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چكیده:
سازند قم در منطقهی قمچقای ،جنوب زنجان با ضخامت حدود  07متر عمدتاً از سنگ آهکهای نازک تا ضخیم لایه ،سنگ آهک مارنی و مارن تشکیل شده
است .این سازند با یک نا پیوستگی فرسایشی بر روی سازند قرمز زیرین قرار گرفته ،و در بالا نیز توسط سازند قرمز بالایی پوشیده میشود .سازند قم در جنوب
زنجان از نظر چینهشناسی به دو بخش اصلی سنگ آهکی عمدتاً در بخشهای قاعدهای و میانی سازند قم و مارنی در بخش فوقانی این سازند قابل تقسیم
است .بررسیهای صحرایی و مطالعه مقاطع نازک میکروسکوپی بیانگر تشکیل  5ریزرخساره رسوبی برای سازند قم در منطقه قمچقای است .رخسارههای
شناسایی شده ،عمدتاً از آلوکمهای اسکلتی نظیر مرجان و جلبک قرمز به همراه فرامینیفرهای بنتیک و پلانکتون تشکیل شده است .تجزیه و تحلیل مشاهدات
صحرایی و ریزرخسارههای سازند قم در منطقهی مورد مطالعه بیانگر تهنشست این سازند در یک پلاتفرم کربناته از نوع شلف در زمان میوسن زیرین در منطقه
جنوب زنجان است.
کلید واژهها :چینهشناسی ،ریزرخساره ،شلف کربناته ،سازند قم ،زنجان

Stratigraphy and microfacies analyses of the Qom Formation in
Ghamchoghay region,South of the Zanjan
Abstract:
The Qom Formation with thickness of 07 m, mostly consist of the thin to thick-bedded limestone in addition to marly limestone
and marl at the Qamchoghay region in south of the Zanjan. In the study area, this Formation overlies the Lower Red Formation
with an erosional disconformity and covered by the Upper Red Formation. Qom Formation divided in two main lithology that
include limestone which mostly located at the base and middle parts of the formation and also the marl which is mostly in the
uppermost parts of the formation. Fieldwork and thin section studies show that the Qom Formation in Qamchoghay region
includes 5 microfacies. These micro facies mostly contain of skeletal allochems such as corals and red algae debris along with the
benthic and pelagic foraminifera. Analysis of the fieldwork observations and microfacies studies show that Qom Formation
deposited in a carbonate shelf platform during the early Miocene in south of Zanjan.
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مقدمه:
به دلیل اهمیت اقتصادی و اینکه دریای قم نقش مهمی بین اقیانوس هند و دریای مدیترانه (حوضه تتیس) در زمان میوسن داشته است
( ،)Mohammadi et al., 1022مطالعه نهشتههای سازند قم در مناطق مختلف زون ایران مرکزی ضروری به نظر میرسد .در برش نمونه ،سازند قم از
توالی ضخیمی از مارنهای دریایی ،سنگهای کربناته ،ژیپس و سیلیس آواری تشکیل شده است (آقانباتی .)2131 ،رسوبگذاری این سازند در
سه سیکل رسوبی و شش عضو صورت گرفته ،که عضو  fسومین چرخهی رسوبی از سازند قم میباشد .تنها عضو  fاز سازند قم در منطقه زنجان
دارای رخنمون است از آنجایی که تاکنون مطالعه دقیق چینهشناسی و رسوبشناسی بر روی سنگ آهکهای سازند قم در منطقه جنوب زنجان
صورت نگرفته است .با توجه به کشف آثارمهره داران دریایی (ماهیها) در برش مورد بحث ،بررسی چینهشناسی ،ریزرخساره و محیط رسوبی
سازند قم در منطقه قمچقای در جنوب زنجان مورد توجه قرار گرفت .برش مورد مطالعه به طول جغرافیایی  83درجه و  8دقیقه و  84ثانیهی شرقی
و عرض جغرافیایی  14درجه و  23دقیقه و  12ثانیهی شمالی قرار دارد و برای دسترسی به این برش میتوان از جادهی آسفالته زنجان به سمت حلب
استفاده نمود ،به طوریکه پس ازطی حدود  84کیلومتر از شهر زنجان ،برش مورد نظر در فاصله  1کیلونتری شمال روستای قمچقای قرار گرفته
است.

شکل :2راههای دسترسی به منطقه مورد مطالعه(اقتباس از نقشه راههای ایران)2138 ،

روش مطالعه:
با استفاده از نقشهی زمینشناسی  2/200000چهار گوش شهر حلب و انجام مطالعات صحرایی ،بهترین برش از این سازند در منطقه جنوب زنجان و
نزدیکی روستای قمچقای برای مطالعه انتخاب گردید .در طی مطالعات صحرایی تعداد  80نمونه از سنگ آهکها و مارنهای سازند قم براساس
تغییرات رخسارهای و بافتی برداشت گردید .از نمونههای سخت مقاطع نازک تهیه شد .مقاطع نازک تهیه شده از این نمونهها مورد بررسی دقیق
رسوبشناسی قرار گرفته و اجزای آن شناسایی و تفکیک گردید .پس از مطالعهی مقاطع نازک ،عکسبرداری از ریزرخسارهها صورت گرفت.
نامگذاری ریزرخسارهها عمدتاً براساس روش( )Dunham,2991صورت گرفته است .تفسیر ریزرخسارهها براساس()Wilson,2994, Flugel, 1020
انجام شده است .در نهایت با استفاده از نتایج حاصل از بررسی ریزرخسارهها ،ستون پراکندگی ریزرخسارههای سازند قم در ناحیهی مورد مطالعه
ترسیم گردید .به علاوه شرایط حاکم بر رسوبگذاری این ریزرخسارهها بررسی گردید.

چینه شناسی برش مورد مطالعه:
سازند قم در ناحیهی مورد مطالعه براساس مشاهدات صحرایی ،ویژگیهای سنگشناسی و خصوصیات ماکروسکوپی (تغییر رنگ ،ضخامت ،لایه-
بندی و  )...به صورت کلی به  1بخش اصلی شامل سنگ آهک و مارن و  4واحد جزئیتر سنگ چینهای تقسیم میشود (شکل  ،)1که از پایین به
بالا به شرح زیر است:
واحد سنگ چینهای :Aاز قاعدهی سازند قم تا متراژ  18متری را در بر میگیرد .این واحد سنگ چینهای با یک ناپیوستگی فرسایشی بر روی
سازند قرمز زیرین قرار گرفته است .این واحد سنگ چینهای از نظر لیتولوژی شامل سنگ آهکهای ضخیم لایه با بین لایههای مارنی میباشد .رنگ
این واحد خاکستری و سنگ آهکهای این واحد براساس طبقه بندی گرابو ( )Grabau,2908از نوع کلسی رودایت است.خارپوست ،دوکفهایهای
بزرگ و جلبک قرمز و میکروفسیلهای درشت ،مهمترین اجزاء تشکیل دهنده این واحد را تشکیل میدهد ،که با چشم غیر مسلح در مشاهدات
صحرایی قابل شناساییاند.
واحد سنگ چینهای :Bاز متراژ  18تا  80متری سازند قم را در بر میگیرد .این واحد از نظر لیتولوژی شامل سنگ آهکهای متوسط لایه با
بین لایههای مارنی میباشد .رنگ این واحد خاکستری و سنگ آهکها براساس طبقه بندی گرابو کلسی رودایت است .خارپوست و دوکفهای از
اجزاء اصلی تشکیل دهنده این واحد سنگ چینهای است.
واحد سنگ چینهای  :Cاز متراژ  80تا  89متری را شامل میشود .این واحد از نظر لیتولوژی در برگیرنده سنگ آهکهای نازک لایه با بین
لایهی آهک مارنی است .رنگ این واحد سبز و خاکستری بوده و سنگ آهکهای این واحد از نوع کالک آرنایت میباشد .جلبک قرمز و
دوکفهای مهمترین اجزاء تشکیل دهنده این واحد سنگ چینهای را تشکیل میدهند.

واحد سنگ چینهای :Dاز متراژ  89تا  44متری سازند قم را در بر میگیرد ،این واحد از نظر لیتولوژی شامل آهک مارنی میباشد .رنگ این
واحد سبز بوده و سنگ آهکهای این بخش از نوع کلسی رودایت است .در این واحد قطعات فسیلی مشخصی در طی مطالعات صحرایی مشاهده
نشده است.
واحد سنگ چینهای :Eاز متراژ  44تا  90متری را در بر میگیرد .از نظر لیتولوژی شامل سنگ آهک مارنی و مارن میباشد و رنگ این واحد
خاکستری و سبزرنگ است .سنگ آهکهای این واحد عمدتاً از نوع کلسی لوتایتاند .اجزاء تشکیل دهنده این واحد را عمدتاً روزنداران
پلانکتون تشکیل میدهد.

شکل  :1رخنمونی از لایه ی آهکی و مارنی سازند قم در منقطه مورد مطالعه که بر روی سازند قرمز پایینی قرار گرفته است .دید تصویر به سمت غرب.

ریزرخسارهها:
هدف از مطالعهی ریزرخسارهها ،شناسایی و تعیین تاریخچه رسوبگذاری سنگهای کربناته است ،که به کمک مطالعهی خصوصیات سنگ
شناسی و فسیلشناسی این سنگها حاصل میشود .برای تفکیک ریزرخسارهها به مطالعهی مقاطع نازک میپردازیم .این مقاطع نازک با توجه به
نوع بافت و تشکیل دهنده های زیستی در گروههای متنوعی طبقه بندی میشوند .هریک از این گروهها در شرایط محیطی خاص و ویژهای نهشته
شدهاند .بنابراین مطالعات ریزرخسارهها ما را با شرایط محیطی زمان تشکیل سنگ آشنا میسازد ( .)Flugel,1020بامطالعه مقاطع نازک میکروسکوپی
سازند قم و بررسی بافت رسوبی ،پتروگرافی و فونای تشکیل دهنده 4 ،ریزرخسارهی کربناته در این سازند در منطقه مورد مطالعه شناسایی گردید.
ریزرخسارههای شناسایی شده در منطقهی مورد مطالعه به ترتیب از محیط کمعمق به عمیق در ذیل توضیح داده میشود .تصاویر میکروسکوپی این
ریزرخسارهها در شکل  1آورده شده است.
ریزرخسارهی  :Aرودستون تا باندستون حاوی جلبک قرمز و مرجان()Coral red algae rudstone to boundstone
توصیف:مهمترین عناصر تشکیل دهندهی این ریزرخساره را جلبک قرمز با ،%10مرجان با  %21و روزنداران کفزی با دیوارهی هیالین
آمفیستژینا ،میلیولید و بورلیس  %20که تقریباً دوکی شکل هستند ،تشکیل میدهند .قطعات خارپوست  ،%4دوکفهای، %1بریوزوآ ، %1استراکود %1
و روزنداران پلانکتون  %1به مقدار کمی حضور دارند .زمینهی این ریزرخساره بیش از %94گلی و مقدار  %4سیمانی شده است (شکل .)1A
تفسیر :حضور روزنداران کفزی بزرگ با دیوارهی هیالین و پوستهی دوکی شکل و روزنداران با پوستهی تغییر شکل یافته در این رخساره
نشانگر این است که در یک محیط کم عمق و از طرفی مقدار زیاد مرجان حاکی از آن است که در یک محیط شلف کربناته قرار دارد ( Flugel,

.)1020
ریزرخسارهی  :Bوکستون حاوی مرجان و روزنداران کفزی ()Benthic foraminifera coral wackestone
توصیف :مهمترین عناصر تشکیل دهندهی این ریزرخساره را مرجان با ،%21آمفستیژینای دوکی شکل با دیوارهی هیالین ،بورلیس ،میلیولیدبا %9
تشکیل میدهد .خردههای خارپوست  ،%4اسفنج  ،%8استراکودها ،%1روزنداران پلانکتون،%1استراکود  %1و جلبک قرمز  %1به مقدار کمتری
وجود دارند .زمینهی ریزرخساره بیش از  %91گلی و  %3سیمانی شده است (شکل .)3B

تفسیر :روزنداران کفزی میلیولید و آمفیستیژینا نشان دهندهی محیط کمعمق است.روزن داران کفزی با تغییر محیط ،تغییر اندازه پیدا می-
کنند.در این ریزرخساره با کاهش اندازه روزن داران کفزی عمیق محیط رسوبی رخساره بیشتر میشود ( .)Flugel, 1020وجود آلوکم اسکلتی
مرجان نشان دهندهی یک محیط ریف در پلتفرم کربناته از نوع شلف است (بهفروزی و همکاران )2133 ،و با توجه به تعداد زیاد این آلوکمهای
اسکلتی ،میتوان میحط کم عمق و جلوی شلف را برای این رخساره در نظر گرفت.
ریزرخسارهی  :Cپکستون حاوی روزنداران کفزی و جلبک قرمز()Red-algae benthic foraminifera packstone
توصیف :مهمترین عناصر تشکیل دهندهی این ریزرخساره را روزنداران کفزی از قبیل آمفیستژینا،بورلیس و میلیویید با %4و جلبک قرمز با %4
تشکیل میدهد.مرجان  ،%8دوکفهای  ،%8خارپوست  ،%1جلبک سبز ،%1و روزنداران پلانکتون %1به مقدار کمتری وجود دارد .زمینهی این ریز-
رخساره بیش از  %94گل و  %4سیمانی شده است (شکل .)1C
تفسیر :در این ریزرخساره جلبک قرمز نشانگر محیط آب گرم ( )Brandano et al., 1020و افزایش اندازه روزنداران کفزی وافزایش اندازه
پوسته وتغییر شکل پوسته از دوکی شکل به گرد شده نشانگر محیط عمیقتر برای رسوبگذاری این رخساره در سازند قم است.
ریزرخسارهی  :Dوکستون حاوی روزنداران پلانکتون وکفزی ()Bentic and planktonicforaminifera wackestone
توصیف :مهمترین عناصر تشکیل دهندهی این ریزرخساره را روزنداران پلانکتون با %4و روزنداران کفزی آمفیستژینا ،با  %9و خارپوست ،%1
جلبک قرمز  ،%1دوکفهای  ،%1استراکود  ،%1و دوکفهای %1به مقدار کمتری وجود دارد .زمینهی این ریزرخساره کاملاً گلی است (شکل .)1D
تفسیر:حضور روزنداران پلانکتون و کاهش تعداد روزنداران کفزی نشانگر محیط عمیق و دریای باز میباشد (.)Flugel, 1020
ریزرخسارهی  :Eوکستون حاوی روزنداران پلانکتون()Planktonic foraminiferawackestone
توصیف :مهمترین عناصر تشکیل دهندهی این ریزرخساره را روزنداران پلانکتون %24و خارپوست  %2و جلبک قرمز  %2به مقدار خیلی کمی
حضور دارد .زمینهی این ریزرخساره کاملاً گلی است (شکل .)1E
تفسیر :افزایش حضور روزنداران پلانکتون و افزایش اندازه پوسته و نبود روزنداران کفزی نشانگر محیط عمیق و دریای باز است (محمدیان
اصفهانی و همکاران .)2191 ،این رخساره در زیر خط اثر امواج طوفانی و محیط کم انرژی یعنی جایی که رسوبگذاری عمدتاً توسط تهنشستهای
رسوبات ریز دانه (همانند رسها و گلهای کربناته) صورت میگیرد ،مشاهده میشود .به دلیل نبود ارگانیسمهای فوتیک میتوان گفت که مارن-
های دارای فرامینیفرهای پلانکتونی مربوط به آبهای عمیق بوده و در بخشهای عمیق و دور از ساحل یک شلف کربناته (محیط شلف خارجی)
نهشته شدهاند (.)Flugel, 1020

شکل  :1تصاویر ریزرخسارههای شناسایی شده در سازند قم در منطقهی قمچقای جنوب زنجان-A.رودستون تا باندستون حاوی جلبک قرمز و مرجان(نمونه شماره -B .)1وکستون
حاوی مرجان و روزنداران کفزی (نمونه شماره -C .)1پکستون حاوی روزنداران کفزی و جلبک قرمز (نمونه شماره  -D .)24وکستون حاوی روزنداران پلانکتون وکفزی
(نمونه شماره نمونه شماره -E .)19وکستون حاوی روزنداران پلانکتون (نمونه شماره )11

محیط رسوبی:
تنوع ریزرخسارهها و تغییرات سریع آنها بیانگر رسوبگذاری سازند قم در یک پلتفرم کربناته از نوع شلف در زمان میوسن پیشین در منطقه جنوب
زنجان است .به دلیل عدم مشاهده شواهد خروج از آب (مانند استروماتولیت و بافت چشم پرندهای) رخسارههای مربوط به زیر محیط پهنههای جزر
و مدی نیز شناسایی نشده است .بر اساس توزیع فرامینیفرهای بنتیک و دیگر آلوکمهای اسکلتی شناسایی شده و روابط هندسی رخسارهای 1 ،زیر
محیط رسوبی برای سازند قم در منطقه جنوب زنجان تشخیص داده شد .این زیر محیطهای رسوبی از بخش کمعمقتر به سمت مناطق عمیقتر
شامل شلف میانی (ریف) و شلف خارجی (دریای باز)میباشند.بر اساس تغییرات رخسارهای در طول توالی سازند قم ،محیط رسوبی یک روند
افزایش عمق را از قاعده سازند به سمت رأس نشان میدهد .در بخشهای قاعدهای سازند قم به دلیل فراوانی و درشت بودن روزنداران کفزی و
حضور فراوان مرجان نشانگر بخشهای ریفی از یک شلف کربناته و محیط کم عمق دریاست که در یک محیط الیگوتروفیک رسوبات آن نهشته
شدهاند .در ادامه توالی ،کاهش فراوانی روزنداران کفزی و مرجان و افزایش درصد فراوانی روزنداران پلانکتون نشانگر یک محیط رسوبی
عمیقتر و دریای باز و کاهش اندزه میکروفسیلها نشانهی محیط یوتروفیک است (شکل .)8

شکل  :8پراکندگی عمودی ریزرخساره های سازند قم در برش قمچقای (جنوب زنجان)

نتیجهگیری:
رسوبات سازند قم در منطقهی قمچقای عمدتاً از سنگ آهکهای نازک تا ضخیم لایه ،سنگ آهک مارنی و مارن تشکیل شده است ،که با
ناپیوستگی فرسایشی بر روی سازند قرمز زیرین قرار گرفته است .مطالعه و بررسی بافتهای رسوبی ،پتروگرافی و فونا ،منجر به شناسایی  4ریز-
رخساره برای سازند قم در منطقه مورد مطالعه گردید .حضور گسترده روزنداران کفزی بزرگ ،جلبک قرمز و ریفهای تکهای ،نشانگر تهنشینی
در آبهای گرمسیری است .بنابراین براساس تجزیه و تحلیل ریزرخسارهها و مشاهدات صحرایی سازند قم در منطقهی مورد مطالعه در یک پلاتفرم
کربناته از نوع شلف نهشته شده است.
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