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زیستچینهنگاری کنودونت های سازند میال ،برش شهمیرزاد ،البرز مرکزی ،ایران
سمیه سلیمانی  ، *1بهاءالدین حمدی  2و علیرضا کریمی باوندپور

1

 1کارشناسی ارشد ،سازمان زمینشناسی و اکتشافات معدنی کشور ،تهران ،ایران
 2دكترا ،پژوهشکده علوم زمین ،سازمان زمینشناسی و اکتشافات معدنی کشور ،تهران ،ایران
تاريخ دريافت1393 /07 /20 :

تاريخ پذيرش1394 /05 /25 :

چکیده

برش مطالعه شده ،در دامنه جنوبی البرز مرکزی ،در  5کیلومتری شمال شهمیرزاد در استان سمنان قرار دارد .محل این برش در مختصات ״ 40׳ 35° 48عرض شمالی و

״ 59׳ 53° 16طول خاوری می باشد .سازند میال تنها در برش الگو (میالکوه دامغان) و در این برش دارای  5پاره سازند قابل اندازه گیری است .این سازند بر روی سازند
ماسه سنگی اللون به سن کامبرین پیشین با همبری عادی و همشیب قرار دارد و با کنگلومراهای سرخ رنگ دونین پیشین با ناپیوستگی فرسایشی پوشیده می شود.

کنودونت های مطالعه شده در این برش از نوع پروکنودونت و از گروه مخروطی هستند 14 .جنس و  6گونه از این کنودونت ها به دست آمده که فاصله زمانی کامبرین
میانی ـ پسین و اردویسین پیشین را تأیید می كنند .این کنودونت ها به شرح ذیل هستند:

Proconodontus serratus, Proconodontus muelleri, Proconodontus rotundatus, Prooneotodus sp?, Prooneotudus tenuis, Furnishina furnishi,Furnishina
asymmetrica,Furnishina sp.,Furnishina obliqus-Hirsutodontus?, Westergardodina cf. mossebergensis, Westergardodina fossa, Cordylodus sp.,
 Problematoconites sp.و Cordylodus intermedius, Cordylodus lindstromi, Cordylodus proavus, Oneotodus nakamurai

نکته قابل توجه ،وجود جنس و گونه  tenuis Prooneotudusاز پاره سازند دوم این برش است؛ زیرا تا کنون از این پاره سازند کنودونتی گزارش نشده است .همراه با این عناصر

کنودونتی ،گروه های دیگر فسیلی نیز به دست آمده که وابسته به تریلوبیت ها ،براکیوپوداها ،هیولیتس ،ائوکرینويیدا ،رزوفیکوس ،کروزیانا ،پالئواسکوله يیدا واسفنجها و نشاندهنده
رسوبگذاری سازند میال در دریایی کم ژرفا هستند .این مجموعه فسیلی با مناطق دیگر ایران و کشورهای همجوار قابل مقایسه است.

کلیدواژهها :سازند میال ،کامبرین میانی -پسین ،اردوویسین ،کنودونت ،برش شهمیرزاد ،البرز مرکزی ،ایران.
* نویسنده مسئول :سمیه سلیمانی

 -1پیشنوشتار
شهمیرزاد یکی از شهرهای مهدیشهر در استان سمنان در دامنه رشت هکوههای
البرز است .برش سازند میال در  5کیلومتری شمال شهمیرزاد در مختصات
״ 40׳ 35° 48عرض شمالی و ״ 59׳ 53° 16طول خاوری قرار دارد

(شکل  .)1سازند میال نخستین بار توسط در میالکوه دامغان بررسی و اندازه گیری
شد .وی برای این سازند در برش الگو  5پاره سازند تعریف کرد که شامل  585متر
رسوبات گوناگون است .تنها در برش الگو و برش شهمیرزاد ،می توان این  5پاره
سازند را بهطور کامل دید .شاید به دلیل فرسایش پس از رسوبگذاری و یا پسروی
دریا ،نمی توان در دیگر برش ها این  5پاره سازند را بهطور متوالی دید؛ نمونه آن برش
حسنکدر در مسیر جاده چالوس است که تنها شامل رخنمونی از  3پاره سازند آن
است (حافظی بافقی .)1384 ،ستبرای این سازند متغیر است ،به گونه ای که ستبرا از
برش الگو (میالکوه) به سوی شمال و باختر کاهش مییابد و در برخی نواحی ،این
سازند وجود ندارد .به گمان شماری از زمین شناسان ،نبود و یا کاهش ستبرای سازند
میال ،برآمده از فرسایش در زمان پس از کامبرین است .شماری دیگر از زمین شناسان
بر این باورند که در زمان کامبرین پسین ،به دلیل باال آمدن کف حوضه رسوبی
در منطقه البرز ،ستبرای این سازند کاهش یافته و یا هیچ گاه تشکیل نشده است
(Assereto, 1963؛ حمدی .)1374 ،این سازند در بیشتر جاها بهگونه ای همشیب روی
ماسه سنگ های سازند اللون و با ناپیوستگی در زیر کنگلومراهای سرخ رنگ دونین
پیشین قرار دارد .نهشته های کامبرین برش شهمیرزاد در قالب سازندهای سلطانیه،
باروت ،زاگون و اللون به دیرینگی کامبرین پیشین و سازند میال به دیرینگی کامبرین
میانی -پسین و اردوویسین پیشین با رخساره دریایی رخ می نمایاند .واحد ماسه سنگی
متراکم سفید رنگ با نام تاپکوارتزیت ( )Top Quartziteکه برای نخستین بار توسط
آسرتو شناسایی شده است و بر تارک الیه های سرخ رنگ سازند اللون جای دارد،

E-mail: gsi.soleymani@gmail.com

توسط کمیته ملی چینه شناسی ایران به عنوان واحد پیشرونده سازند میال و با عنوان

کوارتزیت قاعدهای مطرح شده است (آقانباتی.)1389 ،
برش مورد مطالعه ،از راه تهران -سمنان ،از آنجا به مهدیشهر ،سپس شهمیرزاد
و سرانجام با  5کیلومتر پیشروی از شهمیرزاد تا کبوددشت (محور شهمیرزاد -بشم-
جاشم) دست یافتنی است.
 -2ویژگی های سنگ چینهای سازند میال در برش شهمیرزاد
قاعده سازند میال (تاپکوارتزیت پیشین سازند اللون) شامل تناوب کوارتزآرنایت
و شیل است که بهصورت همساز روی ماسه سنگ های سرخ رنگ سازند اللون قرار
می گیرد (شکل  -2الف).
نخستین پاره سازند از سازند میال از دو الیه ( )Bedتشکیل شده که به ترتیب شامل
دولومیت ماسه ای با گرهک های چرتی و ساخت المیناسیون و نیز دولومیت های
ستبرالیه تا متوسطالیه قهوه ای تیره تا روشن رنگ هستند.
پاره سازند دوم را می توان به  4الیه تقسیم کرد .الیه نخست تناوب ظریفی از
سنگهای آهکی قهوه ای روشن تا زرد و شیل های سبز تا خاکستری رنگ است
که با المیناسیون های ظریف همراه با آثار آشفتگی زیستی ( )Bioturbationو
 Trace fossilدر سطح الیه ها همراه هستند (شکل  -2ب) و در بخش های انتهایی،
شیل ها بهصورت الیههای بسیار نازک مادستون تا سیلتستون و سیلتستون ماسه ای
دیده می شوند .الیه دوم شامل سنگ های آهکی دولومیتی زرد تا خاکستری رنگ
ستبرالیه با میانالیه های نازک شیلی سبز رنگ است .الیه سوم از سنگ های آهکی
خاکستری تیره تا روشن تشکیل شده است که در بیشتر افق ها گرهکی و دارای
المیناسیون موازی و متورق هستند .الیه چهارم از شیل های سبز تیره تا روشن با
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میانالیه های سنگ آهک قهوه ای تا خاکستری تخریبی ،اینتراکالست دار ،متورق و
نازک تا ستبرالیه تشکیل شده است و در آن آثار استروماتولیت ها دیده می شود
(شکل  -2پ).
پاره سازند سوم تنها از یک الیه تشکیل شده که شامل سنگ های آهکی دانه شکری
سفید رنگ با آثار فسیل دوکفه ای و کرینویید است (شکل  -2ت).
پاره سازند چهارم نیز از سه الیه تشکیل شده است که الیه های دوم و سوم تناوب
ظریفی از توالی بوما را نشان می دهند .در این پاره سازند الیه اول از سنگ آهک
رسی خاکستری روشن تا تیره و متوسطالیه ،الیه دوم از سنگ آهک سرخ رنگ و
متوسط تا ستبر الیه و الیه سوم از سنگ آهک قهوه ای تا خاکستری تشکیل شده است
(شکل  -2ت).
پاره سازند پنجم به ترتیب از شیل سبز رنگ متورق و نازک الیه ،سیلتستون،
ماسهسنگ قهوه ای تا زرد و سنگ آهک نازکالیه تشکیل شده است (شکل  -2ت).
روی پارهسازند پنجم ،کنگلومراهای دونین پیشین با ناپیوستگی فرسایشی قرار دارد
(شکل  -2ت) .این کنگلومراها بیشباهت به بخش آواری قاعده سازند خوشییالق
در گردنه خوش ییالق و میغان (خاور شاهرود) نیست؛ گرچه در نقشه زمینشناسی
ناحیه ،گزارشها و مقالهها از آن به عنوان قاعده سازند جیرود یاد شده است .سازند
جیرود جدا از ناحیه البرز خاوری که با سازند خوش ییالق جایگزین می شود ،در بیشتر
نقاط البرز مرکزی روی سازند میال رسوبگذاری شده است (علوی نایینی.)1388 ،
ویژگیهای سنگچینهای ،زیستچینهای ،رسوبشناسی و دیرینهجغرافیای نهشتههای
دونین توسط زمینشناسان پرشماری مطالعه شده که از مهمترین آنها مقالههایی
است که )،Wendt et al. (1997, 2002 & 2005) ،Bozorgnia (1964 & 1973
)،Yazdi (1996, 1999 & 2000) ،Hamdi & Janvier (1981) ،Hamdi (1975
)،Webester et al. (2008) ،Yazdi et al. (2000) ،Yazdi & Turner (2000
) Ashouri (1990, 1994, 1998 & 2001و )Ghavidel-Syooki (1994, 1995 & 1998
ارائه دادهاند .روی سازند جیرود /خوش ییالق نیز سازند مبارک به دیرینگی کربنیفر
قرار دارد که عناصرکنودونتی مطالعه شده در آن ،نخستین بار توسط
) Habibi et al. (2008مطالعه شده است .در ستون چینهشناسی رسم شده ،این توالی به
خوبی نشان داده شده است (شکل  .)3برش مطالعه شده ،با برش الگو در میالکوه دامغان
و برش حسنکدر در کناره خاوری جاده کرج -چالوس (در محل روستای حسنکدر)
که شامل تنها  3پاره سازند است و در این ناحیه نیز میان سازند اللون در پایین و سازند
جیرود در باال قرار می گیرد (حافظی بافقی ،) 1384،مقایسه شده است (شکل .)4
 -3کنودونت های سازند میال در برش شهمیرزاد
برای مطالعه کنودونت های سازند میال در برش شهمیرزاد  70نمونه برداشت شد .این
مطالعه سبب شناسایی  14جنس و  6گونه از کنودونت ها شد .کنودونت های به دست
آمده ،از نوع مخروطی هستند که در ادامه به شرح آنها پرداخته می شود.
Genus:Cordylodus Pander, 1856

این جنس از گروه میله ای است که یک دندانه اصلی طویل و خمیده دارد ،به
سوی رأس ،کمی به سوی باال متمایل شده است و دندانه های فرعی دارد که جدا از
یکدیگر قرار گرفته اند .این جنس نیز همچون دیگر گونه های  Cordylodusمحدوده
زمانی اردوویسین پیشین را نشان می دهد و از الیه های پاره سازند پنجم به دست
آمده است.
Genus: Cordylodus Pander, 1856.
Species: Cordylodus lindstromi
PL.1, Figs.3, 8

این جنس از گروه میله ای ( )Ramiformنوع  Doladrateاست .دندانه اصلی
خمیده ،زایده عقبی کوتاه و دارای چندین دندانه با مقطع بیشتر دایره ای و جدا از
یکدیگر است .محدوده زمانی این جنس اردوویسین پیشین و از پاره سازند پنجم
سازند به دست آمده است.
Genus: Furnishina Muller, 1959.
Species: Furnishina furnishi.
PL.2 figs1- 2, 8
PL.3, figs.9

جنس  Furnishinaمخروطی ،از یک دندانه اصلی نا متقارن تشکیل یافته و
بدون هر گونه دندانه فرعی است .حفره قاعده گسترده و در مقطع سه گوش است.
بخش جلویی پهن و صاف و وسیعترین سطح کونودونت را تشکیل می دهد و به
سن کامبرین پسین ( )Trempealeaunاست .گسترش جغرافیایی این جنس ،جهانی
( )Cosmopolitan distributionاست و فراوانترین و رایج ترین نمونه جنس
 Furnishinaاست .بیشتر نمونه های ایرانی به رنگ سفید تا کهربایی دیده می شوند و
حفظ شدگی سطوح در بیشتر موارد خوب است .این جنس از الیه  4پارهسازند دوم
تا قاعده پارهسازند چهارم به دست آمده است.
Genus: Furnishina Muller, 1959.
Species: Furnishina asymmetrica Muller, 1959.
PL.3, figs.4-7

جنس  Furnishina asymmetricaمخروطی ،از یک دندانه اصلی نا متقارن
تشکیل یافته و بدون هر گونه دندانه فرعی است .قاعده بیشتر به سوی بخش پشتی
گسترش داشته و اما بخش پایین قاعده در بخش جلویی نیز گسترش یافته است.
حاشیه قاعده ای حدودا ً با یک خمیدگی راستزاویه با حاشیه پشتی دندان اصلی
( )cupsلبه دار می شود .فرورفتگی قاعده ای ژرف و تورفته و دیواره کام ً
ال نازک
است .این گونه به شکل متمایزی نامتقارن است و سه برجستگی ( )carinaeدارد که
تقریباَ به سوی رأس و دندانه گسترش یافته اند و رشد  3کارینا متغیر بوده است .این
گونه سفید و یا به رنگ زنگ آهن قهوه ای و نارنجی دیده می شود و خیلی نزدیک به
گونه  Furnishina furnishiاست .سن این گونه کامبرین پسین ( )Trempealeaunو
از قاعده پارهسازند سوم به دست آمده   است.

Species:Cordylodus intermedius

Genus: Hirsutodontus Muller, 1973

PL.1, figs.4-5

Species: Hirsutodontus? sp.

این جنس از گروه میله ای است که یک دندانه اصلی طویل و خمیده دارد .در
این گونه گزارش شده ،دندانه اصلی شکسته و یک دندانه فرعی نیز دیده می شود
که بهصورت مستقیم روی قاعده مثلثی شکل این گونه قرار گرفته است .این جنس
نیز همچون دیگر گونه های  Cordylodusمحدوده زمانی اردوویسین پیشین را نشان
می دهد و از الیه های پاره سازند پنجم به دست آمده است.

PL.4, figs.8,10

Genus: Oneotodus Lindstrom, 1955

Genus: Cordylodus Pander, 1856

Species: Oneotodus nakamorai Nogami, 1967.

Species: Cordylodus proavus

PL.4, fig.13

PL.1, figs.1-2, 6-7
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این جنس مخروطی ،دندانه اصلی آن مستقیم و حفره قاعده آن کمژرفاست.
تقارن دارد .محدوده زمانی آن کامبرین پسین ( )Trempealeaunو از قاعده پاره سازند
چهارم به دست آمده است.

این جنس مخروطی ،نان ژنیکولیت و دندانه اصلی آن خمیده و با مقطع دایره ای

سمیه سلیمانی و همکاران

تا بیضی شکل است .در سطوح جانبی خط برجسته طولی ( )costaبه نسبت خشن
و پست دیده می شود .این جنس از پاره سازند پنجم به دست آمده و بیانگر سن
اردوویسین پیشین است.
Genus:Prooneotodus Muellr & Nogami, 1971.
Prooneotodus sp.
PL.4, fig.,11,12,14

جنس  Prooneotodusاز نوع مخروطی ،دارای یک دندانه اصلی باریک و بلند
و بدون دندانه فرعی است .مقطع عرضی آن بیضی و در برخی جنس ها مثلثی شکل
است .پیدایش این جنس از قاعده پاره سازند چهارم و دارای محدوده زمانی کامبرین
پسین تا اردوویسین پیشین است.
Genus: Proconodontus Miiller, 1969.
Species: Proconodontus muelleri Miiller, 1969.
PL.2, fig.3

این جنس از یک مخروط بزرگ ،ساده و مستقیم تا کمی خمیده که در سطوح
جانبی فشرده شده ،ساخته شده است .در این جنس ،فسیل متقارن و با حفره قاعده
گسترده و ژرف است؛ به طوری که ژرفای حفره تا رأس دندانه اصلی ( )Tipپیش
می رود .سطح مقطع دندانه ،بیضی شکل است ولی در نزدیکی رأس ممکن است گرد
باشد .در این جنس ،حفره قاعده ژرف تر از جنس  Panderodusاست .از کامبرین
پسین شناخته شده و از الیه های آغازین پاره سازند چهارم به دست آمده است.
)Species: proconodontus cf. rotundatus. (Druce & Jonse, 1971
PL.2, fig.4

این کنودونت از یک مخروط بزرگ ،ساده ،مستقیم تا کمی خمیده که در
سطوح جانبی فشرده شده تشکیل شده است .این گونه به نسبت ظریف و بدون
کاریناست و همچنین در لبه قاعده ای طویل و باریک شده است .از سوی دیگر ،لبه
بیرونی گونه  های به دست آمده از ایران ،با آن دسته گونه هایی که خمیدگی دارند،
متفاوت است .زمان پیدایش این جنس کامبرین پسین تا اردوویسین پیشین و از قاعده
پاره سازند سوم یافت شده است.
Genus: Prooneotodus Muller & Nogami, 1971.
Species: Prooneotodus tenuis Miiller, 1959.
PL.4, figs.11-12, 14

این جنس توسط یک مخروط طویل بسیار باریک با مقطع بیضی شکل مشخص
میشود و رنگ آن سفید تا خاکستری روشن است .همچنین یک لبه تیز در
بخش پشت مخروط دارد .محدوده زمانی این جنس کامبرین پسین تا اردوویسین
پیشین و از قاعده الیه چهارم پاره سازند دوم تا الیه اول پاره سازند پنجم به دست
آمده است.
Genus:Problematoconites Muller 1959.
Problematoconites sp.
PL.3. fig, 1

این جنس مخروطی ،کمی خمیده همراه با دندانه اصلی بزرگ و از نوع

نانژنیکولیت است .حفره قاعده این جنس گستره و دارای حفراتی بیضی شکل روی
سطح قاعده است که به سوی باال از بین می روند .محدوده زمانی این جنس توسط
احمدزاده هروی و همکاران ( )1374از الیه های پاره سازند چهارم گزارش شده،
اما در این مطالعه پیدایش این جنس از پاره سازند پنجم سازند میال که مربوط به
اردوویسین پیشین است ،یافت شده است .محدوده زمانی این جنس از کامبرین پسین
تا اردوویسین پیشین و گسترش جغرافیایی آن جهانی است.
Genus:Westergardodina Muller, 1959.
Species: Westergardodina fossa, Muller, 1973.
PL.5, figs 3-7, 9

مهمترین ویژگی شاخص در این جنس ،یک شیار به نسبت آشکار در بخش
میانی سطح زیرین است که برجستگی رشد کرده در وسط را قطع می کند .این شیار
بیشترین اندازه را در بخش های پایین و کمترین اندازه را به سوی رأس و پهلوها نشان
می دهد( Apex .نوک) در این گونه متورم است که در جنس  W.bicuspidataنیز
چنین حالتی دیده می شود .محدوده زمانی این جنس کامبرین پسین تا اردوویسین
پیشین است و از قاعده پاره سازند چهارم تا الیه های کربناتی پاره سازند پنجم به دست
آمده است.

Genus:Westergardodina Muller, 1959.
Species:Westergardodina cf. mossebergensis Muller,1959.
PL.5, figs.1-2, 8

این جنس از دو دهانه جانبی بزرگ و متقارن و یک دندانه معموالً کوچک

بهصورت  wساخته شده است .دو دندانه جانبی نتیجه خم شدگی دندانه اصلی هستند.
سطح زیرین فسیل صاف و حفره قاعده گسترده وگاه به دو بخش تقسیم شده
است .در این جنس ،ممکن است گلوله های کوچکی همراه با فسیل دیده   شود که
شاید متعلق به این کنودونت باشد که در نمونه های به دست آمده دیده نمی شود.
ویژگی های جنس از دید شکل و دیگر متغیرها با جنس  Westergardodinaکه
توسط ) Muller (1959شرح داده شده است ،کام ً
ال همخوانی دارد .محدوده زمانی
این جنس کامبرین پسین تا اردوویسین پیشین و از قاعده پاره سازند چهارم تا الیه های
کربناتی پاره سازند پنجم به دست آمده است.
الگوی پراکندگی این کنودونت ها در شکل  5نمایش داده شده است.
 -4نتیجهگیری
بر پایه مطالعه کنودونت های به دست آمده ،سازند میال به دیرینگی کامبرین میانی-
باالیی و اردوویسین پیشین است .تا کنون زیستزون بندی دقیقی برای کنودونت های
دوره کامبرین انجام نشده است (حمدی ،گفتگوی شفاهی).
سنگ هاى رسوبى سازند میال با توجه به رخساره ميکروسکوپى و وجود
ماکروفسيلهايى مانند تریلوبیت ها ،دوکفه ای ها ،ائوکرینوییدا و اسفنج ها ،وجود
ریف در پاره سازند سوم ،استروماتولیت ها و همریخت های نمک در پاره سازند
دوم ،نشاندهنده محيط دريايى کمژرفا و گرم هستند .کنودونت های کامبرین و
اردوویسین مطالعه شده نیز شاخص قلمروهای گرم هستند.
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شکل  -1تصویر ماهواره ای ( )Google Earthو نقشه زمین شناسی برش مطالعه شده (مقیاس1:100000؛ نبوی.)1353 ،

شکل  -2الف) نمایی از کوارتزیت قاعده ای
سازند میال؛ ب) آثار آشفتگی زیستی
( )Bioturbationو  trace fossilsدر پاره سازند
دوم؛ پ) استروماتولیت ها در طبقه باالیی پاره
سازند دوم؛ ت) نمایی از پارهسازندهای  4 ،3و
 5سازند میال در زیر کنگلومراهای سرخ رنگ
دونین (سازند جیرود؟).
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شکل  -3ستون چینهشناسی سازند میال در برش شهمیرزاد.
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شکل  -4همبستگی سنگ -چینه ای ( )Lithostratigraphic Correlationستون های چینه شناسی )1 .سازند میال در برش الگو(میالکوه دامغان)؛
 )2سازند میال در برش شهمیرزاد؛  )3سازند میال در برش حسنکدر.
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شکل  -5الگوی پراکندگی کنودونت های سازند میال در برش شهمیرزاد.
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Plate 1
Fig. 1-2, 6-7. Cordylodus proavus Muller, 1959.
1. Lateral view, x94, sample No. s.69.
2. Lateral view, x113, sample No. s.69.
6. Lateral view, x210, sample No. s.69.
7. Lateral view, x109, sample No. s.69.
From Member 5, Mila Formation in Shahmirzad section.
Fig. 3,8. Cordylodus lindstromi Druce & Jonse, 1971.
3. Lateral view x95, sample No. s.69.
8. Lateral view, x146, sample No. s.69
From Member 5, Mila Formation in Shahmirzad section.
Fig.4-5.Cordylodus intermedius furnish, 1938.
4. Lateral view, x103, sample No. s.69.
5. .Lateral view, x146, sample No. s.69
From Member 5, Mila Formation in Shahmirzad section

Plate 2
Fig. 1-2,8. Furnishina furnishi Muller, 1959.
1.posterior view, x82, sample No. s.31
2..Lateral view, x76, sample No. s.31.
8 .Lateral view, x122, sample No. s.32
From base Member 4, Mila Formation in Shahmirzad section.
Fig.3. Prooconodontus mulleri Miller, 1969.
Lateral view, x103, sample No. s.31
From base Member 4, Mila Formation in Shahmirzad section.
Fig.4. Prooconodontus of rotundatus Daruce & Jones, 1971.
Lateral view, x121, sample No. s.32
From base Member 4, Mila Formation in Shahmirzad section.
Fig.5-7. Furnishina asymmetrica Muller, 1959.
5-6. Lateral view, x169,x 126 sample No. s.31.
7. posterior view, x122, sample No. s.31.
From base Member 4, Mila Formation in Shahmirzad section.

Plate 3
Fig. 1. Problematoconites sp Muller, 1959.
.Posterolateral view, x66, sample No. s.69.
From Member 5, Mila Formation in Shahmirzad section.
Fig.2,8-9. Furnishina furnishi Mullr, 1959.
.2 Anterior view, x66, sample No. s.36.
8.Lateral view, x56, sampel no. s.31.
9..Lateral view, x68, sampel no. s.31.
From base Member 4, Mila Formation in Shahmirzad section.
Fig.3.Furnishina obliqus, Muller 1959
.Posterior view, x91, sample No. s.31.
From base Member 4, Mila Formation in Shahmirzad section.
Fig.4-7. Furnishina asymmetrica Muller, 1959.
4.Oblique side view, x74, sample No. s.31.
5. Oblique side view, x60, sample No. s.31.
6. Posterior view, x125, sample No. s.46.
7. Posterior view, x125, sample No. s.31
From Member 4, Mila Formation in Shahmirzad section
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Plate 4
Fig. 1-7. Furnishina furnishi Muller, 1959.
1.Posterior view, x146, sample No. s.36.
2 .Posterior view, x185, sample No. s.46.
4,3 .Lateral view, x210, x201, sample No. s.36.
5 .Posterior view, x121, sample No. s.31.
6,7.Posterior view, x90, x128 , sample No. s.31.
From Member 4, Mila Formation in Shahmirzad section.
Fig. 8, 10. Hirsutodontus ? n.sp. Muller,1973.
8,10 Lateral view , x141, x186, sample No. s.31.
From base Member 4, Mila Formation in Shahmirzad section.
Fig. 9. Furnishina furnishi Muller, 1959.
Lateral view , x194, sample No. s.36.
From Member 4, Mila Formation in Shahmirzad section.
Fig.11- 12, 14. Prooneotodus tenuis Muller, 1959.
11.. Lateral view , x42, sample No. s.69. From Member 5, Mila
Formation in Shahmirzad section
14. .Lateral view , x82, sample No. s.36. From Member 4, Mila
Formation in Shahmirzad section
14. .Lateral view , x132, sample No. s.18. From Member 2, Mila
Formation in Shahmirzad section
Fig. 13. Oneotodus nakamorai Nogami, 1967.
Lateral view , x144, sample No. s.69.
From Member 5, Mila Formation in Shahmirzad section

Plate 5
Fig. 1-2,8.Westergardodia cf. moessembergensis Muller,
1959.
1.Interior view, x92, sampele No. s.69. From Member 5,
Mila Formation in Shahmirzad section.
2 .Posterior view, x95, sample No. s.46.
.8Interior view, x77, sample No. s.31
From Member 4, Mila Formation in Shahmirzad section.
Fig.3-7,9. Westergardodina fossa n.sp.
3 .Interior view, x131, sample No. s.31.
4 .Posterior view, x86, sample No. s.32.
5 .Posterior view, x84, sample No. s.31.
From Member 4, Mila Formation in Shahmirzad section.
6 Posterior view, x116, sample No. s.27. From Member 3,
Mila Formation in Shahmirzad section.
7 .Interior view, x61, sample No. s.69. From Member 5,
Mila Formation in Shahmirzad section.
9 .Interior view, x103, sample No. s.46. From Member 4,
Mila Formation in Shahmirzad section.
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