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چکيده
رسوبات سازند قم در ناحیه قهرود ،در  52کیلومتری جنوب کاشان به سن الیگوسن -میوسن و  022متر
ضخامت شامل آهك های نازك ،متوسط تا ضخیم اليه و توده ای بوده که با ناپیوستگی فرسايشی بر روی
سنگ های ولكانیكی ائوسن قرار گرفته و در انتها توسط آبرفت پوشیده شده است .بر اساس مطالعات
صحرايی ،ويژگ ی های سنگ شناسی و خصوصیات ماکروسكوپی چهار واحد سنگ چینه ای در ناحیه قهرود
شناسايی گرديد .با برداشت  233نمونه از اين برش ،مطالعه و بررسی بافت های رسوبی ،پتروگرافی و فونای
موجود 3 ،میكروفاسیس متعلق به دو زير محیط دريای باز ( Aتا  )Dو الگون ( Eتا  )Hشناسايی گرديد .بر
اساس تجزيه و تحلیل ريزرخساره ها و شواهد صحرايی ،سازند قم در ناحیه مورد مطالعه در يك فالت باز
نهشته شده است.
واژه هاي كليدي :الیگوسن-میوسن ،ريزرخساره ها ،سازند قم ،فالت باز ،کاشان ،قهرود

* -نويسنده مسئول31109171191 :
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مقدمه
طبقاتی از آهك های کم عمق و مارن که بطور
مشخصی از نظر رنگ و لیتولوژی از سازند زيرين
(سازند قرمز زيرين) و بااليی (سازند قرمز بااليی)
متمايز هستند سازند قم نامیده شده است .اين
سازند برای اولین بار توسط لوفتوس )1322( ،و
آبیش( )1323از درياچه ارومیه و استال ()1111
از منطقه قم گزارش شده است .برای اولین بار
گانسر و همكاران ( )1122بر اساس مطالعات
چینه شناسی منطقه قم در اين سازند شش واحد

است بطوريكه (فیض نیا و مصفی )1099 ،در
جنوب سمنان يك محیط دريايی کم ژرفا( ،مؤمن
زاده )1032 ،در جنوب شرق کاشان يك پالتفرم
کربناته از نوع فالت باز( ،صیرفیان و همكاران،
 )1032در کوه چرخه در منطقه نطنز يك رمپ
(اخروی و امینی )1113 ،در ناحیه قم يك پالتفرم
کربناته از نوع رمپ ( ،وزيری مقدم و ترابی،
 )2335در غرب اردستان يك پالتفرم کربناته از
نوع فالت باز( ،صديقی )1039 ،در جنوب شرقی
قم يك فالت باز و در تاقديس نواب در جنوب
شرقی کاشان يك رمپ هموکلینال با شیب ماليم،
و (حسن زاده )1031 ،در ناحیه سده برزك
(جنوب غرب کاشان) نیز يك فالت باز برای
رسوبگذاری نهشته های اين سازند تشخیص داده
اند .هم چنین روئتر و همكاران ( )2339با مطالعه
چینه نگاری زيستی و چینه نگاری سكانسی سازند
قم در دو برش از حوضه پیش کمان و دو برش در
حوضه پس کمان و هم ارزی (تطابق) آنها يك
پالتفرم کربناته از نوع رمپ را برای ته نشست

لیتولوژيكی) ( A, B, C, D, E, Fتشخیص
دادند ،سپس آبايی و همكاران ( )1175ضمن
مطالعه ی دقیق تر واحد  Cآن را به چهار زير
واحد ( )C1-C4تقسیم نمود .بزرگ نیا ()1172
قديمی ترين عضو سازند قم را در ناحیه کاشان
مشاهده نموده است و آن را به نام عضو نامشخص
يا بی نام معرفی نموده است .آبايی و همكاران
( )1175يك واحد تبخیری به آخر اين رسوبات
دريايی اضافه نمودند اين واحد تبخیری در
حقیقت پوش سنگ مخازن نفتی منطقه می باشد.
وجود آثار جانوری پالنكتونی نشانگر منشاٌ دريايی
اين تبخیريها می باشد .نوگل سادات ( )1132دو
مرز چینه شناسی مشخص در سازند قم تشخیص
داد .اين مرزها که بین واحدهای ( )C1-C4و ( Eو
 )Dقرار دارد بوسیله رسوبات تبخیری تشكیل می
شود و هر يك خاتمه يك سیكل رسوبی را نشان
می دهد .وی  0چرخه رسوبی را پیشنهاد کرد که
هر چرخه با رخساره های دريايی کم عمق آغاز و

پس از مطالعات صحرايی و با استفاده از نقشه
زمین شناسی چهار گوش کاشان (عمیدی،
 )1111برش چینه شناسی مناسبی در جنوب

با رخساره های کوالبی پايان می يابد.
به دلیل تغییرات رخساره ای زياد اين سازند و
نهشته شدن آن در حوضه های بین کوهستانی،
نمی توان يك مدل رسوبی را در همه جای ايران

کاشان انتخاب گرديد .سپس  233نمونه از
ضخامت  022متری برش مورد مطالعه از سازند
قم برداشت شد .از نمونه ها مقاطع نازك تهیه
گرديد .مقاطع نازك تهیه شده از اين نمونه ها

مرکزی برای اين سازند در نظر گرفت .مطالعات
انجام شده بر روی سازند قم نیز مؤيد اين واقعیت

مورد بررسی دقیق سنگ شناسی قرار گرفته
اجزای آن شناسايی و تفكیك گرديد .در نهايت

سازند قم در نظر گرفته اند.
هدف اصلی در اين پژوهش تشخیص و تفكیك ريز
رخساره ها و محیط های رسوبی سازند قم در
ناحیه قهرود می باشد.
روش مطالعه
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سنگ های آهكی به روش امبری و کلووان
( )1192و دانهام ( )1172نامگذاری شدند .جهت
بررسی ريزرخساره ها و محیط رسوبی از مدلهای
ارائه شده توسط ويلسون ( )1192و فلوگل
( )2335استفاده شده است.
سنگ چينه نگاري سازند قم در ناحيه قهرود

سازند قم در منطقه مورد بررسی با مختصات
جغرافیايی به طول  E 2125′25″و عرض55″

 N 00 09′در ناحیه قهرود در  52کیلومتری
جنوب کاشان واقع شده است (شكل  .)1بر اساس

مطالعات روئتر و همكاران ( )2339برش مورد
مطالعه در حوضه پس کمان قرار گرفته است .اين
سازند در برش مذکور با ناپیوستگی فرسايشی بر
روی سنگ های ولكانیكی ائوسن قرار گرفته و در
انتها توسط آبرفت پوشیده شده است.

شكل  -1نقشه راهها و موقعیت دسترسی به منطقه مورد مطالعه (مؤسسه جغرافیايی و کارتوگرافی)1035 ،

بر اساس مطالعات صحرايی  ،ويژگی های سنگ
شناسی و خصوصیات ماکروسكوپی از قبیل رنگ و
تغییر ضخامت اليه ها اين سازند در ناحیه ی مورد
مطالعه به  5واحد سنگ چینه ای از پائین به باال
تقسیم شده است (شكل  2و  .)5هم چنین می

توان با توجه به اينكه سازند قم در برش مورد
مطالعه از لحاظ لیتولوژيكی تماماً کربناته می
باشد ،برش مذکور را قابل تطابق با عضو  aاز
سازند قم در نظر گرفت.

شكل  -2نمايی از واحدهای سنگ چینه نگاری سازند قم در ناحیه قهرود (جنوب کاشان)
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واحد سنگ چينه اي  :Aاين واحد شامل
 12722متر آهك های ضخیم اليه با بین اليه
هايی از سنگهای ولكانیكی است .اليه های آهكی
به رنگ خاکستری تا خاکستری کرم می باشد.
آهك ها بر اساس طبقه بندی گرابو ()1135
کلسی لوتايت تا کالك آرنايت است.
واحد سنگ چينه اي  :Bاين واحد شامل

توده ای می باشد .رنگ اليه های آهكی از
خاکستری روشن تا خاکستری تیره تغییر می
کند .در اين واحد بايوکالست هايی همچون
لپیدوسیكلیناها ،نومولیتیده ها،کورالیناسه آها و
کورالها حتی با چشم غیر مسلح قابل روًيت اند
(شكل  0aو  )0bآهكها کلسی رودايت تا کالك
آرنايت هستند.

 15322متر آهك های متوسط تا ضخیم اليه و
b

a

شكل  -a -0وفور لپیدوسیكلینا ها در برخی از سنگ ها مربوط به (ريزرخساره  )Bو  -bحضور کورال در
سطح سنگ ها مربوط )ريزرخساره ( F

واحد سنگ چينه اي  :Cاين واحد شامل13
متر آهكهای نازك اليه می باشد .اليه های آهكی
خاکستری تیره تا سیاه می باشد .آهكها کلسی
لوتايت هستند.
واحد سنگ چينه اي  :Dاين واحد شامل 53
متر آهك های متوسط تا ضخیم اليه و توده ای
می باشد .رنگ آهكها از خاکستری روشن تا
خاکستری تیره متغیر است .آهكها کلسی رودايت
تا کالك آرنايت می باشند.
شرح و تفسير ريزرخساره ها

براساس بررسی بافت هاای رساوبی ،پتروگرافای و
فونااای موجااود 3 ،میكروفاساایس ( Aتااا  )Hدر
ناحیه مورد مطالعه شناسايی گرديد که باه ترتیاب
از عمیق به سمت کم عمق عبارتند از:

ريز رخساره -Aوکستون  -پكساتون بايوکالساتی
دارای روزن داران پالنكتون (شكل )2A
عناصر اصلی اين ريزرخساره شاامل فرامینیفرهاای
پالژيك همراه با بريوزوئر و خرده های کورالیناساه
آ و عناصاار فرعاای شااامل فرامینیفرهااای کوچااك
کفزی مانند آمفیستژينا و روتالیا می باشد.
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شكل  -5نمودار سنگ چینه نگاری سازند قم در ناحیه قهرود (جنوب کاشان)
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تفسااایر -حضاااور فرامینیفرهاااای پالنكتاااون و
فرامینیفرهااای کوچااك کفاازی و عاادم حضااور
فرامینیفرهااای باازرگ کفاازی دارای همزيساات
جلبكاای بیااانگر نهشااته شاادن رسااوبات اياان
ريزرخساره در محیطی پايین تار از زون ناوری در

در قساامت هااای پااايینی زون نااوری ماای باشااد (
هااوتینگر ( ،)1130لئااوتینگر ( ،)1135هااوتینگر
( ،)1119پوماااار ( )2331و رومااارو و همكااااران
( .))2332لپیدوسیكلیناهای بزرگ وپهان بار روی
بسااترهای ناارم و سااخت دريااا در شااوری نرمااال

يااای باااز اساات ( جیاال 2333 ،و کوزوويااك و
همكاران .)2335 ،فراوانای پالنكتاون هاا و فقادان
ذرات آواری و بافت دانه ريز داللت بر نهشته شدن
در يك محیط کم انرژی و پايین تر از قاعده تااٌثیر
امااواع عااادی دريااای باااز و در بخااش خااارجی
سراشیب کربناتاه دارد (ويلساون( ،)1192جیال (
 ،) 2333رومااااااارو و همكااااااااران ( ) 2332و
فلوگل( .))2335بر اسااس فوناای موجاود محایط
رسااوبی اياان ريزرخساااره محاایط دريااايی فااالت
خارجی می باشد .مشاابه ايان ريزرخسااره توساط
پدلی ( ،)1117اخاروی و امینای ( ،)1113وزياری
مقاادم و همكاااران ( )2337و امیرشاااه کرماای و
همكاران ( )2339گزارش شده است.

اقیانوسی زندگی می کنناد ( جیال .)2333 ،ايان
ريزرخساره باه علات نباود ياا حضاور بسایار کام
فرامینیفرهای پالنكتون در قسمت عمیاق تار زون
ناوری واقاع شااده اسات .تجمعااات فاونی و بافاات
وکسااتون-پكسااتون مؤيااد میاازان اناارژی کاام تااا
متوسااط در اياان محاایط ماای باشااد ( روماارو و
همكاران ( .)2332فرامینیفرهای بازرگ و کشایده
عهد حاضر به دلیل حضاور همزيسات جلبكای باه
بخشهای عمیق تر زون نوردار محدود می شاوند (
کوزوويك و همكاران .)2335 ،بنابراين با توجه باه
تجمع و فراوانی فونای اساكلتی درياای بااز مانناد
لپیدوسیكلیناها و نومولیتیده های پهن و بازرگ و
کشیده محیط اين ريزرخساره بخشهای کام عماق
تر دريای باز ،بخش پايینی سراشیب کربناتاه مای

ريزرخساااره -Bوکسااتون -پكسااتون بايوکالسااتی
دارای روزن داران با ديواره منفذ دار(شكل)2B
عناصاار اسااكلتی اصاالی اياان ريزرخساااره شااامل
فرامینیفرهااای باازرگ بااا ديااواره هیااالین ماننااد
لپیدوسیكلیناهای کشایده ،روتالیاا ،آمفیساتژينا و
نومولیتیده ها می باشاد .و عناصار فرعای موجاود
شامل بريوزوئر ،خرده هاای اکینیاد ،جلباك قرماز
کورالیناسااه آ ،دوکفااه ای،تكسااتوالريا و الفیااديوم
است که به صورت پراکناده حضاور دارناد .گااهی
اندازه لپیدوسیكلیناها تا حدی بزرگ می شود کاه
با چشم غیرمسلح نیاز در سانگ دياده مای شاود
(شكل.)0a
تفسیر -وجود فرامینیفرهای بزرگ با صادف هاای
سالم نظیر لپیدوسیكلیناهای کشیده و نومولیتیاده
هااای پهاان و کشاایده دارای همزيساات معاارف
محیطی با شوری نرمال اقیانوسی و نهشاته شادن

باشد ( جیل.)2333 ،

ريزرخساااره -Cوکسااتون -پكسااتون بايوکالسااتی
دارای روزن داران با ديواره منفذ دار ،کورالیناساه آ
(شكل  C2و )2C1
دانااه هااای اسااكلتی غالااب در اياان ريزرخساااره
فرامینیفرهاااای باااا دياااواره هیاااالین مانناااد
لپیدوسیكلینا ،نومولیتده ها ،روتالیا ،آمفیستژينا به
همااراه کورالیناسااه آ ماای باشااند .در مقايسااه بااا
ريزرخساره  Bاندازه لپیدوسیكلیناها و نومولیتیاده
ها در اين ريزرخساره کوچكتر و متورم تار اسات.
در بعضی از مقاطع بريوزوئرها افزايش يافته اسات.
از ديگر فوناهای اسكلتی اکینیاد ،مرجاان ،دوکفاه
ای نیز در اين ريز رخساره مشاهده شده است.
تفسیر -جلبك قرمز کورالیناسه آ با وجود وابسته
بودن به نور می تواند در شرايط الیگوفوتیك نیز
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زندگی کند و در آب های با نفوذ کم نور نیز به
فراوانی ديده می شود ( باراندانو و کوردا.)2332 ،
حضور جلبك قرمز کورالیناسه آ به همراه
فرامینیفرهای منفذدار بزرگ همزيست دار داللت
بر تشكیل اين ريزرخساره در شرايط نوری و در

 .)1192فراوانی جلبك قرمز موقعیت جلوی ريا،،
فالتها و پشته های نواحی گرمسیری را بیاان مای
کنااد (اخااروی و امیناای 1113 ،و پومااار.)2331،
بنابراين محیط اين ريزرخساره باه بخاش فوقاانی
سراشیب کربناته و بخش کم عمق تاری از درياای

منطقه الیگو فوتیك می نمايد (باراندانو و کوردا،
 )2332و (کوردا و باراندانو .)2330 ،در اين
ريزرخساره روتالیا و لپیدوسیكلیناهای متورم
بخش میانی شیب قاره و زون الیگوفوتیك رانشان
می دهد ( امیرشاه کرمی و همكاران 2339،و
باراندانو و کوردا .)2332،موجودات هتروتروف
مانند بريوزوئر مستقل از عمق آب و نور هستند
بنابراين می توانند در اعماق بیشتر و شرايط کم
انرژی تر زندگی کنند ( پومار .)2331،حضور
بريوزوئر ها و اکینید شوری نرمال آب دريا را نشان
می دهد (جیل ، 2333،بیوينگتن پینی و راسی ،
 .)2335بر اساس تجمعات فونی محیط اين
ريزرخساره را به بخش میانی سراشیب و نهشته
شدن بر روی بخش میانی يك پالتفرم کربناته

باااز نساابت داده ماای ش اود .ريزرخساااره مشااابهی
توسط ويلساون( )1192و فلوگال( )2335گازارش
شده است .همچنین ريزرخساره مشابهی از ساازند
آسماری در برش چمن بلبل معرفی شاده اسات و
محیط رسوبگذاری آن را به دلیال وجاود قطعاات
مشتق شده از ريا ،کوماه ای باه وياژه مرجاان و
جلباك هااای قرمااز ،باه بخااش فوقااانی سراشاایب
کربناتاااه نسااابت داده اناااد (امیرشااااه کرمااای و
همكاران.)2339،
ريزرخساره -Eوکستون -پكستون -گرينستون بايو

فونای اسكلتی اصلی موجود در ايان رياز رخسااره
حضااور همزمااان فرامینیفرهااای منفااذدار ماننااد

نسبت داده می شود (جیل 2333 ،و پومار،
 .)2331اين ريزرخساره ،بنا به موارد ذکر شده در
باال در بخش میانی شیب قاره و زون الیگوفوتیك و
عمق کمتری نسبت به ريز رخساره ی قبلی
تشكیل شده است.
ريزرخساااره -Dپكسااتون-رودسااتون بايوکالسااتی
دارای کورال و کورالیناسه آ (شكل )2D
اجزای اسكلتی فاراوان در ايان ريزرخسااره خارده
های درشت کاورال و کورالیناساه آ مای باشاد .از
عناصر فرعی خارده هاای دوکفاه ای ،و باه مقادار
کمتری میلیولید ،آلوئولین ،ولولینید و روتالیا ديده
می شود.
تفسیر -همراهی و تجماع مرجاان و بیاو کالسات
های ديگر نظیر کورالیناسه مؤيد محیطای باا ناور
کافی و انرژی نسبتاً زياد محایط اسات (ويلساون،

نومولیتیااااااده ا ،روتالیااااااا ،آمفیسااااااتژينا و
لپیدوسیكلیناهای کوچك و متورم و فرامینیفرهای
بدون منفذ مانند میلیولید و نئوآلوئولین به هماراه
جلبك قرمز کورالیناسه آ است .اجزای بیوکالساتی
فرعی شامل اکینید ،مرجاان ،پناروپلیس و گااهی
بريوزوئر می باشد.
تفسیر -روزن داران با ديواره پورسالنوز معماوالً در
آ بهای کم عمق با گاردش محادود و شاوری بااال
زندگی می کنند ولی روزن داران با ديواره هیاالین
آب های با شوری نرماال درياايی را بارای زنادگی
ترجیح می دهند .هم يافتی فرامینیفرهای بنتیاك
منفذدار و بدون منفذ در اين ريزرخسااره در کناار
يكديگر حاکی ازنهشته شدن آن در الگاون فاالت
(محیط های کم عمق و نیمه محصاورفالت) اسات
(جیااال ،2333،رومااارو ،2332،وزياااری مقااادم و

کالسااتی دارای روزن داران بااا ديااواره منفااذ دار و
بدون منفذ ،کورالیناسه آ (شكل  E2و )2E1
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همكاااااااران 2337 ،و امیرشاااااااه کرماااااای و
همكاران.)2339،
ريزرخساره -Fکورال باندستون (شكل )2F
حضااور مرجااان هااای سااالم و باازرگ در اياان
ريزرخساره ويژگای باارز و قابال توجاه مای باشاد

تفسیر -روزن داران با ديواره بدون منفذ (میلیولیدا
و آلوئولینیدها) در محیط های با گردش بسیار
محدود آب و نسبتاً هیپرسالین زندگی می کنند
(جیل 2333،و رومرو و همكاران .)2332،حضور
فراوان میلیولید بیانگر محیط های خیلی کم عمق

(شكل  .)0bخرده های بايوکالستی ديگار در ايان
ريزرخساره شامل خرده هاای دوکفاه ای ،اکینیاد،
گاساااتروپود ،میلیولیاااد ،آلوئولیناااا ،الفیاااديوم،
تكستوالريا و روتالیا می باشند که در فضای ماابین
مرجان ها وجود دارند.
تفسیر -بر اسااس میكروفاسایس هاای اساتاندارد
ارائااااه شااااده توسااااط ويلسااااون ( )1192و
فلوگل( )2335اين ريزرخساره متعلق به ريا ،مای
باشد .اما باا توجاه باه تاوالی چیناه ای موجاود و
تناوب اين ريز رخساره با ريزرخساره های محیط با
گردش محدودآب (الگون) و هم چنین با توجه باه
مشاهدات صحرايی (ناپیوسته بودن و قابل تعقیاب
نبودن آن در مساافت هاای طاوالنی) ،ريا ،هاای
مذکور تكه ای بوده و بر خالف رخساره های ريا،

کم شور تا فوق شور با آشفتگی کم و گل فراوان
است (وزيری مقدم و ترابی .)2335،اين
ريزرخساره بر اساس ريزرخساره های استاندارد
ارائه شده ويلسون ( )1192و فلوگل ()2335
نشان دهنده ی محیط الگون می باشد .اخروی و
امینی ( )1113ريزرخساره مشابهی را از محیط
الگون فالت ،در رسوبات میوسن حوضه ايران
مرکزی گزارش نموده اند.
قابل ذکر است که در بعضی از مقاطع مقدار روزن
داران با ديواره پورسالنوز فراوارن تر شده و
کورالیناسه آ بسیار کم شده است.
ريزرخسار ه  -Hمادستون کوارتز دار (شكل)2H
در اين ريزرخساره میكرايت زمینه اصلی سنگ می
باشد .به غیر از کوارتز (کمتر از  13درصد) دانه

که در کمربناد ( 2ويلساون )1192 ،تشاكیل مای
شود محیط تشكیل اين ريزرخساره يك محایط باا
گردش آب محدود (الگون) می باشد.
ريزرخساااره -Gوکسااتون -پكسااتون بايوکالسااتی

های ديگری مشاهده نشد و يا در صورت وجود
بسیار کمیاب بود.
تفسیر -در اين ريزرخساره میكرايت زمینه ی
اصلی سنگ را تشكیل داده است .وجود بافت گلی
و فقدان فونهای جانوری در اين ريزرخساره بیانگر
محیطی آرام و نامناسب برای زندگی موجودات
است .با فت سنگ ،حضور پراکنده دانه های کوارتز،
عدم وجود فسیل ،عدم مشاهده ساختارهای نشانه
خروع از آب (ساختمان چشم پرنده ای ،ترك گلی
و ريشه گیاهان) و هم چنین موقعیت آن در توالی
نشانگر نهشته شدن اين ريزرخساره در قسمت
های کم عمق و به سمت ساحل الگون است
(ويلسون و اوانز.)2332 ،

دارای روزن داران با ديواره بدون منفذ ،کورالیناسه
آ (شكل )2G
روزن داران با ديواره بدون منفذ مانند میلیولیادا و
آلوئولینیده ها به همراه کورالیناساه آ آلاوکم هاای
اسااكلتی عمااده در اياان ريزرخساااره ماای باشااند.
ولولینیاااد ،تكساااتوالريا ،الفیاااديوم ،پناااروپلیس،
گاستروپود ،اکینید ،خرده دوکفاه ای ،اساتراکود و
مرجان از اجزای پراکنده در ايان ريزرخسااره مای
باشد.
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Pl: Planktone; Le: Lepidocyclina; Re: Red algae; Ro: Rotalia; Nu: Nummulites; Co:
Coral; Mi: Miliolids; Bo: Borelis; A: Amphistegina; Pe: Peneroplis

شكل  -2پلیت ريزرخسااره هاا -A :ريزرخسااره وکساتون–پكساتون بايوکالساتی باا روزن داران پالنكتاون
)-B ،.(PPLريزرخساااره وکسااتون-پكسااتون بايوکالسااتی بااا روزن داران باااديواره منفااذدار )-C ،.(PPL
ريزرخساره وکستون-پكساتونب ايوکالساتی باا روزن داران باا دياواره منفاذدار ،کورالیناساه آ )-D ،.(PPL
پكساتون-رودساتون بايوکالساتی باا کاورال و کورالیناساه آ ) -E ،.(PPLوکساتون-پكساتون-گرينساتون
بايوکالستی با روزن داران با دياواره منفاذدار و بادون منفاذ و کورالیناساه آ ) -F ،.(PPLکاورال باندساتون
) -G ،.(PPLوکستون -پكستون بايوکالستی با روزن داران با دياواره بادون منفاذ و کورالیناساه آ )،.(PPL
 -Hمادستون کوارتزدار
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مدل رسوبي
ريزرخساره های معرفی شده دربرش مورد مطالعاه
همراه با اجتماع و پراکندگی روزن داران با دياواره
آهكی منفذدار و بادون منفاذ ،عوامال کلیادی در
تفسیر شرايط محیط ديرينه و ارائاه مادل رساوبی
در نهشته های مورد بررسی هستند .عادم حضاور

ري ،های واقعای و پیوساته ،ساد و سااخت هاای
طوفانی و بر اساس رياز رخسااره هاای شناساايی
شده و پراکندگی آنها ،مدل رسوبی ارائه شده برای
رسوبگذاری رسوبات در برش مذکور فالت باز مای
باشد .اين فالت باز به سه بخش داخلای ،میاانی و
خارجی تقسیم می شود (شكل .)7

رسوبات گراويته ای (توربیدايت هاا و ريازش هاا)،

شكل  -7مدل رسوبگذاری نهشته های سازند قم در ناحیه قهرود (جنوب کاشان)
فااالت داخلاای شااامل ريزرخساااره ( :Hمادسااتون
کااوارتزدار) ،ريزرخساااره ( :Gوکسااتون -پكسااتون
بايوکالستی دارای روزن داران باا دياواره ی بادون
منفااذ ،کورالیناساااه آ) ،ريزرخساااره ( :Fکاااورال
باندستون و ريزرخسااره  :Eوکساتون -پكساتون-
گرينسااتون بااايو کالسااتی دارای روزن داران بااا
ديواره منفذ دار و بدون منفاذ ،کورالیناساه آ) مای
باشد .ريزرخساره  Hدر کم عمق ترين بخش فالت
داخلاای تشااكیل شااده اساات کااه نبااود هاار گونااه
ساااختمان رسااوبی (ماننااد المینااه هااای مااورب)

 .)2339در بخشااهای عمیااق تاار فااالت داخلاای
ريزرخساره  Gبا حضور فرامینیفرهای بدون منفاذ
مانناااد میلیولیااادا ،آلوئولینیاااد ،پناااروپلیس و
تكستوالريا مشخص مای گرددکاه نشاانگر بخاش
فوقااانی منطقااه نااور خیااز و محاایط هااای نساابتاً
هیپرساااالین باااا گاااردش محااادود آب اسااات
(جیل ،2333،رومرو 2332 ،و امیار شااه کرمای و
همكاران .)2339،ريزرخساره  Fکاه در تنااوب باا
ريزرخساره های  Eو  Gديده می شود (شاكل .)9
ناپیوسته بودن ري ،ها و قابل تعقیب نباودن آنهاا

بیوکالست ،شواهد خروع از آب (مانند ترك گلی و
ساختمان چشم پرنده ای) و هام چناین موقعیات
آن در توالی رسوبی حاکی از نهشاته شادن آن در
قسمت رو به ساحل محیط کم عمق ،کام انارژی و

در مسافت های طوالنی در صحرا نشانگر اين است
که اين ري ،ها از نوع ريفهای کومه ای بوده که به
صااورت پراکنااده در تناااوب بااا ريزرخساااره هااای
محیط های نیمه محصور و محصور تشاكیل شاده

با گردش محادود آب (الگاون) اسات (بارانادانو و
کااوردا 2332 ،و امیاار شاااه کرماای و همكاااران،

است .ريزرخساره  Eدارای فوناای اساكلتی اعام از
فرامینیفرهای با ديواره هیالین و پورسالنوز با بافت
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پكسااتون-گرينسااتون ماای باشااد کااه شاارايط
رسوبگذاری در حاشیه پالتفرم و در بخاش انتهاای
الگون به سمت دريای باز در فالت داخلی را نشان
می دهد .ضخامت و تكارار زيااد ريزرخسااره Eدر

طول توالی نشاانگر گاذر تادريجی از آب هاای باا
گردش محدود دريای محدود (الگون) به آب هاای
با گردش آزاد دريای باز است (شكل .)9

شكل  -9نمودار پراکندگی عمودی ريزرخساره های سازند قم در ناحیه قهرود (جنوب کاشان)

هم چنین ضخیم اليه تا توده ای بودن آهك هاای
مربوط به اين ريزرخسااره حااکی از شارايط ناور و

مغااذی مساااعد و در نتیجااه باااال بااودن ساارعت
رسوبگذاری است .فالت میانی به دو بخاش فاالت
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میانی نزديك و فالت میانی دور تقسیم مای شاود.
فالت میانی نزديك شاامل ريزرخسااره هاای (:D
پكسااتون-رودسااتون بايوکالسااتی دارای کااورال و
کورالیناساااه آ) و ريزرخسااااره ( :Cوکساااتون-
پكستون بايوکالساتی دارای روزن داران باا دياواره

فقدان گونه های فرامینیفرهاای بازرگ همزيسات
دار مشخص می شود .همچنین اين ريزرخساره در
تناوب با ريزرخساره  Bاست .باتوجه به داليل فوق
رسوبات اين ريزرخسااره در قسامت هاای عمیاق
دريای باز ،محیطی پايین تر از زون ناوری درياای

منفذ دار ،کورالیناسه آ )،می باشاد.ريزرخسااره D
در بخش کم عمق تر فالت میانی نزديك قرار دارد
 ،تجماااع کاااورال و کورالیناساااه آ باااه هماااراه
فرامینیفرهای بنتیك منفذدار محیط با شدت ناور
وانرژی کافی نزديك به قاعده تاٌثیر اماواع طوفاانی
را نشان می دهد .ريزرخساره  Cدر بخاش عمیاق
تری از فالت میانی نزديك نسابت باه ريزرخسااره
 Dقااارار دارناااد .ريزرخسااااره  Cباااا حضاااور
فرامینیفرهای بنتیك بزرگ با ديواره های هیاالین
نااازك و جلبااك قرمااز کورالیناسااه آ و بیوکالساات
های ديگر مشخص می شوند که در بخاش عمیاق
تر ناحیه نوری با شوری نرمال دريايی قرار دارناد و
نشانگر شرايط نوری الیگوفوتیك می باشند ( هاال
لاااوك و گلاااین ،1137 ،جیااال 2333 ،و پوماااار،

باز نهشته شده اند.

 .)2331فالت میاانی دور شاامل ريزرخسااره (:B
وکستون -پكستون بايوکالساتی دارای روزن داران
با ديواره منفذ دار) می باشد .ريزرخسااره  Bدارای
فرامینیفرهای بنتیك بازرگ باا دياواره کشایده و
نازك می باشد .حضور روزن داران بنتیك منفذدار
باازرگ و کشاایده بااا همزيساات نااوری ماننااد
لپیدوسیكلینا و اپرکولینا ،حاکی از عمیق تر شادن
حوضه رسوبی و کم شدن انرژی محیط رسوبی باه
سمت درياای بااز مای باشاد( رومارو و همكااران،
 .)2332اين ريزرخساره در بخش عمیق تار ناحیاه
نوری با شوری نرمال و باالتر از قاعده تااثیر اماواع
آرام حضور دارد .بخش خاارجی فاالت بااز شاامل
ريزرخساره ( :Aوکستون – پكساتون بايوکالساتی
دارای روزن داران پالنكتاااون) مااای باشاااد ،ايااان
ريزرخساره با فراوانی فرامینیفرهای پالنكتونیاك و

نتيجه گيري
 -1سااازند قاام در ناحیااه مااورد مطالعااه بااا ساان
الیگوساان -میوساان و  022متاار ضااخامت شااامل
آهك های نازك ،متوسط تا ضخیم اليه و توده ای،
بوده که با ناپیوساتگی فرسايشای بار روی سانگ
های ولكانیكی ائوسن قرار گرفته و در انتها توساط
آبرفت پوشیده شده است.
 -2در ناحیه ی مورد مطالعاه چهاار واحاد سانگ
چینه ای ) (A - Dشناسايی گرديد.
 -0بر اساس بافت های رسوبی ،پتروگرافی و فونای
ناحیه مورد مطالعه 3 ،میكروفاسیس متعلق باه دو
زير محیط دريای باز با گردش آزاد آب ( Aتاا )D
و محیط با گردش محدود آب (الگاون) ( Eتاا )H
تشخیص داده شد.
 -5بر اساس تجزياه و تحلیال میكروفاسایس هاا،
سازند قم در ناحیه قهرود ،در يك فالت باز نهشته
شده است.
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اند.
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