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چكيده

در پژوهش کنونی سازند بغمشاه در برش بغداده واقع در حاشیه شرقی بلوک لوت جهت مطالعات زیستچینهنگاری برمبنای نانوفسیل های آهکی ،نمونه برداری گردید .ضخامت
سازند بغمشاه در برش مذکور  253متر بوده و عمدتاً متشکل از شیل و مارن می باشد .بر اساس مطالعات انجام شده  43گونه نانوفسیلی متعلق به  20جنس با حفظ شدگی
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 -1پيش نوشتار
بلوک لوت با روند شمالی -جنوبی و با درازای حدود 900کیلومتر و عرض حدود
 150تا  200کیلومتر شرقی ترین بخش خرد قاره ایران مرکزی است (آقانباتی)1383 ،
و اولین بار توسط ( Stocklin  )1968به عنوان یکی از نه زون ساختاری ایران ،در
شرق کشور معرفی گردید .تاکنون نظریات متعددی درباره زمین شناسی آن ارائه
شده است (. )Stocklin, 1972; Nowroozi, 1972; Stocklin and Nabavi 1973بنا بر
عقیده بیشتر زمین شناسان مرز شرقی بلوک لوت را گسل نهبندان ،مرز غربی راگسل
نایبند ،مرز شمالی را گسل درونه و مرز جنوبی آن را فرورفتگی جازموریان تشکیل
می دهد (آقانباتی.)1383 ،
به دلیل شرایط خاص زمین شناسی و جایگاه ویژه تکنونیکی بلوک لوت ،وجود
فعالیت های شدید ماگمایی و حضور توده های نفوذی ،وجود گسل ها و درز و
شکافهای فراوان و نیز وجود رخسارههای مختلف دگرگونی در واحدهای مختلف
سنگی ،تصور بر این بوده که منطقه جهت مطالعات فسیل شناسی چندان مناسب
نیست .از این رو مطالعات فسیل شناسی به نسبت اندکی در منطقه انجام شده است.
سازند بغمشاه یکی از واحدهای سنگ چینه ای ژوراسیک بلوک لوت است که
متشکل ازشیل ،مارنهای سیلتی با میان الیه های ماسه سنگی و آهک های ائولیتی به
رنگ خاکستری تا سبز زیتونی بوده و در منطقه طبس و کوه های شتری از گستردگی
زیادی برخوردار است .ضخامت این سازند در نواحی مختلف از 400متر تا  600متر
متغیراست و معموالً سازند مذکور با گذر تدریجی بر روی آهکهای پروده قرار دارد
( .)Stocklin et al., 1965; Aghanabati, 1977مرز باالی سازند بغمشاه در کوه های
شتری ،گاه با واسطه ردیف ستبری از سنگ های سیلیسی-آواری سازند سیخور و
گاهی با سازندهای اسفندیار و یا قلعه دختر است (سیدامامی و همکاران.)1384،
مطالعات فسیل شناسی انجام شده بر روی این سازند عبارتند از :بررسی
آمونیتها (;Seyed-Emami et al., 1991, 1997, 2001, 2002, 2004, 2006
 ،)Wilmsen et al., 2009; Kallanxhi et al., 20166مرجان ها (�Pandey and Für
 ،)sich, 2003براکیوپودها ( )Mukherjee and Fürsich, 2014و میواسپورها

 -2موقعیت جغرافیایی و زمین شناسی برش مورد مطالعه
قاعده برش چینه شناسی بغداده ،با مختصات جغرافیایی˝  33° 40´ 32/4عرض
شمالی و ˝ 58° 9´ 21/4طول شرقی می باشد که در محدوده نقشۀ چهار گوش
 1 : 250/000بشرویه درخراسان جنوبی واقع شده است (شکل .)1
سازند بغمشاه در برش بغداده با  253متر ستبرا در زیر آهک های ماسه ای سازند
قلعه دختر قرار گرفته ولی مرز زیرین آن به دلیل پوشیده شدن با آبرفت های جوان
قابل برداشت نیست (شکل  .)1در این برش ،سازند به طور غالب از شیل و مارن های
سبز و خاکستری و شیل های آهکی خاکستری تشکیل شده است.
در این مطالعه  80نمونه از سازند بغمشاه با فواصل  1تا  10متری برداشت شد .نمونه
برداری در مرز پایین و باال با فواصل کم و به دلیل ضخامت زیاد در موارد دیگر ،غالبا
با تغییر لیتولوژی ها (فواصل  1تا  10متری ) انجام شده است 3 .نمونه از بخش زیرین
سازند قلعه دختر نیز جهت مطالعه و بررسی گذر دو سازند برداشت گردید (شکل .)2

شایان ذکر است که بخش اعظم مطالعات پیشین بر مبنای سن یابی توسط
آمونیت ها (بازه زمانی باتونین پیشین -کالوین میانی) انجام شده است .البته
نانوفسیل های آهکی این سازند از منطقه ویراب در شرق سمنان نیز گزارش شده است

 -3آماده سازی و مطالعه
به دلیل اهمیت غیر هوازده بودن نمونه ها ،نمونه برداری از عمق  30تا  50سانتی متری
انجام شد .جهت آماده سازی نانوفسیل های آهکی ،روش های مختلفی وجود دارد که

(.)Hashemi-Yazdi and Sajjadi, 2015

( )Kallanxhi et al., 2016که در آن به معرفی جنس و گونه نانوفسیلی غیرشاخص
پرداخته شده و نهایتاً سن داده شده در این بررسی هم برمبنای آمونیت ها (باتونین
پیشین -کالوین میانی) بوده است.
از دیگر مطالعات انجام شده بر روی نانوفسیل های آهکی سازند بغمشاه می توان
به مطالعه نانوفسیل های آهکی سازند بغمشاه در برش خروان ،شمال طبس (خداشناس
و همکاران )1397 ،و مطالعه نانوفسیل های آهکی گذر سازند های پروده و بغمشاه
در برش ریزو واقع در حاشیه غربی بلوک طبس (بردبار و همکاران )1397 ،اشاره
نمود .لذا از آنجا که سازند بغمشاه دارای پراکندگی در خور توجه در قسمت هایی از
ایران مرکزی و بلوک لوت میباشد ،بررسی های زیست چینه ای آن ضروری و حائز
اهمیت است .بدین سبب بررسی نانوفسیلهای سازند با هدف معرفی نانوفسیل های
آهکی ،تعیین زیست زون های چینه ای و نهایتا ًسنیابی این سازند ،ضروری به نظر
می رسد.
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از کاربردی ترین آنها روش اسمیراسالید است که توسط
ارائه شده است .از این رو در مطالعات کنونی تمامی نمونه ها به روش مذکور
آماده سازی شدند .در این روش سطح نمونه توسط کاردک مخصوص خشک و تمیز
تراشیده شده تا سطوح هوازده آن برداشته شود .سپس اندکی از نمونه تراشیده شده
به صورت پودر روی المل ریخته می شود .با افزودن یک قطره آب مقطر به پودر
روی المل ،محلول نسبتاً غلیظی ایجاد میشود که پس از پخش شدن بر سطح الم،
باید بالفاصله بر روی اجاق با حرارت مالیم خشک گردد .تمامی نمونه های آماده
(Bown and Young (1997

شده توسط میکروسکوپ نوری پالریزان المپوس در  PPLو  XPLمطالعه شدند.
شایان ذکر است جهت شناسایی جنس ها و گونه های نانوفسیلی از توصیف گونه ها
که توسط ( Perch-Nielsen (1985و ( Bown and Young (1997ارائه گردیده،
استفاده شد .همچنین از آنجا که استفاده از ورقه ژیپس در شناسایی نانوفسیل های
آهکی نقش مهمی دارد ،نمونه ها با استفاده از این ورقه نیز مطالعه و عکس برداری
گردید .تصویر برخی از نانوفسیل های شناسایی شده در پلیت های  1و  2آورده شده
است.

شکل  -1راه های دسترسی به برش مورد مطالعه و گذر زیرین و باالیی سازند بغمشاه در برش بغداده.
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شکل  -2ستون چینه سنگی ،پراکندگی نانوفسیل های آهکی و زیست زونهای نانوفسیلی سازند بغمشاه در برش بغداده.
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 -4نانوفسیل های آهکی
نانو فسیل های شناسایی شده در برش بغداده  43گونه متعلق به  20جنس مختلف
هستند (شکل  .)2در میان گونههای شناسایی شده ،گونه های زیر در بیشتر نمونهها و
در سرتاسر برش دیده میشوند (شکل :)3
Velasquezia praegorhica, Nannoconus kamptneri, Conusphaera mexicana,
Calcicalathina oblongata, Watznaueria biporta, Diazomatolithus lehmanii.

گونههای زیر در بخش پایینی برش فراوان تر هستند:

شماره  8و در ضخامت  12متری از قاعده ثبت شده است .بنابراین زیست زون مذکور
از ابتدای برش تا ضخامت  12متری از ستون چینه شناسی را به خود اختصاص می دهد
و مشتمل بر الیه های شیل و مارنی می باشد.
مجموعه فسیل های همراه این زیست زون عبارتند از:
Nannoconus

bronnimannii,

Nannoconus

quadrates,

dolomiticus, Polycostella senaria, Conusphaera mexicana, Nannoconus

Nannoconus quadratus, Nannoconus steinmannii , Cruciellipsis cuvillieri,
Nannoconus bronnimannii, Nannoconus dolomiticus, Polycostella senaria.

و گونه های ذیل در بخش باالی توالی از فراوانی بیشتری برخوردارند:
Nannoconus abundans, Nannoconus elongatus, Assipetra terebrodentarius,
Nannoconus minutes, Cruciplacolithus furtivus, Hayesites irregularis.

از آنجا که جزییات ساختاری نانوفسیل های شناسایی شده در این مطالعه ،به وضوح
مشخص بوده و کانال های مرکزی گونه های مختلف متعلق به جنس Nannoconus
نیز باز بوده و به وضوح دیده میشود ،می توان اذعان داشت که عامل انحالل در زمان
رسوب گذاری در حوضه خیلی تأثیر گذار نبوده است .از سوی دیگر سنگ شناسی
نسبتاً نرم نمونه ها می تواند گویای آن باشد که دیاژنز نیز بروی نانوفسیل ها تأثیر
چندانی نداشته است .با توجه به مطالب ذکرشده می توان اذعان داشت که حفظ
شدگی نانوفسیل های سازند بغمشاه در برش بغداده نسبتاً خوب تا متوسط است.

 -5زیستچینه نگاری
گسترش جغرافیایی وسیع و بازه زمانی کوتاه نانوپالنکتون های آهکی موجب شده
که این گروه ابزاری مهم در مطالعات زیستچینه نگاری الیه های مزوزوئیک و
سنوزوئیک باشند .از این رو مطالعات زیست چینه نگاری وسیعی برمبنای آنها در
زمان های مختلف انجام شده و زون بندی های متعددی نیز توسط محققین مختلف ارائه
شده است .در این بین (Thierstein (1976), Roth (1978), Perch-Nielsen (1983
و ( Applegate and Bergen )1988زون بندی هایی را برای نهشته های کرتاسه ارائه
کرده اند که در شک ل  3آمده است .لکن از آنجا که زون بندی(Siss� )1977
 inghدر کرتاسه ،معموالً قابل اجرا می باشد و گونه های شاخص زیست زون های
مربوط به این زونبندی از فراوانی و گسترش جهانی خوبی برخوردارند ،لذا سایر
مؤلفین زون بندی خود را با این زون بندی انطباق داده اند .زیست زون های مذکور
بر مبنای اولین یا آخرین حضور گونه های شاخص و مجموعه فسیل های همراه
آنها تعریف می شوند .در پژوهش کنونی غالباً از شاخص های معرفی شده توسط
( Sissingh )1977استفاده شده است .ولی به دلیل عدم شناسایی برخی از شاخص های
 Sissinghدر تعیین تعدادی از زیست زونها ،از تعاریف ( Thierstein )1976و
( Applegate and Bergen (1988و گونه های شاخص جایگزین (شکل  )4استفاده
شده است .زیست زون های معرفی شده در برش بغداده به شرح زیر هستند:
NANNOCONUS STEINMANII ZONE (CC1( .1 -5

محدوده این زیست زون طبق تعریف( Sissingh )1977از ظهور گونه
 Nannoconus steinmanniiتا ظهور گونه  Stradneria crenulataمی باشد و سن
آن تیتونین تا بریازین پیشین است .از آنجا که در این مطالعه گونه Nannoconus
 steinmanniiاز نمونه ابتدایی مشاهده شده است ،لذا شروع توالی مطالعه شده زیست
زون  CC1از زون بندی( Sissingh )1977می باشد .از طرفی نهشته های زیر این توالی
در نقشه زمین شناسی بشرویه منسوب به ژوراسیک می باشد و به دلیل پوشیده شدن به
وسیله آبرفت ها نمی توان گفت که ابتدای این زیست زون ،الزاماً در نهشته های مورد
مطالعه وجود دارد .از طرفی از آن جا که گونه  Stradneria crenulataدر این مطالعه
دیده نشد ،لذا برای تعیین لبه باالیی زیست زون  CC1طبق مطالعات (Thierstein )1976
و ( Applegate and Bergen (1988به اولین حضور  Retecapsa angustiforataاستناد
شده است .در برش مورد مطالعه اولین حضور  Retecapsa angustiforataدر نمونه
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Nannoconus
colomii.

STRADNERIA CRENULATA ZONE (CC2( .2 -5

( Sissingh (1977این زیست زون را از اولین ظهور گونه
تا اولین ظهور گونه  Calcicalathina oblongataتعریف می کند .سن این زیست
زون بریازین پسین تا واالنژینین پیشین می باشد .اگر چه در مطالعه حاضر گون ه �Strad
 neria crenulataیافت نشد ،اما ظهور گونه  Retecapsa angustiforataبراساس
مطالعات ( Thierstein )1976و ( Applegate and Bergen )1988برای شناسایی لبه
پایینی این زیست زون معرفی شده است .لذا حضور گونه مذکور در نمونههای برش
بغداده ،می تواند مؤید آغاز زیست زون  CC2از زون بندی ( Sissingh (1977باشد.
در برش مورد مطالعه اولین حضور گونه  Retecapsa angustiforataدر ضخامت 12
Stradneria crenulata

متری از قاعده برش ثبت شده و اولین حضور گونه  Calcicalathina oblongataدر
نمونه شماره  16در ضخامت  45متری از قاعده برش ثبت گردیده است .از این رو
می توان اذعان داشت که زیست زون  CC2با ضخامت 23متر ،از شیل و مارن های
سبز رنگ با میان الیه هایی از ماسه سنگ تشکیل شده است .نانونسیل های همراه این
زیست زون شامل گونه های زیر است:
Nannoconus kamptneri, Cruciellipsis cuvillieri , Nannoconus bermudezii,
Rucinolithus wisei, Watznaueria biporta, Nannoconus globulus.
CALCICALATHINA OBLONGATA ZONE (CC3( .3 -5

بازه زمانی این زیست زون طبق تعریف ( Sissingh (1977از ظهور گونه
 Calcicalathina oblongataتا ظهور گونه  Cretarhabdus lorieiبوده و سن آن
واالنژینین پسین می باشد .عالوه بر آن ( Applegate and Bergen )1988اولین ظهور
گونه  Eiffellithus striatusرا شاخصی برای تعیین لبه باالیی این زون معرفی نموده
اند .در مطالعه حاضر گونه  Cretarhabdus lorieiیافت نشد اما ظهور Eiffellithus
 striatusدر نمونه شماره 27و ضخامت 77متری از قاعده برش مورد مطالعه ثبت
شده است .لذا محدوده زون  CC3با ضخامت  32متر از متراژ  45تا  77متری ستون
چینهشناسی را دربر میگیرد و مشتمل بر شیل های سبز و خاکستری است .مجموعه
فسیل همراه این زیست زون در برش مورد مطالعه شامل گونه های ذیل می باشد:
Zeugrhabdotus erectus , Diadorhombus rectus, Nannoconus circularis,
Lithraphidites carniolensis, Tubodiscus verenae, Eiffellithus windii,
Nannoconus cornuta.
CRETARHABDUS LORIEI ZONE (CC4( .4 -5

( Sissingh (1977این زیست زون را از اولین حضور گونه Cretarhabdus lorieiتا
آخرین حضور گونه  Speetonia colligataتعریف می کند .بازه زمانی زیست زون
مذکور هوتروین آغازین است .همان طور که گفته شد در مطالعات کنونی گونه
 Cretarhabdus lorieiیافت نشد ،اما اولین حضور گونه  Eiffellithus striatusطبق
مطالعات ( Applegate and Bergen (1988نشانگر آغاز زیست زون  CC4از  77متری
قاعده برش است .شایان توجه است که اولین ظهور گونه Lithraphidites bollii
در مطالعات( Thirerstein )1976نیز برای شناسایی بازه زمانی هوتروین در منطقه
تتیس معرفی شده است .همچنین وی آخرین حضور  Cruciellipsis cuvillieriرا
نیز شاخص دیگری برای تعیین لبه باالیی این زیست زون معرفی کرده است .در
نهشته های مورد مطالعه گونه  Speetonia colligataنیز دیده نشد ولی اولین حضور
 Lithraphidites bolliiو عدم حضور  Cruciellipsis cuvillieriدر نمونه های
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بررسی شده ،نشانگر محدوده زون مذکور و مؤید بازه زمانی هوتروین است.
گونه های شاخص نانوفسیلی ،گویای ضخامت  103متر برای زون  CC4هستند
که مشتمل بر شیل ،مارن و شیل آهکی است .گونه های همراه در این زیست زون

عبارتند از:
Nannoconus bucheri, Tubodiscus burnettiae, Nannoconus quadricanalis,
Retecapsa surirella, Tegulalithus septentrionalis, Nannoconus minutes.

شکل  -3درصد فراوانی نانوفسیل های آهکی سازند بغمشاه در برش بغداده.
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شکل  -4زون بندی های استاندارد جهانی نانوفسیل های آهکی و مقایسه زیست زون های نانوفسیلی سازند بغمشاه با آنها.
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LITHRAPHIDITES BOLLII ZONE (CC5( .5 -5

شروع این زیست زون طبق تعریف ( Sissingh )1977از آخرین حضور گونه
 Speetonia colligataتا آخرین حضور گونه Calcicalathina oblongata
مشخص می گردد و سنی معادل هوتروین پسین -بارمین آغازین دارد .عالوه
بر آن اولین حضور گونه  Nannoconus abundansطبق مطالعات و بررسی های
( Taylor (1982درهوتروین پسین بوده و این گونه نیز شاخص هوتروین پسین
میباشد .در این مطالعه اولین حضور  Nannoconus abundansدر نمونه شماره 53
مؤید شروع زون  CC5در ضخامت 180متری از قاعده برش مورد بررسی است.
لکن با توجه به حضور گونه هایی از بارمین مانند Nannoconus elongates
سن انتهاییترین بخش این سازند بارمین آغازین می باشد .ضخامت این زیست
زون در برش بغداده  73متر است و مشتمل بر شیل های خاکستری و شیل های
آهکی به رنگ خاکستری روشن می باشد .نانوفسیلهای همراه این زیست زون
شامل گونه های زیر است:
Assipetra

furtivus,

Cruciplacolithus

elongates,

Nannoconus

terebrodentarius , Hayesites irregularis

شایان ذکر است حضور گونه های شاخص نانوفسیلی برای زون  CC5و به
عبارتی ادامه زون مذکور در نمونههای مطالعه شده از سازند قلعه دختر نیز ثبت
گردید.
به طور کلی حضور گونههای شاخص نانوفسیلی گویای سن بریازین پسین -بارمین
پیشین برای سازند بغمشاه در برش بغداده هستند .عالوه برآن وجود زیست زون CC5
در نمونه های متعلق به انتهايي ترين بخش سازند بغمشاه و پايين ترين بخش سازند قلعه

دختر ،گویای پیوستگی مرز دو سازند و مؤید سن بارمین پیشین برای گذر دو سازند
بغمشاه و قلعه دختر است.
 -6نتیجهگیری
نانوفسیل های آهکی شناسایی شده در برش بغداده از حفظ شدگی خوب تا متوسط و
تنوع نسبتاً باالیی برخوردارند .در این پژوهش  43گونه نانوفسیلی متعلق به  20جنس
مختلف شناسایی شد .براساس حضور گونه های شاخص نانوفسیلی و مجموعه فسیلی
همراه ،زیست زون های  CC1تا  CC5از زونبندی( Sissingh )1977برای این توالی
تعیین گردید که گویای سن بریازین پیشین تا بارمین پیشین برای سازند بغمشاه در برش
بغداده هستند .به دلیل پوشیده شدن قسمت زیرین سازند بغمشاه در برش مذکور به
وسیله آبرفت ها ،در مورد گذر بخش تحتانی این سازند نمی توان اظهار نظر کرد ،ولی
با توجه به حضور گونه های(,Calcicalathina oblongata (Perch-Nielsen., 1985
( Nannoconus abundans (Taylor, 1982و همچنین گونه Nannoconus colomii
( )Thierstein, 1976در سه نمونه مطالعه شده در بخش پایینی سازند قلعه دختر،
مي توان اذعان داشت که بخش زیرین سازند قلعه دختر نیز ادامه زیست زون CC5
است زیرا همان گونه که ذکر شد زیست زون  CC6با نبود گونه های مذکور آغاز
می شود .بدین سبب گذر سازند بغمشاه به قلعه دختر در برش بغداده پیوسته بوده و

دارای سن بارمین پیشین است .با توجه به حضور فراوان نانوکونوس ها که شاخص
عرض های جغرافیایی پایین و آب و هوای گرم می باشند می توان اذعان داشت که
حوضه رسوب گذاری سازند بغمشاه در برش بغداده در عرض های جغرافیایی پایین
قرار داشته و آب و هوای گرم بر حوضه مذکور حکمفرما بوده است.
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PLATE 1

.)FUM: Ferdowsi University of Mashhad) ;1250X  تصاویر میکروسکوپ نوری برخی از نانوفسیلهای آهکی شناسایی شده با بزرگنمایی-1 پلیت

1: Nannoconus quadratus (Noël 1959) Deres & Achéritéguy 1980. FUM,B12; 2: Nannoconus abundans Stradner and Grün,
1973. FUM, B75; 3: Nannoconus colomi (de Lapparent 1931) Kamptner 1938. FUM, B12; 4: Nannoconus circularis Deres and
Achéritéguy, 1980. FUM, B27; 5,6: Nannoconus steinmannii Kamptner, 1931. FUM, B1; 7: Nannoconus bucheri Brönnimann,
1955. FUM, B40; 8: Nannoconus minutus Brönnimann, 1955. FUM, B41; 9: Nannoconus dolomiticus Cita & Pasquare, 1959.
FUM, B2; 10,11: Nannoconus kamptneri Brönnimann, 1955. FUM,B58; 12: Nannoconus globulus subsp. Globules Brönnimann,
1955. FUM, B36; 13: Nannoconus elongatus Brönnimann, 1955. FUM,B78; 14: Tubodiscus burnettiae Bown in Kennedy et al.,
2000. FUM, B29; 15: Tubodiscus verenae Thierstein, 1973. FUM, B19; 16: Calcicalathina oblongata (Worsley, 1971) Thierstein,
1971. FUM, B16.
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PLATE 2

.1250X  تصاویر میکروسکوپ نوری برخی از نانوفسیلهای آهکی شناسایی شده با بزرگنمایی-2 پلیت

1: Watznaueria fossacincta (Black, 1971) Bown in Bown & Cooper, 1989. FUM, B34; 2: Diazomatolithus lehmanii Noël, 1965.
FUM, B20; 3: Watznaueria britannica (Stradner, 1963) Reinhardt, 1964. FUM, B18; 4: Assipetra terebrodentarius (Applegate
et al. in Covington & Wise, 1987) Rutledge & Bergen in Bergen, 1994. FUM, B76; 5: Retecapsa angustiforata Black, 1971.
FUM,B10; 6: Lithraphidites bollii (Thierstein, 1971) Thierstein, 1973. FUM, B40; 7: Watznaueria biporta Bukry, 1969.
FUM, B60; 8,9: Lithraphidites carniolensis Deflandre, 1963. FUM, B25; 10: Velasquezia praegothica Varol, 2006. FUM, B53;
11,12: Retecapsa surirella (Deflandre & Fert, 1954) Grün in Grün and Allemann, 1975. FUM, B69;13: Eiffellithus striatus
(Black, 1971) Applegate & Bergen, 1988. FUM, B27. 14: Cruciplacolithus furtivus Roth (1983). FUM, B74; 15: Eiffellithus windii
Applegate & Bergen, 1988. FUM, B23; 16: Tegulalithus septentrionalis (Stradner, 1963) Crux, 1986. FUM, B38.
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Abstract
In the present study, Baghamshah Formation in Baghdadeh section located in the eastern margin of Lut Block to biostratigraphic studies based
on calcareous nannofossils was sampled. Thickness of Baghamshah Formation in this section is 253m and mainly contains of shale and marl.
According to the paleontological studies, 43 nannofossil species belong to 20 genera with well to moderate preservation in Baghdadeh section
were identified and photographed. Based on the index calcareous nannofossils and assemblages species, CC1-CC5 biozones of Sissingh
(1977) were determined. According to determined biozones, age of the Baghamshah Formation in Baghdadeh section Early Berriasian to Early
Barremian was suggested.
Keywords: Biostratigraphy, Calcareous nannofossils, Baghamshah, Baghdadeh, Lut block.
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