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 ه بندرعباس )جنوب شرق حوضه زاگرس(يجهرم در ناح
 

 3انديشعلي نيکعباس ،1اسداله محبوبي، 1موسوي حرمي سيدرضا ،2سيدعلي معلمي ،*1افشين زهدي

 شناسي، دانشکده علوم، دانشگاه فردوسي مشهد، مشهدگروه زمينـ 1
 مان اکتشاف و توليد، پژوهشگاه صنعت نفت،تهرانساختـ 2 

 شرکت نفت مناطق مرکزي ايران ـ3
 afshin.zohdi@stu-mail.um.ac.ir *پست الکترونيک:

 

  چکيده
هاي جنوب شرق حوضه رسوبي زاگرس، توالي کربناته سازند جهرم عمدتاً از فرامينيفرهاي بنتيک بزرگ )به عنوان در بخش

وئولينيدها و اربيتوليتيدها، بعد از تغييرات زيستي قابل توجه در انتهاي پالئوسـن( بـه همـراه ديگـر  رات     مثال نوموليتيدها، آل
در اين سـازند بـر مبنـاي فراوانـي و توزيـع       .اسکلتي )نظير جلبک سبز( و ندرتاً غير اسکلتي )نظير پلوئيد( تشکيل شده است

ف، عمق حوضه رسوبي و در نتيجه نـوع زيـر محـيط حوضـه رسـوبي      هاي مختلفرامينيفرها و ديگر اجزاء موجود در رخساره
عمـق ائوسـن )سـازند    هـاي کـم  هاي کربناتـه آب ها و مشاهدات صحرايي از تواليقديمه تعيين گرديده است. آناليز رخساره

العـات  شرق حوضه رسوبي زاگرس و آناليز بعدي اطالعات پالئواکولوژي سبب فراهم آوردن اطهاي جنوبجهرم(، در بخش
فرم کربناته در طول ائوسن در جنوب شرق حوضـه رسـوبي زاگـرس شـده     جديدي از تکامل اجزاء زيستي و مورفولوژي پلت

اي سازند جهرم در اين ناحيه، هاي قاعدهرخساره رسوبي تشکيل شده است. بخش 7است. اين سازند در ناحيه بندرعباس از 
سـنگي و  هاي خـرده ي پرشيب )با توجه به وفور ساختارهاي کانالي عظيم، جريانفرم کربناته از نوع رمپ با انتهادر يک پلت

تر(، رسوبگذاري نموده است، هاي عميقهاي کم عمق حوضه به آبهاي حمل شده و نابرجا از بخشمقدار زيادي از کربنات
هاي هاي توربيدايتي، نبود رخسارهستنشفرم کربناته به نوع رمپ با شيب ماليم، )بر اساس نبود تهو در طول زمان، اين پلت

هاي سنگ آهـک فوقـاني ايـن سـازند، يـک      ها به يکديگر(، تکامل يافته است. در بخشريفي، و تغييرات تدريجي رخساره
سکانس رسوبي رده سوم قابل شناسايي است که در باال توسط مرز سکانسي نوع اول )سطح فرسايشـي( از رسـوبات سـازند    

 .رازک تفکيک مي شود
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Abstract 
In SE Zagros basin, carbonate sequences of the Jahrum Formation consist mainly of large 

benthic foraminifera (e.g. Nummulites, Alveolina and Orbitolites, after remarkable biotic 

changes at the end of the Paleocene), along with other skeletal (e.g., green algae) and non-

skeletal (e.g., peloid) components. Water depth during deposition of the formation was 

determined based on the variation and types of benthic foraminifera, and other components 

in different facies. Facies analysis and field work observations of the Middle Eocene 

shallow-water carbonate successions in the SE Zagros basin (Jahrum Formation) and the 

subsequent integration of palaeoecological data provide new data for the evolution of biota 

and morphology of a ramp carbonate platform throughout the Early Paleogene in SE Zagros 

basin. In the Bandar-Abbas area, the Jahrum Formation consists of six main sedimentary 

facies. The bottom of the Jahrum Formation is interpreted as a distally steepened carbonate 

ramp (based on a spectacular channel structures, debris flow, and lots of allochthonous 

shallow-water carbonates in deeper water ramp setting), and through the time this carbonate 

platform change to a homoclinal carbonate ramp (based on an absence of turbidite deposits 

and reefal facies, gradual facies changes). In the limestone portions of the Jahrum 

Formation a major transgressive-regressive pattern is recognized, which has been separated 

by a major disconformity (erosion surface) of the Razak Formation.  
Key words: Peleoecology, Sequence stratigraphy, Jahrom Formation. 

 

 مقدمه
هاي دانشجويي و گزارشداک داخلدي   امههاي مختلف تحقيقاتي و در  الب پايان نتاکنون چندين موالعه در طي پرو ه

اند )به شرکت ملي نفت، بر روي سازند جهرم در حوضه رسوبي زاگرس انجام شده و به نتاي  بسيار مفيدي نيز رسيده

 Seyrafian, 1998; Vaziri-Moghaddam et al., 2002; Nadjafi et al., 2004; Seyrafian andعندوان مثدال:   

Mojikhalifeh, 2005; Hottinger, 2007; Taheri et al., 2008; Moallemi and Adabi, 2011   ايدن موالعداک .)

گرينسدتون  -آهد  پکسدتون  فرم کربناته از نوع رمپ )به صدورک يد    بيانگر رسوبگذاري سازند جهرم در ي  پلت

فدرم  پلدت  اي جهدت ترسديم  گونده موالعده  هدي   تداکنون دار( است، اما آننه که حاهز اهميت است، اينکده  بايوکالست

هاي جنوب شرق حوضه رسوبي زاگرس )ناحيه بندرعباس( صورک نگرفته اسدت، لدذا   کربناته سازند جهرم در بخش

فرم کربناته در طول زمدان و مکدان در   هاي رسوبي اين پلتشناسايي انواع مختلف رخساره هدف از انجام اين تحقيق

 ناحيه بندرعباس است. 

 

 ه سازند جهرم در ناحيه بندرعباسمحيط رسوبي ديرين ها ورخساره

رخسداره   7در اين موالعه بر مبناي تنوع، فراواني، اندازه، شک  و نسبت طول به ضخامت فرامينيفرهاي بنتي  بزرگ، 

هداي قاعدده   هاي جنوب شرق حوضه رسوبي زاگرس معرفي شده است. بخشرسوبي در سازند جهرم واقع در بخش

 (.  a to c7هاي شکي  شده است )شک سازند جهرم عمدتاً از دولوميت ت
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در اين رخساره فرامينيفر بنتي  آلوهولينا و اربيتدوليتس بدا    آلوئولينا پکستون تا گرينستون:ـ   بايوکلست اربيتوليتس

-دهد که در ي  زمينه ميکرايتي قرار گرفته است)شک ها را تشکي  ميدرصد حجم اصلي آلوکم 52تا  32فراواني 

هاي کم عمق کربناته زمان اهوسن زيرين تا اهوسدن ميداني   (. آلوهولينا يکي از اجزا  اصلي در محيطa7و  d to i7هاي 

 است و بيشتر در محيوهاي محافظت شده با ديگر فرامينيفرهاي بنتي  همانند اربيتوليتس مشاهده ميشود. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اقديس فراقون، اين رخساره ضخامت قاب  توجهي در ت ديکتيوکونوس ميليوليد پکستون:ـ   بايوکلست کاسکينولينا

دهدد. ايدن رخسداره عمددتًا از فرامينيفرهداي بنتيد  بدا پوسدته تيدره نظيدر           را از سازند جهدرم بده خدود اختصداص مدي     

هداي تشدکي  دهندده ايدن رخسداره      (. بيوکلسدت b to d7هاي کاسکينولينا و ديکتيوکونوس تشکي  شده است )شک 

ي  با پوسته تيره به همراه پلوهيد( بيدانگر تشدک  آن در يد  محديط دريدايي کدم عمدق اسدت         )نظير فرامينيفرهاي بنت

(Beavington-Penney, et al., 2006.) 
هداي جلبد  قرمدز و پلوهيدد     اين رخسارهتوسط فراواني خدرده  بايوکلست پلوئيد ميليوليد جلبک قرمز گرينستون:

هاي خالي بين ذراک شده است. وجود اليه بنددي مدورد   شود که کلسيت اس اري سبب پر شدن تمام فضامشخص مي

هاي کم عمق و ي  محديط  اي و نبود گ  در اين رخساره نشان دهنده آبدر مقياس بزرگ، جورشدگي، بافت دانه

گرفتده  پرانر ي در باالي خط اثر امواج در حالت آرامش است، که به طور مستمر تحت تأثير امواج آب دريا قرار مي

    (.e to g7هاي ( )شک Najafi et al., 2004; Taheri et al., 2008است )

شناسي ساانند جهارم    ستوم چينه -5فراقوم؛ سمت چپ شکل  شناسي سانند جهرم  در تاقديسستوم چينه -4سمت راست، شکل 
 هاي رسوبي و تفسير  محي  رسوبي در هر دو شکلدهنده اين اين سانند، رخساره خوش. به همراه، اجزاء اهلي تشکيلدر تاقديس
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هاي )بزرگ و کشيده( اين رخساره شام  ديسکوسيکلينا، نوموليت تا وکستون: ديسکوسيکلينا پکستونـ  نوموليتس

ه (. گسترش اصلي اين رخسارa to d0و  h and i7هاي به همراه اپرکولينا با بافت پکستون تا وکستون است )شک 

 مربوط به بخش رمپ مياني رسوباک کربناته اهوسن سازند جهرم است.
هاي آهکي تا سنگ آه  آر يليتدي  اين رخساره متعلق به بخش عميق حوضه و شام  شي  مادستون پالنکتونيکي:

. (e0هاي مختلف فرامينيفرهاي پالنکتوني  و اس يکول اسفن  با بافت مادستون تدا وکسدتون است)شدک     داراي گونه

-نشسدت اين رخساره در زير خط اثر امواج طوفاني و محيط کم انر ي يعني جايي که رسوبگذاري عمدتاً توسدط تده  

گيدرد، تشدکي  گرديدده    ها و گ  کربناتده( صدورک مدي   هاي رسوباک ريز دانه )همانند فرامينيفرهاي پالنکتوني، رس

 (.Vaziri-Moghaddam et al., 2010است )
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نااانک ان ليتولااووي دولومياات در   هاااي: نمااايي هااحرايي و باارش a to c: 6: شااکل 7، ساامت چااپ شااکل  6ساامت راساات شااکل  
ينساتوم متعلاق باه رماپ داخلاي ساانند       آلوئولينا پکستوم تا گر-: رخساره بايوکلست اربيتوليتسdto iاي سانند جهرم. هاي قاعدهبخش

ديکتيوکوناوس   -: رخساره بايوکلست کاسکينولينا b to dنوموليتس پکستوم.  -: رخساره آلوئوليناa: 7جهرم در ناحيه بندرعباس؛   شکل 
هااي پار اناروي    ه بخش: رخساره بايوکلست پلوئيد ميليوليد جلبک قرمز گرينستوم، متعلق بeto gميليوليد پکستوم، متعلق به رمپ داخلي. 

 ديسکوسيکلينا پکستونتاوکستوم متعلق به رمپ مياني سانند جهرم در ناحيه بندرعباس. -: رخساره نوموليتسh andiرمپ داخلي. 

ديسکوسيکلينا پکستونتاوکستوم متعلق به رمپ مياني.  -: رخساره نوموليتسa to d: 3، سمت چپ سمت راست: شکل 3سمت راست شکل 
e مادستوم پالنکتونيکي متعلق به رمپ خارجي سانند جهرم در منطقه بندرعباس. : رخسارهf to iرسوبات دوباره نهشته شده در بخش  :-

 :  تکامل محي  رسوبي سانند جهرم در ناحيه بندرعباس در نمام ائوسن.9تر حوضه متعلق به قاعده سانند جهرم؛ شکل هاي عميق
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اين رخساره حاوي مقدار قاب  توجهي از فرامينيفرهداي   تر حوضه:هاي عميقرسوبات دوباره نهشته شده در بخش

هاي نوموليت به ميدزان قابد  تدوجهي    تر است. خردههاي عميقعمق حوضه به آبهاي کمبنتي  حم  شده از بخش

هداي  تدوان کاندال  در داخ  اين رخساره، بوفدور مدي   در اين رخساره قاب  مشاهده است، و در طي مشاهداک صحرايي

اندد، را  تدر منوقده شدده   هداي منداطق عميدق   فرم کربناته به آبعمق پلتزيردريايي که سبب حم  رسوباک مناطق کم

شدود، حدال   ها به ميزان زيادي فرامينيفرهاي بنتي  مناطق کم عمق دريا مشاهده ميمشاهده نمود. در داخ  اين کانال

 (.fto i0هاي ها داراي بافت مادستوني و متعلق به مناطق عميق حوضه است )شک وباک در برگيردنده کانالآنکه رس
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 ه بندرعباس(يفرم کربناته سازند جهرم در طول زمان )ناحتکامل پلت

هاي تکتدونيکي در  حوضه رسوبي زاگرس در طوي دوران سنوزوهي  و بويژه در اواي  پدالوو ن تحدت تدأثير فرايندد    

(، ايدن  Alavi, 2007ارتباط با حرکاک کراتون آفريقا بده سدمت شدمال  درب و برخدورد آن بدا ورقده لوازيدا اسدت )         

هاي هرمز، در اين ناحيه هاي پي سنگي و به حرکت در آمدن نم حرکاک تکتونيکي سبب دوباره فعال شدن گس 

فرم هداي کربناتده بدويژه در دوران سدنوزوهي  و تده نشسدت       لتها، تأثير بسزايي در تکام  پشده و فعاليت اين نم 

هداي تکتدونيکي   (. اين فعاليدت Jahani et al, 2009سازند جهرم در جنوب شرق حوضه رسوبي زاگرس داشته است )

هاي قاب  توجهي در سازند جهرم شده است، به طوريکه اين سازند در تاقدديس  در منوقه، سبب ايجاد تغيير ضخامت

از باشدد.  متر مي 002متر ضخامت داشته و در تاقديس خوش، ضخامت سازند جهرم در حدود  573در حدود فراقون 

)شمال منطقه   هاي رسوبي سانند جهرم در تاقديس فراقوم: تطابق نماني و سکانس11کل : ش11، سمت چپ شکل 11سمت راست شکل 
بندرعباس با تاقديس خوش )جنوب منطقه مورد مطالعه(.  ان شمال به جنوب عمق حوضه افزايش يافته، به طوريکه در خليج فارس  )چاه 

: تغييرات ليتولاووي، ضاخامت و   11شود؛ شکل يلي پابده تبديل ميواقع در جزيزه قشم(، سانند جهرم به طور کامل به سانند ش 1-هلور
 محي  رسوبي سانند جهرم در ناحيه بندرعباس در نمام ائوسن.
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جهرم از نظر ليتواستراتيگرافي به دو بخدش مجدزا )سدنگ آهد  دولدوميتي و      سازند فراقون، در تاقديس، سوي ديگر

ي ليتولو ي سنگ آه  سرشدار از  ، سازند جهرم تنها داراخوش تاقديسدر شود، در صورتي که آهکي( تقسيم مي

-ها )وجدود فسدي   آناليز رخساره. ، که به طور مستقيم بر روي سازند شيلي پابده قرار گرفته استآلوکم اسکلتي است

هداي  نظيدر در بخدش  هداي عظديم و بدي   ها و از همه مهمتر وجود کاندال هاي فرامينيفر بويژه نوموليتهاي نابرجا، خرده

فدرم کربناتده از ندوع    نشت در يد  پلدت  بر روي سازند شيلي پابده قرار گرفته است(، مبين تهقاعده سازند جهرم، که 

تر حوضه توسط رسدوباک حمد  شدده، ايدن     هاي عميقرمپ با انتهاي پرشيب است، و در طول زمان و پر شدن بخش

(. سازند جهرم در اين منوقه 0فرم کربناته نوع رمپ با انتهاي پرشيب تکام  يافته است )شک  فرم کربناته به پلتپلت

، عمددتا  از رخسداره هداي وکسدتوني تدا پکسدتوني       TSTاز ي  سکانس رسوبي رده سوم تشکي  شده اسدت. بخدش   

دار درياي باز تشکي  شده و حاوي فرامينيفرهاي بنتي  نوموليتس و ديسکوسيکلينا و به ميزان کمتر آلوهوليندا و  فسي 

هداي گرينسدتوني و پکسدتوني    الگدوي رسدوبگذاري پسدرونده عمددتا  از رخسداره     بدا   HSTباشد. بخش اربيتوليتس مي

هداي قرمدز   محيط الگوني تشکي  شده است. مرز بااليي اين سکانس نيز با کنگلومرا و ماسه سدنگ بيوکالستي محيط

 (. 12و  5، 3هاي شود )شک رنگ سازند راز  مشخص مي

 

 گيرينتيجهبحث و 

يه مورد موالعه داراي ضخامت قاب  توجهي است، و ليتولو ي  الب آن را در اين منوقده  سازند کربناته جهرم در ناح

دهد. ضخامت ايدن سدازند از شدمال )تاقدديس فراقدون،      سنگ آه ، سنگ آه  دولوميتي و دولوميت تشکي  مي

يابدد. در  مياي کاهش متر( در ناحيه بندرعباس به طور قاب  مالحظه 002متر( به سمت جنوب )تاقديس خوش،  573

شمال ناحيه بندرعباس سازند جهرم در قاعده داراي ضخامت قاب  توجهي از دولوميت فاقدد آلدوکم و فسدي  اسدت،     

حال آنکه به سمت جنوب و در تاقديس کوه خوش، اثري از اين بخش دولدوميتي در قاعدده سدازند جهدرم مشداهده      

-ه طور مستقيم بر روي سازند شديلي پابدده قدرار مدي    هاي سنگ آهکي سرشار از فسي  اين سازند بشود، و بخشنمي

 رخساره رسوبي تشکي  گرديده است. 7(. اين توالي کربناته در مجموع از 11گيرد )شک  
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