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گزارش نقشه زمين شناسي 1:100000
برگه شماره  - 6761جام
جغرافيا و ریخت شناسي

ﻮر

ورقه  1:100،000جام به شماره  6761در خاور شهرستان سمنان واقع است .این ناحيه از نقطه نظر مختصات
جغرافيائي ميان طول خاوری ' 53º 30' -54º 00و عرض شمالي' 35º،30' - 36º 00جای گرفته و از نظر تقسيمات
کشوری در استان سمنان قرار دارد .روستاهای با اهميت در بخش جنوبي این ناحيه عبارتند از جام ،شيحاب،

ﮐﺸ

دورهير ،نائيک چاشتخوران ،عطاری و در بخش شمالي آن روستاهای کنز ،آبخوری ،بارون آباد ،پرپا ،ویراب،
ترخستان ،سم طالقان ،خليالن ،گرم کش ،گرد کال ،رسم رودبار ،گوشواره وصح .افزون بر روستاهای نام برده شم ار

ﻌﺪ

ﻧﻰ

زیادی کالته یا مزرعه و آغل گوسفند در نقاط مختلف منطقه مورد بررسي نيز وجود دارد .بخشي از راه آسفالته
تهران -مشهد که سمن ان را به دامغان متصل مي کند ،از بخش جنوب باختری این ورقه وارد ناحيه شده و از بخش
شمال خاوری آن بيرون مي رود .راه آهن تهران  -م شهد ميان ایستگاههای سمنان ،مياندره ،آب گرم ،گرداب و هفت

ﺘﺸ
ﺎﻓﺎ
تﻣ

خوان از جنوب این ناحيه مي گذرد .افزون بر دو راه اصلي باال راههای آسفالته فرعي دیگری نيز در منطقه مورد
بررسي وجود دارند ،که عبارتند از :راه آسفالته شهميرزاد به پوالد محله ،راه آسفالته ای ک ه راه تهران مشهد را به
روستای آبخوری متصل مي کند و راه آسفالته سمنان به ایستگاه راه آهن آبگرم .راههای شوسه ناحيه عبارتند از راه
م عدن سنگ مرمریت دریان که این معدن را به راه آسفالته تهران مشهد متصل مي کند ،راه آبخوری به ایستگاه راه
آهن گرداب و از آنجا به راه آسفالته سمنان به چاه شيرین و حسيسان ،راه معدن سيليس الرستانه و راه معدن آهن

و اﮐ

هميرد .یکي دیگر از راههای شوسه این ناحيه راه آبادی قوشه به تویه و درواز است ،که در گوشه شمال خاوری
ناحيه قرار دارد .بلندترین نقطه ناحيه چکاد کوه گلورد با بلندی  2983متر است .کوه شرف با بلندی  2223متر ،کوه

ﺷﻨﺎ

ﺳﻰ

صيدوا با بلندی  2600متر و کوه وزرم با بلندی  2743متر از جمله کوههائي هستند ،که در بخش شمالي و شمال
باخت ری منطقه مورد بررسي وجود دارند .این کوهها بوسيله دشت بلند جماران از کوههای مرکزی جدا مي گردد.
کوههای مرکزی خود بوسيله دشت بلند هميرد به دو بخش خاوری و باختری تقسيم مي شود .کوههای ب خش

ﯿﻦ

باختری عبارتند از کوههای قرنتول و نمرد که آبراهه آنها به رودخانه دریان مي پيوندد .از دیگر کوههای بخش
باختری کوه پيغمبران با بلندی  2466متر ،کوه نائينک با بلندای  2250متر کوه وردیمک با بلندای  2340متر
است .بخش خاوری شامل کوههای معصوم زاده با بلندی  2200متر ،کوه بز با بلندی  2300متر ،پنج کوه ،کوه وطن

زﻣ

و کوه کمر تخت مي باشند .دشت آ ب گرم رشته کوههای مرکزی را از کوههای جنوبي -شامل کوه رزاقي با بلندی
 1570متر ،کوه عرشه با بلندی  1739متر ،کوه افغان با بلندی  1630متر و کوه کاهدان با بلندی  1912متر جدا

ﺎزﻣ

ﺎن

مي کند .بطور کلي بلندی کوهها از شمال به جنوب ناحيه کاهش مي یابد .از نظر وضعيت آب و هوائ ي ،منطقه مورد
بررسي را مي توان به سه بخش شمالي ،مرکزی و جنوبي تقسيم نمود .بخش شمالي بعلت بلندی نسبي زیاد دارای
آب و هوای کوهستاني است و در چراگاههای آن اهالي به دامداری مشغولند ،بخش مرکزی دارای بارندگي کم و

ﺳ

هوایي نسبتا گرم است و اهالي این بخش بيشتر به کشاورزی و دامداری مشغول ند .پرجمعيت ترین محل این ناحيه
شهرک آبخوری با حدود  400نفر جمعيت است ،که دو قنات یکي آب شيرین و دیگری آب لب شور دارد .بخش

جنوبي بدليل نزدیکي به دشت کویر مرکزی آب و هوایي گرم و خشک دارد ،ودر چند مزرعه این بخش تنها یک الي
دو خانوار زندگي مي کنند.
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زمين شناسي

زمين شناسي ناحيه جام شامل پالئوژئوگرافي (پارینه جغرافي) ،چينه شناسي ،سنگهای آذرین ،تکتونيک و زمين
شناسي اقتصادی است ،که بشرح زیر خالصه مي گردد.
پالئوژئوگرافی

از دیدگاه پارینه جغرافي ناحيه جام چنان ویژگي دارد ،که مي توان دو بخش مختلف در آن تشخي ص داد .بخشي که
در شمال باختری ناحيه قرار گرفته ،بنام منطقه  )Zone A( Aپيوسته با کوههای البرز است .بخش دیگر که در

ﮐﺸ
ﻮر

جنوب خاوری قرار گرفته منطقه  )Zone B( Bنام گرفته و پيوسته با کوههای ایران مرکزی است .ا ین دو بخش با
گسلي بنام گسل عطاری ،از یکدیگر جدا مي شوند .بطور کلي کهنترین نهشته ها که سراسر ناحيه جام را فراگرفته
وابسته به کامبرین است .دوره رسوبگذاری در محيط دریایي و ساحلي بوده و موید آن وجود نهشته های ستبری از

ﻌﺪ
ﻧﻰ

ماسه سنگ ،کربنات کلسيم و منيزیم مي باشد .گونه رسوبها نشان مي دهد دریائي که در این زما ن ناحيه جام را
فراگرفته بوده ،کم ژرفا و بي گمان گرم بوده است.

تﻣ

از کامبرین باالئي بویژه در زمان اردویسين ،رسوبهای کربناتي بتدریج جای خود را به رسوبهای آواری داده ،که آنها
نيز در دریایي گرم و کم ژرفا نهشته شده است .این تغيير تدریجي درگونه رسوبها مربوط به باال آمدن تدریجي و
برجسته شدن خشکي هایي است ،که پيرامون حوضه دریایي را فراگرفته بوده است .بطور کلي اختالف ستبرا ميان

ﺸ
ﺎﻓﺎ

رسوبهای کامبرین باال -اردویسين را مي توان وابسته به عملکرد گسل عطاری دانست .زیرا رسوبهای کامبرین باالیي
– اردویسين منطقه  1300 Bمتر ستبرا دارد ،در صورتيکه همين رسوبها با رخساره ای مشابه ،در منطقه  Aستبرایي

و
اﮐﺘ

برابر  500متر دارند.
در زمان سيلورین و دونين زیرین اختالف آشکار پالئوژئوگرافي (پارینه جغرافي) ميان دو منطقه  Aو Bوجود دارد،
زیرا در منطقه  Bکه وابسته به ایران مرکزی است -حدود  400متر آهک ،ماسه سنگ و شيل وابسته به سيلورین و

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

 730متر ماسه سنگ ،شيل ،دولوميت و گچ وابسته به دونين زیرین دیده مي شود .در حاليکه چنين رسوباتي در
منطقه  Aکه وابسته به رشته جبال البرز است -وجود ندارند.
چنانچه موضوع دقيق تر مورد تجزیه و تحليل قرار گيرد مالحظه مي گردد ،که آهکهای مارني و شيل های کامبرین
باالیي -اردویسين منطقه  Bاز آغاز سيلوری ن سرشار از عناصر آواری شده ،سپس در دوره دونين زیرین بطور کلي
جای خود را به رسوبهای آواری داده است .این تغييرات رخساره ای در راستای قایم وابسته به حرکات خشکي زایي

زﻣﯿ

بسوی باال است ،که در زماني ميان کامبرین – اردویسين و سيلورین رخ داده و همين حرکات باعث از آب بيرون
ماندن نواحي شمال باختری گسل عطاری (منطقه  )Aشده است.

ﺳ
ﺎ زﻣ
ﺎن

پيشروی دریا از ابتدای دونين مياني آغاز شده و در دونين باالئي به اوج خود رسيده است .رسوبهای آهکي دونين
مياني و باالیي در منطقه  Bگسترده تر است .در سيلورین و دونين زیرین نيز بعلت نقش پالئوژئوگرافي گسل
عطاری ،منطقه  Aاز آب بيرون بوده و در این منطقه رسوبهای دونين باالیي و کربونيفر زیرین م ستقيما بر روی

رسوبهای کامبرین باالیي -ا ردویسين جای گرفته اند .کربونيفر مياني و باالیي در هيچ کجا از منطقه جام دیده نشده
و این نبود را مي توان وابسته به حرکات خشکي زایي دانست .در منطقه جام رسوبهای پرمين با یک سری ماسه
سنگ و شيل آغاز مي شود .این رسوبها که تقریبا منشا آواری دارند ،نشانگر برگشت دریا مي باشند .روی آنها را یک
سری آهک در منطقه  Aو یک سری دولوميت در منطقه  Bپوشانده است و با این ردیف آهکي و دولوميتي دوران
اول پایان مي یابد.

هيچگونه دگرشيبي زاویه ای ميان رسوبهای دوران اول و دوم دیده نمي شود ،ولي یک نبود چينه ای -که با الیه
های رس کائولينيت دار و افق هائي از التریت مشخص مي شود -ميان این دو دوران وجود دارد.
از آغاز تریاس باالیي تغيير اساسي در رسوبگذاری دیده مي شود و رسوبهای کربناتي تریاس زیرین ومياني -که دارای
رخساره شيميایي و دریایي هستند -جای خود را به ماسه سنگ و شيل تریاس باالیي ب ا رخساره آواری مي دهند.
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این تغيير کلي در رسوبگذاری را ميتوان وابسته به حرکات تکتونيکي دانست ،که در زماني ميان تریاس مياني و
باالئي روی داده و دگرشيبي حقيقي را ميان رسوبهای تریاس باالیي و الیه های کهنتر پدید آورده است.
از دیدگاه رخساره ای ،تشکيالت تریاس باال ئي و لياس در منطقه جام تفاوت چنداني ندارند و هر دو ازنهشته های
رسي ماسه ای و شيلي درست شده اند .این همانندی رخساره ای نشانگر برابری شرائط رسوبگذاری در تریاس باالئي

ﮐﺸ
ﻮر

و لياس است.
نبود الیه های آهکي ،کمبود فسيل های جانوری و وجود الیه های ذغال سنگي همراه با فسيل های گياهي در
تشکيالت لياس زیرین و مياني متشکل از سنگهای شيلي و ماسه ای – ثابت مي کند ،این رسوبها از گونه رسوبهای
حوضه های کرانه ایست ،که در کناره های هموار و خيلي کم ژرف قاره رسوب مي کنند.
بودن الیه های کنگلومرا درون تشکيالت لياس ،بيانگر باالزدگي های متناوب خشکي زایي مي باشد .از لياس باالئ ي

ﻌﺪ
ﻧﻰ

حوض ه رسوبگذاری ژرفتر شده و رسوبهای دریایي لياس باالئي بر روی لياس زیرین و مياني جای گرفته است .گمان
ميرود ژرف شدگي حوضه رسوبگذاری ،در منطقه  Aزودتر از منطقه  Bانجام گرفته است .زیرا آمونيت های دیده
شده در ریز ترین الیه های منطقه  Aسني برابر توآرسين مياني دارند ،در حاليکه آمونيت های گردآوری شده از

تﻣ

ریزترین الیه های منطقه  Bسن آلنين مياني ( )Midle Aalnianمي باشد.
رژیم دریایي که در زمان لياس باالیي وجود داشته ،در زمان دوگر نيز با یک ایست رسوبگذاری در قاعده با ژئو تتيس

ﺸ
ﺎﻓﺎ

باالیي ادامه پيدا مي کند .فعاليت گسل عطاری باعث اختالف رسوبگذاری ميان منطقه  Aو  Bدر زمان دوگر
ميگردد.
بودن رسوبهای پالژیک در منطقه  Aمشخص ميکند در زمان دوگر این ناحيه را دریایي نسبتاً ژ رف مي پوشانده و

و
اﮐﺘ

این دریا به دریایي پيوسته بوده که البرز را فراگرفته بوده است ،ولي در منطقه  Bرخسار ه اواری زمان دوگر بيانگر
بودن دریائي در این منطقه است که با دریایي ایران مرکزی پيوسته و بشدت کم ژرفا و در حال فرو نشيني بوده

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

است.
در سراسر زمان ژوراسيک باالیي منطقه  Aدر آب بوده ،زیرا در این بخش رسوبهای آهکهای مارني شامل آمونيتهای
فراوان دیده ميشود .این رخساره نشانگر بودن دریائي ژرف و باز ميباشد .در پایان ژوراسيک باالیي یا بطور دقيق
باالیي به بعد پيدایي رخساره های دولوميتي ،کمبود آمونيت و گسترش جلبک ها بيانگر کم شدن ژرفای دریا در این
بخش است .این کم ژرفا شد ن در پایان منجر به بيرون آمدن این منطقه از آب در کرتاسه زیرین مي گردد.

زﻣﯿ

در اواخر ژوراسيک و کرتاسه حرکات کوهزایي مهمي باعث ایجاد دگرشيبي ميان آهکهای اوربيتولين دار کرتاسه
زیرین الیه های کهنتر در منطقه  Bشده اند .در همين زمان منطقه  Aاز آب بيرون بوده ،زیرا در آنجا هيچگونه
رسوبي وابسته به کرتاسه زیرین دیده نشده و کرتاسه باالیي مستقيماً روی تشکيالت ژوراسيک پوشانده است.

ﺳ
ﺎ زﻣ
ﺎن

پس از پایان رسوبگذاری کرتاسه زیرین ،در منطقه  Bدراواخر آلبين پسروی آب روی داده ،که در س نومانين منجر به
بيرون آمدن کامل منطقه از آب گردیده است .در تورونين این پيشروی دوباره دریا روی داده و پس از این پيشروی

است ،که فعاليت گسل عطاری نيز متوقف گشته است؛ زیرا ر سوبهای پالئوژن و نئوژن موجود در هر دو ب خش  Aو B

رخساره ای همانند دارند .در آغاز ائوسن بودن رسوبهای کنگلومرائ ي که با دگرشيبي بر روی الیه های کهنتر جا
گرفتهاند ،بيانگر حرکات کوهزائي است ،که مي تواند وابسته به فاز کوهزایي برابر معادل الرامي باشد .فسيل های گرد
آوری شده در ر سوبهای کنگلومرائي ،بيانگر پيشروی دریا در ابيرزین هستند.
در زمان ائوسن مياني یا دقيقتر در لوسيس زیرین و بخشهایي از لوسيس باالیي ،منطقه خام را دریایي کم ژرفا با

کمي نابرجا پوشانده بوده است .نابرجایي کف دریا را بودن جریان های آتشفشاني تایيد مي کند .در لوسيس باالیي
شاید هم در آغاز ائوسن باالیي فعاليت آتشفشاني متوقف شده ولي رسوب گذاری و فرونشيني هنوز ادامه داشته است.
زیرا رسوبهای بيشتر ائوسن باالیي که بطور متناوب از مارن ،ماسه سنگ و کنگلومرا درست شده در ناحيه وجود
دارند .بالخره بودن الیه های گچي در بخش های باالیي این سری بيانگر پسروی و کم شدن ژرفای دریا در اواخر
لوسيس است ،ولي این پسر وی باعث بيرون آمدن ناحيه از آب ميان لوسيس و ائوسن باالیي شده است ،زیرا
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رسوبهای بخش پایيني ؟؟؟؟ که از کنگلومرا ،ماسه سنگ و مارن ماسه ای درست شده خود نشان دهنده یک
پيشروی جدید مي باشد.
در آغاز اليگوسن که رسوبهای آن ادامه رسوبگذاری ؟؟؟؟؟ ميباشد یک مرحله رسوبگذاری آهکي دیده ميشود که
نشان دهنده ای کوچک در پي دایش رسوبهای دریایي است در اواسط اليگوسن از ژرفای دریا کم شده و در آ ن رسوب

ﮐﺸ
ﻮر

های ماسه سنگي  ،مارن و گچ پيدایش یافته است .این شرایط کتاب اندازه ای کوالیي است  ،بيانگر بيرون آمدن
سرتاسر منطقه جام از آب است .در اواخر این دوره ،در یک حوضه خيلي کم ژرفا رسوبهای متناوب دریائي و مردابي
و رودخانهایي ردیفهایي از ماسه سنگ ،مارن و کنگلومرای قرمز را درست کردهاند.
پيشروی دریا بار دیگر با رسوبهای سازند قم آغاز مي گردد .این پيشروی در سراسر منطقه خام همزمان نيست .زیرا
این پيشروی در جنوب منطقه ،مربوط به پایان اليگوسن در شمال مربوط به بوردیگالين است .از این رو چنين

ﻌﺪ
ﻧﻰ

پنداشته مي شود ،که پيشروی دریا از سوی جنوب به شمال یا بطور دقيقتر از سوی جنوب خاوری به شمال بوده
است.
در زمان ميو پليوسن نهشتههای ماسه سنگي ،رسي ،کنگلومرائي و گچي درست شده ،که این رسوبهاروی سازند غم

تﻣ

را پوشاندهاند .بالخره نوترین رسوبها وابسته به پليو  -پليستوسن هستند ،که با دگرشيبي بر روی الیه های ک هنتر
جای گرفتهاند.

ﺸ
ﺎﻓﺎ

چينه شناسي

سری چينه ای را نهشته هائي به ستبرای حدود  12.000متر ساخته است ،که از کامبرین پيشين با کواترنری در
ردیف جای گرفتهاند.

و
اﮐﺘ

کامبرین پیشین

در ناحيه جام کامبرین پيشين شامل سازندهای سلطانيه ،تاروت ،زاگون و اللون تنها در بخشهای شمالي ناحيه

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

مورد بررسي ،یعني در منطقه Aبرونزد دارد  .پيدایش هسته ت اقدیس ميالکوه در دولوميت های سلطانيه است ،که
ستبرای آنها در این ناحيه معلوم نيست .یال جنوبي تاقدیس ميالکوه را سازندهای تاروت  ،زاگون و ال لون مي سازد ،
که ستبرای آنها در این ناحيه بترتيب حدود  300 ،200و  500متر بر آورده شده است.
سازنده باروت با ردیف هایي از :شيل های قرمز ميکا دار ،دولوميت و آهکهای سياهرنگ ،
سازنده زاگون :از شيلهای قرمز ارغواني ميکا دار و سازند الزم از ماسه سنگهای آرکوری قرمز رنگ درست شده است.

زﻣﯿ

در این ناحيه سازند ميال  -که برش الگوی آن نيز در همين ناحيه اندازه گيری شده  -با واسطه یک ماسه سنگ
کوارتزیتي صورتي سفيد رنگ بر روی سازند اللون جایي گرفته است.
کامبرین میانی ،باالیی و اردویسین

ﺳ
ﺎ زﻣ
ﺎن

در ناحيه جام رسوبهای کامبرین مياني ،باالیي و اردویسين در دو منطقه  Aو  Bستبرای مختلفي دارد ،آن چنان که
در منطقه  Aکه وابسته به کوههای البرز از این نهشته ها  500متر ستبرا دارد.

سازند ميال در ناحيه جام افزون بر ميال کوه در چکاد کوه پيغمبران نيز بروننزد دارد .رخساره سازند ميال در کوه
پيغمبران ،بدليل نزدیکي با برش الگوی این سازند در ميالکوه همانندی کاملي یکدیگر دارند ،با این ت فاوت که ع ضو
 5این سازند  -که همان شيل های اردویسين است  -بدليل موقعيت تکتو نيکي در کوه پيغمبران وجود ندارد .این
عضو در نقشه جام بنام سازند لشکرک معرفي شده است.
نهشته های کامبرین مياني،باالیي و اردویسين در منطقه  Bبخشي بنام دولوميت وطن نامگذاری شده ،که اردولوميت
های سياه رنگ همراه با گچ و سنگهای آتش فشاني پيدایش یافته است .بخشي دیگر آهک و شيل وطن ناميده شده ،
که از شيل و آهک گرهکد ار پيدایش یافته است .این نهشته ها در حدود  1300متر ستبرا دارد.
از روی فسيل های یافت شده در کوه پيغمبران و ميال کوه واقع در زون  Aو سریهای وطن واقع در زون  Bاین
نهشته ها را به سن کامبرین مياني  -کامبرین باالیي و اردویسين ميدانند.
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سیلورین

دومين زیرین :رسول های سيلورین و دونين زیرین ناحيه جام که سری بر کوه ناميده شده ،از سه سازند متمایز از
یکدیگر تشکيل شده است این سازند ها از پایين به باال عبارتند از:
 سازند برکوه شامل ردیف هایي از آهک ماسه ای قرمز ،ماسه سنگ ،شيل و البيهای ولکانيکي که  600م تر ستبرادارد و با سازنده نيور در نواحي اربکوه و شيرگشت سنجيده شده است.
 سازند پادهات با ردیف هایي از ماسه سنگ کوارتزیتي قرمز رنگ و شيرهای ميکا دار به ستبرای  400م تر پيدایشیافته که در بخشهای باالیي آن ردیفهایي از دولوميت و گچ نيز دیده ميشود.

ها بدليل اینکه منطقه  Aدر این زمان از آب بيرون بوده در این منطقه برونزد ندارند.

ﻌﺪ
ﻧﻰ

دونین میانی ،باالیی و کربونیفر زیرین

ﮐﺸ
ﻮر

 سازند سيبزار که از د ولوميت خاکستری تيره تا زرد به ستبرای  135متر پيدایش یافته است .س تبرای این سهسازند بر روی هم حدود  1100متر است ،که همگي در منطقه  -Bوابسته به ایران مرکزی  -برونزد دارند .این نهشته

در منطقه  -Bوابسته با ایران مرکزی  -دونين مياني و باالیي بسيار گسترده تر است .دونين مياني بتدریج و بي

تﻣ

هيچگونه نبود چينه ای  ،بر روی نهشته های دونين زیرین جای دارد .از دیدگاه ليتولوژی و فسي ل های یافت شده در
رسوبهای وابسته به دونين مياني و باالیي ،مي توان گفت این رسوبها کام الً همانند سازند بهرام در ناحيه شرقي ایران

ﺸ
ﺎﻓﺎ

است.
بنابراین نهشتههای دونين مياني و باالیي ناحيه جام در زون  Bبا سازند بهرام سنجيده شده و بهمان نام نيز
نامگذاری شده است.

و
اﮐﺘ

این نهشته ها را در ناحيه جا مي توان در نيره کوه ،کوه رضا آباد ،کوه شوراب و پنج کوه مورد شناسایي قرار داد .سن
این سازند را از روی فسيل های یافت شده در آن ایفلين تا فامنين در نظر ميگيرند .در منطقه  Aکه به کوههای

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

البرز پيوسته است و در شمال باختری گس ل عطاری جای دارد 230متر ماسه سنگ ،شيل ،آهک و آهک مارني
سازندهای جيرود و مبارک در کوههای البرز سنجيده شده است .چنين ب نظر ميرسد در منطقه  Aدومين باالیي که
بخش از سازند جيرود را شامل ميشود ،با یک نبود چينه ای بر روی سازند ميال جای داشته باشد .این نبوده فرع
حرکات خشکي زایي است و هيچگونه دگرشيبي زاویه ای ميان این دو سازند در کوه پيغمبران  -واقع در منطقه - A
وجود ندارد.
پرمین

زﻣﯿ

در ناحيه جام پرمين در هر دو منطقه  Aو  Bبرونزد دارد .در منطقه یا بخشي که ازنظر واحدهای زمين ساختي
وابسته به ایران مرکزی است ،رسوبهای ماسه سنگي برابر سازند درود بر روی افق های مختلف سازند بهرام جای

ﺳ
ﺎ زﻣ
ﺎن

گرفته است.
در منطقه  Aسازند دورود بر روی سازند مبارک جای دارد .که در کوه شوراب  -در منطقه - Bاین واحد با ضخامت

 65متر بر روی آهک های فامنين مي نشيند.
سازند روته در ورق جام تنها در منطقه  Aبرونزد دارد و در کوه مندلي -کوه کوچکي در بخش شمال باختری منطقه
مورد مطالعه  -قابل دیدن است .برای سازند روته در کوه مندلي حدود  200متر اندازه گيری شده ،که بسوی کوه
پيغمبران ستبرای آن کاهش یافته و به حدود  70متر ميرسد.
از روی فسيل های یافت شده در این آهک ها سن پرمين مياني تا باالیي را برای این سازند در نظر مي گيرند.
سازند جمال که در زون  Bبرونزد دارد ،از آهک های سياه رنگ و دولوميت پيدایش یافته است .ستبرای این سازن ده
در کوه رضا آباد حدود  360متر است و در قلف کوه ،چکل سياه و کوه لور نيز دیده مي شود .در نواحي یاد شده این
سازند و بر روی ماسه سنگهایي جای گرفته که گمان مي رود برابر ماسه سنگ های حوض دو راه و یا دورود هستند.
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تریاس زیرین و میانی

تریاس زیرین و مياني در بخش شمال باختری گسل عطاری وابسته به کوههای البرز از نظر رخساره کامالً همانند
سازند اليکا مي باشد .در دامنههای جنوبي کوه پيغمبران دولوميت ها و آهک های ورميکولر (کرمدار) وابسته به
تریاس زیرین و مياني با واسطه کوارتزیت خاکستری رنگي ،بطور کامالً هم شيب بر روی آهک های تيره رنگ سازند
روته جای گرفته است .ستبرای سازند اليکاه در این ناحيه حدود  240متر اندازه گيری شده است .سازند اليکاه در
دامنههای جنوبي ميالکوه برونزد دارد همچنين این سازند در کوه قرنتول هسته یک تاقدیس را درست کرده است.
آهک های ورميکولر (کرمدار) که بخ ش زیرین سازند اليکاه را درست کرده در این منطقه برونزد ندارد و تنها بخش

ﮐﺸ
ﻮر

باالیي آن را که در اولویت های زرد رنگ است ،ميتوان دید .در زون -Bوابسته به ایران مرکزی -بنظر ميرسد که
فرسایش پيش از تریاس باالئي ،بيشتر نهشته های وابسته به تریاس زیرین و مياني را از ميان برده باشد زیرا

ﻌﺪ
ﻧﻰ

نهشته های تریاس باالیي و لياس مستقيماً رسوبهای دولوميتي و آهکي پرمين و در پاره ای موارد دولوميت های
معادل سازنده شتری را پوشانده است.
تریاس باالیی -لیاس

تﻣ

با آغاز تریاس باالیي تغييرات عمدهای در رخساره های رسوبي پيش آمده ،آن سان که بر روی آهک ها و دولوميت
های وابسته به تریاس زیرین و مياني از نوع دریایي ،نهشتههای جای ميگيرد ،که از آهک های ماسه ای از ماسه

ﺸ
ﺎﻓﺎ

سنگ و شيل و با رخساره قاره ای است .این تغييرات رخساره ای از نهشته های دریایي به نهشته های کم و بيش
آواری ،فرع حرکات کوهزایي پيشين ( )Early Kimmerianاست .در منطقه  Aاین رخساره آوای سازند شمشک را
تشکيل ميدهد و حدود  600متر ستبرا دارد .در این بخش از ناحيه جام سازند شمشک بيشتر از ماسه سنگ و شيل

و
اﮐﺘ

خاکستری متمایل به سبز درست شده و بطور هم شيب با واسطه یک افق التریت و بوکسيت باستبرای اندک تا 10
متر بر روی سازند اليکا جای گرفته است .در منطقه  Bاز ناحيه جام ستبرای سازند شمشک حدود  1000متر است ،

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

که در قاعده آن چند الیه آهک ماسه ای -دارای فسيل های وابسته به تریاس باالیي -نيز یافت شده است .در این
بخش از ناحيه جام از نظر تقسيمات زمين شناسي وابسته واحد زمين ساختي ایران مرکزی است ،سازنده شمشک با
نبود چينه ا ی بر روی سازند جمال جای گرفته و خود به طور هم شيب به وسيله ماسه سنگهای سازند بغمشاه
پوشيده شده است .در سازند شمشک در ناحيه جام الیههای ذغالي نيز وجود دارد ،که در حوالي دهکده جام و بارون
آباد در گذشته از آنها بهره برداری مي شده است .در زون  Bاین سازند را ميتوان در دامنه باختری کوه رضاآباد و در

زﻣﯿ

دامنه شمالي کوه پربا بررسي کرد.
در کوه اشم و نزدیکي های ایستگاه الرستان  -کمي بيرون از ناحيه مورد بررسي  -درون سازند شمشک الیهها و
عدسي هایي از کنگلومرا های سيليسي وجود دارد که برای مصارف صنعتي قابل استفاده است و هم اکنون برای

ﺳ
ﺎ زﻣ
ﺎن

عمليات اکتشافي و استخراجي از این کنگلومرا ،هم مشغول راهسازی مي باشند .با توجه به بررسيهای فسيل
شناسي انجام گرفته در ناحيه جام ،سن سازند شمشک به ویژه در زون  Bاز تریاس باالیي (نورین) آغاز و تا
باژویسين زیرین ادامه ميیابد.
ژوراسیک میانی

پس از پایان حرکات کوهزایي کيمرین مياني ( )Lufianکه در اواخر با ژوسين زیرین روی داده است .دریای وابسته

به با ژوسين باالیي پيشروی را آغاز ميکند و نهشته هایي بيشتر از نوع دریایي را بر روی سطح فرسایش یافته و
هوازده رسوبات پسرونده با ژوسين زیرین مينشاند .بطور کلي ژوراسيک مياني در ناحيه جام شامل سازندهای
دليچای ،پروده ،و نغمشاه است.
سازنده دليجای تنها در زون  Aبرونزد دارد و ستبرای آن از  230تا  300متر است .این سازند بيشتر از آه ک های
مارني همراه با ميان الیه هایي از مارن های گچد ار ساخته شده است .بهترین برونزد این سازند را در کوههای شرف،
نمردوصبدوا مي توان دید .این سازند در شمال کوه نمرد با یک سطح فرسایش یافته و هوا زیاد بر روی سازند
شمشک جای گرفته .وجود هم شيب و بتدریج به آهک های سازند دالر تبدیل مي شود .با توجه به فسيل های یافت
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شده ،سن ا ین سازند را با ژوسين باالیي تا کالوس مياني تعيين کردهاند .سازند پروده تنها در منطقه  Bوجود دارد و
از  90متر آهک های ماسه ای و کنگلومرایي ساخته شده ،که جدا کننده سازنده شيمشک از سازند بغمشاه است.
سازند ب غمشاه نيز در ناحيه جام تنها در زون  Bبرونزد دارد .بخش زیرین سازند از شيل های آهکي و بخش فوقاني
آن از ماسه سنگ ساخته شده است .ستبرای آن حدود  500متر است ،که هم شيب بر روی سازند پروده و گاهي

ﮐﺸ
ﻮر

مستقيماً بر روی سازند شمشک مينشيند.
سن این سازمان با توجه به آمونيت های موجود باتونين باالیي تا کالوین باالیي تعيين شده است .بخش باالیي این
سازند به صورت دگر شيب به وسيله آهک های کرتاسه زیر ین پوشيده مي شود.
ژوراسیک باالیی

ژوراسيک باالیي در جنوب خاوری ناحيه مورد بررسي  -وابسته به کوههای ایران مرکزی -وجود ندارد .همچنان که

ﻌﺪ
ﻧﻰ

گفته شد کرتاسه زیرین با دگرشيبي بر روی نهشته های وابسته به ژوراسيک مياني جای گرفته است .چن ين بنظر
ميرسد رسوبهای وابسته به ژوراسيک باالیي در زون  Bبه دليل نبودن دریای ژوراسيک باالیي بوده باشد .زیرا در
بسياری جای های دیگر ایران مرکزی نيز همانند زون  Bنهشته های وابسته به ژوراسيک باالیي دیده نمي شود .در

تﻣ

بخش شمال باختری ناحيه جام  -وابسته به کوه های البرز  -ژوراسيک باالیي از آهک های خوب الیه بندی شده تا
توده ای ساخته شده ،که از نظر رخساره و سن کامالً شبيه آهک های سازند الر مي باشند .ستبرای سازند در ناحيه

ﺸ
ﺎﻓﺎ

جام حداکثر تا  800متر ميرسد برو نزد آنها در کوه های آب شرف  ،نمرد ،صيدوا و رضا آباد مي توان دید .این سازند
بتدریج بر روی سازند دليجای جای گرفته و خود گاهي با آهک های وابسته به کرتاسه باالیي پوشيده ميشود .آه ک
های توده ای این سازند در دامنه جنوبي کوه آب شرف کمي بلورین شده و از آن سنگ های ساختماني استخراج مي

و
اﮐﺘ

نمایند.
با توجه به آمونيت های گردآوری شده در این سازند سن آهک های الر در ناحيه جام آکسفوردین تا تيتونين تعيين

کرتاسه

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

شده است.
ولي در برخي نواحي سن آهک های الر کرتاسه خصوصاً نئوکومين را نيز شامل مي گردد (م.محمدی)
در ناحيه جام همانند بيشتر جایهای دیگر ایران ،کوهزایي کيمرین پسين (  )Late Kimmerianباعث به وجود آمدن
دگرش يبي در قاعده رسوبهای کرتاسه زیرین شده است .اغلب در قاعده ا ین پيشروی که بيشتر همراه با دگرشيبي

زﻣﯿ

زاویه ای است ،افق هایي از ماسه سنگ و کنگلومرا نيز دیده مي شود .در ناحيه جام تنها در زون  Bرسوبهای کرتاسه
زیرین برونزد دارد ،در زون  Aکرتاسه باالیي مستقيماً بر روی نهشته های کهنتر بویژه سازندهای شمشک و الر ج ای
گرفته است .در زون  Bکرتاسه زیرین از حدود  500متر آه ک و شيل ساخته شده ،که بنام آهک های پریا و شيلهای

ﺳ
ﺎ زﻣ
ﺎن

عمدوان نامگذاری شده است .
آهک های پریا از حدود  250متر آهک های اوربيتولين دار درست شده .بر روی آهک های پریا حدود  150تا 200
متر شيل های آمونيت دار جای دارد ،که به نام شيلهای عمدوان ناميده شده است .سن آهک های پریا از روی
اوربيتولين ها و آپسين و سن شيل های عمدوان با توجه به بودن آمونيت های فراوان در آن ،آلبين تشخيص داده
شده است .بر روی شيل های عمدوان در زون  Bو آهک های گلوکنيت دار س نومانين و سپس آهک ها و آهک های
مارني و ماسه سنگي تورونين زیرین ،تور ونين باالیي ،کنياسين و کامپانين به ستبرای حدود  450متر جای گرفته
است .گمان مي رود در این نواحي نهشته های وابسته به ماستریشتين در اثر فرسایش بيش از پالئوسن و ائوسن از

ميان رفته باشد.
کرتاسه باالیي در زون  Aمستقيماً بر روی نوشته های کهن تر از کرتاسه زیرین  -مانند سازندهای شمشک و الر -
جای ميگيرد .در این زون از قدیم به جدید سنگ آهک های دولوميتي ( ،)K5cآهک و مارن ( ،)K5bردیفهای ماسه
سنگ و آهک مارني ( )K5و ماسه سنگ های آهکي ( )K5dسازندهای اصلي کرتاسه باالیي را تشکيل ميدهند.
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ترشیری

همانند بيشتر جایهای دیگر ایران ،حرکات کوهزایي برابر الرامين ناحيه جام را نيز تحت تاثير خود قرار داده است ،
آن سان که رسوبهای ترشيری با دیگر شيب ي زاویه ای و با کنگلومرای قاعده بر روی سنگهای کهن تر جای گرفته
است .در ناحيه جام چهار مجموعه ليتولوژی کامال متفاوت در زمان ائوسن و آغاز اليگوسن درخور تشخيص است.
این چهار مجموعه از پایين به باال عبارتند از مجموعه کنگلومرایي ،و آهکي به سن ائوسن و احتماالً بخش های
باالیي پالئوسن ،رادیوهای از توف و شيل همراه با ميان الیه هایي از سنگ های آتش فشاني و ماسه سنگي ،ردیف
هایي از مارن ،ماسه سنگ و کنگلومرا به سن ائوسن مياني و باالخره ردیف هایي از مارن و توقفهای سبز همراه ب ا

ﮐﺸ
ﻮر

ميان الیه هایي از آهک و گچ به سن ائوسن باالیي و اليگوسن پایيني.
ائوسن و احتماالً بخش های باالیي پالئوسن ( )Efبا  700متر کنگلومرا با عناصر متفاوت و ماسه سنگهای آهکي آغاز

ﻌﺪ
ﻧﻰ

ميشود ،که ميتواند هم ار ز سازند فجن باشد .بر روی این کنگلومرا حدود  50تا  100متر آهک ماسه ای همراه با
نولوميت های وابسته به ائوسن زیرین جای گرفته است (  .)Enاین آهک ها هم ارز سازند زیارت است .برای این واحد
به تدریج یک سری به ستبرای حدود  1600متر شامل ردیف هایي از ماسه سنگ ( ،)Eslالو های آندزیتي و توف

تﻣ

( ،)Evrشيل های سياهرنگ یکنواخت (  )Eshردیفهایي از شيل و سنگ های آتشفشاني ( ،)Evshتوف های داسيتي
( )Evdو ریوليتي ( )Evrو سنگهای آتش فشاني ( )Evجای گرفته است .این سری از نظر موقعيت چينه ای و کم و

ﺸ
ﺎﻓﺎ

بيش ترکيب سنگ شناختي هم ارز سازند کرج سنجيده شده است.
این ردیف در ناحيه جام بتدریج با ردیف هایي از مارن گچ دار ،کنگلومرا و ماسه سنگ ( )Emبه ستبرای حدود
 1500متر پوشيده ميشود ،که به نام مارن دوزهير نامگذاری شده است .گاهي در بخشهای زیرین ،مياني و باالیي

و
اﮐﺘ

این ردیف ها ،افقهای کنگلومرایي چنان ستبرایي دارد ،که ميتوان آنها را به طور جداگانه برداشت نمود .بر پایه
بررسي های فسيل شناسي انجام شده در این ردیف ها ،سن ائوسن مياني برای آن تعيين شده است .بر روی مارن

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

دوزهير و ردیف هایي حدود  400متر از مارن های سبز  ،آبي و کرم و توفهای سبز و سفيد ( )Eorجای گرفته است ،
که اغلب همراه با یک الیه آهک نولوميت دار ( )nو یک الیه گچ ( )gمي باشد .این ردیف ها در ناحيه جام توف های
رزاقي نامگذاری شده است .با توجه به نولوميت های موجود در الیه آهکي سن توفهای رزاقي ائوسن باالیي
(پریانویس) و احتماالً بخشهای زیرین اليگو سن تعيين شده است.
کنگلومرای اليگوسن ( )Omlدر ناحيه جامه هم ارز سازند قرمز زیرین ( )L.R.Fاست که رخساره آواری و مردابي

زﻣﯿ

دارد .این سازمان بيشتر از کنگلومرا ،ماسه سنگ و عدسي هایي از گچ درست شده و در همه موارد برای توقف های
رزاقي ( )Eorجای گرفته است .این کنگلومرا که تنها در نواحي جنوبي ناحيه مورد بررسي برونزد دارد ،هيچگاه بر
روی الیه های کهنتر از توفهای رزاقي نمي نشيند .اليگوسن پایاني و ميوسن (  )Omqدر ناحيه جام با سازند قم در

ﺳ
ﺎ زﻣ
ﺎن

جایهای دیگر ایران زنجير شده است .این سازند کنگلومرا های سازند قرمز زیرین را با ناپيوستگي هم شيب و
سازندهای کهنتر از آن را با ناپيوستگي دگرشيب ميپوشاند .سازند هم در ناحيه جام بيشتر از آهک های سفيد رنگ ،

آهک های مارني و مارن های سبز روشن و خاکستری ساخته شده و بطور متوسط حدود  500متر ستبرا دارد.
چنين بنظر ميرسد که پيشروی دریایي که نه شته های سازند قم را در ناحيه جام از خود برجای مي نهاده است ،از
جنوب خاوری بسوی شمال و شمال خاوری بوده است ،زیرا الیه های زیرین سازند در ناودیس آبگرم ( واقع در جنوب

ناحيه) اليگوسن قرمز باالیي ،در حوالي ایستگاه گرداب اکي تانين و در حوالي روستای عطاری حد واسط اليگوسن
باالیي و ميوسن تعيين شده است .سازند قرمز باالیي ( )U.R.Fدر شمال و جنوب ناحيه مورد بررسي ،رخساره کام الً
یکنواختي ن دارد که در بخش شمالي ناحيه جام (جنوب روستای عطاری) سازند قرمز باالیي  380متر ستبرا دارد ،که
هم شيب و به تدریج بر روی سازنده هم جای گرفته است .در بخش شمالي ،این سازند از دو واحد متفاوت از یکدیگر
تشکيل ميشود .یک سوم بخش زیرین با ردیف هایي از کنگلومرا و مارن های قرمز رنگ درست شده ( )MIدر
صورتيکه بخش باالیي از مارن های ماسه ای قرمز رنگ همراه با افق های نازکي از گچ ميسازد ( .)M2سن این
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سازند با توجه به موقعيت چينه ای آن ميوسن باالیي تا پليوسن زیرین تا این تعيين شده است .در ناحيه جام
نهشتههای جوانتر از ميوسن باالیي و پليوسن زیرین ( )U.R.Fاز پایين به باال شامل واحدهای زیر مي باشد:
 ردیفهایي از مارن ،کنگلومرا و رسهای ماسه دار ( )Plکه سن احتمالي پليوسن برای آن در نظر گرفته شده است. -ردیف هایي از کنگلومرا ،ماسه سنگ آهکي و رس ( ،)Qplکه در برخي نواحي به دو بخش کامالً متمایز از یکدیگر

ﮐﺸ
ﻮر

– کنگلومرا ( )Cدر زیر و رسهای ماسهای ( )aدر باال مي توان آنرا جدا کرد.
 دشتهای آبرفتي کهن (  )Qt1که به تراس های بلند ،متوسط و کوتاه قابل جدا کردن است. دشتهای آبرفتي (  ،)Qt2مخلوط های افکنه ،رسوبهای رودخانهای ( )Qalو دشت های رسي.سنگ های آذرین

سنگ های آذرین ناحيه را بيشتر سنگهای آتشفشاني و هيپوولکانيک تشکيل ميدهد و عم الً سنگهای پلونوئيک در

ﻌﺪ
ﻧﻰ

ناحيه برونزد چنداني ندارد به طور کلي سنگهای آذرین بخشهای بزرگي از ورقه  1:100.000جام را پر کرده و مي
توان آنها را به سه دسته تقسيم کرد:
 -سنگ های آذرین موجود در کوه وطن و بزکوه که بيشتر از دیاباز ،ميکرودیوریت و تراکي اندزیت درست شده و

تﻣ

سن آنها احتماالً پالئوزوئيک است.
 -سنگ های موجود در حوالي دهکده جام که بيشتر از نوع دیاباز و سن آنها احتماالً ائوسن است.

ﺸ
ﺎﻓﺎ

 باالخره سنگ های آذرین موجود در کوه های خيبر آباد و ردیمک و چاه محمد (عرب ناحيه) که بيشتر آنها از نو عآتشفشان های زیردریایي و همراه با رسوبهای وابسته به ائوسن است.
دیاباز ها و ميکرودیوریت های کوه وطن دارای بافت افيتيک هستند و کانيهای اصلي آن دزین و البرادوریت اصل این

و
اﮐﺘ

پالژیوکالزها گاهي به سيرسيت و کلسيت تبدیل شدهاند .کاني های دیگر این سنگ عبارتند از پيروکسن های
مونوکلينيک (ارزیت) و کمي بيوتيت .کاني های فرعي آن آپاتيت و اکسيدهای آهن است ،که در متن سنگ برنگ

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

تيره مي باشد.
ميکرودیوریت ها بافت ميکروگرونو دارد و کانيهای فراوان آن پالژیوکالز هایي است که بيشتر ب ه کلریت تبدیل
شدهاند کاني های اصل ي این سنگ ها عبارتند از اليگوکالز ،آندزیت بيوتيت .کاني های فرعي آن سریسيت ،کلسيت ،
کلریت و اپيدیت و اکسيده آهن است .تراکي آندزیت ها همراه با سازند بزکوه (سيلورین) به فاصله کمي در خاور
ناحيه مورد بررسي در دامنه کوهي به نام بزکوه برونزد دارد .سن این تراکي آندزیت ها احتماالً سيلورین است.

زﻣﯿ

فعاليت های آتشفشاني ترشيری در ناحيه جام محدود به ائوسن مياني است و به طور کلي بخش بزرگي از تشکيل
دهنده های سازند کرج را در این ناحيه سنگ های آتشفشاني درست ميکند .توف های سبز رزاقي به سن ائوسن
پایاني و اليگوسن آغازی فرآورده فعاليت آتشفشان هائي ،بيرون از ناحيه جام است .سنگ های ولکانيکي ائوسن

ﺳ
ﺎ زﻣ
ﺎن

بيشتر از نوع آندزیت ،تراکي آندزیت همراه با پيروکسن ،آگلومرا ،توف های داسيتي و ریوليتي است.
آندزیت ها بيشتر پور فيریتيک و دارای بلورهای اوژیت و اليوین است .تراکي آندزیت ها نيز بيشتر ساخت پو ر

فيری تيک دارد و بلورهای اصلي آنها عبارت است از آندزیت که بيشتر پورفيریتيک و دارای بلورهای ا وژیت و اليوین
است تراکي آندزیت ها نيز بيشتر از ساخت پر فيریتيک دارد و گروه های اصلي آنها عبارت است از :آندزین که بيشتر
به سریسيت و کلسيت تبدیل شده است پيرامون آبادیهای بهشتي ،سول درو و عطاری سينيت توده هایي از دیوریت

پيروکسن دار و سينيت دیده ميشود .این دیوریت پيروکسن دار که به گابرو نيز شبيه است ،بافت هلوکریستالين و
پورفيریتيک دارد و کانيهای آن عبارت است از آن دزین ،اوژیت ،کوارتز ،اپيدوت ،اسفن و کلسيت .در زیر دگرشيب ي
سازند قم در شمال آبادی عطاری سينيت وجود دارد و دارای بافت هلوکریستالين همراه با کاني های بزرگ آنورتوز
است .آلبيت در این سنگ به سریسيت و کلسيت تبدیل شده است.
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تکتونيک و زمين ساخت

به طوری که در بخش پارینه جغرافي عنوان شد ،ناحيه جام دارای خصوصياتي است ،که در آن ميتوان دو واحد
زمين ساختي مختلف را تشخيص داد .بخشي که در شمال باختری ناحيه مورد بررسي قرار گرفته ،از نظر سرگذشت
زمين شناسي و شيوه چين خوردگي از واحد زمين ساختي البرز پيروی مي نماید .در صورتي که بخشي که در
جنوب خاوری این ناحيه جای دارد ،وابسته به واحد زمين ساختي ایران مرکزی و دارای ویژگي های این واحد ا ست.
این دو بخش را گسلي بزرگ با شيب حدود  80درجه در سوی جنوب از یکدیگر متمایز مي کند .این گسل در ناحيه

ﮐﺸ
ﻮر

جام به نام گسل عطاری ناميده شده و حد پالوژئوگرافي (پارینه جغرافي) و مرز جدا کننده کوههای البرز از ایران
مرکزی در ناحيه جام به شمار مي آید و آخرین حرکات آن راست گرد مي باشد .به طور کلي فاز هایي که ناحيه جام
را در هر دو زون  Aو  Bتحت تأثير قرار داده عبارت است از:

ﻌﺪ
ﻧﻰ

فاز تکتونيکي برابر هرسين ( - )Hercynianاین فاز در قاعده سازند دورود قرار دارد و به صورت خشکي زایي است.
فاز برابر کيمرین پيشين (  - )Early Kimmerianاین فاز در ناحيه جام با دگرشيبي خفيف ميان سازند شمشک (که
قاعده آن سني برابر نورین دارد) و الیههای کهنتر بویژه رسانههای پرمين قابل تشخيص است.

تﻣ

فاز کي مرین مياني ( - )Middle Kimmerianاین فاز مانند نقاط دیگر ایران ميان باژوسين زیرین (که رخساره

ﺸ
ﺎﻓﺎ

پسروند دارد و بخش باالیي سازند شمشک را پدید آورده) و باژوسين باالیي (که رخساره پيشرونده دارد و قواعد
سازنده دليجای را پدید آورده) قابل تشخيص است.
فاز برابر کيمين پسين (  - )Late Kimmerianاین فاز در قاعده نه شته های وابسته به کرتاسه زیرین جای دارد و در
ناحيه جام با دیگر شيبي زاویهای ميان آهکهای بدولين ( )Bedulianو سازند بغمشاه همراه با کنگلومرای قاعده قابل

و
اﮐﺘ

تشخيص است.
فاز برابر اتریشي ( - )Austrianفاز کوهزایي اتریشي در قاعده کرتاسه باالیي قرار دارد و در ناحيه جام با قر ار گرفتن

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

ماسه سنگهای کلوکونيتي سنومانين بر روی شيب های آلب ين مشخص ميشود .در این ناحيه این فاز با چين
خوردگي همراه نيست ،بلکه به صورت خشکي ضایع عمل نموده است.
فاز برابر الرا ميد ( - )laramianدر پ ایان کرتاسه باالیي و در آغاز ائوسن ،کوهزایي آراميد با ناحيه جام را به شدت
تحت تاثير خود قرار داده است و این کوهزایي با جای گرفتن کنگلومراهای سازند فجن با دگرشيبي زاویه ای بر روی

زﻣﯿ

تشکيالت کرتاسه باالیي و کهن تر مشخص ميشود.
افزون بر فازهای کوهزایي و خشکي زایي یاد شده و فازهای کوهزایي پيش از نهشتههای اليگوسن پایاني ،ميوسن
(سازند قم) ،پليوسن و کواترنری در ناحيه جام شناسایي شده است.

ﺳ
ﺎ زﻣ
ﺎن

به طور کلي روند کوهها که در راستای محورهای چين خوردگي است ،در زون  Aخاوری  -باختری است .حال آنکه
در زون  Bبه استثنایي بخش های جنوبي آن ،کوهها دارای روندی شمال ،شمال خاوری – جنوب  ،جنوب باختری ت ا
شمالي  -جنوبي است .چين خوردگي ها و گسله های عمده این ناحيه به ترتيب در زون  Aو زون  Bعبارتند از:
گسل عطاری که مرز پالئوژئوگرافي ميان البرز و کوه های ایران مرکزی در ناحيه جام در نظر گرفته شده است .این
گسل راستای شمال خاوری جنوب باختری و شيبي حدود  80درجه بسوی جنوب دارد .طول قابل دیدن آن حدود

 25کيلومتر است که در دو سو در زیر دشت سمنان و دشت شوته پنهان مي شود .نقش و عملکرد این گسل در
بحث پالئوژئوگرافي به تفصيل آمده است.
در زون  Aگسل پيغمبران و ناودیس نمرد قابل ذکر است .پيغمبران یکي از گسل های اصلي زون  Aدر منطقه جام
است ،که در شمال کوه پيغمبران بطور  20کيلومتر و با راستای تقریبا خاوری  -باختری جای گرفته است .نسبت
این گسل  70درجه به سوی جنوب است .این گسل سازند ميال را در همسایگي نهشتههای نئوژن قرار ميدهد.
نوترین این گسل در نهشتههای نئوژن قابل دیدن است .و فعاليت موثر از آن تاکنون در ناحيه جام شناسایي نشده
است.
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سازمان زمين شناسي و اکتشافات معدني کشور
در زون  Bگسلهای بالينک ،خان ،معصوم زاده و لوز وجود دارد ،که همگي در راستای شمال ،شمال خاوری جنوب ،
جنوب باختری دارد .چين خوردگي های عمده این عبارت است :از ناودیس های آب گرم و پریا که اولي راستای
خاوری باختری و دومي راستای شمال  -شمال خاوری ،جنوب  -جنوب باختری دارد .تاقدیس های عمده این زون
عبارتند از :تاقدیس سوراب و تاقدیس لوز – خليالن.
زمين شناسي اقتصادی

ﮐﺸ
ﻮر

الیه های ر سوبي و سنگ های آذرین در ناحيه جام ،گاهي دارای منابع معدني است ،که عبارت است از سنگهای
ساختماني ،ذغال سنگ ،آهن ،سرب ،مس ،باریتين ،بيتونيت و نسور.
آهک های دونين و پرمين و آهک های ژوراسيک باالیي از نظر سنگ های ساختماني و ترشيری قابل توجه است.
هم اکنون از سنگ های سازند الر در دامنه جنوبي کوه آب شرف ،سنگهای ساختماني استخراج مي شود که بنام

ﻌﺪ
ﻧﻰ

معدن سنگ مرمریت دریان شهرت دارد.
الیه های زغال سنگ موجود در الیه شيلي و ماسه سنگي سازند شمشک با ذخایر محدود در حوالي روستاهای جام
و بارون آباد و ترخستان از جمل ه منابع سوختي ناحيه مورد بررسي به شمار ميآید.

تﻣ

اکسيد آهن با ذخيره قابل توجه به معيار متوسط  45تا  50درصد  Feدر روستای همبرد همراه با ماسه سنگهای
دونين ،یکي دیگر از منابع معدني ناحيه جام به شمار مي رود.

ﺸ
ﺎﻓﺎ

رگه های نازک سرب در آهکهای ژوراسيک باالیي در کوه رضاآب اد و غالف کو وجود دارد که در گذشته از آنها
بهرهبرداری مي شده ،ولي هم اکنون به دليل باال بودن هزینه های استخراج و ذخيره ناچيز تعطيل شده است.
ان دیس های مس در روستای سوکان ،کوه لور ،و کوه وطن و شمال خاوری دوزهير دیده شده است  .رگه های نازک

و
اﮐﺘ

باریتين در نزدیکي ایستگاه راه آهن گرداب ،روستای ویر اب ،روستای شيخا ب و روستای هم برد در درون
شکستگيها وجود دارد ،که هيچکدام از آنها به دليل ذخيره کم اقتصادی نيست.

ﺳ
ﺎ زﻣ
ﺎن

زﻣﯿ

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

منابع معدني دیگر این ناحيه عبارت است از بيتونيت واقع در  5کيلومتری جنوب ایستگاه راه آهن گرداب و التریت و
بوکسيت موجود در قاعده سازند شمشک.
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