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)a.asadi156@yahoo.com( نویسنده ي عهده  دار مکاتبات *

بایوزوناسیون سازند کژدمی بر  مبنای آمونیت ها در تنگ ماغر )شما ل غرب بهبهان(

مديريت اکتشاف شرکت  هوشنگ دشتبان،      پژوهشکده ي علوم زمین  محمودرضا مجیدی فر،      دانشگاه پیام نور  اکرم اسدی*، 
ملی نفت ايران  

ســازند کژدمــی )آلبین-ســنومانین زیریــن( یکــی از واحدهــای ســنگی گــروه بنگســتان اســت کــه در 
ــر  ــی در تنگ ماغ ــازند کژدم ــترش دارد. س ــران گس ــرب ای ــوب و جنوب غ ــرس، جن ــه ی زاگ حوض
ــا  ــره ب ــی از شــیل های خاکســتری تی ــر دارد و از نظــر سنگ شناســی شــامل تناوب ــتبرای 209/6 مت س
ــتری  ــیل های خاکس ــاوب ش ــن، تن ــای زیری ــه در بخش ه ــیلی ضخیم الی ــی و ش ــنگ آهک مارن س
ــتری  ــیل های خاکس ــی از ش ــی و تناوب ــش میان ــگ در بخ ــه ای کرم رن ــیلی و ماس ــای ش ــا آهک ه ب
ــان  ــا ســازند های داری ــب ب ــی آن به ترتی ــن و باالی ــری زیری ــی اســت. هم ب و آهکــی در بخــش باالی
ــه  ــق ب ــه متعل ــد ک ــع آوری ش ــت جم ــه آمونی ــه 53 نمون ــن مطالع ــت. در ای ــته اس ــروک پیوس و س
 ،Acanthoplitinae زیرخانــواده ی  یــک  و   Dovilleiceratidae و   Hoplitidae خانــواده ی  دو 
ــه ی  ــوزون و دو زیر ناحی ــوان دو بای ــا می ت ــاس آنه ــر اس ــه ب ــت ک ــه اس ــار گون ــس و چه ــت جن هش
 Parahoplites melchioris Zone, Douvilleiceras mammillatum Zone, Hystroceras آمونیتــی 
ــه ی  ــا مطالع ــن ب ــخیص  داد. همچنی orbignyi subzone, Dipoloceracs cristatum subzone را تش
 Hedbergella ــی ــا نواح ــاس آنه ــر اس ــه ب ــد ک ــایی ش ــه شناس ــس و ده گون ــه جن ــیل ها، ن میکروفس
 assemblage zone, Globigerinelloides algerianus Total range Zone, Favusella washitensis
assemblage zone and Oligostegina facies zone قابل شناســایی هســتند. بــر اســاس مطالعــه ی 
آمونیت هــا و فرامینفر هــا، در بــرش تنگ ماغــر بــرای ســازند کژدمــی ســّن آپســین پیشــین تــا آلبیــن 

ــود. ــنهاد می ش ــین پیش پس

از  یکـی  هیدروکربـن  تولیـد  در  پتانسـیلش  به دلیـل  کژدمـی  سـازند 
سـازند های مهـم نفتـی حوضـه ی زاگـرس و جنوب غـرب ایـران اسـت 
کـه از همیـن رو همـواره مطالعـه ی آن از اهمیت خاصی برخـوردار بوده 
اسـت. در مطالعات دیرینه شناسـی، چینه شناسـی و تعیین سـّن سازندهای 
دوران دوم زمین شناسـی، نواحـی آمونیتـی نقـش مهمـی دارنـد. بنابراین 
در مطالعـه ی سـازند کژدمـی در بـرش تنگ ماغـر )یال جنوبـی تاقدیس 
آمونیت هـا  دقیـق  مطالعـه ی  و  شناسـایی  شـده  تـالش  نیـز  بنگسـتان( 
از  همچنیـن  گـردد.  انجـام  مربوطـه  بایوزون هـای  شـدن  مشـخص  و 
میکروفسـیل ها جهـت بررسـی و شناسـایی بایوزون هـای سـازند کژدمی 
کمـک گرفتـه  شـده تـا شـاید بـا اسـتفاده و مقایسـه ی آنهـا بـه نتایـج 
 KT ،جدیدتـری دسـت یابیـم. الزم به ذکـر اسـت کـه در مقالـه ی حاضر
به معنـی کژدمـی تنگ ماغـر، N به معنـی شـماره ی نمونـه ی آمونیت هـا و 

میکروفسیل هاسـت. به معنـی شـماره ی الیـه ی   Bed T

1- تاریخچه ی مطالعات
از جملـه مهم تریـن مطالعاتـی کـه در جنـوب و جنوب غرب ایـران روی 
آمونیت هـای سـازند کژدمـی انجـام شـده می تـوان بـه مـوارد زیر اشـاره 

کرد:
و  فـارس  مناطـق  در  کژدمـی  سـازند  مطالعـه ی  در   ]1[  Collignon

Knemiceras syricum, K. iraniense, K. kazh- یخوزسـتان گونه هـا
dumiense, K. compressum, K. persicum, Parengonoceras el-

egans, P. duplicatum, P. zagrosiense  را گـزارش کـرده امـا به دلیـل 
نداشـتن داده هـای واضح از پراکندگی نسـبی چینه شناسـی ایـن گونه ها، 
تنهـا بـا اسـتناد بـه گـزارش  James & Wynd ]2[ سـّن سـازند کژدمی را 
آلبیـن یـا سـنومانین پیشـنهاد کرده  اسـت. وی عالوه بر آمونیت ها، سـایر 
را  اربیتولین هـا  و  از جملـه دوکفه ای هـا، گاسـتروپود  ها  ماکروفسـیل ها 
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نیـز مطالعـه کرده اسـت.
کنـدی و همـکاران ]3[ آمونیت هـای سـازند کژدمـی در جنـوب ایـران 
Knemiceras persi-  را مطالعـه کرده انـد. او در ایـن مطالعـه گونه هـای

 cum, K. dubertreti, Tegoceras camatteanum, Lyelliceras lyelli
را مشـخص نمـوده و بـر پایـه ی آنهـا در برش هـای مـورد مطالعـه، سـّن 

سـازند کژدمـی را آلبیـن درنظـر گرفته اسـت.
برش هـای  ایـران و در  را در جنوب غـرب  ]4[ سـازند کژدمـی   Bulot
کـوه بنگسـتان، کـوه فهلیـان، کـوه خورمـوج، کـوه عسـلویه و کوه گچ 
مطالعـه کـرده اسـت. وی در ایـن مطالعـه جنس هـا و گونه هـای مختلف 
آمونیت هـا را مشـخص نمـوده و سـّن سـازند کژدمـی را آپسـین-آلبین 

معرفـی کرده اسـت.
به صـورت خیلـی  ناظـری تهـرودی و همـکاران ]5[ در مقالـه ی خـود 
کلـی، خـط درز آمونیت هـای کژدمی را در شمال شـرق شـیراز بررسـی 
و بـه تغییـرات خط درز هـای آمونیت هـا در طول زمان آلبیـن و همچنین 
مرتبـط بـودن حوضـه ی زاگـرس بـا حوضه های رسـوبی مناطـق اروپای 

غربـی در زمـان آلبیـن اشـاره کرده اند.
و  بایواسـتراتیگرافی  خـود  دکتـری  رسـاله ی  در   ]6[ شـادان  کامیابـی 
لیتواسـتراتیگرافی سـازند کژدمـی را در شـمال ناحیـه ی ایـذه بررسـی 
سـّن  فرامینفر هـا  مطالعـه ی  بـر  اسـاس  تنگ ماغـر  بـرش  در  کـرده، 
سـازند کژدمـی را آپسـین-آلبین معرفـی نمـوده و بـر پایـه ی مطالعـات 
چینه شناسـی مـرز زیریـن سـازند کژدمی بـا سـازند داریان و مـرز باالیی 

سـازند کژدمـی بـا سـازند سـروک را پیوسـته عنـوان کـرده اسـت.

2- اهداف مطالعه
محققـان مختلـف سـازند کژدمـی را در نقـاط مختلـف زاگـرس مطالعه 
نمـوده و اغلـب آنهـا سـّن آلبین-سـنومانین زیریـن را بـرای ایـن سـازند 
پیشـنهاد کرده انـد ]7[. هـدف ایـن مطالعـه بررسـی چینه نگاری زیسـتی، 
و  میکروفسـیل ها  و  آمونیتـی  فونـای  پایـه ی  بـر   بایوزوناسـیون  ارائـه ی 
مقایسـه ی بایوزون هـای آمونیت هـا و میکروفسـیل ها جهـت تعییـن سـّن 
دقیق تـر نسـبت بـه مطالعـات قبلـی سـازند کژدمـی در تنگ ماغـر اسـت.

3- موقعیت جغرافیایی و زمین شناسی برش تنگ ماغر
3-1- موقعیت جغرافیایی

بـرش مـورد مطالعـه در یـال جنوبـی طاقدیـس کـوه بنگسـتان )بـا رونـد 
شـمال غرب  کیلومتـری   45 فاصلـه ی  در  شمال غرب-جنوب شـرق(، 
شهرسـتان بهبهـان و 10 کیلومتـری شـهر کوچـک لیـکک واقـع شـده 
اسـت. قاعـده ی بـرش مختصـات ˝N 31˚01 '584 و ˝E 50˚07 '19 و 

نسـبت بـه سـطح دریـا ارتفـاع 1560 متـر دارد )شـکل های-2و1(.

3-2- چینه شناسی برش مورد مطالعه
در بــرش تنگ ماغــر 209/6 متــر از توالــی ســازندهای داریــان، کژدمــی 
ــر  ــه 11/6 مت ــد ک ــه ش ــرداری و مطالع ــری، نمونه ب ــروک اندازه گی و س
ــازند  ــه س ــوط ب ــر آن مرب ــان، 192 مت ــازند داری ــه رأس س ــق ب آن متعل
کژدمــی و 6 متــر آن متعلــق بــه قاعــده ی ســازند ســروک اســت. 
سنگ شناســی بخــش رأســی ســازند داریــان شــامل ســنگ آهک 
ــگ  ــن و رن ــوه ای روش ــا قه ــرم ت ــری ک ــگ ظاه ــا رن ــه ب ــط الی متوس
ــه ای،  ــات دوکف ــاوی قطع ــه ح ــت ک ــتری اس ــوازده ی خاکس ــطح ه س
بازوپــا و خارپوســت می باشــد. بــر  اســاس سنگ شناســی در ایــن بــرش 
ــش  ــه بخ ــرد ک ــیم ک ــش تقس ــه بخ ــه س ــی را ب ــازند کژدم ــوان س می ت
ــاد و  ــت زی ــا ضخام ــره ب ــتری تی ــیل های خاکس ــامل ش ــاً ش اول عمدت
ــاوب  ــامل تن ــش دوم ش ــه، بخ ــیلی ضخیم الی ــی و ش ــنگ آهک مارن س
شــیل های خاکســتری بــا آهک هــای شــیلی و ماســه ای کرم رنــگ 
و بخــش باالیــی شــامل تناوبــی از شــیل های متوســط الیه به رنــگ 
خاکســتری و آهک هــای متوســط الیه ی کرم رنــگ اســت. در ایــن 
ــنگ آهک  ــامل س ــروک ش ــازند س ــده ی س ــی قاع ــرش سنگ شناس ب
تغییــر  وجــود  بــا  اســت.  قهــوه ای  تــا  کــرم  به رنــگ  ضخیم الیــه 

نمای كلی برش چینه شناسی تنگ ماغر2
ــرش 3 ــی در ب ــازند كژدم ــی س ــتون سنگ چینه شناس س

تنگ ماغــر
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ــارن  ــیل و م ــه ش ــان ب ــازند داری ــک در س ــخص آه ــی مش سنگ شناس
ــی و  ــطوح فرسایش ــاهده ی س ــدم مش ــل ع ــی و به دلی ــازند کژدم در س
نیــز عــدم وجــود گلوکونیــت و اکســید آهــن در ایــن بــرش، هم بــری 
ــه  ــان پیوســته درنظــر گرفت ــا ســازند  های داری ــن ســازند کژدمــی ب زیری
ــز پیوســته اســت و  ــا ســازند ســروک نی ــری باالیــی آن ب می شــود. هم ب

ــکل-3(. ــتیم )ش ــرو هس ــاره روب ــدن رخس ــق ش ــا کم عم ــط ب فق

4- بایوزوناسیون سازند کژدمی در برش تنگ ماغر
در بـرش تنگ ماغـر بـا مطالعـه ی 53 فسـیل آمونیـت و 30 مقطـع نـازک 
 Hoplitidae تهیـه شـده جهـت مطالعـه ی میکروفسـیل ها، دو خانـواده ی
ده   ،Acanthoplitinae زیرخانـواده ی  یـک   ،Dovilleiceratidae و 
جنـس و چهـار گونـه از آمونیت هـا و نه جنـس و ده گونـه از فرامینفرها 
شناسـایی شـد کـه بـر اسـاس آنهـا، دو ناحیـه )Zone( و دو زیرناحیـه 
assem-( بـرای آمونیت هـا، و دو ناحیـه ی زیسـتی تجمعـی )subzone(

blage Zone(، یـک ناحیـه ی رخسـاره ای )facies zone( و یک ناحیه ی 
زیسـتی محـدوده ی حضـور )Total Zone( بـرای میکروفسـیل ها معرفی 

گردید.
جهـت مشـخص کـردن بایوزون هـا در بـرش تنگ ماغـر، از جدیدتریـن 
و  ]10و9و4[  کرتاسـه  آمونیت هـای  اسـتاندارد  جهانـی  ناحیه بنـدی 
همچنیـن بایوزون هـای محلـی و بایوزون هـا James & Wynd  ]2[ بـرای 

میکروفسـیل ها اسـتفاده شـده اسـت.
در ادامـه بایوزوناسـیون سـازند های مطالعـه شـده )به خصـوص سـازند 

کژدمـی( بـه تفصیـل ارائـه و توضیـح داده می شـود.

4-1- رأس سازند داریان
ــامل  ــده ش ــاهده  ش ــتی مش ــه ی زیس ــان، مجموع ــازند داری در رأس س
 Hedbergella excels, Hedbergella praetrocoeidea, ــیل های میکروفس
 Hedbergella trochoidea, Hedbergella infracretacea, Choffatella
decipiens, Globigerinelloides aptieasis, Lenticulina sp., Mars-

sonella sp. اســت.
Hedbergel- می تــوان  بــاال  فســیل های  مجموعــه ی  اســاس   بــر  

ــازند  ــرای رأس س ــین را ب ــین پیش ــّن آپس ــه س la assemblage zone ب
ــا ظهــور  ــق ب ــوزون منطب ــن بای ــن ای ــرز زیری ــت. م ــان درنظــر  گرف داری
ــق  ــی آن منطب ــرز باالی ــس Hedbergella و م ــف جن ــای مختل گونه ه
ــت.  ــه ی Globigerinelloides algerianus اس ــن حضــور گون ــا اولی ب
ــامل  ــان را ش ــازند داری ــت رأس س ــر از ضخام ــوزون 11/6 مت ــن بای ای

می شــود.

4-2- سازند کژدمی
ــه شــرح  ــوان ب ــا و میکروفســیل ها، می ت ــه ی آمونیت ه ــر  اســاس مطالع ب
ــی  ــازند کژدم ــرای س ــین را ب ــن پس ــا آلبی ــین ت ــین پیش ــّن آپس ــر س زی

ــت. درنظــر گرف

الف( آپسین پیشین
مجموعـه ی زیسـتی مشـاهده شـده در قاعـده ی سـازند کژدمـی شـامل 
Hedbergella excels, Hedbergella praetrocoei-  میکروفسـیل های
dea, Hedbergella trochoidea, Hedbergella infracretacea  اسـت. 
 Hedbergella assemblage بر اسـاس این مجموعـه ی زیسـتی می تـوان
zone بـه  سـّن آپسـین پیشـین را بـرای ضخامـت مطالعـه شـده در نظـر 
 گرفـت. ایـن بایـوزون از ضخامـت صفـر تـا 10/5 متری قاعده ی سـازند 

کژدمـی را شـامل می شـود. ایـن بخـش فاقـد فسـیل آمونیت اسـت.

ب( آپسین پسین
Parahoplites cf. melchioris, No- ایـن بخـش شـامل  آمونیت هـای 

laniceras sp., Acanthohoplites sp., Hysteroceras sp. اسـت کـه 
 Parahoplites melchioris بـر اسـاس ایـن مجموعـه، ناحیـه ی جهانـی
Zone بـرای ایـن بخـش در نظـر گرفتـه می شـود. ایـن ناحیـه ناحیـه ای 
 Parahoplites melchioris گونـه ی  حضـور  بـا  کـه  اسـت  جهانـی 
مشـخص می شـود و سـّن آن آپسین پسـین می باشـد ]11و10[. این ناحیه 

شـامل سـازند کژدمـی از ضخامـت 10/5 تـا 57 متـری اسـت.
در این بخش از سـازند کژدمی، میکروفسـیل های مشـاهده شـده شـامل 
Hedberglla infracretacea, Globigerinelloides algerianus, Glo-

  bigerinelloides aptiensis, Globigerinelloides cf. ferreolensis
Glo-  اسـت کـه بر اسـاس اولیـن و آخریـن محـدوده ی حضور گونـه ی
Globigerinelloides algeri- می تـوان   ،bigerinelloides algerianus

anus Total range Zone را بـرای ایـن بخـش درنظـر  گرفـت.
Globiige-  مـرز زیریـن ایـن بایـوزون منطبـق بـا اولیـن ظهـور گونـه ی

rinelloides algerianus و مـرز باالیـی آن بـا از بین رفتـن ایـن گونـه 
مشـخص اسـت. سـّن آن آپسـین پسـین اسـت و از 10/5 متری قاعده ی 
سـازند کژدمـی شـروع شـده و در ضخامـت 13/5 متـری ایـن سـازند به 

انتهـا می رسـد.

ج( آلبین پیشین
 Knemiceras sp., Douvilleiceras  آمونیت هـای مشـاهده شـده شـامل
mammillatum اسـت کـه بـر اسـاس ایـن آمونیت ها، می تـوان ناحیه ی 
جهانـی Douvilleiceras mammillatum Zone را بـرای ایـن بخش از 
سـازند کژدمـی در نظـر گرفت. این ناحیـه ناحیه ای جهانی اسـت و روی 
ناحیـه ی Leymeriella tardefurcata قـرار دارد. ایـن ناحیـه همچنیـن 
مشـخص کننـده ی انتهـای آلبیـن پیشـین اسـت و از ضخامـت 81 متـری 
سـازند کژدمـی شـروع شـده و در ضخامـت 148/23 متـری ایـن سـازند 

بـه انتها می رسـد.

د( آلبین میانی
 Hystroceras orbignyi , Mirapeliaآمونیت های مشـاهده شـده شـامل
Hystro- اسـت کـه بـر  اسـاس حضـور گونـه ی .sp., Knemiceras sp
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 Hystroceras orbignyi Subzone زیر ناحیـه ی جهاني ceras orbignyi
بـه سـّن آلبیـن میانـی مشـخص می شـود ]12[ و از ضخامـت 148/23 
متـری سـازند کژدمـی شـروع شـده و در ضخامـت 168/25 متـری ایـن 

سـازند بـه انتها می رسـد.
در این بخش از سـازند کژدمی، میکروفسـیل های مشـاهده شـده شـامل
اسـاس  بـر  کـه  اسـت    Favusella washitensis, Colomiella recta
 Favusella washitensis، Favusella washitensis گونـه ی  حضـور 
assemblage zone مشـخص می شـود. ایـن ناحیـه بخشـی از ناحیـه ی 
جهانـی Ticinella primula در آلبیـن اسـت کـه مـرز زیریـن آن منطبق 
بـا اولیـن حضـور Favusella washitensis می باشـد و مـرز باالیـی آن 
مشـخص   Venezoliceras venezolanum گونـه ی  حضـور  اولیـن  بـا 
می گـردد. سـّن آن آلبیـن میانـی تـا آلبیـن پسـین اسـت و از ضخامـت 
148/23 متـری سـازند کژدمـی شـروع شـده و در ضخامـت 192 متـری 

ایـن سـازند بـه انتهـا می رسـد.

هـ( آلبین پسین
 Venezoliceras venezolanum, شـامل  شـده  مشـاهده  آمونیت هـای 
Venezoliceras sp., Knemiceras sp. اسـت. در ایـن بـرش در بخـش 
باالیـی سـازند کژدمـی، جنـس و گونه هـای Venezoliceras بـه تعـداد 
زیـادی وجـود دارد. حضـور ایـن جنـس مشـخص کننـده ی زیرناحیه ی 
Mor- مربـوط بـه ناحیـه ی Dipoloceras cristatum subzone  جهانـی
toniceras inflatum Zone اسـت کـه نشـان دهنده ی سـّن آلبیـن پسـین 
می باشـد ]4[ و از ضخامـت 168/25 متـری سـازند کژدمی شـروع شـده 

و در ضخامـت 192 متـری ایـن سـازند بـه انتهـا می رسـد.

4-3- سازند سروک
مجموعه ی میکروفسـیل های مشـاهده شـده در قاعده ی سـازند سـروک 
 Oligosteginids, Hemicyclammina sigali, Epistomminaشـامل
sp., Calciphaerulla innominate  اســـت کـه بـر اســـاس حضـــور 
Oliosteginid هـا در این بخش، می تـوانOligostegina facies zone  را 

بـرای ایـن بخـش درنظـر گرفت.
مرز زیرین این ناحـیه با ظهور  Oligostegina از قاعده ی سازند سروک 
شروع شده و مرز باالیی آن در ادامه ی ضخامت سازند سروک است که 
خارج از محدوده ی این مطالعه می باشد. سّن آن نیز انتهای آلبین پسین 
قاعده ی سازند  متری  تا 6  از ضخامت صفر  ابتدای سنومانین است و  تا 
سروک را شامل می شود. Oligosteginid از رخساره های شاخص انتهای 
در  سروک  سازند  قاعده ی  سنگ آهک های  شروع  و  کژدمی  سازند 
خوزستان است و می توان به وجود این رخساره در تنگ سروک )کوه 

بنگستان( و تنگ گورگدا )کوه میش، شمال گچساران( اشاره کرد ]7[.

نتیجه گیری
 در برش تنگ ماغر، 209/6 متر از توالی رسوبات مطالعه شد که 11/6 

ستون زیست چینه ای سازند كژدمی در برش تنگ ماغر4

5
  Fig. a. Parahoplites melchioris )KT - N1), X1
  Fig. b. Hysteroceras sp. )KT - N3), X1 
  Fig. c. Venezoliceras sp. )KT - N10), X1 
  Fig. d. Nolaniceras sp. )KT - N5), X1  
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متر آن متعلق به رأس سازند داریان، 192 متر آن مربوط به سازند کژدمی 
و 6 متر آن متعلق به قاعده ی سازند سروک است. در این برش به دلیل 
عدم مشاهده ی سطوح فرسایشی، هم بری زیرین و باالیی سازند کژدمی 
به صورت  آهن  اکسید  و  گلوکونیت  سروک  و  داریان  سازند های  با 

پیوسته است.
  بـر اسـاس مطالعـه ی آمونیت هـا و میکروفسـیل های برش چینه شناسـی 
 )subzone) زیر ناحیـه ی  زیسـتی  دو  و   )Zone( ناحیـه  دو  تنگ ماغـر، 
 Parahoplitees melchoris Zone, Douvilleiceras mammillatum
 Zone,Hystroceras orbignyi subzone, Dipoloceras cristatum
 assemblage( بـرای آمونیت هـا و دو ناحیه ی زیسـتی تجمعی  subzone
Zone(، یـک ناحیـه ی رخسـاره )facies Zone( و یـک ناحیه ی زیسـتی 
 Hedbergella assemblage شـامل )Total Zone( محـدوده ی حضـور
 Zone, Globigerinelloides algerianus Total range Zone, Favusella
washitensis assemblage zone, Oligostegina facies Zone  بـرای 

میکروفسـیل ها مشـخص شد.
 بــا توجــه بــه نواحــی زیســتی بــاال، ســّن رأس ســازند داریــان آپســین 
ــن پســین و ســّن  ــا آلبی ــی آپســین پیشــین ت پیشــین، ســّن ســازند کژدم
پیشــین  پسین-ســنومانین  آلبیــن  بــرش  ایــن  در  قاعــده ی ســروک 

می گــردد. پیشــنهاد 
6

  Figs. a, b. Acanthoplites sp. )KT - N8), X1
  Fig. c. Mirapelia sp. )KT - N1), X1
  Fig. d. Venezoliceras venezolanum )KT7- N4), X1
  Fig. e. Venezoliceras sp. )KT - N10), X1 

7

Fig. a.Venezoliceras sp. )KT- N9), X1
Fig. b. Hysteroceras orbignyi )KT - N12), X1 
Fig. c. Dovilleceras mammillatum )KT - N5), X1
Fig. d. Dovilleceras sp. )KT - N5), X1

8

Fig. 1. Epistommina sp. )Bed T1) 
Fig. 2. Colomiella recta Bonet, 1956 )Bed T1)
Figs. 3, 4. Hedbergella sp. )Bed T13)
Figs. 5, 6. Hedbergella infracretacea )Bed T13)
Fig. 7. Hemicyclammina sigali )Bed T18)
Fig. 8. Calcisphaerulla innominate )Bed T18)
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9

Figs. 1, 2. Hedbergella trocoides )Bed T1 – T2)
Fig. 3. Hedbergella praetrocoeidea )Bed T1)
Fig. 4. Hedbergella sp. )Bed T1 - T2) 
Fig. 5. Choffatella decipiens )Bed T2)
Fig. 6. Marssonella sp. )Bed T4)      
Figs. 7, 8. Hedbergella excels )Bed T13

10

       Fig. 1. Lenticulina sp. )Bed.T4)
       Fig. 2. Globigerinelloid algerianus )Bed T13)
       Figs. 3, 4. Hedbergella infracretacea )Bed T13)
       Figs.5, 6. Globigerinelloid aptiensis )Bed T13)
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