وزارت ﺻﻨﻌﺖ ،ﻣﻌﺪن ،ﺗﺠﺎرت

ﻌﺪ
ﻧﻰ

ﮐﺸ
ﻮر

ﺳﺎزﻣﺎن زﻣﯿﻦ ﺷﻨﺎﺳﯽ و اﮐﺘﺸﺎﻓﺎت ﻣﻌﺪﻧﯽ ﮐﺸﻮر

ﻋﻨﻮان:

ﺸ
ﺎﻓﺎ

تﻣ

ﮔﺰارش ﻧﻘﺸﻪ زﻣﯿﻦ ﺷﻨﺎﺳﯽ 1:100.000درﺑﻨﺪ

و
اﮐﺘ

ﺷﻤﺎره ﺑﺮﮔﻪ:

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

7453

ﺗﻬﯿﻪ ﮐﻨﻨﺪه  /ﺗﻬﯿﻪ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن:

م .ﻋﻠﻮی ﻧﺎﺋﯿﻨﯽ

ﺳ
ﺎ زﻣ
ﺎن

زﻣﯿ

ﺳﺎل

ﺗﻮﻟﯿﺪ:

1981
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سازمان زمين شناسي و اکتشافات معدني کشور

گزارش نقشه زمين شناسي 1:100000
برگه  - 7453دربند
منطقه پوشيده شده با ورقه  7453در مرز استان هاي خراسان و کرمان در شرق ايران مرکزي قرار دارد .جاده جديد
کرمان  -مشهد ورقه را در جهت شمال شرق قطع مي کند .حرکت کاروانها از دربند به نايبندان در امتداد شمال ـ

ﻮر

شمال شرقي ،از نقطه اي در جاده جديد که به سمت شرق تغيير جهت دادند ،از کاروانسرايي در چهل پايه عبور
مي کنند که در حال تخريب است .سكونت در اين منطقه محدود به نگهداري هواپيما در باند فرودگاه يا يك اردوگاه

ﻧﻰ

ﮐﺸ

جاده اي است.
منطقه بوسيله کوه دربند ( 2711متر) در گوشه جنوب غرب نقشه پوشيده شده است .يك ناحيه از برآمدگيهاي
کوچك در بخش مرکزي به بيابان «نايبند غربي» و در شرق به کوير لوت متصل است .يك رودخانه دائمي از گراولهاي

ﺘﺸ
ﺎﻓﺎ
تﻣ

ﻌﺪ

اين فروافتادگي سرچشمه گرفته و دو باره بعد از چند کيلومتر به جريان آب شور تبديل مي شود .در شمال و شمال
غرب ،رشد تپه ها موجب پديد آمدن جلگه ها و مناظر جالب شده است.
در منطقه ،کمي آب آشاميدني يافت مي شود و خاك در اين منطقه بسيار شور است .يك حوض که به طور منظم
توسط نهرهايي از راور پر شده است  ،در تقاطع جاده جديد و راه پياده رو ،در حدود  10کيلومتري فرودگاه دربند،
ساخته شد.
آب و هوا به شدت گرم و خشك است و چند سانتي متر باران از آذر تا فروردين مي بارد .شكل خطرناك فرو افتادگي
دربند ،طوفان هاي گرد و خاك شديد در طول سال را ايجاد مي نمايد.

و اﮐ

مروري بر چينه شناسي

ﺳﻰ

برگه دربند داراي توالي چينه شناسي نسبت اً کامل ،به ويژه گسترش خوب توالي کرتاسه ،مي باشد .قديمي ترين
سنگهاي مشاهده شده ( )PЄhبلوكهاي گسلي هستند که احتماالً به سن پرکامبرين مي باشند .اين واحد شامل

ﺷﻨﺎ

مجموعه به شدت تكتونيكي از سنگ آهك سبز تا خاکستري بسيار ضخيم اليه ،اور توکوارتزيت ،کوارتزيت تا ماسه
سنگ کربناته و گابرو ،همه در يك خميره پالستيك غني از تبخيري ها مي باشد.
سازند اللون به سن کامبرين ( ،)Єlواحدهاي پرکامبرين را با يك مرز تكتونيكي مي پوشاند و شامل ماسه سنگ نارنجي

زﻣ

ﯿﻦ

تا قرمز گلي مي باشد .به سمت پايين ،ماسه سنگ ها داراي چينه بندي متقاطع و از نوع آرکوزي بوده و خصوصيات
زيادي از نهشته هاي ميان جزر و مدي نظير اليه هاي ورقه اي گل ،ريپل مارك و آشفتگي زيستي ( )bioturbationرا

ﺎن

نشان مي دهد .به سمت باالي واحد ماسه سنگ با کنگلومراهاي پبلي و چرتي و کوارتزيت رنگ روشن باريك همراه
با چينه بندي متقاطع سراسري به صورت بين اليه است .به نظر مي رسد که ضخامت واحد  500متر باشد ولي
اندازه گيري ها سخت است .مطابقت با سازند اللون معمو الً بر پايه چينه شناسي و ليتولوژي مي باشد .عضو «کوارتزيت

ﺳ

ﺎزﻣ

بااليي» ،که در منطقه تيپ شناسايي شده ،در اينجا مشاهده نمي شود.
سازند درنجال؟ ( ، )Єdاحتماالً به سن اواخر کامبرين پيشين تا کامبرين مياني ،به صورت ناپيوسته بر روي سازند اللون
قرار مي گيرد .اين يك واحد شيلي ـ ماسه اي قرمز است که به ضخامت 10سانتي متر پالئوسول دارد .ميان اليه هاي
سنگ آهك همه جا مع مول نيست و مقدار کم اينها داراي قطعات تريلوبيت  Saukiaو Hyolithes sp.به مقدار فراوان
مي باشد .يك توالي دولوميت استروماتوليتي بااليي در يك ناحيه کوچك در سراسر يال شمالي کوه دربند رخنمون
دارد .در نبود شواهد ديرينه شنناسي و چينه شناسي مشخص ،اين واحد آخري به سازند درنجال؟ نسبت داده ميشود
هر چند که مي تواند متعلق به يك سازند جديدتر باشد.
يك توالي کربناته و تخريبي ( )DCoبه طور ناگهاني و با دگرشيبي احتمالي بر روي سازند درنجال ؟ قرار مي گيرد.
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پالئوسول کوارتزيتي در قاعده اين واحد يافت شده است ،که در يك سنگ آهك دولوميتي قرار مي گيرد؛ تبديل ماسه
سنگ به کربنات چندين بار تكرار شده و نشان مي دهد که نشان مي دهد از يك طبيعت تناوبي بوده است.
کمي از کربنات ها داراي فسيل بسيار مي باشند ،اگرچه ممكن است در نمونه ها فقير باشد .در بقيهCyrtospirifer ،

 sp.و  Rhynchonellidsيافت ش ده اند که شاخص سن دونين پسين مي باشند .احتماالً با سازند بهرام مطابقت ميکند.

ﮐﺸ
ﻮر

بخش بااليي توالي شامل ماسه سنگ کوارتزيتي و شيل سياه مي باشد .ماسه سنگ داراي چينه بندي متقاطع فراوان
و آشفتگي زيستي مي باشند و رنگ آنها قرمز تا سفيد است .اين واحد احتماالً معادل سازند سردر مي باشد .در جنوب،
در رشته کوه لكرکوه ،رخنمون هايي از واحدهاي مشابه ،مطابقت خوبي با اين سازندها در ازبك کوه را نشان مي دهد.
جريانهاي باريك ولكانيكي از آندزيت صورتي تيره در باالي واحد قرار گرفته اند .در حاشيه جنوبي برگه اين واحد 155
متر ضخامت دارد.

ﻌﺪ
ﻧﻰ

در باالي گروه ازبك کوه يك زون در هم ريخته( ،احتماالً اليه شديداً هوازده) ،همراه با ميان اليه قطعات کربناته در
رس سنگ چند رنگ که به پالئوسول تبديل مي شود ( ، )Terra Rossaمي باشد .پالئوسول به طور ناگهاني توسط
سنگ دولوميت ريز بلور آبي تيره ( )Pjپر از فوزوليناي قابل مشاهده نظير  Globivavulina spو گاستروپودهاي غير

تﻣ

قابل تشخيص ،پوشيده مي شود .اين سنگ آهك ها به سازند جمال به سن پرمين متعلق بوده و با کمي افق شيل
سياه رنگ و ماسه سنگ کوارتزيتي نازك بين اليه اي مي باشد .واحد در نزديكي حاشيه جنوبي برگه  276متر ضخامت

ﺸ
ﺎﻓﺎ

و در ساختمان گنبدي کوچك در شمال کوه دربند  275متر ضخامت دارد .در اينجا واحد بيشتر کربناته است و به
نسبت کمتر مواد تخريبي دارد.
سازند ج مال به طور ناگهاني توسط پالئوسول (به ضخامت تا  4/ 5متر ضخامت در حاشيه جنوبي برگه) پوشيده ميشود

و
اﮐﺘ

و بوسيله يك اورتوکوارتزيت متقاطع پوشيده شده توسط سنگ اهك اا وليتي دنبال مي شود که به سمت باال دولوميتي
و ماسه اي مي شود .شيل هاي کربناته قرمز تا زرد درخشان با کمي اينتروال هاي کوارتزيتي ( )TRsبخش باالي سازند

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

را تشكيل مي دهند .در حاشيه جنوبي برگه ،سازند حدود  30کيلومتر ضخامت دارد .در حوالي کوه دربند واحد 110
متر ضخامت د ارد .سنگ شناسي و چينه شناسي اين واحد آنرا قابل مقايسه و مطابقت با سازند سرخ شيل از ترياس
پيشين ؟ مي نمايد.
سازند سرخ شيل به طور دگرشيب با سازند شتري ( )TRshپوشيده مي شود .اين سازند شامل سنگ هاي دولوميتي
قهوه اي تا خاکستري روشن ،توده اي و اليه اليه همراه با سنگ آهك خاکستري نازك در قاعده مي باشد .در کوه

زﻣﯿ

دربند اين واحد  600متر ضخامت دارد .هرچند فسيل قابل تشخيصي در اين واحد يافت نشد ولي ليتولوژي و چينه
شناسي اين واحد به يقين اجازه مطابقت با سازند شتري را مي دهد.
سازند نايبند ( ،)TRnبيشترين ضخامت آن در کوه دربند به  816متر ميرسد .به طور دگرشيب بر روي يك افق ديرينه

ﺳ
ﺎ زﻣ
ﺎن

کارست در کربناتهاي شتري قرار مي گيرد .يك پالئوسول ماسه اي در قاعده سازند نايبند گسترش دارد .بخش تحتاني
عضو گلكان شامل ماسه سنگ و شيل پسرونده مي باشد .اين عضو بر روي زمين ممكن است قابل شناسايي باشد ولي
اين عضو و هيچ کدام از چهار عضو ديگر ،بر روي نقشه قابل جدايش نيستند .عضو گلكان در حالت کلي فاقد فسي ل
مي باشد ولي داراي قطعات کربناته با اثرات فسيلي مي باشد .اين واحد ،بوسيله شيل ،ماسه سنگ و سنگ آهك هايي
پوشيده مي شود که بر آمدگي هاي مضرس عضو بيدستان را شكل مي دهن د .در مناطق نزديك شمال و جنوب ،سنگ

آهك ها ،ترکيبي از بيوکالك آرنايت ها و سنگ آهك ريفي ،داراي هيدروکورال مشخص  Heterastridium sp.ميباشد.
عضو پسرونده و هوازده حوض شيخ ،که بر روي عضو بيدستان قرار مي گيرد ،عمدتاً از کوارتز آرنايتهاي اليه اليه و

کمي شيل و سنگ آهك تشكيل شده است .اين واحد در باال به سنگ آهك ميكرايتي خاکستري و صورتي عضو حوض
خان تبديل مي شود ،که همراه با کمي شيل و ماسه سنگ مي باشد .اين سنگ آهك به طور کلي بيوکالستيك
ميباشد که داراي فوناي غني ،داراي  Triadocidaris sp.و ) Protomathilda cf. jenning (Douglasمي باشد .در
منطقه دربند ،به سمت باالي حوض خان ماهيت تناوبي ،با توالي متناوب از کربنات ها و ماسه سنگ ،شيل و شيل
ذغال دار ،که به نظر مي رسد که عضو  TRn5را در شمال دربند نشان مي دهد .در گوشه شمال شرق نقشه ،بيشتر
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اليه هاي سازند نايبند که بخشي از توالي ضخيم تر و دريايي تر هستند ،در حوالي روستاي نايبند در شمال متمرکز
شده اند .در اينجا عضو حوض خان با شيل و کربنات منقطع پوشيده مي شود .کربناتها فونايي مشابه عضو حوض خان
دارند و به سن ترياس پسين مي باشند .شيل ها داراي کمي رگه هاي ذغال هستند .اين واحد TRn5 ،و  TRn6در
ن قشه ،به سازند نايبند اضافه شدند زيرا هيچ وقفه ليتولوژيكي و فونايي بين  TRn4و  TRn5-6تشخيص داده نشد .قب الً

ﮐﺸ
ﻮر

به نظر مي رسيد توالي  TRn5-6بخشي از سازند شمشك باشد .اما شواهد فونايي اين مطابقت را باطل کرد.
سازند ناييبند بوسيله سازند شمشك ؟ ( )Jsپوشيده مي شود .در منطقه دربند و جنوب برگه ،قاعده سازند شمشك ؟
ناگهاني مي باشد .سازند شمشك ؟ يك توالي از ماسه سنگ و شيل با رگه هاي ذغال غير اقتصادي و کمي سنگ آهك
هاي ائوليتي مي باشد .ماسه سنگ ها ،بويژه آنهايي که به قاعده سازند نزديك مي شوند ،خالص و عمدتاً ارتوکوارتزيت
هستن د .تغييرات ضخامت سازند بين  578متر (در گوشه شمال شرق نقشه)  394متر (دربند) مي باشد .اگرچه

ﻌﺪ
ﻧﻰ

نمونه هاي قابل تشخيص يافت نشد ،اما به طور ضعيف فسيل هاي گياهي موجود سن ژوراسيك پشين را نشان ميدهد.
مطابقت با سازند شمشك به طور آزمايشي مي باشد.
سازند بادامو؟ ( )Jbdبه طور ناگهاني توسط سازند شمشك؟ پوشيده مي شود ،و شامل افق نازك سنگ آهك ،بين اليه

تﻣ

با شيل در بخش زيرين ،مي باشد ،که در بخش بااليي اا وليتي مي شود .در جاهاي مختلف سنگ آهك قاعده اي
ماسه اي تا ريگي مي شود .سن باتونين بوسيله فسيل هاي ،Pholadomya cf. fidicula ،Delecticeras crassum

ﺸ
ﺎﻓﺎ

 Isastraea explanataمشخص مي شود .حداکثر ضخامت سازند بادامو؟ در گوشه شمال شرق نقشه  50متر و در کوه
دربند  48متر مي باشد .مطابقت با سازند بادامو؟ به طور آزمايشي مي باشد زيرا سن آن کامالً متفاوت است ،گرچه
ليتولوژي ها يكسان است.

و
اﮐﺘ

يك توالي ضخيم ( 800متر) از توالي غالباً تخريبي نابالغ ( )Jhبه طور تدريجي سازند بادامو؟ را مي پوشاند و مي تواند
به هفت عضو تقسيم شود .اين در مورد ليتولوژي و فونايي با سازند هجدك مطابقت داده شده است .هفت عضو آن در

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

راهنماي نقشه شرح داده شد .تنها از رگه ذغال سولفيدي نازك بايد ياد شود که در  Jh3وجود دارد .سن باتونين توسط
فسيل هاي  Chlamys sp. ،Gonomya literataو  Kutchithyris propinguaمشخص مي شود.
سازند هجدك به طور تدريجي بوسيله واحد پسرونده شيل و ماسه سنگ توربيدايتي که مطابق با سازند بغمشاه ()Jbg
مي باشد پوشيده مي شود .فوناي شامل  Pholagomya lirata ،Morphoceras multiformaو Gerrilela cf. acuta

يافت شده است ،که شاخص سن باتونين براي قاعده سازند مي باشد .يك خصوصيت ويژه سازند بغمشاه يك واحد

زﻣﯿ

اسالمپ است ،که در نيمه شمالي برگه وجود دارد ،و شامل ماسه سنگ ها و شيل هاي شديداً چين خورده و گسل
خورده و مرزهاي پاييني و بااليي ناگهاني و با دگرشيبي در اليه بندي سازند بغمشاه است.
يك توالي قرمز اليه ژوراسيك ( )Jrدر گوشه جنوب غرب برگه وجود دارد .اين واحد با کنتاکت گسلي در مجاورت

ﺳ
ﺎ زﻣ
ﺎن

اليه هاي جوانتر قرار مي گيرد .ترکيب مشابه با سنگهاي رشته کوه لك رکوه در جنوب به آن سن ژوراسيك را نسبت
مي دهد .اين واحد شامل شيل و ماسه سنگ ريز شونده به باال و قرمز تيره مي باشد .اين واحد موقتاً با اليه هاي قرمز
گره دو مطابقت داده شده است.
سنگ هاي کرتاسه در دو منطقه مشخص يافت شده اند .اين واحد در بخش شمال غربي نقشه ،يك تك چين کم عمق
از مارل هاي ژيپسي و ماسه سنگ کرتاسه پيشين ؟ ( )Klبا يك کنگلومراي پلي ميكت قاعده اي به طور دگرشيب
سازند بغمشاه را مي پوشاند .کاروانسراي چهل پايه در يكي از دره هاي ي که اين واحد را بريده قرار دارد .اين واحد در
روي نقشه تفكيك نشده است و بوسيله ميكروفسيل هاي ضعيف موجود ،نظير  Acicularia sp.و  Miliolidaeمشخص

مي شود .بيشترين ضخامت واحد بر روي نقشه  135متر در شمال غرب نقشه مي رسد و به طور دگرشيب بوسيله
سنگ آهك هاي بيوکالس تيك کرتاسه پسين (  )Kuپوشيده مي شود .چند متر ابتداي واحد  Kuترکيبي از کنگلومراي
پلي ميكت نازك است که به داخل سنگ آهك مارلي که به سمت باال متقاطع و ضخيم اليه مي شود آميخته ميشود.
فسيل هاي اين واحد شامل  Valvulammina picardi ،Cuneolina sp.و  Hippuritesمي باشد .توالي باال به طور

3

سازمان زمين شناسي و اکتشافات معدني کشور
پيشرونده واحد کرتاسه زيرين ؟ را مي پوشاند ،به همين علت واحد کرتاسه زيرين ؟ در جهت جنوب شرقي ناپديد
ميشود.
دومين منطقه از سنگ هاي کرتاسه حاشيه کوه دربند را تشكيل مي دهند در حاليكه بيشتر سنگ هاي کرتاسه در
توده هاي کوچك در بخش جنوب شرق ي نقشه رخنمون دارند .سكانس دربند جنوبي يك ناوشكل بسته با شيب جنوبي

ﮐﺸ
ﻮر

را تشكيل مي دهد که  1982متر ضخامت دارد .اين مقطع تيپ براي اين نوع از واحد هاي کرتاسه اندازه گيري شده
است 3/8 ،کيلومتر از شمال شرق شروع شده و تا گوشه جنوب غرب نقشه مي باشد .اين توالي بدين ترتيب است:
واحد ژيپس و مارل کرتاسه پيشين با کنگلومراي قاعده اي ،مشابه واحد شرح داده شده در باال ،به ضخامت  77متر،
که سازند هاي مختلف ژوراسيك را با دگرشيبي  15تا  40درجه مي پوشاند .گرچه در منطقه دربند اين ژيپس به طور
تدريجي توسط يك سنگ آهك روديست دار ،به ضخامت  156متر ،پوشيده مي شود که متناوباً توسط شيل هاي

ﻌﺪ
ﻧﻰ

دولوميتي با ژيپس هاس نازك ( )80متر پوشيده مي شود .اين واحد ( ،)K1gتوسط يك سنگ دولوميت جانبي
ناپيوسته و کنگلومراي شيلي ،پوشيده مي شود ،که احتما الً با کنگلومراي ثانويه در چهل پايه يكي مي باشد .اين قاعده
واحد  130متري شيل هاي دولوميتي ،ژيپس و سنگ آهك نازك ( )Kugرا تشكيل مي دهد ،که به طور متناوب

تﻣ

بوسيله واحد سنگ آهك بيوکالستيك  Hyporitesدار با کمي شيل ( ،)Kuhبه ضخامت  226متر ،پوشيده مي شود.
سپس شيل هاي کربناته سبز ميان اليه با کمي سنگ آهك مارلي در نيمه بااليي ( )Kumقرار مي گيرد .اين واحد به

ﺸ
ﺎﻓﺎ

طور ناگهاني توسط  276متر ماسه سنگ سيلتي تا کربناته ضخيم اليه قرمز تيره ،که به نام اليه هاي قرمز نام برده
مي شود ( ، )KTrپوشيده مي شود .باالي اليه هاي قرمز  667متر از ماسه سنگ ها و شيل هاي خاکستري ،که به
سمت باال کمي ژيپسي و داراي ادخال هاي کنگلومرايي ( )KTsمي شود .واحد هاي کرتاسه در جنوب شرقي ،که

و
اﮐﺘ

شامل واحد هاي تيپ  Kumو  KTrمي باشد ،بوسيله حضور  ، Ornithomimusاثر پاي دايناسور ،در يك رخنمون
شناسايي مي شوند.

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

با يك دگرشيبي کم بر روي سنگ هاي کرتاسه در گوشه جنوب غربي برگه ،يك توالي از کنگلومرا ،ماسه سنگ و
سيلتستون کربناته که تبديل به مارل ژيپسي مي شود قرار مي گيرد .اگرچه باالي اين واحد بيرون زده نيست ،کمترين
ضخامت آن  415متر بود .اين سنگ هاي بعد از کرتاسه بدون فسيل  Pcناميده مي شود زيرا واحد کنگلومرايي
(تخريبي) قاعده اي ترشياري را نشان مي دهد .اينها احتماالً معادل کنگلومراي کرمان هستند.
تخريبي قاعده اي ترشياري بوسيله يك کنگلومراي پلي ميكت ضخيم پوشيده مي شود .اين واحد ،که هيچ فسيلي

زﻣﯿ

ندارد ،نيز احتماالً معادل کنگلومراي کرمان در جنوب است ؛ گرچه مطابقتي که بتواند در سطح وسيع صورت بگيرد
معتبر نيست.
در شرق کوه دربند اين کنگلومرا ها بوسيله  600متر از پيروکالستيك هاي داسيتي ـ آندزيتي به سن پالئوژن (ائوسن)

ﺳ
ﺎ زﻣ
ﺎن

پوشيده مي شود ،که ميتواند با واحد هاي مشابه شمال شرق برگه ( )Pgtdمقايسه شود .
ولكانيك ها توسط توالي ضخيمي از نهشته هاي احتماالً نئوژن ،)Ng( ،که شامل اليه هاي نوع ماسه سنگ و کنگلومرا
با زمينه نمكي ـ ماسه اي مي باشد ،پوشيده مي شود .سن قطعي براي اين رسوبات نمي توان تعيين کرد زيرا رسوبات
موالس از منشأ اطراف کوه ها مي باشند.
نئوژن ؟ به طور دگرشيب توسط جريان هاي بازالتي حفره اي با فنوکريست هاي کوچك اليوين در زمينه بلوري ( )Qob

پوشيده مي شود .سن اينها غالباً به طور مشخص کواترنري مي باشد.
تمام تراسهاي جوان و نهشته هاي رودخانه اي ،يك مجموعه کمي از منشأ توده هاي کنگلومرايي در شمال شرق دربند

قرار گرفته است .اينها کنگلومراهاي مخروط افكنه اي جدا شده از نهشته هاي کرتاسه در حوالي چهل پايه و تقريب اً
همزمان با  Qt1هستند .بايد ياد آوري کرد که تفاوت سن نسبي بين  ، Qt2مناطق کويري و  ،Qalنشان داده شده در
راهنماي نقشه وضعيت روي هم قرارگيري چينه اي را نشان نمي دهد.
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تاريخ تكتونيكي

با توجه به اينكه که سنگ هاي پالئوزوئ يك در توده کوه دربند بيرون زده هستند ،گواه قطعي براي حرکات پالئوزوئيك ،
مانند اپيروژنيك ،وجود ندارد .وقفه هاي بزرگي بين سنگ هاي کربنيفر ،دونين و پرمين وجود دارد .وقفه ديگري نيز
بين پرمين و ترياس و در زير سازند نايبند از ترياس پيشين ،زمانيكه کارست گسترش يافت ،ايجاد شد .در طي زمان
ژوراسيك پسين تا کرتاسه پيشين ،گرچه ،گسترش گسل هاي زيرين مي تواند در جنوب کوه دربند ديده شود ،جائيكه
انتهاي گسل ها در  Pjاست .پوشش چين خوردگي برروي گسل يك دگرشيبي قبل از کرتاسه با زواياي مختلف را

ﮐﺸ
ﻮر

ايجاد کرده است .چين هاي ديگري در کوه دربند ممكن است به حوادث کيمرين پسين نسبت داده شود .فرسايش
شديدي اين ساختمانها را قبل از نهشته شدن رسوبات کرتاسه پيشين مسطح کرده است.
بين کرتاسه پيشين و پسين دگرشيبي کوچكي وجود دارد ،که نتيجه آن دگرشيبي تا زاويه  5درجه بين اين سنگ ها

ﻌﺪ
ﻧﻰ

مي باشد .جدايش انواع تكتونيكي بر روي دو نيمه شمالي و جنوبي نقشه اثر گذاشته است .نيمه شمالي فقط کمي کج
شده است ،که نتيجه آن گسترش هم شيب  Kuمي باشد ولي منطقه کوه دربند به شدت دگرشكل شده است .چين

تﻣ

خوردگي و دگرشكلي هاي تراستي کرتاسه پسين و سنگ هاي دگرشكل قبلي در يك مجموعه با استرسي که احتماالً
از غرب به جنوب غربي آمده است يكي هستند.
حرکات تا اواخر ترشياري ادامه يافته است ،اين موضوع از شرق کوه دربند جائيكه سنگ هاي نئوژن؟ تا  40درجه کج

ﺸ
ﺎﻓﺎ

شده اند ،فهميده مي شود .زون گسلي بزرگ نايبند ،در غرب نقشه ،احتماالً مكاني براي گسترش ولكانيسم کواترنري
مي باشد .سن زون گسلي نايبند ،نامعلوم مي باشد ،اما هنوز هم فعال است ،در نتيجه ،به زمان ترشياري پيشين

ايندكس هاي معدني

و
اﮐﺘ

ميرسد .در نقشه هرجا که حرکات گسلي بوده نشان داده شده است؛ هرچند در شرح آنها به اهميت نسبي گسل هاي
ديگر توجه نشده است.

ﺳ
ﺎ زﻣ
ﺎن

زﻣﯿ

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

در برگه ايندکس هاي معدني داراي اهميت اقتصادي يافت نشده است .کمي رگه هاي ذغالي ناپيوسته با کيفيت پايين
در واحد هاي  TRn5و  Jh3ثبت شده است .در غرب منطقه ،کاني زايي مهمي از فلوئوريت در جنوب باند فرود دربند
وجود دارد .اين فلوئوريت ظاهراً در زون گسلي در بين دلستون هاي سازند شتري قرار گرفته است.
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