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چکيده
 در این مطالعه مغزه ای به طول 10/5 متر از آب های کم ژرفای ساحلی در منطقه بندرعباس )در محدوده بندر شهيد رجایي( بر پایه نانوپالنکتون هاي آهکي مورد مطالعه قرار گرفت. 52 
نمونه رسوبي از مغزه یادشده انتخاب شد و پس از آماده سازي، مورد مطالعه ميکروسکوپي و عکس برداري قرار گرفت. 21 جنس و 35 گونه براي اولين بار از منطقه مورد مطالعه معرفي شد. 
در مغزه یادشده نانوفسيل هایي چون Emiliania huxleyi و Gephyrocapsa oceanica گونه هاي چيره بودند که بر پایه حضور فراوان این گونه ها مي توان نتيجه گرفت که حوضه خليج 

فارس یک دریاي حاشيه اي است که در عرض هاي جغرافيایي پایين و مناطق کم ژرفا تشکيل شده است و فراوانی نانوپالنکتون ها در آن باالست.

کليدواژهها: نانوپالنکتون هاي آهکي، هولوسن، خليج فارس، بندر شهيد رجایي
E-mail: Hadavi231@yahoo.com  نويسندهمسئول: فاطمه هادوی*

نانوپالنکتونهايآهکيدررسوباتهولوسنخليجفارس)بندرشهيدرجايي(
اکرمپوراسماعيل1،فاطمههادوي2*وراضيهلک3

1 دانشجوی دکتری، گروه زمین شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

2 استاد، گروه زمین شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران
3 استادیار، پژوهشکده علوم زمین، سازمان زمین شناسي و اکتشافات معدني کشور، تهران، ایران

تاریخ دریافت: 1389/07/27              تاریخ پذیرش: 1390/06/26

تابستان 92، سال بیست و دوم، شماره 88، صفحه 111 تا 120

1-مقدمه
حوضه خليج فارس امروزي یک فرورفتگي زمين ساختی نامتقارن با درازاي تقریبي 
1000 متر است که شيب کمتر آن در بخش عربي و شيب بيشتر آن در بخش ایراني 
است )Kassler, 1971(.  خليج فارس در شمالي  ترین بخش صفحه عربي تشکيل شده 
است و در طول 24 تا 30 درجه شمالي و عرض 48 تا 56 درجه خاوری قرار دارد. در 
خاور این حوضه دریــاي عمان قرار دارد و تنگه هرمز این دو دریا را از یکدیگر جدا 

ميکند. با این وجود تبادل و چرخش آب ميان دو دریاي یادشده صورت مي گيرد.  
     نانوپالنکتون هاي آهکي با وجود اندازه کوچکشان به صورت فسيل در رسوبات و 
اقيانوس هاي امروزي به تعداد چشم گيري حضور دارند و از آنجا که از فالت قاره تا اقيانوس 
ژرف گسترش دارند، برای تطابق ميان قاره اي و ميان اقيانوسي رسوبات مورد استفاده قرار 
مي گيرند. این موجودات به طور ویژه پالنکتونيک دریایي هستند و در اقيانوس هاي 
پراکنده اند. مردابی )الگوني(  و  به ساحل  نزدیک  تا محيط  پالژیک  باز، محيط هاي 

گویا  شاخص هایي  هستند  آهکي  نانوپالنکتون هاي  جزو  که  کوکوليتوفورها       
با  زیبا  موجوداتي  که  این  بر  افزون  گروه  این  هستند،  محيطي  شرایط  تعيين  برای 
ریخت شناسی بسيار متنوع هستند، در مطالعات اقيــانوس شناسي نقش ویژه اي دارند. 
به  که  مي روند  شمار  به  دریایي  فيتوپالنکتون هاي  گروه هاي  مهم ترین  از  یکي  آنها 
عنوان توليد کننده اوليه نقش کليدي را در اکوسيستم هاي دریایي دارند. از این رو، 
در مطالعات کنوني افزون بر معرفي این موجودات، با توجه به ویژگي هاي زیستي آنها 
بدین  شد.  پرداخته خواهد  تفسير حوضه رسوب گذاري  به  باشد  ممکن  که  آنجا  تا 

منظور نمونه هاي حاصل از مغزه حفاري شده در بندر شهيد رجایي مطالعه مي شوند.

2-زمينشناسيمنطقه
که  است  کم ژرفایی  زمين ساختی  فرونشست  فارس  خليج  زمين شناسی،  نگاه  از 
به  است.  شده  تشکيل  زاگرس  کوه های  جنوبی  حاشيه  در  پسين  ترشيری  زمان  در 
ژرف  مناطق  سوی  به  ساحل  از  فارس،  خليج  حاضر  عهد  رسوبات  کلی  طور 
)ژرفای بيشتر از 90 متر( دانه ریزتر مي شوند و با مارن ها که بخش مرکزی خليج فارس 
مارنی، ژرف ترین رخساره  این رو آهک های  از  می یابند.  پایان  مي دهند،  تشکيل  را 
داراي  ميکروسکوپي  تجمعات  این حوضه  بستر  در  است.  فارس  خليج  عهد حاضر 
گل هاي کربنـاتی، گستره پهناوری را مي پوشانند که داراي جلبک هاي آهکي به ویژه 

از نوع نانوپالنکتون هاي آهکي فراوان است.

متر است. وسعت  ایران در حدود 104  این حوضه در سواحل  بيشترین ژرفای       
بودن  ژرفا  کم  دليل  به  است.  مربع  کيلومتر   240000 درحدود  حوضه  این  سطحي 

حوضه، تغييرات سطح آب دریا روي آن تأثير بسزایي دارد. 
     در طي آخرین دوره یخچالي پلييستوسن سطح آب 120 متر افت داشته است و  
 Flandrian رسوبات تخریبي و درشت و ناجور دانه شکل گرفته اند و در طي پيش روي
در 18000 سال پيش حوضه دوباره پر آب شده و زمينه را براي تشکيل رسوبات نرم و 

.)Kassler, 1971( دانه ریز هولوسن فراهم کرده است
 

3-روشانجامکار
ضمن حفاري بستر خليج فارس توسط بخش زمين شناسي دریایي سازمان زمين شناسي 

و اکتشافات معدني کشور، نانوفسيل هاي آهکي نمونه های حفاری شده بررسي شد.
برای  نواحي کم ژرفا و ساحلي زیاد است  تغييرات رخساره اي در  از آنجا که       
بررسي تغييرات رخساره اي، مغزه مورد مطالعه در بخش شمالي خليج فارس )نزدیک 
و  29 99 700 N با مختصات  بندر شهيد رجایي( و  بندر عباس در محدوده  ساحل 

به روش  متر   10/5 تقریبی  به طول  و  متري   5 از ژرفای   ،)1 41 )شکل   21  00  E
تصویر  تهيه شد.   Ufer گير  مغزه  هيدروليک و  فشار  سامانه  از  استفاده  با  حفاري 
پس  مغزه  این  است.  شده  آورده   2 شکل  در  مطالعه  مورد  مغزه  حفاري  سکوي 
بخش  دو  به   )Core Cutter( مغزه  برش  دستگاه  توسط  آزمایشگاه  به  انتقال  از 
نانوپالنکتون هاي آهکي  مطالعه  برای  نمونه   52 نوع رخساره  پایه  بر  و  تقسيم شد 
مطالعه  مورد  مغزه  نوع رخساره های رسوبی  و  ترکيب سنگی  انتخاب شد.  موجود 

در جدول 1 نشان داده شده است. 
با  متناسب  و  منتقل  آزمایشگاه  به  سازي  آماده  براي  برداشت شده  نمونه هاي       
شدند.  آماده  مختلف  روش  دو  به  الکتروني  و  نوري  ميکروسکوپ  به وسيله  مطالعه 
با ميکروسکوپ نوري روش هاي بی شماری وجود  یاد شده  نمونه هاي  براي مشاهده 
دارد که در پژوهش کنوني از روش smear slide که سرعت و دقت باالتري دارد، 
استفاده شده است )Bown & Young, 1998(. در این روش هيچ گونه نانوفسيلي از 
و  آماري  مطالعات  پایه  که  گونه ها  شمــارش  برای  نتيجه  در  و  نشده  خارج  محيط 
برای مطالعه  تنها  این روش که  نتيجه زیست محيطي است بسيار مفيد هستند. در  در 
مي شود،  استفــــــاده   )LM( نوري  ميکروسکـــــوپ  توسط  آهکــي  نانوفسيل هاي 
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ابتدا بخش کوچکي از نمونه انتخاب و سطوح آن توسط کاردک ویژه که پيش تر 
شسته و خشک شده است، تراشيده می شود تا سطوح هوازده آن برداشته شود؛ سپس 
مقدار کمي از نمونه تراشيده می شود تـا به صورت پودر در آید و روي المـــل قرار 
می شود  ریخته  المل  روي  قطره چکان  توسط  مقطر  قطره آب  یک  شود.  می  داده 
که در این حالت محلول به نسبت غليظي ایجاد مي شود. این محلول به وسيله یک 
خالل دنــــدان که در دو طــــرف مسطح است، روي المـــــل پخش مي شود. المل 
یادشده باید به سرعت روي اجاق برقي با حرارت مالیم خشک شود. سپس نمونه به 
وسيله چسب  ویژه روی الم چسبانده و خشک می شود. نمونه های آماده شده پس از 
تميز شدن به وسيله ميکروسکوپ نوری پالریزان Olympus مدل BH2 با بزرگ نمایي 

1000  و مجهز به دستگاه عکاسی مطالعه و عکس برداری شده اند. 
  XPL نانوپالنکتون های آهکی دو نور معمولی       یادآوری می شود که در مطالعه 
و PPL استفاده شده است. همچنين از ورقه کمکی ژیپس که در شناسایی برخی از 

نمونه های جوان تر )به ویژه هولوسن( بسيار مفيد و متداول است استفاده شده است.
نانوفسيل های  شناسایی  بر  افزون  نوری  ميکروسکوپ  با  نمونه ها  مطالعه  ضمن       
و  شمارش  نمونه  هر  در  نانوفسيل   300 ميزان  تا  شناسایی شده  گونه های  آهکی، 

نمودارهای فراوانی برخی از گونه ها رسم شد. 
       گفتنی است که به علت کمبود امکانات برای استفاده از ميکروسکوپ الکترونی 
)SEM( تنها تعدادی از نمونه های یادشده عکس برداری شدند که برای آماده سازي آنها 

از فيلتر پلي کربنات )با قطر منفذ 1 ميکرون( و دستگاه سانتریفوژ استفاده شد، سپس 
نمونه های آماده شده روی یک پایه فلزی )Stub( قرار گرفت، توسط ورقه نــازکی از طال 
پوشيده و سپس توسط ميکروسکوپ الکتــرونی عکس بــرداری شـد )پليت شماره 4(.

4-پيشينهمطالعات
مطالعات کمي در زمينه فيتوپالنکتون هاي خليج فارس به ویژه در سواحل ایران در 

دسترس است.
        )Martini )1971 براي اولين بار نانوپالنکتون هاي آهکي را در شمال دریاي عرب 

مورد مطالعه قرار داد و کوکوليت هاي کوچک )کوچک تراز 5 ميکرون( را شناسایي 
کرد. او تنها دوگونه Braarudosphaera bigelowii و Calcidiscus leptoporus را 
گزارش کرد که گونه اول در دریاي عرب کمتر وگونه دوم فراوان تر بود ولی این 

فراواني منحصر به بخش هاي جنوب خاوری خليج فارس بود.
     او همچنين نمونه هاي انتقال یافته کرتاسه، پالئوژن و نئوژن زیادي را گزارش کرد. 
مطالعه دیگري توسط )Kassler )1971 صورت گرفت که در آن تکامل ساختاري و 
ریخت شناختی حوضه خليج فارس را به طور کامل بررسي کرد و از نانوفسيل هاي آهکي 
به عنوان فسيل چيره در رسوبات نرم و دانه ریز مارني هولوسن نام برد که به طور چيره در 
شکستگي هاي رسوبات بستر و در مناطقي که ميزان کربنات باال بوده است حضور داشتند. 
دیاتومه ها  بيشتر  که  ایران  سواحل  فيتوپالنکتون هاي   Hullburt et al. )1981(        

نانوپالنکتون های آهکی مانند بودند را گزارش کردند ولی به حضور گونه هایي از 
Gephyrocapsa oceanica و Emiliania huxleyi  نيز اشاره کردند.

نانوپالنکتون هــاي  حاضر  عهد  و  زنده  نمونه هاي  مطالعه  )Okada )1983 ضمن       

شده  متمرکز  حاشيه اي  دریـاهــاي  و  سواحل  مختلف  نواحی  در  که  آهکی 
و  Florisphaera profunda دوگونــه  که  رسيــد  نتيجــه  این  به  بودند، 

Gephyrocapsa oceanica معرف دریاهاي حاشيه اي هستند؛ با این تفاوت که گونه 

اول، وابسته به عرض هاي جغرافيایي باال و گونه دوم خاص عرض هاي جغرافيایي پایين 
است. او در طی مطالعات خود گونه Florisphaera profunda را گونه اي شـــاخص در 
تعيين ژرفا معرفي می کند و بيان می دارد که با افزایش ژرفا، این گونه افزایش مي یابد.

نانوپالنکتون های آهکی را در خليج فارس  10 گونه   Al-Saadi et al. )1978(     

گزارش کردند.

      به تازگی  نانوپالنکتون های آهکی بخش ایرانی خليج فارس مورد مطالعه قرار 
گرفتند، ضمن بررسی تعدادی نمونه که از 18 ایستگاه نمونه برداری در خليج فارس 
همه  در  چيره  گونه  عنوان  به   Gephyrocapsa oceanica گونه  بود،  شده  برداشت 
  Emiliania huxleyi و Helicosphaera carteri ایستگاه هاي نمونه برداري و گونه هاي
نيز  نئوژن  و  پالئوژن  کرتاسه،  از  یافته  انتقال  نمونه هاي  شد.  مشاهده  کمتر  نسبت  به 

گزارش شده است )هادوی، 1389(. 

5-بحث
را  اقيانوسي  فيتوپالنکتون هاي  مهم  و  اصلي  نانوپالنکتون هاي آهکي، یک گروه     
آنها  حضور  و  زنده  موجودات  از  گروه  این  تکاملي  الگوي هاي  مي دهند،  تشکيل 
زیست شناسي  مانند  مختلف  مطالعات  در  تا  شده  سبب  دریایي،  محيط هاي  همه  در 
باشند.  مهم  بسيار  فسيل شناسي  و  زیستي  ژئوشيمي  دریایي،  زمين شناسي  دریایي، 
همچنين این گروه از موجودات بيشتر از دیگر موجودات زنده تحت تأثير تغييرات 
محيطي، شوري، دما، تغييرات سطح آب دریا و ميزان مواد غذایي قرار مي گيرند و 

به همين دليل نقش کليدي در بازسازي محيط ها و تعيين آب و هواي دیرینه دارند.
     به طور کلي تغييرات محيطي و آب و هواي دیرینه روي تاکساها در نواحي کم ژرفا 
ساحلي،  نواحي  و  ژرفا  کم  مناطق  در  دارد.  بيشتري  تأثير  آزاد  دریاهاي  به  نسبت 
نوسانات سطح آب دریا زیـاد و تغييرات رخساره اي خيلي آشکار است. بدین منظور 
)در  بندر عباس  سواحل  در  متر   10/5 تقریبي  طول  به  و  متري   5 ژرفای  در  مغزه اي 

محدوده بندر شهيد رجایي( انتخاب و مطالعه شد. 
     در نمونه هاي مورد مطالعه درصد فراواني نانوفسيل هاي آهکي شاخص محاسبه 
گونه هاي نمونه ها،  شمارش  در  انجام شده  محاسبات  به  توجه  با   .)2 )جدول  شد 
دارند،  را  فراواني  بيشترین   Gephyrocapsa oceanica و  Emiliania huxleyi

فراواني  ميزان  یادشده،  مغزه  درون  زیاد  رخساره اي  تغييرات  دليل  به  ولی 
چون گونه هایي  است.  متفاوت  حفاري شده  مغزه  طول  در  آهکي  نانوفسيل هاي 
 ,Pseudoemiliania laconusa, Reticulofenestra pseudoumbilica  
 ,Cyclocargolithus floridanus, Gephyrocapsa caribeanica

گونه هایي و  کمتر  نسبت  به  نيز   ,Reticulofenestra glidea

 ,Calcidiscus leptoporus, Coccolithus pelagicus چون 
Braarudosphaera bigelowii و Gephyrocapsa mullerae به نسبت کمياب هستند. 

و  Emiliania huxleyi گونه هاي  فراواني  پایه  بر  بررسي  این  در    
گونه  همان  شدند.  رسم  ژرفا  افزایش  با  نمودارهایي   Gephyrocapsa oceanica

مختلف  ژرفاهای  در  یادشده  گونه  دو  است،  شده  داده  نشان   3 شکل  در  که 
اثرات زیاد شرایط محيطي  به دليل  امر مي تواند  این  متفاوتي دارند که  فراواني هاي 
ساحلي   و  کم ژرفا  مناطق  در  رخساره اي  شدید  تغييرات  و  رسوب گذاري  روي 
گياهی  گونه   Gephyrocapsa oceanica گونه  این که  به  توجه  با  همچنين  باشد. 
است  اپي کانتيننتال  دریاهـاي  و  ژرفا  کم  و  حاشيه اي  دریاهاي  در  چيره  )فلوراي( 
)Okada, 1983(، مي توان چنين نتيجه گرفت که حوضه مورد مطالعه جزو دریاهای 

حاشيه ای بوده و در مناطق کم ژرفا تشکيل شده است.
یافت  کمتر  تعداد  به  که  گونه هایي  از  برخي  فراواني  ضمن،  در     
گونه گزارشات  بيشتر  در  است.  شده  داده  نشان   4 شکل  در  نيز  شده اند 

 Braarudosphaera bigelowii در شوري هاي کمتر از 17 درهزار دیده شده است 
)Bukry et al., 1970; Bukry, 1974(. همچنين این گونه بازه زماني طوالني داشته که 

از دید دیرین بوم شناسی )پالئواکولوژي(  مهم است. با توجه به فراواني کم این گونه 
نـانوفسيلي )شکل 4( در محل مورد مطـــالعه مي توان چنين نتيجه گيري کرد که منطقه 
یاد شده احتماالً داراي شوري باالتر از این محدوده است. حضور کم گونه یاد شده در 
ژرفای 20، 243 و 592 سانتی متری مغزه می تواند نشان از شوری کمتر این افق های 
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دليل وجود  به  احتماالً  امر  این  که  باشد  داشته  نهشته شدن  زمان  در  رسوب گذاری 
آب های لب شور و یا مخلوط شدن آب دریا و آب رودخانه در این فاصله زمانی است. 
و  Coccolithus pelagicus گونــه  دو  دیگــر  ســوی  از    

Gephyrocapsa muellerae  وابسته به عرض هاي جغرافيایي باال و آب و هواي سرد 

هستند )Kaemo & Sato, 2000( و با توجه به این که این دو گونه در نمونه هاي مورد 
نتيجه گرفت که حوضه مورد  یافت شدند )شکل 4(، مي توان  به مقدار کم  مطالعه 
این گونه هــا در  پایين است. حضور کم  به عرض هــاي جغرافيــایي  وابسته  مطالعه 
ژرفای 32، 42، 142 و 822 سانتي متري مي تواند نشانگر آب و هوای سردتر در زمان 

نهشته شدن رسوبات در این ژرفا باشد.
     در مغزه مورد مطالعه شمار زیادي گونه هاي حمل شده )Reworked( دیده مي شود 
که احتماالً وابسته به سنگ های رسوبی کهن تر است که از رخنمون های باالتر در اثر 

فرسایش به حوضه حمل شده اند.

6-نتيجهگيري
- نانوفسيل هاي آهکي موجود در مغزه حفاری شده منطقه بندرعباس در همه نمونه ها  

حفظ شدگي به نسبت خوبي دارند.

- در این پژوهش 21 جنس و 35 گونه براي اولين بار از منطقه مورد مطالعه معرفي شد.  
- با توجه به حضور چيره گونه Gephyeocapsa oceanica در نمونه هاي مطالعه شده 
خليج فـارس مي توان نتيجه گرفت که این حوضه از دریاهاي حاشيه اي است که  در 
باال و شرایط محيطي   نانوپالنکتون ها در آن  مناطق کم ژرفا تشکيل شده و فراوانی 

براي رشد و تکثير این گروه از فيتوپالنکتو ن ها فراهم آمده است.
- به علت تعداد کم گونه Braarudosphaera bigelowii ، این حوضه رسوب گذاری 
تداخل  از  نشان  می تواند  که  کمی  موارد  جز  دارد  هزار  در   17 از  باالتری  شوری 

آب های رودخانه ای به این حوضه داشته باشد.
در  آهکي  نانوفسـيل هاي  فراواني  یاد شده،  مغزه  در  شده  مطالعه  نمونه هاي  در   -
شرایط  زیاد  اثرات  دليل  به  مي تواند  امر  این  که  است  متفاوت  مختلف،  ژرفاهای 
محيطي روي رسوب گذاري و تغييرات شدید رخساره اي در منطقه مورد مطالعه باشد. 
و  Gephyrocapsa muellerae گونه  دو  پایين  فراواني  به  توجه   با   -

Coccolithus pelagicus در نمونه هاي مورد مطالعه مي توان نتيجه گرفت که حوضه 

مورد مطالعه وابسته به عرض هــاي جغرافيــایي پایين است، اما حضور کم این گونه ها 
در  ژرفای 32، 42، 142 و 822 سانتی متری می تواند نشان دهنده وجود آب و هوای 

سردتر در زمان نهشته شدن رسوبات در این ژرفا باشد.

)41  21  00 E 700  99  29 و N( شکل 1- موقعيت جغرافيایی مغزه مورد مطالعه
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شکل2- تصویري از سکوي حفاري و مغزه گيري در بندر شهيد رجایي

شکل3- درصد فراواني گونه هاي Emiliania  huxleyi و Gephyrocapsa oceanica در مغزه مورد مطالعه

,Calcidiscus leptoporus گونه هــاي  فراوانــي  نمــودار  شــکل4- 
Coccolithus pelagicus و Braarudosphaera bigelowii
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All figures light micrographs magnified X 1000All figures light micrographs magnified X 1000

1-2: Coccolithus pelagicus  )Wallich, 1871( Schiller, 1930

3: Umbilicosphaera sibogae  )Weber-van Bosse, 1901( Gaarder, 1970

4: Emiliania huxleyi )Lohmann, 1902( Hay and Mohler in Hay et al., 1967

5-6: Reticulofenestra pseudoumblica  )Gartner, 1967b( Gartner, 1969

7: Helicosphaera carteri  )Wallich, 1877( Kamptner, 1954 

8: Coronosphaera mediteraneae (Lohmann, 1902( Gaarder in Gaarder and Heimdal, 1977  

9: Cyclicargolithus floridanus  )Roth and Hay in Hay et al., 1967( Bukry, 1971a

10: Pseudoemiliania laconusa  )Kamptner, 1963( Gartner, 1969c

11: Calcidiscus leptoporus Murray and Blachman, 1898( Loeblich and tappan, 1978

12: Reticulofenestra bisecta  )Hay et al., 1966( Roth, 1970

13-14: Pontosphaera pectinata )Bramlette and Sullivan, 1961( Sherwood, 1974  

15-16: Braarudosphaera bigelowii (Gran and Braarud, 1935) Deflandre, 1947a

PLATE 1
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All figures light micrographs magnified X 1000

1-2:Rhabdosphaera clavigera  Murray & Blackman, 1898

3: Sphenolithus abies  Deflandre in Deflandre and Fert, 1954

4: Reticulofenestra minuta  Roth, 1970

5-7: Gephyrocapsa oceanica Kamptner, 1943

8: Thoracosphaera sp.

9-10: Emiliania huxleyi )Lohmann, 1902( Hay and Mohler in Hay et al., 1967

11-12: Gephyrocapsa oceanica  Kamptner, 1943

13: Gephyrocapsa muellera  Breheret, 1978

14: Gephyrocapsa parallela  Hay and Beaudry, 1973 

15-16: Gephyrocapsa caribeanica  Boudreaux and Hay, 1967

PLATE 2
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All figures light micrographs magnified X 1000

1:Discoaster deflanderi  Bramlette and Riedel, 1954

2,8: Aragonit Grain

3: Cribrosphaerella ehrenbergii  )Arkhangelski, 1912( Deflandre in Pivetteau, 1952

4- Prediscosphaera spinosa   )Bramlette and Martini, 1964( Gartner, 1968

5- Cyclicargolithus floridanus  )Roth and Hay in Hay et al., 1967( Bukry, 1971

6: Reticulofenestra bisecta )Hay et al., 1966( Roth, 1970

7: Reticulofenestra pseudoumbilica  )Gartner,1967b( Gartner, 1969

9: Pyrocyclus orangensis )Bukry, 1971( Backman, 1980. 

10: Sphenolithus sp. 

11: Cyclogelosphaera reinhardti )Perch- Nielsen, 1968( Romein, 1977

12: Ceratolithoides pricie  Burnett, 1998

13-15: Eiffelithus eximius )Stover, 1966( Perch- Nielsen, 1968

16: Thoracosphaaera  saxea  Stradner, 1961

PLATE 3
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)Lak et al., 2010( جدول 1- رخساره های رسوبی مغزه مورد مطالعه

PLATE 4

DEPTH )cm(DESCRIPTIONFACIES
0-60Grayish gravelly mud1
60-98Yellowish brown gravelly sand with a lot of benthic shells2
98-105Grayish slightly gravelly sandy mud with large muscovite3
105-140Grayish gravelly mud1
140-145Grayish slightly gravelly sandy mud with large muscovite3
145-166Yellowish brown gravelly sand with a lot of benthic shells2
166-180Grayish slightly gravelly sandy mud with large muscovite3
180-225Grayish gravelly mud1
225-240Interbeded sandy mud with organic laminae4
240-300Grayish yellow slightly gravelly sandy mud with fenestral fabric5
300-317Grayish gravelly mud1
317-325Grayish slightly gravelly sandy mud with large muscovite3
325-340Grayish gravelly mud1
340-345Grayish slightly gravelly sandy mud with large muscovite3
345-420Grayish gravelly mud1
420-480Grayish yellow slightly gravelly mud with coral reef fragment. This reworked fragment probably represents storm process.6
480-510Grayish gravelly mud with large muscovite and benthic shells )gastropoda(7
510-656Grayish gravelly mud with benthic shells. Deeper than facies 7.8
656-662Grayish yellow slightly gravelly mud with benthic shells and fenestral fabric9
662-750Grayish sandy mud10
750-820Grayish yellow slightly gravelly mud with gas bubbles and fenestral fabric11
820-850Grayish sandy mud10
850-934Grayish yellow slightly gravelly sandy mud with gas bubbles12
934-958Yellowish brown sandy mud. This facies represents a main drouth.13
958-1200Grayish green slightly gravelly sandy mud14

SEM micrographs

1-4: Gephyrocapsa oceanica Kamptner, 1943 

5-6: Pyrocyclus inversus Hay and Towe,1962  

7: Gephyrocapsa oceanica Kamptner, 1943 )side view(

8-11: Coccolithus pelagicus )Wallich, 1871( Schiller, 1930
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جدول2- درصد فراواني نانوفسيل هاي آهکی در مغزه بندرعباس

کتابنگاری
هادوي، ف.، 1389 - معرفي نانوپالنکتون هاي آهکي رسوبات سطحي خليج فارس، چهارمين همایش انجمن دیرینه شناسي ایران- شيراز، 1389.
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