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8 دومین همایش انجمن دیرینه شناسی ایران             

  کروفاسیس سازندهاي کژدمی و سروكمطالعه چینه نگاري سکانسی و می

  در شمال  شیراز

  

  1مسیح ،افقه ؛2خسرو ،خسروتهرانی ؛*1وحید ،احمدي

  .عضو هیات علمی گروه زمین شناسی دانشگاه ازاد اسالمی واحد شیرازـ 1

  .استاد گروه زمین شناسی دانشگاه ازاد اسالمی واحد علوم وتحقیقات تهران ـ2

  

  چکیده

ع چینه شناسی، تحت عنوان مقطع کوه گدوان و مقطع زکیان از سازندهاي کژدمـی و سـروك انتخـاب شـده     در این مطالعه دو مقط

ـ . اسـت  مقطع میکروسکپی مورد مطالعه قرار گرفتـه  600متر همراه با  870در مجموع ضخامت رسوبات این مقاطع . است  طـور ه ب

فلوتسـتون و ردسـتون    ـ  باندسـتون  ـ  گرینستون ـ  ستونپک ـ  میکروفاسیسهاي شاخص در مقاطع مورد مطالعه شامل وکستون کلی

با توجـه بـه مطالعـه    . اند و مدي قرار گرفته که این میکروفاسیسها در چهار گروه محیطی دریاي باز، سد، الگون و پهنه جزر باشدمی

نگاري سکانسی، جه به مطالعه چینهدر مجموع با تو. باشدفرامینیفرها، سن رسوبات فوق الذکر از آلبین زیرین تا سنومانین باالیی می

براي رسوبات سازندهاي کژدمی و سروك در منطقه مورد مطالعه شناسـایی شـده   ) چرخه دسته سوم( 3چهار سکانس رسوبی درجه 

  .است

باز  که رخساره محیط دریاي) سنومانین زیرین ـ  آلبین باالیی( 2مربوط به سازند کژدمی، سکانس ) میانی ـ  آلبین زیرین( 1سکانس 

و سکانسـهاي   است بیشترین ضخامت سکانس را شامل شده و مربوط به قسمت باالیی سازند کژدمی و بخش زیرین سازند سروك

قطعـات  ( هاي آهک جابجا شده باشد و داراي رخسارهی سازند سروك مییکه مربوط به بخش باال) باالیی ـ  سنومانین میانی( 4و  3

  .باشدمی) شده بلوکهاي جابجا و

 
Sequence stratigraphy and  microfacies study of Kazhdumi and 

Sarvak Formation in North Shiraz 
 

Abstract 
In this study, two stratigraphy sections named Kuh-e-Gadvan and Zakiyan sections from Kazhdumi and 
Sarvak Formations have been selected. In general, the thickness of the sediments of these sections that is 
870m with 600 thin- section has been studied. The index microfacies in the studied sections generally 
includes wackestone, packstone, grainstone, boundstone, floatstone and rodstone that these microfacies 
have been scattered in four environmental groups of open marine, bar, lagoon and intertidal flat. Based on 
foraminifera study, the age of the aforementioned sediments is from lower Albian to upper Cenomanian. 
In general, considering sequence stratigraphy study, four 3rd-order sediment sequences (3rd-class cycle) 
have been identified for Kazhdumi and Sarvak Formations. 
Sequence 1 (lower to middle Albian) is related to Kazhdumi Formation, sequence 2 (upper Albian to 
lower Cenomanian) which is greatly seen in the facies of open marine environment is related to upper part 
of Kazhdumi Formation and lower part of Sarvak Formation and sequence 3, 4 (middle to upper 
Cenomanian) is related to upper part of Sarvak Formation and include displaced lime facies (Exotic 
blocks).  
 

  مقدمه

و در شناسی برداشت شده در نواحی شمال و شمال خـاوري شهرسـتان شـیراز در اسـتان فـارس       مقاطع چینه

  .  شمالی واقع شده است 37/29 و 10/29شرقی و عرضهاي  55/52و  19/53بین طولهاي اي محدوده
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9 دومین همایش انجمن دیرینه شناسی ایران             

یـان از طریـق راه   خرامه و مقطع چینه شناسـی زک  ـ   مقطع چینه شناسی کوه گدوان از طریق راه اصلی شیراز

کیلومتري شـمال شـیراز و در نزدیکـی     45مقطع زکیان در فاصله . باشدمرودشت قابل دسترس می ـ  اصلی شیراز

  .روستاي زکیان واقع شده است
کژدمـی دربردارنـده دو    هاي سـازند  ها، در دو برش مورد مطالعه، نهشته براساس مطالعات میکروفاسیس نمونه

و رسـوبات سـازند سـروك شـامل چهـار      ) هاي دریایی بازرخساره( Bو ) هاي الگونهرخسار( Aاي  گروه رخساره

          Dو ) هــاي الگــونرخســاره( C، )رخســاره هــاي ســدي(  B، )هــاي دریــاي بــازرخســاره( Aاي  گــروه رخســاره

 بـر اسـاس   .)1386، خسـروتهرانی ؛ Mial, 2000؛ Flugel, 2004( باشـد مـی ) هاي پهنه جـزر و مـدي  رخساره(

 Aاي هـاي سـازند سـروك شـامل چهـار گـروه رخسـاره       نهشـته  ،مطالعات میکروفاسیسها در مقاطع مورد مطالعه

 )مـدي  هاي پهنه جـزر و رخساره( Dو ) هاي مردابیرخساره( C ،)هاي سديرخساره( B ،)هاي دریاي بازرخساره(

گـروه   شامل دو زیـر  Dو Cاي سارههاي رخشامل سه زیر گروه و گروه Bو  A ايهاي رخسارهکه گروه باشدمی

  .باشندمی

  

  بحث

هاي سازندهاي کژدمی و سروك در منطقه مورد مطالعه با منـاطق خوزسـتان   که رخساره نکته قابل توجه این

تکتونیک محلـی نیـز    ،تفاوت در پالئوژئوگرافی حوضه در مناطق فوق الذکر عالوه بر باشد وو لرستان متفاوت می

ناپیوستگی با مشـاهدات صـحرایی و    تشخیص سطوح ،در این راستا .همی را ایفا کرده استدر این منطقه نقش م

  .نالیزهاي سنگ شناسی و میکروفاسیس انجام گرفته استآ

بـراي   )چرخه دسته سوم( 3 در مجموع با توجه به مطالعات چینه نگاري سکانسی چهار سکانس رسوبی درجه

 ,Haq, Hardenbol & Vail( شناسـایی شـده اسـت    د نظـر مـور  رسوبات سازندهاي کژدمی و سروك مقـاطع 

1988; Emery & Myers, 1996; Baum & Vail, 1988.( 

 
  :1سکانس رسوبیـ 

مـرز زیـرین ایـن سـکانس در     . باشـد لبین زیرین تا میانی و مربوط به سازند کژدمی میآاین سکانس به سن 

ضـخامت  . باشـد مـی  SB2گرفته و مرز باالیی از نوع وي سازند داریان قرار ر بر SB1مقاطع مورد مطالعه از نوع 

سـطح   .باشدمتر می 137متر و در مقطع چینه شناسی زکیان  130این سکانس در مقطع چینه شناسی کوه گدوان 

سـیکالمینا واقـع   هکهاي وکستونی حاوي فرامینیفـر پالنکتـون همـی   آدر ناحیه در بخش  mfsبیشترین پیشروي 

دربرگیرنـده   TSTدسـته رخسـاره    .باشـد مـی  HST و TSTهـاي  دسـته رخسـاره   سکانس فوق شامل .باشدمی

  .باشددربرگیرنده رخساره دریاي باز می HSTهکهاي رخساره الگون و دسته رخساره آ

             بـــه لحـــاظ نـــوع الگـــوي روي هـــم قـــرار گـــرفتن پاراسکانســـها  TSTهمچنـــین دســـته رخســـاره 

)Parasequence stacking pattern(  فـرم پیشـرونده   بهProgradational)(  و در دسـته رخسـاره    باشـد مـی

HST به فرم روي هم قرار گرفتـه یـا رشـدي     نوع الگوي روي هم قرار گرفتن پاراسکانسها)Aggradational (

  .است
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10 دومین همایش انجمن دیرینه شناسی ایران             

  :2سکانس رسوبیـ 

بخش زیـرین  لبین باالیی تا سنومانین زیرین و دربرگیرنده بخش باالیی سازند کژدمی و آاین سکانس به سن 

که در بخش باالیی سازند کژدمی واقع است و مرز بـاالیی نیـز از    SB2مرز زیرین از نوع . باشدسازند سروك می

ضخامت این سکانس در مقطع چینه شناسـی کـوه    .باشدابتداي بخش میانی سازند سروك می واقع در SB2نوع 

سـطح بیشـترین پیشـروي در مقـاطع مـورد      . دباشـ متر مـی  187 متر و در مقطع چینه شناسی زکیان 175گدوان 

هـاي روتـالیپورا و   مطالعه شامل رخساره پکستونی حاوي گلوکونیت و فرامینیفرهاي پالنکتونیـک از جملـه گونـه   

 TSTهاي سکانس فوق الذکر شامل دسته رخساره .باشدمی Stomiosphaera sphaerica و همچنین تیسینال

 Emery & Myers,1996;( باشـد مـی  )دربرگیرنـده رخسـاره سـدي   (HST  و )دربرگیرنده رخساره دریاي بـاز (

  ).1379 ،السمی

بـه فـرم پسـرونده     به لحاظ نوع الگـوي روي هـم قـرار گـرفتن پاراسکانسـها      TSTهمچنین دسته رخساره 

(Retrogradational) باشد و در دسته رخساره میHST، به فـرم   نوع الگوي روي هم قرار گرفتن پاراسکانسها

  . است )Aggradational(هم قرار گرفتن ثابت یا رشدي  روي

  

  :4و  3سکانسهاي رسوبیـ 

زکیان به سن سنومانین زیـرین تـا سـنومانین     کوه گدوان و در مقاطع چینه شناسی 4 و 3سکانسهاي رسوبی 

مقطـع  متر و در  5/62 در مقطع کوه گدوان 3ضخامت سکانس رسوبی . باشدباالیی و مربوط به سازند سروك می

در  mfsسـطح بیشـترین پیشـروي     .سـت ا SB2باالیی سکانس فوق از نوع  مرز زیرین و .باشدمتر می 85 زکیان

در ایـن سـکانس    TSTدسـته رخسـاره    .باشـد سـتژینا مـی  وهکهـاي وکسـتونی شـامل الیگ   آمقاطع مورد مطالعه 

ــده  ــاره   آدربرگیرن ــته رخس ــون و دس ــاره الگ ــاي رخس ــامل  HSTهکه ــا آش ــاي جابج ــده هکه ــی ش ــدم  باش

)Lasemi,1995(.  

به فرم روي هم قرار گرفتن ثابـت   به لحاظ نوع الگوي روي هم قرار گرفتن پاراسکانسها TSTدسته رخساره 

  .باشدمی )(Aggradationalیا رشدي 

مـرز زیـرین   . باشـد متـر مـی   90متر و در مقطع زکیان  100در مقطع کوه گدوان  4ضخامت سکانس رسوبی 

ن سازند گورپی در مقطع کوه گـدوان  آکه در روي است  SB1ن از نوع آمرز باالیی  و SB2سکانس فوق از نوع 

        تایـدال و  سـاب  در ایـن سـکانس رخسـاره    TSTدسـته رخسـاره    .و سازند ایالم در مقطع زکیان قرار گرفته است

  .باشدهکهاي پهنه جزر و مدي میآدربرگیرنده رخساره  HST دسته رخساره

بـه فـرم پسـرونده     به لحاظ نوع الگوي روي هم قرار گـرفتن پاراسکانسـها   HSTو  TSTهاي دسته رخساره

)(Retrogradational باشدمی.  

  

  گیرينتیجه

هاي سـازند سـروك شـامل چهـار گـروه      نهشته ،ها در مقاطع مورد مطالعهـ بر اساس مطالعات میکروفاسیس1

هاي پهنـه  رخساره( Dو ) هاي مردابیرخساره(C  ،)سدي هايرخساره( B ،)هاي دریاي بازرخساره( Aاي رخساره

شـامل   D و Cاي هاي رخسارهشامل سه زیر گروه و گروه Bو   Aايهاي رخسارهکه گروه باشدمی )مدي جزر و

  .باشنددو زیرگروه می
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11 دومین همایش انجمن دیرینه شناسی ایران             

ت براي رسـوبا  )چرخه دسته سوم( 3با توجه به مطالعات چینه نگاري سکانسی چهار سکانس رسوبی درجه ـ2

 ـ  آلبـین زیـرین  ( 1سـکانس . سازندهاي کژدمی و سروك در مقاطع چینه شناسی مورد مطالعه شناسایی شده است

کـه رخسـاره محـیط دریـاي بـاز      ) سـنومانین زیـرین   ـ  آلبین باالیی( 2سکانس  و مربوط به سازند کژدمی) میانی

 و بخش زیرین سـازند سـروك   بیشترین ضخامت سکانس را شامل شده و مربوط به قسمت باالیی سازند کژدمی

باشـد و داراي  که مربوط به بخش باالي سازند سـروك مـی  ) باالیی ـ  سنومانین میانی( 4و  3و سکانسهاي  است

  .باشدهاي آهک جابجا شده می رخساره
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