زمستان  ،93سال بیست و چهارم ،شماره  ،94صفحه  19تا (   26چینه شناسی و رسوب شناسی)

زيستچينهشناسي سازند گورپي بر مبناي نانوپالنکتونهاي آهکي در
تاقديسهاي کوه گچ و کوه کورده (منطقه الر)
نازنين بدری  *۱و انوشيروان لطفعلی کنی

۲

 1دکترا ،سازمان زمينشناسی و اکتشافات معدنی کشور ،تهران ،ايران
 2استاديار ،گروه زمينشناسی ،دانشکده علوم زمين ،دانشگاه شهيد بهشتي ،تهران ،ايران
تاریخ دریافت1390/06/21 :

تاریخ پذیرش1391/07/23 :

چکيده
سازند گورپي گسترش وسيعي در حوضه رسوبي زاگرس دارد و به دليل موقعيت چينهشناسي ،زماني ،تنوع و فراواني ميکروارگانيسمها ،تاکنون مورد توجه و مطالعه زمينشناسان

بسیاری قرارگرفته است .در اين مطالعه برای طبقهبندي و انطباق زیستچینهنگاری سازند گورپي در دو برش کوه کورده و كوه گچ (استان فارس ،منطقه الر) مطالعات

نانوستراتيگرافي بر روي اين دو برش صورت گرفت .از مطالعه دقيق 300اساليد تهيه شده 53 ،گونه متعلق به  30جنس و  15خانواده شناسايي و توصيف شد .پراکندگي مجموعه

نانوفسيلهاي موجود ،حضور زونهاي  CC18تا  CC24در برش كوه كورده با سني معادل کامپانين پيشين تا مايستريشتين پيشين و زونهاي  CC19تا  CC24در كوه گچ با سني

معادل انتهاي كامپانين پيشين تا مايستريشتين پيشين را (مطابق با زوناسيون جهاني) آشکار کرد .مطالعه و بررسي نانوفسيلهاي سازند گورپي در دو برش یادشده حضور گونههاي
شاخص عرضهاي پايين جغرافيايي را نمايان ميسازد که داللت بر قرارگيري حوضه رسوبي تشکيلدهنده رسوبات سازند گورپي در عرضهاي پايين جغرافيايي دارد.

کليدواژهها :گورپي ،نانوپالنكتونهاي آهكي ،زيستچينهشناسي ،کامپانين ،ماستريشتين.
*نویسنده مسئول :نازنين بدری

 -1پیشگفتار
برش مورد مطالعه سازند گورپي در کوه کورده در  20کيلومتري شمال الر در استان
فارس و به مختصات  ۲۷° ۴۴´۰۸″عرض شمالي و  54 °36' 35 ″طول خاوری قرار
دارد و برش کوه گچ در  30کيلومتري جنوب الر ،در جاده الر -بستک (روستای
هرمودباغ) با مختصات´ 27 ° 35عرض شمالي و ' 54° 25طول خاوری قرار دارد.
(شكل .)1از نظر تقسيمات زمينشناسي ايران برشهاي مورد مطالعه در پهنه زاگرس
چينخورده و زير پهنه فارس قرار دارند (آقانباتي.)1383 ،
ستبرای سازند گورپي در برش کوه کورده  70متر و مشتمل بر مارن ،سنگآهک
رسي و شيل است .مرز زيرين اين سازند با سازند ايالم و مرز بااليي با سازند تاربور
ناگهاني و مشخص است .ستبرای سازند گورپي در برش کوه گچ  175متر و مشتمل
بر سنگآهک ،سنگآهک رسي و مارن است .سازند یادشده با يک ناهمسازي
فرسايشي بر روي سازند ايالم و به طور همشيب در زير سازند تاربور قرار گرفته است.
اولين مطالعات چينهشناسي بر روي سازند گورپي ( )James & Wynd,1965بر
روي برش نمونه سازند گورپي در خوزستان ،تنگ پابده در جنوب باختری دامنه
کوه پابده در شمال ميدان نفتي اللي صورت پذيرفت و ستبراي آن  350متر گزارش
شده است .در مورد تعيين سن سازند گورپي مطالعاتي توسط فسيلشناسان صورت
گرفته است بهگونهاي که با بررسيهاي انجام شده ،سن قاعده سازند گورپي را در
نقاط مختلف متفاوت گزارش دادهاند ،بر مبناي مطالعات انجام شده در لرستان،
قاعده سازند گورپي کامپانين و مرز بااليي آن تا پالئوسن ادامه دارد ولي در فارس و
خوزستان مرز زيرين سازند ،سانتونين و حد بااليي آن ماستريشتين تعيين شده است.
بنابراین با توجه به توضيحات باال نتيجه ميشود که مرز بااليي گورپي در نواحي
مختلف همزمان نيست (درويشزاده .)1370 ،همچنين در سالهاي اخير مطالعات
زيستچينهشناسي بسياري بر روي سازند گورپي بر مبناي نانوپالنکتونهاي آهکي
انجام گرفته است ،اولين مطالعه نانوستراتيگرافي بر روي مقطع نوع سازند گورپي
(تنگ پابده) توسط صالحي ( )1380صورت گرفت .سازند گورپي در برشهاي
تاقديس منگشت و تاقديس کمستان (منطقه ايذه) توسط حسيني ( ،)1385در شمال
گچساران توسط هادوي و همکاران ( ،)1386در برش دره شهر در جنوب ايالم
توسط هادوي و رساایزدی ( ،)1387در برش کاور در جنوب ايالم توسط هادوی
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و شکري ( ،)1388در برش کوه سفيد خاور رامهرمز توسط اصلشيرين و همکاران
( )1389و غيره مورد مطالعه و بررسي نانوستراتيگرافي قرار گرفت.
از اهداف مورد بررسي در اين پژوهش ميتوان به مواردي همچون تشخيص
و معرفي گونههاي نانوفسيلي در توالي رسوبي سازند گورپي در دو برش و تعيين
پراکندگي گونههاي مختلف ،ارائه زونبند ي زيستچينهشناسي سازند گورپي بر
اساس نانوفسيلهاي آهکي در برشهاي یادشده و همچنين تعيين سن نسبي سازند
گورپي و تشخيص مرز اشکوبها اشاره کرد.
 -2روش مطالعه و آمادهسازي
به طور کلي نانوفسيلهاي آهکي (بهويژه کوکوليتها) در گلهاي سفيد مزوزوييک
و سنوزوييک فراوان بوده و به مقدار نسبتاً زياد در مارنها ،شيلها و گلسنگها
ديده ميشوند .اگرچه اين فسيلها در دیگر سنگهاي رسوبي همچون ماسهسنگ،
کنگلومرا و سنگآهک نيز يافت ميشوند وليکن به دليل تأثير دياژنز در سنگهاي
سخت آهکي ،اين سنگها برای حفظ نانوفسيلها مناسب نیستند .اندازه بسيار
کوچک نانوفسيلهاي آهکي ،آمادهسازي آنها را ملزم به دقت فراوان نموده است که
اين مسئله بر روي فراواني نمونههاي آماده شده تأثير بسزايي خواهد داشت.
در اين پژوهش از دو برش کوه گچ و کوه کورده  300اساليد ثابت مورد مطالعه
قرار گرفته و جنسها و گونههاي موجود در هر اساليد به تفکيک شناسايي و ثبت
شدند .گفتنی است شماره نمونهها براساس ستبرای واقعی است که نمونه از آنجا
برداشت شده ،برای مثال ،نمونه  4از ارتفاع  4متری سازند برداشت شده است .از
روشهاي آمادهسازي متعدد است ولي با توجه به اينکه در مطالعه کنونی هدف
زيستچينهشناسي و شناسايي نانوفسيلها با استفاده از ميکروسکوپ نوري است ،از
روش تهنشست ثقلي ( )Gravity Settlingکه بر اساس قانون استوک استوار است و
در منــابع مختـلفي مانند (Taylor & Hamilton (1982) , Bown & Young (1998
و ( Perch-Nielsen (1985مورد تأکيد قرار گرفته است ،استفاده شد .مشاهدات در
آزمايشگاه نانوفسيل دانشگاه شهيد بهشتي با استفاده از ميکروسکوپ نوري  Nikonمدل
 OptiPhot II Polمجهز به دوربين عکاسي  UIIIو دستگاه شمارنده صورت پذيرفت.
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زيستچينهشناسي سازند گورپي بر مبناي نانوپالنکتونهاي آهکي در تاقديسهاي کوه گچ و  ...

 -3زيستچينهشناسي
نانوپالنکتونهاي آهکي از ابزار بسيار سودمند برای مطالعات زيستچينهاي
هستند ،فراواني نسبي ،محدوده سني کوتاه و گسترش جهاني به همراه قدرت
تفکيک نسبي در حد نيمميليون سال (براي کرتاسه) از ويژگيهايي است که
نانوفسيلها را به عنوان شاخصي کارآمد در مطالعات بيواستراتيگرافي مطرح
ساخته است ( .)Perch –Nielsen, 1985برای زوناسيون نانوفسيلهاي آهکي
کرتاسه کارهاي بسیاری توسط ( Roth & Bowdler (1981(, Sissingh (1977و
( Perch-Nielsen (1979 & 1985انجام گرفته است .تمامي مدلهاي زیستچینهنگاری
ارائه شده بر اساس اولين و آخرين حضور تکاملي گونهها ،در کنار حوادث فراواني
نسبي ( )Relative Abundanceاشکال نانوفسيلي تعريف شدهاند .با توجه به اين
نکته ،جهت زوناسيون رسوبات سازند گورپي در برشهاي کوه گچ و کوه کورده،
الگوي گسترش و اولين حضور ( )FOو آخرين حضور ( )LOگونههاي مختلف
نانوفسيلي تعيين شد و به دليل حضور اکثر شاخصهاي زوني مطابق با طرح زوناسيون
( Sissingh (1977و همخواني وقايع نانوفسيلي مشاهده شده با الگوي مذکور ،از اين
طرح جهت تعيين سن و زوناسيون دقيق رسوبات سازند گورپي در برشهاي یادشده
استفاده شد.
پراکندگي مجموعه نانوفسيلهاي موجود ،حضور زونهاي  CC18تا  CC24در
برش كوه كورده با سن کامپانين پيشين تا مايستريشتين پيشين و زونهاي CC19
تا  CC24در كوه گچ را با سني معادل انتهاي كامپانين پيشين تا مايستريشتين
پيشين آشکار کرد (شکل های  2و  .)3زیستزونهاي معرفي شده به شرح
زير است:
-

زون

نانوفسيلي

()CC18

PARCA

PARCA

BROINSONIA

)Aspidolithus parcus) ZONE

تعريف :از نخستين حضور گونه  Broinsonia parca parcaتا آخرين حضور گونه
Marthasterites furcatus
مؤلفSissingh )1977( :

سن :کامپانين پيشين
در برش کوه کورده :با توجه به حضور گونه  Broinsonia parca parcaاز اولين
نمونه برداشت شده از قاعده سازند گورپي ،تصور ميشود که آغاز زون نانوفسيلي
 CC18که با اولين حضور ( )FOگونه یادشده رقم ميخورد در افقهاي پايينتر از قاعده
گورپي در اين برش واقع است .آخرين حضور ( )LOگونه Marthasterites furcatus
در نمونه شماره ( 4ارتفاع  4متري از قاعده) رأس زون  CC18را مشخص ميکند،
بنابراين از قاعده تا ستبرای  4متري سازند گورپي در زون  CC18قرار دارد.
در برش کوه گچ ،اين زون ديده نشده است.
 -زون نانوفسيلي (CALCULITES OVALIS ZONE )CC19

تعريف :از آخرين حضور گونه  Marthasterites furcatusتا نخستين حضور گونه
Ceratolithoides aculeus
مؤلفSissingh (1977( :

سن :انتهاي کامپانين پيشين
محدوده در مطالعه کنونی:
در برش کوه کورده :آخرين حضور  Marthasterites furcatusدر نمونه شماره
( 4ستبرای  4متري) و افق اولين حضور گونه  Ceratolithoides aculeusدر نمونه
شماره ( 8ستبرای  8متري) ثبت شد در نتيجه اين زون ستبرای  4تا  8متري سازند
گورپي را در برميگيرد.
در برش کوه گچ Marthasterites furcatus :تنها در اولين نمونه برداشت شده
از سازند گورپي در برش کوه گچ مشاهده شد ،بنابراين آخرين حضور آن در نمونه
شماره ( aقاعده سازند) ثبت شده است و افق اولين حضور Ceratolithoides aculeus
20

در نمونه شماره ( 15ستبرای 15متري) مشاهده شده است .در نتيجه از قاعده تا ستبرای
 15متري سازند گورپي در برش یادشده در اين زون واقع ميشود.
 -زون نانوفسيلي (CERATOLITHOIDES ACULEUS ZONE )CC20

تعريف :از نخستين حضور گونه  Ceratolithoides aculeusتا نخستين حضور گونه
Quadrum sissinghii
مؤلفین Cepek & Hay (1969( :تصحيح شده توسط (Martini (1976

سن :انتهاي کامپانين پيشين
محدوده در مطالعه کنونی:
برش کوه کورده :ثبت اولين حضور گونه  Ceratolithoides aculeusدر نمونه
شماره ( 8ستبرای  8متري) و اولين حضور گونه  Quadrum sissinghiiدر نمونه 40
(ستبرای  40متري) از اين برش انجام شده است .بنابراين از ستبرای  8متري تا 40
متري سازند گورپي در زون  CC20واقع شده است.
در برش کوه گچ :اولين حضور گونه  C. aculeusدر نمونه شماره ( 15ستبرای 15
متري) و اولين حضور گونه  Q. sissinghiiدر نمونه شماره ( 43ستبرای  43متري) ثبت
شده است .در نتيجه زون  CC20ستبرای  15تا  43متري برش کوه گچ را در برميگيرد.
 -زون نانوفسيلي (QUADRUM SISSINGHII ZONE )CC21

تعريف :از نخستين حضور گونه  Quadrum sissinghiiتا نخستين حضور گونه
( Quadrum trifidumيا گونه  Tetralithus trifidusديگر مؤلفين)
مؤلفSissingh (1977( :
سن :ابتداي کامپانين پسين
محدوده در مطالعه کنونی:
در برش کوه کورده :افق اولين حضور گونه  Quadrum sissinghiiدر نمونه
شماره ( 40ستبرای  40متري) و افق اولين حضور گونه  Quadrum trfifidumدر نمونه
شماره ( 52ستبرای  52متري) ثبت شده است .در نتيجه زون نانوفسيلي CC21ستبرای
 40تا  52متري برش یادشده را در برميگيرد.
در برش کوه گچ :ثبت اولين حضور گونه  Q. sissinghiiدر نمونه شماره 43
(ستبرای  43متري) و اولين حضور گونه  Q. trifidumدر نمونه شماره ( 62ستبرای 62
متري) صورت گرفته است .بنابراين از ستبرای  43تا  62متري سازند گورپي در برش
کوه گچ در اين زون واقع ميشود.
 -زون نانوفسيلي (QUADRUM TRIFIDUM ZONE )C22

تعريف :از نخستين حضور گونه

Quadrum trifidum

تا آخرين حضور گونه

Reinhardites anthophorus
مؤلفين Bukry & Bramlette (1970( :تصحيح شده توسط (Sissingh (1977

سن :انتهاي کامپانين پسين
محدوده در مطالعه کنونی:
در برش کوه کورده :اين زون از نخستين حضور  Q. trifidumدر نمونه شماره
( 52ستبرای  52متري) آغاز و تا آخرين حضور گونه Reinhardites anthophorus
در نمونه شماره ( 61ستبرای  61متري) ادامه مييابد .بنابراين حد فاصل اين دو ستبرا
در اين زون واقع قرار میگیرد .طبق نظر ( Perch-Nielsen (1983نيز ،ثبت آخرين
حضور گونه  Eiffelliethus eximiusکه در نمونه شماره ( 60ستبرای  60متري) ثبت
شده است ،مبين اين زون است.
در برش کوه گچ :افق اولين حضور گونه  Q.trifidumدر نمونه شماره 62
(ستبرای  62متري) مشاهده شده است وليکن در اين برش گونه Reinhardites
 anthophorusثبت نشده است و از آخرين حضور گونه  E. eximiusکه معرف
عرضهاي جغرافيايي پایين نيز هست براي تعيين رأس زون  CC22استفاده شد .افق
آخرين حضور گونه  E.eximiusدر نمونه شماره ( 125ستبرای 125متري) واقع است.
بنابراين ستبرای  62تا  125متري برش یادشده در زون  CC22واقع است.

نازنين بدری و انوشيروان لطفعلی کنی
 -زون نانوفسیلي (TRANOLITHUS PHACELOSUS ZONE )CC23

تعريف :از آخرين حضور گونه  Reinhardites anthophorusتا آخرين حضور گونه
 Tranolithus orionatus( Tranolithus phacelosusمؤلفين ديگر)
مؤلفSissingh (1977( :
سن :آخرين افق کامپانين پسين تا ابتداي ماستريشتين پيشين
محدوده در مطالعه کنونی:
در برش کوه کورده :آخرين حضور گونه  Reinhardites anthophorusدر نمونه
شماره ( 61ستبرای  61متري) مبين قاعده زون  CC23است .حادثه آخرين حضور
گونه  Tranolithus orionatusدر نمونه شماره ( 64ستبرای  64متري) رأس اين
زون را مشخص ميکند .همچنين آخرين حضور گونه Brionsonia parca parca
(مترادف  )Aspidolithus parcus parcusطبق نظر ( Perch-Nielsen (1983در نمونه
شماره ( 62ستبرای  62متري) وجود اين زون را در ستبرای  61تا  64متري سازند
گورپي (برش کوه کورده) محرز ميکند.
در برش کوه گچ :آخرين حضور گونه  Eiffellithus eximiusدر نمونه شماره
( 125ستبرای  125متري) و آخرين حضور گونه  Tranolithus orionatusدر نمونه
( 164ستبرای  164متري) به ترتيب قاعده و رأس اين زون را مشخص ميکند و زون
 CC23حدفاصل اين دو ستبرا را در برميگيرد .آخرين حضور گونه  Q. trifidumنيز
در نمونه شماره ( 164ستبرای  164متري) طبق تعريف (  Perch-Nielsen (1983مبين
رأس زون  CC23است.
 -زون نانوفسيلي (REINHARDTITES LEVIS ZONE )CC24

تعريف :از آخرين حضور گونه  Tranolithus phacelosusتا آخرين حضور گونه
Reinhardtites levis
مؤلفSissingh (1977( :

سن :ماستريشتين پيشين
محدوده در مطالعه کنونی:
در برش کوه کورده :ثبت آخرين حضور گونه  T. orionatusدر نمونه
شماره ( 64ستبرای  64متري) صورت پذيرفته است .با توجه به حضور گونه
 Reinhardtites levisتا آخرين نمونه (نمونه شماره  )70برداشت شده از رأس سازند
گورپي تصور ميشود که پايان زون  CC24که با آخرين حضور گونه یادشده تعريف
ميشود در افقهاي باالتر از مرز بااليي گورپي واقع ميشود .بر اين اساس از ستبرای
 64متري تا پايان سازند گورپي در زون  CC24قرار دارد.
در برش کوه گچ :آخرين حضور گونه  )T. orionatus( Q. trifidumدر نمونه
شماره ( 164ستبرای  164متري) ثبت شده است و حضور گونه Reinhardtites levis
تا آخرين نمونه برداشت شده از رأس سازند گورپي در برش کوه گچ ( 175متري)

مستمر است ،بنابراين پايان زون  CC24در برش یادشده نيز همچون کوه کورده در
افقهاي باالتر از مرز بااليي گورپي واقع ميشود و ستبرای  164متري تا پايان سازند
در برش کوه گچ را زون  CC24شامل ميشود.
همچنين با توجه به حضور گونههاي ،Ceratolithoides aculeus
 Quadrum sissinghii ،Quadrum trifidumو  Micula decussateکه همه از
گونههاي خاص عرضهاي جغرافيايي پايين در زمان کامپانين -ماستريشتين هستند،
ميتوان چنين نتيجه گرفت که حوضه رسوبگذاري سازند گورپي در عرضهاي
جغرافيايي پايين بوده است.
 -4نتيجهگيري
رسوبات سازند گورپي در برشهاي کوه کورده و کوه گچ حاوي اجتماعات
نانوفسيلي غني و متنوعي هستند که امکان طبقهبندي زیستچینهنگاری آن را
در برشهاي مذکور فراهم ميسازد .بر مبناي مطالعات انجام شده بر روي سازند
گورپي در برشهاي کوه کورده و کوه گچ ،تعداد  5 3گونه از  30جنس و15
خانواده شناسايي و توصيف شد .پراکندگي مجموعه نانوفسيلهاي موجود در برش
کوه کورده وجود زونهاي نانوفسيلي  CC18تا  )Sissingh, 1977( CC24را محرز
ميکند که نشاندهنده سن کامپانين پيشين تا ماستريشتين پيشين براي رسوبات سازند
گورپي در اين برش دارد ،همچنين پراکندگي مجموعه نانوفسيلهاي موجود در
برش کوه گچ وجود زونهاي نانوفسيلي  CC19تا  )Sissingh, 1977( CC24را محرز
ميکند که نشاندهنده سن انتهاي کامپانين پيشين تا ماستريشتين پيشين براي رسوبات
سازند گورپي در اين برش دارد .مطالعه و بررسي نانوفسيلهاي آهکي سازند گورپي
در برشهاي کوه کورده و کوه گچ حضور گونههاي ,Ceratolithoides aculeus
 Micula decussate ,Quadrum trifidum ,Quadrum trifidumرا نمايان ميسازد که
همه از گونههاي خاص عرضهاي جغرافيايي پايين در زمان کامپانين -ماستريشتين
هستند و داللت بر قرارگيري حوضه رسوبي تشکيلدهنده رسوبات سازند گورپي در
عرضهاي جغرافيايي پايين دارند.
سپاسگزاری
از دکتر  ،Jackie A. Leesاستاد دانشگاه ( University College London )UCLلندن،
به دليل همکاري در بررسي و تأييد نانوفسيلهاي تشخيص داده شده توسط اينجانب،
سپاسگزارم و همچنين از زحمات بيدريغ جناب آقاي دکتر قرشي و دستاندرکاران
مجله پربار علوم زمين و داوران محترم که با نظرات خود به ارتقاي سطح علمي اين
مقاله کمک نمودند ،کمال تشکر را دارم.

شکل -1موقعيت جغرافيايي و راه دسترسي به برشهاي مورد مطالعه.
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شکل -2زيستچينهشناسي سازند گورپي در برش کوه کورده بر مبناي نانوپالنکتونهاي آهکي.
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شکل -3زيستچينهشناسي سازند گورپي در برش کوه گچ بر مبناي نانوپالنکتونهاي آهکي.

نازنين بدری و انوشيروان لطفعلی کنی

23

Fig. 1. Retecapsa ficula (stover, 1966) Burnett, 1998, XPL.
Figs. 2-3. Manvitella pemmatoidea (Deflandre in Manivit, 1965) Thierstein, 1971, XPL.
Fig. 4-5. Watznauria barnesae (Black in Black & Barnes, 1959) Perch - Nielsen, 1968, XPL.
Figs. 6-7. Arkhangelskiella confusa Burnett, 1998, XPL.
Figs. 8-9. Arkhangelskiella cymbiformis Vekshina, 1959, XPL.
Fig. 10. Arkhangelskiella maastrichtiana Burnett, 1988, XPL.
Figs. 11-12. Broinsonia parca parca Hattner et al., 1980, XPL.
Figs. 13. Calculites obscurus (Deflandre, 1959) Prins & Sissingh in Sissingh, 1977, XPL.
Fig. 14. Calculites ovalis (Stradner, 1963) Prins and Sissingh in Sissingh, 1977, XPL.
Figs.15-16. Lucianorhabdus maleformis Reinhardt, 1966, XPL.
light microscope at X 2850 (XPL)

Fig. 3. Reinhardtites levis Prins & Sissingh in Sissingh (1977), XPL.

Fig. 4. Tranolithus orionatus (Reinhardt, 1966a) Perch - Nielsen, 1968.PPL, XPL.

Figs. 5-6. Zeugrhabdotus embergeri (Noel, 1959) Perch - Nielsen, 1984, XPL.

Figs. 7-9. Eiffellithus eximius (Stover, 1966) Perch - Nielsen, 1968, XPL.

Figs.10-11. Eiffellithus turriseiffeli (Deflandre & Fert, 1954) Reinhardt (1965), XPL.

Figs. 12-13. Cribrosphaerella ehrenbergi (Arkhangelsky, 1912) Deflandre in Piveteau, 1952, XPL.

Fig. 14. Tetrapodorhabdus decorus (Deflandre in Deflandre & Fert, 1954) Wind & Wise in Wise &

Wind, 1977, XPL.

Figs. 15-16. Retecapsa crenulata (Bramlette & Martini, 1964) Grun in Grun & Allemann, 1975, XPL.

light microscope at X 2850 (XPL)

Plate 2

Figs. 1-2. Reinhardtites anthophorus (Deflandre 1959) Perch - Nielsen, 1988, XPL.

Plate I
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Plate 3

Fig. 1. Lucianorhabdus maleformis Reinhardt, 1966, XPL
Figs. 2-3. Microrhabdulus decoratus Deflandre, 1959, XPL.
Fig. 4. Microrhabdulus belgicus Hay and Towe, 1963, XPL.
Figs. 5. Bukryaster hayi (Bukry, 1969) Prins & Sissingh in Sissingh, 1977, XPL.
Fig. 6. Braardosphaera bigelowii Deflandre, 1947, XPL.
Fig. 7.8. Micula decussata Vekshina, 1959, XPL.
Fig. 9. Quadrum gartneri Prins and Perch-Nielsen in Manivit et al., 1977, XPL.
Figs. 10-11. Quadrum sissinghii Perch-Nielsen, 1984b, XPL.
Figs. 12-13. Quadrum trifidum (Stradner in Stradner & Papp, 1966) Prins & Perch –Nielsen in Manivit
et al., (1977), XPL.
Figs.14-15. Ceratolithoides aculeus (Stradner, 1961) Prins and Sissingh in Sissingh, 1977, XPL.
Fig. 16. Marthastrites furcatus (Deflandre in Deflandre &Fert,1954) Deflandre (1959), PPL.
light microscope at X 2850 (XPL)
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