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چکيده
سفيدرنگ  هاي  مارن  زير  در  ناپيوستگي  با  و  پيشين(  )آپسين-آلبين  سنگانه  سازند  رنگ  تيره  شيل هاي  روي  تدريجي  و  هم شيب  به صورت  آيتامير  سازند 
ميان   آن  مي شود. از  معرفي  آمونوييدا  از  جنس  زير   2 و  گونه   13 جنس،   7 گزارش  اين  در  است.  گرفته  قرار  کنياسين(  )تورونين،  آبدراز   سازند 
 Hysteroceras orbignyi (Spath, 1922) و Epihoplites aff. trifidus (Spath, 1923), Anahoplites cf. praecox Spath ,1925  ;Anahoplites mantelli Spath, 1925 

ايران گزارش مي شوند. از بخش زبرين سازند آيتامير در برش مورد مطالعه تکه هايي از يک خزنده دريايي به دست آمده است که دربردارنده يک  بار از کپه داغ  برای اولين 
خانواده  )زير  همراه  آمونيت هاي  به  توجه  با  که  است  دريايي  دايناسور  نوعي  به  مربوط  آمده  به دست  3(. خرده هاي  )شکل  است   (Femur) فمور  استخوان  از  بخشی  و  مهره 

Mortoniceratinae( متعلق به آلبين پسين و زون M. inflatum است. اين اولين دايناسور گزارش شده از درياي کرتاسه ايران است.
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1-پيشگفتار
ايران  خاور  در شمال  مربع  کيلومتر  با گستره حدود 5000  ناحيه اي  کپه  داغ  حوضه 
قرار دارد. اين حوضه بر اثر کوهزايي سيميرين مياني )ابتداي ژوراسيک مياني( در 
شمال خاوری ايران ايجاد شده است. رديف هاي رسوبي ژوراسيک، کرتاسه و ترشير 
با ستبراهاي متفاوت حوضه کپه داغ را پوشانده اند. چين خوردگي حوضه کپه داغ در 
طي مراحل پايانی کوهزايي آلپي انجام يافته است. سازند آيتامير رديفي از رسوبات 
خاکستري  گالکونيت دار  ماسه سنگ هاي  از  توالي  و  آواري  سيليسي-  دريايي، 
از  آن  ستبرای  می گيرد.  بر  در  را  آهک  از  اليه هايي  و  شيل  سيلتستون،  سبزرنگ، 
 1000 متر در باختر کپه داغ )ناحيه گنبد( به کمتر از 400 متر در خاور کاهش مي يابد

(Immel et al., 1997). آيتامير داراي يک زياي آمونيتي غني به سن آپسين پسين تا 

 Seyed-Emami & Aryai, 1981; Seyed-Emami et al., 1984;( سنومانين ميانی است 
 Immel et al., 1997; Mosavinia et al. 2007; Mosavinia & Wilmsen, 2011; 

.(Wilmsen & Mosavinia, 2011

2-موقعيتجغرافياييوراههايدستيابي
و  E  59°  59'  49" مختصات  با  زاوين  روستاي  کيلومتري   3 فاصله  در  زاوين   برش 

N 36° 45′ 10″( در 113 کيلومتري شمال باختر مشهد قرار دارد )شکل 1(. در اين 
برش رديف هاي رسوبي بر جاي مانده از سازند آيتامير ستبرايی در حدود 180 متر 
قرار گرفته اند.  تيره رنگ سازند سنگانه  به صورت هم شيب روي شيل هاي  دارند که 

اليه هاي بااليی اين سازند فرسايش يافته اند.

3-توصيفآمونيتها
Order                  Ammonoidea  Zittel, 1884

Suborder             Ammonitina Hyatt, 1889

Superfamily       Hoplitaceae H. Douville, 1890

Family                Placenticeratidae Hyatt, 1900

Genus                 placenticeras Meek, 1876

Placenticeras mediasiaticum Luppov, 1963

Pl. 3, Fig. A

توصيف: صدف بشقابی شکل و اينولوت است. ريپ ها را در سطح صدف نمی توان 
در  صدف  می شوند.  ديده  کم  بسيار  برجستگي  با  و  گرد  نافي  تکمه هاي  ولي  ديد 
تکمه هاي  حاشيه  در  ميلي متر   70 تا   60 نمونه هاي  در  است.  گوش  سه  تقريباً  برش 
دارند قرار  ميان  در  يکي  به صورت  که  می شود  ديده  دور  امتداد  در   کشيده 

 .(Seyed-Emami et al., 1984, P. 163)

 M. (Mortoniceras) pricei و M. (Mortoniceras) inflatum سنوگسترش: همراه با
 از درون ماسه سنگ هاي بااليی سازند آيتامير برداشت شد. سن آلبين پسين را  می توان 
کپه داغ مياني  و  پيشين  سنومانين  از  کنون  تا  گرفت.  نظر  در  نمونه ها  اين   براي 

(Seyed-Emami et al., 1984)  گزارش شده است.

 Family                Hoplitidae H. Douville, 1890

 Subfamily          Hoplitinae H. Douville, 1890

 Genus                Hoplites Neumayr, 1875

Subgenus           Hoplites (Hoplites) Neumayr, 1875   

           Hoplites (Hoplites) cf. dentatus (J. Sowerby, 1821)

Pl. 3, Figs. 4a-4b

تکمه هاي  از  که  نمايان  ريپ هاي  با   (Compressed) فشرده  حدودی  تا  توصيف: 
ميان در  يکي  به صورت  ريپ ها  ونترال  بخش  در  می شوند.  خارج  نافي   کشيده 

قرار گرفته اند. 
با  نمونه هاي  در  نافي  تکمه هاي  که  Flloemi مي نويسد   (1989; p. 145) بحث: 
از تکمه هاي  نيز شمار ريپ هاي منشعب  10 ميلي متر ديده می شود و  از  بيش  قطر 
شمار  ميلي متر   15 باالي  اندازه هاي  در  است.   4 يا   3 اندازه  اين  با  انواع  در  نافي 
ميلی متر(   50 تا   45( بزرگ تر  نمونه هاي  در  2 عدد مي رسد.  به  منشعب  ريپ هاي 
معموالً از هر تکمه نافي تنها يک ريپ خارج مي شود و ريپ دوم و کمتر ريپ 
تا  نافي14  تکمه هاي  مرحله  اين  در  مي يابند.  نمود   فرعي  ريپ  عنوان  به  سوم 

هستند.  17عدد 
انگلس��تان،   dentatus باالي��ی زون  و  ميان��ي  از بخش ه��اي  س�نوگس�ترش: 
 فرانس��ه، آلم��ان، س��وئيس و خ��اور اروپ��ا و ي��ک نمون��ه از ايران مرکزي توس��ط

(Seyed-Emami & Immel, 1996) گزارش شده است. 
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Subfamily        Anahoplitinae Breistroffer, 1947

Genus              Anahoplites Hyatt,1900

                        Anahoplites cf. praecox Spath, 1925

Pl. 3, Figs. 3a-3b

با  که  جلو  به  متمايل  برجسته  کاماًل  نافي  تکمه هاي  و  ريپ ها  با  فشرده  توصيف: 
تکمه هاي کشيده (clvate) در کناره ونترال پايان مي يابند. ميان ريپ هاي اصلي يک 
و يا دو ريپ فرعي نيز قرار مي گيرد. ريپ هاي اين گونه در مراحل مختلف تکامل در 

Spath (1925, P. 132, text-fig. 35) ديده مي شوند. 

که  تفاوت  اين  با  دارد   Anahoplites intermedius Spath به  زيادي  شباهت  بحث: 
ريپ ها در اين نمونه آشکارا درشت ترند. ارتفاع دور نيز در A. intermedius بيشتر 

است و تکمه هاي کناره اي ظريف تر هستند. 
بخش  شاخص  است.  شده  گزارش  اتريش  و  فرانسه  انگلستان،  از  وگسترش:  سن

زيرين زون E. loricatus )آلبين مياني( است.
Anahoplites mantelli Spath, 1925

Pl. 1, Fig. A

توصيف: صدف فشرده با تکمه هاي نافي ظريف و کشيده است. ريپ ها از تکمه هاي نافي 
خارج مي شوند و بالفاصله و يا کمي باالتر دو شاخه می شوند و به حالت سيگموييدال 
خفيف به سوی ونترال ادامه مي يابند. تکمه هاي ونترال به صورت يکي در ميان قرار دارند. 
  A. Cantabrigiensisو   A. intermedius با  بي شباهت  موجود  نمونه  بحث: 
هستند.  کشيده تر  و  متراکم تر  ريپ ها  باال  نمونه های  با  مقايسه  در  ولي  نيست. 
 Spath توسط  توصيف شده  نمونه هاي  به  کامل  شباهت  موجود   نمونه 
(P. 135, text-fig. 38, PL. 12, figs. 5, 6 ,1925) با عنوان Anahoplites mantelli دارد.

از  و  می باشد    A.  intermedius زيرزون  و  مياني  آلبين  به  متعلق  و گسترش:  سن
انگلستان و فرانسه گزارش شده است.

Anahoplites sinzowi Spath 1926

Pl. 1, Figs. 1a-1b

توصيف: صدف فشرده، اينولوت، تکمه هاي نافي خار مانند دارد و prosiradiat است؛ 
به  باالتر دو شاخه مي شوند و  نافي يک ريپ خارج مي شود که کمي  از هر تکمه 
حالت سيگموييدال به سوی ونترال ادامه و در بخش ونترال با تکمه هاي کشيده ونترال 

پايان مي يابند. 
بحث: شباهت زيادي با Anahoplites daviesi Spath, 1926 دارد، با اين تفاوت مهم 

که  اين گونه ريپ هاي درشت تر و با فاصله های بيشتری دارد.
سنوگسترش: تاکنون از انگلستان، خاور درياي خزر و کپه داغ گزارش شده است.
گسترش سني اين گونه از بخش مياني آلبين مياني تا بخش زيرين آلبين پسين است.

Epihoplites aff. trifidus (Spath, 1923)

Pl. 1, Figs. 2a-2b

توصيف: تکمه هاي نافي برجسته است که از آنها دو و يا سه ريپ خارج مي شوند. 
سينوسي شکل  ريپ ها  مي شود.  شروع  ديگر  ريپ  دو  از  فاصله  کمي  با  سوم  ريپ 
لبه  موازات  به  و  ميان  در  يکي  ونترال  تکمه هاي  خميده اند.  جلو  سوی  به  و  هستند 

صدف قرار دارند. 
بحث: Spath (1926, P. 178) در مورد تفاوت اين گونه با E. comperessus مي نويسد 
که E. trifidus در مقايسه با گونه E. comperessus ستبرای بيشتري دارد و اوولوت تر 
و  بيشتر  فاصله های  با   ريپ ها  و  برجسته تر  نافي  تکمه هاي  که  اين  ديگر  نيز هست. 

برجسته تر هستند. هر دو گونه معرف يک زون هستند.
سنوگسترش: شاخص آلبين پسين، زون inflatum و زيرزون D. cristatum است. 
Family               Brancoceratidae Spath, 1934

Subfamily            Mortoniceratinae H. Douville, 1912

Genus                Mortoniceras Meek, 1876

Subgenus        Mortoniceras (Mortoniceras) Meek, 1876

               Mortoniceras (Mortoniceras) inflatum (J. Sowerby, 1818)

Pl. 2, Fig. C 

توصيف: دور اوولوت است و کيل برجسته دارد. برش دور چهارگوش- پلي گونال 
است. در دور درونی ريپ هاي ثانويه با 3 رديف تکمه روي هر ريپ ديده مي شوند 
ديگر  از  درشت تر  ونترال  تکمه های  ونترال اند؛  و  جانبي  نافي،  تکمه هاي  شامل  که 
فرسايش، روي همه ريپ ها آشکارا  به دليل  تکمه ها هستند. تکمه هاي توصيف شده 

ديده نمي شوند. 
توس��ط ش��ده  توصي��ف  نمونه ه��اي  ب��ا  منطب��ق  موج��ود  نمونه ه��اي  بح�ث: 
 Spath (1932: p. 381, pl. 35, fig .9; pl. 37, fig.1; pl. 39, fig. 2;  pl. 42, fig. 6; 

 pl. 43, fig. 1; pl. 46, figs. 1, 2; text-fig. 125, 126, c, d, 127, 128, 129, 130a, b, 137d)

به عنوان  Mortoniceras (Mortoniceras) inflatum دارند.
سن و گسترش: با سن آلبين پسين از اروپا، آفريقا، هندوستان، آمريکاي شمالي و 
جنوبي، حوضه درياي خزر و ايران گزارش شده است. نمونه هاي اين گروه توسط

 Seyed Emami & Immel (1996), Immel et al. (1997) از ايران مرکزي و کپه داغ 

معرفي شده اند. Mortoniceras (Mortoniceras) inflatum شاخص آلبين پسين، زون 
Mortoniceras inflatum و زيرزون Callihoplites auritus است. 

Mortoniceras (Mortoniceras) pricei (Spath, 1922)

Pl. 1, Figs. 3a-3b

توصيف: صدف اوولوت و فشرده، ريپ ها کاماًل برجسته و برش دور ساب پلي گونال 
است. ريپ هاي ثانويه کمي پايين تر از وسط دور شروع مي شوند. ريپ هاي اصلي 
در کناره ناف و کناره شکمي دکمه مانند هستند در حالي که ريپ هاي ثانويه تنها در 

بخش ونترال در پايان ستبر و دکمه مانند مي شوند. کيل کاماًل برجسته است.
ب��ه  زي��ادي  ش��باهت   Mortoniceras (Mortoniceras) pricei بح�ث: 
Mortoniceras (Mortoniceras) kiliani دارد. Spath (1932, p.392) ب��ر اي��ن باور  

است که ميان اين دو ترانزيشنال وجود دارد. 
گسترشوسن: بيانگر قاعده آلبين پسين و زيرزون pricei هستند. اين زيرزون معادل 
زيرزون هاي H. orbigny و H. varicosum است. از اروپاي مرکزي، ترانس کاسپين، 

مراکش، ونزوئال و ماداگاسکار گزارش شده است. 
Mortoniceras (Deiradoceras) bipunctatum Spath, 1933

 Pl. 1, Fig. B

توصيف: صدف ها اوولوت و در برش چهارگوش هستند. 2 رديف دکمه هاي طويل 
و کاماًل برجسته دارند. از دکمه هاي ناف که تقريباً طويل و کشيده هستند، دو ريپ 
خارج مي شوند که با دکمه هاي شکمي پايان مي يابند. دکمه هاي کشيده ونترال عمود 

در جهت کيل قرار دارند. 
 Holotype ب��ه  زي��ادي  ش��باهت  موج��ود  نمون��ه  بح�ث: 
(Spath, 1933, p. 422; text-fig. 146) از بخش زيرين آلبين پسين سازند Gault جنوب 

Kennedy et al. (1999)انگلس��تان دارد. اين ش��باهت را با نمونه توصيف شده توس��ط 
 از بخش زيرين آلبين پسين سازند Kiamichi در تگزاس نيز مي توان ديد.

نيز متعلق به اليه ماسه سنگي ريزدانه بخش زبرين سازند  سنوگسترش: اين نمونه 
  H. varicosum و   H. orbigny زيرزون هاي  بيانگر  است؛   زاوين  برش  در  آيتامير 
آلمان  تگزاس، شمال  فرانسه،  انگلستان، شمال  از جنوب  و  است   inflatum زون  از 

گزارش شده است.
Mortoniceras (Deiradoceras) cunningtoni Spath, 1933

Pl. 3, Figs. 1a-1b

مياني کمي عريض تر  تقريباً چهارگوش و در بخش  برش دور  با  اوولوت  توصيف: 
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و  است  برجسته  کاماًل  کيل  است.  آن  عرض  از  بيش تر  کمي  دور  ارتفاع  است. 
بخش  در  ريپ ها  مي شوند.  ريپ خارج  دو  قاعدتاً  آنها  از  که  دارد  نافي  تکمه هاي 
کيل  بر  عمود  که  مي آورند  وجود  به  را  طويلي  تکمه هاي  و  می شوند  ستبر  ونترال 

قرار دارند. 
ولي  است   M. (M.) pricei گونه  همانند  صدف  پيرامون  در  ريپ ها  بحث: 
اين  ونترال،  بخش  در  ريپ ها  چگونگي  و  دور  برش  مانند  ويژگی ها  ديگر 
هولوتيپ نمونه  در  ريپ ها  تناوب  هستند.  تناوب  ريپ ها  ندارند.  را   شباهت 

Spath (1933; p. 416, pl. 42, fig. 7) نيز ديده مي شود.

زيرزون تا   Hysteroceras orbigny زيرزون  شاخص  و گسترش:   سن 
 Callitoplites auritus از زون inflatum است. تا کنون از انگلستان، فرانسه، مراکش، 

ماداگاسکار و آفريقاي جنوبي گزارش شده است. 
Mortoniceras (Mortoniceras) cf. fissicostatum Spath, 1932

Pl. 3, Figs. 5a-5b 

توصيف: فشرده با ريپ هاي ثانويه که از بخش مياني دور شروع مي شوند. در بخش 
ونترال ريپ ها برجسته و به سوی جلو خميده شده اند. تراکم ريپ ها نسبت به گونه هاي 

ديگر اين جنس بيشتر است. 
 M. (M.) inflatum از (variant) اين گونه را يک حالت Amedro et al. (2004) :بحث
مي داند. او بر پايه مطالعه 34 نمونه به اين نتيجه دست مي يابد. از اين جنس در برش 
  M. (M.) fissicostatum مورد مطالعه بيش از 100 عدد به دست آمد، در حالي که از

تنها دو نمونه برداشت شد و هيچ گونه حالت حد واسطي نيز ديده نشده است. 
است.   Callihoplites auritus زيرزون  و   inflatum زون  شاخص  گسترش:  و سن
به عنوان راهبرد  تاکنون از شمال اروپا و شمال قفقاز گزارش شده است. جدول 1 
آلبين  Mortoniceras که در زيست چينه نگاری  تغييرات صفات گونه اي   زون بندی 

بااليي مي تواند مورد استفاده قرار گيرد، توسط Amedro (1992) ارايه شده است.
Subfamily Brancoceratinae Spath, 1934 

Genus       Hysteroceras Hyatt, 1900

                 Hysteroceras orbignyi (Spath, 1922)

Pl. 3, Figs. 2a-2c

از تکمه هاي  برجسته است که  دارای ريپ هاي  و  فشرده  اوولوت،  توصيف: صدف 
ظريف و کشيده نافي بيرون می آيند. ريپ ها در بخش ونترال شيرواني شکل، به سوی 

جلو خميده و تا کيل ظريف ادامه مي يابند. 
دارد   H.  subbinum و   H. varicosum به  زيادي  شباهت   H. orbignyi بحث: 
تراکم،  در  يادشده  گونه هاي  با  اين گونه  عمده  تفاوت   .(Lehmanm et al., 2007)

درشتي و فواصل ريپ ها است. 
سنوگسترش: شاخص آلبين پسين است و محدوده اي فراتر از زيرزون orbignyi را 
در بر مي گيرد. محدوده سني که براي Hysteroceras orbignyi در نظر گرفته شده از 
زير زون D. cristatum شروع می شود و تا زير زون C. auritus ادامه مي يابد. تاکنون 
اسپانيا، جنوب  از بخش زيرين آلبين پسين موزامبيک، ماداگاسکار، آنگوال، شمال 

فرانسه، لهستان، اوکراين، سوئيس، تگزاس و شمال آلمان گزارش شده است. 
Subfamily        Parahoplitinae Spath, 1922

Genus              Parahoplites Anthula, 1899

                        Parahoplites sp. 

Pl. 2, Fig. B

توصيف: صدف قطور (Depressed) با ريپ هاي اصلي و فرعي منظم است که يکي 
خميده  جلو  سوی  به  کمي  ونترال  بخش  کناره  در  ريپ ها  گرفته اند.  قرار  ميان  در 

شده اند. دور در برش شبيه Parahoplites depressus است. 
سنوگسترش: متعلق به بخش زبرين سازند سنگانه و بيانگر سن آپسين پسين است.  

اين جنس از اروپا، آمريکاي شمالي، کلمبيا، پرو، جنوب خاوری درياي خزر و ايران 
گزارش شده است.

Superfamily        Deshayesitaceae Stoyanow, 1949

Family                 Parahoplitidae Spath, 1922

Subfamily           Acanthoplitinae Stoyanow, 1949

Genus                  Nolaniceras Casey 1961

                            Nolaniceras nolani (Seunes)

Pl. 2, Fig. A

توصيف: صدف فشرده و ناف مدور، در ادامه تکمه هاي نافي ريپ ها قرار دارند که 
در زير و يا نيمه دور 2 يا 3 شاخه مي شوند. ريپ ها ظريف و متراکم  هستند و حالت 
S خفيفي را دارند. بخش ونترال در دور بيرونی مدور و در دور درونی کمي مسطح 

است. ريپ هاي فرعي و اصلي از بخش ونترال مستقيم عبور مي کنند.
توسط که   Nolaniceras bagerabadense گونه  با  آنها  تفاوت  مهم ترين  بحث: 

تراکم  در  شده،  توصيف  و  نام گذاري  بار  اولين  براي   Seyed-Emami (1980)

درگونه ريپ ها  است.  مطالعه  مورد  گونه  در  ريپ ها  بودن  ظريف تر  و   بيشتر 
Nolaniceras nolani در دور بيرونی چند انشعاب ظريف دارد. 

براي بخش زيرين زون  فسيل شاخص  Nolaniceras nolani يک  سنوگسترش: 
 .)Seyed-Emami, 1980( در شمال باختری اروپا است H. jacobi

4-سيستماتيکپلزيوزوروس
Superorder          Sauropterygia Owen, 1860

Order                  Plesiosauria de Blainville, 1835

Suborder             Plesiosauroidea Welles, 1943

Family                Plesiosauridae Gray, 1825

Genus                 Plesiosaurus (Storrs 1997)

        Plesiosaurus sp.

کليات: پلزيوزوروس ها گروهی از خزندگان دريايی هستند که از ژوراسيک تا اواخر 
بدنی  است؛  بوده  متر   5 تا   3 حدود  جانوران  اين  طول  می کردند.  زندگی  کرتاسه 
مانند  آنها  از  که  بودند  مانند  پارو  باله  چهار  دارای  داشتند.  دراز  گردنی  و  کشيده 

پنگوئن ها و الک پشت ها برای جا به جايی در زير آب استفاده می کردند.
)ارتفاع( 2/5  به قطر 14 سانتی متر و ستبرای  يافت شده يک مهره  توصيف: قطعات 
سانتي متر و بخشی از استخوان فمور به طول 16 سانتی متر است. محل اتصال دنده ها به 

دو سوی مهره مشخص است.

5-نتيجهگيري
سنگانه  )سازندهای  سنومانين  بااليی-  آپسين  رسوبي  رديف هاي  کپه داغ  در حوضه 
است.  شده  تشکيل   (siliciclastics) ماسه سنگ  و  شيل  تناوب  از  بيشتر  آيتامير(  و 
اليه هاي آهکي و يا آهک ماسه اي با ستبرای کم در ميان نهشته هاي آلبين مياني و 
قاعده آلبين بااليی ديده مي شوند و کمتر داراي آمونيت هستند )شکل 2(. گالکونيت 
در  و  دانه  عنوان  به  آواري  يکسان درون همه رديف هاي رسوبي  تقريباً  با گسترش 
مواردي به عنوان سيمان وجود دارد. کهن ترين فسيل هاي برداشت شده در اين برش

تيره  شيل هاي  به  متعلق  و   Nolaniceras nolani (Seunes) و   Parahoplites sp. 

به زير  (Late Aptian) هستند. جوان ترين فسيل ها متعلق  بخش بااليی سازند سنگانه 
M. inflatum و قاعده آلبين پسين هستند.  بيانگر پهنه  Mortoniceratinae و  خانواده 
 Mortoniceras (M.) inflatum (J. Sowerby, 1818), آمونيتي  به مجموعه  توجه  با 
 Mortoniceras (D.) bipunctatum Spath, 1933 ,Mortoniceras (D.) cunningtoni

Spath, 1933, Mortoniceras (M.) fissicostatum Spath, 1932 که در کنار يکديگر 
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و از درون آخرين اليه ماسه سنگي سازند آيتامير در اين برش برداشت شد؛ مي توان يک 
رسوب گذاري فشرده (Condensed) را براي اين محدوده زماني )آلبين پسين( در  نظر 
گرفت. دايناسور يافت شده در اين برش که براي اولين بار از ايران گزارش می شود متعلق 
به اليه ماسه سنگ باالست. تعيين سن اين دايناسور با توجه به وجود آمونيت هاي همراه 
با دقت کامل امکان پذير است. اين از موارد قابل توجه در ارتباط با اين مهره دار است. 
در غير اين صورت با توجه به گسترش )ژوراسيک - کرتاسه( تعيين سن دقيق آن بدون 
نمونه هاي آمونيتي امکان پذير نبود. مجموعه آمونيتي همراه با دايناسور اغلب متعلق به 
 زيرخانواده Mortoniceratinae و شاخص آلبين پسين زيرزون H. varicosum  تا زيرزون

بنابراين سني در حدود 100 ميليون سال را  از زون M. inflatum  است.   C. auritus

چند  هر  زيست جغرافيايی  ديرينه  ارتباطات  ديد  از  گرفت.  نظر  در  آن  براي  مي توان 
خانواده  ولی   (Pandemic) دارد  جهانی  گسترش   Mortoniceratinae زيرخانواده 
نوار  تنها در يک  (Boreal) هستند که  از زيا های شمالی  به طور شاخص   Hoplitidae

شمالی از شمال، خاور و مرکز اروپا تا خاور دريای خزر، حوضه کپه داغ و ايران مرکزی 
گسترده شده اند.

سپاسگزاری 
 Franz Fürsich پروفسور  آلمان  ورتسبورگ  پالئونتولوژی  انستيتو  رياست  از 
کردن  فراهم  و  ارزنده شان  راهنمايی های  برای   Markus Wilmsen پروفسور   و 
پروفسور آقای  از  مقاالت،  به  دسترسی  و  دانشگاه  کتابخانه  از  استفاده   امکان 

Oliver Rauhut از دانشگاه مونيخ برای مطالعه قطعات دايناسور و از دانشگاه پيام نور 

مرکز مشهد به دليل حمايت های مالی برای انجام پژوهش های صحرايی سپاسگزاريم.  

شکل 1-  نقشه زمين شناسی شمال خاور ايران و موقعيت برش مورد مطالعه )ستاره(

شکل 2-  ستون چينه شناسي، زون هاي آمونيتي و موقعيت قطعات دايناسور )پلزيوزوروس(

شکل  3-  قطعاتی از دايناسور )پلزيوزوروس(.
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Figs. 1a-1b: Mortoniceras (Deiradoceras) cunningtoni 

Spath, 1933; x1/3; Zawin; At.Z.8F2.

Figs. 2a-2c: Hysteroceras orbignyi (Spath, 1922); x1; 

Zawin; At.Z.6.

Figs. 3a-3b: Anahoplites cf. praecox Spath, 1925; x1; 

Zawin; At.Z.4F4.

Figs. 4a-4b: Hoplites (Hoplites) cf. dentatus (J. Sowerby, 

1821); x1; Zawin; At.Z.1F1.

Figs. 5a-5b: Mortoniceras (Mortoniceras) fissicostatum 

Spath, 1932; x1/2; Zawin; At.Z.8F4.35.

Fig. A: Placenticeras mediasiaticum Luppov, 1963; x1/2; 

Zawin; At.Z.8F4-39.

Figs. 1a-1b: Anahoplites sinzowi Spath 1926; x1; Zawin; 

At.Z.2F2-A.

Figs. 2a-2b: Epihoplites aff. trifidus (Spath, 1923); x1; Zawin; 

At.Z.4F10.

Figs. 3a-3b: Mortoniceras (Mortoniceras) pricei (Spath, 

1922);x1/3; Zawin; At.Z.8F4-17.

Fig. A: Anahoplites mantelli Spath, 1925; x1; Zawin; At.Z.4F3.

Fig. B: Mortoniceras (Deiradoceras) bipunctatum Spath, 1933; 

x1/2; Zawin; At.Z.8F4-24.

Plate 1

Fig. A: Nolaniceras nolani (Seunes); x1; Zawin; 

Sn.Z. F-3.

Fig. B: Parahoplites sp.; x1/2; Zawin; Sn.Z.F1.

Fig. C: Mortoniceras (Mortoniceras) inflatum (J. 

Sowerby, 1818); x1/2; Zawin; At. Z.8F2-4.

Plate 2

Plate 3
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Abstract

The Aitamir Formation follows conformably but with a sharp boundary the dark shales of Sanganeh Formation (Aptian-early Albian) and is 

followed discontinuously by the whitish marls and chalky limestones of the Abderaz Formation (Turonian-Coniacian). 7 species, 13 genera and 

2 subgenera of ammonites are reported in this paper. The following genera and species, found in the Iranian Kopeh Dagh region, are reported for 

the first time: Anahoplites cf. praecox Spath, 1925, Anahoplites mantelli Spath, 1925, Epihoplites aff. trifidus (Spath, 1923) and Hysteroceras 

orbignyi (Spath, 1922). The described specimen of Dinosauria comes from the upper part of the Aitamir Formation in Zawin Section. The 

fragment of the Dino was found on the topmost sandstone layer of the section, together with a number of mortonoceratid ammonites, indicating 

a late Albian (Mortoniceras inflatum Zone) age. So far, it is the first record of marine Dinosauria from the Certaceous of Iran.

Keywords: Northeast Iran, Kopeh Dagh, Aitamir Formation, Ammonoidea, Albian, Plesiosaurus.
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