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1- Introduction 
 

The studied section, 330 meters in thickness, is located in the structural zone of Sanandaj-Sirjan, and 

geographically, this section is placed 70 km northwest of Hamedan. Sequence stratigraphic studies are beneficial 

in depicting the geometry of a sedimentary basin and can be used to explore mineral and oil zones. So far, other 

researchers have done many studies to identify sedimentary sequences in the Qom Formation. Imendoost and 

Amini (2005) studied the sequence stratigraphy of Qom Formation in the Shurab section to determine the 

effective parameters in identifying the primary sequence levels and system track in the surface studies and 

separated six sequences for Qom Formation. Daneshian et al. (2008) examined the sequence stratigraphy of Qom 

Formation deposits in the type section (Bichareh mountain section) in the southeast of Qom and introduced six 

sedimentary sequences for Qom Formation in the mentioned section. Daneshian et al. (2107) studied the 

sequential stratigraphy of the Qom Formation in the Deh Namak section, northeast of Garmsar. In the most recent 

studies, Mohammadi (2021) examined the sequence stratigraphy of the Qom Formation in the Sirjan-Abadeh area 

and introduced four third-order sedimentary sequences in the Oligocene. Stratigraphically, Qom Formation in the 

study section includes medium limestone, a thick layer to massive and an alternation of sandy limestone, 

sandstone and green marl. 
 

2- Methodology 
 

In this study, 41 thin sections of Oligocene deposits were prepared. Polarizing microscopy has been used to 

determine the facies and sedimentation model of the Qom Formation. By field observations, the geometry of the 

layers is terminated to describe the facies and sequence surfaces macroscopically. Read's (1995) and Flugel's 

(2010) studies are the primary references used to identify microfacies and determine the sedimentary model. In 

addition, Hunt and Tucker's (1993, 1995) sequence stratigraphy method was used to identify sedimentary 

sequences. In this research, sequential stratigraphy refers to facies changes, explaining field images, and 

examining sequential boundaries using field observations. 
 

3- Facies 

In this research, three sedimentary belts attributed to eight facies are described so that the Qom Formation's 

sedimentation platform can be considered an Open shelf. The results are presented in Table 1. 

 

4- Sequence stratigraphy 
 

Field studies, distribution of biological facies (lithofacies and microfacies), and sedimentary cycles lead to 

sequential stratigraphic levels (SB, HST, MFS, and TST) and stacking patterns in Oligocene deposits of the Qom 

Formation. These factors are significant in sequential stratigraphy and lead to evaluating sea-level changes and 

reconstructing the sedimentation history of these deposits. Accordingly, two third-order sedimentary sequences of 
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the Rupelian - Chattian in age have been separated for the Qom deposits. The method and model of these studies 

are based on Hunt and Tucker's (1993, 1995) sequential stratigraphic model. 

 
 

4-1- Sequence 1 
Based on biostratigraphic studies, this sequence is 250 meters thick in Qom Formation and Rupelian-Chattian in 

age. The lower boundary of this sequence is of the first type due to the location of the Qom Formation on the 

metamorphic rocks of Hamedan, and the upper boundary is equivalent to the second type. TST of the sequence is 

determined by facies No. 2 (Lepidocyclina Corallinacea packstone) aggregation and 45 m thick as part of the toe 

of slope geometry of the basin. 

Fluctuations in sea level are evident in the transgressive system track of the first sequence, and gradual changes of 

facies from the open marine to the shelf margin (Shelf margin-reef) are evident with the coral facies of 

boundstone and bryozoer packstone (mf 5 & 6). The maximum flooding surface (MFS) of this sequence is 

associated with a decrease in coral fauna, corallinacea and an increase in the diversity of the Lepidocyclina (mf 1 

/ Bioclast Lepidocyclina packstone) and is related to the deep shelf. HST of the first sequence with a thickness of 

120 m has been determined by the progradation of facies towards the tidal flat so that mf4 (Rotallia Corallinacea 

packstone) related to the continental slope from the open sea to mf 7 of sandstone fine-grain calcareous sandstone 

and mf8 of coarse grain sandstone in the tidal zone has changed. 

 

Table 1. Introduction of facies and sedimentary environment of the Qom Formation in the studied section 

(Noroozpour, 2021). 

 

4-2- Sequence 2 
Sequence- 2, 80 meters in thickness, and the probable age of the Late Oligocene? (Chattian) covers the upper part 

of the Qom Formation. The upper boundary corresponds to Pliocene conglomerate deposits is the first type. In 

this sequence, the 42-meter-thick transgressive system tract (TST) with rapid facies retrogradation includes the 

replacement of the sandstone facies of the tidal zone (mf 8) with mf3 of the slope (Lepidocyclina Bryozoan 

packstone). The maximum flooding surface (mfs) of the second sequence is determined by mf3. The HST of this 

sequence with a thickness of 38 meters is associated with rapid pre-advance of the open sea facies (Progradation) 

to the tidal zone so that mf3 of the shelf (Lepidocyclina Bryozoan packstone) has changed with the tidal belt 

(Mf8) (Coarse-grain sandstone). 

 

4-3- Comparison of sequence surfaces of this study with Zagros and Europe basins 
Ehrenberg et al. (2007) and Buchem et al. (2010) identified six sedimentary sequences (third category) and seven 

sequence levels for Oligocene and Miocene deposits in the Zagros Basin (Izeh and Dezful zone of Dezful). On the 

other hand, Hardenbol et al. (1998) distinguished five sequences (second and third-order) and six sequence levels 

for Lower Miocene deposits in the European basin. Therefore, a comparison of the cut sequence levels in the 

northwest of the Sanandaj-Sirjan basin with the Zagros basin shows that the sequence levels of this study are 

well-matched with those Zagros basin. Furthermore, comparing the relative sea-level change curves in this study 

with Haq et al. (1987) shows an acceptable agreement. In general, considering the relative concordance of 

sequential levels and curves of sea-level changes and sudden facies changes in this study, it can be said that the 

tectonics of the study area in the Late Oligocene in the northwest of the Sanandaj-Sirjan region was probably 

dynamic. 

Facies Belt 

(Read 1995) Depositional Environment Facies 

Deep Shelf/Slope and Basin 

Facies Belt 
 

Open marine Mf1:Bioclast Lepidosyclina packstone 
Open marine Mf2:Lepidosyclina Corralinacea packstone 
Open marine Mf3:Lepidosyclina Bryozoan packstone 

Fore reef Mf4:Rotalia Corralinacea packstone 

Shoal/ Reef deposits facies Belt 
Platform margin-Reef Mf5:Coral Boundstone 

Platform margin Mf6:Corallinacea Bryozoan Packstone 

Tidal Flat facies Belt 
Tidal toward lagoon Mf7:Fine grain calcareous sandstone 

Tidal  Mf8:Coarse grain sandstone 
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5- Conclusion 

A stratigraphic section with a thickness of 330 m was selected for sequential stratigraphy of the Qom Formation 

in the west of the Sanandaj-Sirjan structural area (northwest of Hamedan). Two third-order sedimentary 

sequences and three sequence boundaries were distinguished based on sequence stratigraphic studies. A 

comparison of the relative sea-level change curve in the study area is acceptable with the global sea-level change 

curve and the sequence levels identified in this study show a better agreement with the Oligocene and Miocene 

sequence levels of Izeh and Dezful areas of the Zagros Basin. In general, considering the relative concordance of 

sequential levels and the curve of sea-level changes and sudden facies changes in this study, it can be said that the 

late Oligocene tectonics in the northwest of the Sanandaj-Sirjan basin was probably active. 
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 23/10/1400تاریخ پذیرش:           22/02/1400تاریخ دریافت: 
 

 چکیده
شود( سازند قم ذکر میدر ادامه مقاله، های معادل سازند قم )جهت سهولت شناسی از نهشتههای رسوبی الیگوسن، یک برش چینهجهت مطالعه سکانس

 چهارریزرخساره مرتبط با  هشتای منجر به شناسایی رخساره آنالیزمتر واقع در شمال باختری همدان مورد بررسی قرار گرفته است.  880به ضخامت 

توربیدایتی و حضور فراوان های عدم شناسایی رسوبات ثقلی، رخسارهبراساس  که ، ریف، شیب قاره و دریای باز شده استجزر و مدیای رخساره کمربند

، هارخسارهدار توزیع عمودی نمو میدانی و مشاهدات در این مطالعه، بر اساس رخ داده است.یک شلف کربناته در سازند قم  گذاریهای ریفی، رسوبرخساره

 منحنی مقایسهباشند. از نوع اول میوح سکانسی یک و سه دو سکانس رسوبی رده سوم و سه سطح سکانسی برای سازند قم معرفی شده است که سط

ه سطوح . همچنین مقایسدهدنشان می را قبولی قابل همخوانی، دریا سطح جهانی تغییرات منحنیبا  مورد مطالعه منطقه در دریا آب نسبی سطح تغییرات

های رسوبی شناسایی سطوح سکانسزاگرس و اروپا حاکی از آن است که سطوح سکانسی سازند قم با الیگوسن و میوسن های سکانسی این مطالعه و حوضه

  مطابقت بهتری دارد.شده به سن الیگوسن در حوضه زاگرس 

 سکانس، سازند قم، الیگوسن،  همدان، رخساره :کلمات کلیدی

 

 مقدمه

- متر در پهنه ساختاری سنندج 880برش مورد مطالعه به ضخامت 

کیلومتری شمال باختر  00سیرجان و از لحاظ جغرافیایی، این برش در 

واقع  84°25´ 22̋و  43°00´ 21̋شهر همدان با مختصات جغرافیایی 

سیرجان یک  - (. ناحیه ساختاری سنندج2و  1های شده است )شکل

نوار باریک از کوهزاد زاگرس است که که بین شهرهای سیرجان و 

اسفندقه در جنوب خاوری، ارومیه و سنندج در شمال باختری قرار دارد 

(Ghasemi and Talbot, 2006.) نگاری سکانسی در مطالعات چینه

مفید است و با  یک حوضه رسوبی بسیاربه تصویر کشیدن هندسه 

های معدنی و نفتی را به خوبی ردیابی کرد. توان زوناستفاده از آن می

های رسوبی ات بسیاری در خصوص شناسایی سکانستاکنون مطالع

و  Imendoostسازند قم توسط دیگر محققان انجام شده است. 

Amini (2002چینه )وراب را با شناسی سکانسی سازند قم در مقطع ش

ص سطوح اصلی سکانسی و سیستم نگرشی بر پارامترهای موثر در تشخی

االرضی مورد مطالعه قرار دادند و شش های سطحها در بررسیترکت

و همکاران Daneshian  سکانس برای سازند قم تفکیک کردند.

های سازند قم در ناحیه الگو )برش نگاری سکانسی نهشته( چینه2003)

( در جنوب شرق قم را مورد بررسی قرار دادند و شش کوه بیچاره

سکانس رسوبی برای سازند قم در برش مذکور معرفی کردند. 

Daneshian ( 2010و همکاران )نگاری سکانسی سازند قم در چینه

را مطالعه کردند. در جدیدترین  برش ده نمک، شمال شرق گرمسار

سازند قم در  نگاری سکانسیچینهMohammadi (2021 )مطالعات، 

را بررسی و چهار سکانس رسوبی رده سوم به  آباده - منطقة سیرجان

در برش مورد  قم شناسی سازندفی کرد. از لحاظ چینهسن الیگوسن معر

 سنگ تناوب ای وتا توده متوسط، ضخیم الیه آهک سنگ بررسی شامل

 هایدر این مطالعه، سکانس .سبز است مارن و سنگماسه ای،ماسه آهک

دات صحرایی و توزیع رسوبی الیگوسن سازند قم با توجه به مشاه

 .ها، تفکیک و مورد مقایسه قرار گرفته استعمودی رخساره

 روش مطالعه
های الیگوسن تهیه شده نازک از نهشته مقطع 41 در این مطالعه

از  ها و مدل رسوبگذاری سازند قمبرای تعیین رخساره است.

نی، جهت میکروسکوپ پالریزان استفاده شده است. در مشاهدات میدا

ها ها و سطوح سکانسی از هندسه الیهتوصیف ماکروسکوپی رخساره

شناسایی  برای استفاده مورد اصلی منابع تصویربرداری شده است.

 ریدمطالعات تعیین مدل رسوبی، استفاده از نتایج  ها وریزرخساره

(Read, 1995 و )لوگلف (Flugel, 2010 ) .جهت شناسایی است

 Tucker و  Huntچینه نگاری سکانسی  روشهای رسوبی از سکانس

یق، با استناد بر در این تحق استفاده شده است. (1995 ,1993)

صحرایی و بررسی مرزهای  ای و گویا کردن تصاویرتغییرات رخساره

سکانسی انجام  سکانسی با استفاده از مشاهدات میدانی، چینه نگاری

 گرفته است.

mailto:Hamideh.noroozpour@pnu.ac.ir
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 Aghanabati (2004.) توسط برگرفته از تقسیمات نواحی ساختاری ایراناحی ساختاری و جغرافیایی  ایران. موقعیت برش مورد مطالعه بر روی نو -1شکل 

Fig. 1. The location of the studied section on the structural and geographical regions of Iran. Taken from the 

divisions of structural areas of Iran by Aghanabati (2004). 
 

 
 .نقشه راه دسترسی به برش مورد مطالعه -2شکل 

Fig. 2. Access roadmap to the studied section. 

 هارخساره
بر پایه شناسایی اجزای اسکلتی و غیر اسکلتی و تعیین بافت سنگ، 

 .شناسایی شده است الیگوسنریزرخساره برای سازند قم به سن  هشت

 ,Read) ریدای معرفی شده توسط های رخسارهها با زوناین ریزرخساره

اند و مدل رسوبگذاری ( مقایسه شدهFlugel, 2010) فلوگل( و 1995

کمربند  سهبر مبنای مطالعات ایشان درنظر گرفته شده است. در ذیل، 

 :اندهای شناسایی شده توضیح داده شدهرسوبی براساس ریزرخساره

 حوضه و قاره شیب شلف،بخش عمیق  ای رخساره کمربند

(Deep Shelf/Slope and Basin Facies Belt) 

Mf.1 Bioclast Lepidocyclina packstone 
 شکل دوکی منفذدار فرامینیفرها شامل رخساره این اصلی اجزا

 پالنکتونیک فونای ندرت به و قرمز جلبک با همراه بعضا لپیدوسیکلینا

(. 8a شکل) است ضعیف جورشدگی با درشت دانه پکستونی بافت درون

 به و است بیشتر و میلیمتر 2 تا بعضا میلیمتر 2 تا 2/0 بین هادانه اندازه

 سنگ شامل (bedding) ای الیه نوع از رخساره این هندسه لحاظ

 درصد دو حدود رخساره این. است الیه ضخیم روشن ایقهوه هایآهک

 فونای حضور است. داده تشکیل مطالعاتی برش در را قم هاینهشتهاز 

 شلفبخش عمیق  رسوبی محیط با مرتبط کشیده شکل دوکی منفذدار

(deep shelf )دریا طوفانی امواج اساس سطح زیر در (SWB )نسبت 
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رید  توسط شده معرفی 2 شماره ایرخساره زون معادل شود ومی داده

 Flugel (2010) توسط شده مستند   SMF 8-10 , 12 و( 1222)

  .است

Mf.2 Lepidocyclina Corralinacea packstone 
 هایآلوکم .است بوده همراه رخساره این با قم سازند رسوبگذاری آغاز

 میزان و قرمز جلبک با همراه شکل دوکی لپیدوسیکلینا رخساره این

 متوسط جورشدگی با درشت دانه پکستونی بافت درون بریوزوئر کمتر

 لحاظ به و میلیمتر 2/1 تا 8/0 بین هادانه اندازه(. 8b شکل) است

 سنگ شامل( planar) ای صفحه -ایمالفه نوع از رخساره این هندسه

 درصد از 22 حدود رخساره این. است الیه ضخیم رنگ کرم هایآهک

 کوچک منفذدار فونای حضور .است داده تشکیل را قمسازند  هاینهشته

 پنجه باز، دریای رسوبی محیط به توانمی را قرمز هایجلبک همراه به

 دریا طوفانی امواج اساس سطح زیر در( Toe of slope)قاره  شیب

(SWB )معرفی 8 شماره ایرخساره زون معادل رخساره این. داد نسبت 

 توسط شده مستند   SMF 2, 3, 4 و Read (1222) توسط شده

Flugel  (2010) است. 

Mf.3 Lepidocyclina Bryozoan packstone 
 همراه شکل دوکی Lepidocyclina جنس فراوان حضور با رخساره این

 متوسط جورشدگی با درشت دانه پکستونی بافت درون بریوزوئر با

 در میلیمتر 2 تا 8/0 بین هادانه اندازه(. 8c شکل)است  شده معرفی

 مشاهده ماکروسکوپی مقیاس در مترسانتی 5 تا و میکروسکوپی مقیاس

 شامل ،(bedding) ای الیه نوع از رخساره این هندسه لحاظ به. شودمی

 درصد 2 حدود رخساره این. است الیه ضخیم رنگ کرم هایآهک سنگ

 منفذدار فونای حضور. است داده تشکیل را قمسازند  هاینهشتهاز 

-جلبک همراه به Amphisteginaو  Asterogerinaاز جمله  کوچک

 در( slope) قاره شیب باز، دریای رسوبی محیط به توان می را قرمز های

 رخساره این. داد نسبت( SWB) دریا طوفانی امواج اساس زیرسطح

 و Read  (1222) توسط شده معرفی 4 شماره ایرخساره زون معادل

SMF 4, 5 , 6   Flugel (2010) است.  
Mf.4 Rotalia Corralinacea packstone 

 شکل، لنزی Rotalia منفذدار فونای شامل رخساره این اصلی اجزای

 بافت درون بریوزوئر و اکینوئید قطعات با همراه قرمز هاجلبک و مرجان

 و( 8d شکل) است ضعیف گردشدگی و جورشدگی با پکستون رسوبی

 شده ایجاد رخساره این در ایدانه بین و ایدانه درون هایتخلخل عموما

 آهک سنگ ،(nodular) ندوالر ایالیه صورت به رخساره هندسه. است

 هشت حدود رخساره این. است متر 2 تا الیه ضخیم روشن ایقهوه

. است داده تشکیل مورد مطالعه برش در را قمسازند  هاینهشته درصد

های تشکیل درصد از آلوکم 80سی شکل تا حدود عد Rotalia فراوانی

 که دهدمی نشان قرمز و مرجانی هایجلبک همراه بهدهنده سنگ 

 اساس سطح زیر در دریایی متوسط تا کم انرژی سیستم در رسوبگذاری

 باز دریای/  شیب/  ریف جلوی بخش به مربوط (NWB) عادی امواج

 معرفی 4 شماره ایرخساره زون معادل رخساره است. این گرفته صورت

توسط  شده مستند  SMF 4, 5 , 6و Read  (1222) توسط شده

Flugel (2010) است. 

 Shoal/ Reef deposits facies) ریف ایرخساره کمربند

Belt) 
Mf.5 Coral Boundstone 

 30)بیش از  مرجانی - ریفی هایساختمان حقیقت در رخساره ای

(. 8e شکل) دهدمی تشکیل باندستونی رسوبی بافت یک در رادرصد( 

 کلنی با همراه ایکفه دو قطعات و بریوزوئر قرمز، هایجلبک بعضا

 نشان شده حفظ خوب مرجانی هایساختمان. شودمی مشاهده مرجانی

 نفوذ منطقه در و پایدار بستر سطح روی آب انرژی کم سیستم دهنده

 و ای توده ریفی، آهک سنگ صورت به رخساره هندسه است. نور

 حدود و است متر 4 تا ضخامت با پیوسته و قابل ردیابی ساز، ساختمان

 داده تشکیل مورد تحقیق برش در را قمسازند  هاینهشتهاز  درصد 12

 platform) ریف پلتفرم، حاشیه محیط با مرتبط رخساره این. است

margin/reef )شده معرفی 2 شماره ایرخساره زون معادل و است 

توسط  شده مستند   SMF 7, 11 , 12 و Read  (1222) توسط

Flugel (2010) است.  
Mf.6 Corallinacea Bryozoan Packstone  

 به قرمز هایجلبک و برویوزوئر قطعات شامل رخساره اصلی ترکیبات

 جورشدگی با اکینوئید و ایدوکفه گاستروپود، مرجان، قطعات همراه

 شکل) است استونی فریم گاهی و پکستونی رسوبی بافت درون متوسط

8f .)شودمی مشاهده رخساره این درون خوبی به ایدانه بین تخلخل .

 رنگ کرم آهک سنگ( bedding) ایالیه صورت به رخساره هندسه

 تشکیل را قم توالی سازنداز  درصد 22 حدود و( متر 2 تا) الیه ضخیم

 ایماسه شول پلتفرم، حاشیه محیط با مرتبط رخساره این. است داده

(platform margin/sand shoal )ایرخساره زون معادل و است 

  SMF 7, 11 , 12و Read  (1222) توسط شده معرفی 5 شماره

 و قرمز هایجلبک تجمع. است Flugel(2010)  توسط شده مستند

 ماسه و شن بستر با محیط یک در رسوبگذاری که دهدمی نشان بریوزوئر

 Flugel) (آب زیاد انرژی سیستم) است گرفته انجام سکو حاشیه در

2010).  

 (Tidal Flat facies Belt) جزرومدی ایرخساره کمربند
Mf.7 Fine grain calcareous sandstone  

 لحاظ به و است ارتوکم و آلوکم هرگونه فاقد آهکی سنگ ماسه رخساره

 تا کرم رنگ به ،(sheet) ایورقه هندسه با طبقات شامل ماکروسکوپی

 هایدانه. است( متر سانتی 80 تا) الیه متوسط تا نازک خاکستری،

 صورت به گلی - ایماسه خمیره در دهنده تشکیل فلدسپات و کوارتز

 شوندمی مشاهده ضعیف گردشدگی و متوسط جورشدگی با ریزبلور

 در را قمسازند  هاینهشتهاز  درصد 2 حدود رخساره این(. 8g شکل)

 کم محیط با مرتبط رخساره این. است داده تشکیل ناحیة مورد مطالعه

 است( tidal flat/evaporitic) الگون حاشیه به نزدیک جزرومدی عمق

 Read  (1222) توسط شده معرفی 2 شماره ایرخساره زون معادل و

 . استFlugel (2010 )توسط  شده مستند  SMF 20, 23 , 25و
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Mf.8 Coarse grain sandstone  
 هایبخش و شودمی محسوب لیتوفاسیس یک حقیقت در رخساره این

 و آلوکم هرگونه فاقد هاسنگ ماسه. دهدمی تشکیل را قم سازند باالیی

-ورقه هندسه با طبقات شامل ماکروسکوپی لحاظ به و باشندمی ارتوکم

 تا نازک خاکستری، تا کرم رنگ به ،(bedding/sheet) ای الیه -ای

 فلدسپات و کوارتز های دانه. است( متر سانتی 40 تا) الیه متوسط

 و متوسط تا ضعیف جورشدگی با بلور درشت صورت به دهنده تشکیل

 14 حدود رخساره این(. 8h شکل) شوندمی مشاهده ضعیف گردشدگی

 مرتبط این لیتوفاسیس. است داده تشکیل را قمسازند  هاینهشته درصد

 ساحل حاشیه به نزدیک( سوپراتایدال) جزرومدی عمق کم محیط با

  Read توسط شده معرفی 2 شماره ای رخساره زون معادل و است

 Flugel(2010)  توسط شده مستند  SMF 20, 23 , 25و( 1222)

 . است
 

  قم سازند رسوبی مدل

 شامل ایرخساره تحلیل و تجزیه بوسیله گردید ذکر که همانطور

 هشت رسوبی، بافت و فابریک رخساره، هندسه فونا، هایویژگی

 قاره شیب ریف، جزرومدی، ایرخساره کمربند سه با مرتبط ریزرخساره

 این در ها رخساره توزیع براساس. است شده شناسایی باز دریای و

 و Read (1222)، Flugel (2010) مطالعات با آنها مقایسه و مطالعه

Wilson (1202) حضور  ریفی و هایرخساره فراوان حضور توجه با و

 مدل ،(Build upپیوسته طبقات سنگ آهک به صورت صخره ساز )

 درنظر باز شلف یک توانمی را مورد مطالعه برش در قم سازند رسوبی

 که دهدمی نشان( 2 شکل) هارخساره فراوانی نمودار(. 4 شکل) گرفت

 را آهکی رسوبات تولید بیشترین الیگوسن، در سازیکربنات هایکارخانه

 - سنندج ناحیه باختری شمال در شلف حاشیه و قاره شیب محیط در

 هایرخساره فراوان حضور(.  8 و 2 هایرخساره) اندداشته سیرجان

 نوسانات نشانگر هم، کنار در جزرومدی کمربندهای و لپیدوسیکلینا

 عمق کم پهنه تا شلف عمیق هایبخش از دریا آب سطح سریع

 زمین بودن پویا به احتمال با توانمی را فرایند این .است جزرومدی

 .داد نسبت پسین الیگوسن زمان در مطالعه مورد منطقه ساخت

 .های میکروسکوپی و ماکروسکوپی سازند قم در ناحیه مورد مطالعهرخساره -8شکل 
Fig.  3. Microphotograph and field photograph facies of the Qom Formation facies in the study area 
a: Mf.1 Bioclast Lepidosyclina packstone, b: Mf.2 Lepidosyclina Corralinacea packstone, c: Mf.3 Lepidosyclina 

Bryozoan packstone, d: Mf.4 Rotalia Corralinacea packstone, e: Mf.5 Coral Boundstone, f: Mf.6 Corallinacea 

Bryozoan Packstone,  g: Mf.7 Fine grain calcareous sandstone, h: Mf.8 Coarse grain sandstone, (L: Lepidosyclina; 

B: Bryozoan; C: Corralinacea; R: Rotalia). 
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  .به عنوان یک شلف باز کربناتهسازند قم  مدل رسوبی -4شکل
 

Fig. 4. Sedimentary model of the Qom Formation as an open carbonate shelf. 
 

  چینه نگاری سکانسی
سنگی و زیستی های نحوه توزیع رخساره ،های صحراییبررسی

ی رسوبی منجر به هاسیس و میکروفاسیس( و همچنین چرخه)لیتوفا

، (SB, HST, MFS, TST) نگاری سکانسیتعیین سطوح چینه

نحوه جابجایی و  ، (Strackins Pattern)هاالگوی انباشتگی چینه

الیگوسن های های رسوبی نهشتهسنگی و محیطهای انتقال رخساره

عوامل در چینه نگاری سکانسی اهمیت زیادی  این .گردید سازند قم

ازی تاریخچه رسوبگذاری داشته و به ارزیابی تغییرات سطح دریا و بازس

 گردد.ها منجر میاین نهشته

برای  شاتین - روپلینسکانس رسوبی رده سوم به سن  دو براین اساس

ام این (. روش و الگوی انج2های قم تفکیک شده است )شکل نهشته

 Tucker  و Huntنگاری سکانسی بر پایه مدل چینه مطالعات

 صورت گرفته است.  (1993,1995)

 سکانس اول 
متر سازند قم را شامل می شود و  220ضخامت  ،این سکانس

دارد. مرز  شاتین - روپلینبرمبنای مطالعات زیست چینه نگاری، سن 

های زیرین این سکانس بدلیل قرار گرفتن سازند قم بر روی سنگ

از نوع اول است و مرز باالیی آن به صورت دگرگونی شیست همدان 

( TSTپیوستگی معادل و از نوع دوم است. سیستم ترکت پیشرونده )

کورالیناسه آ پکستون(  لپیدوسیکلینا) 2این سکانس با رخساره شماره 

متر به عنوان  42( و به ضخامت Aggradationبه صورت تجمعی  )

( حوضه تعیین شده Toe of slope)ب قاره پنجه شیبخشی از هندسه 

نوسانات سطح آب دریا در سیستم ترکت پیشرونده سکانس اول است. 

محرز است و تغییرات تدریجی رخساره ای از دریای باز تا حاشیه شلف 

(Shelf margin-reefبا رخساره ) های کورال باندستون و بریوزوئر

( این mfsقابی )حداکثر سطح غر( مشخص است. mf 5&6پکستون )

با کاهش فونای کورال، کورالیناسه آ و ازدیاد در تنوع جنس  سکانس

 ) mf 1/ Bioclast Lepidosyclina packstone) لپیدوسیکلینا

 است. ( deep shelfهمراه بوده و مربوط به بخش عمیق شلف )

( سکانس اول به ضخامت HSTتم ترکت تراز باال یا پسرونده )سسی

محدوده ( به سوی Progradationها )نشینی رخساره متر با پیش 120

 4است به طوریکه رخساره شماره  ( تعیین شدهtidal flat) جزرومدی

(Rotalia Corralinacea packstoneمرتبط به شیب قاره از ) 

 Fine grainسنگ آهکی )ماسه 0شماره دریای باز به رخساره 

calcareous sandstone درشت بلور ماسه سنگ  3( و رخساره

(Coarse grain sandstoneمنطقه جزرومدی )  تغییرکرده است

 (. 5 و 2های )شکل
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 .مورد مطالعهسازند قم در برش نگاری سکانسی ها، تغییرات سطح آب دریا و چینهتوزیع ریزرخساره - 2شکل 

Fig. 5. Distribution of microfacies, sea level changes and sequence stratigraphy of the Qom Formation in the 

studied section. 

 

پس سیستم ترکت پیشرونده سکانس اول،  تصویر باال: ،مورد مطالعهدر برش  الیگوسنسازند قم به سن  اولتصویر صحرایی گویا شده سکانس  - 5شکل 

ترکت پسرونده سکانس اول،  . تصویر پایین: سیستم)نگاه به سوی جنوب باختر(و حداکثر سطح غرقابی، ها، پنجه شیب قاره نشینی تدریجی رخساره

 .)نگاه به سوی جنوب باختر(های ماسه سنگی مرتبط با پهنه جزرومدی رخساره

Fig. 6. Illustrated field photo of the sequence-1 of Qom Formation (Oligocene in age) in the studied section, top 

photo: TST of the sequence-1, retrogradation, toe of the slope and maximum flooding surface (mfs), (Direction of 

view: southwest). Bottom photo: HST of the sequence-1, sandstone facies associated with the tidal zone (southwest 

view). 

S
E

R
IE

S
T

A
G

E

F
O

R
M

A
T

IO
N

L
IT

H
O

L
O

G
Y

T
H

IC
K

N
E

S
S

(m
.)

300

0

50

100

150

200

250

Q
  
 O

  
 M

S
A

M
P

L
E

 N
O

.

O
  
L

  
I 

 G
  
O

  
C

  
E

  
N

  
E

R
U

P
E

L
IA

N
 -

 C
H

A
T

T
IA

N

Plc

H. Sh

L. R. F?

330

76

1
2
3
4
5
6
7
8
9

15
14
13
12

10
11

16
17
18
19
20
21
22

25

23
24

26
27
28

29
30

33

32

31

34

35

36

37
38
39

41

40

?

PL ?

?

?

?JR

P
ac

k
st

o
n

e

B
o

u
n

d
st

o
n

e

Sedimentary
    Texture

Bathy Metry
DeepShallow

Platform

Sedimentary Environment

Open Marine

Deep Shelf

M
F

-1

M
F

-3

M
F

-4

M
F

-5

M
F

-6

M
F

-7

M
F

-2

    Depositional
    Sequences

Sea Level Changes

RiseFall

Reef/marginCoastal Plain

M
F

-8

SB 2(Type 2)

S
eq

u
en

ce
-1

S
eq

u
en

ce
-2

SB 3(Type 1)

SB 1(Type 1)

Cream -Thick bedded Limestone

Black -Thick bedded Limestone

Gray -Thin to Medium bedded argillaceous Limestone

Schist

Red Marl

Green Marl

L.R.F ? Brown -Medium to Thick bedded LimestoneUnconformity Surface Lower Red Formation?

H. Sh: Hamadan SchistPlc: Pliocene Conglomerate

Sandstone

Microconglomerate

Cover

JR: Jurassic

HST

TST

mfs



 

884 

 

 2، شماره 12، دوره 1401 تابستان زمین شناسی کاربردی پیشرفته

 سکانس دوم

احتمالی الیگوسن پسین سن به  متر ضخامت 30 این سکانس با

و مرز باالیی آن  بخش باالیی از سازند قم را دربر گرفته )شاتین(؟

است. در این  اولاز نوع  منطبق بر نهشته های کنگلومرایی پلیوسن

با پس متر  42به ضخامت ( TSTسکانس سیستم ترکت پیشرونده )

رخساره جایگزینی ( شامل Retrogradationها )رخساره سریعنشینی 

منطقه  8رخساره شماره به  (mf 8ماسه سنگی منطقه جزرومدی )

( Lepidosyclina Bryozoan packstoneدریای باز ) شیب قاره از

 8با رخساره شماره  سکانس دوم (mfs) قابیاست. حداکثر سطح غر

 دوکی Lepidocyclina جنس سنگ آهکی حاویشامل میان الیه

تم س. سیشده استتعیین  پکستونی بافت درون بریوزوئر با همراه شکل

متر با  83 به ضخامت این سکانس( HSTترکت تراز باال یا پسرونده )

( به سوی Progradation) دریای باز نشینی سریع رخسارهپیش

شیب از بخش  8همراه بوده به طوریکه رخساره شماره  منطقه جزرومدی

به مجددا  (Lepidosyclina Bryozoan packstoneشلف ) قاره

 Coarse grain)( Mf8) جزرومدیرخساره مرتبط با کمربند 

sandstone) (. 0 و 2های تغییر کرده است )شکل 

 

 مطالعه با حوضه زاگرس و اروپامقایسه سطوح سکانسی این 
 

Ehrenberg  ( و 2000همکاران ) وBuchem  و همکاران

 شش ( در حوضه زاگرس )زون ایذه و فروافتادگی دزفول(2010)

های الیگوسن سطح سکانسی برای نهشته 0سوم( و  سکانس رسوبی )رده

سطح سکانسی برای نهشته های میوسن  4و میوسن شناسایی کردند که 

( در 1223و همکاران )  Hardenbolزیرین تعیین شده است. از طرفی 

سطح سکانسی برای  5سوم( و  سکانس )رده دوم و رده 2حوضه اروپا 

های میوسن زیرین تفکیک کردند. مقایسه سطوح سکانس برش نهشته

با حوضه  سیرجان -سنندج در شمال باختری حوضه  یمورد بررس

این در  8و  2، 1 دهد که سطوح سکانسی شمارهزاگرس نشان می

 -surfaceو  surface- II، surface- IIIبا سطوح به خوبی مطالعه 

IV  از مطالعاتBuchem ( 2010و همکاران  )3 )شکل منطبق است 

10.)  

راتیگرافی سطوح سکانسی این مقایسه بر اساس جایگاه کرونواست

 (mfsحداکثر غرقابی )از طرفی مقایسه سطوح  انجام شده است.

همخوانی بسیاری خوبی  ،مطالعه این در 2و  1های پیشنهادی سکانس

توسط  به سن شاتین معرفی شده Ch2و  Ch1 با سطوح سکانسی

Hardenbol  ( 1223و همکاران) دهد )شکل در حوضه اروپا نشان می

(. مقایسه منحنی تغییرات نسبی سطح آب دریا در این مطالعه با 3

-را نشان می قابل قبولی ( همخوانی1230و همکاران )  Haqمطالعات 

(. به طور کلی با توجه به همخوانی نسبی سطوح سکانسی 2)شکل  دهد

ای در این ب دریا و تغییرات ناگهانی رخسارهو منحنی تغییرات سطح آ

مورد مطالعه در الیگوسن  ساخت منطقهزمینگفت  توانمطالعه، می

 احتماال پویا بوده است.سیرجان  -سنندج  ناحیه در شمال باختر پسین

 

 

  

پس نشینی سیستم ترکت پیشرونده سکانس دوم،  ،مورد مطالعهدر برش پسین  الیگوسنسازند قم به سن  دومتصویر صحرایی گویا شده سکانس  -0شکل 

 . )نگاه به سوی جنوب باختر(و حداکثر سطح غرقابی، شیب قاره  جزرومدی به رخسارهرخساره  سریع
 

Fig. 7. Illustrated field photo of the sequence-2 of the Qom Formation (Late Oligocene) in the studied section. TST 

of the sequence-2, retrogradation of the tidal facies to the continental slope facies and the maximum flooding 

surface, (southwest view).  
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 .نواحی زاگرس و حوضه اروپاالیگوسن و میوسن ( با سطوح سکانسی سیرجان-سنندجمقایسه سطوح سکانسی این مطالعه ) باختر  - 3شکل 

Fig. 8. Comparison of sequence surfaces of this study (west of Sanandaj-Sirjan) with Oligocene and Miocene 

sequence levels of the Zagros and European basins. 
 

 

 .)الیگوسن و میوسن( دریاها ( و تغییرات جهانی سطحسیرجان - سنندجنسبی سطح دریا در این مطالعه ) باختر  تمقایسه منحنی تغییرا -2شکل 

Fig. 9. Comparison of relative sea level change curves in this study (West Sanandaj-Sirjan) and global sea level 

changes (Oligocene and Miocene). 
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 گیرینتیجه
جهت چینه نگاری متر به  880شناسی به ضخامت یک برش چینه

 - سکانسی رسوبات معادل سازند قم در باختر ناحیه ساختاری سنندج

 و میکروسکوپی هایبررسیهمدان( انتخاب شد.  سیرجان )شمال باختر

 بافت و فابریک هندسه، فونا، هایویژگی شامل هارخساره ماکروسکوپی

 ایرخساره کمربند سه با مرتبط ریزرخساره هشت شناسایی به رسوبی،

قابل  حضور برمبنای. منجر شدباز  دریای و قاره شیب ریف، مدی، و جزر

 پیشنهاد باز شلف یک قم سازند رسوبی مدل ریفی، هایرخسارهردیابی 

سکانس رسوبی رده سوم  دونگاری سکانسی، برمبنای مطالعات چینه .شد

از  سوممرزسکانسی تفکیک شد که سطح سکانسی شماره یک و  سهو 

 در دریا آب نسبی سطح تغییرات منحنی باشند. مقایسهمینوع اول 

قابل همخوانی  دریا سطح جهانی تغییرات منحنی مورد مطالعه با منطقه

دارد و سطوح سکانسی شناسایی شده این مطالعه با سطوح  قبولی

الیگوسن و میوسن نواحی ایذه و فروافتادگی دزفول حوضه سکانسی 

دهد. به طور کلی با توجه به همخوانی مطابقت بهتری نشان می زاگرس

ب دریا و تغییرات نسبی سطوح سکانسی و منحنی تغییرات سطح آ

اواخر  ساختزمینتوان گفت در این مطالعه، میای ناگهانی رخساره

احتماال پویا بوده  سیرجان - سنندجدر شمال باخترحوضه الیگوسن 

 است.
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