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چکیده 
به منظور مطالعه چینه نگاری زیستی روزن بران پالنکتونیک سازند سروک در ناحیه کبیرکوه دو برش چینه شناسی تنگ چنارباشی)712 متر( و تنگ باولک )870 متر( انتخاب 
نشان می دهد سن  تا سنومانین است و  میانی  آلبین  از روزن بران پالنکتونیک  بوده و دارای میکروزیای غنی  برگیرنده رخساره پالژیک سازند سروک  این دو برش در  شدند. 
طبقات زیرین سازند سروک آلبین میانی است. اولین ظهور Biticinella breggiensis در برش های مورد مطالعه منطبق بر شروع طبقات آلبین باالیی است که خود نشانه جهانی 
   Ticinella roberti Zone, Ticinella primula Zone, Biticinella breggiensis Zone, شده  شناسایی  زیست زون های  اساس  بر  است.  پسین  میانی-آلبین  آلبین  مرز   برای 
 Rotalipora ticinensis Zone, Paracostellagerina libyca zone, Microhedbergella rischi zone, Rotalipora cushmani Zone ,Whiteinella archaeocretacea

 ,Zone، چندین Paraconformity در هر دو برش شناسایی شد.
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زمستان 93، سال بیست و چهارم، شماره 94، صفحه 155 تا 164   )چینه شناسی و رسوب شناسی(

1- پیش گفتار
James &Wynd (1965) چهار سازند کژدمی، سروک، سورگاه و ایالم را نامگذاری 

کردند و در گروه بنگستان قرار دادند. سازند سروک که به عنوان دومین سازند از 
گروه بنگستان به حساب می آید پس از سنگ آهک آسماری مهم ترین سنگ مخزن 
زاگرس است )افشار حرب ،1380( و شامل طبقاتی عمدتاً از سنگ آهک است که 
لرستان است و در  فارس و خوزستان و پالژیک در  نریتیک در  شامل دو رخساره 
همان سال توسط )Wynd (1965 9 زیست زون برای آن در نظر گرفتند که عموماً سنی 
نه چندان دقیق را ارائه می دهند. Adames et al. (1967) بر مبنای الیگوستژینیدها یک 
زیست زون و دو زیر زیست زون را برای سازند سروک در لرستان در نظر گرفتند. 
بعدها بسیاری از محققان این سازند را از جهت زیست چینه نگاری مورد بررسی قرار 
دادند که همگی به جز مطالعه اله بخش غیاثوند )1382( مربوط به رخساره نریتیک 
سروک بوده است. اله بخش غیاثوند )1382( با مطالعه سازند سروک در میادین نفتی 
سرکان و ماله کوه سن آلبین پسین تا تورونین را پیشنهاد کرد. لذا کمبود مطالعات 

زیست چینه نگاری سازند سروک در لرستان بیش از پیش احساس می  شود.
جغرافیایی مختصات  به  چنارباشی  تنگ  چینه شناسی  برش  دو  اساس  این  بر        

روستای  جنوب  در  خاوری  طول   46º  45′  06″ و  شمالی  عرض   33º  25′  36″
کبیرکوه  تاقدیس  شمالی  دامنه  در  و  ایالم  شهرستان  خاور  جنوب  در  چنارباشی 
وعرض  خاوری   46º  38′  24″ طول  جغرافیایی   مختصات  به  باولک  تنگ  و 
تاقدیس  جنوبی  دامنه  در  باولک  روستای  نزدیکی  در  و  شمالی   33º  26′  26″
چینه شناسی  برش  دو  در  سروک  سازند   .)1 )شکل  شدند  انتخاب  کبیرکوه 
پیوسته  مرزی  با  متر   870 و   712 با  ترتیب  به  باولک  تنگ  و  باشی  چنار  تنگ 
نما  پیوسته  مرزی  با  و  گرو  سازند  آهک  سنگ  الیه  میان  و  آهکی  شیل های  روی 
(Paraconformity) زیر سنگ آهک های زود فرسای سازند سورگاه قرار می گیرد.

2- روش مطالعه 
و  تنگ چنارباشی  از  نمونه  سازند سروک 148  زیست چینه نگاری  مطالعه  منظور  به 

گسترش  اساس  بر  گرفت.  قرار  بررسی  و  مطالعه  مورد  باولک  تنگ  از  نمونه   110
چینه شناسی روزن بران پالنکتونیک در هر دو برش محدوده سنی و زیست زون های 
با  نهایتاً  و  تطابق  زیست چینه نگاری  جهت  از  برش  دو  سپس  شدند.  شناسایی  آنها 
زیست زون ها  تعریف  روزن بران،  شناسایی  شدند.  مقایسه  جهانی  زیست زون های 
  Loeblich & Tappan, 1988; )نظیر  معتبری  منابع  اساس  بر  زیست زون ها  انطباق   و 
 Caron, 1985 ; Robaszynski & Caron, 1995 ; Postuma, 1971;

Premoli Silva & Verga, 2004 ; Huber & Leckie, 2011; 

Georgescu & Huber, 2006 ; Sliter, 1999) انجام پذیرفت.

3- بحث
3-1. روزن بران پالنکتونیک سازند سروک در تاقدیس کبیرکوه

 Biticinella breggiensis در هر دو برش تنگ چنارباشی و تنگ باولک اولین ظهور
برای  جهانی  سطح  در  شاخص  فسیلی  خود  که  است  پسین  آلبین  شروع  مبنای 
بر  و   (Ogg et al., 2008 ; Sliter, 1999) است پسین  آلبین   - میانی  آلبین  مرز 
در  از الیه های  قبل  که  مطالعه  مورد  برش  دو  هر  در  از الیه ها  اساس ضخامتی   این 
که  است  میانی  آلبین  به  مربوط  دارند،  قرار  شده  یاد  فسیل  ظهور  اولین  بر گیرنده 
می شود.  صحبت  آن  مورد  در  مفصل  صورت  به  زیست چینه نگاری  بخش  در 
ظهور  در  هایی  تفاوت  دارای  برش  دو  هر  در  باالیی  آلبین  و  میانی  آلبین  طبقات 
اشاره می شود. شروع  بدان   1 است که در جدول  یا عدم ظهور روزن بران شاخص 
 Paracostellagerina ظهور  اولین  بر  منطبق  برش  دو  هر  در  سنومانین  طبقات 
 libyca است. این فسیل دارای گسترش جهانی در قلمرو گرم تتیس از آلبین پسین

پیشین سنومانین  اوائل  تا   (Rotalipora appeninica Zone) 

(Rotalipora globotruncanoides Zone) است (Georgescu & Huber, 2006). از 

آنجایی که در این مطالعه همراه با این فسیل هیچ گونه شاخص آلبین دیده نشده، لذا 
می توان اولین ظهور P. libyca  را مبنای شروع سنومانین در این مطالعه دانست و با توجه به 
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توضیحات باال تمام گسترش آن معرف طبقات ابتدای سنومانین زیرین در هر دو برش 
 است. بالفاصله پس از آن، ظهور Rotalipora cushmani به عنوان فرم شاخص جهانی

شروع  معرف  نیز  مطالعه  این  در   (Sliter, 1999 ; Robaszynski & Caron, 1995)

 Dicarinella ظهور  واسطه  به  چنارباشی  تنگ  در  ولی  است.  میانی  سنومانین  میانه 
عدم  علت  به  که   )1 )جدول  است  تفکیک  قابل  پسین  سنومانین  مرز   algeriana

پسین  سنومانین  از  میانی  سنومانین  میانه  تفکیک  باولک  تنگ  در  فسیل  این  ظهور 
 ممکن نیست. در نهایت پس از انقراض R. cushmani در هر دو برش و زیست زون

به واسطه  از طرفی  اتمام رسیده است.  به  Whiteinella archaeocretacea سنومانین 

دیده نشدن Helvetoglobotruncana helvetica در برش های باولک و تنگ چنارباشی 
تصور می شود طبقات تورونین سروک حذف شده و چینه های سازند سروک با نبود 
چینه ای بزرگی که شامل تورونین زیرین و نیمی از تورونین میانی است زیر طبقات 

میانه تورونین میانی سازند سورگاه قرار می گیرند.
3 -2. زیست چینه نگاری

مطالعه زیست چینه نگاری در برش های چینه شناسی تنگ چنارباشی و تنگ باولک 
به ترتیب منجر به شناسایی 7 زیست زون )به همراه 4 زیر زون( و 6 زیست زون شد، 

که در این بخش بدان پرداخته می شود.
Ticinella roberti Partial Range Zone 

Postuma (1971) :نویسنده 

سن: آلبین میانی

تعریف: زون گسترش بخشی(Partial Range Zone) شامل تمام گسترش چینه شناسی 

T.roberti تا اولین ظهور Rotalipora. بر اساس Postuma (1971) به این زیست زون 

در   Rotalipora ظهور  اولین  به  توجه  با  که  است  میانی  آلبین  تا  پیشین   آلبین 
تنگ چنارباشی با گونه R.subticinensis در اواسط آلبین پسین و در تنگ باولک با 
گونه R.cushmani در اواسط سنومانین پسین است ، به نظر می رسد نمی توان عینا همین 
زیست زون را معرفی نمود. با توجه به عدم حضور T.primula در برش تنگ باولک، 
مرز باالیی این زیست زون در تنگ چنارباشی محدود به اولین ظهور T.primula و در 
تنگ باولک محدود به اولین ظهور B.breggiensis است. این زیست زون در تنگ 
چنارباشی در 30 متر ابتدایی ستون چینه شناسی و در تنگ باولک در 35 متر ابتدایی 

ستون چینه شناسی قرار دارد.
 Ticinella primula Interval Zone 

Longoria & Gamper (1974) :نویسنده 

سن : آلبین میانی

Biticinella breggiensis اولین ظهور  تا   Ticinella primula اولین ظهور  از   تعریف: 

این زیست زون از ضخامت 30 تا 40 متری برش تنگ چنارباشی حضور دارد و در 
تنگ باولک دیده نشده است.

 Biticinella breggiensis Zone 

سن: آلبین پسین

با هم متفاوت است. در  باولک  این زیست زون در تنگ چنارباشی و تنگ  تعریف: 

واقع به دلیل عدم حضور R.ticinensis در تنگ باولک )جدول 1 ؛ شکل 3( نمی توان 
این  گسترش  مورد  در   (Postuma, 1971)  (Interval Zone)زون اینتروال  تعریف 
 فسیل را در تنگ باولک ارائه نمود و باید تعریف تمام گسترش تاکسای نامیده شده

باولک  تنگ  در  را   (Robaszynski & Caron, 1995)  (Total Range Zone)

در   Biticinella breggiensis گسترش  دقیق  تعریف  اساس  این  بر  نمود.   معرفی 
تنگ چنارباشی و تنگ باولک به شرح ذیل است: 

 Biticinella breggiensis Interval Zone 

Postuma (1971) :نویسنده
معرفی شده از ضخامت 40 تا 433 متری ستون چینه شناسی تنگ چنارباشی و شامل 

دو زیرزون:
 Ticinella praeticinensis Partial Range Subzone 

Moullade (1974) :نویسنده
ظهور اولین  تا   Biticinella breggiensis ظهور  اولین   تعریف: 

.Rotalipora subticinensis 
Rotalipora subticinensis Partial Range Subzone

Postuma (1971)  :نویسنده
Rotalipora ticinensis تا اولین ظهور Rotalipora subticinensis تعریف: اولین ظهور

Biticinella breggiensis Total Range Zone 

Robaszynski & Caron (1995)  :نویسنده
معرفی شده از ضخامت 35 تا 475 متری ستون چینه شناسی تنگ باولک.

  Rotalipora ticinensis Interval Zone 

Dalbiez (1954) :نویسنده 

سن : آلبین پسین

 Rotalipora appeninicaتا اولین ظهور Rotalipora ticinensis تعریف: اولین ظهور

در این مطالعه، با توجه به این که اولین ظهور Rotalipora appeninica پس از اولین 
این زون زیستی را در  نمی توان  نداده )شکل 3(  Rotalipora ticinensis رخ  ظهور 
می توان  داشته  وجود  آن  زیرین  مرز  که  آنجا  از  ولی  نمود  معرفی  عیناً  مطالعه  این 
در این مطالعه مرز باالیی را آخرین حضور Microhedbergella rischi دانست. چرا 
که پس از آن، Paracostellagerina libyca ظهور کرده که با توجه به توضیحات 
تا   433 ضخامت  از  زیست زون  این  است.  سنومانین  شروع  نشانه  مقاله  این  ابتدای 
باولک  تنگ  در  و  شده  مشاهده  چنارباشی  تنگ  چینه شناسی  ستون  متری   455 

دیده نشده است.
 Paracostellagerina libyca total range zone (this study) 

سن: اوائل سنومانین پیشین

تعریف: بر اساس گسترش چینه شناسی گونه نام برده شده این زیست زون از ضخامت 

ستون  متری   755 تا   620 و  چنارباشی  تنگ  چینه شناسی  ستون  متری   595 تا   455
چینه شناسی تنگ باولک مشاهده شده است.

 Rotalipora cushmani Total Range Zone 

Borsetti (1962) :نام نویسنده 

سن: میانه سنومانین میانی تا سنومانین پسین

تعریف: تمام گسترش چینه شناسی گونه نام برده شده این زیست زون از ضخامت 595 

تا 702 متری ستون چینه  شناسی تنگ چنارباشی و 755 تا 853 متری ستون چینه شناسی 
تنگ باولک مشاهده شد. این زیست زون دارای دو زیرزون به شرح ذیل است که هر 

دو صرفا در تنگ چنارباشی دیده شده اند.
 Rotalipora greenhornensis Interval Subzone 

  Lehman (1966):نام نویسنده 

سن: میانه سنومانین میانی

D. algeriana ظهور  اولین  تا   R. greenhornensis ظهور  اولین  از   تعریف: 

این زیست زون از 595 تا 630 متری ستون چینه شناسی تنگ چنارباشی مشاهده شده 
است.

Dicarinella algeriana Interval Subzone 

Sigall (1977) :نام نویسنده 

سن: سنومانین پسین

 Rotalipora cushmani تا آخرین ظهور Dicarinella algeriana تعریف: اولین ظهور

این زیست زون از 630 تا 702 متری ستون چینه شناسی تنگ چنارباشی مشاهده شده است.
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 Whiteinella archaeocretacea Interval Zone  

 Borsetti (1962):نام نویسنده 

سن: اواخر سنومانین پسین تا اوائل تورونین پیشین

.H.helvetica ظهور  اولین  تا   R. cushmani ظهور  آخرین  از   تعریف: 

جمهوری  )مرکز  گروزنی  خاور  جنوب  در  خود  مطالعه  در   Tur et al. ( 2001)

زیرزون دو  خزر،  دریای  باختری  سواحل  نزدیکی  در  چچن(  مختار   خود 
تا   R.cushmani تعریف آخرین ظهور  با   W. archaeocretacea Interval Subzone

 D. hagni Interval Subzoneبه سن اواخر سنومانین پسین و D. hagni اولین ظهور
با تعریف اولین ظهور D. hagni تا اولین ظهور H. helvetica به سن اوائل تورونین 
پیشین معرفی نمودند. در این دو برش نمی توان دقیقاً این دو زیر زون را معرفی نمود 
ولی از آنجایی که در هر دو برش مورد مطالعه پس از انقراض R. cushmani نمونه ای 
و   Muricohedbergella و   Heterohelix شامل  عموماً  و  کارن دار  روزن بران  بدون 
Clavihedbergella وجود دارد، که از نشانه زون حداقل اکسیژن (OMZ) است که 

زیست زون در  دنیا  تمام  در  و   (Jarvis et al., 1988) داده  رخ  سنومانین  اواخر   در 
بنابراین   ،(Premoli Silva &Verga, 2004) است  داده  رخ   W. archaeocretacea

به بخش  از ستون چینه شناسی سازند سروک در هر دو برش را  این بخش  می توان 
سنومانین این زیست زون نسبت داد.

3-3. انطباق زیستی
- انطباق زیستی دو برش تنگ چنارباشی و تنگ باولک

همان گونه که در شکل های 2، 3و4 دیده می شود ، قاعده هر دو برش مورد مطالعه 
با زیست زون T. roberti آغاز می شود و در هر دو برش این زیست زون صرفاً دارای 
T. roberti, T. raynaudi است که از این بابت این زیست زون در هر دو برش تطابق 

ظهور اولین  بر  منطبق  زیست زون  این  باالیی  مرز  چنارباشی  تنگ  در  ولی   دارد 
T. primula است ولی در تنگ باولک منطبق بر اولین ظهور B. breggiensis است که 

نشان می دهد، احتماالً مرز باالیی این زیست زون در دو برش مورد مطالعه قابل انطباق 
زیست زون باالیی  آلبین  طبقات  شروع  از  قبل  چنارباشی  تنگ  در  طرفی  از   نیست. 

 T. primula قرار دارد و در تنگ باولک این زیست زون وجود ندارد. ولی از آنجایی 
که ضخامت آلبین میانی در هر دو برش تقریباً یکسان است )شکل های 2و3( می توان 
نبود T. primula در تنگ باولک را به تغییرات محیطی نسبت داد و بدین ترتیب، مرز 
آلبین میانی/ آلبین باالیی در هر دو برش تنگ باولک و در تنگ چنارباشی پیوسته 

است )شکل 4(.  
زیست زون با  مطالعه،  مورد  برش  دو  هر  در  باالیی  آلبین  طبقات  شروع        

صورت  به  چنارباشی  تنگ  در  آن  تعریف  که  می شود  مشخص   B. breggiensis

دلیل  به  باولک  تنگ  در  و   )Postuma, 1971 توسط  شده  )معرفی  زون  اینتروال 
 (Total Range Zone) گسترش  تمام  زون  صورت  به   R. ticinensis ظهور   عدم 
شکل های  می شود.  معرفی   )Robaszynski & Caron, 1995 توسط  شده  )معرفی 
می دهد.  نشان  را  مطالعه  مورد  برش های  در  زیست زون  دو  هر  زیستی  عناصر  و3   2 
اعتقاد به  است.  مشکل  قدری  زیست زون  دو  این  باالیی  مرز  انطباق   البته 
 B. Breggiensis Total Range زیست زون   Robaszynski & Caron (1995)

 T. praeticinensis, R. subticinensis, R. ticinensis زون های  زیست  تمام   Zone 

روی  طرفی  از  می گیرد.  بر  در  را   R. appenninica زیست زون  ابتدای  از  کمی  و 
زیست زون چنارباشی،  تنگ  در   B. breggiensis Interval Zone  زیست زون 
باال، توضیحات  به  توجه  با  بنابراین  دارد.  قرار   R. ticinensis 

 B. breggiensis Total Range Zone معرفی شده در تنگ باولک منطبق بر زیست زون های 
تنگ چنارباشی  در  شده  معرفی   R. ticinensis و   B. Breggiensis Interval Zone

است و مرز باالیی زیست زون B. breggiensis Total Range Zone درتنگ باولک 
است. منطبق  احتماال  چنارباشی  تنگ  در   R. ticinensis زیست زون  باالیی  مرز  با 

باال  توضیحات  به  توجه  با  باولک  تنگ  در   M. rischi محلی  زیست زون       
 R. appenninica زیست زون  از  بخشی  حداقل  با  مقایسه  قابل  قوی  احتمال  به 
زیست زون به  مربوط  رسوبات  چنارباشی  تنگ  در  که  است  حالی  در  این  و   است 

با آن وجود ندارد که نشان می دهد  R. appenninica یا حتی رسوبات قابل مقایسه 

ولی  بوده  قطعی  چنارباشی  تنگ  در  سنومانین  آلبین/  مرز  در  رسوب گذاری  نبود 
درتنگ باولک با عالمت سوال است )شکل 5(. در این مطالعه زیست زون غیر رسمی 
و محلی P. libyca در هر دو برش هم از جهت مرز باال و پایین و هم محتوای فسیلی 
برش  چند  در  زیست زون حداقل  این  می شود صحت  پیشنهاد  و  دارد  کامل  انطباق 
به عنوان زیست زونی رسمی در زاگرس مورد  تا  دیگر سازند سروک بررسی شود 
این زیست زون، زیست زون قرار گیرد. در هر دو برش مورد مطالعه، روی   استفاده 

R. cushmani قرار دارد که در هر دو برش دارای انطباق است ولی در تنگ باولک 

به دلیل نبود D. algeriana امکان تفکیک زیرزون های این زیست زون امکان پذیر 
باولک شناسایی  تنگ  را در  پسین  دقیق شروع سنومانین  نمی توان محل  لذا  نیست، 
به زیست زون با رسیدن  نهایت چینه های سازند سروک در هر دو برش   نمود و در 

دو  هر  در  سورگاه  سازند  طبقات  همچنین  می رسد.  پایان  به   W. archaeocretacea

مطالعه با زیست زون M. sigali - D. concavata به سن میانه تورونین میانی تا تورونین 
پسین مشخص می شوند.

جهانی زیست زون های  با  مطالعه  مورد  برش های  زیستی  انطباق   - 
از  خوب  گسترشی  دارای  باولک  تنگ  و  چنارباشی  تنگ  برش  دو  که  آنجا  از 
دو  این  در  شده  شناسایی  زیست زون های  عمده  و  بوده  پالنکتونیک  روزن بران 
دارد.  وجود  انطباق  این  امکان  لذا  هستند،  جهانی  زیست زون های  مبنای  بر  برش 
)مانند معتبر  منابع  در  شده  ارائه  زیست زون های  با  برش،  دو  این   زیست زون های 
 (Sliter, 1999 ; Robaszynski & Caron, 1995 ; Caron, 1985 ; Postuma, 1971

مقایسه شد )شکل 5(.
     همان گونه که در بخش انطباق زیستی دو برش تنگ چنارباشی و تنگ باولک 
ارائه شده در همان مورد  میانی دقیقاً  آلبین  به سن   T. roberti  بیان شد، زیست زون 

(Postuma, 1971) نیست ولی می توان در هر دو برش این زیست زون را با بخش های 

زیست زون اواخر   ،  T. roberti Zone (Postuma, 1971) زیست زون   انتهایی 
Caron (1985); Sliter (1999); در  شده  ارائه   T. primula Zone 

 T. primula زیست زون  دانست.  مقایسه  قابل   Robaszynski & Caron (1995(
در شده  ارائه  زیست زون  با  دارد،  حضور  چنارباشی  تنگ  برش  در  صرفا   که 

 Sliter (1999) توسط  شده  ارائه  زون  باالیی  بخش های   ،Caron (1985)

و  Ticinella bejaouaensis زیستی  زون  باالیی  بخش های  با  همچنین   و 
 Ticinella roberti انتهایی  سوم  یک  و   (Caron, 1985)  Ticinella primula

 (Postuma, 1971)  Rotalipora subticinensis ابتدایی  سوم  یک   و 
مطابقت دارد.

زون  اینتروال  صورت  به  چنارباشی  تنگ  در  که   B.breggiensis زیست زون      
 (Sliter, 1999)  B. breggiensis Interval Zone زیست زون  با  شده   معرفی 
در شده  ارائه  زیست زون  با  سن  اختالف  کمی  با  و  دارد  کامل   مطابقت 

زیستی  زون های  با  همچنین  است.  انطباق  قابل   Robaszynski & Caron (1995)

باال  در   (Caron, 1985)  Rotalipora subticinensis و  پایین  در   B.breggiensis

ابتدای  چهارم  سه  و   Rotalipora subticinensis زیستی  زون  انتهای  سوم  دو  با  و 
از  ولی  است.  منطبق   (Postuma, 1971)  Biticinella breggiensis زیستی  زون 
 Total Range Zone آنجایی که ماهیت این زیست زون در تنگ باولک به صورت
متفاوت  قدری  تنگ چنارباشی  در  ارائه شده  مورد  با  این زیست زون  انطباق  است، 
تمام با   Robaszynski & Caron (1995) مطابق  این زیست زون  به هر جهت   است. 

 R. appenninica Zone ابتدای  و   B. breggiensis Zone, R. ticinensis Zone
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 مطابقت دارد )شکل 5(. زیست زون R. ticinensis نیز که صرفاً در تنگ چنارباشی 
 Caron, 1985;)  Rotalipora ticinensis زیست زون  با  دارد،  حضور 
زیستی  زون  از  نیمی  از  بیش  با  دارد،  تطابق   (Robaszynski & Caron, 1995

زیستی زون  انتهایی  بخش های  و   (Sliter, 1999)  Rotalipora appeninica 

Biticinella breggiensis (Postuma, 1971) قابل مقایسه است. 

تنگ  در  غیررسمی صرفاً  و  محلی  زیست زونی  عنوان  به  که   M. rischi zone      
معرفی   R. appenninica زیست زون  از  زیادی  بخش های  با  شده  معرفی  باولک 
از کوچکی  بخش   ،Robaszynski & Caron (1995); Caron (1985) در   شده 
زیرین بخش  ابتدای  و   Sliter (1999) در  شده  ارائه   R. appenninica 

Planomalina bouxtorfi Zone (Postuma, 1971) مطابقت دارد.

هر  در  رسمی  غیر  و  محلی  زیست زونی  عنوان  به  که    P. libyca zone      
زیست زون ابتدای  با  زیست زون  این  دارد،  حضور  مطالعه  مورد  برش   دو 
ابتدای و   (Caron, 1985  ;  Sliter, 1999)  Rotalipora brotzeni 

و   (Robaszynski & Caron, 1995)  Rotalipora globotruncanoides

(Postuma, 1971)  Planomalina buxtorfi زیستی  زون  میانه  با   همچنین 
 مطابقت دارد. 

با  R. Cushmani Zone در هر دو برش مورد مطالعه دیده شده است       همچنین 
تفکیک  امکان  مقاله  ابتدای  توضیحات  به  توجه  با  باولک  تنگ  در  تفاوت که  این 
زیرزون های این زیست زون مقدور نیست. به هر جهت این زیست زون، با زیست زون 

R. cushmani ارائه شده در Sliter (1999) و Robaszynski & Caron (1995) تطابق 

 Caron, 1985;)  Rotalipora cushmani از  زیادی  بخش  با  همچنین  دارد.   کامل 
سروک  سازند  زیست زون  آخرین  باالخره  دارد.  تطابق   )Postuma, 1971

این  که  است   W. archaeocretacea زیست زون   ، مطالعه  مورد  برش  دو  در 
  Whiteinella archaeocretacea  زیستی زون  پایینی  نیمه  با  زیستی  زون 
 Rotalipora زیستی  زون  اواخر  با  همچنین  و   (Robaszynski & Caron, 1995)

cushmani (Postuma, 1971 ; Caron, 1985) قابل قیاس است.

4- نتیجه گیری
با مطالعه زیست چینه نگاری سازند سروک در دو برش تنگ باولک و تنگ چنارباشی 

در کبیرکوه ایالم نتایج زیر به دست آمد:
- سن قاعده سازند سروک در این محدوده آلبین میانی است.

- بیشترین گسترش طبقات آلبین از سازند سروک در این محدوده گزارش می شود.
- چندین ناپیوستگی پیوسته نما از مرز آلبین/سنومانین، ابتدای سنومانین زیرین/ میانه 
باولک  تنگ  در  باالیی  آلبین  میانی/  آلبین  مرز  و  برش،  دو  هر  در  میانی  سنومانین 

تشخیص داده شد.
- زیست زون های دو برش مورد مطالعه جز در مواردی با هم انطباق کامل دارند و 
همچنین این زیست زون ها در هر دو برش مورد مطالعه قابل مقایسه با زیست زون های 

جهانی هستند.

شکل 1- موقعیت جغرافیایی دو برش تنگ چنارباشی و تنگ باولک در ناحیه لرستان )استان ایالم( و موقعیت 
)Macleod & Roohi, 1970 آنها نسبت به هم و همچنین موقعیت زمین شناسی آنها )اقتباس از
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شکل 2- گسترش چینه شناسی روزن بران پالنکتونیک در تنگ باولک و زیست زون های در بر گیرنده آنها
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شکل 3- گسترش چینه شناسی روزن بران پالنکتونیک در تنگ چنارباشی و زیست زون های در بر گیرنده آنها
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شکل 4- انطباق زیستی دو برش تنگ چنارباشی و تنگ باولک بر مبنای روزن بران پالنکتونیک شاخص.
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شکل 5- نمایش انطباق زیست زون های ارائه شده از سازند سروک در تنگ چنارباشی و تنگ باولک با زیست زون های منتخب جهانی
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جدول 1- نمایش روزن بران پالنکتونیک مهم در هر دو برش به تفکیک مرز های مهم زیستی شناسایی شده
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