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چكیده
سازند کژدمی در تنگ ماغر در شمال باختر شهرستان بهبهان )حوضه زاگرس(، به خوبی بیرون زده و قابل دسترسی است. اين سازند در ناحیه مورد مطالعه 344 متر ستبرا دارد که 
از تناوب شیل های خاکستری با آهک های نازک اليه کرم رنگ تا قهوه ای تشکیل شده است. در اين ناحیه سازند کژدمی با ناهمسازی فرسايشی روی سازند داريان و به طور همساز 
زير سازند سروک جای می گیرد. در اين مطالعه 220 نمونه دارای آمونیت تهیه شد که 5 متر از بخش بااليی سازند داريان و همه ستبرای )344متر( سازند کژدمی را دربر می گیرد. 

روی هم رفته 15 جنس و 21 گونه متعلق به 6 خانواده به شرح زير در اين مطالعه شناسايی شد : 
Douvilleiceras sp., Douvilleiceras cf. mammillatum, Epicheloniceras subnodosocostum– buxtorfi, Hypacanthoplites cf. elegnas, Acanthohoplites cf. 

aschiltaensis, Nolaniceras nolani, Parahoplites cf.  melchioris, Venezoliceras sp., Venezoliceras cf. venezolanum, Mirapelia cf. buarquianum, Mirapelia spp  
Oxytropidoceras carbonarium, Oxytropidoceras cf. roissyanum, Hysteroceras cf. orbignyi, Hysteroceras sp., Tonohamites cf. aequicingulatus, 
Mortoniceras sp., Mortoniceras aff. inflatum, Dufrenoyia sp., Hemiptychoceras cf. gaultinum, Scaphites sp.

همه جنس ها و گونه های ياد شده به جز .Scaphites sp و Hemiptychoceras cf. gaultinum در مطالعات پیشین از اين سازند گزارش شده اند. بر پايه انتشار چینه شناسی گونه های 
مختلف آمونیت، 11 زيست زون در اين سازند شناسايی شد که زمان آپتین پیشین را برای بخش بااليی سازند داريان و آپسین پسین تا آلبین پسین را برای سازند کژدمی پیشنهاد 

می کند. بنابراين به نظر می رسد که يک نبود چینه شناسی میان سازندهای داريان و کژدمی وجود دارد که آپسین میانی را دربر می گیرد.

کلیدواژه ها: سازند کژدمی، زيست چینه نگاری، آمونیت، تنگ ماغر، حوضه زاگرس.
E-mail: anahitavr1@gmail.com                                                                                                                                                                        نویسنده مسئول: آناهیتا ياوري*

تنگ ماغر در کوه بنگستان، 20 کیلومتری شمال باختر بهبهان متمرکز شد تا با استفاده 
از اطالعات حاصل سن دقیق تری برای سازند کژدمی تعیین شود.

 
2- موقعیت جغرافیایی و راه های دسترسی  به برش

روند  با  خاوری  شمال  يال  روی  و  بنگستان  کوه  تاقديس  در  ماغر  تنگ  برش 
بهبهان  شهرستان  باختر  شمال  کیلومتری   20 فاصله  در  خاور  جنوب  باختر-  شمال 
 درتنگ ماغر جای گرفته و مختصات جغرافیايی آن 50º  18′  07″ طول خاوری و

57º  31′  01″ عرض شمالی است. دسترسی به ناحیه مورد مطالعه با استفاده از جاده 

اهواز به بهبهان و لیکک و سپس تنگ ماغر امکان پذير است )شکل 1(.

3- چینه شناسی سازند کژدمی 
با  مترادف  و  شده  انتخاب  دزفول  فرورفتگی  در  کژدمی  قلعه  از  سازند  اين  نام 
زاگرس  حوضه  در  کژدمی  شیلی  سازند  است.  عباد  سازند  و  آمونیت دار  شیل های 
ستبرای متغیری دارد؛ به گونه ای که در برش نمونه ستبرای آن 210 متر و در نواحی 
با  اين سازند  از ديد سنگ شناسی،  ديگر 137، 120 و 150 متر گزارش شده است. 
شیل های خاکستری تیره و گاهی سیاه رنگ بیتومن دار و آهک های تیره رنگ رسی 
مشخص می شود. اين سازند از فرورفتگی دزفول به سوی جنوب باختر به سازندهای 
ماسه سنگی برقان )بورگان( و نهر عمر از کويت و جنوب باختر عراق تغییر رخساره 
می دهد؛ بدين معنی که اين سازند در فرورفتگی دزفول سنگ مادر و در کويت و 

عراق خاصیت سنگ مخزن دارد.

بهار 97، سال بيست و هفتم، شماره 107، صفحه 221 تا 232

1- پیش نوشتار
دوران  در  جهانی  چینه شناسی  انتشار  دارای  دريايی  جانوران  از  گروهی  آمونیت ها 
مزوزويیک هستند. اين گروه در زيست چینه نگاری اليه های رسوبی اين دوران ارزش 
زيادی دارند. از اين رو با استفاده از جنس ها و گونه های مختلف اين گروه، نه تنها در 
تعیین سن اليه های رسوبی اين دوران بلکه می توان برای بازسازی جغرافیای ديرينه اين 
زمان استفاده کرد. پیش از اين مطالعه، سازند کژدمی در نقاط مختلف زاگرس توسط 
James and Wynd (1965( پژوهشگران ديگر مورد بررسی قرار گرفته است. از جمله 

بر پايه مطالعه روزن بران، زمان آلبین تا سنومانین پیشین را به اين سازند نسبت داده اند. 
اين سازند  ماکروفسیل های ديگر  بر آمونیت ها،  افزون   Collignon (1981( همچنین 
از جمله دوکفه ای ها، گاستروپودها و میکروفسیل های اربیتولین را در فارس ساحلی 
مطالعه و زمان آپتین پسین تا آلبین پسین را برای سازند کژدمی پیشنهاد کرده است. 

     سپس )Kennedy et al. (2009 به مطالعه دقیق جنس .Knemicers sp و گونه های 
همراه آن در اين سازند و افق های رسوبی همزمان آن در سوريه، لبنان و نیز جنوب 
باختر ايران پرداخته است.  او در اين مطالعه زيست زون های آمونیتی را در 3 برش 
زمان  و  بررسی  هرمزگان  تا  بوشهر  فاصل  حد  در  مختلف  ستبراهای  با  چینه شناسی 
 Bulot (2010( آلبین پیشین تا میانی را برای سازند کژدمی پیشنهاد کرد. افزون بر اين
آمونیت های سازند کژدمی را در تنگ ماغر در کوه  بنگستان مطالعه و زمان آپتین 
پیشین تا آلبین پسین را برای اين سازند پیشنهاد کرد. قالوند )1375(، ناظری تهرودی 
و همکاران )1392( و اسدی )1394( آمونیت های اين سازند را بررسی کرده و زمان 
آپتین پسین تا آلبین پسین را برای سازند کژدمی در نظر گرفته اند. با توجه به مطالب 
ياد شده، در مورد سن دقیق اين سازند توافقی وجود ندارد. از اين رو اين پژوهش در 

.,
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شکل 1- موقعیت و راه های دسترسی به برش تنگ ماغر.

     ستبرای سازند کژدمی در برش چینه شناسی تنگ ماغر 344 متر است که به طور 
جای  سروک   سازند  زير  در  همساز  به طور  باال  در  و  داريان  سازند  روی  ناهمساز 
با  همراه  رنگ  تیره  خاکستری  شیل  از   ماغر  تنگ  برش  در  سازند  اين  می گیرد. 
آهک های نازک تا متوسط اليه و کرم رنگ تشکیل شده است. با توجه به تغییرات 
به  باال  به  پايین  از  به سه بخش  اين برش  سنگ شناسی می توان سازند کژدمی را در 

شرح زير تقسیم کرد )شکل  هاي 2 و 4(:
تیره  خاکستری  شیل های  تناوب  از  که  دارد  متر   86 ستبرای  بخش  اين   :1 بخش   -

بخش  اين  وآهک  شیل  اليه های  بیشتر  است.  شده  تشکیل  نازک اليه  آهک های  و 
توسط  يک اليه  بخش  اين  هستند.  دوکفه ای  و  بلمنیت  آمونیت،  فسیل های  دارای 
کنگلومرای قاعده ای به ستبرای 0/5 متر از سازند داريان به خوبی قابل تفکیک است 
 که اين حالت مشابه همبری سازندهای کژدمی و داريان در مقطع تیپ اين سازند است.

از شیل های خاکستری رنگ و  بیشتر  و  متر دارد  اين بخش ستبرای 49  - بخش 2: 

دارای آمونیت فراوان تشکیل شده است.
- بخش 3: اين بخش در تنگ ماغر 209 متر ستبرا دارد که از تناوب شیل های سیاه، 

 شیل های خاکستری و اليه هايی از آهک های نازک  اليه دارای آمونیت تشکیل شده است.

4 - سیستماتیک آمونیت های شناسایی شده
Family Acrioceratidae Vermeulen, 2004

Genus Tonohamites Spath, 1924b emend. Casey, 1961b

Tonohamites cf. aequicingulatus (von Koenen, 1902(

(.Pl. 3, Fig. m(

- توصیف: صدف در ابتدا اينولوت است؛ سپس پیچش آن باز و بسیار کشیده می شود. 

ناف آن بسته و ديواره آن عمود و ژرف است. دنده ها )ريب ها( محکم و کمی مارپیچ 
است و سراسر صدف را دربر می گیرد. در اين گونه، مقطع دور پیچش صدف گرد است.
تا  MG-AY  -1 مطالعه  مورد  ناحیه  نمونه های  در  گونه  اين  چینه شناسی:  انتشار   - 

آپتین  از رسوبات  تاکنون  و  دارد )شکل 3(  داريان گسترش  در سازند   MG–AY-5

 (Bulot, 2010( ايران  و   (Collignon, 1962( ماداگاسکار  فرانسه،  آفريقا،  جنوب 
گزارش شده است. 

Family: Hamitidae Gill, 1871

Genus: Hamites Parkinson, 1811

Hemiptychoceras cf. gaultinum (Pictet, 1847(

(Pl. 1, Fig. i.(

- توصیف: اينولوت، در ابتدا پیچش پالنیسپیرال دارد و سپس پیچش آن باز، کشیده 

و مستقیم می شود. ناف صدف بسته، دارای دنده های تک شاخه و مارپیچ )ريب ها( 

محکم است که سرتاسر صدف را دربر می گیرد. مقطع دورپیچش صدف بیضوی تا 
گرد است.

  MG-AY-195نمونه در  تنها  مطالعه  مورد  ناحیه  در  گونه  اين  چینه شناسی:  انتشار   -

اروپا آلبین  رسوبات  از  تاکنون  و   )3 )شکل  دارد  وجود  کژدمی  سازند   از 
)Delamette et al., 1997) و فرانسه )Gale et al., 2011) گزارش شده است.

Family: Scaphitidae Gill, 1871

Genus: Scaphites Parkinson, 1811

Scaphites sp.

(Pl. 1, Fig. g.(

- توصیف: اين گونه دارای صدف با اندازه متوسط تا بزرگ واولوت است که دور 

به  اين صدف  ناف  پیچش عادی منحرف می شود.  از  پهن و  بسیار  پیچش آن  آخر 
نسبت باز و دارای شیب نافی ماليم است. دنده های )ريب های( اولیه در دور آخر از 
حاشیه نافی آغاز می شوند؛ در 1/3 دور حالت محدب دارند و به ريب های دو شاخه 
ثانويه تقسیم می شوند. برجستگی های روی صدف )توبرکول( بر اثر فرسايش شديد 
در حال محو شدن است و تنها آثار ضعیفی در دور آخر ) ½ دور( و انتهای ريب ها 

ديده می شود.
مقطع عرضی دور پیچش اين صدف بیضوی است. 

از   (MG-AY-194 تا   MG-AY-192  ( نمونه های  در  گونه  اين  انتشار چینه شناسی:   -

سازند کژدمی گسترش دارد )شکل 3( و تاکنون از رسوبات آلبین آلمان و آمريکا 
)Kennedy, 2004) گزارش شده است. 

Family: Douvilleiceratidae Parona and Bonarelli, 1897

Genus: Epicheloniceras Casey, 1954

Epicheloniceras subnodosocostum (Sinzow, 1906( – buxtorfi (Jacob and Tobler, 1906(

(Pl. 3, Fig. e(

کم  آن  ديواره  و  باز  آن  ناف  دارد.  اولوت  و  متوسط  اندازه  صدف  توصیف:   -

ژرفا و با شیب تند است. دنده ها )ريب ها( برجسته و در ابتدا مستقیم و تک شاخه 
هستند و در 1/4 دور دوشاخه و دنده های ثانويه تشکیل می دهند. دنده های ثانويه 
گره ها  دور،   1/2 در  دنده ها  بیشتر  روی  و  هستند  موج دار  خود،  دور  اواسط  در 
گرد  تقريباً  صدف  اين  پیچش  دور  عرضی  برش  می شود.  ديده  )برجستگی ها( 

است.
- انتشار چینه شناسی: اين گونه در نمونه هایMG-AY-83  تا MG-AY-84 در سازند 

کژدمی گسترش دارد )شکل 3( و تاکنون اين گونه از آپتین پسین سازند کژدمی در 
کوه بنگستان حوضه زاگرس )Bulot, 2010)  و سازند سنگانه با همین سن از کپه داغ 

ايران گزارش شده است.
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شکل 2- ستون چینه شناسی سازند کژدمی و ارتباطش با سازندهای داريان و سروک، برش تنگ ماغر در شمال باختر 
بهبهان )حوضه زاگرس(.      
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شکل 3- انتشار چینه شناسی گونه های مختلف آمونیت و معرفی زيست زون ها در سازند کژدمی، برش تنگ ماغر در شمال باختر بهبهان )حوضه زاگرس(.

Family: Parahoplitidae Spath, 1922

Genus: Acanthohoplites Sinzow, 1907

Acanthohoplites cf. aschiltaensis (Anthula, 1899(

(Pl. 3, Figs. c, d.(

- توصیف: صدف دارای اندازه کوچک تا متوسط و تقريباً اولوت، ناف آن تقريباً 

برجسته، فشرده  دنده ها )ريب ها(  نسبت ژرف است.  به  و  بسته و ديواره آن عمود 
سینوسی  حالت  به  وسپس  شده  شروع  نافی  حاشیه  ابتدای  از  مستقیماً  و  هستند 

)ريب های(  دنده های  می شوند.  ختم  گره هايی  به  پشتی  حاشیه  در  و  آمده اند  در 
قرار گرفته اند که دارای   اولیه  میان دنده های  بینابینی در  به صورت دنده های  ثانويه 
صدف  اين  پیچش  دور  عرضی  برش  است.  )توبرکول های(  مبهم  برجستگی های 

بیضوی است.
- انتشار چینه شناسی: اين گونه در نمونه های MG-AY-55 تا MG-AY-62 از سازند 

قفقاز،  آلمان،  پسین  آپسین  رسوبات  از  تاکنون  و   )3 )شکل  دارد  کژدمی گسترش 
موزامبیک، ژاپن و ايران )Raisossadat, 2006) گزارش شده است.
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شکل 4- تصاويری از سازند کژدمی در برش تنگ ماغر در شمال باختر بهبهان. الف( نمايی کلی از سازند کژدمی برش تنگه ماغر؛ ب( نمايی از رأس سازند 
داريان و قاعده سازند کژدمی؛ پ( سنگ آهک دارای اکسید آهن دارای بلمنیت؛ راس سازند داريان؛ ت( نمايی از شیل با آهک های نازک اليه؛ بخش اول 

سازند کژدمی؛ ث( تناوب شیلی- مارنی خاکستری با میان اليه هايی از آهک نازک اليه پر فسیل؛ بخش سوم سازند کژدمی.

Family: Parahoplitidae Spath, 1922

Genus: Parahoplites Anthula, 1899

Parahoplites cf. melchioris (Anthula, 1899(

(Pl. 2, Fig. c.(

- توصیف: صدف دارای اندازه متوسط و پیچش آن اولوت است. ناف آن بازو تقريباً 

ژرف و لبه ناف شیب دار است. دنده ها )ريب ها( ظريف، باريک و برجسته و با تراکم 
کم از هم ديده می شوند. در میان دنده های اصلی، دنده های بینابینی وجود دارند که 

همه آنها دارای برجستگی های ظريف در حاشیه بخش پشتی هستند.
- انتشار چینه شناسی: اين گونه تنها در نمونهMG-AY-9  از سازند کژدمی وجود دارد 

)شکل 3( و تاکنون از رسوبات آپتین پسین اروپا، قفقاز، گرجستان، آمريکا، کلمبیا، 
)Seyed Emami, 1980)، رسوبات آپتین سازند کژدمی درکوه  ايران مرکزی  پرو، 
بنگستان )Bulot, 2010) و کپه داغ ايران )Immel et al., 1997) گزارش شده است. 
که  است   Parahoplites Melchioris Zone جهانی  زون  کننده  مشخص  گونه  اين 

معرف زمان آپتین پسین است.

Family: Parahoplitidae Spath, 1922

Genus: Nolaniceras Casey, 1961

Nolaniceras nolani (Seunes, 1887(

(Pl. 1, Fig. b.(

- توصیف: صدف دارای اندازه کوچک و پیچش اولوت است. ناف آن باز و دارای ديواره 

قائم است. دورهای اولیه مضرس و در برخی نمونه های آن  دنده های )ريب های( اولیه 
دارای بوالی نافی هستند. دنده های ثانويه در لبه نافی در میان دنده های اولیه قرار دارند.

- انتشار چینه شناسی: اين گونه در نمونه های MG-AY-10 تا MG-AY-54 از سازند 

رسوبات  از  است.  جهانی  گونه  اين  گسترش   .)3 )شکل  دارد  گسترش  کژدمی 
)Casey, 1965)، ماداگاسکار  انگلیس  آپسین پسین روسیه، فرانسه، آفريقا، آمريکا، 
 Seyed-Emami, 1980;( ايران  مختلف  رسوبی  حوضه  های  و   (Collignon, 1962(

 Bulot (2010( پژوهشگران روسی و  است. طبق گفته  گزارش شده   (Bulot, 2010

گونهNolaniceras nolani، معادل گونه .Acanthohoplites sp است و تحت عنوان 
Acanthohoplites nolani نیزمعرفی شده است.
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Family: Parahoplitidae Spath, 1922

Genus: Hypacanthoplites Spath, 1923

Hypacanthoplites cf. elegnas (Fritel, 1906(.

(Pl. 2, Fig. b; Pl. 3, Figs. b, i, j(

- توصیف: صدف دارای اندازه متوسط، اولوت و ناف آن بازو کم ژرفاست. پهلوی 

صدف گرد و دنده های اولیه متراکم هستند و گرهک ها روی حاشیه ناف قرار دارند. 
دنده های اولیه از بخش میانی ديواره ناف به طور مستقیم آغاز می شود و تا میانه پهلوها 
ادامه دارد. سپس دنده ها دو شاخه می شوند؛ دنده های ثانويه را تشکیل می دهند و تا 
ناحیه پشتی ادامه می يابند. اين دنده ها به سوی جلو خمیده و در ناحیه پهلو کمی ستبر 

می شوند. مقطع دور پیچش اين صدف به نسبت مستطیلی است. 
- انتشار چینه شناسی: اين گونه در نمونه های MG-AY-63 تاMG-AY-74 در سازند 

کژدمی گسترش دارد )شکل 3( و تاکنون از رسوبات آلبین فرانسه، آلمان، انگلیس 
 (Bulot, 2010; Raisossadat, 2006( و حوضه های رسوبی مختلف ايران (Casey, 1965( 

گزارش شده است.
Family Douvilleiceratidae Parona and Bonarelli, 1897

Genus Douvilleiceras de Grossouvre, 1894

Douvilleiceras cf. mammillatum (Schelotheim, 1813(.

(Pl. 1, Fig. h.(

با ديواره کم ژرفا و  باز  اولوت و ناف آن  اندازه متوسط،  صدف دارای  - توصیف: 

شیب تند است. دنده ها برجسته، به نسبت متراکم، در ابتدا مستقیم و در انتها دارای 
تحدب کمی به سوی جلو هستند. سطح پشتی صدف مضرس است و روی دنده ها 
در بخش های 1/2، 1/3، 1/4 دور آن گره هايی فشرده وجود دارد . برش عرضی دور 

پیچش اين صدف گرد است.
در   MG-A –82 تا   MG-AY-79 نمونه های  در  گونه  اين  چینه شناسی:  انتشار   -

پیشین آنگوال،  آلبین  از رسوبات  تاکنون  سازند کژدمی گسترش دارد )شکل 3( و 
 (Kennedy and Fatmi, 2014( پاکستان   ،)Kennedy and Klinger, 2008( آفريقا 
Seyed Emami et al., 1996; Bulot, 2010;( ايران  مختلف  رسوبی   و حوضه های 

Immel et al., 1997) گزارش شده است.

Douvilleiceras sp.

(Pl. 1, Fig. d.(

- توصیف: صدف دارای اندازه متوسط، اولوت و ناف آن باز و دارای شیب ناف ماليم 

انتها دارای  ابتدا مستقیم و در  است. اين گونه دارای دنده های برجسته، خشن و در 
تحدب است. در سطح پهلويی در بخش های ابتدا، وسط و انتهايی آن گره  هايی به تعداد 
 دو تا سه عدد وجود دارد. برش عرضی دور پیچش اين صدف به نسبت گرد است.

در   MG-AY-78 تا   MG-AY-75 نمونه های  در  گونه  اين  چینه شناسی:  انتشار   -

پیشین آنگوال،  آلبین  از رسوبات  تاکنون  سازند کژدمی گسترش دارد )شکل 3( و 
آفريقا )Kennedy and Klinger, 2008)، پاکستان )Kennedy and Fatmi, 2014) و 

حوضه های رسوبی مختلف ايران گزارش شده است.
Family: Deshayesitidae Stoyanow, 1949

Genus: Dufrenoyia Kilian and Reboul, 1915

Dufrenoyia sp.

(Pl. 2, Fig. a.(

- توصیف: صدف صفحه ای و ديسکی شکل دارای اندازه متوسط تا بزرگ، اولوت 

وناف آن باز و دارای ديواره ای با شیب ماليم است. دنده های اولیه ظريف و کامل 
هستند و در انتهای دور دوشاخه می شوند و دنده های ثانويه را تشکیل می دهند. اين 

دنده ها حالت سینوسی دارند و در انتها به برجستگی هايی ختم می شوند. 
از   MG-AY-6 نمونه  در  تنها  مطالعه  مورد  ناحیه  در  اين گونه  انتشار چینه شناسی:   -

سازند کژدمی گسترش دارد )شکل 3( و تاکنون از رسوبات آپتین پیشین مکزيک، 
اسپانیا و ايران )Raisossadat, 2004( گزارش شده است.

Family:.Brancoceratidae Spath, 1934

Genus: Hysteroceras Hyatt, 1900

Hysteroceras cf. orbignyi (Spath, 1922(

(Pl. 1, Fig. c; Pl. 3, Fig. f.(

- توصیف: صدف دارای اندازه کوچک تا متوسط و اولوت است. ناف آن به نسبت 

کم ژرفا و ديواره آن عمودی است. دنده های اولیه در برخی نمونه ها در انتهای حاشیه 
پهلويی نزديک به هم هستند و در برخی ديگر از نمونه ها در 1/2 دور به  ای ثانويه 
تقسیم می شوند. دنده ها تقريباً ستبر، مستقیم و دارای تراکم متوسط هستند. برخی از 
نمونه های اين گونه کیل ضعیف دارند و آثار برجستگی های )توبرکول ها( قوی در 

1/3 انتهای دنده ها ديده می شود.
- انتشار چینه شناسی: اين گونه در نمونه های MG-AY-163 تا MG-AY-177 از سازند 

کژدمی گسترش دارد )شکل 3(؛ دارای گسترش جهانی است و تاکنون از رسوبات 
،(Lehmann et al., 2007( اروپا، آفريقا، ونوزوئال، گرجستان، آمريکا   آلبین پسین 

پايه  بر  است.  شده  گزارش   (Mosavinia et al., 2014( ايران  و  انگلیس  آلمان، 
زون بندی آمونیت ها )Ogg et al., 2004) اين گونه مشخص کننده زير زون آمونیتی

Hysteroceras orbignyi  است که معرف آلبین پسین است.

Hysteroceras sp.

(Pl. 3, Fig. g.(

آن  لبه  و  باز، کم ژرفا  آن  ناف  و  اولوت  و  متوسط  اندازه  دارای  صدف  توصیف:   -

شیب دار است. دنده ها کمی موجدار، به نسبت ظريف و دارای تراکم متوسط هستند 
و در اواسط دور به دو بخش تقسیم می شوند و دنده های ثانويه را تشکیل می دهند. 
دارای کیل ضعیف و در 1/3 دور دارای آثاری از برجستگی های ) توبرکول های( 

قوی است. مقطع دور پیچش صدف بیضوی شکل است.
- انتشار چینه شناسی: اين گونه در نمونه هایMG-AY-178 تا MG-AY-185 در سازند 

کژدمی گسترش دارد )شکل 3(؛ دارای گسترش جهانی است و تاکنون از رسوبات آلبین 
 فرانسه )Gale et al., 2011)، آلمان )Owen, 2007)، انگلیس  و ايران گزارش شده است.

Family: Mojsisovicsiidae Hyatt, 1903

Genus: Venezoliceras Spath, 1925 sensu Renz, 1968

Venezoliceras sp.

(Pl. 1, Fig. a.(

- توصیف: صدف دارای اندازه متوسط تا بزرگ و اولوت است و ناف آن به نسبت 

ژرف و ديواره آن عمود است. دنده های اولیه در دور آخر کم تراکم و پهن است 
و دنده های ثانويه در 1/4 دور از آن منشعب می شود. اين دنده ها در ابتدا مستقیم و 

نزديک به حاشیه پشتی کمی خمیده به سوی جلو و دارای کیل ضعیفی هستند.
در   MG-AY-117 تا   MG-AY-112 نمونه های  در  گونه  اين  چینه شناسی:  انتشار   -

 سازند کژدمی گسترش دارد )شکل 3( و تاکنون از سازند کژدمی در کوه بنگستان
)Bulot, 2010) با سن آلبین پسین گزارش شده است.

Family: Mojsisovicsiidae Hyatt, 1903

Genus: Venezoliceras Spath, 1925 sensu Renz, 1968

Venezoliceras cf. venezolanum (Stieler, 1920(

(Pl. 3, Fig. l.(

- توصیف: صدف دارای اندازه متوسط تا بزرگ و اولوت است؛ ناف آن باز و دارای 

ديواره عمودی است. دنده ها از همان ابتدا به دو شاخه تقسیم شده و دنده های ثانويه 
را تشکیل می دهند. اين دنده ها بسیار فشرده، ظريف و مستقیم هستند و در دور آخر 
انتها کمی  قرار گرفته اند. در  از يکديگر  بیشتری  با فاصله  تراکم آنها کمتر است و 

خمیده به سوی جلو و دارای کیل بسیار قوی هستند. 
- انتشار چینه شناسی: اين گونه در نمونه های MG-AY-89 تا MG-AY-111 در سازند کژدمی 

گسترش دارد )شکل 3( و تاکنون از رسوبات آلبین میانی- آلبین پسین اروپا، گرجستان، 
پاکستان )Kennedy and Fatmi, 2014) و ايران )Bulot, 2010) گزارش شده است.
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Family: Mojsisovicsiidae Hyatt, 1903

Genus: Mirapelia Cooper, 1982

Mirapelia cf. buarquianum (White, 1887(

(Pl. 2, Fig. f.(

- توصیف: صدف اولوت و ناف آن باز،کم ژرفا و دارای لبه شیب دار است. دنده های 

اولیه پهن، برجسته، کشیده و با فاصله و مستقیم و کمی موج دار هستند. دنده های اولیه 
کمی به سوی جلو خمیده هستند و گاه دنده های ثانويه در میان آنها ديده می شود.

- انتشار چینه شناسی: اين گونه در نمونه های MG-AY-83 تا  MG-AY-84 در سازند 
کژدمی گسترش دارد )شکل 3( و تاکنون از رسوبات آلبین میانی ازآنگوال ، آمريکا، 

پرو و ايران )Bulot, 2010) گزارش شده است.
Mirapelia sp.

(Pl. 3, Fig. k.(

- توصیف: صدف دارای اندازه متوسط تا بزرگ و اولوت است و ناف آن کم ژرفا و 

دارای ديواره با شیب تند است. دنده های اولیه از همان ابتدای دور دوشاخه می شوند 
و دنده های ثانويه را تشکیل می دهند. اين دنده ها ظريف ولی در دور آخر  برجسته 
و از میانه دورکمی موج دار و دارای برجستگی های )گرهک هايی( در انتهای حاشیه 

پشتی هستند. اين گونه کیل به نسبت قوی دارد.
- انتشار چینه شناسی: اين گونه در نمونه های MG- AY-85 تا MG- AY-88 در سازند کژدمی 

 (Bulot, 2010( و تاکنون از رسوبات آلبین میانی آمريکا و ايران )گسترش دارد )شکل 3
گزارش شده است.

Family: Mojsisovicziinae Hyatt, 1903

Genus: Oxytropidoceras Stieler, 1920

Oxytropidoceras carbonarium (Gabb, 1877(

(Pl. 2; Figs. d, e; Pl. 3, Fig. h.(

- توصیف: صدف دارای اندازه متوسط و اولوت و ناف آن به نسبت پهن، باز،کم ژرفا 

و  پهن  دور   1/3 در  و  ظريف  ابتدا  در  اولیه  دنده های  است.  کم شیب  آن  ديواره  و 
به سوی جلو  ثانويه  دنده های  تقسیم می شوند.  ثانويه   دنده های  به  و  برجسته هستند 
کیل  گونه  اين  می شوند.  عريض تر  آخر  دور  در  و  هستند  موج دار  کمی  و  فشرده 

ظريفی دارد.
در   MG-AY-127( تا   MG-AY-118( نمونه های  در  گونه  اين  انتشار چینه شناسی:   -

سازند کژدمی گسترش دارد )شکل 3( و تا کنون از رسوبات آلبین میانی- پسین پرو، 
اکوادور، آمريکا، ونوزوئال  و ايران )Bulot, 2010) گزارش شده است.

Genus: Oxytropidoceras Stieler, 1920

Oxytropidoceras cf. roissyanum (d’Orbigny, 1841(

(Pl. 1, Fig. f; Pl. 2, Fig. g.(

صدف دارای اندازه متوسط و اولوت و ناف آن به نسبت باريک، باز و  - توصیف: 

ديواره آن با شیب تند است. دنده ها ستبر، کشیده، برجسته و کمی موجدار هستند. 
صدف  پیچش  آخر  دور  هستند.  منشعب  ابتدا  از  و  فشرده  زياد،  دنده ها  اين  تعداد 
عريض تر از دورهای ديگر است و در برخی از نمونه ها دنده های اولیه در 1/3 دور  
پیچش به دو شاخه تقسیم می شوند و تشکیل ريب  های ثانويه را می دهند. صدف های 
اين گونه کیل بسیار قوی با سطح صاف دارند. مقطع عرضی دور پیچش اين صدف 

بیضوی است.
در   MG- AY-162 تا    MG- AY-128 نمونه های اين گونه در  انتشار چینه شناسی:   -

سازند کژدمی گسترش دارد )شکل 3( و تاکنون از رسوبات آلبین میانی تا آلبین پسین 
فرانسه )Gale et al., 2011) و ايران )Bulot, 2010) گزارش شده است. 

Family: Brancoceratidae Spath, 1934

Genus: Mortoniceras Meek, 1876

Mortoniceras sp.

(Pl. 3, Fig. a.(

- توصیف: صدف  دارای اندازه متوسط و اولوت و دنده ها بسیار قوی، پهن و کمی 

شیب دار  لبه  دارای  و  گرد  باز،کم ژرفا،  آن  ناف  هستند.  جلويی  سمت  در  محدب 
است. دنده های اولیه منظم، ستبر و با فاصله هستند که از لبه ناف شروع و به حالت 
مستقیم تبديل و در 1/2 دور به دنده های ثانويه داسی شکل تقسیم می شوند. برخی از 

نمونه های اين گونه دارای کیل هستند. 
در   MG-AY-189 تا   MG- AY-186 نمونه های  در  گونه  اين  چینه شناسی:  انتشار   -

کوبا،  پسین  آلبین  رسوبات  از  تاکنون  و   )3 )شکل  دارد  گسترش  کژدمی  سازند 
 ،(Kennedy and Latil, 2007( فرانسه   ،(Kennedy et al., 2005( آمريکا  اروپا، 
Immel and Seyed- Emami., 1985;( ايران  رسوبی  مختلف  حوضه های   ژاپن، 

Mosavinia et al., 2007)، هند و پاکستان )Kennedy and Fatmi, 2014) گزارش 

شده است.
Genus: Mortoniceras Meek, 1876

Mortoniceras aff. inflatum (J. Sowerby, 1818(

(Pl. 1, Fig. e.(

- توصیف: صدف دارای اندازه متوسط و اولوت و ناف آن کم ژرفا، گرد با ديواره 

عمود است. دنده ها بسیار محکم و پهن، دنده های اولیه منظم هستند و در ½ دور به 
دنده های ثانويه تقسیم می شوند؛ در انتها دارای برجستگی هايی )توبرکول( هستند که 

محو شده و آثار آن باقی مانده است. صدف کیل دارد. 
 MG-AY-191 تا   MG- AY-190 نمونه های  در  گونه  اين  چینه شناسی:  انتشار   -

رسوبات  از  گونه  اين  تاکنون   .)3 )شکل  دارد  گسترش  کژدمی  سازند  در 
ايران  رسوبی  مختلف  های  حوضه  و   (Gale et al., 2011( فرانسه  پسین   آلبین 

)Seyed Emami et al., 1996; Mossavinia et al., 2007) گزارش شده است.

5- زیست چینه شناسی سازند کژدمی در برش تنگ ماغر
در اين مطالعه 21 گونه )15 جنس( متعلق به 6 خانواده شناسايی و در 11 زون آمونیتی 

تنظیم شد. در ادامه به شرح هر يک از زيست زون ها پرداخته می شود )شکل 5(:
5- 1. سازند داریان 

MG-AY- 1 اين زيست زون در نمونه :Tonohamites aequicingulatus Zone I -

ظاهر می شود و در نمونه MG-AY-5 از سازند داريان ادامه می يابد. اين زيست زون 
با 2/5 متر ستبرا، از آهک های متوسط اليه تشکیل شده است و بخش رأسی سازند 
ياد  آمونیت  گونه  بر  افزون  زيست زون  اين  در   .)3 )شکل  می گیرد  دربر  را  داريان 
معادل  احتماالً  اين زيست زون  دارند.  نیز وجود  بلمنیت و دوکفه ای  فسیل های  شده 
جهان  نقاط  ديگر  از  که  است   Deshayesites deshayesi Zone جهانی  زيست زون 

.(Reboulet et al., 2011( گزارش شده است و بیانگر آپسین پیشین است
- Dufrenoyia sp. Zone II: اين زيست زون تنها در نمونه MG–AY-6 وجود دارد 

و 0/5 متر از رأس سازند داريان را در ناحیه مورد مطالعه را دربر می گیرد. اين ستبرا 
اليه  زير  در  و  است  شده  تشکیل  نازک اليه  رسی  آهک های  از  داريان  سازند  از 
 کنگلومرايی و ماسه سنگ گلوکونیت دار قاعده سازند کژدمی قرار می گیرد )شکل 3(.

است   Dufrenoyia furcata جهانی  زيست زون  معادل  احتماالً  زيست زون  اين 
به  توجه  با  ترتیب  بدين  است.  پیشین  آپسین  بیانگر  که   (Reboulet et al., 2011(

زيست زون های I و II ، سازند داريان در تنگ ماغر دارای سن آپسین پیشین است 
مطالعه  مورد  ناحیه  در  و سازند کژدمی  داريان  میان سازند  نبود چینه شناسی  و يک 

آشکار می شود که اين نبود چینه شناسی آپسین میانی را دربر می گیرد.
5- 2. سازند کژدمی 

در  زيست زون  اين   :Epicheloniceras subnodosocostum– buxtorfi Zone III  -

نمونه هایMG-AY-7 تا MG-AY-8 در ستبرای 3/5 متر از سازند کژدمی گسترش دارد )شکل 
3(. از ديد سنگ شناسی از تناوب شیل های خاکستری و میان اليه هايی از آهک نازک اليه 
تشکیل شده است و بخش قاعده اين سازند را دربر می گیرد. اين گونه يک ساب زون جهانی 

را تشکیل می دهد )Reboulet et al., 2011) و بیانگر ابتدای آپسین پسین است )شکل6(.
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شکل 5- مقايسه انتشار آمونیت های سازند کژدمی در بهبهان- برش تنگ ماغر با ديگر نواحی ايران.

شکل 6- گونه ها و زون های آمونیتی )آپتین- آلبین( در برش تنگ ماغر در شمال بهبهان )استان خوزستان(.

 AmmonoiteSubzonesZonesSubstageStage
Mortoniceras sp.

Mortoniceras aff.  inflatum

 Mortoniceras inflatum

Upper

Albian

Hysteroceras sp.

Hysteroceras cf. orbignyi

Hysteroceras orbignyi

Oxytropidoceras carbonarium

Oxytropidoceras cf. roissyanum 

Venezoliceras cf.venezolanum

Scaphites sp.

Venezoliceras sp.

Hemiptychoceras cf. gaultinum

Mirapelia sp.

Mirapelia cf. buarquianum

Middle

Douvilleiceras sp.

Douvilleiceras cf. mammillatum

Douvilleiceras mammillatumLower

Hypacanthoplites cf. elegnas

Acanthohoplites  cf. aschiltaensis

UpperAptian

Nolaniceras nolani Acanthohoplites nolani

Parahoplites cf. melchiorisParahoplites  melchioris

Epicheloniceras subnodosocostum– buxtorfiEpicheloniceras buxtorfiEpicheloniceras martini

 Dufrenoyia sp.Lower

Tonohamites cf. aequicingulatus



آناهیتا ياوری و همکاران

229

Plate 1

Fig. a. Venezoliceras sp., middle part of Mbr. 3, upper Midlle 

Albian-lower Late Albian. 

Fig. b. Nolaniceras nolani (Seunes, 1887(, middle part of Mbr. 

1, Late Aptian.                                       

Fig. c. Hysteroceras orbignyi (Spath, 1922(, lower- upper part of 

Mbr. 3, Late Albian.

Fig. d. Douvilleiceras sp. , lower part of Mbr. 3, Early Albian. 

Fig. e. Mortoniceras aff. inflatum(J. Sowerby, 1818(, upper part 

of Mbr. 3, Late Albian. 

Fig. f. Oxytropidoceras (Oxytropidoceras( roissyanum 

(d’Orbigny, 1841(, middle part of Mbr. 3, Midlle - Late Albian.       

Fig. g. Scaphites sp ., middle part of Mbr. 3, Late Albian.

Fig. h. Douvilleiceras cf.  mammillatum (Schelotheim,1813(, 

lower part of Mbr. 3, Early Albian. 

Fig. i. Hemiptychoceras gaultinum (Pictet, 1847(,  middle part of 

Mbr. 3, Late Albian.

Plate 2

Fig. a. Dufrenoyia sp., upper part of Daryan Fm, Late Aptian.

Fig. b. Hypacanthoplites cf. elegnas (Fritel, 1906( middle part of 

Mbr. 2, Late Aptian.                  

Fig. c. Parahoplites cf. melchioris Anthula,1899, lower part of 

Mbr. 1, Late Aptian.

Figs. d and e. Oxytropidoceras carbonarium (Gabb, 1877(,  

middle- upper part of Mbr. 3, Upper Midlle Albian- Late Albian.

Fig. f. Mirapelia buarquianum (White, 1887(, lower part of Mbr. 

3, Lower Middle Albian.

Fig. g. Oxytropidoceras (Oxytropidoceras( roissyanum 

(d’Orbigny, 1841(, (, middle part of Mbr. 3, Midlle - Late Albian.
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 MG-AY-9 نمونه  تنها در  اين زيست زون   :Parahoplites melchioris Zone IV -

در ستبرای 0/5 متر از سازند کژدمی گسترش دارد )شکل 3(. از ديد سنگ شناسی 
از  میان اليه هايی  و  تناوب شیل خاکستری  از  مطالعه  مورد  ناحیه  در  اين زيست زون 
آهک های رسی نازک اليه تشکیل شده است. اين گونه يک زون جهانی را تشکیل 

می دهد )Reboulet et al., 2011) و بیانگر آپسین پسین است.
تا  MG-AY-10نمونه های در  زيست زون  اين   :Nolaniceras nolani Zone V  -

از ديد  دارد )شکل 3(.  از سازند کژدمی گسترش  متر  در ستبرای 15   MG-AY-54

سنگ شناسی اين زيست زون در ناحیه مورد مطالعه از تناوب شیل های خاکستری و 
میان اليه هايی از آهک های نازک اليه تشکیل شده است. اين گونه يک زون جهانی 

را تشکیل می دهد )Reboulet et al., 2011) و بیانگر آپسین پسین است.
نمونه های در  زيست زون  اين   :Acanthohoplites aschiltaensis Zone VI  - 

 MG-AY-55 تا MG-AY-62 در ستبرای 20 متر از سازند کژدمی گسترش دارد )شکل 3(. 

شیل های  تناوب  از  مطالعه  مورد  ناحیه  در  زيست زون  اين  سنگ شناسی  ديد  از 
خاکستری و میان اليه هايی از آهک های رسی نازک اليه تشکیل شده است. در ديگر 

نقاط جهان اين زيست زون از آپسین پسین گزارش شده است. 
نمونه های در  زيست زون  اين   :Hypacanthoplites elegnas Zone VII  - 

 MG-AY-63 تا MG-AY-74 در ستبرای 4 متر از سازند کژدمی گسترش دارد )شکل 3(.

از ديد سنگ شناسی اين زيست زون در ناحیه مورد مطالعه از شیل خاکستری تشکیل 
 Hypacanthoplites Jacobi شده است. اين زيست زون احتماالً معادل زيست زون جهانی

Reboulet et al., 20111) و بیانگر آپسین پسین است.

نمونه های در  زيست زون  اين   :Douvilleiceras mammillatum Zone VIII  -

دارد  سازند کژدمی گسترش  از  متر   13/5 ستبرای  در   MG-AY-82 تا   MG-AY-79

(

)شکل 3(. از ديد سنگ شناسی اين زيست زون در ناحیه مورد مطالعه از تناوب شیل 
خاکستری و میان اليه هايی از آهک نازک اليه تشکیل شده است. اين گونه يک زون 

جهانی را تشکیل می دهد )Reboulet et al., 2011) و بیانگر آلبین پیشین است. 
 MG-AY-88 تا MG-AY-85 اين زيست زون در نمونه های :Mirapelia sp. Zone XI -

در ستبرای 16 متر از سازند کژدمی گسترش دارد )شکل 3(. از ديد سنگ شناسی اين 
زيست زون در ناحیه مورد مطالعه از تناوب شیل خاکستری و میان اليه هايی از آهک 
میانی  آلبین  از  زيست زون  اين  جهان  نقاط  ديگر  در  است.  شده  تشکیل  نازک اليه 

گزارش شده است. 
  MG-AY-163نمونه های در  زيست زون  اين   :Hysteroceras orbignyi Zone X  -

از   .)3 )شکل  دارد  کژدمی گسترش  سازند  از  متر   66 ستبرای  در   MG AY-177 تا 
ديد سنگ شناسی اين زيست زون در ناحیه مورد مطالعه از تناوب شیل خاکستری و 
میان اليه هايی از سنگ آهک نازک اليه تشکیل شده است. اين گونه يک زون جهانی 

را تشکیل می دهد )Reboulet et al., 2011) و بیانگر آلبین پسین است.  
 MG-AY-190 اين زيست زون در نمونه های :Mortoniceras inflatum Zone XI -

تا MG-AY-191 در ستبرای 17/5 متر از سازند کژدمی گسترش دارد )شکل 3(. از 
ديد سنگ شناسی اين زيست زون در ناحیه مورد مطالعه از تناوب شیل خاکستری و 
میان اليه هايی از آهک نازک اليه تشکیل شده است. اين گونه يک زون جهانی را 

تشکیل می دهد )Reboulet et al., 2011) و بیانگر آلبین پسین است.  

6- نتیجه گیری 
سازند کژدمی با ستبرای 344 متر در برش مورد مطالعه رخنمون دارد وشامل تناوبی 
از شیل با آهک های رسی نازک اليه است. اين سازند در ناحیه مورد مطالعه بر پايه 

Plate 3
Fig. a. Mortoniceras sp. , upper part of Mbr. 3, Late Albian.

Figs. b, i, j. Hypacanthoplites cf. elegnas (Fritel, 1906(, middle 

part of Mbr. 2, Late Aptian.

Figs. c, d. Acanthohoplites aschiltaensis (Anthula, 1899( ,  

upper part of Mbr. 1, Late Aptian.             

Fig. e. Epicheloniceras  subnodosocostum (Sinzow, 1906( –  

buxtorfi )Jacob and Tobler, 1906), lower part of Mbr. 1, lower  

Late Aptian.    

Fig. f. Hysteroceras orbignyi (Spath, 1922(, lower- upper part of 

Mbr. 3, Late Albian.

Fig. g. Hysteroceras sp. (J. Sowerby, 1815( , lower- upper part 

of Mbr. 3, Late Albian.   

Fig. h. Oxytropidoceras carbonarium (Gabb, 1877(, lower- 

upper part of Mbr. 3, upper Midlle Albian- Late. Albian.

Fig. i. Venezoliceras sp., middle part of Mbr. 3, upper Midlle 

Albian-lower Late Albian.

Fig. j. Mortoniceras aff. inflatum(J. Sowerby, 1818(, upper part 

of Mbr. 3, Late Albian.

Fig. k. Mirapelia sp., middle part of Mbr. 3, lower Middle Albian.

Fig. l. Venezoliceras venezolanum Collignon,  1966, middle part 

of Mbr. 3, upper Midlle Albian-lower Late Albian.

Fig. m. Tonohamites aequicingulatus von Koenen, 1902, upper 

part of Daryan Fm, Early Aptian.     
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در  کژدمی  سازند  شد.  تقسیم  رسمی  غیر  بخش  سه  به  سنگ شناسی  ويژگی های 
زير سازند  به طور همشیب  و  داريان  فرسايشی روی سازند  با دگرشیبی  ماغر  تنگ 
متر   0/5 قاعده سازند کژدمی  در  است که  يادآوری  به  دارد. )الزم  سروک جای 
ماسه سنگ گلوکونیت دار و کنگلومرايی وجود دارد(. در اين مطالعه 220 نمونه از 
سازند کژدمی به طور سیستماتیک تهیه و آمونیت های آن مطالعه شد که به شناسايی 
15 جنس و 21 گونه متعلق به 6 خانواده انجامید. بر پايه انتشار چینه شناسی گونه های 
مختلف آمونیت 11 زيست زون در بخش بااليی سازند داريان و همه ستبرای سازند 
کژدمی شناسايی شد. زون I و II بخش بااليی سازند داريارن را دربر می گیرند که 
حضور  کژدمی  سازند  در   XI تا   III زيست زون  است.  پیشین  آپسین  زمان  معرف 

به نظر می رسد که  تا آلبین پسین است. بدين ترتیب  بیانگر آپسین پسین  دارند که 
آپسین  که  دارد  وجود  کژدمی  سازند  و  داريان  سازند  میان  چینه شناسی  نبود  يک 

میانی را دربر می گیرد. 
     از سوی ديگر مقايسه زيای آمونیتی شناسايی شده از حوضه زاگرس با نمونه های 
بیانگر آن است که گونه های ناحیه مورد مطالعه شباهت  مشابه از ديگر نقاط جهان 

زيادی به اقلیم زيستی ساب مديترانه در ساحل جنوبی اقیانوس پالئوتتیس دارند. 
آمونیت  فراوان ترين   Knemiceras جنس  کژدمی  سازند  در  اينکه  به  توجه  با       
است؛ عدم وجود اين جنس در برش تنگ ماغر در شمال بهبهان می تواند به علت 

زمین ساخت همزمان با رسوب گذاری و شرايط بوم شناختی باشد.
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Abstract
The Kazhdumi Formation is well exposed and accessible in Tang-e Maghar, northwest of  Behbahan city, Zagros basin. In this area, this 
formation has a thicknees of 344 m and it mainly consists of alternation of black - gray shale with medium – thin-bedded cream – gray 
argillaceous limestone. The lower contact of the Kazhdumi Formation is disconformable with Daryan Formation and conformable with the 
Sarvack Formation at the top. A total of 220 ammonite bearing surface samples were collected including the uppermost part of the Daryan 
Formation (5m) and the whole thickness of the Kazhdumi Formation (344m). This investigation resulted in 21 species (15 genera) which 
belong to six families. The encountered  ammonite species of the upper part of the Daryan Formation and the whole Kazhdumi Formation 
consist of Douvilleiceras sp., Douvilleiceras cf. mammillatum, Epicheloniceras subnodosocostum– buxtorfi, Hypacanithoplites cf. elegnas, 
Acanthohoplites cf. aschiltaensis, Nolaniceras nolani, Parahoplites cf. melchioris, Venezoliceras sp., Venezoliceras cf. venezolanum, Mirapelia 
cf. buarquianum, Mirapelia sp., Oxytropidoceras carbonarium, Oxytropidoceras cf. roissyanum, Hysteroceras cf. orbignyi, Hysteroceras sp., 
Tonohamites cf. aequicingulatus, Mortoniceras sp., Mortoniceras aff. inflatum, Dufrenoyia sp., Hemiptychoceras cf. gaultinum and Scaphites sp. 
Amongst these ammonite species, Scaphites sp. and Hemiptychoceras gaultinum  are recorded for the first time and the remainder has previously 
been recorded from this rock unit in the Zagros basin. Likewise, based on stratigraphic potential of the encountered ammonite species the lower 
Aptian is suggested for the upper part of the Daryan Formation and upper Aptian –upper Albian for the Kazhdumi Formation.Therefore, a 
hiatus is present between the Daryan and Kazhdumi formations, encompassing the middle Aptian. 
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