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  چکیده 

سازند قم در این  Fبخش تنها  .قرار گرفت بررسیمورد براي اولین بار ) استان زنجان(شهرستان گرماب مقطع شاهنجرین هاي سازند قم در  نهشته
 این سازند .هاي ضخیم و نازك الیه تشکیل شده است متر شامل سنگ آهک 232با ستبراي  شناسی شاهنجرین مقطع چینه .نشین شده است برش ته

تفکیک شده و کنتاکت آن با سازند زیرین یعنی سازند قرمز زیرین ناپیوسته و با سازند باالیی  واحد رسوبی 3شناسی به  هاي سنگ اساس ویژگیبر 
گونـه   2جـنس و   2ران کف زي و ب گونه روزن 4جنس و 21 برابر شاهنجرینمقطع در هاي شناسایی شده  ها و گونه تعداد جنس .نامشخص است

از میـان   .شناسـایی شـد  و مرجـان   اسـتراکد  پـودا،  اکینـودرم پلسـی   گاسـتروپود،  بریـوزا،  شامل جلبـک،  رانب روزن و غیر انواع ران پالنکتونب روزن
پس  .شناسی قرار گرفتند یست چینهفراوانی اهمیت بیشتري داشته و مبناي مطالعات ززي با توجه به تنوع و  ران کفب هاي موجود روزن میکروفسیل

  .Borelis melo curdica-Meanderopsina iranica :شناسی زون تجمعی زیر به سن بوردیگالین معرفی شد چینه یستز مطالعات زا
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Biostratigraphy and Lithostratigraphy Qom Formation 

from Shahanjarin Section in Garmab City, Zanjan  
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Abstract  
Qom Formation is revised in shahanjarin section from Garmab city (Zanjan provaince) for the first time. Only 
‘F’ member is exposed in this area. This formation is 232 m in thick and subdivided into 3 units. It consists of 
thick and thin bedded limestones. The Qom Formation is unconformably overlain lower red Formation and 
the top of this formation is uncertain. About 21 genera and 4 species of benthic foraminifera and 2 genera  of 
planktonic foraminifera together with bioclastic fragments (Algae, Beryozoa, Mollusks etc.) are recorded in 
this section. The biozonation is established by the presence of the benthic foraminifera and followed by : 
Borelis melo curdica-Meanderopsina iranica Assemblage Zone.                                
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 مقدمه
شناسی  یک واحد چینه هاي غربی ایران مرکزي در بخش

میوسـن   –با تغییرات سنی الیگوسن میانی ه کربنات عمدتا
نمایـانگر ایـن    هـا  وجود این نهشته .رخنمون داردپیشین 

و یـک دوره   امر است که به دنبال فاز کـوهزایی پیـرنئن  
هـاي   در الیگوسـن زیـرین قسـمت    اي رسوبگذاري قـاره 

جنوب جازموریان توسـط   ایران مرکزي از ماکو تا غربی
شروي زمان این پی .رونده پوشیده شده است دریایی پیش

در مناطقی مانند منطقـه   .درهمه نقاط یکسان نبوده است
ــم ــین   ،ســبزواران و ق ــن پیشــروي در اشــکوب روپل ای

ط ماننـد  اقـ اتفاق افتاده و در برخـی ن ) زیرین الیگوسن(
و حتی ) نمیوسن زیری(تانین  آذربایجان در اشکوب اکی

پسروي این دریا نیـز  همچنین  .در بوردیگالین بوده است
ایـن  . )1383آقانبـاتی  ( نبـوده اسـت  در همه جا یکسان 
متر ضخامت دارد امـا بـا ایـن     1200سازند در ناحیه قم 

ضـخامت   هـا و  به دلیل تغییرات زیاد در رخسـاره  وجود
   .برش الگویی از آن معرفی نشده است

ناحیه مورد مطالعه در شهرستان گرماب و در شـرق  
ــانی .دهســتان شــاهنجرین قــرار دارد در ( رفیعــی و باغب

 )دومـــین همـــایش انجمـــن دیرینـــه شناســـی ایـــران
بیواستراتیگرافی سازند قم را در این برش بررسی کـرده  

بوردیگـالین   -اکی تـانین -و سن سازند قم را الیگوسن ؟
اقد ستون چینـه شناسـی   پیشنهاد کردند که این بررسی ف

رزن  -شناسـی ناحیـه    همچنین در گزارش زمین و است
 بـدون  )1380(و همکـاران   تکاب شرکت نفت شاکري

 Borelis meloارائه بایوزون و فقط با اشاره به حضـور  

curdica  قـم در ایـن بـرش را بوردیگـالین     دسن سـازن 
  .کردند گزارش

  

منطقـه  هاي دستیابی به راهموقعیت جغرافیایی و 
  مورد مطالعه

در استان همدان در شرق شهرسـتان   ،منطقه مورد مطالعه
منتهی الیه شرق دهستان شـاهنجرین بـا    قروه درجزین و

 18,شرقی طول جغرافیایی 49◦ 15 ,مختصات جغرافیایی
  .عرض جغرافیایی شمالی قرار دارد 35 ◦

  

  
  

  مطالعه هاي دسترسی به برش مورد راه .1شکل 
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  مطالعهروش 
ــه    ــازك تهی ــاطع ن ــق    مق ــی دقی ــورد بررس ــده م ش

هــاي آن  شناســی قــرار گرفــت و میکروفســیل فســیل
   .شناسایی گردید

ها بر اسـاس منـابع موجـود از     شناسایی میکروفسیل
بـولی و  ، )1971( پوستوما، )1988( لوبلیچ و تاپان جمله

 نظیـر  البتـه از منـابعی   .صورت گرفـت ) 1985( ساندرز

فاده شده نیز است) 1966( نیابزرگ، )1967( او بوژوآدامـز  
و پراکندگی چینـه شناسـی    پس از تعیین گسترش .است

سـتون پراکنـدگی   ، در برش مورد مطالعـه  ها میکروفسیل
داران  ا ترسیم و تعیین سن بر اسـاس روزن ه میکروفسیل

  . شاخص انجام شد
  
  
  
  

  چینه شناسی عمومی منطقه مورد مطالعه
سـتون   .در زون ایران مرکـزي قـرار دارد   مورد مطالعه مقطع
سـنگهاي دگرگـون بـا     :شناسی در این ناحیه عبارتند از چینه

ـ    ، شیسـت هـاي   رخسـاره  صــورت  هاسـلیت و فیلیـت کـه ب
ضخامت زیاد در پاي ارتفاعـات رخنمـون    ماهورهایی با تپه

سازند قرمـز زیـرین قـرار     ،روي این واحد دگرگونی. دارند
در پاي ارتفاعات سـازند قـم   شده و پوشیده غالباً  گرفته که

ها برونـزد   شده که فقط در امتداد آن ترانشه هایی حفر ترانشه
روي . رداري سیستماتیک از آن میسر نبودب دارد و امکان نمونه

سازند قرمز باالیی  .گیرد سازند قرمز زیرین سازند قم قرار می
 رسد که عـدم  نظر می هدر این ناحیه رخنمون ندارد و چنین ب

حضور این رخساره تخریبی برروي سازند قم نتیجـه عـدم   
   .رسوبگذاري آن در این ناحیه باشد

  
  

  نمایی از سازند قم در برش مورد مطالعه .2شکل 
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  نگاري برش مورد مطالعه چینه سنگ
اسـاس   برشناسی مورد مطالعه چینه  سازند قم در مقطع

رسوبی به شرح زیر  واحد 3شناسی به  هاي سنگ ویژگی
  :باشد قابل تفکیک می

  

  1واحد رسوبی 
ضخامتی در حدود  واحد رسوبی سازند قم بوده و اولین

شناسی واحد یـاد شـده سـنگ     رکیب سنگت .متر دارد 5
 مرجـان که در سطح آن آثـار  اي مایل به قرمز  دهآهک تو
کننده سازند قـم از   جدا ،این واحد رسوبی. شود دیده می

ن ی ایپهاي میکروسکو رخساره .سازند قرمز زیرین است
  .باشد نوع باندستون میواحد رسوبی از 

  

  2واحد رسوبی 
 .متـر ضـخامت دارد   45 ،در قاعـده این واحـد رسـوبی   

تا سفید اي کرم  شناسی آن سنگ آهک توده ترکیب سنگ
دیـده   حفـاري  تـر قاعـده آن آثـار   م 9در  .باشد رنگ می

و هاي اسکلت فسیل شامل جلبک، مرجان  خرده .شود می
   .است مرجان هاي اکینوئید خرده

ل و شکسـتگی ضـعیف   خـ داراي آثار تخل ،سطحدر 
 شناور داران روزنه زي کف داران روزنهعالوه بر . باشند می

به ، 2واحد رسوبی  .به مقدار بسیار کم در آن وجود دارد
 مقطع تکرار شده اسـت  ضخامت اینبار در کل  6 تعداد

. ضخامت این تکرار در سرتاسر سکانس متغیـر اسـت  و 
این واحد رسـوبی بـه صـورت     ،در آخرین حضور خود

رخساره  .شود می سنگ آهک نازك الیه سفید رنگ دیده
  .باشد می پکستون ـ رسوبی این واحد بصورت رودستون

  

  3واحد رسوبی شماره 
رتبه م 5سرتاسر ستون چینه شناسی  در رسوبی واحد این

قـرار   2روي واحد رسوبی  تکرار شده و در هر تکرار بر

 و متر ضخامت داشته 5حضور خود گرفته است در اولین 
   .کرم رنگ استاي  داراي سنگ آهک توده

 .شـود  ل و شکستگی در سطح آن دیده میخآثار تخل
   .باشد صورت فلوتستون می هرخساره میکروسکوپی آن ب

  

  بحث
شباهت قابل توجه  سازندهاي قم و آسماري و هم ارزي

شناسی و فوناي آنها و همچنین عدم معرفـی یـک    سنگ
منجر به استفاده از ، بایوزوناسیون رسمی براي سازند قم

بـراي  هاي سازند آسماري به عنوان مرجعی  بیوزوناسیون
هاي  از میان میکروفسیل .تعیین سن سازند قم شده است

توجـه   زي بـا  بران کف موجود در برش شاهنجرین روزن
مبناي مطالعـه   به تنوع وفراوانی، اهمیت بیشتري داشته و

  .شناسی قرارگرفتند نهچی  زیست
ـ  روزنه گونـه   ی پالنکتـون در ایـن بـرش نادرنـد و    داران

لذا فقط به عنـوان   ،شاخصی براي ارائه بایوزوناسیون ندارند
قـم  شنهاد شده براي سـازند  یابزار کمکی جهت تایید سن پ

تعیین سـن   به منظور ارائه بایوزوناسیون و .شوند می استفاده
طور دقیق مورد بررسـی   به مقاطع سازند قم در برش مذکور

زي  کف داران روزنهگونه  4 جنس و 21و تعداد  قرار گرفت
   .شناسایی شد شناورگونه  1جنس و  2 و

هـاي موجـود    یکروفسـیل منگـاري   براساس انتشار چینه
حضـور و گسـترش    .یک تجمـع فـونی مشـخص گردیـد    

اري از نقـاط  در بسـی  Borelis melo curdicaاسـی  نش چینه
شـده  ران شاخص بوردیگالین گزارش ب عنوان روزنایران به 

 ؛1996 ،صیرفیان و همکـاران  ؛1967 ،اآدامز و بورژو( است
 ؛1383 دانشیان و پـور صـالحی،   ؛1377 فیض نیا و مصفی،
  .)1382 ،دانشیان و رمضانی دانا ؛1383 دانشیان و قاسمی،

اولـین حضـور گونـه     ،بنابراین در برش شـاهنجرین 
هـاي   تداوم حضور آن در نمونه اول وهاي  نمونه فوق از

پایانی برش حاکی از آن است که تمام ستبراي سازند قم 



   35                                                                               ...و همکاران؛ زیست چینه نگاري سازند قم در برش شاهنجرین بابازاده

 

 

جـاي گذاشـته شـده     ر این برش در زمان بوردیگالین بهد
داران در برش  توجه به گسترش و فراوانی روزن با .است

شاهنجرین بایوزون زیر براي سـازند قـم در ایـن بـرش     
 :شود تجمع فونی می پیشنهاد

(Borelis melo curdica-Meandropsina 
iranica Asemblage Zone) 

هـاي   شناسی گونه چینهبه طور کلی مقایسه گسترش 
زي دربـرش   داران کـف  خص شناسایی شـده از روزن شا

 )1967(آ آدامـز و بـوژو   بنـدي  شاهنجرین با زیست زون
 آن دهد که این مقطع بـا بـایوزون شـماره یـک     نشان می

 Borelis melo curdica-Meanderopsina تحت عنوان

iranica A.Z (1)  ،قابل تطابق اسـت به سن بوردیگالین.
  

  

 
  

  )1967(بایوزوناسیون آدامز و بورژوا  .3شکل 

  
زاگرس  این زون با بایوزون مشابه در حوضههمچنین 

 .باشد قابـل تطـابق اسـت    که مشخص آسماري باالیی می
  :هاي همراه این تجمع فونی عبارتند از فسیل

Borelis melo curdica - Meandropsina iranica 
.Triloculina triganula -Globorotalia praescitula- 
Dendritina rangy  -Miogypsina sp. - Amphistegina 
sp.-Valvulina sp. - Migypsinoides sp.- Borelis sp 
Spiroloculina sp.-Sphaerogypsina sp.-Rtalia sp 
 

Textularia sp.- Quinqueloculina sp-Elphidium 
spAsterigerina sp. Pyrgo sp.- Planorbulina sp. 
Operculina sp.-Globorotalia sp. -Paragloborotalia 
sp.-Miolepidocyclina sp.-Peneroplis sp . -
.Polymorphinid sp -Paragloborotalia mayeri-
Triloculina sp. -Schelombergina sp. - 
Miogypsinoids -Miliolids  

  

پـا   انـواع شـکم   :شـامل  داران روزنـه  غیـر هاي  فسیل و
بریوزا ، فیلوم جلبک نظیرساب ترانی مرجان، ،)گاستروپود(

   .است استراکد اکینوئید، نظیر توبوسالریا و انی چسال،
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  شناسی در ستون چینه داران روزنههاي  شناسی بعضی از گونه گسترش چینه .4شکل 
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  .هاي دیگر محققان نشان داده شده است یافتهبا ارزي برش مورد مطالعـه   در جدول زیر چگونگی هم
  

  
  

  

  نتیجه گیري بحث و 
ــاهنجرین داراي    .1 ــرش ش ــم در ب ــازند ق ــر  232س مت

هاي ضخیم تا نازك الیه  ضخامت بوده که از سنگ آهک
ایـن سـازند    .تشـکیل شـده اسـت   می تا سفید رنـگ  کر
روي سـازند قرمـز زیـرین قـرار      صورت ناپیوسـته بـر   به

  .مرز باالیی آن نامشخص است .گیرد می
واحــد رســوبی  3ر ایــن مقطــع بــه سـازند قــم د  .2
شامل واحد رسـوبی  تفکیک است که واحد رسوبی  قابل

  .است 3واحد رسوبی ، 2واحد رسوبی ، 1
در این مقطـع   ،نگاري چینه عات زیستبر اساس مطال .3

  .ه استبه سن بوردیگالین معرفی شدبایوزون زیر  تنها یک
 
 
 
 

 

 Borelis melo curdica-Meanderopsina iranica  
در این برش حکایت از  بران روزنگسترش  حضور و

 بــرش مــذکور  آن دارد کــه ســن ســازند قــم در    
شناسـی   شناسـی و چینـه   دیرینهو باشد  بوردیگالین می

دهد که شـروع پیشـروي    مطالعه نشان میبرش مورد 
نقـاط ایـران   نسبت بـه دیگـر    دریاي قم در این برش

در  کاشـان دیرتـر بـوده و    ومرکزي مثل حوضـه قـم   
در  .اتفـاق افتـاده اسـت   ) بوردیگـالین (میوسن زیرین 

تـرین   هاي سازند قم در این برش از جوان واقع نهشته
 .رسوبات سازند قم بوده است
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Plate 
Figs 1: Textularia sp., Sample no: 2812 
Figs 2: Valvulina sp., Sample no: 2819 
Figs 3: Spiroloculina sp., Sample no: 2789 
Figs 4: Pyrgo sp., Sample no: 2797 
Figs 5: Quingueloculina sp., Sample no: 2807 
Figs 6: Schlumbergerina sp., Sample no: 2824 
Figs 7: Borelis melo curdica , Reichel, 1937 ,Sample no:2825 
Figs 8: Dendritina rangi  d, Orbigny, Fornasini, 1904, Sample no: 2798 
Figs 9: peneroplis sp., Sample no: 2806                            
Figs 10: Meandropsininae iranica Heson, 1950, Sampele no: 2797                     
Figs 11: Polymorphinidae, Sampele no: 2825 
Figs 12: Sphaerogypsina sp., Sampele no: 2789 
Figs13: Miogyosinoides sp., Sample no: 2788 
Figs 14: Elphidium sp., Sample no: 2825, 2803 
Figs15: Miogypsina sp., Sample no: 2799     
Figs 16: Paragloborotalia sp, Sample no: 2819 
Figs17: Globorotalia peracitula, Sample no: 2788 
Figs18: Echinoids, Sample no: 2788 
Figs 19: Tubucellaria, Sample no: 2788 
Figs 20: Gasteropods, Sample no: 2789 
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