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 چکیده
در تاقـدیس  هـاي  مربـوط بـه سـازند رازك،      متراز نهشته 46هاي مربوط به سازند جهرم و  متر از نهشته 169در این مطالعه 

نتایج حاصل از مطالعات میکرو پالئونتولوژي و زیست چینه نگاري . اند سرخون و در ناحیه بندر عباس مورد ارزیابی قرار گرفته
  .Nummulites gallensis, Orbitolites complantus, Dictyoconus sp نظیـر  با توجه به حضور تاکسـاي فرامینیفـرا   

  Nummulites intermediusبـا    Eulepidina sp.براي سازند جهرم سن ائوسـن میـانی و بـه دلیـل حضـور هـم زمـان        
و  افرامینیفر تجمعضمنا بر اساس  .شودپیشنهاد می) شاتین(براي سازند رازك سن الیگوسن پسین  Nummulites vascusو
وایند و نهشـته   50هاي سازند جهرم با بایوزون شماره  قایسه با بایوزوناسیون وایند، و آدامز و بورژوا مشخص شد که نهشتهم

 .باشد آدامز و بورژوا قابل مقایسه می 3وایند و بایوزون شماره  57یوزون شماره اهاي سازند رازك با ب
 ، بندر عباس)شاتین(الیگوسن پسین  سازند هاي جهرم و رازك، ائوسن میانی، :هاواژهکلید

  
Biostratigraphy of Jahrum and Razak formations in 

Northwest of Dehno, Northeast Bandar Abbas  
  

Abstract 
In this study, 169 m deposits of the Jahrum Formation, and 46 m of the Razak Formation at Sarkhun 
anticline located in Bandar Abbas area were studied. The result of micropaleontological investigation 
on the basis of occurance of index foraminiferal taxa such as Nummulites gallensis, Orbitolites 
complantus, Dictyoconus sp. for Jahrum Formation, Middle Eocene (Lutetian) age have been 
suggested,  and based on the taxa such as Nummulites intermedius, Nummulites vascus and 
Eulepidina sp. for the Razak Formation Late Oligocene (Chattian) age are suggested. Meanwhile, 
based on Foraminiferal assemblage and comparison with biozonation of Wynd, and Adams and 
Bourgeois found that, deposits of the Jahrum Formation are comparable to Dictyoconus  -  
Coskinolina  -  Orbitolites complanatus assemblage subzone (No.50), and deposits of the Razak 
Formation comparable to, Nummulites intermedius – Nummulites vascus  assemblage zone (No.57) of 
Wynd’s biozonation, and Eulepidina – Nephrolepidina – Nummulites vascus assemblage zone (No.3)  
of  Adams and Bourgeois’s biozonation. 
Keywords: Jahrum and Razak formations, Middle Eocene, Late Oligocene, Bandar Abbas 
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  مقدمه
از فـاز کـوهزایی    سازند جهرم یک واحد کربناته با سن پالئوسن تا ائوسن میانی در حوضـه زاگـرس اسـت کـه بعـد     

الرامید به دنبال پیشروي آب دریا در اوایل سنوزوئیک در نواحی فارس داخلی، فـارس سـاحلی نهشـته شـده اسـت      
پیشین می    یمی از نهشته هاي کربناته، آواري و تخریبی به سن میوسنسازند رازك توالی نسبتاً ضخ). 1383آقانباتی، (
در منطقه بندر عباس سـازند جهـرم واحـد     ).Alavi, 2004(باشد که در حوضه پروفورلند زاگرس نهشته شده است   

یـز بـا   قـرار داشـته و در بـاال ن   ) در جنـوب بنـدرعباس  ( کربناته اي است، که به طور هم شیب بـر روي سـازند پابـده    
از جمله مطالعاتی ). Zohdi et al., 2014(ناپیوستگی توسط ماسه ها و کنگلومراهاي سازند رازك پوشیده شده است

سـن   در برش گیسکان اشـاره کـرد کـه   ) 1388(توان به، مطالعات معلمی که پیرامون سازند جهرم صورت گرفته می
 4نیـز سـازند جهـرم را در    ) Zohdi et al., 2014(زهـدي و همکـاران  . سازند جهرم را ائوسن پسین ذکر کرده اسـت 

تاقدیس خوش، فینو، گنو و فراقون در جنوب شرق حوضه زاگرس مورد مطالعه قرار دادند و سن سازند جهرم را در 
و در تاقدیس خوش، سن ائوسن میـانی  ) ایپرزین تا بارتونین(هر سه تاقدیس فینو، گنو، فراقون ائوسن پیشین تا میانی

سازند رازك را در برش تنگ عبـدي و بـرش چـاه سـعادت آبـاد مـورد       ) 1390(یعقوبی . در نظرگرفتند) ن بارتونی(
لیتواستراتیگرافی و محیط ) 1390(رضیلو . بررسی قرار داد و سن آن را در هر دو برش روپلین ـ اکیتانین معرفی کرد  
. میانی را براي این سازند تعیین کرده استرسوبی سازند رازك را در چاه انجیر و دراك مطالعه کرده و سن میوسن 

کیلومتري 20محدوده مورد مطالعه به زون زاگرس مربوط بوده و در هینترلند بندرعباس، درشمال غرب دهنو وحدود 
 طـول شـرقی واقـع گردیـده اسـت      56˚ 35 ʹ27˝ عـرض شـمالی و   27˚ 17ʹ 36ʺشمال شرقی بندرعباس با مختصات 

  .)1شکل(
 
 
 
 
 
  
  
  
  
 
 

 
  

 

27°10́́́ ́́ 

1388، هاي ایران اطلس راه   هاي دسترسی به منطقه مورد مطالعه، نقشه راه )1شکل(   

 محدوده مورد مطالعه
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  بحث
مقطع مربوط به نهشته  86مقطع نازك مربوط به نهشته هاي سازند جهرم و  169مقطع نازك، که  255اصل مطالعه ح

جـنس وگونـه از روزنبـران    1گونـه از روزنبـران بنتیـک و    45جـنس و   35هاي سازند رازك بوده منجر به شناسـایی 
 اخصی که در زیر نام برده شـده اشـاره کـرد   ، که از جمله آنها می توان به فرامینیفرهاي ش)2شکل (پالنکتونیک  شد

)Plate1(:  
Nummulites gallensis, Pseudolituonella reicheli, Alveolina sp., Orbitolites compalantus, Dictyoconus 
sp., Rotalia viennotti, Nummulites vascus, Nummulites fichteli-intermedius, Globigerinoides sp., 
Eulepidina sp., Austrotrillina howchini, Peneroplis thomasi.   

هـاي    سـطحی سـرخون و بـه واسـطه حضـور گونـه      در بـرش زیـر   با توجـه بـه حضـور فرامینیفـراي بنتیـک شـاخص      
Dictyoconus sp. , Orbitolites complantus )P.1, Figs 4, 5) بـایوزون  مقایسه با جهرم قابل سازند هاينهشته 

Dictyoconus- Coskinolina- Orbitolites complantus  وایند(Wynd, 1965) همچنین به دلیل حضور  .می باشد  
 Nummulites gallensis)P. 1, Fig. 1 (شود جهرم سن لوتسین پیشنهاد داده می سازند براي.  

 Rotalia  viennotti, Nummulites vascus, Nummulites fichteli-intermedius هايدر سازند رازك نیز گونه

 Globigerinoides sp., Eulepidina sp., Austrotrillina howchini, Peneroplis evolutus حضور دارند )P.1, 

Figs. 6-12(. هاي شـاخص نظیـر  هاي این سازند به واسطه حضور گونهنهشته Nummulites vascus, Nummulites 

fichteli-intermedius, Eulepidina sp.  با بایوزونقابل مقایسه Nummulites intermedius- Nummulites  vascus 

assemblage zone  واینـد(Wynd, 1965)       و همچنـین قابـل مقایسـه بـا بـایوزونEulepidina- Nephrolepidina- 

Nummulites assemblage zone  آدامز و بورژوا)Adams & Bourgeois, 1967( حضـور هـم   ل باشد و بـه دلیـ  می
سن شاتین براي این سازند پیشنهاد داده   .Nummulites intermedius- Nummulites  vascus, Eulepidina spزمان 

  .شود می
  

  گیرينتیجه
، مشخص شد که بین )شاتین(و براي سازند رازك ) لوتسین(هاي سازند جهرم  با توجه به سن تعیین شده براي نهشته 

حضور فرامینیفرا شاخص بنتونیک . ونین تا روپلین وجود دارداین دو سازند یک ناپیوستگی با محدوده زمانی بارت
به طور کلی سازند . دهد اجازه مقایسه تجمع فرامینیفري را با بایوزوناسیون وایند و همچنین آدامز و بورژوا را به ما می

آدامز و  3و   (Wynd, 1965)وایند 57و رازك با بایوزون شماره  (Wynd, 1965)وایند  50جهرم با بایوزون شماره 
 باشد قابل قیاس می )Adams & Bourgeois, 1967(بورژوا 
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هاي مشخص شده برشناسی فرامینیفرهاي شناسایی شده در تاقدیس سرخون و بایوزونگسترش چینه :2شکل
 ).Adams & Bourgeois, 1967(و آدامز و بورژوآ) Wynd, 1965(اساس وایند 

 

Plate1 
1) Nummulites gallensis 
2) Pseudolituonella reicheli 
3) Alveolina sp. 
4) Orbitolites compalantus   
5) Dictyoconus sp. 
6) Rotalia viennott 
7) Nummulites vascus 
8) Nummulites fichteli-intermedius  
9) Globigerinoides sp. 
10) Eulepidina sp. 
11) Austrotrillina howchini 
12) Peneroplis evolutus 
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