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 چكیده
هـای ههکـی مـورد بررسـی     قاین )شمال بلوک لوت( برمبنای نانوفسیل باختردهشک واقع در شمال  چینه شناسی در این پژوهش، سازند بغمشاه در برش

 ،نتیجه این مطالعهای است. ی سنگ ههک ماسهمقادیر کم متشکل از شیل، مارن ومتر بوده و  896 برش این در بغمشاه مت سازندضخا .ه استقرار گرفت

های ههکی در منطقه تتیس، بندی نانوفسیلزون های موجود و مقایسه باگونه برمبنایاست. های ههکی جنس از نانوفسیل 26گونه متعلق به  55 شناسایی

 بنـدی از زون CC5تـا   CC1هـای  زونکـه مطـابق بـا زیسـت     شـود بـارمین پیشـین پیشـنهاد مـی     تـا بریازین پیشین سازند بغمشاه سوبات مطالعه شده سن ر

Sissingh (1977 )باشد.می  
 

 .بغمشاه؛ دهشک؛ بلوک لوت ی؛ههک هاییلنانوفس نگاری؛ چینه یستزهای كلیدی: واژه

 

 مقدمه

ایـران،   رسـوبی  سـاختاری هـای  هپهنـ بنـدی  تقسـی   بر اسـا  

ی خرد قاره ایران مرکـیی اسـت و   خاوربلوک لوت بخش 

ـ    با روند شـمالی  . این بلوککیلومتر طول دارد 900حدود 

ایـران   خاوربا گسل نهبندان و حوضه فلیشی  خاورجنوبی از 

با گسل نایبند و بلوک طبس محدود شـده اسـت    باخترو از 

شناسی و پویـا  ایط خاص زمین(. به دلیل شر1383)هقانباتی، 

ی و وجـود  خـاور بودن این بلوک بـه خوـوص در حاشـیه    

هــای ماگمــایی و دگرگــونی در واحــدهای ســنگی، فعالیـت 

شناسـی چنـدانی در ایـن منطقـه انجـام نشـده       مطالعات فسیل

این بلـوک از دو قسـمت   Stocklin (1968 )به اعتقاد  است.

شتری از ه   تشکیل شده است. این دو قسمت به وسیله کوه

جـدا شــده و از نحــر حرکــات ســاییموتکتونیک نیــی بــا هــ   

فشـانی  هـای هتـش  متفاوت هستند. بلوک لوت شامل سـنگ 

باشـد و سـنگ  متـر مـی   2000با ضخامت تقریبا  سنوزوئیک

فشانی بـیش از نیمـی از بلـوک لـوت را پوشـانده      های هتش

 است. 

بـه   نتسـ  های سنگی مواحد یکی ازسازند بغمشاه به عنوان 

ژوراسیک در بلوک لوت گیارش شـده اسـت. ایـن سـازند     

 های رسوبینشریه علمی رخساره

             34-23(:  1) 12،  1398بهار و تابستان 

 

 (Original Researchپژوهشی ) مقاله
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های سـیلتی بـا   های نرم فرسا متشکل از مارنردیفی از سنگ

لیتـی یــا  ا هـای ا  ههـک سـنگی و سـنگ  هـای ماسـه  میـان ییـه  

هنکولیتی به رنگ خاکستری تـا سـبی زیتـونی اسـت کـه در      

ــوه   ــبس و ک ــه ط ــادی    منطق ــتردگی زی ــتری از گس ــای ش ه

 ,Stocklin et al., 1965; Aghanabatiبرخـوردار اسـت )  

کند متر تغییر می 600 تا 400ضخامت این سازند از (. 1977

هـای سـازند پـروده    ههـک و با گذر تدریجی بر روی سنگ

های شتری، گاه بـا  کوه  سازند بغمشاه در أقرار دارد. در ر

هواری، سازند ـ   های سیلیسیواسطه ردیف ستبری از سنگ

گیـرد  قرار می فندیار و یا سازند قلعه دخترسیخور، سازند اس

 (.1384)سیدامامی و همکاران، 

شناسی انجام شده بر روی این سازند بیشتر بر مطالعات فسیل

 ها بوده و بـر ایـن اسـا  سـن بـاتونین پیشـین      مبنای همونیت

ــت      ــه شــده اس ــر گرفت ــرای هن در نح ــانی ب ــالووین می ــا ک ت

(Seyed-Emami et al., 1991, 1997, 2001, 2002, 

گـیارش موجـود از   تنهـا  (. Wilsmen et al., 2009؛ 2004

 ای درمنطقـه سـازند بغمشـاه متعلـق بـه      های ههکینانوفسیل

Kallanxhi et al. (2015, 2016 ) اسـت کـه توسـط   سمنان 

بـه دلیـل کمبـود    انجام شده است، هرچند در این مطالعه نیی 

مبنـای   بـر تعیین سن  نهایت در های شاخص نانوفسیلی،گونه

است. از سایر مطالعات انجام شـده بـر    انجام شدهها همونیت

ط ـتوسـ  هن یهـا مرجان گیارشتوان به سازند میاین روی 

Pandy & Fursich (2003) ،سازند این ی بازوپایانـررسـب  

ــه( و 2014) Mukherjee & Fursich توســــط  مطالعــ

 Hashemi-Yazdi & Sajjadi توســط هنمیوســرورهای 

با توجه به پیشـینه مطالعـاتی رکـر شـده      اشاره کرد. (2015)

ــای   مــی ــاکنون مطالعــات دقیقــی برمبن ــوان دریافــت کــه ت ت

ها بر روی این سازند در بلـوک لـوت انجـام نشـده     نانوفسیل

ــی نانوفســیل   هــای اســت. از ایــن رو جهــت بررســی و معرف

یـابی، سـازند   نانوفسیلی و سـن  هایزونههکی، تعیین زیست

 برداری و مطالعه شد.نمونه ش دهشکبغمشاه در بر

 

 موقعیت جغرافیایی و زمین شناسی برش مورد مطالعه

ایـران مرکـیی    خـاور برش مـورد مطالعــه تقریبـاد در شـمال    

روستای  باخترکیلومتری جنوب  6)شمال بلوک لوت( و در 

دهشک از توابع شهرستان قـاین در اسـتان خراسـان جنـوبی     

 1:100000چهارگوش  حـدودهبرش مذکور در م قرار دارد.

(. 1شکل) ( واقع شده است1387گریمنج )عمیدی و نوایی، 

متر متشـکل   896سازند بغمشاه در برش دهشک با ضخامت 

ای اسـت کـه   ههـک ماسـه  از شیل، مارن و مقـادیری سـنگ  

شناسـی و تعیـین سـن نمونـه    جهت انجام مطالعات نانوفسـیل 

ند بغمشـاه بـر   هـای سـاز  در این محل نهشـته  .برداری گردید

 ای معـــادل بـــادامو  و در زیـــرههـــک ماســـه روی ســـنگ

ای منسوب به سازند قلعـه دختـر قـرار    های ماسهههکسنگ

(. یزم به رکر است که به منحـور تعیـین سـن    2دارد )شکل 

برداری در قاعده و رأ  برش با فواصل یـک  تر، نمونهدقیق

 .متری صورت گرفته است
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 به منطقه مورد مطالعه یدسترس یهاو راه ییایجغراف تیموقع: 1شکل 
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 طالعهم روش

بـه منحـور کـاهش     عـدد(  72)تعـداد   های مورد مطالعهنمونه

برداشـت  متـری  سانتی 40تا  30از عمق  اثر هوازدگی، تقریباد

همـاده  (Bown & Young, 1997) اسمیراسالید و بـه روش

. در این روش بخش کوچکی از نمونه انتخـاب  ندسازی شد

و سطح هن به کمک تیغـی کـه قـبال شسـته و خشـک شـده       

شود تا سـطح هـوازده هن حـذر گـردد.     می ، تراشیدهاست

سرس مقدار کمی از نمونه تراشیده شـده را کـه بـه صـورت     

پودر است روی یمل ریخته و به کمک قطـره چکـان یـک    

. یمـل بــا  شـود مــی و پخـش  قطـره هب مقطـر بــه هن اضـافه   

حرارت مالی  روی هیتر خشک شده و پـس از هن رسـوب   

از ( یا هر وسـیله مشـابه هن  ) خشک شده توسط خالل دندان

 سهگردد. این عمل می سطح یمل جدا و در مرکی هن جمع

هـای  ردیـف  ،سـرس توسـط خـالل دنـدان     بار تکرار شده و

شــود کــه ایــن عمــل خطـی و مــوازی از رســوب ایجــاد مـی  

هـا و  موج  سهولت در مطالعه، شناسایی و شـمارش جـنس  

ــه ــد شــــــــد. در   گونــــــ  نهایــــــــتهــــــــا خواهــــــ

ی که قبالد شـماره یم بر روی 502چس   یمل هماده شده با

-ها پس از همـاده شود. همه نمونهچسبانده می گذاری شده،

مطالعـه و   BX50سازی با میکروسکپ نوری المرو  مـدل  

به دلیل اهمیت تیغه ژیرس در شناسایی  .برداری شدندعکس

ــیل  ــی از نانوفســ ــه برخــ ــدادی از نمونــ ــا تعــ ــا هــ ــا بــ  هــ

جـنس  . جهـت شناســایی برداری گردیدتیغه مذکور عکس

 هـا کـه توسـط   هـای نانوفسـیلی از توصـیف گونـه    ها و گونه

Perch-Nielsen (1985 و )Bown & Young (1998 )

 هـای مطالعـه شـده   نمونـه . ارائه گردیده، استفاده شده اسـت 

ــه  ــگاه دیرین ــی  در هزمایش ــگاه فردوس ــی دانش ــهد شناس  مش

 .شوندمی دارینگه

 

 دستاوردهابحث و 

جنس مختلف  26گونه متعلق به  55، تعداد در برش دهشک

 (.5تـا   3 هـای شـکل های ههکی شناسـایی شـد )  از نانوفسیل

ــه ــان گونـ ــایی شـــده در میـ  Conusphaera هـــای شناسـ

mexicana،Lithraphidites carniolensis ،Nanno-

conus globulus ،Nannoconus kamptneri ،
Nannoconus steinmannii و Watznaueria barnesiae  

 Assipetra هایشوند. گونهدر سرتاسر برش دیده میتقریباد 

infracretacea ،Kokia borealis، Lithraphidites 

carniolensis ،Nannoconus bronnimannii ،Nanno-

conus colomii ،Nannoconus dolomiticus ،
Nannoconus oviformis ،Nannoconus quadratus ،

Nannoconus steinmannii و Polycostella senaria  
. یزم بــه دارنــدفراوانــی بیشــتری  ،در بخــش ابتــدایی بــرش

های رکر شـده، اولـین حرـور    یادهوری است در میان گونه

 به سمت شرق( دیسازند بغمشاه با سازند قلعه دختر )د ییمرز باال ب( ؛به سمت غرب( دیسازند بغمشاه با سازند بادامو )د ینییمرز پا الف( :2شکل 

 

 الف ب
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، Assipetra infracretacea ،Kokia borealisهـای  گونـه 

Lithraphidites carniolensis ،Nannoconus globulus 
د و از نباشــمـی  در بریــازین Nannoconus steinmanniiو 

هـا  تعدادی از گونهاند. مطالعه شده ثبت گردیده اولین نمونه

ــی  ــهنیـــــ ، Assipetra terebrodentarius از جملـــــ
Calcicalathina oblongata ،Lithraphidites bollii ،

Nannoconus abundans ،Nannoconus borealis ،
Nannoconus bucheri،Nannoconus circularis  و
Nannoconus elongatus  بخش انتهـایی بـرش مطالعـه    در

ــراوانشــده  ــدف ــه .ترن ــای شناســی نانوفســیلگســترش چین ه

 .نشان داده شده است 6شناسایی شده در شکل 

های شناسـایی شـده در بـرش    نانوفسیلغال   یساختار درون

و کانـال مرکـیی در گونـه    اندبه وضوح حفظ شدهدهشک 

. شـود دیده مـی  Nannoconusهای مختلف متعلق به جنس 

 گـذاری توان گفت که عامل انحالل در زمان رسوبلذا می

هـای  برخی از نمونهبا وجود این کمتر تأثیرگذار بوده است. 

سـختی بیشـتری    یانیـ م یهـا در بخـش  ژهیوه برداشت شده ب

تأثیر بیشتر دیاژنی بـر   تواند به سب میدارند که این موضوع 

هـای موجـود در ایـن    لنانوفسی. باشدهای مذکور روی نمونه

مطالـ   اند. شدگی متوسطی برخوردار بودهها از حفظنمونه

-حفظ شدگی متوسط تا نسبتاد خـوب نانوفسـیل   گویایفوق 

 های سازند بغمشاه در برش دهشک است.

 

 نگاریزیست چینه

مهـ  رسـوبات کربناتـه     یهای ههکی یکی از اجیانانوفسیل

ــا     ــاق دری ــنوزوئیک در اعم ــک و س ــی  میوزوئی ــند.م  باش

های دریـایی بـا توجـه بـه سـرعت      این گروه از فیتوپالنکتون

منبـع مهمـی از   تکامل و توزیع گسترده در رسوبات کربناته، 

هـای مـذکور هسـتند و    ای بـرای دوران چینهاطالعات زیست

وسـیله  ه بـ مهمـی  شناسـی  در بیشتر مطالعات، اطالعات چینـه 

همـده اسـت    دسـت ه های ههکی بنانوفسیل بررسی و مطالعه

(Halasova et al., 2012) . 

 ی ههکیهالینانوفس یای متعددی برمبناچینهمطالعات زیست

بنـدی  زونهـا  میـان هن  کـه در  ارائـه شـده اسـت   ژوراسیک 

Bown et al. (1988 ) وBralower et al. (1989 )  کـاربرد

-بنـدی زون متعاقباد برای بازه زمانی کرتاسه نیی بیشتری دارد.

-Thierstein  (1976) ،Roth (1978) ،Perchتوسـط  ییهـا 

Nielsen (1979) ،Wise (1983 )و Doeven (1983 ) انجام

 Sissinghای چینهبندی زیست. در این میان تقسی شده است

 8مشتمل بـر   CCبرای کرتاسه با عالمت اختواری ( 1977)

برای بازه زمانی کرتاسـه پیشـین و   ( CC1-CC8) زونزیست

برای کرتاسه پسین، کـاربرد  ( CC9-CC26) زیستی زون 18

هـای کرتاسـه   نهشـته  نگاریچینهبیشتری در مطالعات زیست

-( و مبنای مطالعات زیسـت 1395دارد )هادوی و همکاران، 

در این مطالعه عالوه بـر   باشد.می ای پژوهش حاضر نییچینه

هـا از  زونتعیـین زیسـت  ، جهـت  Sissingh (1977)تعاریف 

 ،Thierstein (1976) معرفی شده توسـط های شاخص گونه

Taylor (1982 ) وApplegate & Bergen (1988 ) نیـــی

 . است شده استفاده

ها از تیتونین ظـاهر شـده و   یدنشایان رکر است اصوید نانوکو

هـای  شـوند. در نهشـته  در کرتاسه پیشین به وفـور یافـت مـی   

 هــا بــه فراوانــی وجــود دارنــد. یــدنمــورد مطالعــه نیــی نانوکو

های نانوفسیلی کـه اولـین   حرور نانوکوئیدها به همراه گونه

انـد،  حرورشان در بریازین است و از اولین نمونه ثبت شـده 

مــردود  هـای ایــن سـازند را بــه قبـل از بریــازین   تعلـق نهشــته 

نجام شده در ژوراسـیک  های ابندیبا استناد به زون داند.می

هـای  زونهـای ههکـی، زیسـت   مبنـای نانوفسـیل  و کرتاسه بر

 نگـاری حاصـل بـه شـرح    سازند بغمشاه و نتایج زیست چینـه 

 باشد:زیر می
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Nannoconus steinmannii Zone (CC1)  

Worsley (1971 ) زون مذکور طبق تعریفمحدوده زیست

( Sissingh, 1977و Thierstein, 1971)اصالح شده توسط 

تا اولین  Nannoconus steinmannii از اولین حرور گونه

ایــن در  .باشــدمــی Stradneria crenulataحرــور گونــه 

که اولین حرور  Nannoconus steinmanniiمطالعه گونه 

 گردیـد. اولین نمونه مشـاهده  در بریازین پیشین است  هن در

مطـابق بـا بـازه زمـانی بریـازین      لذا شروع توالی مورد مطالعه 

 Stradneria crenulataطالعه گونه باشد. در این ممیپیشین 

 دیده نشد. زون است،زیستکه شاخص لبه باییی 

 برابر( 1250)بزرگنمایی همه تصاویر  های آهکی شناسایی شده در این پژوهشیر منتخبی از نانوفسیل: تصاو3 شکل

 .Nannoconus circularis Deres and Achéritéguy, 1980; FUM. BD35 :ب .Nannoconus dolomiticus Cita & Pasquare, 1959; FUM. BD11 :الف

 ;Percivalia fenestrate (Worsley, 1971) Wise, 1983 :ث .Nannoconus kamptneri Nannoconus kamptneri Brönnimann, 1955; FUM. BD9, 47 :ت ,پ

FUM. BD34. ج: Diazomatolithus lehmanii Noël, 1965. FUM. BD47. چ: Polycostella senaria Thierstein, 1971; FUM. BD16. 

 .Nannoconus steinmannii subsp. steinmannii Kamptner, 1931. FUM. BD1 :ذ ,د ,خ .Cyclagelosphaera margerelii Noël, 1965; FUM. BD47 :ح

 Conusphaera :ژ .Nannoconus borealis Perch-Nielsen, 1979; FUM. BD63 :ز .Nannoconus abundans Stradner and Grün, 1973; FUM. BD59 :ر

mexicana Trejo, 1969; FUM. BD12. س: Nannoconus bermudezii Brönnimann, 1955; FUM. BD44. ش: Nannoconus colomii (de Lapparent 1931) 

Kamptner 1938; FUM. BD38. 
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طبـق   CC1زون از این رو برای تعیین بخش انتهـایی زیسـت  

 Applegate & BergenوThierstein (1976 )هـای  بررسـی 

 Retecapsa angustiforataاولـین حرـور گونـه    (، 1988)

متری از قاعـده تـوالی    16و در ضخامت  16ونه شماره در نم

از ابتدای برش تـا ضـخامت    CC1زون . زیستبه دست همد

گیرد و بیشتر شامل شناسی را دربرمیمتری از ستون چینه 16

هـای  ، شیلاز سنگ ههک رسی سبی تا خاکستری یهایییه

 باشد. میههکی و مارن 

 برابر( 1250)بزرگنمایی همه تصاویر  های آهکی شناسایی شده در این پژوهش: تصاویر منتخبی از نانوفسیل4 شکل

 .Rucinolithus wisei Thierstein, 1971; FUM. BD33 :ب .Calcicalathina oblongata (Worsley, 1971) Thierstein, 1971; FUM. BD46 :الففف

 .Kokia borealis Perch-Nielsen, 1988; FUM. BD2 :ث .Eiffellithus striatus (Black, 1971) Applegate & Bergen, 1988; FUM. BD35 :ت ,پ

 .Assipetra infracretacea (Thierstein, 1973) Roth, 1973; FUM. BD28 :چ .Cyclagelosphaera deflandrei (Manivit, 1966) Roth, 1973; FUM. BD10 :ج

 ;Watznaueria Britannica (Stradner, 1963) Reinhardt, 1964 :خ .Nannoconus quadratus (Noël 1959) Deres & Achéritéguy 1980; FUM. BD42 :ح

FUM. BD18. د: Nannoconus elongates Brönnimann, 1955; FUM. BD46. ذ: Helenea chiastia Worsley, 1971; FUM. BD14. ر: Watznaueria ovata 

Bukry, 1969; FUM. BD20. ز: Watznaueria barnesiae (Black in Black & Barnes, 1959) Perch-Nielsen, 1968; FUM. BD47. ژ: Watznaueria 

fossacincta (Black, 1971) Bown in Bown & Cooper, 1989; FUM. BD18. س: Nannoconus globulus Brönnimann, 1955; FUM. BD7. 

 .Lithraphidites bollii (Thierstein, 1971) Thierstein, 1973; FUM. BD54 :ش
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Stradneria crenulata Zone (CC2) 

Thierstein (1971 ) محدوده این زیست زون طبـق تعریـف  

 Stradneriaاز اولـــــین حرـــــورSissingh (1977 ) و

crenulata    تا اولـین حرـورCalcicalathina oblongata 

زون مـذکور بریـازین پسـین تـا واینـژینین      است. سن زیست

گونـه   نبـود  طور که رکر شد بـه دلیـل   باشد. همانپیشین می

Stradneria crenulata    زیسـت برای تعیین لبه پـایینی ایـن

 Retecapsa angustiforataبــه اولــین حرــور گونــه  زون

ــه      ــور گونـ ــین حرـ ــی اولـ ــت. از طرفـ ــده اسـ ــتناد شـ اسـ

Calcicalathina oblongata   و در  25در نمونــه شــماره

 برابر( 1250)بزرگنمایی همه تصاویر  های آهکی شناسایی شده در این پژوهش: تصاویر منتخبی از نانوفسیل5 شکل

 Watznaueria :ت ,پ .Nannoconus sabinae Perch-Nielsen, 1988; FUM. BD36 :ب .Lithraphidites carniolensis Deflandre, 1963; FUM. BD46 :الف

biporta Bukry, 1969; FUM. BD10. ث: Tubodiscus sp. Thierstein, 1973; FUM. BD47. ج: Nannoconus wintereri Bralower & Thierstein, in Bralower 

et al. 1989; FUM. BD6. چ: Nannoconus oviformis Perch-Nielsen, 1988; FUM. BD14. ح: Nannoconus wassallii Brönnimann, 1955; FUM. BD58. 

 Assipetra terebrodentarius (Applegate et al. in :ذ .Discorhabdus biradiatus (lateral view) (Worsley, 1971) Thierstein, 1973; FUM. BD54 :د ,خ

Covington & Wise, 1987) Rutledge & Bergen in Bergen, 1994; FUM. BD42. ر: Retecapsa angustiforata Black, 1971; FUM. BD16. ز: Nannoconus 

infans Bralower et al., 1989; FUM. BD19. ژ: Nannoconus bucheri Brönnimann, 1955; FUM. BD47. س: Ethmorhabdus hauterivianus (Black, 1971) 

Applegate et al. in Covington & Wise, 1987; FUM. BD ش: Watznaueria manivitiae Bukry, 1973; FUM. BD10 
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متری از قاعده برش، گویـای مـرز بـاییی ایـن      79ضخامت 

 متـر،  63بـا ضـخامت    CC2زون . زیستباشدمیزون زیست

 ههک رسی سبی تا خاکستری تشکیل شده است. از سنگ

 
Calcicalathina oblongata Zone (CC3) 

ــت   ــن زیسـ ــدوده ایـ ــط محـ Thierstein (1971 )زون توسـ

از اولین ظهور گونـه   Sissingh, 1977))اصالح شده توسط

Calcicalathina oblongata  ــور گ ــین ظهـ ــا اولـ ــه تـ ونـ

Cretarhabdus loriei  زون اسـت. سـن زیسـت    شدهتعیین

CC3 طبق تعریف  باشد.واینژینین پسین میApplegate & 

Bergen (1988 )   اولین ظهـور گونـهEiffellithus striatus 

زون زیسـت  به عنوان شاخوی برای تعیـین مـرز بـاییی ایـن    

 Cretarhabdusمعرفی شده است. در مطالعه کنونی حرور 

loriei لــذا اولــین حرــور گونــه  .ثبــت نشــدEiffellithus 

striatus    متـری از   267و در ضـخامت   33در نمونـه شـماره

زون مـذکور در نحـر   زیستقاعده برش، به عنوان مرز بایی 

در بــرش  CC3زون گرفتــه شــد. بنــابراین ضــخامت زیســت 

لیشـ مـارن،  هایی از ییه متر بوده و مشتمل بر 188دهشک، 

  باشد.های نازک ییه میههکدار و سنگنودول یها
 

Cretarhabdus loriei Zone (CC4) 

از اولــین Sissingh  (1977 )زون طبــق تعریـف ایـن زیســت 

تا هخرین حرور گونه  Cretarhabdus lorieiحرور گونه 

Speetonia colligata سن زیست .در نحر گرفته شده است

بالد عنـوان  کـه قـ   است. چنـان  وین هغازییزون مذکور هوتر

یافـت   Cretarhabdus lorieiمطالعـه گونـه   این گردید در 

نشـان   Eiffellithus striatusنشـد، امـا اولـین حرـور گونـه     

متری قاعده برش  267 در  CC4زوندهنده مرز پایینی زیست

Thirerstein (1976 )طبق مطالعات  CC4است. زیست زون 

هخرین حرور و  Lithraphidites bolliiگونه با اولین ظهور 

زون فرعـی  دو زیسـت  بـه    Cruciellipsis cuvillieriگونه

CC4a  وCC4b وین در یکه مشخص کننده بازه زمانی هوتر

 ,Perch-Nielsen)اسـت  باشد، تقسی  شـده  می منطقه تتیس

ــه. (1985 ــی  در نمونــ ــده نیــ ــی شــ ــای بررســ ــین  هــ اولــ

در  46شــماره   در نمونــه  Lithraphidites bolliiحرــور

زون مذکور زیست، تقسی  کننده محدوده متر 480ضخامت 

وین است. در توالی مورد مطالعـه  یبازه زمانی هوتر گویایو 

ــه  ــی دیــده نشــد  Speetonia colligataگون ــق بر امــا ،نی طب

 Nannoconusاولین حرور گونهTaylor (1982 ) مطالعات

abundans  منطبق متر(  696و در ضخامت  59)نمونه شماره

زون توانـد شـروع زیسـت   باشـد و مـی  مـی  پسینوین یبا هوتر

CC5 429زون مذکور به ضخامت کلی را نشان دهد. زیست 

 ههک رسی است. متر شامل، مارن و سنگ
 

Lithraphidites bollii Zone (CC5) 

Thierstein (1971 ) زون طبـق تعریـف  زیسـت این محدوده 

از هخـرین حرـور    Sissingh, 1977) )اصالح شده توسط 

ــه  ــه    Speetonia colligataگون ــور گون ــرین حر ــا هخ ت

Calcicalathina oblongata  تعیین شده است و بازه زمانی

باشــد. بــر طبــق بــارمین پیشــین مــی تــا وین پســینیــهن هوتر

ــات  ــور گونـــــه   Taylor (1982 )مطالعـــ ــین حرـــ اولـــ

Nannoconus abundans اسـت وین پسین یمنطبق با هوتر. 

 Nannoconus abundansحرـور   نیاولـ  پـژوهش،  نیدر ا

 CC5 زونزیسـت  نیبخش هغـاز  گرانیب 56در نمونه شماره 

 ،مـورد مطالعـه اسـت    یاز قاعده توال یمتر 696در ضخامت 

که  Calcicalathina oblongataهخرین حرور گونه  ولی

تعیــین کننــده مــرز بــاییی Sissingh (1977 )طبــق تعریــف 

مشـاه  های پایـانی سـازند بغ  در نمونه است CC5زیست زون 

حرـور گونـه    نیاولـ  . شایان رکر است کـه مشخص نگردید

Nannoconus borealis    حرــــور قبــــل از هخــــرین 

Calcicalathina oblongata    و در بــازه زمــانی بـــارمین

دهد. در این مطالعه اولین حرور گونه مذکور پیشین رخ می

 بت ـثرش ـده بـاز قاع یرـمت 830 رو د 61ماره ـونه شـدر نم
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گردید که مؤید سن بارمین پیشین برای بخش انتهایی بـرش  

ــه اســت  ــورد مطالع ــن زیســت م ــرش . ضــخامت ای زون در ب

های سبی زیتـونی  هایی از مارنمتر و شامل ییه 200دهشک 

شـایان رکـر اسـت کـه مطالعـه سـازند بغمشـاه در         باشـد. می

 ـ   الـف  1397ن، های رییو و کالشانه )بردبار و همکـارا برش

( به نتـایج  1397ب( و برش خروان )خداشنا  و همکاران، 

 بغمشاه های نانوفسیلی سازندهای آهکی و زیست زونسنگی، پراکندگی نانوفسیلستون چینه -3شکل

 .هشکدر برش د
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سـازند در بـازه    ایـن  شـده و مؤیـد قرارگیـری   منجر  یمشابه

 زمانی کرتاسه پیشین است.

 

 گیرینتیجه

جـنس از   26گونـه متعلـق بـه     55در پژوهش حاضـر تعـداد   

 وب ـتوسط تا نسبتاد خـهای ههکی با حفظ شدگی منانوفسیل

های شاخص و مجموعـه  ی شد. برمبنای حرور گونهشناسای

از زون CC5تـا   CC1های زونهای همراه هن، زیستفسیل

در ایـــن تـــوالی تعیـــین گردیـــد. Sissingh (1977 )بنـــدی 

های تعیین شـده گویـای سـن بریـازین پیشـین تـا       زونزیست

 باشند.سازند بغمشاه در برش دهشک میبارمین پیشین برای 
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Introduction 
The studied section is located in the eastern part of the Lut block (Iran). Lut Block represents an important 

structural unit of the Central and Eastern Iran. The block extends for about 900 km in the north-south direction. 

It is separated from the Flysch Zone of eastern Iran by the Nehbandan fault in the east, whereas the western 

boundary with Central Iran is the Nayband fault and Shotori Mountains. Stocklin in 1968 believes that the Lut 
block could be divided into two parts (eastern and western). Camel mountain range (Shotori Mountains) is 

regarded as the boundary between two parts. Based on petrological properties, it is shown that the mentioned 

parts are completely different from each other. Besides, various seismotectonic movements were seen in two 
parts that make a difference between the two parts. Dasht-e-Lut includes volcanic rocks of the Tertiary system 

with approximately 2000 m thickness. The volcanic rocks cover more than half of the Lut block. 

 

Materials and methods 
Seventy-two samples for the study of the calcareous nannofossils were collected from the argillaceous 

limestone, pale- green marl at several different stratigraphic positions. Calcareous nannofossils were 

prepared in 72 smear slides using the standard techniques described by Bown and Young (1998), and studied 
under an Olympus Bx50 light microscope in parallel light and crossed Nicols with a magnification of 100x. 

Digital images of nannofossil specimens were taken with a Sony digital camera. All calcareous nannofossil 

specimens were identified by the taxonomic schemes of Perch-Nielsen, (1985) and Bown & Young (1998). 
The biostratigraphic data were interpreted by the nannofossil zonation of Sissing (1977), commonly used for 

the lower and upper Cretaceous in the Tethyan area.  

 

Results and Discussion 
In the studied samples, 55 species were identified. In most slides, the most common components of the 

nannofossil assemblages are the Watznaueria, Nannoconus, Conusphaera, and Cyclagelosphaera genera. In 

the studied interval, the CC1 – CC5 calcareous nannofossil zones of Sissingh (1977) were recognized in the 
Deheshk section in eastern Iran. These biozones cover the Early Berriasian to Early Barremian in this 

section. The appearance of species like N. colomii, N. dolomiticus, N. globulus, N. steinmannii minor, and N. 

steinmannii steinmannii with Lithraphidites carniolensis, Polycostella senaria, and Polycostella 
beckmannii at the base of this section was remarked and corresponded to the CC1 Calcareous Nannofossil 

Zone (Sissingh, 1977). The proposed biozones are arranged from the base to the top and they are 

Nannoconus steinmannii Zone (CC1), Stradneria crenulata Zone (CC2), Calcicalathina oblongata Zone 

(CC3), Cretarhabdus loriei Zone (CC4) and Lithraphidites bollii zone (CC5). Biostratigraphically, 
nannofossil assemblages suggest that the studied succession belongs to the CC1 Zone to CC5 Zone 

of Sissingh (1977) biozonation from the Tethyan province. According to this study and on the bases of 

calcareous nannofossils, the age of Baghmeshah Formation in the Deheshk section is Early Berriasian to 
Early Barremian. 

 

Conclusion 

In this study, 55 species belong to 26 genera of calcareous nannofossils were identified. Based on the present 
species and their comparison to the Tethyan calcareous nannofossils, the age of the Early Berriasian to Early 
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Barremian is suggested for the studied succession that equivalent to CC1 - CC5 Zones of Sissingh (1977) 

biozonation. 
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