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فرامینیفرای بنتیک هیالین فاقد پیچش سازند قم در ناحیه الگو ،شمال
ایران مرکزی
2

جهانبخش دانشیان ،*1لیال رمضانی دانا

-9دانشيار ،دانشکده علوم زمين ،دانشگاه خوارزمی
-7دانشجوي دکتري چينهشناسی و فسيلشناسی ،دانشکده علوم زمين ،دانشگاه خوارزمی
پذیرش مقاله9314/91/79 :
تأیيد نهایی مقاله9315/4/71 :
چكیده
حضور خوب و فراوان فرامينيفرا پالنکتيک ميوسن در بسياري از نقاط دنيا سبب شده که توجه به فرمهاي
بنتيک کمتر باشد .ایران مرکزي از جمله مناطقی است که به جهت ویژگیهاي محيطی ،فرامينيفرهاي بنتونيک
حضور خوب و فراوانی را نشان میدهند .در این تحقيق فرامينيفرا کوچک غير پيچشی با پوسته هيالين در برش
چينهشناسی دوبرادر در ناحيه الگو مورد بررسی قرار میگيرد که با حضور خوب و فراوان خود شامل  97جنس
و  32گونه از  97خانواده میباشند .در ميان این جنس و گونهها ،گونههاي:
Bolivina antiqua, Bolivina catanensis, Bolivina striatula,, scalprata miocenica, Bolivina
Bulimina pyrula, Bulimina costata, Fursenkoina acuta, Lagena substriata, Lagena
reticulata-striata, Latibolivina sp., Globulina sp. cf. G. spinusa, Nodosaria
 raphanistrum, Reussella spinulosa, Uvigerina multicostataبراي اولين بار از سازند قم گزارش

میشوند.
واژگان کلیدی :ایران مرکزي ،سازند قم ،فرامينيفرا بنتيک هيالين ،ناحيه الگو.

* -نویسنده مسئول179-11917377 :

Email: daneshian@khu.ac.ir
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حوضه زاگرس و ایران مرکزي نسبت داد .به واسطه
ویژگیهاي سنگ چينهاي ،تنوع رخسارهاي شدید
و تغييرات جانبی قابل مالحظه سازند قم در مناطق
مختلف ،برش الگویی براي این سازند معرفی نشده
است .اما به علت گسترش وسيع این سازند در
ارتفاعات جنوبی دشت قم واقع در جنوب شهر قم
این محل به عنوان ناحيه الگو انتخاب شد
(اشتوکلين و ستودهنيا9129 ،؛ بزرگنيا9166 ،؛
هادوي و همکاران .)7199 ،محدوده مورد مطالعه
در جنوب رشته کوههاي البرز و شمال ایران
مرکزي ،در جنوبشرق شهر قم و در ناحيه الگو قرار
دارد و مختصات جغرافيایی آن طولهاي شرقی ´
 51º 33تا ´ 59º 95و عرضهاي شمالی´ º 71
 34تا ´  34 º 43است .برش چينهشناسی دوبرادر
در جنوب شهر قم و در ناحيه جمکران واقع شده و
یکی از کاملترین برشهاي چينهشناسی در ناحيه
الگو است .مختصات جغرافيایی راس آن شامل طول
شرقی ´´ 34 º 34 ´ 9/6و عرض شمالی´´ ´ 49
 51 º 57میباشد .راه آسفالته تهران به قم و جاده
قم -کاشان و جاده فرعی قم -جمکران راه دسترسی
به این برش چينهشناسی است (شکل  .)9در این
مطالعه ویژگی زیست چينهنگاري سازند قم با تاکيد
بر کاربرد فرامينيفرا بنتيک هيالين غير پيچشی
مورد توجه قرار گرفته است.

مقدمه
براي اولين بار دزي ( )9144به رسوبات دریایی کم-
عمق که عمدتا از جنس سنگآهک و مارن میباشد
و داراي بيرون زدگیهاي خوبی در جنوب شهر قم
است را تحت عنوان سازند قم نامگذاري کرد .تا قبل
از این زمان و حتی کمی بعد ،این نهشتهها توسط
محققين مختلف با نامهاي متفاوت نام برده میشد.

به عنوان مثال لوفتوز ( )9155آن را سري
نوموليتيک ،آبيچ ( ،)9151آن را سوپرا نوموليتن
کالک ،اشتال ( )9199کالک ميوسن ،کهن ()9133
آن را آهک مرجاندار سعيدآباد ،ریبن ()9135
نئوژن دریایی زیرین و گانسر ( )9155و فورر و
سودر ( )9155آن را سازند دریایی اليگو-ميوسن
ناميدند .این نهشتهها که گسترش و بيرون زدگی
وسيعی در منطقه قم دارد با ضخامت قابل توجه،
تنوع و فراوانی فوناي فسيلی امکان مطالعات از
جنبههاي مختلف را امکان پذیر ساخته است.
مطالعه بر روي این سازند به ویژه پس از اکتشاف
ذخایر هيدروکربنی افزایش یافت (رحيم زاده،
9323؛ آقانباتی )9315 ،بطوري که همارزي سازند
قم با سازند آسماري و کشف ذخایر نفتی در آهک-
هاي بيو کالستيک متخلخل آن در سال 9134
منجر به تمرکز و توجه بسياري از دانشمندان به این
نهشتهها شد (رویتر و همکاران .)7112 ،ميدانهاي
هيدروکربنی این سازند بيشتر محدود به دو
تاقدیس البرز و سراجه در شرق شهرستان قم بوده
و بخشهاي پایينی سازند قرمز باالیی نقش سنگ
پوشش را براي این سنگ مخزن بر عهده دارد .ادامه
مطالعات شباهتهاي بيشتري را بين دو حوضه قم
و زاگرس مشخص نمود .بطوري که به عقيده افرادي
مانند بزرگنيا ( ،)9166کشفی ( )9111و آقا نباتی
( )9311علت شباهت بسيار نزدیک این سازند با
واحدهاي سنگ چينهاي سازند آسماري در زاگرس
را میتوان به اتصال دریاي اليگوسن -ميوسن در دو

جغرافیای دیرینه و زمینشناسی عمومی

مطالعات نشان داده است که تا زمان ائوسن بخش
مهمی از ایران به وسيله دریاي عميقی فرا گرفته
شده بود و در پایان ائوسن و اليگوسن پيشين با فاز
کوهزایی مهم پيرنه شکل فعلی کوههاي ایران به
ویژه در ایران مرکزي ایجاد شد که در بين این
کوهها حوضهها و محيطهاي رسوبی به وجود آمدند
(درویش زاده .)9321 ،ایجاد این محيطهاي رسوبی
کمعمق منجر به رسوبگذاري نهشتههاي قارهاي
گردید که این نهشتههاي تخریبی توسط گانسر
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مناطق در زمان روپلين و بعضی نقاط دیگر در زمان
شاتين و یا حتی اکيتانين و بوردیگالين رخ داده
است (امامی9321 ،؛ آقانباتی .)9311 ،در پایان
زمان بوردیگالين با عملکرد فازخشکیزایی استرین
دریا سرزمينهاي پوشيده با آب را ترک کرده ولی
احتماال گوديها و حوضههاي باقيمانده
هيپرسالين– سوپرسالين همچنان به رسوبگذاري
ادامه دادهاند که منجر به رسوبگذاري رسوبات
آواري قرمزرنگ سازند قرمز باالیی با ضخامت زیاد
شده است (رحيم زاده.)9323 ،

( )9155سازند قرمز زیرین ناميده شد .این سازند
تقریبا فاقد فسيل بوده و سن و نام آن در بيشتر
مناطق با توجه به موقعيت چينهشناسی آن نسبت
به سازند قم و قرار گرفتن آن زیر این نهشتهها
تعيين شده است .اطالعات موجود بيانگر این است
که پيش روي دریاي قم از جنوبشرق ایران آغاز
شده و به طرف شمالغرب ادامه یافته است ،به
همين دليل سن نهشتههاي اليگوسن  -ميوسن
(سازند قم ) در تمام مقاطع یکسان نيست (امامی،
9321؛ رحيم زاده .)9323 ،این نهشتگی در بعضی

شکل  :9موقعيت جغرافيایی برش چينهشناسی مورد مطالعه ،اقتباس از نقشه زمينشناسی  9:751111قم
(امامی)9321 ،
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راسی آن مارن زیادتر میشود؛ عضو  c-2متشکل از
شيل قرمز و خاکستري ،ماسهسنگ ،ژیپس؛ عضو c-
 3سنگ آهک داراي بریوزوا؛ عضو  c-4که بيشتر از
مارن ولی گاه به صورت جانبی به شيلهاي آهکی
و سنگآهک تبدیل میشود؛ عضو  dژیپس و کمی
شيل قرمز؛ عضو  eمارن سبز و گاه مارن ژیپسی به
عالوه ميان الیههایی از سنگ آهکهاي رسی و
عضو  fسنگ آهک کرم رنگ که با مارنهاي بخش
 eحالت ميان الیهاي دارد .بررسیها نشان داده که
با توجه به شکل و ساختار پيچيده ساختمانی –
رسوبی ورقه ایران ،مطالعه ویژگیهاي زمينشناسی
و درک دقيق سرگذشت کامل تشکيل آن با
مشکالتی همراه بوده که منجر به تفکيک آن به
زونهاي مختلفی گردیده است .اشتوکلين
( )9161نخستين تقسيمبندي را انجام داد و پس
از آن تقسيمبندي هاي دیگري ارائه شد که از آن
جمله میتوان به تقسيمبندي آقانباتی ( )9311و
حيدري و همکاران ( )7199اشاره نمود .طبق این
تقسيمبندي ها منطقه مورد مطالعه در زون ایران
مرکزي واقع شده است .تشکيل حوضه رسوبی
سازند قم توسط بربریان ( )9113به واسطه
فرورانش پوسته اقيانوسی زاگرس مرتفع یا نئوتتيس
به زیر لبه قارهاي فعال جنوب غرب ایران مرکزي
در زمان اليگوسن – ميوسن بيان شده است .این
فرورانش سبب تشکيل بازشدگی پشت کمانی و ته
نشست رسوبات دریایی سازند قم به همراه
فرایندهاي آتشفشانی آلکالن شده است .یکی از
پيامدهاي مهم این فرورانش و برخورد ،تشکيل
حوضه جلوي کمان (حوضه اصفهان-سيرجان) و
حوضه پشت کمان (حوضه قم) در روي ورقه ایران
در حاشيه شمال شرق دریاي تتيس است .در هر
دوحوضه رسوبگذاري ،رسوبات دریایی سازند قم
در زمان اليگوسن آغاز و تا ميوسن پيشين ادامه
یافته است (محمدي و همکاران 7199؛ صدیقی و

شاتين و یا حتی اکيتانين و بوردیگالين رخ داده
است (امامی9321 ،؛ آقانباتی .)9311 ،در پایان
زمان بوردیگالين امتداد کلی حوضه قم از شمال-
غرب به جنوبشرق بوده و بيشترین تغييرات
رخسارهاي ،ضخامت و گسترش سازند قم وابسته به
گسلهایی است که در امتداد حوضه قرار داشته و
همزمان با رسوبگذاري سازند قم فعال بودهاند و
فضاي وسيع تجمع رسوب را فراهم نمودهاند
(باغبانی و همکاران 9325؛ امينی .)7119 ،تنوع
فراوان واحدهاي سنگ چينهاي سازند قم منجر به
تقسيمبندي این سازند به واحدهاي کوچکتر و
معرفی عضوهایی براي آن شد .اولين تقسيمبندي
توسط فورر و سودر ( )9155براي این سازند ارائه
شده است .آنها اولين بار این سازند را به  6عضو
تقسيم و براي هرکدام با توجه به ویژگیهاي سنگ-
شناسی نامهایی را ارائه کردند که شامل عضوهاي
 e, d, c, b, aو  fاست .آبایی و همکاران ()9164
عضو  cرا به عضوهاي  c-3, c-2, c-1a, c-1و c-4

تقسيم نمودند و عضو  eرا به دو بخش مارنی در
قاعده و آهک در باال نامگذاري نمودند .همچنين
آنها الیههاي متشکل از گچ را قبل از الیههاي قرمز
رنگ سازند قرمز باالیی گزارش نموده و تحت عنوان
عضو تبخيري سازند قم معرفی کردند .سودر
( )9155نيز نهشتههاي دریایی راس سازند قم را در
حد فاصل عضو  fو سازند قرمز باالیی در ناحيه الگو
را با نام عضو  gمعرفی کرد .اشتوکلين و ستودهنيا
( )9129در فرهنگ چينهشناسی ایران بر مبناي
مطالعات و تقسيمبندي بزرگنيا ( ،)9166سازند قم
را در ناحيه الگو به عضوهاي ،c-3 ،c-2 ،c-1 ،b ،a
 e ،dو  fتقسيم نمودند .در ناحيه الگو عضو ( aسنگ
آهک قاعدهاي) شامل سنگ آهکهاي ضخيم الیه
تا تودهاي و قهوهاي رنگ و تا اندازهاي ماسهاي؛ عضو
 bشامل مارن ،مارن ماسهاي و ماسه سنگ؛ عضوc-
 1تناوبی از سنگآهک و مارن که در قسمتهاي
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کلی شااامل ساانگ آهک ،ساانگ آهک ماسااهاي،
سنگ آهک رسی ،مارن ،مارن ماسهاي ،شيل ،شيل
ساانگ آهکی ،کنگلومرا ،رس ،ماسااه ساانگ ،مارن
گچدار و گچ میباشاد و با ناپيوساتگی هم شيب بر
روي نهشاتههاي سايلتستونی ،مارن ،شيل و ماسه
سااانگ قرمز رنگ ساااازند قرمز زیرین قرار گرفته
اسات (شااکل ) 7و از نظر واحدهاي ساانگشناسی
شامل عضوهاي a, b, c-1,c-2 ,c-3 ,c-4 ,d ,e ,f ,
 gاسات .بيشاترین ضخامت این واحدها مربوط به
واحد آهکی عضااو  c-1و  gاساات که واحد  c-1با
رسااوبات آهکی سااتي ساااز و عضااو  gبا الیههاي
مارنی ،شايلی و ماسااه سنگی قابل شناسایی است
(شکل .)3

همکاران7197 ،؛ قاسمی و تالبوت7115 ،؛ رویتر و
همکاران .)7112 ،نوگل سادات ( )9357نيز شرایط
رسوبگذاري حوضه قم را وابسته به حرکات قائم
بستر عنوان کرده و این عامل را علت اصلی کاهش
و افزایش عمق حوضه و تغييرات رخسارهاي دانسته
است به طوري که با افزایش عمق آهک تهنشين و
با کاهش آن مارن به جا گذاشته شده است.
مواد و روشها
ساااازناد قم در برش دوبرادر از لحاا ویژگیهاي
ساانگشااناساای رخنمون بساايار خوبی محسااوب
میشااود و داراي ضااخامت قابل توجه  9371متر
اسات .این توالی رسوبی از نظر سنگشناسی بطور

شکل  :7مرز عضو  aسازند قم با سازند قرمز زیرین ،نگاه به غرب.

شکل  :3نمایی از کوه دوبرادر که عضوهاي g ،f ،c-4 ،c-1در عکس قابل رویت هستند ،نگاه به سمت شمال.
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رسااوبات دریایی سااازند قم در این برش با نهشااتههاي تخریبی و کنگلومراي قرمز تا خاکسااتري رنگ قارهاي
سازند قرمز باالیی پوشيده شده است (شکل.)4

شکل  :4مرز عضو  gسازند قم با سازند قرمز باالیی ،نگاه به سمت جنوب.

فرامينيفرا شامل گروهاي تک ردیفه ،دوردیفه ،سه
ردیفه و یا ترکيبی از این اشاکال میباشد .نمونهها
در آزمایشااگاه دیرینهشااناساای دانشااگاه خوارزمی
نگهداري می شااوند .براي تعيين ساان نسبی دقيق
فرامينيفرا بااا پوساااتااه هيااالين غير پيچشااای ،از
فرامينيفرا پالنکتيک حاضر در برش مورد مطالعه و
بيوزونااسااايون مربوط باه آنهاا براسااااس وید و
همکاران ( )7199استفاده شد .به منظور شناسایی
فرامينيفرا مناابع مختلف از جملاه لوبليش و تاپان
( ،)9111هنسون ( ،)9151آدامز و بورژا (،)9162

طی نموناه برداري انجام شاااده از این برش 626
نمونه شااامل  321نمونه نرم و  316نمونه سااخت
بطور سيستماتيک و با فاصله تقریبی  1/5تا  3متر
برداشات شد .این فواصل بطور منظم و با توجه به
ویژگی سانگشاناسای و تغييرات آن انتخاب شده
است .از نمونه هاي سخت مقطع نازک و نمونههاي
نرم طبق روشهاي معمول شاساته و آماده شدند.
ساپس یک گرم از رسوب تهيه شده مربوط به الک
 971مش وزن و فرامينيفرا آن جدا شاادند .سپس
از دستگاه الترا سونيک براي زدودن ذرات چسبيده
به پوساااته اساااتفاده و بهترین نمونهها براي تهيه
عکس بااا ميکروساااکوت الکترونی بر روي پااایااه
چساابانده شاادند .عکسها توسااط ميکروسااکوت
الکترونی مدل  TEScan-VagaIIدر مرکز پژوهش
متالورژي رازي تهيه شااد .ميکروفساايل هاي مورد
مطاالعه در این تحقيق آن دساااته از فرامينيفراي
بنتيک با پوساته هيالين میباشند که بخش اصلی
سااااختمان پوساااته آنها فاقد پيچش اسااات این

پوساتوما ( ،)9129کنت و سارینيوسن (،)9113
پاات و اشاااميد ( ،)9115تاد ( ،)9165کوشااامن
( )9131و بولی و سااااناادرز ( ،)9115همچنين از
مقااالت جادیادتر ماانند کمينساااکی و همکاران
( ،)7117پترووا ( ،)7114شرف و همکاران ()7116
پوپساااکو و کریهااان ( ،)7111کناادر و همکاااران
( )7111و فينگر ( )7193مورد اساااتفاااده قرار
گرفتند.
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 spinulosa Uvigerina multicostataبراي اولين
بار از سازند قم گزارش میشوند.
سيستماتيک و توصيف فرامينيفرهاي ارائه شده در
این قسمت مربوط به فرمهایی است که براي اولين
بار از ساازند قم گزارش شادهاند .الزم به ذکر است
شناسایی برخی در حد گونه به علت موجود نبودن
مناابع و یا در دساااترس نبودن آنها و یا همچنين
عدم حفظ شدگی مناسب نمونه فسيلی ،امکانپذیر
نبوده و گونه به صاورت  sp.معرفی شااده اساات .از
ویژگیهاي ریختشاناسی فرامينيفرا نظير شکل و
عناصر تشکيل دهنده پوسته ،ساختمان و ضخامت
دیواره ،اندازه پوسااته و همچنين ترتيب قرارگيري،
شاااکال ،اندازه و تعداد حجرات و محل قرارگيري
آنها ،تزئينات مانند خار ،خطوط طولی برجساااته و
شاکل ،اندازه و محل قرارگيري دهانه استفاده شده
اساات .همچنين آن گروه از گونهها که شااناسااایی
آنها امکانپذیر نموده و داراي اندازهها و شکلهاي
متفاوت بودند به صاااورت  spp.معرفی شاااده اند.
همانطور که اشااره شد توصيف نمونهها منحصر به
نمونههایی اسااات که بار اول گزارش شا ادهاند .اما
تصااویر ساایر گونه هاي شااناسااایی شده با پوسته
هيالين نيز ارائه شادهاند ) .(Plates 1, 2در قسمت
نکته و در بعضای موارد و بر حسب نياز ،به مقایسه
گونه مورد نظر با گونه مشابه نيز پرداخته و شباهت
و تفاوتهاي آن ذکر شااده و یا گاه در این قساامت
به بيان خصاوصايات بارز و شاخص گونه که منجر
به شناسایی آن گردیده اشاره شده است .در بخش
گسااترش زمانی و جغرافيایی گونهها مکانهایی که
آن گونه از آنجا گزارش شده قيد گردیده است .در
ابتدا فهرساات کليه گونههاي فرامينيفرا با پوسااته
هيالين و غير پيچشی به همراه شماره عکس آنها
در جدول  9ارائه میشود.

سیستماتیک جنسها و گونههای شناسایی شده :از
تعداد  24جنس و  921گونه فرامينيفر بنتيک
شناسایی شده در برش چينهشناسی دوبرادر 97
جنس و  32گونه متعلق به فرمهاي بنتيکی هستند
که داراي پوستههاي هيالين بوده و ساختمان کلی
آنها فاقد پيچش میباشد .از این تعداد  1جنس و
 94گونه براي اولين بار از سازند قم گزارش می-
شوند .این فرامينيفرا مربوط به  91خانواده میباشند
Vaginulinidae,
که شامل خانوادههاي
Bolivinidae, Buliminidae, Nodosariidae,
Fursenkoinida,
Glandulinidae,
Polymorphinidae, Lagenidae, Reussellidae,
 Uvigerinidaeاست .این جنس و گونهها نيز

عبارتند از:
Amphicoryna sp., Bolivina spp., Bolivina
mexicana, Bolivina scalprata miocenica,
Bolivina antiqua, Bolivina catanensis,
Bolivina suteri, Bolivina striatula, Bolivina
plicatella, Fursenkoina acuta, Bulimina
pyrula, Bulimina costata, Bulimina sp.,
Dentalina inornata, Dentalina antennula,
Dentalina
elegans,
Dentalina
brevis,Guttulina commonis, Globulina
gibba, Globulina sp. cf. G. spinusa, Lagena
laevis, Lagena reticulata-striata, Lagena
simplex, Lagena striata, Lagena substriata,
Latibolivina spp., Nodosaria affinis,
Nodosaria badenesis, Nodosaria guttifera,
Nodosaria raphanistrum, Nodosaria spp.,
Reussella spp.,
Reussella spinulosa,
Uvigerina multicostata,
Uvigerina
semiornata,
Uvigerina
pygmoides,
 Uvigerina spp.میباشد (شکل .)5

در بايان ایان فارامينيفرا ،جنس و گونااههاااي
Bolivina Bolivina scalprata miocenica
antiqua, Bolivina catanensis, Bolivina
striatula, Bulimina pyrula, Bulimina
costata, Fursenkoina acuta, Lagena
substriata,
Lagena
reticulata-striata,
Latibolivina spp., Globulina sp. cf. G.
spinusa, Nodosaria raphanistrum, Reussella
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. فهرست گونههاي شناسایی شده و شماره تصویر آنها در برش چينهشناسی دوبرادر:9 جدول
Dentalina antennula
Dentalina brevis
Dentalina elegans
Dentalina inornata
Nodosaria affinis
Nodosaria badenesis
Nodosaria guttifera
Nodosaria raphanistrum
Nodosaria sp.
Amphicoryna sp.
Lagena laevis
Lagena reticulata- striata
Lagena simplex
Lagena striata
Lagena substriata
Globulina gibba
Globulina sp. cf. G. spinusa
Guttulina commonis
Glandulina ovula

1758
1846
1984
2000

Pl. 1, Fig.1
Pl.1, Fig.2
Pl. 1, Fig.3
Pl. 1, Fig. 4
Pl. 1, Fig.5
Pl. 1, Fig.6
Pl. 1, Fig.7
Pl. 1, Fig. 8
Pl. 1; Fig. 9
Pl. 1, Fig. 10
Pl. 1, Fig. 11
Pl. 1, Fig. 12
Pl. 1, Fig.13
Pl. 1, Fig.14
Pl. 1, Fig. 15
Pl.1, Fig. 16
Pl.1, Fig.17
Pl. 1, Fig. 18
Pl. 1, Fig. 19

Bolivina antique
Bolivina catanensis
Bolivina mexicana
Bolivina plicatella
Bolivina scalprata miocenica
Bolivina striatula
Bolivina suteri
Latibolivina sp.
Bullimina costata
Bullimina pyrula
Bullimina sp.
Uvigerina molticostata
Uvigerina pygmoides
Uvigerina semiornata
Uvigerina spp.,
Reussella spinulosa
Reussella sp.
Fursenkoina acuta

Pl.2, Fig.1
Pl.2, Fig. 2
Pl.2, Fig. 3
Pl. 2, Fig. 4
Pl. 2, Fig. 5
Pl.2, Fig. 6
Pl.2, Fig. 7
Pl.2, Fig.8
Pl.2, Fig. 9
Pl.2, Fig.10
Pl.2, Fig. 11
Pl.2, Fig.12
Pl.2, Fig.13
Pl.2, Fig.14
Pl.2, Figs.15-17
Pl.2, Fig.18
Pl.2, Fig.19
Pl.2, Fig. 20

Order: Foraminiferida Eichwald, 1830
Suborder: Lagenina Delage and Herouard, 1896
Family: Nodosariidae Ehreberg, 1838
Subfamily: Nodosariinae Ehrenberg, 1838
Genus: Nodosaria Lamarck, 1812
Nodosaria raphanistrum (Linne)
Pl. 1, Fig. 8
Nautilus raphanistrum Linne, p. 710.
Nodosaria bacillum (Linne); d′ Orbigny, p. 40 pl. 1, figs. 40- 47.
Nodosaria raphanistrum (Linne); Papp and Schmid, p. 27,pl. 8, figs. 4- 6, pl. 9, figs. 1, 2.
Pyramidulina raphanistrum (Linne); Popescu and Crihan, p. 389, pl. 1, figs. 8, 9.

بودن خطوط طولی در روي سطح پوسته نسبت به
.این گونه است
)9114(  پات و اشميد:گسترش جغرافیایی و زمانی
این گونه را از ایتاليا با سن ميوسن ميانی تا
 این گونه از برش.هولوسن گزارش کرده است
.دوبرادر با سن بوردیگالين شناسایی شده است

 پوسته فاقد پيچش و تک ردیفه و داراي:مشخصات
 حجره و خطوط طولی برجسته و در مقطع5  تا4
 دهانه روي یک گردن و به،عرضی دایرهاي شکل
.صورت باز شدگی گرد میباشد
 وNodosaria affinis  تفاوت این گونه با:نكته
 تراکم کمتر و ضخيمترNodosaria badenesi

Family: Lagenidae Reuss, 1862
Genus: Lagena Walker and Jacob, 1798
Lagena reticulata- striata Mohsenul Haque, 1956
Pl. 1, Fig. 12
1956 Lagena reticulata- striata Mohsenul Haque, pl. 8, fig. 8, pl. 23, figs. 4- 5.
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انتهاي یک گردن کوتاه قرار دارد.
گسترش زمانی و جغرافیایی :محسن الحق ()9136
این گونه را از نهشتههاي پاکستان با سن ائوسن
گزارش نموده است .این گونه از برش دوبرادر با سن
اکيتانين -بوردیگالين شناسایی شده است.

مشخصات :پوسته کوچک ،کشيده و گالبی شکل،
طول تقریبا  7/5برابر پهنا میباشد و بيشترین پهنا
در قاعده میباشد .سطح پوشيده از  71تا 75
کاستاهاي طولی و خطوط افقی بسيار ظریف بين
آنها که به سختی دیده میشود .دهانه گرد و در

Lagena substriata Williamson, 1848
Pl. 1, Fig. 15
1848 Lagena substriata Williamson, p. 15, pl. 2, fig. 12.
1942 Lagena substriata Williamson;Cushman and McGlamery,P.67, pl.4,fig. 23.
1952 Lagena substriata Williamson; Todd, p. 15, pl. 2, fig. 21.
2013 Lagena substriata Williamson; Finger, p. 418, pl. 11, fig. 10.

مشخصات :پوسته نيمه گلبولی یا کمی کشيده،

نكته :تفاوت این گونه با سایر گونههاي Lagena

داراي گردنی طویل و باریک که طول آن حدود 9/3
طول پوسته است .دیواره نازک و سطح پوسته با
حدود  71تا  31خطوط طولی یا کاستا که تا قاعده
گردن کشيده شدهاند پوشيده شده است .دهانه

داشتن حجره گلبولی و گردن بسيار طویل است.
گسترش جغرافیایی و زمانی :تاد ( )9157سن این
گونه را کرتاسه تا عهد حاضر و آن را از نهشتههاي
می سی سی پی با سن اليگوسن گزارش نمود .این
گونه از برش دوبرادر با محدوده سن اکيتانين-
بوردیگالين شناسایی شده است.

کوچک و در انتهاي گردن واقع است.

Family: Polymorphinidae d’ Orbigny, 1839
Family: Polymorphinidae d’ Orbigny, 1839
Subfamily: Polymorphininae d’ Orbigny, 1839
Genus: Globulina d' Orbigny, 1839
Globulina sp. cf. G. spinusa d’ Orbigny, 1846
Pl.1, Fig.17
1846 Globulina spinosa d’ Orbigny, p. 230, pl. 13, figs. 23, 24.
1984 Globulina spinosa d’Orbigny; Papp and Schmid , p. 81, pl. 73, figs. 5- 8.

مشخصات :پوسته گلبولی تا نيمه گلبولی ،حجرات

نكته :این گونه به علت تراکم کمتر خارها و درشت-

کم و گرد شده و تقریبا به صورت سه ردیفه آرایش
یافتهاند .بخش اعظم حجرات اوليه توسط حجرات
بعدي در بر گرفته شده و خط درزها به سختی قابل
دیدن میباشد .سطح داراي خارهاي مشخص می-
باشد .دهانه انتهایی و به صورت شعاعی است.

تر بودن آنها به صورت  cf.معرفی شده است.
گسترش جغرافیایی و زمانی :پات و اشميد ()9114
این گونه را از حوضه اتریش با سن ميوسن گزارش
نموهاند .این گونه از برش دوبرادر با سن بوردیگالين
شناسایی شد.

Suborder: Rotaliina Delag and Herouard, 1896
Superfamily: Bolivinacea Glaessner, 1937
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Family: Bolivinidae Glaessner, 1937
Genus: Bolivina d’ Orbigny, 1839
Bolivina antique d’ Orbigny, 1846
Pl.2, Fig.1
1846 Bolivina antiqua d’ Orbigny, p. 240, pl. 14, figs. 11- 13.
1984 Bolivina antiqua d’ Orbigny, Papp and Schmid; p. 83, pl. 77, figs. 1- 6.
2004 Bolivina antiqua d’ Orbigny; Petrova, p. 241, pl. II, fig. 20.

نكته :این گونه با داشتن اندازه کوچک ،دیواره نازک
و منفذدار و پوسته باریک قابل شناسایی است.
گسترش جغرافیایی و زمانی :پات و اشميد ()9114
از حوضه اتریش با سن ميوسن گزارش کردند .این
گونه از برش دوبرادر با سن اکيتانين -بوردیگالين
شناسایی شده است.

مشخصات :پوسته فاقد پيچش و داراي حجرات دو
ردیفه کوچک ،کشيده و باریک است .در برش
عرضی بيضی شکل و اندازه حجرات به آرامی
افزایش مییابد .پوسته آهک هيالين و دهانه در
انتهاي حجره آخر قرار دارد.

Bolivina catanensis Seguenza, 1862
Pl.2, Fig. 2
1862 Bolivina catanensis Seguenza, pp. 113, 125, pl. 2, fig. 3.
1963 Bolivina catanensis Seguenza;Viterbo, pl.vii, fig. 10.
1993 Bolivina catanensis Seguenza; Sgarrella and Moncharmont Zei, p. 208, pl. 14, figs. 4, 5.
2002 Brizalina catanensis (Seguenza); Kaminski, Aksu, Box, Hiscott, Filipescu and AlSalameen, p. 188, pl. II.

قاعده حجره آخر قرار دارد .حجرات فراوان و
مستطيلی شکل از ویژگیهاي این گونه میباشد.
گسترش جغرافیایی و زمانی :ویتربو ( )9163این
گونه را از نهشتههاي مکران با سن ميوسن پيشين
تا پليوسن گزارش کرد .این گونه از برش دوبرادر با
سن اکيتانين -بوردیگالين شناسایی شده است.

مشخصات :پوسته دو ردیفه و طویل ،طول پوسته
حدود  3برابر بيشترین پهنا ،تعداد حجرات زیاد و
حدود  99تا  93حجره که به آرامی به اندازه آنها
افزوده میشود ،حجرات تقریبا مستطيلی شکل،
خط درزها مشخص و مایل ،سطح صاف و دهانه در

Bolivina scalprata miocenica Macfadyen, 1930
Pl. 2, Fig. 5
1930 Bolivina scalprata var. miocenica Macfadyen, p. 61, pl. 4, fig. 22.
1963 Bolivina scalprata var.miocenica Macfadyen;Souaya, p. 446, pl. 56, fig.11.
1963 Bolivina scalprata var. miocenica Macfadyen; Viterbo, pl. viii, fig. 8.

مستقيم و ضخامت پوسته کم و جنس دیواره از
آهک هيالين میباشد.
گسترش جغرافیایی و زمانی :ویتربو ( )9163این
گونه را از منطقه مکران با محدوده سنی ميوسن
پيشين تا ميوسن پسين -پليوسن پيشين گزارش

مشخصات :پوسته دو ردیفی و فاقد پيچش ،داراي 1
تا  1جفت حجره میباشد که تقریبا به صورت مایل
نسبت به هم قرار گرفتهاند .اندازه حجرات آن به
تدریج افزایش مییابند .داراي خط درز مایل و
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اکيتانين -بوردیگالين شناسایی شده است.

نمود .این گونه از برش مورد مطالعه با سن

Bolivina striatula, Cushman, 1922
Pl.2, Fig. 6
1922 Bolivina striatula Cushman, p. 27, pl. 3, fig. 10.
1991 Brizalina striatula (Cushman);Cimerman and Langer, p. 60, pl.62, figs.6,9.
1963 Bolivina striatula Cushman; Viterbo, pl. viii, fig. 10.
2002 Brizalina striatula (Cushman) Kaminski, Aksu, Box, Hiscott, Filipescu and Al-Salameen,
p. 188, pl. ii. Fig. 10

نكته :این گونه با پوسته باریک و کشيده و طویل و
همچنين داشتن خطوط طولی ظریف در سطح به
ویژه در بخش قاعدهاي از بقيه گونههاي
جنس  Bolivinaقابل شناسایی است.
گسترش جغرافیایی و زمانی :ویتربو ( )9163این
گونه را از منطقه مکران با محدوده سنی اواسط
ميوسن پيشين تا پليوسن  /کواترنري گزارش نمود.
این گونه از برش دوبرادر با سن بوردیگالين
شناسایی شده است.

مشخصات :جنس دیواره از آهک هيالين و پوسته
طویل و باریک است .داراي  97تا  94جفت حجرات
دوردیفی و اندازه حجرات کوچک و تقریبا مثلثی و
به صورت مایل نسبت به هم قرار گرفتهاند .اندازه
حجرات آن بتدریج افزایش مییابند .داراي خط درز
مایل و مستقيم و سطح پوسته از خطوط طولی
ظریفی ) (Striaeپوشيده شده که تراکم و اندازه آنها
در بخش ابتدایی پوسته بيشتر است.

Genus: latibolivina Srinivasan , 1966
Latibolivina sp.
Pl.2, Fig.8

میدهند .دهانه یک بازشدگی عدسی شکل در
قاعده حجره آخر است.
گسترش جغرافیایی و زمانی :لوبليشن و تاپان
( )9111این جنس را با محدوده سنی ائوسن تا
هولوسن با گسترش جهانی گزارش کردند .این گونه
از برش دوبرادر با سن اکيتانين -بوردیگالين
شناسایی شده است.

مشخصات :پوسته کوچک ،پهن و تخم مرغی شکل
کشيده ،از سمت جوانب فشرده شده و پوسته نازک،
حاشيه پوسته تيز و زاویهدار ،حجرات پهن و کوتاه
و به صورت دو ردیفه آرایش یافتهاند .خط درزها با
تزئينات سطح که خطوط طولی نامنظم و برجسته
است پوشيده شده و به سختی دیده میشوند .این
خطوط در بخش ميانی پوسته ضخيمتر میباشند و
به هم متصل شده و حالت شبکهاي نامنظم را نشان

Superfamily: Buliminacea Jones, 1875
Family: Buliminidae Jones, 1875
Genus: Bulimina d’ Orbigny, 1826
Bulimina costata d’ Orbigny, 1826
Pl.2, Fig. 9
1826 Bulimina costata d’ Orbigny, p. 269, Nr. 1.
1846 Bulimina buchiana d’ Orbigny; p. 186, pl. 11, figs. 15- 18.
1969 Bulimina striata d’ Orbigny; Rogl, p. 84, pl. 5, figs. 7a, b.
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1984 Bulimina costata d’ Orbigny; Papp and Schmid , p. 72, pl. 63, figs. 1- 4.

برجسته طولی پوشيده شده است که این گونه را از
بقيه گونهها متمایز میکند.
گسترش جغرافیایی و زمانی :پات و اشميد ()9114
این گونه را با سن ميوسن از حوضه وین اتریش
گزارش کرده است .این گونه از برش مورد مطالعه
با سن اکيتانين شناسایی گردید.

مشخصات :پوسته فاقد پيچش و سه ردیفی ،دیواره
آهک هيالين ،شکل آن مخروطی نوک تيز ،سطح
آن به ویژه در بخش اوليه پوسته از ریبهاي طولی
برجستهاي پوشيده شده است.
نكته :بيشترین پهنا نسبت به طول در Bulimina
 costataاز نصف بيشتر و سطح آن با خطوط

Bullimina pyrula d’ Orbigny, 1846
Pl.2, Fig.10
1846 Bulimina pyrula d’ Orbigny, s.185, Taf. 11, fig. 13, 14.
1984 Bulimina pyrula d’ Orbigny; Papp and Schmid, p. 69, pl. 62, figs. 2- 4.

پهنا در این گونه و طویل و باریک بودن گونه
 B. elongataاست.
گسترش جغرافیایی و زمانی :پات و اشميد ()9114
این گونه را از حوضه وین اتریش باسن ميوسن
(بادنين) گزارش کردند .این گونه از برش دوبرادر با
سن اکيتانين -بوردیگالين شناسایی شده است.

مشخصات :پوسته سه ردیفه و تخممرغی شکل
کشيده ،حجرات در ابتداي رشد کشيده و استوانهاي
و همدیگر را در بر میگيرند .دهانه شامل یک باز-
شدگی در انتهاي حجره آخر است.
نكته :این گونه مانند گونه Bulimina elongata
فاقد تزیينات در سطح پوسته بوده و سطح آن صاف
است و تفاوتش با آن در نسبت تقریبا برابر طول به
Bullimina sp.
Pl. 2, Fig. 11

درزها عميق و خميده و سطح پوسته صاف و داراي
حواشی تقریبا گرد است .دهانه کشيده و در انتهاي
حجره آخر قرار دارد .با توجه به منابع در دسترس
این گونه قابل شناسایی نبوده و به صورت sp.
معرفی شد.

مشخصات :پوسته سه ردیفه و طول تقریبا دو برابر
پهناي آن است .پوسته در قاعده پهن و صاف و در
انتها و محل دهانه جمع شده است .در برش عرضی
دایرهاي تا بيضی است .حجرات بزرگ و اندازه آنها
به سمت راٌس پوسته به آرامی افزایش مییابد .خط

Family: Uvigerinidae Haeckel, 1894
Subfamily: Uvigerininae Haeckel, 1894
Genus: Uvigerina d’ Orbigny, 1826
Uvigerina molticostata Leroy,1963
Pl.2, Fig.12
1963 Uvigerina molticostata Leroy; Viterbo, pl. VI, fig. 13.

شکل ،طول آن بيش از سه برابر پهنا و حجرات

مشخصات :پوسته بزرگ و سه ردیفی و استوانهاي
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است.

تقریبا استوانهاي میباشند .داراي  5تا  6ردیف
حجرات سه ردیفه و سطح آنها با خطوط طولی
برجسته ) (Ribمستقيم پوشيده شده است .دهانه
در راس حجره انتهایی و روي یک گردن پهن و
دیواره از جنس آهک هيالين است.
نكته :این گونه با داشتن حجرات استوانهاي و
طویل بودن پوسته از بقيه گونهها قابل شناسایی

گسترش جغرافیایی و زمانی :ویتربو ( )9163این
گونه را از منطقه مکران و با محدوده سنی اواسط
ميوسن پيشين تا پليوسن گزارش نمود .این گونه
از برش دوبرادر با سن اکيتانين -بوردیگالين
شناسایی گردید.

Family: Reussellidae Cushman, 1933
Genus: Reussella Galloway, 1933
)Reussella spinulosa (Reuss
Pl.2, Fig.18
1850 Verneuilina spinulosa Reuss, p. 374.
1988 Reussella spinulosa (Reuss), Leoblich and Tappan, p.575, pl.576, figs. 9-12.

گسترش جغرافیایی و زمانی :این گونه توسط لوبليش
و تاپان ( )9164از ميوسن حوضه وین اتریش
گزارش شده است .در این مطالعه Reussella
 spinulosaاز برش دوبرادر با سن بوردیگالين
شناسایی گردید.

مشخصات :پوسته هرمی شکل ،طول پوسته تقریبا
دو برابر پهنا ،سه ردیفه و در برش عرض مثلثی،
حاشيه پوسته تيز و داراي خارهاي ظریف است.
اندازه حجرات به آرامی افزایش مییابد و خط درزها
مایل است .پوسته آهک هيالين و سطح آن صاف
میباشد .دهانه شکافی و در قاعده حجره آخر قرار
دارد.

Superfamily:Fursenkoinacea Loeblich and Tappan, 1961
Family:Fursenkoinidae Loeblich andTappan, 1961
Genus: Fursenkoina Loeblich andTappan, 1961
)Fursenkoina acuta )d’ Orbigny
Pl.2, Fig. 20
1846 polymorphina acuta d’ Orbigny, p. 234, pl. 13, figs. 4,5, pl. 14, figs. 5- 7
1848 Virgulina schreibersiana Czjzek, p. 147, pl. 13, figs. 18- 21.
1984 Fursenkoina acuta (d’ Orbigny); Papp and Schmid, p. 82, pl. 75, figs. 1- 6.
2002 Fursenkoina acuta (d’ Orbigny); Kaminski, Aksu, Box, Hiscott, Filipescu and AlSalameen, p. 191, pl. III. Figs. 11, 12.

گزارش نمودهاند .این گونه از برش دوبرادر با سن
اکيتانين -بوردیگالين شناسایی گردید.

مشخصات :پوسته بلند و باریک ،فاقد پيچش و
حجرات داراي آرایش دو ردیفه که به صورت
متناوب قرار گرفتهاند .پوسته آهک هيالين و دهانه
شعاعی در انتهاي حجره آخر قرار دارد.
گسترش جغرافیایی و زمانی :پات و اشميد ()9114
این گونه را با سن ميوسن از حوضه وین اتریش

بحث و نتایج
بررسی گسترش چينهشناسی فرامينيفرا بنتيک در
این مطالعه نشان میدهد که اکثر این جنس و
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در مقایسه این برش با بيوزوناسيون وید و همکاران
( )7199که مبناي کار در این مطالعه براي تعيين
سن است ،قاعده برش با آخرین حضور گونه
 Paragloborotalia kugleriمشخص کننده
شروع و مرز پایينی بيوزون  M2است و قبل ازآن
با توجه با داشتن رخداد مشخص کننده مرز باالیی
بيوزون هم ارز بيوزون  M1میباشد و تفکيک
بيوزون  M1aاز  M1bامکان پذیر نبوده به صورت
بيوزون کلی  M1در نظر گرفته میشود .همچنين
اولين حضور گونه  Globigerinoides trilobaاز
متراژ  71 /5متر و Globigerinoides
 primordiusاز  92متري از قاعده برش بيانگر سن
اکتيانين براي عضو  aسازند قم است .نبود و عدم
حضور گونه  Globigerinatella sp.که مرز
تفکيک کننده  M2- M3است مانع جدا کردن این
بيوزونها شده و از  19متري (نمونه  )DB- 94تا
 145متري ( )DB- 555که منطبق با آخرین حضور
گونه  Catapsydrax dissimilisاست ،هم ارز با
بيوزون  M2- M3در نظر گرفته شد .آخرین
حضور  Catapsydrax dissimilisمرز پایينی و
شروع بيوزون  M4aمیباشد .اما رخداد جدا کننده
 M4aاز  M4bوجود ندارد و از این افق در نمونه
 DB-555تا انتهاي برش بيوزون  M4aمیباشد .زیرا
نبود رخداد مشخص کننده مرز باالیی این بيوزون
که اولين حضور گونه  Fohsella birnageaeمی-
باشد و همچنين نبود اولين حضور sicana
 Preaorbulinaمنجر به این نتيجهگيري میشود
که بخش انتهاي برش هم ارز بيوزون  M4aمیباشد
و فسيلهاي همراه مانند Globorotalia
Globorotalia
 archeomenardiو
bisphericus
و
praescitula
 Globigerinoidesسن بوردیگالين را براي راس
سازند قم در برش دوبرادر نشان میدهند.

گونهها داراي گسترش چينهشناسی وسيع در طول
این برش بوده و از زمان اکيتانين تا بوردیگالين
حضور دارند .بر اساس فرامينيفرا پالنکتيک و
بيوزوناسيون مربوط به آنها در وید و همکاران
( )7199مشخص شد که تنها جنس و گونههاي
Bulimina costata, Dentalina inornata,

محدود به زمان اکيتانين و جنس و گونههاي
Bolivina plicatella, Bolivina striatula,
Bolivina suteri, Fursenkoina acuta,
Dentalina antennula, Bulimina sp.,
Dentalina brevis, Globulina sp. cf. G.
spinusa , Nodosaria guttifera, Nodosaria
raphanistrum, Reussella spinulosa,
 Uvigerina pygmoides, Lagena laevis.در

محدوده زمانی بوردیگالين قرار دارند و بقيه گونهها
در محدوده سنی اکيتانين – بوردیگالين قراردارند
(شکل  5و  .)6براي تعيين سن برش چينهشناسی
دوبرادر استناد به فرامينيفرهاي بنتيک با توجه به
محدودههاي چينهشناسی گسترده آنها از دقت کار
کاسته و امکان معرفی بيوزون را براي این نهشتهها
دشوار میکند ،در نتيجه همان گونه که اشاره شد
براي رفع این مشکل براي بيوزوناسيون و تعيين
سن از فرامينيفراي پالنکتيک شاخص این برش
استفاده گردید .به طوري که حضور گونههاي
Globigerinoides
triloba,
شاخص
 Globigerinoides primordiusدر عضو  aو
گونههاي  Globorotalia sp., Ammonia sp.و
نبود گونههاي شاخص زمان اليگوسن در این عضو
سن قاعده این برش را اکيتانين تعيين مینماید .در
عضو  eاولين حضور گونه preascitula
 Globortaliaو حضور گونههاي
 Globorotalia archeomenardiو گونه
 Globigerinoides bisphericusمشخص
کننده زمان بوردیگالين است .بيوزوناسيون این
نهشتهها بر اساس مطالعه وید و همکاران ()7199
انجام شده است.

931

پژوهشهاي دانش زمين ،سال هفتم ،شماره  ،72پایيز  ،9315صفحات 941 ..............................................941-976

شکل  :5گسترش چينهشناسی فرامينيفراي بنتيک هيالين غير پيچشی و پالنکتيک شاخص برش چينهشناسی دوبرادر.
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شکل  :6گسترش چينهشناسی فرامينيفراي بنتيک هيالين غير پيچشی در محدوه زمانی اکيتانين و بوردیگالين.
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Nodosaria raphanistrum, Lagena laevis,
Reussella spinulosa, Bolivina striatula,
Bolivina suteri,
Fursenkoina acuta,
Globulina sp. cf. G. spinusa, Nodosaria
guttifera, Dentalina antennula
)M2-M3(بيوزون
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Plates Descriptions:
Plate 1:
Scale bar = Micron
Fig. 1, Dentalina antennula d' Orbigny, 1846, Sample No. DB- 374, Lateral view; Fig. 2,
Dentalina brevis d' Orbigny, 1846, Sample No. DB- 544 , Lateral view; Fig. 3, Dentalina
elegans d' Orbigny, 1846, Sample No. DB- 581, Lateral view; Fig. 4, Dentalina inornata d'
Orbigny, 1846, Sample No. DB-251, Lateral view; Fig. 5, Nodosaria affinis Reuss, 1845,
Sample No. DB- 347, Lateral view; Fig. 6, Nodosaria badenesis d' Orbigny, 1846, Sample
No. DB-83, Lateral view; Fig. 7, Nodosaria guttifera (d' Orbigny), Sample No. DB- 49,
Lateral view; Fig. 8, Nodosaria raphanistrum (Linne), Sample No. DO- 130, Lateral view;
Fig. 9, Nodosaria sp. ,Sample No. DB- 365, Lateral view;
Fig. 10, Amphicoryna sp.,
Sample No. DB- 342, Lateral view; Fig. 11, Lagena laevis (Montagu), Sample No. DB- 363,
Lateral, view; Fig. 12, Lagena reticulata- striata Mohsenul Haque, 1956, Sample No. DB325, Lateral view; Fig. 13, Lagena simplex (Reuss),Sample No. DB- 63, Lateral view; Fig.
14: Lagena striata (d' Orbigny), Sample No. DB- 251 : Lateral view; Fig. 15: Lagena
substriata Williamson, 1848, Sample No. DB- 346; Fig. 16, Globulina gibba d' Orbigny,
1846, Sample No. DB-56, Lateral view; Fig. 17, Globulina sp.cf. G. spinusa d' Orbigny,
1846, Sample No. DB- 507, Lateral view; Fig. 18, Guttulina commonis d' Orbigny, 1825,
Sample No. DB- 55, Lateral view; Fig. 19,Glandulina ovula d' Orbigny, 1839, Sample No.
DB- 63, Lateral view.
Plate 2:
Scale bar = Micron
Fig. 1, Bolivina antique d’ Orbigny, 1846, Sample No. DB- 63, Lateral view; Fig. 2, Bolivina
catanensis Seguenza, 1862, Sample No. DB- 64, Lateral view; Fig. 3, Bolivina mexicana
Cushman, 1927, Sample No. DB- 90, Lateral view; Fig. 4, Bolivina plicatella Cushman,
1930, Sample No. DB – 594, Lateral view; Fig. 5, Bolivina scalprata miocenica Macfadyen,
1930, Sample No. DB- 66, Lateral view; Fig. 6, Bolivina striatula Cushman, 1922, Sample
No. DB- 489, Lateral view; Fig. 7, Bolivina suteri Cushman & Renz, 1941, Sample No. DB482, Lateral view; Fig. 8, Latibolivina sp.,5: Sample No. DB- 56, Lateral view; Fig. 9,
Bullimina costata d’ Orbigny, 1826, 9: Sample No. DB- 60, Lateral view; Fig. 10, Bullimina
pyrula d’ Orbigny, 1846, Sample No. DB- 66, Lateral view; Fig. 11, Bullimina sp. ,Sample
No. DB- 573, Lateral view; Fig. 12, Uvigerina molticostata Leroy, Sample No. DB- 80,
Lateral view; Fig. 13, Uvigerina pygmoides d' Orbigny, 1865, Sample No.
DB – 573,
Lateral view; Figs. 14: Uvigerina semiornata d' Orbigny, 1865, Sample No. DB- 63
: Lateral view; Figs. 15-17: Uvigerina spp.,15: Sample No. DB- 589, 16: Sample No. DB- 556,
17: Sample No. DB- 69, Lateral view; Fig.18, Reussella spinulosa (Reuss), Sample No. DB477, Lateral view.; Fig.19, Reussella sp., Sample No. DB- 59, Lateral view; Fig. 20,
Fursenkoina acuta (d ’Orbigny), Sample No. DB- 336, Lateral view.
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