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  چکیده

ي  در منطقـه ) سروستان، تنگ خیاره(نگاري  هاي ساچون و جهرم تعداد دو برش چینه نگاري سکانسی سازند هاي رسوبی و چینه طي محی به منظور مطالعه

ي جزرومـدي و الگـون شـکل     هاي این سازند بیشتر در پهنه دهند که رخساره مطالعات پتروگرافی سازند ساچون نشان می. شیراز انتخاب و برّرسی گردید

دهند کـه    مطالعات پتروگرافیکی بر روي سازند جهرم نشان می. ژیپس، دولومیت، استروماتولیت، مارن قرمز و سبز و آهک دولومیتی هستندگرفته و شامل 

ي  اي دریـاي بـاز، سـد، الگـون و پهنـه      ي وابسته به چهـار کمربنـد رخسـاره    ي میکروسکوپی کربناته رخساره 12ي مورد مطالعه از  این سازند در منطقه

هاي سازند جهرم شامل مادستون بیوکالستی پالژیک، وکستون بیوکالستی پالژیک، گرینستون بیوکالستی جلبکـی،   رخساره. ومدي تشکیل شده استجزر

دار،  تی پلتدار، پکستون بیوکالس دار، گرینستون بیوکالستی میلیولیددار، وکستون بیوکالستی میلیولید، آلوئولین و نومولیت گرینستون بیوکالستی اربیتولیتس

. باشـند  اي و استروماتولیت باندستون می دولومادستون، مادستون با فابریک چشم پرندهپکستون بیوکالستی روتالیادار، دار،  پکستون بیوکالستی اینتراکلست

ین سکانس با سازند تـاربور  مرز زیرین ا. تشکیل شده است) DS1(دهند که سازند ساچون از یک سکانس رسوبی  نگاري سکانسی نشان می مطالعات چینه

هـاي   هاي تی اس تی سکانس سـازند سـاچون از مـارن    دسته رخساره). SB2(و مرز باالیی آن با سازند جهرم تدریجی و همساز است ) SB1(فرسایشی 

هاي ژیپس تشـکیل   گ همراه با الیهرن هاي قرمز هاي اچ اس تی آن، بیشتر از مارن هاي ژیپس و دولومیت تشکیل شده و دسته رخساره رنگ با میان الیه سبز

تـر   هاي تی اس تی آن مربوط به بخش عمیـق  در برش سروستان و تنگ خیاره سازند جهرم از یک سکانس رسوبی تشکیل شده که دسته رخساره. اند شده

  .اند تشکیل شده) شونده رف باال کم عمقهاي به ط پاراسکانس(هاي دریاي باز، الگون و سد  هاي اچ اس تی آن از تناوب رخساره الگون و دسته رخساره

.جزرومدي، الگون، ژیپس، استروماتولیت، سروستان، تنگ خیاره :هاي کلیدي واژه
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Abstract
To study depositional environment and sequence stratigraphy of Sachun and Jahrum formations 2 stratigraphical sections  

have been chosen (Sarvestan, Tange Kheyare).petrographic study shows that Sachun formation consist of 5 microfacies, 
gypsum, dolomite, red and green marl, dolomitic limestone and stromatolite that deposited in tidal flat and lagoon. 
Petrographic study on Jahrum formation recognized of 11 microfacies that including pelagic bioclast mudstone, pelagic 
bioclast wackestone, Algal bioclast grainstone, Orbitolites bioclast grainstone, Miliolide bioclast grainstone, Miliolide bioclast 
wackestone, Nummulite Alveolina bioclast wackestone, Pelloidal bioclast packestone, Intraclast bioclast packestone, 
Dolomudstone, Mudstone with birds eyes, Stromatolite boundstone. These microfacies deposited in open marine, bar, lagoon 
and tidal flat. Sequence stratigraphy studies shows that Sachun formation conformed 1 depositional sequence (DS1).lower 
contact of Tarbur formation erosional (SB1) and upper contact with Jahrum formation transitional (SB2). TST systems tract 
consist of green marl interbedded of dolomite, gypsum and dolomitic limestone. HST systems tract conformed of red marl 
interbed of gypsum. Jahrum formation in Sarvestan and Tange Kheyare sections conformed of 1 deposional sequence (DS1). 
lower contact of Sachun formation transitional (SB2) and upper contact erosional (SB1).TST systems tract related to lagoon 
environments and HST systems tract conformed of shallowing upward parasequences and consist of dolomite and dolomitic 
limestone.
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