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چکيده 
سنگ هاي ژوراسيک مياني تا پسين در باختر رشته کوه هاي بينالود با ستبرای قابل توجهی برونزد دارد. اين سنگ ها شامل سنگ آهک، مارن، سنگ آهک مارني، ماسه سنگ و 
کنگلومرا است که بر اساس شواهد سنگ شناسي به 6 بخش تقسيم مي شود. رديف هاي يادشده با ستبرای 1084 متر به صورت هم شيب بر روي رديف آواري سازند کشف رود 
قرار گرفته است. همچنين اين رديف به صورت هم شيب و تدريجي توسط سنگ آهک نخودي رنگ و ستبر اليه سازند مزدوران پوشيده مي شوند. مطالعه زياي آمونيتي موجود، 
منجر به شناسايي 23 جنس و 35 گونه شده است که 5 جنس از آن مربوط به خانواده Phylloceratidae ، 1جنس و 2 گونه از آن مربوط به خانواده Haploceratidae ، 4 جنس 
و 6 گونه از آن مربوط به خانواده Oppeliidae،11 جنس و 27 گونه از آن مربوط به خانواده Perisphinctidae و يک جنس از آن مربوط به خانواده Aspidoceratidae است. از 
نظر آماري خانواده ها ي Phylloceratidae با Perisphinctidae ،٪48 با42٪ بيشترين درصد فراواني را به خود اختصاص داده اند. کميابي خانواده هاي Oppeliidae به ميزان6٪ و

Haploceratidae به ميزان Aspidoceratidae ٪2 به ميزان 1٪ قابل توجه است. از برش برمهان بيش از 425 نمونه جمع آوري شده که بيش از 309 )72٪( نمونه مربوط به آمونيت ها 

و 106 )24٪( نمونه از آن مربوط به فسيل هاي ديگر مربوط است و 4٪ ديگر شامل اثرهاي فسيلي است. بر مبناي مجموعه فسيلي موجود 15 زون زيستي آمونيتي تشخيص داده 
شده که حاکي از سن باژوسين پسين ـ کيمرجين ؟ است. زياي آمونيتي مطالعه شده، با زياهای هاي ژوراسيک در ديگر نقاط ايران و مناطق حاشيه اي مديترانه ارتباط نزديکي را 

نشان مي دهد. 
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1- مقدمه 
زون سـاختاري بينـالود واقـع در شـمال خـاور ايران با رونـد شمال بـاختری ـ جنـوب 
خـاوری در بين واحـدهاي سـاختماني کپـه داغ در شمال، ايران مـرکزي در جنـوب 
و البرز در باختر محصور شده است. رديف هاي سنگي ژوراسيک مياني تا بااليی در 
بـخش باختری بينـالود گسترش و ستبرای زيـادي دارند. به ايـن دليل در اين بررسي 
تالش شده است تا با مطالعه اين رديف هاي رسوبي به ويژه بر مبناي زياي آمونيتي 
موجود، افزون بر سن يابي اين مجموعه تا حد امکان به مقايسه زياي موجود با زياي 

آمونيتي همزمان در دو پهنه ساختاري کپه داغ و البرز پرداخته شود.

2- موقعيت جغرافيايي 
شمال  کيلومتري   72/5 در  قوچان  به  نيشابور  جاده  مسير  در  مطالعه  مورد  منطقه 
باختری نيشابور در محدوده ورقه 1:1000000 اخلمد )پورلطيفي، 1385( و در باختر 
رشته کوه بينالود قرار دارد )شکل 1( و داراي عرض "15 و '35 و 36o شمالي و طول   
"41 و '39 و 58o خاوري است. در اين منطقه قديمي ترين سنگ ها شامل رديـف هاي 
به سـن ژوراسيک  تا سياه  تـيره  بـه رنـگ خـاکستري  مـاسه سنگي، شـيلي، سيليسي 
مياني هستند که در نقشه زمين شناسي اخلمد از آنها به عنوان معادل سازند کشف رود 
نام برده شده است. توالي مورد مطالعه به صورت هم شيب بر روي اين واحـد قرار 
و  ماسه سنگ  مـارني،  مـارن، سنـگ آهـک  از سنگ آهـک،  دارد و شامـل رديفـي 
کنگلومرا به سن ژوراسيک مياني ـ تا ژوراسيک پسين است که در نقشه اخلمد از آن 
به عنوان معادل سازند چمن بيد نام برده شده است )پورلطيفي، 1385(. بـر روي ايـن 
رديف سنـگ هاي دولـوميتي و آهـکي صخره سـاز به رنـگ نخودي قرار دارد که 

معادل سازند مزدوران است شکل )2(.

3- پيشينه مطالعاتي 
آقانباتي )1365( نقشه زمين شناسي مشهد به مقياس 1:250000 را تلفيق کرده است 
و منطقه مورد مطالعه بخشي از اين نقشه زمين شناسي است. در اين نقشه زمين شناسي 
رديف هاي ژوراسيک، معادل سازند دليچاي و الر در البرز در نظر گرفته شده است. 
دو  در  مشهد  باختر  شمال  در  ژوراسيک  آمونيت هاي  مطالعه  به   )1379( مهدي فر 
رديف هاي  موجود  آمونيتي  زياي  به  توجه  با  و  است  پرداخته  بقيع  و  فريزي  مقطع 
مـورد مـطالـعه را به سن باژوسين- آکـسفوردين مـي داند. پـورلطيفي )1385( نـقشه 
زمين شناسي اخلمد به مقياس 1:100000 را تهيه کرده  که منطقه مطالعاتي در بخشي 
از اين نقشه قرار گرفته است. در اين نقشه رديف هاي ژوراسيک مياني معادل سـازند 
چـمن بيـد در حـوضه کپـه داغ در نـظر گـرفته شده است. رئـوفيان )1386( به بررسي 
چينه شناسي زيستي و چينه شناسي سنگي ژوراسيک مياني تا پسين در باختر بينالود در 

برش هاي بقيع، دهنه  حيدري و بجنو بر مبناي ماکروفسيل ها پرداخته است.
        با توجه به تغيير تدريجي رخساره واحدهاي چينه سنگي ژوراسيک مياني و بااليی 
در خاور البرز و زون ساختاري بينالود و شباهت بيشتر به واحدهاي زون کپه داغ در 

اين مطالعه از اسامي سازندهاي کپه داغ استفاده شد.

4- توصيف برش مورد مطالعه 
بر  که  است  متر  برش 1084  اين  در  اندازه گيري شده  رديف  ستبراي  برمهان:  برش 

اساس ويژگي هاي سنگ شناسي به 6 بخش به شرح زير تقسيم مي شود )شکل 15(.
4-1. کمر پايين 

آمونيت  و  بلمنيت  داراي  که  است  آواري  سيليسي-  سنگ هاي  از  از  تناوبي 
)Phylloceratidae( است که احتماالً معادل سازند کشف رود است )شکل3(.
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و  شيلي  اليه هاي  روي  بـر  هم شيب  صورت  بـه  متر   179 ستبرای  بـا  اول:  بخش 
شامل  بخش  اين  )شکل4(.  است  گرفته  قرار  رود  کشف  سازند  معادل  ماسه سنگي 
مارن هاي سيلتي بـه رنگ خاکستري است. در 94 متري اين بخش يک اليه ماسه سنگ 
سرخ تا قهوه اي وجود دارد. از بخش 1 فقط آمونيت .Vermisphinctes sp يافت شدکه 
بيانگر زون زيستي Zig Zag است )باتونين پيشين(. در اين بخش به مقدار زياد بلمنيت 
 Prohecticoceras cf. retrocostatum آمونيت  بخش  اين  باالي  از  دارد.  نيزوجود 

يافت شد که نشان دهنده سن باتونين پسين است.
بخش دوم: با ستبراي 146متر شامل مارن هاي سيلتي خاکستري رنگ با ميان اليه هايي 
نازکي از سنگ آهک هاي خاکستري روشن است )شکل 5(. تنوع و فراواني زياي 
آمونيتي در اين بخش، بيشتر از بخش پيشين است. افزون  بر رد فسيل Zoophycos و 
هستند  آمونيت ها  بخش  اين  فسيل هاي  بيشترين   )10 و   12 )شکل   Thalassinoides

که عبارتند از : 
 Holcophylloceras sp., Ptycophylloceras sp., Oxycerites sp., Hecticoceras

 )Rossiensiceras( cf. metomphalum, Hecticocras )Putealiceras( cf. punctatum,

 Hecticoceras )Putealiceras( cf. douvillei, Hecticoceras )Lunuloceras(

gigas, Homeoplanulites sp. Homeoplanulites )Homeoplanulites( difficils.

 Gracilis, Anceps, Coronatum, زيستي:  زون هاي  بيانگر  فوق  آمونيت هاي     

Atleta  هستند که متعلق به Callovian هستند )Cariou & Hantzpergue, 1997( )جدول 1(. 

با  مارن  اليه،  ستبر  کنگلومراي  تناوب  مترشامل   18 ستبراي  با  سوم:  بخش 
قلوه هاي  از  برخي  داخل  در   .)6 )شکل  است  اليه  متوسط  ماسه اي  سنگ آهک 
ديده  وخارپوست  بلمنيت  آمونيت،  مانند  ماکروفسيل هايي  کنگلومرا  اين 
شواهدي  است.  کنگلومرا  اين  بودن  درون سازندي  نشان دهنده  که  مي شود 
و  کنـگلـومـرا  بيـن  آهـکـي  اليـه هـاي  در  ژرف  محيط  آمونيتي  ز ياهاي  مانند 
فسيل هايي  رد  و  گروکست  فلوت کست،  مـارک،  فـلوت  مـانند  سـاختارهـايي 
 Planulites annularius Walcot و   OPhiomorpha  ,  Paleodictyon مانند 

نشان دهنده محيط هاي ژرف دريايي است )شکل 11 و 13(.
بخش چهارم: با ستبراي 115 متر از ماسه سنگ، کنگلومرا و ميان اليه هايي از مارن 
کنگلومرا  بين  آهکي  در سنگ هاي  آمونيتي  زياهاي   .)6 )شکل  است  يافته  تشکيل 
در  آمده  دست  به  شواهد  است.  کنگلومرا  اين  بودن  درون سازندي  نشان دهنده 
ژرف  نسبت  به  محيط  نشان دهنده  پيشين  بخش  مانند  بخش  اين  ماسه سنگ هاي 
دريايي است. آمونيت  .Taramelliceras sp از اين واحد يافت شد که نشان دهنده سن 

آکسفوردين است )جدول 1(.
بخش پنجم: با ستبراي 293 متر شامل تناوب  هاي مارن با سنگ آهک هاي خاکستري 
است )شکل 7(. بيشترين نمونه هاي آمونيتي برداشت شده مربوط به اين بخش از برش 
است . فراواني و تنوع زياي آمونيتي موجود نشان دهنده شرايط مناسب زيستي در اين 

بخش است. آمونيت هاي شناسايي شده عبارتند از : 
Phylloceras sp., Calliphylloceras sp., Holcophylloceras sp.,

Ptycophylloceras sp., Sowerbyceras sp., Taramelliceras sp., 

Taramelliceras externnodosum, Taramelliceras cf. dentostriatum, 

Properisphinctes cf. thurmanni, Prososphinctes cf. mairei, Perisphinctes 

sp., Perisphinctes )Perisphinctes( ex.gr. panthieri, Perisphinctes 

)Otosphinctes( sp., Perisphinctes )Arisphinctes( cf. helenae , Perisphinctes 

)Dichotomosphinctes( cf. antecedens, Perisphinctes )Dichotomosphinctes(

cf. luciaforrmis, Perisphinctes )Dichotomosphinctes( cf. ultimes, 

Perisphinctes )Dichotomosphinctes( sp. A, Perisphinctes 

)Dichotomosphinctes( sp., Perisphinctes )Dichotomoceras( cf. 

stenocycloides, Perisphinctes )Dichotomoceras( sp., Perisphinctes 

)Dichotomoceras( cf. bifurcatiodes, Perisphinctes )Dichotomoceras( 

cf. duongi, Perisphinctes )Dichotomoceras( cf. falculae, Perisphinctes 

)Dichotomoceras( cf. bifurcates, Sequeirosia )Gemmellarites( cf. 

trichoplocus, Subdiscosphinctes sp., Subdiscosphinctes cf. mindowe, 

Subdiscosphinctes cf. lucingae, Orthosphinctes sp., Orthosphinctes 

)Orthosphinctes( cf. freybergi, Orthosphinctes )Orthosphinctes( 

cf. Polygyratus, Orthosphinctes )Lithacosphinctes( cf. evolutus, 

Lithacosphinctes sp. , Orthosphinctes )Ardesica( sp., Orthosphinctes 

)Ardesica( schaireri, Orthosphinctes )Ardesica( enayi, Ataxioceras 

)Ataxioceras( cf. hypselocyclum, Atoxioceras )Parataxioceras( cf. schaireri, 

Ataxioceras )Schneidia( sp., Ataxioceras )Schneidia( cf. guilherandense, 

Sublithacoceras sp., Aspidoceras sp.

Minax, از:  عبارتند  بخش  اين  به  مربوط  موجود  زيستي  زون هاي      

سن  Paturattensis, Plicatilis, Transversarium Bifurcatus, Bimmamtum  که 

آکسفوردين را نشان مي دهد )جدول 1(.
ميان  با  رنگ  سبز  تا  خاکستري  مارن هاي  شامل  200متر  ستبراي  با  ششم:  بخش 
اليه هايي از سنگ آهک نازک تا متوسط اليه به رنگ خاکستري روشن است )شکل 
8 و9(. نسبت به بخش پنجم تنوع و فراواني آمونيتي کمتر است. آمونيت هاي شناسايي 

شده در اين بخش عبارتند از : 
Phylloceras sp., Ptycophylloceras sp., Aspidoceras sp., Orthosphinctes 

sp., Orthosphinctes )Orthosphinctes( wemodingensis, Orthosphinctes 

)Lithacosphinctes( sp., Glochiceras )Lingulaticeras( sp., Glochiceras 

)Lingulaticeras( semicostatum, Glochiceras )Lingulaticeras( sculptatum , 

Taramelliceras sp. 

     آمـونيـت هـاي يـادشـده بيـانگـر زون هـاي زيستـي Platynota وPlanula بـه سـن 

آکسفوردين پسين تا کيمرجين پيشين هستند )جدول 1(.
4-2. کمر باال

که  است  صخره سازي  و  رنگ  نخودي  تا  زرد  و  اليه  ستبر  سنگ آهک  هاي  شامل 
است.  شده  برده  نام  مزدوران  سازند  عنوان  به  آنها  از  اخلمد  زمين شناسي  نقشه  در 
نهشته هاي بخش ششم به صورت تدريجي و هم شيب در زير اين سنگ آهک ها قرار 

دارد )شکل8 و9(. 
     در بـرش مـطالعه شـده مـهم تـرين مـاکروفـسيل هـاي موجود آمـونيت، بـلمنيـت، 
 بـراکيـوپود و دوکفه اي ها هستند کـه در ايـن ميـان آمـونيـت هـا فـراوان تـريـن آنـها 
هستند. زياي آمونيتي ارتباط نزديکي با ديگر برش هاي توصيف شده در کپه داغ و 
البـرز مـانند بـرش الـگوي چـمن بيد )Majidifard, 2004(، بـاختر شاهرود )شفيع زاد، 
1384(، منـطقه پـرور در شـمال سـمنان )شـمس، 1386( و چمن بيد در شمال بـاختر 
 ;Seyed – Emami & Schairer, 2010a, 2010b( )Schairer نيشابور و ديگر نقاط البرز
et al., 1999, 2000, 2003; Seyed – Emami et al., 1995  نشان مي دهد )شکل 14(. 

بيشتر نمونه هاي شناسايي شده، برجا بوده و از داخل اليه برداشت شده است.

5- نتيجه گيري 
- برش مورد مطالعه )سازند چمن بيد( در 72/5کيلومتري شمال باختري نيشابور در 
باختر رشته کوه هاي بينالود قرار دارد و با 1084 متر ستبرا از ترکيب سنگ هاي آهکي 
و مارني ساخته شده است که به طور هم شيب بر روي رديف سيليسي آواري سازند 
و  اليه  ستبر  و  روشن  سنگ آهک هاي  با  است.گذرآن  گرفته  قرار  )؟(  کشف رود 

صخره اي سازند مزدوران تدريجي است.
- در مقايسه با برش هاي شناخته شده ژوراسيک مياني و پسين در البرز )سازندهاي 
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تا  مارني  ميان  اليه هاي  و  بوده  بيشتري  ستبراي  داراي  برمهان  برش  الر(  و  دليچاي 
با  بيشتري  شباهت  مطالعه  مورد  برش  نظر  اين  از  دارند  تداوم  کيمريجين  اواسط 
واحدهاي چينه سنگي حوضه کپه داغ نشان مي دهد. به اين مناسبت نيز در اين نوشتار 

از نام هاي واحدهاي چينه سنگي کپه داغ استفاده شده است.
مجموع  در  هستند.  آمونيت ها  برمهان  برش  در  فسيل ها  فراوان ترين  و  مهم ترين   -
ميان  در  است.  گونه   35 و  23 جنس  شامل  که  شد  نمونه جمع آوري   300 از  بيش 
آمونيت هاي موجود   خانواده هاي Phylloceratidae با 48٪ و Perisphinctidae با ٪42 
 بيـشينه مـطلق دارند. ايـن نـسبت بـا زيـاهاي آمـونيتي شنـاخته شـده از ديـگر مـناطق 
 )Majidifard, 2003; Seyed-Emami & Schairer, 2010a, 2010b( البرز و کپه داغ
سازند  سن  دارد.  همخوانی   )Page, 2008( تتيس  باختري  شمال  مناطق  همچنين  و 
مجموع در  که  است  مياني  کيمرجين  تا  پسين  باژوسين  برمهان  برش  در   چمن بيد 

 15 زون زيـستي آمونيتي را شـامل مي شود. زيـاهاي آمـونيتي مـوجـود و زون هـاي 

زيستـي کـاماًل بـا انـواع تـاکسـون هـا و زون بـنـدي زيـستي استـان سـاب مـديتـرانـه 
بسيار  نسبت  اين  دارد.  همخوانی   )Cariou,1997(  )Submediterranean Province(

نزديک حاکي از وجود يک ارتباط دريايي پايدار ميان شمال ايران و مناطق شمال 
باختری مديترانه و اروپاي مرکزي است.

  Paleodictyon مانند  ردفسيل هايي  و  فلوت کست  و  فلوت مارک  مانند  شواهدي   -
محيط  ژرف  نسبت  به  شرايط  از  حاکي  فيلوسراتيدا  خانواده  فراواني  و 
رسـوبـگذاري حيـن  کـنگـلومـراي  اليـه  چنـدين  وجـود  اسـت.  رسوبگذاري 

  Taramelliceras با عناصر آهکي داراي آمونيت )Intraformational conglomerate( 

بـا  زمـين ساختـی همزمان  حـرکات  نشان دهنده  بـرش  قاعـده  متري   450 در 
کـنگلومـراي  وجـود  ايـن،  افـزون بر  اسـت.  آکسـفوردين  عـصر  در  رسوبـگذاري 
شيـب  وجـود  نـشان دهنده  فلـوت کست  و  فلـوت مارک  سـاختـار هـاي  و  يـادشده 

قـاره اي و ريـزش به صورت Submarine fan است.

شکل 1-  نقشه را ه هاي دسترسي به منطقه مطالعاتي) مقياس 1/100000(

شکل 2-  سازندهای سيستم ژوراسيک در حوضه های البرز و کپه داغ )اقتباس از 
)Seyed-Emami and Schairer, 2010a

رود؟( کشف  پـاييـن)سـازند  کمـر  آواري  سيليسـی-  رديف  نمـاي   -3 شکـل 
)ديـد به سمت شمـال(

اول و موقعيت اليـه ماسـه سنگی)خـط سـرخ رنـگ(  از  بخـش  نمـاي کلي  شکـل 4-  
)ديد به سمت شمال(

مشهد

فيروزهنيشابور

 کالته
محمد جان

به طرف تهران

محل برششهرستان شهر

به طرف قوچان

ماروسک
برمهان



چینه شناسي زیستي و سنگي ردیف رسوبي ژوراسیک میاني تا پسین در برش ...

38

شکل 5-  نماي کلي از تناوب آهک و مارن بخش دوم )ديد به سمت شمال(

شکل 7-  نمايي از تناوب آهک و اليه هاي نازک مارن در بخش پنجم )ديد به سمت خاور( شکل 6-  نماي کلي از بخش سوم وچهارم )ديد به سمت جنوب(

شکل 9-  آهک های مارنی بخش ششمشکل 8-  نمای کلی از بخش ششم و هم شيب بودن آن با سازند آهکی مزدوران
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شکل 10- رد فسيل Zoophycus در بخش دوم

افيومورفا   )B  ,   )Paleodictyon( پالئوديکتيون   )A فسيل های  رد  شکل11- 
)Ophiomorpha(

 Planulites annularius Walcott شکل13- رد فسيل

شکل12- رد فسيل تاالسينوئيدس ؟

شکل 14-  نقشه ديرينه جغرافيايی شمال باختری تتيس در آشکوب کالوين و موقعيت مرکز 
)Wilmsen et al., 2010 و شمال ايران .)اقتباس از

CI=Central Iran, Ab=Alborz, Tb=Tabas Block
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شکل 15- ستون چينه شناسی برش برمهان
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ادامه شکل 15
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جدول 1- محدوده زمانی و زيست زون های آمونيتی شناسايی شده در برش برمهان )شمال باختری نيشابور(
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Fig. 1a-1c: Phylloceras sp., Fig. 2a-2c: Callipylloceras sp., Fig.3a-3c: Holcophylloceras sp., 

Fig. 4a-4c: Ptycophylloceras sp. , Fig. 5a-5b: Glochiceras (Lingulaticeras) semicostatum,   Fig.6: Glochiceras 

(Lingulaticeras) sculptatum , Fig. 7a-7c: Prohecticoceras cf. retrocostatum , Fig.8a-8b: Oxycerites sp., 

Fig.9: Hecticoceras (Putealiceras) cf. douvillie.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plate 1 

Fig. 1a-1c: Phylloceras sp., Fig. 2a-2c: Callipylloceras sp., Fig.3a-3c: Holcophylloceras sp., Fig. 4a-4c: 
Ptycophylloceras sp. , Fig. 5a-5b: Glochiceras (Lingulaticeras) semicostatum,   Fig.6: Glochiceras 
(Lingulaticeras) sculptatum , Fig. 7a-7c: prohecticoceras cf. retrocostatum , Fig.8a-8b: Oxycerites sp., 
Fig.9: Hecticoceras (Putealiceras) cf. douvillie. 

Plate 1
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Plate 2 

Fig. 1a-1b: Hecticoceras (Rossiensiceras) cf. metomphalum, Fig. 2:Hecticoceras(Putealiceras) gigas 
Fig. 3a-3b: Taramelliceras cf. dentostriatum , Fig. 4a-4b: Tramelliceras externnodosum,	  Figs.	  5:	  
Vermisphinctes	  sp.,	  Fig.	  6a-‐6c:	  Choffatia	  (Grossouvria)	  kontkiewiczi, Fig. 7a-7b: Homeoplanulites 
(Homeoplanulites) difficilis, Fig. 8a-8b: Perisphinctes cf. thurmanni, Fig. 9a-9b: Prososphinctes cf. 
mairei , Fig. 10a-10b: Perisphinctes (Dichotomosphinctes) cf. antecedens , Fig. 11a-11b: Perisphinctes 
(Dichotomosphinctes) cf.luciaformis ,Fig. 12a-12c: Perisphinctes (Dichotomoceras) cf. Bifurcatus ,Fig. 
13a-13b: Sequeirosia (Gemmellarites) trichoplocus  

Plate 2

Fig. 1a-1b: Hecticoceras (Rossiensiceras) cf. metomphalum, Fig. 2: Hecticoceras (Putealiceras) gigas, 

Fig. 3a-3b: Taramelliceras cf. dentostriatum , Fig. 4a-4b: Tramelliceras externnodosum, Figs. 5: 

Vermisphinctes sp., Fig. 6a-6c: Choffatia (Grossouvria) kontkiewiczi, Fig. 7a-7b: Homeoplanulites 

(Homeoplanulites) difficilis, Fig. 8a-8b: Perisphinctes cf. thurmanni, Fig. 9a-9b: Prososphinctes cf. 

mairei, Fig. 10a-10b: Perisphinctes (Dichotomosphinctes) cf. antecedens, Fig. 11a-11b: Perisphinctes 

(Dichotomosphinctes) cf. luciaformis, Fig. 12a-12c: Perisphinctes (Dichotomoceras) cf. Bifurcatus, 

Fig. 13a-13b: Sequeirosia (Gemmellarites) trichoplocus
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Plate 3 

Fig. 1a-1c: Subdiscosphinctes cf. lucingae ,Fig. 2a-2c: Orthosphinctes (Orthosphinctes) ,Fig.3a-3b: 
Lithacosphinctes sp.,Fig. 4a-4b: Orthosphinctes (Lithacosphinctes) cf. evolutus ,Fig. 5a-5c: 
Orthosphinctes (Ardesica) schaireri ,Fig. 6a-6b: Ataxioceras (Ataxioceras) hypselocyclum ,Fig. 7a-7b: 
Ataxioceras (Schneidia) guilherandense ,Fig. 8: cf. Sublithacoceras sp. 

Plate 3

Fig. 1a-1c: Subdiscosphinctes cf. lucingae, Fig. 2a-2c: Orthosphinctes (Orthosphinctes) , 

Fig.3a-3b: Lithacosphinctes sp., Fig. 4a-4b: Orthosphinctes (Lithacosphinctes) cf. evolutus,

Fig. 5a-5c: Orthosphinctes (Ardesica) schaireri, Fig. 6a-6b: Ataxioceras (Ataxioceras) hypselocyclum,

Fig. 7a-7b: Ataxioceras (Schneidia) guilherandense, Fig. 8: cf. Sublithacoceras sp.
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