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 -رسوبی سازند قم در برش بند هاي رخساره ها و محیط

 امیر در شمال غرب ساوه
ماه نوش محمدی
١

نسال قدیم ونده، دکتر نادر ک
٢

، دکتر سید حمید وزیری
٢ 

مسعود موسویانو
٣  

 

 چکیده

ترین سازند هیدروکربنی  میوسن مهم -سازند قم با سن الیگو

سازند در برش  نهشته های این. شناخته شده در ایران مرکزی است

امیر در شمال غرب ساوه به منظور بررسی چینه شناسی، تحلیل  -بند

رخساره ای و تفسیر محیط های رسوبی مورد مطالعه قرار گرفته 

رسوبی ایران مرکزی  –ناحیه مورد مطالعه در زون ساختاری. است

تغییرات رخساره ای سازند قم بسیار زیاد است،  به . قرار دارد

در زمان پایین رفتن سطح آب دریا، ژیپس و مارن های گونه ای که 

ژیپس دار ته نشین شده و در زمان باال آمدن آب دریا، سنگ آهک و 

بدین ترتیب در بسیاری از مناطق، . مارن بر جای گذاشته شده است

سازند قم را می توان به صورت تناوبی از مارن و سنگ آهک به 

این . و ژیپس در نظر گرفت همراه درون الیه های مارن ژیپس دار

سازند با یک ناپیوستگی بر روی سازند قرمز زیرین و به گونه ای 

با توجه به . هم شیب در زیر سازند قرمز باالیی قرار گرفته است

محیط رسوبی سازند قم، توالی رسوبات موجود در این سازند از نظر 

زن، سنگ شناسی دارای تنوع قابل توجهی هستند و از نظر سنگ مخ

برش سازند قم در شمال . سنگ منشا و پوش سنگ اهمیت فراوان دارند

بررسی های گسترده و دقیق . متر است ۱٨٩غرب ساوه دارای ستبرای 

امیر منجر به شناسایی رخساره های  -میکروسکوپی در برش بند

گوناگون در قالب سه گروه رخساره ای وابسته به محیط های دریایی 

رخساره های تاالبی از سنگ . باز گردیده  استتاالب، سد و دریای 

رخساره های . هایی با بافت پکستونی و وکستونی ساخته شده اند

ریفی از نوع باندستون های مرجانی بوده و نهشته های سدی را 

رخساره های دریای باز دارای ویژگی های رخساره . پدید آورده اند

نبود رخساره های  .های توربیدیتی و نهشته های حوضه ای هستند

جزر و مدی و فراوانی رخساره های حاصل از واریزه های ریف و 

نهشته های توربیدیتی از ویژگی های سازند قم در ناحیه مورد 

بررسی تغییرات جانبی و عمودی رخساره ها نشان می . مطالعه است

دهد که نهشته های سازند قم در برش مورد مطالعه در یک پلت فرم 

 .نوع شلف حاشیه دار ته نشین شده اندکربناته از 
سازند قم، میوسن،  -الیگورخساره، محیط رسوبی، : اهه واژ کلید

، شلف حاشیه دارساوه  

 Facies and depositional environments of the Qom Formation in 

Band-e-Amir section in northwest of Saveh 

Mahnoush Mohammadi
1
, Dr. Nader Kohansal-Ghadimvand

2
, Dr. Seyed-Hamid Vziri

2
 and Masood Mosavian
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دانشجوی کارشناسی ارشد شاخه رسوب شناسی وسنگ شناسی رسوبی دانشگاه آزاد اسالمی واحد .١

 تهران شمال

عضو هیات علمی گروه زمین شناسی دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران شمال.٢  

بخش چینه شناسي و رسوب  -زمین شناسي سطح االرضي كارشناس ارشد مدیریت اكتشاف اداره. ۳

 شناسي

 

Abstract 

The Qom Formation (Oligo-Miocen) is the most important hydrocarbon source in central Iran. Deposition of the 

Qom Formation in Band-e-Amir section in northwest of Saveh was studied for stratigraghy survey, facies 

analyze and environmental interpretation. The studied area was located in structural-sedimentary zone in central 

Iran. The Qom Formation has a lot of facies variations. At the time of transgression, gypsum and marl were 

deposited and at the time of regression, limestone and marl were sedimented.  Therefore, in most areas, 

the Qom Formation can have alternation of marl and limestone with intercalations of gypsiferous marl and 

gypsum. This formation has important role as a reservoir rock, source rock and cap rock. Band e Amir Section in 

northwest of Saveh have 891 meter of thickness. Assessment of thin sections of The Qom Formation in Band-e-

Amir section led to recognition of three facies groups related to lagoon(A), barrier(B) and open marine 

environments. Lagoonal facies consists of packstone and wackestone textures. Reef facies have formed coral 

boundstones and barrier deposits. Open marine facies have shown turbidity and basinal characteristics. Lack of 

inertidal facies and abundance of talus and turbidity facies are the characteristics of the Qom Formation in the 

studied area. Assessment of lateral and vertical changes of facies show that the Qom Formation in Band-e-Amir 

section were deposited in a carbonate Rimed shelf. 

Keywords: Facies, Sedimentary environment, Oligo-Miocen, Qom Formation, Saveh, Rimed shelf 

 

مقدمه    

نام این سازند از شهر قم در 

. ایران مرکزی گرفته شده است

به طور کلی برش نمونه واحدی 

برای این سازند مشخص نشده 

توان نواحی دوچاه می است ولی

خسرو ) و دوبرادر را نام برد

از مطالعات . (١٣١۴تهراني،

سازند  قبلی که بر روی این

 انجام شده می توان به

 ه نمود؛اشار (١٣٠٧) عطاپور

از سازند قم در  aبخش  ایشان

ناحیه دوچاه، کمر کوه و 

دوبرادر را مطالعه کرده و 

شش رخساره کربناته را 

شناسایی و مدل رسوبی برای 

این بخش ارائه نمود و سپس 

یک سیکل کلی پس رونده را 

  a یط رسوبی بخشحبرای م

. سازند قم در نظر گرفت

 ١٢٧٧ضخامت سازند قم حدود 

 ٩که از  ش شده استمتر گزار

سن . تشکیل شده است بخش

سازند قم به طور کلی از 

( شکوپ شاتین)الیگوسن باالیی 

تا میوسن میانی 

تعیین ( هلوتین -بوردیگالین)

و هم ارز سازند  شده است

آسماری در جنوب غربی ایران 

 باغبانی و همکاران .است

سازند ضمن مطالعه (١٣٠۵)

قرمز زیرین و باالیی، سازند 
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م و طبقات ائوسن در حوضه ق

رسوبی قم و بررسی 

لیتواستراتیگرافی و 

سیکل  ۵بیواستراتیگرافی آن، 

رسوبی را برای سازند قم 

آرام  .پیشنهاد می نمایند

با بررسي محیط رسوبي ( ١٣٩٣)

سه  ،سازند قم در جنوب نطنز

گون، سد و دریا  زیر محیط ال

قاسمي  .باز راشناسایي نمود

تیگرافي و لیتواسترا( ١٣۴۸)

بیواستراتیگرافي سازند قم 

در ناحیه آوج را مورد بررسي 

قرار داده سن پیشنهاد  برا  

این سازند در برش ها  قره 

قان و نقاش را آكیتانین و 

 .بوردیگالین در نظر گرفت

( ١٣٩۴)السمي و امین رسولي 

با مطالعات چینه نگار  

سكانسي سازند قم در جنوب 

بي سكانس رسو ٠بخش مركز  

 ایمن دوست .تشخیص داد

با بررسي سازند قم ( ١٣٩۵)

در جنوب غرب ساوه تا جنوب 

شرق قم، محیط رسوبي سازند 

قم را شلف كربناته لبه دار 

 (١٣٩۵)شاكر  . معرفي نمود

به بررسي سنگ چینه ا  سازند 

قم در چندین برش مختلف در 

تكاب پرداخته و  -منطقه رزن

سپس مقایسه این رسوبات با 

بات حوضه مركز  قم را رسو

قدیمی ترین  .انجام داده است

طبقات سازند قم در بعضی از 

چنین  نقاط جنوبی قم و هم

و غربی کاشان  کوه های جنوبی

عضو های . دیده می شود

گر  تبخیری سازند قم، نشان

. رسوبی هستند خاتمه چرخه

لذا این سازند می تواند 

شامل سه چرخه ی رسوبی 

ر چرخه ه. باشد  جداگانه

 رسوبی با رخساره های دریایی

کم عمق آغاز و با رخساره 

. های کوالبی پایان می یابد

مرز زیرین سازند قم در همه 

بر حسب . جا یکسان نیست

میزان فرسایش پیش از پیشروی 

زیرین ممکن است با  مرز

دیده   سازند های گوناگون

ها سازند که در بین آن شود

 قرمز زیرین بیشترین سهم را

مرز باالیی سازند قم . دارد

در همه جا یک سطح فرسایشی 

است که گاه با حذف پاره ای 

از عضو های سازند همراه 

امیر در شمال  -برش بند. است

، این غرب ساوه واقع شده است

دارای طول جغرافیایی  برش

وعرض  °۵٧ ٧٢'  ۵١.٣"

است  ٣۵ º ١١ '٢١"جغرافیایی 

متر  ١٩١ ستبرای آن (.١شکل)

 سنگ لیتولوژی غالب آن. است

. دار استآهک مارنسنگ و  آهک

در  سر  ها  ولكانیكي ائوسن

 -در برش بند زیر سازند قم 

قرار  به صورت ناپیوسته امیر

 .گرفته است

 

 هاي ها و محیط رخساره  -١

 رسوبی
بررسی نهشته های وابسته به 

سازند قم منجر به شناسایی 

سد  سه گروه رخساره ای الگون،

یفی و دریای باز به شرح ر

در این . زیر گردیده است

نوشتار، طبقه بندی سنگ های 

آهکی بر اساس ایده های 

انجام ( Danhum,1962)دانهام 

 .پذیرفته است
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میکروفاسیس های الگون :  A ١-١- 
 گروه

  :١A میکروفاسیس
Bioturbated Coralgal Benthic Foraminifera 

Bioclast Wackestone 

ای مهم این از ویژگی ه

توان به وجود میکروفاسیس می

فابریک آشفتکی زیستی و نیز 

آثار حفاری توسط موجودات 

ترین  مهم. زنده اشاره کرد

آلوکم های اسکلتی تشکیل 

دهنده این میکروفاسیس، 

فرامینیفرهای بنتیک از جمله 

میلیولیده، میوژیپسینا و 

چنین  هم. دندریتینا هستند

جان جلبک قرمز، استراکد، مر

و خرده های صدف در رخساره 

همگی . یاد شده وجود دارد

ای از این اجزا در زمینه

 اندمیکرواسپار قرار گرفته

 (.Bو A، ٢شکل)
 

 :۲Aمیکروفاسیس
Benthic Foraminifera Algal Bioclast 

Packstone 

اجزای اصلی این رخساره شامل 

با فراوانی زیاد جلبک قرمز 

 فرامینیفر .و اکینودرم است

های بنتیک این میکروفاسیس 

به طور عمده از آمفستژینا، 

میلیولیده و بورلیس ملو 

کوردیکا تشکیل شده که در 

زمینه ای از میکرواسپار 

  (.-٢Dشکل)قرار گرفته اند 

 -٢-١  B  ریفی رخساره  :
 گروه

Coral Boundstone :B ١ رخساره   
اجزای سازنده این رخساره 

که  استکلونی های مرجانی 

ها به وسیله  خش های نرم آنب

ماتریکس و گاه توسط سیمان 

در مقاطعی که . پر شده است

رخساره  مرجان تشکیل دهنده

درصد مقطع از  ١٧٧تا  ١٧است 

. مرجان تشکیل شده است

سیمانی شدن همراه با رشد از 

های ریف بوده و همین مشخصه

ها در امر باعث استحکام آن

های پر مقابل امواج در محیط

  .نرژی می شودا

 
 

میکروفاسیس های دریای : 

Cباز گروه-۳-١  

 :  ١Cمیکروفاسیس   

Benthic Foraminifera Coralgal Bioclast 

Packstone 

 قطعاتدر این میکروفاسیس  

مرجان دارای درصد باالیی 

 ،زجلبک قرم قطعات. است

بیشتر )فرامینیفر های بنتیک 

 آمفستجیناشامل میوژیپسینا، 

 صد کمدرو با ( دندریتیناو 

 تر فرامینیفر پالژیک از نوع

گلوبی ژرینا در درجه دوم 

اهمیت قرار دارند و هم چنین 

دارای این میكروفاسیس 

اکینودرم، بریوزوآ و خرده 

این . های صدف دوکفه ای است

رخساره در کمربند رخساره ای 

و  جلوی ریف قرار می گیرد

نشان  شواهدی از حمل ونقل را

  دهندمی 

 

 :١C-١ه زیر رخسار 

  Algal Benthic Foraminifera Bioclast 

Packstone 

دراین زیر رخساره 

میوژیپسینا بیشترین فراوانی 

. می دهدبه خود اختصاص  را

در مرحله بعدی  جلبک قرمز

از دیگر . اهمیت قرار دارد

توان به های آن میآلوکم
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 و آمفستژینا ،اکینودرم

وجود . بورلیس ملو اشاره کرد

سیمان به طور محلی در این 

رخساره نشان دهنده انرژی 

این . متوسط تا باال است

ای رخساره در کمربند رخساره

 جلوی ریف قرار دارد 

 

 :  ٢Cمیکروفاسیس  

          Algal Echinoderm Mixed 

Foram Bioclast Packstone 

زنده این عناصر اصلی سا

 رخساره شامل اکینودرم و

فرامینیفر . جلبک قرمز است

های بنتیک از جمله  

، آمفستژینا، تکستوالریا

و میلیولیده میوژیپسینا و 

های پالژیک فرامینیفرهم چنین 

ها در بعضی که گاه درصد آن

-نیز می ٪١٧ ها بهاز رخساره
دراین رخساره دیده  رسد،

درصد فراوانی . اندشده

دیتروپا در بعضی از مقاطع 

در این . افزایش می یابد

ها شکسته بیشتر آلوکمره رخسا

  .و خرد شده اند

 

  

 

 
  

:۳Cمیکروفاسیس  
Echinoderm Algal Planctonic Foraminifera 

Bioclast Packstone 

آلوکم های اصلی این 

های میکروفاسیس فرامینیفر

پالژیک گلوبی ژرینا، جلبک 

از . قرمز و اکینودرم است 

ی فرعی تشکیل دهنده  آلوکم ها

توان به  میاین رخساره 

فرامینیفرهای بنتیک 

، (آمفستجینا-تکستوالریا)

بریوزوآ، خرده های استراکد 

اشاره  و دوکفه ای و دیتروپا

دانه های . (B-۵شكل )نمود 

کم   غیر کربناته به فراوانی

سنگ در اندازه ماسه در متن 

     .پراكنده هستند

 : ۳C-١زیر رخساره

Echinoderm Planktonic Foraminifera Bioclast 

Packstone 

اصلی سازنده این زیر  عناصر

رخساره فرامینیفر پالنکتونیک 

از نوع گلوبی ژرینا، 

اکینودرم  و خرده های صدف 

عناصر فرعی  .دوکفه ای هستند

تشکیل دهنده این رخساره 

یک درصد فراوانی  کوارتز تا

با . است در بین گل کربناته

های بیان شده توجه به آلوکم

توان محیطی یو ماتریکس م

آرام تر و عمیق تر از 

رخساره قبلی را برای آن در 

از جمله . نظر گرفت

ی این زدیاژن ها یندآفر

رخساره می توان به سیلیسی 

های اکینودرم  خردهشدن 

 اشاره کرد 
 
 

 

 :  ۴Cمیکروفاسیس

Planktonic Foraminifera Bioclast Wackestone 

در این رخساره فرامینیفرهای 

ژرینا با  امل گلوبیپالژیک ش

درصد و سوزن  ۰۱فراوانی 

اسفنج در زمینه ای از گل 

آهکی مشاهده می شوند که 

بیان گر رسوب گذاری در محیط 

بنابر . دور از فالت قاره است

توان این رخساره را این می

به عمیق ترین قسمت حوضه 

سازند قم در زیر سطح  رسوبی
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اثر امواج در منطقه مورد 

  ادمطالعه نسبت د
:مدل رسوبي -٢  

های متفاوتی برای مطالعه روش

و باز سازی دقیق محیط رسوبی 

دیرینه با توجه به اطالعات 

در دسترس وجود دارد که دقیق 

-ها استفاده از دادهترین آن
ها در بازسازی های رخنمون

محیط رسوبی با تلفیق نتایج 

های صحرایی، حاصل از بررسی

های آزمایشگاهی و بررسی

قانون والتر  زفاده ااست

  والتربر طبق قانون . است
(Middletone,1973)ردیف رخساره  یک

ای پیوسته که در یک توالی 

عمودی بر روی یکدیگر قرار 

اند، در زمان رسوب گرفته

های در گذاری، در زیر محیط

کنار یکدیگر قرار گرفته 

در این مطالعه با  .اند

های قابل دسترسی به رخنمون

ز سازند قم در محدوده توجه ا

مورد مطالعه، مطالعات 

صحرایی و میکروسکوپی دقیق 

شرایط حاکم بر . صورت گرفت

محیط رسوب گذاری سازند قم 

در برش مذکور بر مبنای 

ته مورد های کربنامیکروفاسیس

. تجزیه و تحلیل قرار گرفت

بررسي ها  انجام ، در نهایت

شده منجر به باز ساز  مدل 

م در ناحیه رسوبي سازند ق

این مدل  .مورد مطالعه گردید

دارا  یك دریا  باز و یك 

 كدریا  محصور است كه توسط ی

ریف مرجاني از هم دیگر جدا 

هر كدام . (٩شكل ) شده اند

از این محیط ها رخساره ها  

 .خاص خود را دارند

عمیق ترین  ۸Cمیكروفاسیس 

رخساره است كه از مشخصه ها  

رها  فرامینیفوجود بارز آن 

رخساره ها  دیگر . ژیك است پال

در ژرفا  كمتر در حاشیه 

حوضه تشكیل شده اند، به 

 B ا گروه رخسارها  كه گونه

. استپر انرژ  ترین رخساره 

ریف ها  كومه ا  در رخساره 

ها  سد  سازند قم مشاهده مي

در رخساره ها  مربوط  .شوند

از  آمیختگي ،به شیب قاره

مربوط )ارگانیسم ها  بنتیك 

با  (به قسمت ها  كم عمق

خرده ها  ریف و 

فرامینیفرها  پالژیك مشاهده 

شود كه تشكیل رخساره ها  مي

آهك دوباره نهشته شده را 

این نهشته ها نشان . دهندمي

گر تشكیل آن ها در منطقه 

رخساره . جلو  شیب قاره است

ها  سد  به طور معمول مرجان 

ها و جلبك ها  مرجاني هستند 

((Tucker & Wright,1990  زیرا به

دلیل انرژ  زیاد امواج و 

جریانات دریایي در محیط شلف 

شرایط مناسبي برا  تشكیل، 

رشد و توسعه ریف ها  سد  به 

این نوع سدها . وجود مي آید

به طور عمده به صورت زیر 

بوده اند، چرا كه   ) shole)آبي 

هیچ گونه آثار خروج آب 

و در مانند فابریك ژئوپتال 

سد ها  این سازند مشاهده 

رخساره ها  پالژیك  .نشده است

و بین الیه ها  آهك دوباره 

نهشته شده نشان دهنده ریزش 

كربنات از انتها  پلت فرم 

و رسوب گذار  در  نوع شلف

بخش ژرف تر دریا است، 

 (همانند پلت فرم فلوریدا

Lasemi,1995؛ Tucker & Wright,1990).  پس
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احل، رخساره از آن به سمت س

ها  خاص محیط ها  با چرخش 

. شوندمحدود آب مشاهده مي

رخساره ها  مربوط به تاالب 

دارا  گل زیاد هستند كه به 

طور عمده از وكستون تا 

 .پكستون تغییر مي كنند

نتیجه گیری -٣  

 -بررسی سازند قم در برش بند

امیر نشان می دهد که 

های این سازند در سه رخساره

، (А)ه ای تاالب گروه رخسار

و دریای باز  (В)سد ریفی 

(С) رخساره. نهشته شده اند-

-های دریای باز دارای ویژگی
های توربیدیتی و های رخساره

. های حوضه ای هستندنهشته

های توربیدیتی دارای رخساره

فراوانی بیشتری نسبت به 

. های حوضه ای هستندرخساره

-دارای ویژگی ۴Cمیکروفاسیس

و بقیه  حوضه ای های

 های دریای بازمیکروفاسیس
های تالوسی و دارای ویژگی

بررسی . توربیدایتی هستند

تغییرات جانبی و عمودی 

دهد نشان می (٩شكل) هارخساره

های سازند قم در که نهشته

برش مورد مطالعه در یک پلت 

فرم کربناته از نوع شلف 

ته نشین  ( Read,1985) دارحاشیه

 .شده اند
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