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سکانسی این سازند، دو برش در  نگاري چینه، محیط رسوبی و ها رسی رخسارهبراي برّ. بخشی از گروه خامی است) نئوکومین -وولگین (سازند فهلیان 

ي ها رخساره ي ، دربردارندهها ي سازند فهلیان در این برشها نهشته. ندشهرستان سیوند بررسی شد غربشهرستان ارسنجان و  غربیجنوب در مرکز فارس 

 ندتشخیص داده شد 2و  1ي نوع ها دو سکانس رسوبی با ناپیوستگی ها در این نهشته. اند دهدار پدید آم هستند که در یک پالتفورم شلف حاشیه اي کربناته

  . واالنژینین نسبت داده شد -ي تیتونین ها سن این سازند به اشکوب. خوانی دارند هم )Lower Zuni III( که با بخشی از مگاسکانس زونی
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Abstract
The Fahliyan Formation (Volgian - Neocomian) (Early Cretaceous) is a part of the Khami Group. This 
formation has been studied in two sections in the center of Fars (southwest of Arsenjan city and west of 
Sivand city) to determine its facies, sedimentary environments and sequence stratigraphy. The deposits of the
Fahlyian Formation consist of carbonate facies which are deposited in a Carbonate Rimmed Shelf. Two 
sequences with both type 1 and type 2 sequence boundaries are recognized within these deposits which are in
accordance with a part of Zuni mega sequence (Lower Zuni III). The age of this formation is referred to the
Tithonian- Vallanginian (Early Cretaceous).
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