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گزارش نقشه زمین شناسی 1:100.000
برگه شماره  – 7051انار
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محدوده برگه انار عمدتا منطقه مسطح با ارتفاع  1390تا  1700متر ارتفاع از سطح دریا مي باشد .در بخش شمال
شرقي منطقه دارای برجتگي های مالیمي بوده (از قبيل کوه بدبخت) و تنها در نواحي شمالي برگه مناطق
کوهستاني دیده مي شود و بلندترین قله مربوط است به کوه تزرج.
بخش عمده ناحيه به وسيله رودخانه نمکي زهکشي شده است .زهکشي آن از نوع موازی و در بستر مسطح بوده و
کانال ها های زهکشي عمد بر مسير اصلي رودخانه مي باشند .مهمترین زهکش های این منطقه "دهنه انار" و
"دهنه بياز" مي باشند.
آبادی ها و مناطق تجمع عمدتا در اطراف انار و بياز مي باشد که در شمال شرق جاده اصلي رفسنجان  -انار  -یزد
واقع شده است .روستاهای کوچکتری در نواحي جنوب غرب منطقه و در نزدیکي تزرج در آبادی دهنه انار واقع شده
است.
راه اصلي ارتباطي جاده آسفالته رفسنجان  -بياز  -انار مي باشد که در زمان برداشت عکس هوایي منطقه این جاده
وجود نداشته و مسيری که در روی عکس و در زمان تصویربرداری وایي وجود دارد امروزه رها شده است .در منطقه
مسطح منطقه جاده و مسيرهای قابل رانندگي وجود دارد.
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بخش عمده ی مناطق مرتفع و کوهستاني در نواحي جنوبي به همراه ارتفاعات کوه بدبخت در جنوب شرقي متشکل
از تشکيالت سنگي کرتاسه باال مي باشند .سن سنومانين برای پایين ترین بخش بيرون زده این واحد و سن کلي
کرتاسه باالیي (احتماال تا سنونين) که برای کل واحد در نظر گرفته مي شود ،به وسيله بقایای Pithonella ovalis,
 ،P.sp., cf. eponides, Calciphaerula cf. innominiata, Stomiosphaera sphaericaبرخي گونه های
 Gedbergellaو  cyroidina ،Heterohelixتایيد شده است .مرز ميان کرتاسه باالیي و فليش ائوسن هميشه قابل
شناسایي نبوده و در برخي نواحي کرتاسه دیده مي شود و در برخي نواحي دیگر فليش ائوسن.
در نواحي جنوبي منطقه ،فليش کرتاسه باالیي شامل کالکارانایت های بسيار ریز دانه ،بيواسپاریت ،ساب گری واک
های بسيار ریز دانه و مارن مي باشد .سنگ های درشت دانه معموال در این ناحيه وجود ندارند .الیه بندی تدریجي
هم به ندرت به چشم مي خورد و در توربيدایتي ها ميان الیه هایي از الميناسيون های افقي و الیه بندی های
جریاني دیده مي شوند .سطوح زیرین توربيدایتي ها ساختارهای رسوبي با خاستگاه مکانيکي از خود نشان ميدهند.
در منطقه کوه بدبخت ،فليش کرتاسه باالیي با بيواسپاریت ریز دانه تا متوسط دانه به رنگ خاکستری تيره دیده مي
شود که اندکي نيز دگرگون شده است .عالوه بر این ساب گری واک های ریز دانه (شدیدا کلسيتي شده) و مارن در
این منطقه وجود دارد .روسوبات توربيدایتي نازک الیه بوده که عموما حاوی ميان الیه های  bو  cاست که ميان الیه
 cبه کمک الميناسيون های حلقویي که به خوبي قابل رویت مي باشند و همچنين الميناسيون های موجي مشخص
مي شود .بيواسپاریت ها الميناسيون های افقي به خوبي قابل مشاهده دارند .تمام این رسوبات در رسوبات ریز
جانوری غني بوده که عمده آنها نيز حفره زیستي پر شده از اسپاریت و ميکریت دارند.
کنگلومرای کرمان تنها در قسمت شمال شرقي برگه در ناودیس کوه بدبخت دیده مي شود .این کنگلومراها بصورت
ناپيوسته بر روی فليش کرتاسه باال قرار گرفته و خود با ولکانيک های ائوسن مياني پوشيده مي شود .ضخامت آن
تنها در حدود  100متر بوده و به صورت توده ای یا نازک الیه رخنمون دارند .ابعاد و گردشدگي دانه های آن متغير
بوده و از حدود  2تا  100سانتي متر مي باشد .بزرگترین و گرد شده ترین آنها ذرات در حد ریگ ( )Pubbleو بلوک
های از سنگ آهک رودیستي مي باشد .قطعات فليش های زیرین زاویه دار مي باشند و ترکيب این ذرات بسيار
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متنوع بوده و هيچگونه ذرات آتشفشاني در آنها دیده نمي شود .زمينه این تشکيالت نيز با توجه به کالکارانایت های
ماسه ای ،از نظر کيفيت بسيار متنوع مي باشد.
در جنوب شرقي منطقه ،در نزدیکي قدرت آباد قسمتي به صورت مجزا به عنوان فليش های ائوسن وجود دارد.
اگرچه احتمال این وجود دارد که اقال برخي از این تشکيالت مرتبط با فليش های ائوسن مي باشند اما این تطابق
بصورت کامل به اثبات نرسيده است .آثار ميکروفسيلي جانوری در این الیه ها به شکل رسوبات مجددا نهشته شده
کرتاسه باالیي مي باشند اما پدیده هایي از آنها دیده مي شود که مشابهت فراواني به فليش های ائوسن دارند.
کنگلومراهای ائوسن تنها در گوشه ی چنوب شرقي منطقه یافت شده اند و از قطعات فليش و ذرات پراکنده سنگ
آهک که حاوی نوموليت و آلوئولينا مي باشند ،است.
توالي ولکانيکي  -رسوبي ائوسن در قسمت جنوب غربي منطقه مورد مطالعه شکل گرفته است .این مجموعه را مي
توان به سه بخش تقسيم نمود .پایين ترین بخش آن که قسمتي از آن در نقشه نمایش داده شده است و به عنوان
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واحد یک شناخته مي شود و با کنگلومرا آغاز شده که جریان گدازه ای کميابي با ترکيب تراکي آندزیت  -بازالتي را

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

و
اﮐﺘ

ﺸ
ﺎﻓﺎ

تﻣ

به همراه خود دارد .در حوالي تزرج کنگلوراها با یک توالي دیگر پوشانيده مي شوند که در هيچ ناحيه دیگر قابل
شناسایي نمي باشند .پایين ترین واحد با حدود  30متر ضخامت ماسه سنگ های کوارتزی بوده که به عنوان یک
الیه شاخص مي توان از آن استفاده نمود .بر روی این الیه  200متر ضخامت از توف های آندزیتي خاکستری تيره و
تقریبا  100متر توف آندزیتي با ميان الیه ای نازک سنگ آهک پوشيده شده است .بر روی این واحد افق ناپيوسته از
سنگ آهک های زرد رنگ نوموليتي با ضخامتي در حدود چندین متر و بسيار نازک دیده مي شود که حاوی فسيل
های زیر مي باشندTextularia, Miliolidae, Acervulina(?) cf. vermicularis, Sphaerogypsina, Nummulites .
 aturicus, N. cf. saipanensis, N. cf.strictus,و  N. cf. fabianiکه به سن ائوسن مي باشند .این سنگ آهک ها با
فليش ادامه داده مي شوند که با ترکيب سنگ شناسي ساده تر عمدتا حاوی کالکارانایت ریزدانه و یا گری واک های
فلدسپاتي آهکي مي باشد .در ردیف های توربيدایتي ،بهترین ميان الیه ها  bو  cمي باشد که الميناسيون موجي و
مورب دارند .سطوح زیرین الیه ساختمان های رسوبي متعددی با خاستگاه های مکانيکي وجود دارد که از قبيل
قالب ناوداني ،قالب شيار ،براش کست و قالب های برخوردی به همراه قالب ناوداني پرشده که عمدتا بزرگ ابعاد
هستند نشانه های زیستي بسيار متنوع ،بسيار بزرگ و از انواع مختلف مي باشند (، Palaeobullia،Paleophycus
.)Cosmoraphe
توربيدایتي های جریاني نيز در دیده شده است که ضخامتي در حدود  3متر داشته و متشکل از گری واک های
فلدسپاتي  -آهکي درشت دانه مي باشد .این گری واک ها به همراه خرده های آتشفشاني و سنگ های پلت دار از

ﺳ
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زﻣﯿ

سری های خودشان مي باشند .در آرنيات ها ميکرفسيل ها فراوان هستند اما عمدتا بصورت حمل مجدد و یا مجددا
روسبگذاری شده مي باشند ( Nummulites, Discosyclina, Miliolidae,خرده های  Lithothamniaو Globigerina
های مجددا رسوبگذاری شده) حفره های زیستي که با پيریت پر شده اند در بين آنها به چشم مي خورد .فليش ها
توسط توف های سرخ رنگ و آگلومرا که به احتمال فراوان بصورت همشيب پوشيده شده اند .این مجموعه بوسيله
یک دایک با ترکيب آلبيت  -تراکيت که متشکل از پالزیوکالزهای اسيدی هستند (عمدتا ميکروليت ها) و تنها
باقيمانده ای از کاني های مافيک که قبال وجود داشته اند و در حال حاضر به کمک تمرکز کریت ،کربنات ها و کاني
های آهني قابل تشخيص هستند مي باشد .بخش پایيني سکانس ائوسن با چندین جریان گدازه ای واضح با ترکيب

شيميایي تراکي -اندزیت خاتمه ميابد .وجود آنالسيم و لوسيت موجب تمایز این مجموعه گدازه از سنگ های مشابه
مي گردد .با این وجود مي توان از آنها به عنوان تفریت نام برد.
بخش مياني سکانس ائوسن با آذرآواری هایي آغاز مي شود که بخش باالیي آن با افق متمایز توف به رنگ زرد
پوشيده شده است .بر روی این توف ها بازالت و آدزیت بازالت وجود داشته که خود آنها با تراکي -بازالت پوشيده مي
شوند .بازالت ها و آندزیت بازالت ها عمدتا به رنگ بنفش متمایل به خاکستری یا قرمز متمایل به قهوه ای.
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مجموعهمذکور از نظر بافت بافت پورفيری تمام بلوری کامال توسعه یافته دارد .مجموعه مذکور حاوی بلورهای
درشت خودریخت پالژیوکالز و دانه های اوژیت در خميره ریزبلور مي باشند .تراکي بازالت ها دارای بافت ویژه و
خاص اليگوفير با پيروکسن و پالژیوکالزهای ميکروفنوکریست و تک شيب مي باشند که بسيار نادر حاوی اليوین نيز
ميباشند .زمينه ریزبلور و به وضوح جریاني بوده و آميگدال ها در این سنگ فراوان بوده اما نه از نظر تعداد .این
آميگدال ها با کلریت ،زئوليت ،کاني های آهني و سيالدونيت پر شده اند.
بخش باالیي سکانس ائوسن از نظر پترولوژی بسيار متنوع مي باشد .این مجموعه با کنگلومراهایي که عمدتا حاوی
ذارتي در حد ریگ مي باشد که از سنگ های آتشفشاني الیه های پایيني مي باشند .این در حاليست که جنس
تراکي بازالت ها که دقيقا در زیر این الیه ها هست ترکيب سنگ شناسي هيچ ریگي در این مجموعه وجود نيست.
این موضوع نشان ميدهد که ارتباط این دوالیه بصورت ناپيوسته بوده اگر چه وقفه ی کوتاه مدت محتمل مي باشد.
افق نازک کنگلومرا با تراکي آندزیت  -بازالت هایي که از ماگمای غني در محتوای آلکاکي و آب هستند بوجود آمده
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اند .در کنار سنگ های بازیک حاوی پالژیوکالزهای اسيدی آلبيتي شده ،سریسيتي شده و کربناته شده مي باشد.
کاني های مافيک (عمدتا اوژیت) کمياب هستند .در ميان جریان های گدازه ماسه سنگ های قرمز رنگ دیده مي

شود .این واحد با افق به خوبي قابل مشاهده ای از ایگنمربيت های ریوليتي صورتي رنگ پوشيده شده که با بازالت -

ﺸ
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تراکي آندزیت (مشابه نمونه های مشابه در افق های پایيني) و دلریت پوشيده شده است .از نظر ماکروسکوپي این
دلریت ها شبيه تراکي بازالت ها بوده به این ترتيب که ریزبلور بوده و بافت دلریتي و نزدیک به بافت پوست ماری
دارد .حاوی ميکروفنوکریست هایي از فلدسپات بازیک ،پيروکسن های مونوکلينيک و ميکروليت های صفحه ای تا
ستوني از پالژیوکالز مي باشند .اليوین در آن کمياب است و عمدتا تخریب شده اند .توالي با آذرآواری تراکي -

زﻣﯿ
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بازالتي به اتمام مي رسد که در باالی جریان اليوین بازالت وجود دارد.
سازند قرمز پایيني در نواحي جنوب غربي و در حوالي روستای توتا بصورت دگرشيب بر روی ائوسن قرار گرفته است.
این مجموعه در نواحي شمال غرب با رسوبات کواترنری پوشيده مي شوند .بخش بيرون زده ضخامتي بيش از 80
متر داشته و متشکل از کنگلومرا و ماسه سنگ های قرمز تا قهوه ای مي باشد که در بين آنها الیه های آذرآواری
داسيت – آندزیت و سنگ آهک دیده مي شود .این سازند با با کنگلومرهای سبز رنگي که ميزان سنگ شدگي آنها
پایين است به اتمام مي رسندو با با سنگ آهک های سازند قم پوشيده مي شوند .این سنگ آهک ها حدودا  10متر
ضخامت داشته و حاوی موجدات جانوری اليگوميوسن از قبيل ،Lepidocyclina (Eulepidina) elephantina
 Nummulites fichteliو ? Miogypsinaميباشد .این سنگ آهک ها با سازند قرمز باالیي که عمدتا حاوی ماسه
سنگ های توف دار قرمز مي باشند پوشيده شده اند و همچنين جریان های گدازه ای آندزیتي در آنها وجود دارد.
در نواحي جنوب غربي منطقه و بين روستاهای توتا و اندربون ،برآمدگي های کوچک ( )Bossاز دیوریت و
گرانودیوریت های کوچک به درون توالي رسوبي  -آتشفشاني ائوسن نفوذ کرده است .این مجموعه عمدتا سنگ های
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زیر دانه تا متوسط دانه بوده که به رنگ خاکستری روشن تا تيره و بصورت توده ای و غيرهوازده مي باشند .عمدتا
گرانودیوریت هایي هستند که حاوی پالژیوکالزهای اسيدی ،فلدسپات های پتاسيک ،کوارتز و بيوتيت مي باشند.

هورنبلند  -بيوتيت آندزیت در به عنوان باقيمانده مخروط آتشفشاني در سنگ های ائوسن و کرتاسه باالیي وجود
دارد که مجموعه ای به رنگ خاکستری تا سبز متمایل به خاکستری بوده و به صورت توده ای و کامال غيرهوازده مي
باشند .ترکيب شيميایي آنها پالزیوکالز و هورنبلندهای بازیک و به رنگ قهوه ای بوده که ندرتا بيوتيت داشته .در
بيشتر مواقع زمينه آن هيالوفيتيک به همراه ميکروليت های پالزیوکالز و کمي هورنبلند مي باشد .بخش باالیي الیه
های نئوژن پایيني تحت تاثير سنگ های آتشفشاني واقع نشده و به همين دليل به فاز قدیمي تر نئوژن نسبت داده
مي شوند.
کنگلومراهای نئوژن پایيني از نواحي جنوبي حوزه انار را پر کرده و واحد پایيني آن مشتمل بر الیه های ضخيم
کنگلومراهای قرمز عميق ميباشد که بصورت جانبي با سرعت نسبتا باالیي تغييراتي در آنها دیده مي شود .اندازه
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ریگ های موجود در آن بين  2تا  50ساني متر متغير بوده و شکل و فرم پراکندگي آنها از عدسي شکل تا الیه ای
متغيير مي باشد .ساختار فلسي ،الیه بندی مورب بزرگ مقياس و کانال های فرسایش فرم رسوبگذاری آبرفتي را القا
مي نماید .زمينه این سنگ ها ميکروکنگلومرا ،ماسه سنگ و سيلت بوده و در برخي نواحي در محتوای CaCo3
متفاوت مي باشند .کنگلومراها بصورت همشيب (؟) توسط کنگلومراهایي که بطور ضعيف سنگي شده اند پوشيده مي
شوند .این مجموعه ضخامتي در حدود چندصد متر داشته و در نزدکي قاعده بصورت واضح قابل رویت مي باشند اما
تداوم افق آذرآواری آندزیت را ندارند .کنگلومراهای نئوژن بصورت دگرشيب واقع شده اند و بصورت بخشي پسرونده
بر روی سنگ های قدیمي تر واقع شده اند .این کنگلومراها چندین افق بارز ماسه سنگي دارند.
آندزیت هورنبلند-پيروکسن های ناشي از مخروط آتشفشان هستند که بخوبي شکل خود را حفظ کرده اند .این

سنگ های جوان به رنگ خاکستری تيره مي باشند و دارای بافت ميکروپورفيری با فنوکریست های پالژیوکالز،
هورنبلندهای بازالتي قهوه ای (که شدیدا کدر شده اند) ،و ميکروفنوکریست های اوژیت .زمينه این سنگ بافت
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نمدی بوده که ميکروليت های از جنس پالژیوکالز اسيدی ،هورنبلندهای ریزدانه کدرشده و کمي سریسيت به همراه
دارند.
نهشته های کواترنر در نواحي مرکزی و شمالي منطقه فراوان بوده .باقيمانده های دشت قدیمي در نواحي جنوبي و
در منطقه کوهستاني دست نخورده باقيمانده اند .تراس های کلسيتي منطقه وسيعي در غرب و شمال غرب منطقه
انار گسترش داشته و واحدهای زیرین و باالیي این مجموعه با رسوبات جوانتر دشت که با رنگ قرمز مشخص شده
است پوشيده مي شوند .رسوبات جوانتر دشت مناطق مرکزی برگه رو پوشانده و قسمت پيش آمده نسبتا نازکي را
بوجود مي آورند و در برخي مناطق تنها چند متر ضخامت دارند .مناطق که توسط رسوبات آبرفتي رودخانه ای
پوشيده شده اند و از اهميت خاصي برخوردارند تنها در امتداد رودخانه های اصلي بوده از قبيل رودخانه های دهنه
بياز ،دهنه انار و رودخانه نمکي .دشت های آبرفتي سطوح انتقالي مابين دشت جوانتر و کفه کویر تشکيل مي دهند.
این مجموعه متشکلند از رسوبات ریزدانه که از دشت سشته شده اند و کفه ها و دشت هایي مستعد برای کشاورزی
تشکيل مي دهند .کویر(کفه نمکي) در راستای رودخانه نمکي گسترش یافته و متشکل از سنگ های آرژیلي مي
باشند که اشباع از نمک مي باشند .در خوالي انار و در راستای جاده انار-یزد دشت های ماسه ای وجود دارد.
تکتونیک

این محدوده را مي توان به سه بخش تفکيک نمود :حوزه کوه های جنوبي ،حوزه آبریز انار و محدوده کوه بدبخت.
واحدهای زمين شناسي در بلوک جنوبي امتداد غرب شمال غرب  -شرق جنوب شرق دارد .الیه های کرتاسه شدیدا
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چين خورده بوده و گاهي چين های متراکم داشته که به سمت شمال شمالشرق پيچش دارند .واحدهای ائوسن
عمدتا چين های با یال پهن و ساده داشته و دارای تاقدیس های منطقي با ابعاد ده ها کيلومتر بوده که با گسل های
طولي به صورت عرضي بریده مي شوند.
حوزه آبریز انار در راستای لبه ی جنوبي الیه های نئوژن خود گسترش یاقته و شيب به سمت شمال پيدا مي کنند.
حوزه مذکور غير متقارن بوده که این عدم تقارن با حضور حوزه آبریز جوان در قسمت جنوبي ایجاد مي گردد .در
نزدیکي انار این حوزه آبریز با گسل منطقه ای کواترنر با راستای شمال شمال غرب  -جنوب جنوب شرق قطع مي

گردد.
بلوک کوه بدبخت متشکل از فليش های کرتاسه باال بوده که شدیدا چين خورده هستند .مهمترین ساختار آن یک
ناودیس ،به همراه کنگلومرای کرمان و سنگ های ائوسن در هسته آن مي باشد.
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