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  چکیده
اسـاس ایـن   بـر . یاسوج مورد بررسی قرار گرفـت فهلیان در جنوبنگاري سازند سروك در تاقدیسچینهدر این تحقیق زیست

کـه در  . گونه از فرامینیفرهاي بنتیـک شناسـایی شـدند    8جنس و  11فرهاي پالنکتون و گونه از فرامینی 6جنس و  5مطالعه 
میـانی  هاي شناسایی شده، سـن بـرش مـورد نظـر آلبـین ـ تـورونین       با توجه به زون. زون زیستی معرفی گردید 5نتیجه آن 

  .باشد می
 تورونین ـبین نگاري، فرامینیفرهاي پالنکتون، آلچینهسازند سروك، زیست :هاواژهکلید

 
Biostratigraphy of the Sarvak Formation in Fahliyan 

anticline, South Yasuj 
  

Abstract 
In this study biostratigraphy of the Sarvak Formation in Fahliyan anticline, south of Yasuj is 
examined. Based on this study, 5 genera and 6 species of planktonic foraminifera and 11 genera and 8 
species of benthic foraminifera related to 5 biozones were identified. Based on identified biozones, 
the study section is Albian-Middle Turonian in age. 
Keywords: Sarvak Formation, biostratigraphy, planktonic foraminifera, Albian-Turonian 

 
  مقدمه

ایـن سـازند بـه علـت داشـتن      . باشد بنگستان با سن آلبین ـ تورونین می سازند سروك یکی از واحدهاي سنگی گروه
). 1372مطیعـی،  (باشـد   زاگـرس مـی  اي مهم در حوضه چینهپتانسیل مخزنی هیدروکربوري، یکی از واحدهاي سنگ

ر رسوبات سنومانین را در برش تنـگ سـروك و تنـگ    با استفاده از روزنبران بنتیک براي اولین با) 1388(غبیشاوي 
نگـاري  چینـه با بررسی زیست) 1390(نژاد زاده و قاسمیکاظم.دوزخ به سه قسمت زیرین، میانی و فوقانی تقسیم کرد

نهایت سـن سـازند سـروك را در منطقـه مـورد      نفتی اهواز، سه بایوزون را شناسایی کرده درسازند سروك در میدان
با بررسی و مطالعه بر روي سـازند  ) 1390(محمودي و طاهري . اند گرفتهنظرزیرین درباالیی تا سنومانینینمطالعه، آلب
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امیدوار و همکاران . باالیی در نظر گرفتندباالیی تا سنومانینشرق گچساران، سن این سازند را آلبینسروك در شمال
هدف . اند گرفتهنظراین سازند را سنومانین ـ تورونین در با بررسی سازند سروك در فروافتادگی دزفول سن  )2014(

سازند سـروك در روسـتاي   . باشد فهلیان مینگاري سازند سروك در برش تاقدیسچینهاز این تحقیق بررسی زیست
 32″و بـه عـرض    :E 51˚ 25′ 45″طـول  فهلیان واقع در هشتادوسه کیلومتري جنوب یاسوج با مختصات جغرافیـایی  

′10 ˚ N: 30  (زاگرس قـرار دارد  خوردهچینمنطقه مورد مطالعه در زون). 1شکل (مورد بررسی قرار گرفتAlavi, 

2007.(  
  

  

 
 
 
 

   
 
 
 
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

)1384موسسه جغرافیایی و کارتوگرافی گیتاشناسی، (هاي دسترسی به برش مورد مطالعه  راه - 1 شکل  

  .مشخص شده است  A-Bبرش مورد مطالعه با.  )Quillan, 1974( مورد مطالعه نقشه زمین شناسی منطقه - 2شکل 
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  روش مطالعه
اساس تغییرات  نمونه، بر 280نگاري سازند سروك در برش مورد مطالعه تعداد چینهجهت تعیین سن و بررسی زیست

شناسـی   مقـاطع نـازك در آزمایشـگاه فسـیل    . ها مقطع نازك تهیه شد ردید و سپس از نمونهآوري گاي جمع رخساره
  .برداري شد ها عکس گرفت و از آنمورد مطالعه قرار

 
  گیريبحث و نتیجه

ــات زیســت  ــهدر انجــام مطالع ــون و  6جــنس و 5نگــاري، چین ــاي پالنکت ــه از فرامینیفره ــه از  8جــنس و 11گون گون
هاي ارائه شده براي سازند سروك از قاعده به سـمت راس   بایوزون). 1جدول (اسایی گردید فرامینیفرهاي بنتیک شن

 ,Premoli Silva and Verga( سـیلوا و ورگـا   لیو پرمـو ) Wynd, 1965(هاي ارائه شده توسط واینـد   که با بایوزون

  :از مطابقت دارند، عبارتند) 2004
  Favusella washitensis (Wynd, 1965)   1ره زیستی شمازون

  :ازهاي این مجموعه عبارتند میکروفسیل. متري گسترش دارد 76این مجموعه از قاعده تا ضخامت 
Favusella washitensis, Oligosteginids. 

  .سنومانینـ  آلبین: سن
  Orbitolina-Alveolinids Assemblage Zone (Wynd, 1965)    2زیستی شماره زون

 (Wynd, 1965)وایند 25زیستی متري گسترش دارد و معادل زون 190ري تا ضخامت مت 76این مجموعه از ضخامت 
  :فسیلی زیر دیده شده استزیستی مجموعهدر این زون. باشد می

Nezzazata sp., Praealveolina cretacea, Orbitolina sp. 
  سنومانین: سن

  Rudist debris Zone (Wynd, 1965)  3زیستی شماره زون
به زون هاي باالیی و پایینی سن این  با توجه.متري گسترش دارد 338متري تا ضخامت  190از ضخامت این مجموعه 

  .شود درنظر گرفته میزون سنومانین 
  Oligostegina flood Zone (Wynd, 1965)    4 زیستی شمارهزون

زیسـتی بـاالیی و   هـاي  بـا توجـه بـه زون   . متري گسترش دارد 422متري تا ضخامت  338زیستی از ضخامت این زون
  .باشد می Oligosteginaمیکروفسیل اصلی این مجموعه . شود پایینی سن این زون سنومانین در نظر گرفته می

  Helvetoglobotruncana helvetica Zone (Sigal, 1955)   5زیستی شماره زون
زیســـتی ن زونمیکروفســیل اصــلی ایــ   . متــري گســترش دارد   465متــري تــا    422ایــن مجموعــه از ضــخامت    

Helvetoglobotruncana helvetica  بـا توجـه بـه    . باشـد پیشـین ـ  میـانی مـی    زیستی تـورونین سن این زون .باشد می
  .باشد میانی میفهلیان آلبین ـ  تورونین، سن سازند سروك در برش تاقدیسزیستی شناسایی شدههاي زون
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