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 دهیچک

سازند گورپی از  باالییخش در جنوب شرق ایالم بررسی شدند. بواقع  آرکوازبرشدرپابدهوگورپیسازندهایمرزدرپالئوسنرسوباتحاضر،ۀمطالعدر

های آهکی جنس از نانوفسیل 71 متعلق بهگونه  32 حاضر، در مطالعهتشکیل شده است.  ارغوانی سازند پابده از شیل زیرینو بخش خاکستری شیل 

 Ellipsolithus macellus Zone هایبایوزون ،حادثه زیستی ثبت شد که بر اساس آنها نه شده، در رسوبات بررسی. ندشناسایی شد

(NP4/CNP6-CNP7) وFasciculithus tympaniformis Zone (NP5/CNP7-CNP8)  زون متعاقباً و گورپیسازند  باالییاز بخش

 Discoaster mohleri Zone (NP7) / Heliolithus riedelii Zone (NP8) و Heliolithus kleinpellii Zone (NP6/CNP8)  های

(NP7/8 combined Zone-CNP9/10)  در نتیجه این مطالعه و بر اساس زون های مشخص ندتشخیص داده شدپابده سازند  زیرینبخش  از .

مرز  محدود  در CNP8زون  .شدتعیین  تانتین-پابده سالندینسازند  زیرینو سن بخش  سالندین -پسین گورپی دانینسازند  باالییشده، سن بخش 

 در مطالعه حاضربا برش هایی از دیگر نواحی زاگرس مقایسه شدند. بایوزون های تعیین شده. قرار داردبین دو سازند 

 های آهکی، نانوفسیلسازند پابده، سازند گورپی، پالئوسن، بیواستراتیگرافی :ی کلیدیواژه ها
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Abstract 

In this study Paleocene sediments in the Gurpi-Pabdeh formations boundary have been investigated at Arkavaz 

section located in southeast of Ilam. The upper part of the Gurpi Formation is mainly consists of gray shale and 

the lower part of the Pabdeh Formation consists of purple shale. As a result this study, 22 species belong to 17 

genera of calcareous nannofossils were detected. In the sediments was recorded nine bioevents. According to the 

bioevents of index species, biozones including Ellipsolithus macellus Zone (NP4/CNP6-CNP7) and 

Fasciculithus tympaniformis Zone (NP5/CNP7-CNP8) are recognized at the uppermost part of the Gurpi 

Formation. Subsequently, Heliolithus kleinpellii Zone (NP6/CNP8) and Discoaster mohleri Zone (NP7) / 

Heliolithus riedelii Zone (NP8) (NP7/8 combined Zone-CNP9/10), are identified at the base of the Pabdeh 

Formation, respectively. As a result of this study and based on the identified calcareous nannofossil biozones, 

the age of the uppermost part of the Gurpi Formation is late Danian -Selandian and the lower part of the Pabdeh 

Formation is Selandian-Thanetian, and based on CNP8  the boundary between the two formations is continuous. 

Also, the conditions of the basin that is part of the Neo-Tethys were identified by determining the index species 

calcareous nannofossils, so that the presence of these species confirms the warm weather during the 

sedimentation of Paleocene deposits in the subzone Ilam.  

Key words: Biostratigraphy, Bioevents, Calcareous Nannofossils, Paleocene, Zagros. 

  مقدمه -1

 مزوزوییک وهای دورانطی  ی درهای مداومفرونشست ،کیلومتر 3111با گسترشی در حدود زاگرس  حوضه رسوبی

سازندهای گورپی . زیاد در آن نهشته شده است ضخامت، شیل و مارن با هرسوبات کربناتداشته است بطوری که سنوزوییک 

 نداشتهیکسانی  زمانیهای در همه جا ویژگیمرزهای آنها  این حوضه رسوبی است که با اهمیت جمله نهشته هایو پابده از 

ویژگی های سنگ منشا و قرار گیری این سازندها در ردیف سازندهای مطرح مناطق نفتی اهمیت این سازندها را . [7] است

 لیتشک لیو ش یلیش -یمارن آهک متر از مارن، سنگ 231 با ضخامت یسازند گورپ یبرش الگو .[3] نمایددو چندان می

در تنگ پابده در این برش . است رسوبات نهشته شده در زمان پیشروی دریای عمیق کرتاسهبخشی از که عمدتا  شده است

و در است  یشیفرسا یوستگیناپ از نوع المیسازند با سازند ا نیا نیریمرز زو  شده استجنوب باختر دامنه کوه پابده واقع 

در تنگ پابده واقع در شمال  نیز سازند پابده ی. برش الگورسدیسازند پابده م رنگی ارغوان یهالیش بههم سطح فوقانی 

 خاکستری و الیه های( و شیلقاعده سازندارغوانی )بخش  هایشیل و مارن ازمتر  911ضخامت حدود ی با الل ینفت دانیم

های سازند آسماری آهک سنگبه  یجیو تدر بیهمشصورت تشکیل شده است که به دار های آهک رسی و گاهی چرت

، 4، 2]است  شدههای گوناگون انجام برروی سازندهای گورپی و پابده از جنبه زیادی اخیر مطالعات هایدههدر  .[7] رسدمی

وضعیت در اکثر این مطالعات چینه نگاری زیستی و  .[31، 78، 79، 71، 70، 77، 74، 72، 73، 77، 71، 8، 9، 1، 0، 7

زاگرس )مطالعه  در نقاط مختلفی از حوضه رسوبی سازندهای گورپی و پابده بررسی و مطالعه شده است.پالئواکولوژی 

های رسوبی این پالئوسن وجود دارد که دارای رخنمون کاملی از توالی-طی کرتاسه های رسوبینهشته (ایالمموردی استان 

پابده برش مورد مطالعه در آرکواز مورد -گورپی هایسازندنگاری در مرز چینههای زیستزمان است. از اینرو جهت بررسی
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-های آهکی است تا بر اساس آن چینهفسیلر این مطالعه سعی بر شناسایی حوادث زیستی بر مبنای نانومطالعه قرار گرفت. د

 نوع مرز مشخص گردد. نیز نگاری زیستی در مرز بین دو سازند و 

 مورد مطالعه جغرافیاییمنطقه  -2

رخنمون  گورپی و پابده هایشده است. در این منطقه، سازند واقع ایالمشهر  شرقیجنوب  یلومتریک  47در  آرکوازرش ب

. در این استشهر  درهقلعه دره ملکشاهی و  به جاده ایالمد. راههای دسترسی به برش مورد مطالعه از طریق مسیر ندار یخوب

شده  لیتشک و بخش تحتانی سازند پابده از شیل ارغوانی سبز مایل به یخاکستر شیلاز گورپی سازند بخش فوقانی برش 

 7)شکل استقرار گرفته عرض شمالی  22°33طول شرقی و ً 40°21 ًً مختصات جغرافیاییموقعیت  در آرکوازرش . باست

  (.3و 

 

 .(ستاره مشخص شده استبا )برش مورد مطالعه  نآ در ایران و راههای دسترسی بهبرش مورد مطالعه موقعیت  :1شکل 
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 های دسترسی به آن )برش مورد مطالعه با دایره قرمز مشخص شده است(.برش مورد مطالعه در منطقه و راهموقعیت  :2شکل 

 

 

 

 روش کار و مطالعات آزمایشگاهی-3

شیل خاکستری و بخش تحتانی رسوبات از متر  7/47 با ضخامتگورپی آرکواز، بخش فوقانی نهشته های سازند  برشدر 

 و نمونه برداری بررسیمتر، مورد  4/710متر از رسوبات شیل ارغوانی جمعا به ضخامت  8/04سازند پابده با ضخامتی حدود 

مبنای متراژ  که های ارغوانی قاعده پابده مشخص گردیدمرز فوقانی سازند گورپی با سازند پابده از طریق شیل. قرار گرفت

مبنای برداشت نمونه ها نمونه برداری از برش مورد مطالعه به صورت سیستماتیک و اندازه گیری شده برای دو سازند است. 

متر بود.  7/3مبنای نمونه برداری برای سازند پابده به ازای هر نمونه برای هر نمونه و  فاصله متر 3از سازند گورپی بر اساس 

بخش فوقانی سازند گورپی و نمونه از  41جهت مطالعه نانوفسیل ها تعداد ادث زیستی، زوناسیون و به منظور بررسی حو

. نمونه از بخش تحتانی سازند پابده( 31نمونه از بخش فوقانی سازند گورپی و  31شد )برداشت  بخش تحتانی سازند پابده

 میکروسکوپ سپس اسالیدها توسط .[37]صورت گرفت  (Smear slide) روش اسمیر اسالید طبق هاآماده سازی نمونه

از  ها. به منظور شناسایی گونهندقرار گرفتمطالعه مورد  7111با بزرگنمایی در نورهای معمولی و پالریزه  پالریزان المپوس
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 [32، 34]استاندارد جهانی  هایطرح از بندیانجام زونحوادث زیستی و برای تعیین . [32 ،33] استفاده شد مختلف منابع

 .گردیدپالئوژن استفاده زمان برای 

 بحثنتایج و -4

 در برش آرکواز و موقعیت مرز سازندهای گورپی و پابده بندی زونبررسی  ،نانواستراتیگرافیالگوی  -4-1

 در نهایتکه  [37، 34] است هارائه شد برای پالئوسن های آهکیمبنای نانوفسیل بر مختلفی هایبندیزون های اخیردهه در

را برای  هاییبندیزونو  [32، 30] برخی از متخصصانعالوه بر این نیز  گردید. جمع آوری [33] کاملیبصورت زون بندی 

 33 ،مورد بررسی های آهکی در رسوباتبا شناسایی اجزای تشکیل دهنده نانوفسیل در مطالعه حاضراند. پالئوسن ارائه داده

آورده شده است. در  پلیتها در گونهمهمترین تصاویر برخی از شد که جنس از این گروه فسیلی شناسایی  71گونه متعلق به 

های بیانگر نانوفسیل CNPو عالمت اختصاری  [34] پالئوژنهای بیانگر نانوفسیل NPبندی انجام شده عالمت اختصاری زون

بر مبنای اولین ظهور و آخرین  سازندهای گورپی و پابده های متعلق به مرزنهشتهبندی . زون[32] است آهکی پالئوسن

و در  گورپیسازند  بخش فوقانیدر  های زیستیزونگرفت که در نهایت منجر به شناسایی  انجامهای شاخص حضور گونه

 (. 3شکل ) شد های استاندارد جهانیبندیزونبا  انطباق بر اساس پابدهبخش تحتانی سازند 

 گورپیقسمت فوقانی سازند در  تعیین شدههای معرفی زیست زون -4-2

 است 1/01-79 بازه زمانی معادل بامیلیون سال که  1/3تقریباً سالندین پیشین  –پسین  دانینیادشده برای سن اواخر  گذر

 Fasciculithus tympaniformis Zoneو Ellipsolithus macellus Zone (NP4) های ظهور زون با مقارن این زمان. [31]

(NP5)  .زمان بخش فوقانی سازند گورپی و در محدوده  از  متری 7/47در مورد مطالعه  برش در های زیستیزوناین است

 قرار زیر است:ه های شناسایی شده در این محدوده بزون .است رسیده ثبت به )دانین پسین تا سالندین( پالئوسن

2.4.1. Ellipsolithus macellus Zone (NP4/CNP6-CNP7) 

 تعریف  Fasciculithus tympaniformisاولین ظهور گونه  تا  Ellipsolithus macellusگونه  ظهوراین زیست زون از اولین 

 Fasciculithusو( از قاعده برشنمونه اولین )  Ellipsolithus macellusهایدر برش مورد مطالعه گونه .[33]شود می

tympaniformis  ( متر 7/37، 72نمونه ).زون زیستی این مطالعه در  ثبت شدNP4  نانوفسیلی زونبا CNP6  و بخش تحتانی

 مرز امکان تفکیک، Fasciculithus uliiالبته در این زون بدلیل عدم ثبت گونه  .[32] دارد و همخوانی مطابقت CNP7 زون

به صورت ترکیبی و ( CNP7  و بخش تحتانی زون CNP6)ها لذا محدوده این زون نشد. میسر  CNP7و CNP6های بین زون

  Fasciculithus tympaniformisتا اولین ظهور گونه( متر 9/2، 3)نمونه  Sphenolithus moriformis از اولین ظهور گونه

 37حدود سالندین پیشین و ضخامت آن –پسین  دانینزون اواخر این سن . ه استدر نظر گرفته شدمتر(  7/37، 72)نمونه 

 متر است. 

2.4.2. Fasciculithus tympaniformis Zone (NP5/ CNP7- CNP8) 

است که   Fasciculithus tympaniformis Zone آخرین زون زیستی شناسایی شده در بخش فوقانی سازند گورپی بایوزون

تا متر(  7/37، 72)نمونه   Fasciculithus tympaniformisاولین ظهور گونه از  Perch–Nielsen (1985) [33] مطابق تعریف

و  متر 0/47 ضخامتدر   Heliolithus kleinpellii گونه اولین ظهور .ادامه دارد Heliolithus kleinpellii گونه  اولین ظهور
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در برش تحت  پابده است.سازند های ارغوانی . حد فوقانی این زون، شروع شیلثبت شدانتهای سازند گورپی  در 37نمونه 

و نمونه  یمتر 2/23در ضخامت  CNP7بعنوان شاخص مرز باالیی زون  Heliolithus cantabriaeاولین ظهور گونه  بررسی

. [32] خوانی داردز زون بندی هما  CNP8و بخش تحتانی زون CNP7 بخش فوقانی زوناین زون زیستی با  ثبت شد. 71

 متر است.  7/70 آنضخامت  معرف سن سالندین و مورد مطالعه زون زیستی

 پابدهبخش تحتانی سازند در  های تعیین شدهزون -4-3

برای سن میلیون سال پیش  79-70 بازه زمانی معادلو  میلیون سال 3 تقریباً پابدهبخش تحتانی سازند در  های تعیین شدهزون

-Heliolithus kleinpellii Zone (NP6/ Selandianهایزون با مقارناین محدوده زمانی  .[31]است  تانتین-سالندین

Thanetian)  و Discoaster mohleri Zone (NP7) / Heliolithus riedelii Zone (NP8) (NP7/8 combined Zone/ 

Thanetian)  بخش تحتانی سازند پابده را به های ارغوانی شیلاز  متر 8/04مورد مطالعه  برش در های زیستیزون. این است

 قرار زیر است:ه های شناسایی شده در این محدوده ببایوزون د.ندهخود اختصاص می

3.4.1. Heliolithus kleinpellii Zone (NP6/ CNP8) 

 Heliolithus kleinpellii Zoneزون زیستی های ارغوانی()شیل تحتانی سازند پابدهاولین زون زیستی شناسایی شده در بخش 

 Discoaster mohleriمتر( تا اولین ظهور گونه  0/47، 37نمونه )  Heliolithus kleinpelliiاولین ظهور گونهاز  این زون .است

در واقع همخوانی دارد.  CNP8  [32]بخش فوقانی زونبا زون زیستی این  .[33] شودمی تعریفمتر(  98، 28نمونه )

اولین ظهور ثبت  طبقسن این زون یکسان است.  [34، 32]بندی زونهر دو  برایدر برش مورد مطالعه  زونیهای شاخص

 متر است.  4/41 زیستی ضخامت این زون .است پیشین تانتین-پسین سالندین ،های شاخص بیان شدهگونه

3.4.2. Discoaster mohleri Zone (NP7) / Heliolithus riedelii Zone (NP8) or (NP7/8 combined Zone 

- CNP9/10)    

. این زون است NP7/8 (combined Zone) ترکیبی زونتحتانی سازند پابده شده در بخش  تعیینزون زیستی متوالی  آخرین

در این  .[33] شودتعریف می  Discoaster multiradiatusتا اولین ظهور گونه  Discoaster mohleriاولین ظهور گونه از 

-از اینرو تعیین مرز زون نگردیدثبت  Discoaster nobilis, Discoaster backmanii,  Heliolithus riedeliiهای مطالعه گونه

 و تانتین ،های شاخص بیان شدهثبت گونه مطابق ،ترکیبی سن این زون .نشدمیسر  CNP9-CNP10و  NP7-NP8های 

بخش متعلق به  سازند گورپی و نهشته های بخش فوقانیبین که ما یمرزدر بنابراین متر است.  7/71ضخامت این زون 

بین دو سازند مرز  فسیلینانوهای از نظر دادهلذا . شدثبت مشترکا  CNP8ی نانوفسیلزون ، قرار دارد سازند پابده تحتانی

  .است هپیوستگورپی و پابده در برش آرکواز 

  در برش مورد مطالعه آهکی هایفسیلبررسی حوادث زیستی بر مبنای نانو -4-4

های رسوبی زیستی جهت تعیین سن و تطابق الیهنگاریآهکی از مهمترین ابزارهای چینههایبا توجه به اینکه نانوفسیل

های آهکی زمان نانوفسیل بندیشوند، لذا از این گروه فسیلی جهت مطالعه در برش آرکواز استفاده شد. زونمحسوب می

-نانوفسیل حوادث زیستیجهت بررسی . در این مطالعه [30، 37، 34، 32] است گرفته صورت مختلفی افرادپالئوسن توسط 

-برش و [32]ها در پهنه تتیس بندیزونسایر استفاده شد و سپس با  [34] استاندارد جهانی بندیزون از الگوی ،های آهکی

در بخش  آهکی هاینانوفسیل زیستی مربوط به رویدادهایمهمترین  .(2)شکل  تطابق داده شد در پهنه زاگرس ی انتخابیها
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شروع بخش )اولین نمونه از  Ellipsolithus macellus  هایظهور گونهثبت  ،در برش مورد مطالعه فوقانی سازند گورپی

و  متری( 1/9، 7)نمونه  Sphenolithus primus (، متر 9/2، 3نمونه ) Sphenolithus moriformis(، سازند گورپی فوقانی

سالندین پیشین است که از اولین حوادث -به سن دانین پسین (متر 7/37، 72نمونه ) tympaniformis Fasciculithusسپس 

 زون نانوفسیلیبا  NP4زون زیستی در این مطالعه . (7)جدول  باشدمی NP4قابل مشاهده در برش مورد مطالعه در زون 

CNP6 و بخش تحتانی زون CNP7  بدلیل عدم ثبت گونه  حاضر در مطالعهمطابقت دارد. البتهFasciculithus ulii مرز زون-

 Heliolithus cantabriaeحادثه زیستی ظهور گونه مهمترین تعیین نگردید. بدنبال این حوادث زیستی،  CNP7و  CNP6های 

به متری بترتیب  0/47و در ضخامت  37نمونه در  Heliolithus kleinpelliiسپس ظهور گونه  و متری( 2/23،  71 )نمونه

مشخص  3همانطور که در شکل . شوندمعرفی می ،با سن سالندین NP5 و CNP7های مرز باالیی زون زیستی عنوان شاخص

بخش های ارغوانی از ند. حادثه زیستی بعدی که در قاعده شیلاهها در باالترین بخش سازند گورپی ثبت شداین گونهاست، 

از زون زیستی  28و در نمونه  98در متراژ  Discoaster mohleriسازند پابده مشاهده گردید ثبت اولین ظهور گونه تحتانی 

NP6  از این حادثه برای تشخیص پایان زون  تانتین است. –با سن سالندینCNP8 زون  و همچنین بیان شروعCNP9 

ضخامت  در Rhomboaster cuspis گونهحضور ثبت اولین  برش مورد مطالعهآخرین حادثه زیستی در  بدنبال آن. استفاده شد

به سن تانتین  NP7/8زون ترکیبی بخش فوقانی  بیانگرسازند پابده است که بخش تحتانی  مورد مطالعه درمتر از بخش  2/717

ثبت و شناسایی نشد  Discoaster nobilis, Discoaster backmanii,  Heliolithus riedeliiهای . در این مطالعه گونهباشدمی

  میسر نگردید. CNP9-CNP10 یا و NP7-NP8های از اینرو تعیین مرز زون

 



8 
 

 

 جنوب شرق ایالم.، آرکوازگورپی و پابده بر مبنای نانو فسیل های آهکی در برش   سازندهای چینه نگاری زیستی در مرز -2شکل 

 گیرینتیجه -5

منجر به  در برش مورد مطالعههای آهکی در قسمت فوقانی سازند گورپی و قسمت تحتانی سازند پابده فسیلبررسی نانو

در بخش فوقانی  NP5و  NP4های زونزیستهای نانوفسیلی، بر اساس شاخصجنس شد.  71گونه متعلق به  33 شناسایی

-زونزیستدر این مطالعه  .تشخیص داده شددر بخش تحتانی سازند پابده  NP7/8و  NP6های و زیست زونسازند گورپی 

های شناسی زونبر اساس ارزش چینه است. CNP6, CNP7, CNP8, CNP9/10های زونزیستبا  انطباققابل  های مذکور،

-سالندین و سن بخش تحتانی سازند پابده سالندین -زیستی معرفی شده، سن بخش فوقانی سازند گورپی اواخر دانین پسین

است.  CNP8سازند گورپی و بخش تحتانی سازند پابده منطبق بر زون زیستی نانوفسیلی باشد. بخش انتهایی تانتین می

 با مرز سازند گورپی CNP8 بویژه زون هاهای آهکی و مطالعه بایوزوننانوفسیلاز گروه های شاخص بررسی گونهبا بنابراین 

 . است موید پیوستگیدر برش آرکواز  ،سازند پابده

 در برش آرکوازاندازه گیری شده  ضخامتو  های آهکی حوادث زیستی نانوفسیلثبت . 1جدول 
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مورد مطالعه  و مقایسه با های آهکی در برش  فسیلبر مبنای نانو گورپی و پابده  سازندهای چینه نگاری زیستی در مرز -3شکل 

 در پهنه زاگرس. )خط قرمز(  های دیگربرش
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Taxonomic index 

Biantholithus sparsus Bramlette & Martini, 1964 

Braarudosphaera bigelowii (Gran and Braarud, 1935) Deflandre, 1947 

Chiasmolithus bidens (Bramlette & Sullivan, 1961) Hay & Mohler, 1967 

Cruciplacolithus tenuis (Stradner, 1961) Hay and Mohler in Hay et al., 1967 

Discoaster mohleri Bukry and Percival, 1971 

Discoaster multiradiatus Bramlette & Riedel, 1954 

Ellipsolithus macellus (Bramlette and Sullivan, 1961) Sullivan, 1964 

Ericsonia subpertusa Hay & Mohler, 1967 

Ericsonia robusta (Bramlette & Sullivan, 1961) Edwards & Perch-Nielsen, 1975 

Fasciculithus tympaniformis Hay and Mohler in Hay et al., 1967 

Heliolithus cantabriae Perch-Nielsen, 1971 

Heliolithus kleinpellii Sullivan, 1964  

Markalius inversus (Deflandre in Deflandre and Fert, 1954) Bramlette and Martini, 1964 

Micula decussata Vekshina, 1959 

Neococcolithes protenus (Bramlette & Sullivan, 1961) Black, 1967 

Placozygus sigmoides (Bramlette & Sullivan, 1961) 

Prinsius bisulcus (Stradner, 1963) Hay & Mohler, 1967 

Prinsius martinii (Perch-Nielsen, 1969) Haq, 1971 

Rhomboaster cuspis Bramlette & Sullivan, 1961 

Sphenolithus anarrhopus Bukry & Bramlette 1969 

Sphenolithus moriformis (Brönnimann & Stradner, 1960) Bramlette & Wilcoxon, 1967 

Sphenolithus primus Perch-Nielsen, 1971 
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Plate: All figures light microghraphs ×1000, the taxa considered in the present figure are referenced in Perch-

Nielsen (1985); Scale 5 µm, 1. Ericsonia subpertusa Hay & Mohler, 1967, (Sample No. 40), 2. Heliolithus 

kleinpellii Sullivan, 1964, (Sample No. 22), 3. Heliolithus cantabriae Perch-Nielsen, 1971, (Sample No. 18), 4. 

Ellipsolithus macellus (Bramlette & Sullivan, 1961) Sullivan, 1964, (Sample No. 4), 5. Braarudosphaera 

bigelowii (Gran & Braarud 1935) Deflandre, 1947, (Sample No. 46), 6. Chiasmolithus bidens (Bramlette & 
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Sullivan, 1961) Hay & Mohler, 1967, (Sample No. 23), 7. Cruciplacolithus tenuis (Stradner, 1961) Hay and 

Mohler in Hay et al., 1967, (Sample No. 30), 8. Prinsius bisulcus (Stradner, 1963) Hay & Mohler, 1967, 

(Sample No. 10), 9. Prinsius martinii (Perch-Nielsen, 1969) Haq, 1971, (Sample No. 38), 10. Sphenolithus 

primus Perch-Nielsen, 1971, (Sample No. 43), 11. Placozygus sigmoides (Bramlette & Sullivan, 1961), (Sample 

No. 26), 12. Rhomboaster cuspis Bramlette & Sullivan, 1961, (Sample No. 47), 13. Biantholithus sparsus 

Bramlette & Martini, 1964, (Sample No. 12), 14. Sphenolithus anarrhopus Bukry & Bramlette, 1969, (Sample 

No. 43), 15. Sphenolithus moriformis (Brönnimann & Stradner, 1960) Bramlette & Wilcoxon, 1967, (Sample 

No. 20), 16. Discoaster mohleri Bukry and Percival, 1971, (Sample No. 46), 17. Neococcolithes protenus 

(Bramlette & Sullivan, 1961) Black, 1967, (Sample No. 42), 18. Markalius inversus (Deflandre in Deflandre 

and Fert, 1954) Bramlette and Martini, 1964, (Sample No. 12), 19. Micula decussata Vekshina, 1959, (Sample 

No. 5), 20. Fasciculithus tympaniformis Hay and Mohler in Hay et al., 1967 (Sample No. 36). 


