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 چكیده
 شناسی در محدوده شـاا  رربـی زنجـانهای سازند قم، یک برش چینهبر روی توالی   شناسی و بازسازی محیط رسوبی رینهیریزدبه منظور انجام مطالعات  

بـا کـه  باشـدرسی می آهک  سنگ هایالیه با میان الیهستبرکربناته متوسط تا    هایسنگمتر    168تشکل از  م  . سازند قم در این ناحیهگردیدبرداری  ناونه

سـنگی سـازند قرمـز تبخیـری، مـارنی و ماسـه  ردیف رسوباتسنگ و مارن سازند قرمز زیرین و در زیر  های کنگلومرا، ماسهمرز فرسایشی بر روی توالی 

 که شامل شدمنجر  شناورزی و کف دارانروزنز گونه ا 23 شناسایی به  میکروسکپی نازک  مقطع 52  یرو   ربشناسی  ل. مطالعات فسینداباالیی قرار گرفته

، Amphistegina sp. ،Borelis melo curdica ،Dendritina rangi ،Globigerinoides sp. ،Meandropsina anahensisهاچــون ی هایگونــه
Meandropsina iranica  وSphaerogypsina globulus  گونـه  و گستره ارائه شده برای سازند قم، ظهور ریر رسای  هایزونزیستدر تاامی . باشندمی

از ابتدا تـا این گونه حضور  . بر این اساس، با توجه بهدر نظر گرفته شده است بوردیگالنشاخصی برای شروع آشکوب  Borelis melo curdicaشاخص 

 میکروسـکپی مقاطع نازک  ایرخساره مطالعات گردد.پیشنهاد می  (نپیشیمنطقه بوردیگالین )میوسن   در این  مق سن سازند  ،  های مورد مطالعهتوالی   انتهای

شـوند. را شـامل می  دارلبـه داخلی تا انتهای شیب قاره از یک محیط رسـوبی شـلف کربناتـه سکوی  هایگردید که بخشمنجر  ریزرخساره    6به تفکیک  

 تأییـدنوع شـلف را  کربناته یسکودر جلوی آنها،  های ریزشی و توربیدایتی رخساره و مرجانی  بزرگ هایکلنی  ویحاالیه کربناته ستبروجود دو بخش 

 و متـری  54متـرا  یـک رونـد افـزایش نسـبی سـطد آب دریـا از ابتـدای بـرش تـا  چینـه نگـاریها در طـو  سـتون  ناودار تغییرات ریزرخسـاره  کند.می 

هـا توان بـرای ایـن توالی را می  3. بدین ترتیب یک سکانس رسوبی رده دهدرا نشان می تا انتهای برش    این افق  زادریا    ش نسبی سطد آبیک روند کاه

 در نظر گرفت.
 

 .زنجان ؛سازند قم ؛محیط رسوبی ؛شناسیریزدیرینه كلیدی: هایواژه

 

 مقدمه

ائوسن، دریــای الیگوســن انتهای    ساختیرویداد زمین پس از  

ــم  ــه ق ــیش در حوض ــون رویپ ــت دها ــکیل  اس ــت تش و باع

بــه کربناته و مــارنی گردیــده    ردیف رسوباتای از  مجاوعه

ــوری  ــن توالیط ــه ای ــه ک ــا ب ــورته ــر روی  ص ــته ب ناپیوس

ــرین توالی ــز زی ــازند قرم ــی س ــای تخریب ــرار گرفت ه ــداهق  ن

(Berberian & King, 1981ــیم ؛  .(1373زاده، رحــ

 توســطبــرای اولــین بــار    مــوکور  کربناته دریــاییهای  توالی

Dozy  (1944  )  ناحیــه نــدمعرفــی گردیدبا عنوان سازند قــم .

کیلومتری جنــوب شــرقی شــهر قــم  30این سازند در   الگوی

 Fتــا    Aعضــو    6  بــه  ناحیــهمعرفی شده که سازند قم در ایــن  

 .(Furrer & Soder, 1955) تفکیــک گردیــده اســت

پتانســیل هیــدروکربوری،   برخورداری ازاین سازند به لحاظ  

 هاي رسوبینشریه علمی رخساره

              189-173 (:2) 13، 1399 تانپاییز و زمس
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: نقشه جامع پراکندگی محیط 1شکل

رسووی ی سوواقند رووس  وور اسووا  

مطالعات ربلی انجام شوودد  ر نقووا  

 سووب های محووده د ؛مختلووا ااوورا 

 یانگر محیط شوولا کر نا ووه ه   رنگ 

های ررموو  محوویط رموو  محووده د

میرعیوو    نوود  همی   کر نا ه را نشا

جغرافیاای منطقه موویر  مطالعووه  ر 

اان پژههش،  ه رنگ سب  مشووخ  

 شدد اس  

های شاخص، پیچیدگی تکتونیکی، رنــای فســیلی و رهرخسا

 اســتمــورد توجــه بســیاری از محققــین قــرار گرفتــه ریــره 

(Daneshian & Dana, 2019).  برخی از مطالعاتبر مبنای 

تــا میوســن سن ائوسن    روی سازند قم،  ی برنگارچینه  زیست

 ,Dozyبرای مثا : )  پیشنهاد شده بودها  این توالیبرای میانی  

؛ Jaafari, 1963؛ Furrer & Soder, 1955؛ 1944

Bozorgnia, 1966 ؛Zhu et al., 2007) ،ات مطالعــ  اگرچه

 تأییــدهــا  توالیرای ایــن  بــ   را  میوســن ـ    ســن الیگوســن بعدی  

 Reuter؛ Daneshian et al., 2008مثــا : )برای  ناایندمی

et al., 2009 ؛Daneshian & Aftabi, 2010).  مجاوعــه

ســازند قــم در محــیط رســوبی  انجام شــده بــر روی  مطالعات

ایــن ســازند   تشــکیلمحیط  دهد  نقاط مختلف ایران نشان می

در برخــی نقــاط رمــ    یــا  در برخی نقــاط شــلف کربناتــه و

محیط . بدین ترتیب  (1جدو     و  1)شکل    بوده استکربناته  

گــزارش شــده اســت، این ســازند در نقــاط مختلــف  رسوبی  

  .شده است معرفیشلف کربناته  به صورت    عادتاً  هرچند

به منظور تعیــین ســن و بازســازی محــیط در پژوهش حاضر،  

سازند در ناحیــه شــاا  رربــی زنجــان و تکایــل   رسوبی این 

یــک بــرش   ن،نقشه جامع و مد  رسوبی این ســازند در ایــرا

 شناسی مورد بررسی و مطالعه قرار گرفت.چینه

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 جغرافیایی برش مورد مطالعهشناسی و موقعیت زمین

شهر زنجان   شاا  رربتری  مکیلو  47برش مورد مطالعه در  

ــات ماه ــه س ــان ب ــیر زنج ــان در مس ــوبی و نش ــش جن در بخ

 صــاتمخت   .(2)شــکل    قرار گرفته استآباد علیا  روستای اند

شــرقی   طو   47°  59'  77/10"  مطالعه  برشایی منطقه  ی جغراف

کربناته های  توالی  باشد.می  عرض شاالی  36°  48'  54/8"و  

از سازند قم در بخــش جنــوبی ایــن روســتا   Fعضو    الیهستبر

آباد روســتای انــدو خود    دهندارتفاعات منطقه را تشکیل می

مــز بــاالیی رقتخریبی سازند  ـ    های تبخیریبر روی توالینیز  

   رار گرفته است.ق

برش مورد مطالعه در یا  شاا  شرقی یک تاقدیس بــزرگ 

 ازند ـناته سـهای کربتوالیرا ته این تاقدیس  ـهس رار دارد وق
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 انجام شده بر روی محیط رسوبی سازند قم  پیشین: مطالعات 1 جدول
REFERENCES STUDY AREA SHELF/RAMP 

(Sabouhi et al., 2010 ) Semnan area 

Shelf 

 منطقه چنار )شمال غرب کاشان( (1388 ،)بهفروزی و همکاران

(Nouradini et al., 2015 ) Northeastern Esfahan 

 برش ده نمک، شمال شرق گرمسار ( 1396 ،)دانشیان و همکاران

 منطقه جلبر )ارومیه(  (1396 ،)عبدالهی

(Behforouzi And Safari, 2011 ) Chenar area (Northwestern Kashan) 

 شمال غربی سیاه کوه، جنوب گرمسار (1387 ،)دانشیان و درخشانی

(Holakouee et al., 2018 ) Urumieh-Dokhtar zone (East of Khenjin, Southeast Ashtian, Southeast Hezarabad) 
(Karami-Movahed et al., 2016 ) Saran (Semnan) 

 برش قمچقای )جنوب زنجان( (1395 ،)عالیپور و همکاران

 منطقه مرق )جنوب غرب کاشان( (1392 ،)آقامیرزایی و همکاران

 ناحیه میانه )بستان آباد( (1394 ،)بخشی و همکاران

 برش کلتکه )جنوب غرب ماهنشان( ( 1392 ،)دانشیان و اخالقی

 ارومیه( اغی )دریاچه جزیره قیون د ( 1384 ،مهر)دانشیان و سعیدی

 کهلو پایین )غرب ساوه( برش  ( 1384 ،)دانشیان و یزدانی

 برش اندآباد )شمال خاور ماهنشان(  (1389 ،)دانشیان و همکاران

 برش اشتانیان )جنوب باختر سلطانیه(  (1388 ،)دانشیان و همکاران

 ناحیه قهرود )جنوب کاشان(  (1389 ،)دهقان و همکاران 

 منطقه کامو )جنوب غرب کاشان( (1394 ،همکاران)ماهر و 

 برش کهک )جنوب قم(  (1397 ،)مهیاد و همکاران

 ناحیه نراق )شمال شرق دلیجان(  ( 1392 ،)منصوری و صفری

 ناحیه جزه )جنوب کاشان( (1388 ،)محمدی و همکاران

(Amirshahkarami & Karavan, 2015 ) South of Qom 

Ramp 

 جنوب شرقی قم  (1395 ،)محمدی و عامری

(Khoshtinat & Mahari, 2015 ) Sofiyan region, Northwest of Iran (North of Tabriz) 

 شمال شرق نطنز )جنوب شرقی حوضه قم(  (1394 ،)محمدی و همکاران

 ورجون )غرب کهک، جنوب قم(-منطقه خورآباد (1389 ،)خاکسار و همکاران 

 شمال خاوری دلیجان )شمال باختری ایران مرکزی( ( 1393 ،مکاران )کاروان و ه

 برش تلن کوه )جنوب باختر سمنان(  (1395 ،نژاد و همکاران)حسینی

(Yazdi et al., 2012 ) Dizlu area (Central Iran) 

 برش شرق سیاه کوه )جنوب گرمسار(  (1395 ،جاللی و همکاران)

 برش فلوجرد )شمال غرب تفرش(  (1395 ،)محمدی و همکاران

های ســنگبر روی سازند الر به ترتیــب  .  اندتشکیل دادهالر  

ای های تخریبی قرمز تا قهــوهسازند کرج، واحد  فشانیآتش 

ســاز خرهصه و  یالستبرهای  د قرمز زیرین، کربناتهزنسارنگ  

 ســبز، تخریبــیـ  هــای تبخیــریسازند قــم و در نهایــت توالی

 اندشــده  نهشته  باالیی  قرمز  سازند  رنگ  ایقهوه  و  خاکستری

مرز زیرین سازند قــم در منطقــه مــورد مطالعــه بــا   .(3)شکل  

با سازند قرمــز و مرز باالیی آن    دگرشیبسازند قرمز زیرین  

 (4  باشد )شکلناگهانی میباالیی  

 روش مطالعه

مــورد  از تــوالی ســنگی برداشــت شــده ناونــه 53از تاــامی 

تهیــه گردیــد و محتــوای  میکروســکپینازک    عمقاط  ،مطالعه

 مورد بررسی قــرار گرفــت.  آنهاشناسی  شناسی و فسیلسنگ

 & Adams ی هاچــونمنــابعاز  هاشناســایی فســیل به منظور

Bourgeois (1967 ،)Leoblich & Tappan (1988 ،)

ــریل ک ــی و (1371) نت ســتفاده ا (1388) زاده ســجادیبهرام

   د ــیم مـوبی و ترسـرسحیط  ـین مـنظور تعی ـبه م  .شده است
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ــته ــوبی نهش ــازک رس ــاطع ن ــامی مق ــه، تا ــورد مطالع های م

ــکپی ــدگاه میکروس ــارهویژگی از دی ــای رخس ــت، ه ای، باف

 6 در نهایــت فــت ورگو ریــره مــورد مطالعــه قــرار   هاآلوکم

بــا  هاریزرخســارهایــن  تفکیک گردیــد.  مختلف  ریزرخساره  

 درو  همقایســه شــدFlugel (2010 )های اســتاندارد رخســاره

 های مورد مطالعه تعیین گردید.محیط رسوبی نهشته  نهایت

 

 بحث 
 میکروســکپیشناسی بر روی مقــاطع نــازک  مطالعات دیرینه

رح شــ بــه    اراندنروزاز    گونــه  23به شناسایی    مطالعهدر این  

 :دگردیمنجر  زیر 
Ammonia beccarii, Amphistegina sp., Archaias 

kirkukensis, Asterigerina rotula, Bolivina sp., 

Borelis melo curdica, Dendritina rangi, 

Elphidium sp., Globigerina praebulloides, 

Globigerinoides sp., Meandropsina anahensis, 

Meandropsina irnica, Operculina complanata, 

Orbulina sp., Peneroplis thomasi, Pyrgo sp., 

Quinquloculina sp., Rotalia viennotti, 

Schelumbergerina sp., Sphaaerogypsina globulus, 

Textularia sp., Triloculina tricarinata, Triloculina 

trigonula. 

بــر روی   نگاری متعــددزیست چینــه  العاتطمانجام    وجود  با

هــای مختلــف ایــران، هنــوز هــای ســازند قــم در بخش توالی

معرفی نشــده اســت.   سازندرسای برای این    بندیپهنهزیست

های موجــود در ایــن ســازند بــا جا که مجاوعه فســیل  از آن

از  هســتند،در حوضــه زاگــرس مشــابه  ســازند آســااری

 ســازندســااری بــرای د آزناســ در    ایجهای ربندیپهنهزیست

 بــرای  هابندیپهنهزیســتمهاتــرین    شــود.میاســتفاده    قم نیز

Adams & Bourgeois (1967 ،) توســطســازند آســااری 

Ehrenberg et al. (2007)  وLaursen et al. (2009 )

هــای ســازند قــم نیــز از توان در توالیارائه شده است که می

  آنها استفاده ناود.

ــ والگدر تاــامی  ــاد شــده در ســاز بندیپهنهســتزیی اه ند ی

ــااری ــن  آس ــنی،در ای ــدوده س ــتره مح ــه  گس ــور گون حض

Borelis melo curdica  بــه بوردیگــالین نســبت داده شــده

 Borelis meloگونــه  حضــوربا توجــه بــه (. 5 )شکل است

curdica ــرش  ،(6)شــکل  مــورد مطالعــه در تاــامی طــو  ب

در محــدوده ز هش نی وژدر این پ  سازند قم  توالی  گستره سنی

ســن  و لــواقرار گرفتــه  Borelis melo curdica زونزیست

 کند.مشخص می  بوردیگالین را برای این توالی

آ ا  علیا ه  مسیر  سترسی  ه رهستای اندمیرعی  جغرافیاای ه  : 2شکل

  رش میر  مطالعه 

 ( 1380  ،لطفی رگرفته اق )نقشه قمین شناسی منطقه میر  مطالعه  :3شکل 
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 ردیــف رســوباتهای شناســایی شــده در ایــن تاــامی فســیل

های هاــراه در ایــن ( بــه عنــوان فســیل8و  7های )شــکل

 د. شونمی  در نظر گرفته  زونزیست

 

 ها و محیط رسوبیریزرخساره 

ــ  ــه تفکیــک ها در ایــن پــژوهش ریزرخســاره همطالع  شــش ب

 :(9 )شکل گردیدمنجر  به شرح زیر مختلف    ریزرخساره

ــنوت ـ 1 ــا پكس ــنوت ت ــ داراتروزت حــاویگرینس  زیفك

هــای تیــره پوســتهکوچــک بــا  زیکف  دارانروزن  :كوچک

اصــلی   اجــزای  ایو دوکفــه  پــاشــکمهاراه با جلبــک ســبز،  

 )شــکل  شــوندمحســوب مــیتشکیل دهنده این ریزرخســاره  

الیه بخــش ســتبرهــای  سنگ آهک  در داخل  تنها  که  (الف9

انــد. هاــراه بــا ایــن قــرار گرفتــه  مــورد مطالعــه  توالی  انتهایی

  قرمزبک ـ، جلقطعات خرد شده خارپوست  ،مجاوعه فسیلی

نمووای ن  اوو  اق موورق ( ب؛ شووررینمای  هر اق مرق ساقند ررم  قاران ه ساقند رس   اد  ه سووم  شووما    (الا  :ای ساقند رس االه    نماای اق مرق قاران:  4شکل

  اشوود های ساقند ررم  قاران ه خط قر  رنگ اهلین  یالی کر نا ووه اق سوواقند رووس میخطی  ررم   یالی؛  ساقند ررم  قاران  ا ساقند رس  ه صیرت  گرشیبی

نمای ن  ا  اق موورق سوواقند رووس ه سوواقند ررموو   وواالای کووه  ووه صوویرت ( ت(؛ شرری اد  ه سم  جنیب ) ق مرق ساقند رس ه ساقند ررم   االایر ا ه  ینما  (پ

  های  بخیری ساقند ررم   االاینمای ن  ا  اق اهلین  یالی  (ث(؛  شرری ه سم  شما      اد)  ناگهانی می  اشد

 ( Mohammadi et al. 2015 رگرفته اق )رای ساقند آسماری د  شد  ههای ارائ ندیپهنهقاس  : 5شکل

 



 ي افشین زهد  ،جواد ربانی     178

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 های میر  مطالعههای شناساای شدد  ر  یالیگسترش فسیل :6شکل 
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از قطعات   باشد.و مرجان نیز به میزان کاتر قابل شناسایی می

توان بــه حضــور ریرفسیلی تشکیل دهنده این ریزرخساره می

پلوئیدها اشاره ناود کــه در ارلــب مــوارد حاصــل میکریتــی 

کوچــک و زی  کــف  دارانروزنشدن قطعات فســیلی نظیــر  

ا عاــدتاً اره رســ رخریزباشند. زمینه ایــن  های قرمز میجلبک

 ل تشکیل  اتر گـیزان کـپاری و به مـسیتی اسـهای کلاانـسی 

 ناساای شدد  ر  رش میر  مطالعه  ارا  ش:  صاهاری اق مهمتران رهق  7شکل 
A- Quinguloculina sp. (Sample AQ0); B- Textularia sp. (Sample AQ7); C- Borelis melo curdica (Sample AQ0); E- Sehlumbergerina sp. (Sample 
AQ48); D- Schlumbergerina sp. (Sample AQ4); F- Amphistegina sp. (Sample AQ18); G- Sphaerogypsina globulus (Sample AQ7); H- Ditrupa sp. 

(Sample AQ18); I- Pyrgo sp. (Sample AQ8); J- Dendritina rangi (Sample AQ 48); L- Elphidium sp. (Sample AQ 25); K- Ammonia beccarii (Sample 

AQ3); M- Triloculina tricarinata (Sample AQ18); N- Triloculina trigonula (Sample AQ35); O- Bolivina sp. (Sample AQ16); P- Globigerinoides sp. 
(Sample AQ16); Q- Globigerina praebulloides (Sample AQ26); R- Orbulina sp. (Sample AQ16); S- Ammonia beccari (Sample AQ 25); T- Rotalia 

viennotti (Sample AQ25); U- Asterigerina rotula (Sample AQ25); V- Archaias kirkukensis (Sample AQ 48); W- Peneroplis thomasi (Sample AQ48); 

X- Discorbis sp. (Sample AQ43); Scale bar: 0.5 mm. 
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ــی ــاد  دهــد. م ــن ریزرخســاره مع  اســتاندارد رخســارهریزای

SMF18   در نوشتهFlugel (2010)  ســکویبوده که محــیط 

 .دهدنشان می 52تا  44  هایداخلی را برای شااره ناونه

 داراتروزتجلبک قرمز و   حاویرودسنوت  تا    وتسنفلوتـ  2

ســازند قــم در منطقــه  این ریزرخساره بخش اعظــم  :زیكف

شود و در طــو  تــوالی ایــن ســازند مورد مطالعه را شامل می

 ناساای شدد  ر  رش میر  مطالعه  ارا  ش:  صاهاری اق مهمتران رهق  8شکل 
A- Meandropsina iranica (Sample AQ49); B- Meandropsina anahensis (Sample AQ49); C- Tubucellaria sp. (Sample AQ19); D- Operculina 

complanata (Sample AQ16); E- Lithophyllum sp. (Sample AQ7); F- Coral (Sample AQ30); G- Echinoid spine; H- Echinoid spine; Transversal 

section (Sample AQ36); Longitudinal section (Sample AQ15); I- Bivalve (Sample AQ37); J- Gastropod (Sample AQ36); K- Gastropod (Sample 
AQ49); Scale bar: 0.5 mm. 
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ــل  ــایی اســتقاب ــاره در داخــل. شناس ــن ریزرخس ــنگ  ای س

ــک ــا آه ــازک ت ــای ن ــتبره ــوبیس ــاختاان رس ــد س  الیه فاق

زی کــف دارانروزن مــز ورقی هــا. جلبــکقرار گرفته است

اصلی تشکیل دهنــده ایــن   اجزایهای روشن  بزرگ با پوسته

در یک زمینه گلــی   صرفاً  دهند کهریزرخساره را تشکیل می

تشــکیل دهنــده   اجــزای. از دیگر  (ب9  )شکل  اندقرار گرفته

 و  مرجــان،  های خارپوســتتوان به خردهمی  این ریزرخساره

ــوزو ــات ش ئربری ــا قطع ــراه ب ــهوکه دکســت ها ــزانف ــه می  ای ب

ــود. ــاره نا ــر اش ــن  کات ــاد  ریزای ــارهریزرخســاره مع  رخس

محــیط   وبوده    Flugel  (2010)در نوشته    SMF18استاندارد  

 هــای مرجــانیو جلــوی ریــف داخلــی ســکویرســوبی 

 دهد.نشان می  را

 زیكـف  داراتروزت  پلوئیدوكسنوت تا پكسنوت حاوی  ـ  3

 هــایش بخــ در  هــاتن ایــن رخســاره  :كوچــک و ارام ماســه

 5تــا  1های در شــااره ناونــه مــورد مطالعــه و ابتــدایی بــرش

فســیلی تشــکیل دهنــده ایــن  اجــزایشــده اســت.  شناســایی

زی کوچــک بــا کــف دارانروزنریزرخســاره را عاــدتاً 

 .(پ9  )شــکل  دهــدهای پورسلنوز و تیره تشکیل مــیپوسته

ــن ریزرخســاره اجــزایاز دیگــر  ــده ای  فســیلی تشــیکل دهن

ای و جلبــک قرمــز، خارپوســت، دوکفــهور  ضــ حه  ب  انوتمی

د اشاره ناود. قطعــات تخریبــی ایــن ریزرخســاره کــه ستراکاُ

د را ن باشــ عادتاً در اندازه ماسه درشت تا خیلــی درشــت مــی

 و  فشــانیآتش کوارتزهای تک کریستالی هاراه بــا قطعــات  

 15تــا  10دهند که با فراوانــی در حــدود ها تشکیل میچرت

انــدازه ایــن  ی،. در مــوارد محــدودنداهدهامشــ  قابــلدرصــد 

ــراو  ــد گ ــی در ح ــات تخریب ــز قطع ــای ری ــز ه ــاهدهنی  مش

فراوانــی ارات . بافت این ریزرخساره بــا توجــه بــه  گرددمی

زمینــه گلــی آن بــه صــورت وکســتون تــا تشــکیل دهنــده و 

بــا معــاد     این ریزرخساره  فته شده است.رپکستون در نظر گ

 Flugel (2010) وشــتهدر ن SMF16اســتاندارد  رخســارهریز

 .دهدداخلی را نشان می  سکویبوده و محیط  

این ریزرخساره در طو  توالی مــورد   :باندسنوت مرجانیـ  4

قابل های میانی و باالیی سازند قم  ویژه در بخش ه  مطالعه و ب

هــای اصــلی تشــیکل دهنــده ها آلوکم. مرجاناستشناسایی  

فراوانــی   ،دیارمــو  در  ودهنــد  این ریزرخساره را تشیکل می

ــیش از  ــه بـ ــا بـ ــازک  75آنهـ ــاطع نـ ــنگ و مقـ ــد سـ درصـ

هــا، مرجــان نــاردر ک. (ت9 )شــکل رســدمــی میکروســکپی

هــای هاــراه بــا خــرده ئرهــای جلبــک قرمــز و بریــوزوفســیل

شــود. ایــن مشــاهده مــی بــه میــزان خیلــی کــم  خارپوست نیز

الیه ســتبرهــای ریزرخســاره عاــدتاً در داخــل ســنگ آهــک

اما در مواردی در نتیجــه فرآینــد   ،شودمیهده  مشا  سازند قم

 شــده  هــای دولــومیتیدولومیتی شدن در داخل سنگ آهک

ینــد آتــأریر فرکه در نتیجه    به طوری  ،استنیز قابل شناسایی  

هــای فســیلی و بخش اعظم آلــوکمدولومیتی شدن، دیا نزی  

هــایی از و تنهــا شــبدزمینه سنگ به طور کامــل از بــین رفتــه 

. در داخل حفــرات و باشده میقابل مشاهدن  جامری  هافسیل

کــانی سلســتین نیــز قابــل شناســایی   هامنافو خالی این مرجان

ــر کــرده اســت.مــی  باشــد کــه بخشــی از منافــو ســنگ را پ

هــای شناســایی شــده ریزرخسارهدر بین  ریزرخساره مرجانی  

بیشــترین میــزان تخلخــل را  ،سازند قم در منطقه مورد مطالعه

درصــد از  15تــا  10اردی تا حــدود ر موکه د وریبه ط  دارد

. دنــ دهسنگ را فضاهای خالی و حفرات تشــکیل مــیحجم  

در  SMF7اســتاندارد  رخســارهریزمعــاد   ایــن ریزرخســاره

هــای بوده و محیط لبه شــلف و ریف  Flugel  (2010)نوشته  

 کند.مرجانی را مشخص می

بــا ایــن ریزرخســاره  :شـناور داراتروزت حاویوكسنوت  ـ  5

هــای میــانی ســازند قــم شناســایی تنها در بخــش کم،    برایت س

های نازک الیه و مــارنی قــرار و در داخل سنگ آهکشده  

ــوکم ــت. آل ــه اس ــده ایــن گرفت ــکیل دهن ــب تش ــای رال ه

تشکیل  Globigerinaنظیر   شناور  دارانروزنریزرخساره را  

در این ریزرخســاره  شناور دارانروزن. (ث9 )شکل  دن دهمی

در  درصد، 30تا  20با فراوانی در حدود   کمترانامبه صورت  
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 گلــی بــا بافــت وکســتون قابــل مشــاهده کــامًل یــک زمینــه

ســازند   17و    16شــااره    هایه در ناونهاین رخسارباشند.  می

 رخســارهریزایــن ریزرخســاره معــاد  شــود. قم مشــاهده مــی

ــتاندارد  ــته  SMF5اسـ ــد می Flugel (2010)در نوشـ  وباشـ

 دهد.می اننش  را محیط شیب قاره

در ایــن   :ژرفو    ژرفـاكـ     داراتروزتپكسنوت حـاوی  ـ  6

  رفو     رفــاکــم    ی نواحیهاریزرخساره مخلوطی از فسیل

زیاد قابل مشاهده   بسیار  خردشدگیبا جورشدگی ضعیف و  

از مهاتــرین قطعــات فســیلی تشــیکل دهنــده ایــن د.  ن باشــ می

ــی ــاره م ــه ریزرخس ــوان ب ــناور دارانروزنت ــف ش  ،یزو ک

ای هاــراه بــا و دوکفــه  ئرمرجان، بریــوزوحال شده    قطعات

اشاره ناود که شدیداً در طی حال و نقل خــرد   جلبک قرمز

هاراه با تنوع باالی قطعــات فســیلی در .  (ج9  )شکل  اندشده

 ،درصــد(  7تــا    5این ریزرخساره با فراوانی کاتر )در حدود  

ی بــا خاموشــ   ارات تخریبی از نوع کــوارتز تــک کریســتالی

. گلکونیت و پیریت از دیگــر استنیز قابل مشاهده    یمستق م

شوند کــه تشکیل دهنده این ریزرخساره محسوب می  اجزای

درصد از حجم کــل ســنگ   3در مجاوع فراوانی در حدود  

. ترکیــب ســنگ شناســی ایــن دهنــدرا به خود اختصاص می

هــای نــازک تــا متوســط الیــه ریزرخســاره را ســنگ آهــک

 18شااره    هایدر ناونهکه  اره  زرخسیرن  ای  .دهدتشکیل می

متــری  60تــا  54و در مترا هــای  25ناونه شااره   نیزو    20تا  

اســتاندارد  رخســارهریزمعاد     ،سازند قم شناسایی شده است

SMF3  ــته ــیط  Flugel (2010)در نوش ــوده و مح ــای ب انته

 کند.شیب قاره را مشخص می

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 تفسیر محیط رسوبی

و محــیط  ی شناســایی شــدههــاارهات رخستغییر  10در شکل  

توالی مــورد مطالعــه ترســیم شــده   طو   رسوبی سازند قم در

ــت.  ــهاس ــل ملحظ ــاره  حضــور قاب ــانرخس ــر  یمرج و دیگ

 ســتبرایبــا    هــای قرمــزجلبــک  هااننــد  سازریفهای  آلوکم

منطقــه   در  در توالی سازند قم  و به صورت پیوسته  قابل توجه

ایــن ســازند   نگر تشکیل شــدنبیا  االًاحتا  ،ررب زنجانشاا 

دار و عاــدتاً در کربناتــه از نــوع شــلف لبــه  ســکویدر یک  

. علوه بــر (11)شکل    باشدهای ریفی و مجاور آن میبخش 

 نیز   ، وجود توالی نابرجا و توربیدایتیریفی گستردهرخساره  

فلی سووتی   ووا ره سووتی   (ب ؛قی کیچوو  کوواارا    رهق   حوواهیگرانستی   ا پکستی     (الا:  را رخسارد های شناساای شدد  ر  رش میر  مطالعه:  9شکل  

هکسووتی  ( ث ؛اندستی  مرجووانی ( ت ؛هکا قی کیچ  ه ذرات ماسارا   رهق هکستی   ا پکستی  حاهی پلیئید ( پ ؛قیکاارا   رهق جلب  ررم  ه   حاهی

 ژرفه  ژرفاکس ارا   رهق پکستی  حاهی ( ج ؛پالنکتی ارا   رهق  حاهی
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ایــن ســازند کربناتــه    ویســکر  د  ادبیانگر شــیب زیــ تواند  می

تــر  رفــابخشی از رسوبات مناطق کم  ،  آنه در نتیجه  ک  باشد

 .انــدجا شــدهههای مرجانی جابو جلوی ریف   رفبه مناطق  

سبب تشکیل شدن یک   مرجانی  های عظیمحضور این ریف

زی بــا کــف دارانروزنرنــی از  و محــیط الگــونی محصــور

در پشــت ریــف  پــامشــکو پوسته تیره هاراه با جلبــک ســبز 

قطعــات و ارات تخریبــی  ،محیط الگونی. در این شده است

بــا   هــاو چــرت  فشــانیآتش هــای  نظیر کوارتز، خرده ســنگ

شــود. شناسایی می  درصد(  10)در حدود    فراوانی قابل توجه

هــای رنــی از جلبــک های جلوی ریف نیز رخسارهدر بخش 

نظیــر   .استه  فت شکل گر  شناور  دارانروزنو    ئرقرمز، بریوزو

هــای توالیدیگر    ، ازسازند قم  برای  ایکربناته  یسکوچنین  

های رسوبی البرز و ایــران )حوضه  ایران  قاطمشابه در دیگر ن

گزارش شده است که در آن مناطق نیز حضــور نیز    مرکزی(

 ســکویتشــکیل  های مرجانی بــزرگ و پیوســته ســبب  ریف

 هشــدم  قــ   ندگواری ســازدر طی رسوب  دارکربناته شلف لبه

و   عــالیپور؛  1393مثــا : محاــدی و هاکــاران،    بــرایاست )

 (. 1395هاکاران،  

کربناته در   سکویتر این   رفهای  بخش است    اکرالزم به  

تر ناحیه مورد مطالعه و در نزدیکی شــهر قیــدار مناطق شرقی

و  هــای دریــای بــاز)جنوب ررب زنجان( با حضور رخســاره

 دارانروزنروشــن و  زی بــا پوســته  کــف  دارانروزنرنی از  

 (. 1399نوری و هاکاران،  )  شودمیمشخص    شناور

 

 چینه نگاری سكانسی

ــه ــات چینـ ــک مطالعـ ــه و تفکیـ ــی در منطقـ نگاری سکانسـ

ای و مرزهــای سکانسی بر مبنای تغییرات رخساره  هایواحد

ــور  ــه منظ ــات ب ــن مطالع ــت. در ای ــورت گرف ــی ص فرسایش

 Vanسکانسی از روش )های ها و مرزتفکیک دسته رخساره

Wagoner et al., 1988به طــوری کــه  ( استفاده شده است

در این روش، انتهای مرحلــه افــت نســبی ســطد آب دریــا و 

ابتدای مرحله افزایش نسبی ســطد آب دریــا بــه عنــوان مــرز 

هــای کربناتــه شــروع توالیشــود.  سکانسی در نظر گرفته می

پیوستگی فرسایشی نا  سازند قم در منطقه مورد مطالعه با یک

بــه عنــوان مــرز   آن را  تــوانباشد که میاز نوع دگرشیبی می

ر هــا ددر ابتــدای ایــن توالی (SB type I) سکانسی نوع او 

ناـــودار تغییـــرات ، (. در ادامـــهب4نظـــر گرفـــت )شـــکل 

سازند قــم نشــان   چینه نگاریای در مجاورت ستون  رخساره

ن سازندهای قرمــز بعد از ناپیوستگی فرسایشی بی   دهد کهمی

سطد آب دریا از ابتدای ی در  یک روند افزایش  زیرین و قم،

 های ساقند رس  ر  رش میر  مطالعهمد  رسی ی پیشنها ی  رای  یالی : 11شکل 

 



 185    در شمال غرب زنجان سازند قم شناسی و محیط رسوبیریزدیرینه 

 

که   شودمشاهده می  (18)ناونه شااره    متری  54تا    سازند قم

توان بــه عنــوان دســته های این محدوده را میمجاوعه توالی

 . ( در نظر گرفتTSTرونده )رخساره پیش 

 آب دریــا  رویپــیش بیشــینه  ســطد  عنــوان    بــاکه    افقدر این  

(MFS)  ،ــه  شــناور دارانروزندر نظــر گرفتــه شــده اســت ب

که ســبب   طوری  به  دنگردمشاهده میای  میزان قابل ملحظه

 چنــدبــا    شــناور  دارانروزنتشکیل رخساره وکستون حاوی  

 متــری(  59)  20ناونه شااره  سطد آب از  .  اندشده  ستبرامتر  

که   دهدیروند کاهشی از خود نشان م  دوباره  تا انتهای برش

توان بــه عنــوان دســته رخســاره تــراز بــاال این محدوده را می

(HSTدر نظــر گرفــت ). ــوالی در تــرین رخســاره  رفــاکم ت

 دارانروزنســبز و  هــایمــورد مطالعــه کــه رنــی از جلبــک

سازند قــم  انتهاییهای در بخش   ،زی با پوسته تیره استکف

قابل ملحظه   ستبراو قبل از نهشته شدن سازند قرمز باالیی با  

مرز بین سازند قم و سازند قرمز باالیی را   .تشکیل شده است

دریــایی را از خــود نشــان    رفاییط کم  های محکه رخساره

 SB typeتوان به عنوان مرز سکانسی نــوع دوم )دهد میمی

II(.ت4)شکل   ( در نظر گرفت  

سطد آب دریا با توجــه بــه ســن نسبی  این افزایش و کاهش  

 نشــانگرتوانــد  ر توالی مورد مطالعــه احتاــاالً مــیسازند قم د

گواری ایــن در طو  رســوبیک سکانس رسوبی رده سوم  

. (10  )شــکل  ررب زنجــان باشــد  های شاا سازند در بخش 

نگاری سکانسی صورت در مطالعات چینهاست    اکرالزم به  

بر روی سازند قم در برش الگــو واقــع در کــوه گرفته توسط 

ــاره ــیان و) بیچ ــاران دانش ــته(1387 ،هاک ــرای نهش ــای ، ب ه

ــن ســازند یــک ســکانس رســوبی رده ســوم  بوردیگــالین ای

( در نظــر گرفتــه شــده اســت کــه 6)سکانس رسوبی شــااره  

مشابه با ســکانس رســوبی معرفــی شــده بــرای ســازند قــم در 

 باشد. این پژوهش می در  منطقه مورد مطالعه

 

 گیریننیجه

آباد وســتای انــدر  جنــوبچینــه شناســی  ند قــم در بــرش  ساز

ــه  ی زنجــانعلیــا ــر متشــکل از  168 ســتبرایب هــای توالیمت

آهکهــای متوســط تــا ســنگ  آهــک رســی و  ســنگ  مارنی،  

دگرشیبی بــر روی با  و  باشد که به طور ناپیوسته  الیه میستبر

ــارهتوالی ــه هــای ق ــرین و ب ــگ ســازند قرمــز زی ای قرمــز رن

ســازند تخریبی  ـ    تبخیری  هایصورت ناگهانی در زیر توالی

شناســی بــر مطالعــات دیرینه قرمز بــاالیی قــرار گرفتــه اســت.

گونــه از  23بــه شناســایی  میکروســکپینــازک  مقــاطعروی 

ــیل منجــر  دارانروزن ــترش فس ــر اســاس گس ــه ب ــد ک گردی

 ایــن  ســن در طو  سازند،  Borelis melo curdicaشاخص 
ای بوردیگالین تعیین گردید. مطالعــات ریزرخســاره  هاتوالی

گردیــد کــه منجــر ریزرخساره  6به تفکیک ها  ناونه  بر روی

 SMF 18, 16, 7, 5, 3ای اســتاندارد هرخســارهریزمعــاد  

در مجاوع محیط رسوبی شلف کربناتــه را بــرای   وباشند  می

ــورد مطالعــه مشــخص می ــن ســازند در بــرش م  کننــد.ای

 چینـــه نگـــاریطـــو  ســـتون  ها درتغییـــرات ریزرخســـاره

یش نسبی سطد آب دریا از ابتــدا نشان دهنده یک روند افزا

از اواســط تــا انتهــای بــرش  یتا اواسط بــرش و رونــد کاهشــ 

در مجاوع مشخص کننده یک سکانس رسوبی باشد که  می

 باشد.های مورد مطالعه میرده سوم برای توالی
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 و مطالعــات اداره. نئــو نـ  حوضــه رســوبی زاگــرس پــرمین  میکروســکپیزیســتی  های. رخســاره1388 ،ح. ،بهرامی زاده ســجادی
 .ص 622 ،ایران نفت  ملی شرکت  ،فاکتشا مدیریت  ، ئوسیای و  شناسی  زمین   تحقیقات

. آبادبســتانـ  گواری و لیتواستراتیگرافی سازند قم در ناحیه میانــه، مد  رسوبها. ریزرخساره1394  ،فیضی ا.  ،م.  ،ا.، لیاقت  ،بخشی

 .39-19 :21  زمین،  دانش   هایپژوهش 

ر محیط رسوبی سازند قم در منطقه چنار )شــاا  و تفسی   ها. بررسی ریز رخساره1388  ،ح.  ،ا. و وزیری مقدم  ،ا.، صفری  ،بهفروزی

 .152-143 :2  ،رسوبی  هایرخسارهررب کاشان(. 

، محیط رسوبی و چینه نگــاری سکانســی ســازند قــم در بــرش ســطحی هارخساره. ریز1395  ،ح.م.  ،آدابی  ،ع.  ،م.، صادقی  ،جللی

 .102-83 :39، لنامه زمین شناسی ایرانفصشرن سیاه کوه )جنوب گرمسار(. 

نگاری و محــیط رســوبی ســازند قــم در بــرش تلــن کــوه، جنــوب . زیست چینــه1395  ،ر.  ،اهری پورح.    ،س.م.، رامه  ،حسینی نژاد

 .116-101 :7 ،رسوب شناسی کاربردیباختری سانان. 

ـ   . میکروفاســیس و محــیط رســوبی ســازند قــم در منطقــه خورآبــاد1389  ،س.  ،رحاانیــان  ،م.  ،ک.، سهرابی ملیوســفی  ،خاکسار

 .61-51: 12،شناسی و محیط زیستفصلنامه علای پژوهشی زمین ورجون.  

سازند قم بر اساس فرامینیفرا پلنکتیک و بنتیــک در بــرش کلتکــه،  های. تعیین محیط دیرینه نهشته1392  ،م.  ،اخلقی،  ج.  ،دانشیان

 .158-151 صص،  دانشگاه شهید بهشتی ،هفدهاین هاایش انجان زمین شناسی ایرانجنوب ررب ماه نشان. 

شاا  رربی سیاه کــوه، واقــع  های. پالئواکولو ی روزن بران سازند قم در برش قصر بهرام، دامنه1387  ،م.  ،درخشانی  ،ج.  ،دانشیان

 .16-1: (1) 30  ،مجله پژوهشی دانشگاه اصفهاندر جنوب گرمسار. 

یــه. نیک سازند قم در جزیــره قیــون دارــی دریاچــه اروم. گسترش چینه شناسی فرامینیفرای بنتو1384  ،ا.  ،سعیدی مهر  ،ج.  ،دانشیان

 .420-429  صص  ،دانشگاه تربیت معلم تهران، ین هاایش انجان زمین شناسی ایراننها

شناسی فرامینیفرهای بنتونیک سازند قــم در بــرش کهلــو پــایین، رــرب ســاوه. . مطالعه گسترش چینه1384 ،ه. ،یزدانی ،ج.  ،دانشیان

 .250-246 صص  ،دانشگاه تربیت معلم تهران، شناسی ایرانن ین هاایش انجان زمی نها

نگاری سکانســی ســازند قــم در . ریزرخساره، محــیط رســوبی و چینــه1396  ، .  ،رمضانی دانا  ،ا.  ،ج.، اسدی مهااندوستی  ،دانشیان

 .43-23 :41، فصلنامه زمین شناسی ایرانبرش ده ناک، شاا  شرن گرمسار. 

های ســازند نگاری سکانسی نهشــتههای سنگی و چینه. آنالیز رخساره1388  ،م.  ،جللی  ،ع.  ،ایان دوستد.،    ،ج.، باربانی  ،دانشیان

 .100-96 صص ،دانشگاه فردوسی مشهد ،هاایش انجان دیرینه شناسی ایران  سومین باختر سلطانیه.  قم در جنوب  

سازند قــم در شــاا  خــاور مــاه نشــان.  هایینه نهشته. زیست چینه نگاری و محیط دیر1389  ،م.  ،اخلقی  ،م.  ،ج.، شهرابی  ،دانشیان

 .50-45 :76  ،مجله علوم زمین 

ی ســازند قــم در ناحیــه الگــو )بــرش کــوه هاچینه نگاری سکانســی نهشــته.  1387  ،ع.  ،قاسای،  ح.  ،ح.، خلج  ،ج.، مصدن  ،دانشیان

 . 54-19: 34،  فهانمجله پژوهشی علوم پایه دانشگاه اص. مرکزیبیچاره( در جنوب شرن قم، شاا  ایران 

رســوبی ســازند قــم در ناحیــه قهــرود )جنــوب  هایو محیط ها. بررسی ریز رخساره1389 ،ح. ،وزیری مقدم  ،ا.  ،ر.، صفری  ،دهقان

 .73-60 :3،  دانش زمین   هایمجله پژوهش کاشان(.  
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 ،ناسـی و اکتـشافات معـدنی کـشورسـازمان زمـین شزمین شناسـی ایـران: الیگوسـن، میوسـن و پلیوسـن.  .  1373،  .رحیم زاده، ف

 ص.311

های سازند قم در منطقــه قاچقــای، شناسی و ریزرخساره. چینه1395  ،ع.  ،رحاانی  ،ا.  ،م.، زهدی  ،ش.، میرزایی عطاآبادی  ،عالیپور

 .190ص   ،دانشگاه پیام نور طبس ، هاایش انجان دیرینه شناسی ایرانیازدهاین  جنوب زنجان.  
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Introduction 

Qom Formation carbonate succession unconformably deposited over the red clastic layers of Lower Red 

Formation after the Eocene tectonic movements in Iran (Berberian & King, 1981; Rahimzadeh, 1994). The 

type area of the Qom Formation is located in the South East of Qom city. Qom Formation has been divided 

into six members in the type area (Furrer & Soder, 1955). Based on biostratigraphic studies, Eocene to 

Middle Miocene age has been proposed for the Qom Formation (Bozorgnia, 1966; Dozy, 1944; Furrer & 

Soder, 1955; Jaafari, 1963; Zhu et al., 2007). Later studies by (Daneshian & Aftabi, 2010; Daneshian et al., 

2008; Ruter et al., 2009) show Oligocene – Miocene age for this Formation. Sedimentological studies in 

different sections show carbonate shelves and ramps in different locations. So, to biostratigraphy and 

sedimentary environment reconstruction of Qom Formation, one stratigraphic section has been sampled in 

the North West of Zanjan.  

 

Geological setting  

The studied section is located in the North West of Zanjan near And-Abad village. To access the area, we 

can follow the main road of Zanjan to the Mahneshan. Geological coordination of the studied section is: E 

47ᴼ 59՜ 10.77ؘ ؘ    N 36ᴼ 48՜ 08.54ؘ ؘ. In the studied section, we can see the F member of the Qom formation that 

created the heights of the area. The And-Abad village is located on the Upper Red Formation in this area. 

Qom Formation in this area overlies the Lower Red Formation (with the angular unconformity boundary) 

and underlies the Upper Red formation (with the sharp stratigraphic boundary).  

 

Material and methods  

Fifty-three thin sections have been prepared from 168 meters of carbonate layer related to the Qom 

Formation. We used Adams & Bourgeois (1967) and Leoblich & Tappan (1988) for our biostratigraphic 

studies. The microfacies studies and reconstruction of the sedimentary environment have been done based on 

Flugel (2010), and sequence stratigraphy studies carried out according to Van Wagoner et al. (1988). 23 

species of foraminifera and 6 microfacies groups have been identified using a transmitted light microscope.  

 

Discussion 

Biostratigraphic studies lead to the identification of 23 foraminifera species: Borelis melo curdica, Textularia 

sp., Amphistegina sp., Schelumbergerina sp., Quinquloculina sp., Sphaaerogypsina globulus, Pyrgo sp., 

Dendritina rangi, Ammonia beccarii, peneroplis thomasi, Meandropsina anahensis, Meandropsina irnica, 

Triloculina trigonula, Orbulina sp., Bolivina sp., Operculina complanata , Globigerinoides sp., Globigerina 

praebulloides, Triloculina tricarinata, Elphidium sp., Rotalia viennotti, Asterigerina rotula, Archaias 

kirkukensis. The total range zone of the Borelis melo curdica index species shows Burdigalian age in many 

studies such as (Adams & Bourgeois, 1967; Ehrenberg et al., 2007; Laursen et al., 2009). In this study, the 

first occurrence datum (FOD) of this species can be seen at the base of the section from the lowermost part 

of the Qom Formation layers and the last occurrence datum of this species is located at the top of the section. 

So we can propose the Burdigalian age for all studies layers of the Qom Formation in this section. 

Microfacies analysis leads to the identification of 6 different microfacies as follow: 1- Grainestone-packstone 

with small benthic foraminifera, 2- Floatstone-rudestone with benthic foraminifera and red algae, 3- 

Wackstone-packstone with peloid, small benthic foraminifera, and sand particles, 4- Boundstone with coral, 

5- Wackstone with planktonic foraminifer, 6- Packstone-grainstone with benthic foraminifera. These facies 

are related to the platform interior, platform margin, and slope and toe of slope parts of the carbonate shelf. 
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Sequence stratigraphic studies is led to identifying one depositional sequence (3rd order) with one sequence 

boundary type I and one sequence boundary type II. Relative sea-level changes curve and the stratigraphic 

log show one transgressive-regressive trend during all sections.  

 

Conclusion 

To biostratigraphy, microfacies, sedimentary environment, and sequence stratigraphy analysis, one 

stratigraphic section related to the Qom Formation has been sampled in the North West of the Zanjan. All 53 

thin sections have been investigated based on microfacies and fossil contents. 23 foraminifera species have 

been identified. Based on the total range zone of the Borelis melo curdica index species, Bourdigalian age 

has been proposed for the studied layers. 6 different microfacies have been identified that show interior 

platform to lower slope areas of a carbonate platform as a sedimentary environment of the studied samples. 

On depositional sequence has been determined based on microfacies analysis that shows one transgressive-

regressive trend during all sections. 
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