
 

  

 ))))تنگ ماغرتنگ ماغرتنگ ماغرتنگ ماغر(((( سازند سروك در شمال غرب بهبهان  سازند سروك در شمال غرب بهبهان  سازند سروك در شمال غرب بهبهان  سازند سروك در شمال غرب بهبهان يييي سکانس سکانس سکانس سکانسيييينگارنگارنگارنگار    نهنهنهنهييييچچچچبررسي بررسي بررسي بررسي 

        
        3333ابوالقاسم اسمعيلي قيوم آباديابوالقاسم اسمعيلي قيوم آباديابوالقاسم اسمعيلي قيوم آباديابوالقاسم اسمعيلي قيوم آبادي، ، ، ،  2222، سادات فيض نيا، سادات فيض نيا، سادات فيض نيا، سادات فيض نيا1111ييييمحسن آل علمحسن آل علمحسن آل علمحسن آل عل    سيدسيدسيدسيد
  )عضو باشگاه پژوهشگران جوان (قاتيتحق واحد علوم و_  ياسالم ، دانشگاه آزاديشناس ني زمي دکترايدانشجو )۱

  يمنابع طبيع  ويپرديس کشاورز _ يعي دانشکده منابع طب،ن دانشگاه تهرا استاد)۲
   واحد بهبهان_ ي، دانشگاه آزاد اسالميشناس نيگروه زم عضو هيات علمي )۳

 

        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

  




