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        چکيدهچکيدهچکيدهچکيده
ن سـازند  ي ايسه مورد برريدر ناح .باشد يم)   تورونين–آلبين  (يفوقان -نيريز سن کرتاسه ي کربناته گروه بنگستان است که داراي از واحدهايسروک يک سازند 

 يرود و از نظـر اقتـصاد   يشمار م  ه بيسازند سروک از مخازن مهم هيدروکربور. خورده رخنمون دارد   در زير پهنه زاگرس چين    ن گسترده شده و     ين تا سنومان  ياز آلب 
  . برخوردار استيا از جايگاه و اهميت ويژه

مـورد  ) تنـگ مـاغر   ( در کوه بنگـستان      يا ، يک برش چينه   زند سروک در شمال غرب بهبهان      سا ي سکانس ينگار  و چينه  ي، محيط رسوب  ها   رخساره يبه منظور بررس  
 در منطقـه مـورد      يطور کل  هب.  تشکيل شده است   يا ، متوسط تا ضخيم اليه و توده      ي آهک يها  از اليه   متر و عمدتاً   ۸۶۰به ضخامت   اين برش   . مطالعه قرار گرفته است   

ها در منطقه مورد      آن يها و ترتيب و توال      رخساره يبررس .اند  باز، سد و الگون نهشته شده      ي دريا يا  سه کمربند رخساره   د که در   ش ي ميکروفاسيس شناسائ  ۱۰مطالعه  
 Rimmed)دار  فـرم کربناتـه از نـوع حاشـيه      يـک پلـت   سازند سروک دريها دهد که رخساره ي نشان مي و قديمي امروزي رسوبيها ها با محيط نظر و مقايسه آن

platform) اند نهشته شده.  
کـه نـشان    .  به تغييرات عمق انجـام گرفتـه اسـت          مربوط يها و منحن    ميکروفاسيس ي تغييرات عمود  ي بر مبنا  ي سکانس ينگار  چينه يها يدر ادامه مطالعات و بررس    

صورت پسرونده در منطقه مورد مطالعـه   هاً بها عموم کانس، که اين س باشد يم) درجه سوم (ي سکانس رسوب۲ يدهد که سازند سروک در منطقه مورد مطالعه دارا       يم
 سـازند سـروک واقـع شـده     ي و در قسمت ابتدائي سازند کژدمياين مرز بر رو.   استSB2سکانس اول مربوط به آلبين بوده و مرز زيرين آن    . اند  گرديده يشناساي
.   اسـت SB2 سکانس اول همانند مرز زيـرين آن از نـوع   يمرز باالئ.  باشند ي باز ميطور عمده مربوط به دريا ه اين سکانس بTST پيشرونده يها دسته رخساره . است

  . شوند يممحيط الگون ختم هاي  رخسارهو به  شروع ي درياييها ر اين سکانس از انواع ميکروفاسيس دHST يها دسته رخساره
 در اين سکانس عمـدتاً مربـوط بـه محـيط          TST پيشرونده   يها سارهده و دسته رخ    بو SB2مرز زيرين اين سکانس از نوع       .  سن سنومانين است   يسکانس دوم دارا  

ـ  است و نماSB2 اين سکانس از نوع يفوقان  مرز.باشند ي عمدتاً مربوط به محيط الگون م  HST يها دسته رخساره . باشند  ي م (Bar) يسد  يانگر خـروج از آب بـرا  ي
  . استيمدت طوالن
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The Sarvak Formation is one of the carbonate units of Bangestan Group which belongs to the Lower to Upper 

Cretaceous (Albian - Toronian). This Formation outcrops in the folded Zagros and is one of the important hydrocarbon 

reservoirs in Iran. 

For investigating facies, sedimentary environment and sequence stratigraphy of the Sarvak Formation in North West 

of Behbahan, one stratigraphyic section located in Bangestan Mountain (Maghar Valley) was studied. This section has a 

thickness of 860 meters and is mainly composed of medium to thick layered and massive limestone.  In the studied area, 

10 microfacies were identified which were deposited in there facies belts of open marine (A), Barrier (B) and lagoon (C). 

The facies of the Sarvak Formation were deposited in a rimmed carbonate platform. Then, the investigation of sequence 

stratigraphy based on the vertical changes of microfacies and the curve of changes in depositional environments was 

performed. It shows that the Sarvak Formation in the studied area has two types of sedimentary sequences there which 



are regressive ones .The first cycle belongs to the Albian and its lower carbonate is of Sb2 type. This boundary is on the 

Kazhdomi Formation and is located at the lower part of the Sarvak Formation. Transgressive system tracts (TST) of 

this sequence are mainly from open marine environment. The upper boundary of the first sequence is of type Sb2 as its 

lower boundary. High stand system tracts of this sequence are composed of marine microfacies and are terminated with 

lagoonal environment facies .The second sequence belongs to the Cenomanian. Its lower boundary is of type Sb2 and the 

transgressive system tracts of this sequence are mainly from bar environment. High stand system tracts are mainly from 

lagoonal environment. The upper boundary of the second sequence is of type Sb1. 
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در پهنـه  )  تورونين –ن  آلبي (فوقاني_ زيرين   سازند سروك با سن كرتاسه    

 داراي ليتولوژي كربناته عمدتاًاين سازند . خورده رخنمون دارد    زاگرس چين 

اي و    ، آهـك تـوده    ا متوسـط اليـه    هاي نازك اليه ت     باشد و از توالي آهك     مي

هاي مخزني  سازند سروك به دليل قابليت. استدار تشكيل شده  آهك چرت 

هـاي دور   ه از زمـان هايي از حوض  و دارا بودن توان هيدروكربوري در بخش      

ــين  ــورد توجــه زم ــم از   م ــاگون اع ــات گون ــوده اســت و مطالع ــان ب  شناس

هاي پالئوژئوگرافي   سيشناسي و حتي برر    شناسي، چينه   شناسي، فسيل   رسوب

  . در اين سازند انجام پذيرفته استو زمين ساختي گسترده

اي نـسبتا جـوان در مطالعـات     نگاري سكانسي، رشته  از آنجا كه علم چينه   

سـازند سـروك   هـاي سكانـسي در    باشد مطالعات و بررسي شناسي مي   زمين

 متفاوتي از    نتايج زي انجام گرفته ن   يها اغلب بررسي  .كمتر انجام گرفته است   

از .  ته اسـت شها در بردا ها و اجزاء تشكيل دهنده سكانس    نظر تعداد سكانس  

) ۱۳۸۳(، طباطبايي   )۱۳۸۳(توان به مطالعات شهابي       ها مي  جمله اين بررسي  

  . اشاره نمود) ۱۳۸۴(يليان مهابادي  اصو

  نگـاري سكانـسي يكـي از بهتـرين          ، مطالعات چينـه     از سوي ديگر امروزه   

از ايـن    وري مـضاعف    اي شناسايي مخازن هيدروكربوري و بهره     ها بر  روش

 مخــازن تــرين کــه گــروه بنگــستان نيــز از مهميياز آنجــا. اســت مخــازن

ـ  هاي اين گروه   مطالعه سازند ،   رود ايران زمين به شمار مي     كربوريهيدرو ه ب

 آسماري دومـين مخـزن بـا ارزش زاگـرس           که پس از  ( سروک    سازند ويژه

  . ستاي برخوردار ا  ويژهتياهم از )باشد مي

هـاي   نوشتار به بررسي تغييرات سطح آب دريا و تعيـين سـكانس            در اين 

 تاقـديس   نـوبي ج ليـا  تنگ مـاغر واقـع در       در سروكسازند  دهنده   تشكيل

 در يصورت سطح االرضـ   بهبرش مورد مطالعه. بنگستان پرداخته شده است   

 ۴۵  در،شـــرقي ۵۰˚ ۰۷ ′  ۲۵"  شـــمالي و طـــول ۳۱˚ ۰۰′ ۰۰" رض عـــ

زديكي روسـتاي ليكـك واقـع        ن دركيلومتري شمال غرب شهرستان بهبهان      

 در قابل توجـه  رايبستدر اين بخش سازند سروك با    .)۱تصوير( شده است 

ن آن  يريمرز ز  .)۲تصوير( متر از رسوبات كربناته رخنمون دارد      ۸۶۰حدود  

 يهـا  رن آن با ما   يمرز فوقان   و يجيصورت تدر   به ي سازند کژدم  يها ليبا ش 

    . استيشي فرسايوستگي ناپيگورپ

صورت صحرايي   هنگاري سازند سروك در منطقه مورد نظر ب         مطالعه چينه 

انجام گرفته است و نتايج حاصـل از مطالعـات بـرش تنـگ         و آزمايشگاهي   

بتـدا مـروري    در ا . مورد بحث و بررسي قرار گرفته است      ماغر در اين مقاله     

هـا خـواهيم    دهنده و توالي عمـودي آن  يلهاي تشك اجمالي بر ميكروفاسيس 

ـ    داشت و در ادامه سكانس   صـورت   ههاي تشكيل دهنده سـازند سـروك را ب

  . شود يم  تشريحهشواهد بدست آمد با توجه به  ودقيق

 
  هاي دسترسي به منطقه نقشه راه. ۱تصوير

  



  
   و محل برش مورد مطالعه بهبهان۱ : ۱۰۰۰۰۰شناسي  نقشه زمين.۲تصوير

  ) قرمز رنگستاره(

  

            دهندهدهندهدهندهدهنده     تشكيل تشكيل تشكيل تشكيلهايهايهايهاي    شرح ميكروفاسيسشرح ميكروفاسيسشرح ميكروفاسيسشرح ميكروفاسيس. . . . ۲۲۲۲

 ۱۰هـاي انجـام گرفتـه در بـرش مـورد مطالعـه تعـداد                 بر اساس بررسـي   

اي، به شـرح زيـر         دسته رخساره  ۳ شده است كه در      ميكروفاسيس شناسايي 

  : قرارگرفته اند

A ::::    هاي درياي بازهاي درياي بازهاي درياي بازهاي درياي باز    دسته و رخسارهدسته و رخسارهدسته و رخسارهدسته و رخساره::::            

گذاري  به سمت ساحل شماره   تر دريا     ها از بخشي عميق     اين ميكروفاسيس 

   :Sarg 1998) ( اند شده

A1::::    وكستون بيوكالستي اليگوستجيناداروكستون بيوكالستي اليگوستجيناداروكستون بيوكالستي اليگوستجيناداروكستون بيوكالستي اليگوستجينادار                

هاي پالژيك  ه اين ميكروفاسيس عمدتاً بيوكالستدهند اجزاء اصلي تشكيل

اي ميکريتي   در زمينهباشند كه  گلوبيژرين مي، هدبرجال واعم از اليگوستجينا

  . اند قرار گرفته

A2::::    داردارداردار    تجينادار و پالژيکتجينادار و پالژيکتجينادار و پالژيکتجينادار و پالژيکپکستون اليگوسپکستون اليگوسپکستون اليگوسپکستون اليگوس         

هاي پالژيـك      فراواني از بيوكالست   حاوي مقادير نسبتاً  ين ميكروفاسيس   ا

كـه   .هاي مختلفي از اليگوستجينا، گلوبيژرين و هدبرجال است         اعم از جنس  

راوانـي بيـشتري برخـوردار      نسبت به ميكروفاسيس قبلـي ايـن عناصـر از ف          

  .اند ريت تجمع يافتهاي از ميك ينهاجزاء مذكور در زم. باشند مي

A3:داردارداردار     و پالژيک و پالژيک و پالژيک و پالژيکييييبيوکالستبيوکالستبيوکالستبيوکالستکستون کستون کستون کستون  و                                            

اي بنتيك و پالژيـك تـشكيل    ه فاسيس از تجمعي از بيوكالست    اين ميكرو 

، هـدبرجال و    اجـزاء پالژيـك، مقـادير متنـوعي از اليگوسـتجينا          . شده است 

اي و  دف دوكفـه ، قطعـات صـ   به همراه مقاديري از سوزن اسـفنج     گلوبيژين

  . اند زمينه از ميكريت تيره قرار گرفتهباشند كه در  كينودرم ميقطعات ا

A4::::    يييي بيوکالست بيوکالست بيوکالست بيوکالستييييپکستون روديستپکستون روديستپکستون روديستپکستون روديست                                                                                                                    

هـاي    ايـن ميكروفاسـيس عبارتنـد از خـرده         دهنـده  اجزاء اصـلي تـشكيل    

ـ            ر فرامينيفرهـاي   روديست، قطعات اكينودرم و سوزن اسفنج بـه مقـدار كمت

دهنـده   يلاجزاء تـشك  .  ندشو اي پالژيك نيز يافت مي    ه زي و بيوكالست   كف

  . شوند  ديده ميياي ميكريتي با كمي سيمان اسپار در زمينه

  

B : : : :هاي سديهاي سديهاي سديهاي سدي    دسته رخسارهدسته رخسارهدسته رخسارهدسته رخساره            

B1 : : : :ييييروديستروديستروديستروديست ( ( ( (يييي بيوکالست بيوکالست بيوکالست بيوکالسترودستونرودستونرودستونرودستون((((        

دهنده اين ميكروفاسيس قطعات درشت روديست   ترين اجزاء تشكيل اصلي

اشند كه اسكلت و چهـارچوب اصـلي        ب ميها و کاپرينيدها     اعم از هيپوريت  

هـا نيـز     اي  اكينـودرم و دو كفـه     آن قطعات    عالوه بر    .اند كرده سنگ را ايجاد  

  . شوند اي از سيمان اسپاريتي ديده مي باشد كه در زمينه ميد موجو

B2::::    داردارداردار     واينتراکالست واينتراکالست واينتراکالست واينتراکالستييييگرينستون بيوکالستگرينستون بيوکالستگرينستون بيوکالستگرينستون بيوکالست        

ايـن  پوسـتان و اينتراكالسـت در     ادير فراوانـي قطعـات روديـست، خار       مق

 سـيمان   اي از  دهنـده در زمينـه     اجـزاء تـشكيل   .  شود  يميكروفاسيس يافت م  

   .وجود اينتراكالست مويد انرژي باالي جريان است .شوند اسپاري ديده مي

B3:::: فريمستون روديستي  فريمستون روديستي  فريمستون روديستي  فريمستون روديستي         

صـورت چهـار     هها قطعات درشت روديست است كه ب       بخش اعظم آلوكم  

گيرند در بين قطعات     ر مي دهنده را در ب     ر اجزاء تشكيل  چوب و اسكلتي ساي   

  .شود مشاهده مي )(Internal sedimentدرشت روديستي رسوبات داخلي

  

C::::هاي الگونهاي الگونهاي الگونهاي الگون     دسته رخساره دسته رخساره دسته رخساره دسته رخساره            

C1::::    پكستون روديستي با فرامينيفرهاي بنتيكپكستون روديستي با فرامينيفرهاي بنتيكپكستون روديستي با فرامينيفرهاي بنتيكپكستون روديستي با فرامينيفرهاي بنتيك            

مـراه فرامينيفرهـاي     ه در اين ميكروفاسيس روديست به مقدار فـراوان بـه         

راه مقـاديري پلـت و      ، قطعـات اكنيـودرم و سـوزن اسـفنج بـه همـ             زي  كف

اي از ميكريـت ديـده    زاء مـذكور در زمينـه  اجـ . شـود  اکالست يافت مي  اينتر

  . شوند مي

C2::::داردارداردار    دار و پلتدار و پلتدار و پلتدار و پلت     فلوتستون روديستي بيوكالست فلوتستون روديستي بيوكالست فلوتستون روديستي بيوكالست فلوتستون روديستي بيوكالست            

كمتر ، به مقدار    ميكروفاسيس از قطعات درشت روديست    بخش اعظم اين    

ست نيز پلت و اينتراكال. زي تشكيل شده است اكينودرم و فرامينيفرهاي كف   

   .باشد زمينه از نوع ميكريتي مي. شود مشاهده مي

C3::::    بنتيک بنتيک بنتيک بنتيکييييفرامينيفرهافرامينيفرهافرامينيفرهافرامينيفرها ( ( ( (ييييوکستون بيوکالستوکستون بيوکالستوکستون بيوکالستوکستون بيوکالست ((((        

هايي تجمـع      و در بخشي    تجمع بيشتر  ها در بخشي از ميكروفاسيس آلوكم    

فاسـيس را تـشکيل      و زمينه ميکريتي بخش اعظم ميکرو      ها کمتر است   آلوکم

طعات روديست، فرامينيفرهاي بنتيك، مقاديري ها عبارتند از ق آلوكم. دهد مي

  .آشفتگي زيستي فراوان است .باشند ي ميليوليد و گاستروپود م،پلت

  

         سازند سروک  سازند سروک  سازند سروک  سازند سروک يييي سکانس سکانس سکانس سکانسيييينگارنگارنگارنگار    چينهچينهچينهچينه. . . . ۳۳۳۳



 يها و بررس    ميکروفاسيس يتکرار و توال   ، انجام شده  يها يبر اساس بررس  

ناحيـه   در سازند سروک مشخص گرديد که اين سازند در           يتغييرات محيط 

هـا از چنـد      ل شده است که هـر يـک از ايـن سـکانس             تشکي سکانساز دو   

 يسکانس اول دارا  . اند عمق شونده شکل گرفته    باال کم پاراسکانس به سمت    

 يهـا  سـکانس  .)۳تـصوير (سن آلبين و سکانس دوم معادل سنومانين است         

، و از پايين به سمت باال        دسته سوم بوده   يها ، سکانس ي مورد بررس  يرسوب

  :باشند يبه شرح زير م

تنـاوب شـيل    ( زيرين   ي اول سازند سروک از قسمت شيل      يسکانس رسوب 

 ضخيم تـا متوسـط اليـه    يها آغاز گرديده و به اليه)  با آهک سروک  يکژدم

 يسـکانس رسـوب    .شود  ي سازند سروک ختم م    ي بخش ميان  يآهک خاکستر 

روک  سـازند سـ  يمتوسط ياد شده در بخـش ميـان    ضخيم و يها دوم از اليه  

 .يابد ي خاتمه ميو در نهايت در مرز سازند گورپآغاز 

 

         تنگ ماغر  تنگ ماغر  تنگ ماغر  تنگ ماغر  سازند  سروک در سازند  سروک در سازند  سروک در سازند  سروک دريييي سکانس سکانس سکانس سکانسيييينگارنگارنگارنگار    چينهچينهچينهچينهجزئيات جزئيات جزئيات جزئيات . . . . ۴۴۴۴

دو سـکانس  ، سازند سروک در برش تنگ مـاغر از  گونه که گفته شد  همان

 خـصوصيات زيـر   ي  هـا دارا   ايـن سـکانس   . درجه سوم شکل گرفتـه اسـت      

  :باشند يم

 بـه ضـخامت     TST يها تر از دسته رخساره    م ۵۷۳با ضخامت    ۱سکانس  

  . متر تشکيل شده است۴۸۱ به ضخامت HST يها  متر و دسته رخساره۹۲

 و سروک بـوده و از نـوع    يمرز زيرين سکانس منطبق بر مرز سازند کژدم       

)SB2 (    ي هـا  اين مرز از تناوب شيل    . باشد  ياز آب م    و فاقد شواهد خروج

وشـن و نـازک اليـه سـازند سـروک      ي رها ي با آهکرنگ سازند کژدم  تيره

ـ   A2و با ميکروفاسيس) ۴ تصوير( شکل گرفته است دسـته  . گـردد  يآغاز م

 ي تيره و عميق سازند کژدم     يها تناوب شيل  از   TST  پيشرونده يها رخساره

ي پالژيـک تـشکيل شـده    هـا  ي بخش آغازين سروک و پکـستون ها با آهک 

طور کامل مربـوط بـه        سکانس اول به    پيشرونده در  يها دسته رخساره . است

يل تـشک  A2بـوده و از ميکروفاسـيس   ) Open marine( بـاز  يمحيط دريا

 در سـکانس    MFSسطح  .  پالژيک است  يها ي فسيل داراکه عمدتاً   اند   شده

دار تشکيل شده است که اين رخساره حـداکثر          ي پالژيک ها اول از وکستون  

 .دهد ي مورد مطالعه نشان مي را در تواليشدگ عميق

 

 ايـن ميکروفاسـيس     شـود کـه    يرا شامل مـ    A1ميکرو فاسيس   بخش  اين  

 ايـن   يمطالعـات صـحراي    در. ي بـاز اسـت    ترين بخش دريـا    نمايانگر عميق 

 کربناتـه مـشاهده   ي در بـين تـوال  ي تا مارنيصورت ميان اليه شيل    هقسمت ب 

    .)۵تصوير(شود  يم
اري سکانسي نگ ، تغييرات محيطي و چينه ها نمودار توالي ميکروفاسيس .۳تصوير

  سازند سروک، برش تنگ ماغر



 متــر بوســيله ۴۸۳بــا ضــخامت  HST هرونــد پــس يهــا دســته رخــساره

  در . شود ي ختم مي آغاز و در نهايت به رخساره الگوني درياييها رخساره

 , A1   ، A2   ، A3   ، A4 يها  در بر گيرنده ميکروفاسيس    HSTاين قسمت   

B1،  B2 وC1ميـق و پالژيـک بـه     تبـديل آهـک ع  ايـن بخـش بـا   .  است

 چيـدمان   يروند الگو . عمق و بنتيک محيط الگون همراه است        کم يها آهک

 عميـق   ي دريـاي  يها  و وکستون  (A2) دارطبقات با تناوب پکستون پالژيک      

)A1(      پـس از    .ي ضخامت طبقات همراه است     آغاز شده و با افزايش تدريج

 يستون بيوکالست پکيتر حاو عمق ي کمرونده به رخساره درياي   پس يآن توال 

)A3( يو تناوب آن با پکستون روديست )A4(  ـ ، کـه نـشان   شـود  ي تبـديل م

در مـشاهدات  . ي است قبليها ي محيط نسبت به بخششدگ   عمق  کم دهنده

 ي نازک تـا متوسـط اليـه بخـش ابتـداي           يها قسمت آهک ي، در اين    يصحرا

  .شوند ي تبديل مي ضخيم اليه بخش ميانيها د سروک به آهکسازن
  

  
هاي سروک و  مرز سازند(سکانس اول ( SB2) نمايي از مرز زيرين. ۴تصوير

 ، تنگ ماغر)کژدمي

  

  
 در سکانس اول، حاوي ميان اليه شيلي تـا مـارني بـين              MFSسطح  . ۵ تصوير

   )A1ميکرو فاسيس (توالي کربناته 
  

  تبـديل  ي بـاز بـه محـيط سـد    ي، محيط دريـا  آب دريا  يپسرو در ادامه با  

 و انـدازه    ي اين تبديل با تغيير فاحش در رخـساره ميکروسـکپ          که. گردد  يم

 بـا قطعـات درشـت       يکـه گرينـستون روديـست      طوري هب. ها همراه است    دانه

در نهايـت بـا   . شـود  ي باز مـ   ي جايگزين ميکروفاسيس دريا   )B1( روديست

) C1( ي پکستون روديستيها  آب دريا ميکروفاسيسيافزايش حداکثر پسرو

دهنـده حـد اکثـر        شـوند کـه نـشان      يون نمايـان مـ    مربوط بـه محـيط الگـ      

  .باشد ي سازند سروک م۱ سکانس يشدگ عمق کم

 از خروج آب را نـشان       يو شواهد . است SB2 سکانس از نوع     يمرز باالي 

در مطالعات  . شود  يعمق الگون مشخص م     اين مرز با رسوبات کم    . دهد  ينم

حـيط سـد بـه       مربـوط بـه م     يا  آهک تـوده   يها  در اين بخش اليه    يصحراي

  .)۶تصوير( اند تبديل شده) الگون (ي متوسط اليه آهکيها آهک
  
  

  
  هاي آهک   ، اليهSB2مرز بااليي سکانس اول از نوع . ۶تصوير

  .اند هاي متوسط اليه تبديل شده اي به آهک توده

  

        سکانس دومسکانس دومسکانس دومسکانس دوم

 بـه  TST يهـا  متشکل از دسته رخساره متر   ۲۸۷سکانس دوم با ضخامت     

  .باشد ي متر م۲۱۹ به ضخامت HST متر و ۶۸ضخامت 

 يها  در اين بخش پس از ميکروفاسيس    TST پيشرونده   يها دسته رخساره 

کــه از  باشــند ي مــي و ســديمربــوط بــه الگــون متــشکل از طبقــات ريفــ

 B2دار مربـوط بـه ميکروفاسـيس          و اينتراکالسـت   ي روديست يها گرينستون

 روشـن  يا کرم تا قهوه به رنگ يا اند و در نهايت به بخش توده      تشکيل شده 

 بوده و حـداکثر     ي سليس يها  ندول ي حاو ياين بخش انتهاي  . شوند يتبديل م 

   .)۷تصوير(دهد  ي را در آن زمان نشان ميشدگ عميق

دار   چـرت   و يا  آهـک تـوده    يهـا   در سکانس دوم درون اليه     MFSسطح  

 يهـا  رخـساره  در ادامه با ظهـور دسـته         .الذکر در نظر گرفته شده است      فوق

 يشدگ  عمق   محيط به سمت کم    ي سد يها  پس از رخساره    ، HST روندهپس



ـ  يهـا  ود و ميکروفاسـيس   ر يپيش مـ   وط بـه محـيط الگـون جـايگزين          مرب

ها  ها اغلب از تناوب پکستون اين ميکروفاسيس.  شوند ي مي سديها رخساره

ــد  بنتيــک شــکل گرفتــهينيفرهــاي فرامي حــاويهــا وکــستونو  شــامل  و ان

 HST، در فيلد يدر مشاهدات صحراي. باشد ي مC1، C2 ،C3ميکروفاسيس 

رنگ سازند سروک به آهک متوسط تا نازک اليه    کرميا  آهک تودهيها اليه

  .شوند يتبديل م  سازند سروکي رنگ بخش انتهاييخاکستر

، به همـين  رسد يها به حداکثر ميزان خود م  فرسايش اليه يدر بخش انتهاي  

باشـد و قـسمت      ي مـ  سـتبرا س دوم کـم      در سکان  HSTدليل دسته رخساره    

 رفته استادن سطح آب دريا از بين  از پايين افتياثر فرسايش ناش  بريفوقان

(Emery & Myres 1996).  

باشد که شواهد قابل مالحظـه از        ي م SB1دوم از نوع      سکانس يمرز باالي 

تجمع اکـسيد   اين مرز با    .  دهد  ي را نشان م   ي مدت طوالن  يخروج از آب برا   

 يها در اين بخش نهشته   .   سازند سروک همراه است    يدر قسمت انتهاي  آهن  

 ي سفيد رنگ گورپيها وک به سن سنومانين تبديل به مارن سازند سر  يآهک

 ي کـه بـا نبـود رسـوب        ياين فاصله زمان  . )۸تصوير(اند   با سن سانتونين شده   

  و يـا   ي، هوازدگ اه است، به دليل فرسايش    ، کنياسين همر   تورونين يها نهشته

 را بوجود   ي مشخص ي در منطقه وجود ندارد و مرز فوقان       يگذار عدم رسوب 

 قرمـز  يهـا   به شکل لکـه    يآورده است که آثار تجمع اکسيد آهن و هوازدگ        

    . آن نمايان استيرنگ در بخش فوقان

  
  دار  وچرتيا  آهک تودهيها  در سکانس دوم، اليهMFS سطح .۷تصوير

  
 سازند سروک ي آهکيها ، نهشته SB1ز نوع  سکانس دوم اي مرز باالي.۸تصوير

  .اند  تبديل شدهي سفيد رنگ گورپيها به مارن

 

            ييييگيرگيرگيرگير    نتيجهنتيجهنتيجهنتيجه    ....۵۵۵۵

 انجام شده نتايج زير حاصـل گرديـده         يها يبررس با توجه به مطالعات و     

  :است

 ي کژدمـ  يهـا  برش مورد مطالعه با شـيل      مرز زيرين سازند سروک در       -۱

 يصورت فرسايش ه بي گورپيها با مارن آن يو مرز فوقان يصورت تدريج هب

  .است

 يدر سه گـروه محيطـ     تشکيل دهنده سازند سروک      يها رخساره دسته   -۲

 .اند  باز، سد و الگون تشکيل شدهيدريا

ها مشخص کننـده دو سـکانس         ميکروفاسيس ي تغييرات عمود  ي بررس -۳

 ها به  اين سکانس . باشد  يمنطقه م  در سازند سروک در   ) درجه سوم  (يرسوب

سن سکانس اول آلبـين پـسين تـا سـنومانين            .باشند  يسمت باال پسرونده م   

  .باشد ي ميپيشين و سن سکانس دوم سنومانين پيشين تا ميان

 دوم  ي در سـکانس رسـوب     HST يها  کم ضخامت بودن دسته رخساره     -۴

بـين رفـتن     تـورونين و از      - از فرسـايش سـنومانين       يسازند سـروک ناشـ    

  .وک در منطقه مورد مطالعه استد سر سازني باالييها بخش

 قرمز تا يلکه ها(دار   به مواد آهن  ي سکانس دوم آغشتگ   ي در مرز باالي   -۵

 زمـان   يشود که نمايانگر پايين افتادن سطح آب دريا بـرا          يديده م ) يصورت

  .است) SB1 (۱ نوع ه و ايجاد مرز ناپيوستيطوالن
  
         مراجعمراجعمراجعمراجع. . . . ۶۶۶۶
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