل مقادير زيادی از خرده های اسکلتی، غیر اسکلتی، سیمان کلسیتی 
و میکرايت است. در رخساره های متفاوت اين سازند آلوکم های مختلف با فراوانی 

متغیر گسترش دارند.
3- 1. دانه های غیر اسكلتی

دانه های غیر اسکلتی سازند پابده در تاقديس الر عبارتند از اينتراکلست ها، اُاُيیدها و پلت ها.
- اینتراکلست ها: تقريباً همه اينتراکلست های موجود در مقطع مورد مطالعه به صورت 

از  خرده هايی  اينتراکلست ها  برخی  در  هستند.  میکرايت  شامل  بیشتر  و  متجانس 
روزن برای پالنکتونیک نیز گسترش دارد.

- ُاُاییدها: هسته اُاُيیدهای موجود در نمونه های برش خرده بیشتر از جنس خرده های 

اکینودرم ها  از  قطعاتی  و  پالنکتونیک  روزن بران  فسفاته،  خرده های  پلت،  سنگی، 
وکورتکس آنها از جنس میکريت است.

پاييز 96، سال بيست و هفتم، شماره 105، صفحه 97 تا 104

1- پیش نوشتار
کوهزاد زاگرس از شمال باختری توسط گسل امتدادلغز و جپ گرد آناتولی خاوری 
ياد  کمربند  می شود.  گرفته  دربر   (Falcon, 1969( عمان  خط  توسط  جنوب  از  و 
)Proforeland) زاگرس است  نتیجه تغییر شکل ساختاری سامانه پیش خشکی  شده 
هست بین النهرين  قاره ای  حوضه  و  فارس  خلیج  دريايی  حوضه  شامل  امروزه   که 
(Lees   and   Falcon, 1952; Purser, 1973; Kassler, 1973; Baltzer   and   Purser, 1990( 

و رسوبات آن از نوع سکويی و فالت قاره است )Alavi, 2004). سازند پابده توالی 
ديد  از  می شود.  شامل  ايران  باختری  جنوب  بخش  در  را  شده  ياد  حوضه  کربناتی 
جايگاه چینه شناسی، اين سازند در حدفاصل سازندهای گورپی در زير و آسماری در 
باال قرار دارد )مطیعی، 1372(. مطالعات زيست چینه نگاری سازند پابده در بخش های 
پسین  الیگوسن  تا  پیشین  پالئوسن  از  متفاوتی  تغییرات سنی  مختلف حوضه زاگرس 
خاوری  1389؛  همکاران،  و  بابازاده  1389؛  هداوندخانی،  و  )صادقی  می دهد  نشان 
 Bahrami and Parvanehnezhad shirazi, 2010; 1392؛  همکاران،  و  خراسانی 
 Khosravi  Khorasani et al., 2014; Daneshian et al., 2015(. منطقه مورد مطالعه

بخشی از تاقديس بزرگی به نام الر را شامل می شود که اين تاقديس در بخش شمال 
شمال راستای  با  زاگرس  کوه های  با  هم روند  و  دارد  قرار  خامی  تاقديس   خاوری 

باختری- جنوب خاوری گسترش حاصل کرده است. تاقديس الر به دلیل قرار گرفتن افق 
 فسفات دار در بخش میانی آن اهمیت اقتصادی زيادی دارد )دانشیان و همکاران، 1392(. 
در  به ويژه  پابده  سازند  رسوبی  رخساره های  بررسی  پژوهش  اين  از  هدف  بنابراين 
افق های فسفات دار و نیز تجزيه و تحلیل نیمه کمی محتوای روزن بری به منظور تعیین 

محیط رسوبی زمان تشکیل توالی مورد سخن در تاقديس الر است.

2- اهداف و روش ها
برای دست يابی به اهداف اين پژوهش يک برش سطحی از سازند پابده در تاقديس 
الر و بخش شمال خاوری گچساران )با عرض جغرافیايی 30 درجه و 40 دقیقه و 43 
ثانیه و طول 50 درجه و 52 دقیقه و 18 ثانیه( پس از بازديد زمین شناسی و مطالعات 
صحرايی شناسايی و انتخاب شد و 300 نمونه از 410 متر ستبرای سازند پابده از آن 
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- پلت ها: بسیار از نمونه های تهیه شده از تاقديس الر به صورت پراکنده قطعات پلتی 

در رخساره های گلسنگ، وکستون و پکستون دارند که بیشتر از جنس فسفات و به 
با گرد شدگی  و  ياد شده کوچک  دانه های  اندازه  هستند.  مقدار کمتر گالکونیت 

خوب است.
3- 2. دانه های اسكلتی

بیشتر از نوع روزن برای پالنکتونیک، کف زی، جلبک های سرخ،  دانه های اسکلتی 
قطعات اکینويید، گاستروپودها، و خرده های فسیلی هستند.

- روزن بران پالنكتونیک: اين موجودات اصلی ترين دانه های اسکلتی در رخساره های 

 Morozovellids، Hantkeninids، کربناته را شامل می شوند و بیشتر از گروه هايی چون
 Pseudohastigerinids، Subbotinids، Turborotalids، Globigerinathekids،

و   Orbulinids، Globigerinids، Acarininids، Tenuitellinids، Cassigerinellids

Paragloborotalids هستند.

- روزن بران کف زی: گسترش اين فرم های فسیلی در بخش بااليی توالی سازند پابده 

دارند.  بسیار کمی  مارن های زيرين گسترش  و  بیشتر است و در شیل، سنگ آهک 
اصلی ترين فرم های کف زی عبارتند از:

Reusella sp., Heterolepa sp., Haplopheragmium sp., Elphidium sp., 

Planorbulina sp., Nephrolepidina sp., Pseudolituonella reicheli., Pyrgo sp., 

Heterostegina sp., Operculina sp., Asterigerina sp.
بااليی  بخش  بايوکست دار  پکستون های  در  فسیلی  فرم های  اين  - جلبک های سرخ: 

سازند پابده بیشتر ديده می شوند و هیچ گونه آثاری از آنها در اليه های بخش زيرين 
ديده نمی شود.

- اکینودرم ها: قطعاتی از اسکلت اين فرم های فسیلی به صورت پراکنده در بخش های 

میانی و بااليی سازند پابده ديده می شود.
- گاستروپودا: گسترش اين فرم های فسیلی در سازند پابده بسیار کم است و تنها در 

يک نمونه ديده شده اند.

4- تجزیه و تحلیل ریزرخساره ها و محیط رسوبی سازند پابده
مطالعه شکل های رسوبی اولیه همچون بافت ها و میکروفسیل های موجود در مقاطع 
زمان  رسوب گذاری  محیط  همچنین  و  مختلف  رخساره های  تشخیص  سبب  نازک 
ته نشست اليه ها شده است. اين بررسی نشان می دهد که محیط ته نشست از نوع رمپ 

خارجی )Outer ramp) تا رمپ میانی )Middle ramp) است.
4- 1. رخساره های رمپ خارجی

اين رخساره متشکل از چندين زيررخساره است که با تناوب های مختلف روی هم 
قرار گرفته اند.

- گلسنگ بایوکلست دار: اين ريزرخساره از روی بافت گل پشتیبان با دانه های کمتر 

از 10 درصد )همه دانه ها کربناته هستند( قابل تشخیص است. آلوکم ها بیشتر دارای 
 Morozovellids, Hantkeninids, Pseudohastigerinids,( پالنکتونیک  روزن بران 
 ،)Globigerinids و Subbotinids, Turborotalids, Globigerinathekids, Orbulinids 

دارای  مقاطع  برخی  و در   (Elphidium sp. و   Heterolepa sp.( روزن بران کف زی 
خرده هايی از خارپوستان هستند )شکل 2- الف(. اما روزن بران پالنکتونیک محتوای 
فسیلی اصلی اين محیط را تشکیل می دهند. حضور روزن بران پالنکتونیک با فراوانی 
پیريت  تشکیل  و   (Bioturbation( زيست آشفتگی  رخدادهای  نشدن  تشکیل  کم، 
)شکل 2- ب( به همراه خرده های حاصل از بخش های کم ژرفا نشان از رسوب گذاری 
در يک محیط کم انرژی مربوط به بخش های ژرف حوضه در زير سطح اساس امواج 
طغیانی دارد. با توجه به موارد ياد شده اين رخساره معادل با SMF3 از ريزرخساره های 
RMF5 از رخساره های رمپ  استاندارد مرتبط با شلف کربناته )Flugel (2004 و يا 

کربناته، همچنین رخساره های 8 و Pedley (1998( 9 است.
بافت  روی  از  رخساره  اين  پالنكتونیک:  روزن بران  دارای  بایوکلست دار  وکستون   -

گل پشتیبان با دانه های )همه دانه ها کربناته و برخی فسفات دار هستند( میان 10 تا 50 

درصد قابل تشخیص است )شکل های 2- ج و د(. آلوکم ها بیشتر دارای روزن برای 
 (Globigerinids و Turborotalids, Tenuitellinids, Cassigerinellids( پالنکتونیک
و نیز خرده هايی از خارپوستان هستند که به صورت پراکنده در بافت سنگ گسترش 
خرده های  و  شده اند  پر  پیريت  توسط  روزن بران  حفرات  مقاطع  برخی  در  يافته اند. 
با  هستند  ماهی ها  استخوان  به  مربوط  احتمال  به  که  قطعات طويل  به صورت  فسفاته 
ياد  موارد  به  توجه  با  ديده می شوند.  در رخساره  با المیناسیون  يابی هم راستا  جهت 
شده اين رخساره معادل با RMF2 از ريزرخساره  های استاندارد مرتبط با رمپ کربناته 

)Flugel (2004 و همچنین رخساره Pedley (1998(  8 است.

از  تناوبی  شکل  به  رخساره ها  اين  بایوکلست دار:  پكستون  تا  گلسنگ/وکستون   -

المیناسیون های دارای گلسنگ، وکستون و پکستون در برخی مقاطع ديده می شوند. 
پکستون ها به صورت المیناسیون های نازک دارای مقادير زيادی روزن بران پالنکتونیک 
گسترش حاصل کرده اند )شکل 2- ه(. همچنین در برخی موارد خرده های فسفاتی 
پکستونی  رخساره های  میان  در   (Shell lag( مانده  برجای  فسیلی  قطعات  به صورت 
کرد  اظهار  چنین  می توان  شده  ياد  موارد  به  توجه  با  و(.   -2 )شکل  می شوند  ديده 
که رخساره های گلسنگ تا وکستون توالی ياد شده در محیط های کم انرژی و زير 
سطح اساس امواج طغیانی رسوب گذاری کرده اند؛ اما تحت تأثیر نوسان های محیط 
رسوبی و تغییر در انرژی محیط، رخساره پکستون با تناوب هايی در محیط ته نشست 
رسوب گذاری کرده است. به عبارت ديگر عملکرد طغیان ها سبب ايجاد جريان های 
توربیدايتی در محیط ته نشست و حمل رسوبات از بخش های کم ژرفا به بخش های 
پايان  در  و   (Shell lags( مانده  بر جای  فسیلی  قطعات  ته نشست  ژرف تر و همچنین 

ايجاد توالی توربیدايتی )Turbidites) شده است )بهبهانی و همکاران، 1390(.
پالنکتونیک  روزن برای  دارای  رخساره  اين  فسفات دار:  و  بايوکلست  وکستون   -
)دارای  دار  فسفات  قطعات  و  فسیلی(  خرده های  يا  و  کامل  فرم های  )به صورت 
زمینه  در  که  است  پراکنده  به صورت  فسفات دار(  اُاُيید  و  پلت  فسفاته،  خرده های 
قرار گرفته اند )شکل 3-الف(. همچنین قطعات فسفاتی دارای جهت يابی  میکرايتی 
در راستای المیناسیون ها هستند که نشان از رسوب گذاری در محیط کم انرژی دارد 
)شکل 3-ب(. با توجه به موارد ياد شده اين رخساره معادل با RMF2 و RMF3 از 
 ريزرخساره های استاندارد مرتبط با رمپ کربناته )Flugel (2004 و همچنین رخساره 8 

)Pedley (1998 است.

- گلسنگ تا وکستون دارای زیست آشفتگی: اين رخساره دارای روزن برای پالنکتونیک 

در زمینه ای از میکرايت است. فعالیت موجودات در بخش هايی از اين رخساره سبب 
ايجاد ساخت های زيست آشفته در آن شده است که رنگ روشن و تمرکز روزن بران 
پالنکتونیک نشان از اين موضوع دارد )شکل های 3- ج و د(. با توجه به موارد ياد 
شده اين رخساره معادل با RMF2 از ريزرخساره های استاندارد مرتبط با رمپ کربناته 

)Flugel (2004 و همچنین رخساره Pedley (1998( 8 است.

- پكستون بایوکلست دار: اين رخساره خود از دو رخساره فرعی تشکیل شده است.

بافت  روی  از  رخساره  اين  پالنكتونیک:  روزن برای  دارای  بایوکلست دار  پكستون   •

دانه پشتیبان دارای روزن بران پالنکتونیک قابل تشخیص است. بیشتر فرم های فسیلی 
تخلخل  به صورت  منافذ  رخساره ها  برخی  در  و  شده اند  پر  کلسیتی  سیمان  توسط 
میان اسکلتی ديده می شود )شکل 3- ه(. در برخی مقاطع پلت ها و اُاُيیدهای فسفات دار 
در رخساره ياد شده ديده می شود )شکل 3- و(. با توجه به موارد ياد شده اين رخساره 
معادل با RMF3 ريزرخساره های استاندارد مرتبط با رمپ کربناته )Flugel (2004 و 

همچنین رخساره Pedley (1998( 8 است.
گالکونیت:  و  فسفات  خرده های  و  ُاُایید  پلت،  دارای  اکینوییددار  و  روزن بر  پكستون   •

خرده های  و  کف زی  پالنکتونیک،  روزن بران  شامل  رخساره  اين  بايوکلست های 
موجود  رسوبی  ساخت های  است.  بريوزوئر  خرده های  موارد  برخی  در  و  اکینويید 
در اين رخساره شامل قطعات فسیلی برجا مانده )shell lags)، المیناسیون های موازی 
و نیز ريپل مارک ها در سطح رسوبات هستند. وجود ساختارهای نام برده شده نشان 
از رخدادهای توربیدايتی در زمان تشکیل ته نشست رسوبات در اين رخساره دارد. 
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با توجه به موارد ياد شده اين رخساره معادل با RMF2 از ريزرخساره های استاندارد 
مرتبط با رمپ کربناته )Flugel (2004 و همچنین رخساره Pedley (1998( 8 است.

نشان می دهد که  پابده  توالی رخساره ای سازند  بررسی ساخت های رسوبی در       
رخدادهای  از  شواهدی  سازند  اين  فسفات دار  افق های  در  ويژه  به  میانی  بخش  در 
از قطعات فسیلی برجای مانده،  اين ساخت ها که عبارتند  توربیدايتی ديده می شود. 
و  روزن بر  پکستون  رخساره  در  سطحی،  ريپل مارک های  و  موازی  المیناسیون های 
اُاُيید و خرده های فسفات و گالکونیت دار رخ داده است.  اکینويیددار دارای پلت، 
از  شرايط  تغییر  از  نشان  بايوکلست دار  پکستون  تا  گلسنگ  اليه های  تناوب  حضور 
المیناسیون های موازی )شکل 4- الف( تا المینه های دارای ريپل مارک های موجود 
در سطح دارد )شکل 4- ب( که توالی Tb و Tc از مدل جريان های توربیدايتی بوما را 
يادآور می شود. بنابراين با توجه به موارد ياد شده می توان چنین اظهار کرد که محیط 
 (Outer ramp( رسوبی در زمان ته نشست فسفات متعلق به بخش خارجی رمپ کربناته

بوده که تحت تأثیر جريان های توربیدايتی قرار گرفته است.
4- 2.  رخساره های رمپ میانی

بااليی  بخش  رخساره  اين  بایوکلست دار:  و  کرینویید  روزن بر،  جلبک،  پكستون   -

سازند پابده را شامل می شود و در اليه های مارنی- آهکی اين سازند گسترش يافته 
است )شکل 5- الف و ب(. ستبرای اليه های ياد شده 25 متر و به صورت پکستون 
کف زی،  روزن بران  پالنکتونیک،  روزن بران  جلبک،  قطعات  دارای  بايوکلستی 
اولین ظهور گونه به وسیله  اين اليه  بااليی  بريوزوئر است. مرز   قطعات کرينويید و 

 .(Daneshian et al., 2015( است  قابل  تفکیک   Paragloburotalia kugleri

محیط  يک  در  رسوب گذاری  از  نشان  رخساره  اين  در  آهکی  جلبک های  حضور 
 RMF13 با  معادل  رخساره  اين  شده  ياد  موارد  به  توجه  با  بنابراين  دارد.  کم ژرفا 
 ريزرخساره های استاندارد مرتبط با رمپ کربناته )Flugel (2004 و همچنین رخساره 5

)Pedley (1998 است.

5- بحث و نتیجه گیری
که  می دهد  نشان  عربی  صفحه  در  میانی  الیگوسن  تا  ائوسن  توالی  پالئوژئوگرافی 
فعلی جنوب  )بخش  پیشین  ائوسن  در  زاگرس  فورلند  تدريجی حوضه  غرق شدگی 
باختری ايران( رخ داده است )Zeigler, 2001) که اين مورد با منحنی تغییرات نسبی 
سطح آب دريا )ائوستازی( توسط )Haq et al. )1988 همخوانی دارد. اما افت سريع 
و  از آب  شده  ياد  الیگوسن سبب خروج گسترده صفحه  زمان  در  دريا  سطح آب 
تشکیل باريکه ای شده که محل ته نشست رسوبات آهکی دولومیتی )سازندهای پابده 

.(Zeigler, 2001( در حاشیه اين باريکه بوده است )و آسماری
همانند   (Rimmed platforms(      نبود ساخت های متداول در سکو های حاشیه دار 
برش های بسیار دانه درشت و نبود دريای کم ژرفا )بهبهانی و همکاران، 1390(، نبود شواهد 
،(Burchette and Wright, 1992( مربوط به ريف های سدی و الگون های پشت ريف 

همچنین وجود رخساره های گلسنگ با محتوای روزن بر پالنکتونیک و رخساره های 
فسفات  خرده های  و  اُاُيید  پلت،  دارای  اکینويیددار  و  روزن بر  )پکستون  توربیدايتی 

برای سازند  ته نشست رسوبات در يک محیط رمپ کربناته  از  نشان  و گالکونیت( 
پابده دارد )Mohseni and Al-Aasem, 2004). بررسی رخساره های سازند پابده در 
 برش کوه الر نشان می دهد که محیط رسوبی اين سازند بخش خارجی رمپ کربناته

رخساره های  بیشتر  می شود،  ديده  شکل  در  که  همان گونه  است.   (Outer ramp(

شناسايی شده شامل RMF3، RMF2 و RMF5 هستند که مرتبط با محیط رمپ بیرونی 
 Pedley (1998( 9 رخساره های ياد شده معادل با رخساره های 8 و .)است )شکل 6

هستند که در ارتباط با بخش های ژرف رمپ خارجی است. 
چنین  می توان  الر  کوه  برش  در  توربیدايتی  رخساره های  حضور  به  توجه  با       
ته نشست  بیرونی  رمپ  ژرف  بخش های  در  سازند  اين  فسفات دار  افق  که  گفت 
تشکیل  و  ته نشست  که  می دهد  نشان  شده  ياد  موارد  بنابراين  است.  کرده  حاصل 
 فسفات در بخش های کم ژرفای محیط رمپ و در اثر رخداد فرايندهای باالآمدگی

توربیدايتی،  جريان های  عملکرد  دلیل  به  پايان  در  که  است  بوده   (Upwelling(

دانه های فسفات دار به صورت پلت، اُاُيید و خرده های فسفات دار و يا به صورت پوسته 
روزن برای پالنکتونیک پر شده توسط فسفات از بخش های کم ژرفای به بخش های 

ژرف تر حوضه منتقل شده اند.
فسفات دار  افق  در  پالنکتونیک  و  کف زی  روزن برای  فراوانی  درصد  بررسی       
)شکل 7( نشان می دهد که فرم های کف زی گسترش کمی دارند و درصد فراوانی 
بسیار پايینی را به خود اختصاص داده اند. ولی با حرکت به  سوی بخش های بااليی 
 آن، درصد فراوانی اين فرم ها افزايش می يابد )شکل 7(. بنابراين با توجه به مطالعات

مناطق  از  کف زی  روزن بران  فراوانی  که  آنجا  از   ،Vander Zwan et al. (1990(

نزديک ساحل )Littoral Zone) به سوی مناطق ژرف تر به دلیل کمبود محتوای کربن 
آلی کاهش می يابد و نیز با توجه به مطالعات )Berger and Diester-Haas )1988 و 
)Gibson )1989 مبنی بر استفاده از نسبت روزن برای پالنکتونیک به کف زی در تعیین 

ژرفای حوضه رسوبی )افزايش ژرفای حوضه با باال رفتن نسبت P/B( می توان چنین 
گفت که درصد باالی روزن بران پالنکتونیک و درصد کم روزن برای کف زی در 
محیط ته نشست فسفات، نشان از ژرف بودن حوضه رسوبی در اين بخش دارد که با 

اطالعات ناشی از رخساره های رسوبی همخوانی دارد.
با  مرتبط  که  بايوکلست دار  و  کرينويید  روزن بر،  جلبک،  پکستون  رخساره       
بخش های بااليی سازند پابده است و در اليه های مارنی- آهکی اين سازند گسترش 
يافته است، نشان از رسوب گذاری در يک محیط کم ژرفا )RMF13) دارد. بنابراين با 
توجه به موارد ياد شده می توان چنین گفت که در حرکت از اليه های زيرين به  سوی 
بخش های بااليی سازند پابده، ژرفای حوضه رسوبی کاهش می يابد؛ به گونه ای که 

رخساره های آن از محیط رمپ خارجی به رمپ میانی تغییر می کند.

سپاسگزاری
نگارنده مراتب سپاس خود را از بخش توسعه و پژوهش شرکت بین المللی پژوهشات 
نمونه برداری،  صحرايی،  بازديدهای  انجام  در  ياری  برای  آيرما  معدن  و  صنعت 

تجزيه های شیمیايی و تهیه مقاطع نازک اعالم می دارد.
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از  )برگرفته  به همراه موقعیت جغرافیايی مقطع مورد مطالعه  تاقديس الر  نقشه زمین شناسی  از  شکل 1- بخشی 
.)Daneshian et al., 2015

شکل 2- الف( رخساره گلسنگ بايوکلست دار دارای مقادير بسیار کم روزن برای پالنکونیک. نور پالريزه متقاطع. مقطع N223؛ ب( خرده های اکینويید در گلسنگ بايوکلست دار 
همراه با رخداد پیريتی شدن، به ريزشکستگی بخش میانی توجه شود. نور پالريزه متقاطع. مقطع N196؛ ج( وکستون دارای روزن برای پالنکتونیک در زمینه ای از میکرايت. نور 
پالريزه ساده. مقطع N28؛ د( وکستون دارای روزن برای پالنکتونیک به همراه قطعات طويل که به احتمال مربوط به استخوان ماهی ها هستند و جهت يابی هم راستا با المیناسیون دارند. 
نور پالريزه ساده. مقطع N40؛ ه( المیناسیون های گلسنگ/وکستون تا پکستون بايوکلست دار دارای مقادير زياد روزن برای پالنکتونیک. نور پالريزه ساده. مقطع N37؛ و( حضور 

.N58 در میان المیناسیون پکستون دارای روزن برای پالنکتونیک. نور پالريزه ساده. مقطع (Shell lags( خرده های فسفات به صورت قطعات فسیلی برجای مانده

جبالف

وهد
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با  N67؛ ب( جهت يابی قطعات فسفات دار هم راستا  نور پالريزه ساده. مقطع  بايوکلست و فسفات دار.  پراکندگی روزن برای پالنکتونیک در رخساره وکستون  الف(  شکل 3- 
المیناسیون در رخساره وکستون بايوکلست دار. نور پالريزه ساده. مقطع N100؛ ج( آثار زيست آشفتگی در رخساره گلسنگ تا وکستون دارای روزن برای پالنکتونیک. نور پالريزه 
ساده. مقطع N145؛ د( آشفتگی زيستی به صورت تمرکز خرده های روزن برای پالنکتونیک در زمینه میکرايتی. نور پالريزه ساده. مقطع N145؛ ه( روزن برای پالنکتونیک، کف زی 
N154؛ و( روزن برای پالنکتونیک، کف زی و خرده های اکینودرم و  بايوکلست دار دارای روزن برای پالنکتونیک. نور پالريزه ساده. مقطع  و خرده های اکینودرم در پکستون 

.N133 پلت های گالکونیت و فسفات در پکستون های بايوکلست دار؛ نور پالريزه ساده. مقطع

شکل 4- الف( تصوير مايکروسکوپی از المیناسیون های موازی در توالی فسفات دار پابده؛ ب( تناوب اليه های گلسنگ تا پکستون بايوکلست دار 
.N107 که نشان از تغییر شرايط از المیناسیون های موازی تا المینه های دارای ريپل مارک های موجود در سطح دارد. نور پالريزه ساده. مقطع

و  کرينويید  روزن بر،  جلبک،  پکستون  رخساره  در  اکینودرم  خرده های  و  کف زی  روزن بران  آهکی،  جلبک های  حضور  الف(   -5 شکل 
.N313 ؛ ب( پراکندگی دانه های اسکلتی در رخساره پکستون بايوکلست دار. نور پالريزه ساده. مقطعN316 بايوکلست دار. نور پالريزه ساده. مقطع

جبالف

وهد

بالف

بالف



تعيين رخساره های فسفات دار سازند پابده در رمپ کربناته پالئوژن تاقديس الر ....

102

شکل 6- ستون چینه شناسی به همراه زيست زون های شناسايی شده )برگرفته از Daneshian et al., 2015(، رخساره های تشخیص 
داده  شده و محیط ته نشست رسوبات سازند پابده در کوه الر.
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Abstract
Pabdeh Formation comprised carbonate-siliciclastic succession of Zagros fold-thrust belt in south west of Iran. The studied area is located 
in Lar Mountains (North East of Khami anticline) which extend in a northwest-southeast direction Parallel to the Zagros sedimentary basin 
trend. Microfacies analysis especially in phosphate-bearing horizons and semiquantitative investigations of foraminiferal contents as an aid to 
determining the depositional environment of marine deposits was the aim of this study. For this purpose, 300 samples were collected from the 
410-m thick pabdeh Fm. at the Lar anticlilne north east of Gachsaran. From these 126 were selected based on lithology and facies alternations and 
thin sections were prepared. Petrographical studies and microfacies analysis of the Pabdeh Formation demonstrate that eight lithofacies can be 
recognized in this interval. Planktonic foraminiferal mudstone and presence of turbidite microfacies suggest deposition in a ramp setting. On the 
other words the depositional environment of the Pabdeh Formation evolved into an outer ramp setting. Microfacies of the upper part of the Pabdeh 
Formation reveal deposition in a shallowing-upward depositional environment. With attention to the items mentioned above the Pabdeh Formation 
is dominated by a pelagic microfauna that deposited in a deep ramp setting (Outer ramp) that passed into a shallower ramp in the middle parts. 

Keywords: Pabdeh Formation, Carbonate ramp, Foraminiferal content, Southwest Zagros.
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