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تاريخ دريافت1389/07/27 :

تاريخ پذيرش1390/06/26 :

چکيده
در اين مطالعه مغزهای به طول  10/5متر از آبهای کم ژرفای ساحلی در منطقه بندرعباس (در محدوده بندر شهيد رجايي) بر پایه نانوپالنکتونهاي آهکي مورد مطالعه قرار گرفت52 .
نمونه رسوبي از مغزه یادشده انتخاب شد و پس از آمادهسازي ،مورد مطالعه ميکروسکوپي و عکسبرداري قرار گرفت 21 .جنس و  35گونه براي اولين بار از منطقه مورد مطالعه معرفي شد.
در مغزه یادشده نانوفسيلهايي چون  Emiliania huxleyiو  Gephyrocapsa oceanicaگونههاي چیره بودند که بر پایه حضور فراوان اين گونهها ميتوان نتيجه گرفت که حوضه خليج
فارس يک درياي حاشيهاي است که در عرض هاي جغرافيايي پايين و مناطق کم ژرفا تشکيل شده است و فراوانی نانوپالنکتونها در آن باالست.

کليدواژهها :نانوپالنكتونهاي آهکي ،هولوسن ،خليج فارس ،بندر شهيد رجايي
*نويسنده مسئول :فاطمه هادوی

 -1مقدمه
حوضه خليج فارس امروزي يك فرورفتگي زمینساختی نامتقارن با درازاي تقريبي
 1000متر است كه شيب كمتر آن در بخش عربي و شيب بيشتر آن در بخش ايراني
است ( .)Kassler, 1971خليج فارس در شماليترين بخش صفحه عربي تشکيل شده
است و در طول  24تا  30درجه شمالي و عرض  48تا  56درجه خاوری قرار دارد .در
خاور اين حوضه دريــاي عمان قرار دارد و تنگه هرمز اين دو دريا را از يکديگر جدا
ميكند .با اين وجود تبادل و چرخش آب میان دو درياي یادشده صورت ميگيرد.
نانوپالنكتونهاي آهكي با وجود اندازه كوچكشان به صورت فسيل در رسوبات و
اقيانوسهاي امروزي به تعداد چشمگيري حضور دارند و از آنجا كه از فالت قاره تا اقيانوس
ژرف گسترش دارند ،برای تطابق میانقارهاي و میاناقيانوسي رسوبات مورد استفاده قرار
ميگيرند .اين موجودات به طور ویژه پالنكتونيك دريايي هستند و در اقيانوسهاي
باز ،محيطهاي پالژيك تا محيط نزديك به ساحل و مردابی (الگوني) پراكندهاند.
كوكوليتوفورها كه جزو نانوپالنكتونهاي آهكي هستند شاخصهايي گويا
برای تعيين شرايط محيطي هستند ،اين گروه افزون بر اين كه موجوداتي زيبا با
ریختشناسی بسيار متنوع هستند ،در مطالعات اقيــانوسشناسي نقش ويژهاي دارند.
آنها يكي از مهمترين گروههاي فيتوپالنكتونهاي دريايي به شمار ميروند كه به
عنوان توليدكننده اوليه نقش كليدي را در اكوسيستمهاي دريايي دارند .از این رو،
در مطالعات كنوني افزونبر معرفي اين موجودات ،با توجه به ويژگيهاي زيستي آنها
تا آنجا که ممکن باشد به تفسير حوضه رسوبگذاري پرداخته خواهد شد .بدين
منظور نمونههاي حاصل از مغزه حفاريشده در بندر شهيد رجايي مطالعه ميشوند.

 -2زمينشناسي منطقه
از نگاه زمينشناسى ،خليج فارس فرونشست زمينساختى کمژرفايى است که
در زمان ترشيرى پسين در حاشيه جنوبى کوههاى زاگرس تشکيل شده است .به
طور کلى رسوبات عهد حاضر خليج فارس ،از ساحل به سوی مناطق ژرف
(ژرفای بيشتر از  90متر) دانهريزتر ميشوند و با مارنها كه بخش مرکزى خليج فارس
را تشکيل ميدهند ،پایان مییابند .از اينرو آهکهاى مارنى ،ژرفترين رخساره
عهد حاضر خليج فارس است .در بستر اين حوضه تجمعات ميكروسكوپي داراي
گلهاي كربنـاتی ،گستره پهناوری را ميپوشانند كه داراي جلبكهاي آهكي بهويژه
از نوع نانوپالنكتونهاي آهكي فراوان است.

E-mail: Hadavi231@yahoo.com

بیشترین ژرفای اين حوضه در سواحل ايران در حدود  104متر است .وسعت
سطحي اين حوضه درحدود  240000کيلومتر مربع است .به دليل کم ژرفا بودن
حوضه ،تغييرات سطح آب دريا روي آن تأثير بسزايي دارد.
در طي آخرين دوره يخچالي پلیيستوسن سطح آب  120متر افت داشته است و
رسوبات تخريبي و درشت و ناجوردانه شکل گرفتهاند و در طي پيشروي Flandrian
در  18000سال پيش حوضه دوباره پر آب شده و زمينه را براي تشکيل رسوبات نرم و
دانهريز هولوسن فراهم کرده است (.)Kassler, 1971
 -3روش انجام کار
ضمن حفاري بستر خليج فارس توسط بخش زمينشناسي دريايي سازمان زمينشناسي
و اکتشافات معدني کشور ،نانوفسيلهاي آهکي نمونههای حفاریشده بررسي شد.
از آنجا كه تغييرات رخسارهاي در نواحي كم ژرفا و ساحلي زياد است برای
بررسي تغييرات رخسارهاي ،مغزه مورد مطالعه در بخش شمالي خليج فارس (نزديک
ساحل بندر عباس در محدوده بندر شهيد رجايي) و با مختصات  29 99 700 Nو
( 41 21 00 Eشكل  ،)1از ژرفای  5متري و به طول تقريبی  10/5متر به روش
حفاري با استفاده از سامانه فشار هيدروليک و مغزه گير  Uferتهيه شد .تصوير
سکوي حفاري مغزه مورد مطالعه در شکل  2آورده شده است .اين مغزه پس
از انتقال به آزمايشگاه توسط دستگاه برش مغزه ( )Core Cutterبه دو بخش
تقسيم شد و بر پایه نوع رخساره  52نمونه برای مطالعه نانوپالنکتونهاي آهکي
موجود انتخاب شد .ترکیبسنگی و نوع رخسارههای رسوبی مغزه مورد مطالعه
در جدول  1نشان داده شده است.
نمونههاي برداشتشده براي آماده سازي به آزمايشگاه منتقل و متناسب با
مطالعه بهوسيله ميكروسكوپ نوري و الكتروني به دو روش مختلف آماده شدند.
براي مشاهده نمونههاي یادشده با ميكروسكوپ نوري روشهاي بی شماری وجود
دارد كه در پژوهش كنوني از روش  smear slideكه سرعت و دقت باالتري دارد،
استفاده شده است ( .)Bown & Young, 1998در اين روش هيچ گونه نانوفسيلي از
محيط خارج نشده و در نتيجه برای شمــارش گونهها كه پایه مطالعات آماري و
در نتيجه زيستمحيطي است بسيار مفيد هستند .در اين روش که تنها برای مطالعه
نانوفسيلهاي آهکــي توسط ميکروسکـــــوپ نوري ( )LMاستفــــــاده ميشود،
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ابتدا بخش کوچکي از نمونه انتخاب و سطوح آن توسط کاردک ویژه که پیشتر
شسته و خشک شده است ،تراشيده میشود تا سطوح هوازده آن برداشته شود؛ سپس
مقدار کمي از نمونه تراشيده میشود تـا به صورت پودر در آيد و روي المـــل قرار
داده می شود .يک قطره آب مقطر توسط قطره چکان روي المل ريخته میشود
که در اين حالت محلول به نسبت غليظي ايجاد مي شود .این محلول به وسيله يک
خالل دنــــدان که در دو طــــرف مسطح است ،روي المـــــل پخش مي شود .المل
یادشده بايد به سرعت روي اجاق برقي با حرارت ماليم خشک شود .سپس نمونه به
وسيله چسب ویژه روی الم چسبانده و خشک میشود .نمونههای آمادهشده پس از
تميز شدن بهوسيله ميکروسکوپ نوری پالريزان  Olympusمدل  BH2با بزرگ نمايي
 1000و مجهز به دستگاه عکاسی مطالعه و عکسبرداری شدهاند.
يادآوری میشود که در مطالعه نانوپالنکتونهای آهکی دو نور معمولی XPL
و  PPLاستفاده شده است .همچنين از ورقه کمکی ژيپس که در شناسايی برخی از
نمونههای جوانتر (به ويژه هولوسن) بسيار مفيد و متداول است استفاده شده است.
ضمن مطالعه نمونهها با ميکروسکوپ نوری افزون بر شناسايی نانوفسيلهای
آهکی ،گونههای شناسايیشده تا ميزان  300نانوفسيل در هر نمونه شمارش و
نمودارهای فراوانی برخی از گونهها رسم شد.
گفتنی است که به علت کمبود امکانات برای استفاده از ميکروسکوپ الکترونی
( )SEMتنها تعدادی از نمونههای یادشده عکسبرداری شدند که برای آمادهسازي آنها
از فيلتر پلي کربنات (با قطر منفذ  1ميکرون) و دستگاه سانتريفوژ استفاده شد ،سپس
نمونههای آمادهشده روی يک پايه فلزی ( )Stubقرار گرفت ،توسط ورقه نــازکی از طال
پوشيده و سپس توسط ميکروسکوپ الکتــرونی عکسبــرداری شـد (پليت شماره .)4
 -4پیشینه مطالعات
مطالعات کمي در زمينه فيتوپالنکتونهاي خليج فارس به ویژه در سواحل ايران در
دسترس است.
( Martini (1971براي اولين بار نانوپالنکتونهاي آهکي را در شمال درياي عرب
مورد مطالعه قرار داد و کوکوليت هاي کوچک (کوچکتراز  5ميکرون) را شناسايي
کرد .او تنها دوگونه  Braarudosphaera bigelowiiو  Calcidiscus leptoporusرا
گزارش کرد که گونه اول در درياي عرب کمتر وگونه دوم فراوانتر بود ولی اين
فراواني منحصر به بخشهاي جنوب خاوری خليج فارس بود.
او همچنين نمونههاي انتقال يافته کرتاسه ،پالئوژن و نئوژن زيادي را گزارش کرد.
مطالعه ديگري توسط ( Kassler (1971صورت گرفت که در آن تکامل ساختاري و
ریختشناختی حوضه خليج فارس را به طور کامل بررسي کرد و از نانوفسيلهاي آهکي
به عنوان فسيل چیره در رسوبات نرم و دانهريز مارني هولوسن نام برد که به طور چیره در
شکستگيهاي رسوبات بستر و در مناطقي که ميزان کربنات باال بوده است حضور داشتند.
( Hullburt et al. (1981فيتوپالنکتونهاي سواحل ايران که بیشتر دياتومهها
بودند را گزارش کردند ولی به حضور گونههايي از نانوپالنکتونهای آهکی مانند
 Gephyrocapsa oceanicaو  Emiliania huxleyiنيز اشاره کردند.
( Okada (1983ضمن مطالعه نمونههاي زنده و عهد حاضر نانوپالنکتونهــاي
آهکی که در نواحی مختلف سواحل و دريـاهــاي حاشيه اي متمرکز شده
بودند ،به اين نتيجــه رسيــد که دوگونــه  Florisphaera profundaو
 Gephyrocapsa oceanicaمعرف درياهاي حاشيهاي هستند؛ با اين تفاوت که گونه
اول ،وابسته به عرضهاي جغرافيايي باال و گونه دوم خاص عرضهاي جغرافيايي پايين
است .او در طی مطالعات خود گونه  Florisphaera profundaرا گونهاي شـــاخص در
تعيين ژرفا معرفي میکند و بیان میدارد که با افزايش ژرفا ،اين گونه افزايش مييابد.
( 10 Al-Saadi et al. (1978گونه نانوپالنکتونهای آهکی را در خليج فارس
گزارش کردند.
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به تازگی نانوپالنکتونهای آهکی بخش ايرانی خليج فارس مورد مطالعه قرار
گرفتند ،ضمن بررسی تعدادی نمونه که از  18ايستگاه نمونهبرداری در خليج فارس
برداشت شده بود ،گونه  Gephyrocapsa oceanicaبه عنوان گونه چیره در همه
ايستگاههاي نمونهبرداري و گونههاي  Helicosphaera carteriو Emiliania huxleyi
به نسبت کمتر مشاهده شد .نمونههاي انتقال يافته از کرتاسه ،پالئوژن و نئوژن نيز
گزارش شده است (هادوی.)1389 ،
 -5بحث
نانوپالنکتونهاي آهکي ،يک گروه اصلي و مهم فيتوپالنکتونهاي اقيانوسي را
تشکيل ميدهند ،الگويهاي تکاملي اين گروه از موجودات زنده و حضور آنها
در همه محيطهاي دريايي ،سبب شده تا در مطالعات مختلف مانند زيستشناسي
دريايي ،زمينشناسي دريايي ،ژئوشيمي زيستي و فسيلشناسي بسيار مهم باشند.
همچنين اين گروه از موجودات بيشتر از دیگر موجودات زنده تحت تأثير تغييرات
محيطي ،شوري ،دما ،تغييرات سطح آب دريا و ميزان مواد غذايي قرار ميگيرند و
به همين دليل نقش کليدي در بازسازي محيطها و تعيين آبو هواي دیرینه دارند.

بوهواي دیرینه روي تاکساها در نواحي کمژرفا
بهطور کلي تغييرات محيطي و آ 
نسبت به درياهاي آزاد تأثير بيشتري دارد .در مناطق کم ژرفا و نواحي ساحلي،
نوسانات سطح آب دريا زيـاد و تغييرات رخسارهاي خيلي آشکار است .بدين منظور
مغزهاي در ژرفای  5متري و به طول تقريبي  10/5متر در سواحل بندرعباس (در
محدوده بندر شهيد رجايي) انتخاب و مطالعه شد.
در نمونههاي مورد مطالعه درصد فراواني نانوفسيلهاي آهکي شاخص محاسبه
شد (جدول  .)2با توجه به محاسبات انجامشده در شمارش نمونهها ،گونههاي
 Emiliania huxleyiو  Gephyrocapsa oceanicaبيشترين فراواني را دارند،
ولی به دليل تغييرات رخسارهاي زياد درون مغزه یادشده ،ميزان فراواني
نانوفسيلهاي آهکي در طول مغزه حفاريشده متفاوت است .گونههايي چون
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 Braarudosphaera bigelowiiو  Gephyrocapsa mulleraeبه نسبت کمیاب هستند.
در اين بررسي بر پایه فراواني گونههاي  Emiliania huxleyiو
 Gephyrocapsa oceanicaنمودارهايي با افزايش ژرفا رسم شدند .همان گونه
كه در شكل  3نشان داده شده است ،دو گونه یادشده در ژرفاهای مختلف
فراواني هاي متفاوتي دارند كه اين امر ميتواند به دليل اثرات زياد شرايط محيطي
روي رسوبگذاري و تغييرات شديد رخسارهاي در مناطق كمژرفا و ساحلي
باشد .همچنين با توجه به اين که گونه  Gephyrocapsa oceanicaگونه گیاهی
(فلوراي) چیره در درياهاي حاشيهاي و کم ژرفا و درياهـاي اپيکانتيننتال است
( ،)Okada, 1983ميتوان چنين نتيجه گرفت که حوضه مورد مطالعه جزو درياهای
حاشيهای بوده و در مناطق کم ژرفا تشکيل شده است.
در ضمن ،فراواني برخي از گونههايي كه به تعداد كمتر يافت
شدهاند نيز در شكل  4نشان داده شده است .در بیشتر گزارشات گونه
 Braarudosphaera bigelowiiدر شوريهاي کمتر از  17درهزار ديده شده است
( .)Bukry et al., 1970; Bukry, 1974همچنين اين گونه بازه زماني طوالني داشته که
از دید دیرینبومشناسی (پالئواکولوژي) مهم است .با توجه به فراواني كم اين گونه
نـانوفسيلي (شکل  )4در محل مورد مطـــالعه ميتوان چنين نتيجهگيري کرد که منطقه
یادشده احتماالً داراي شوري باالتر از اين محدوده است .حضور کم گونه یادشده در
ژرفای  243 ،20و  592سانتیمتری مغزه میتواند نشان از شوری کمتر اين افقهای
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رسوبگذاری در زمان نهشته شدن داشته باشد که اين امر احتماالً به دليل وجود
آبهای لبشور و يا مخلوط شدن آب دريا و آب رودخانه در اين فاصله زمانی است.
از س��وی ديگ��ر دو گون��ه  Coccolithus pelagicusو
بوهواي سرد
 Gephyrocapsa muelleraeوابسته به عرضهاي جغرافيايي باال و آ 
هستند ( )Kaemo & Sato, 2000و با توجه به اين که اين دو گونه در نمونههاي مورد
مطالعه به مقدار كم يافت شدند (شکل  ،)4مي توان نتيجه گرفت که حوضه مورد
مطالعه وابسته به عرضهــاي جغرافيــايي پايين است .حضور کم اين گونههــا در
ژرفای  142 ،42 ،32و  822سانتيمتري ميتواند نشانگر آبوهوای سردتر در زمان
نهشته شدن رسوبات در اين ژرفا باشد.
در مغزه مورد مطالعه شمار زيادي گونههاي حملشده ( )Reworkedديده ميشود
که احتماالً وابسته به سنگهای رسوبی کهنتر است که از رخنمونهای باالتر در اثر
فرسايش به حوضه حمل شدهاند.
 -6نتيجهگيري
 -نانوفسيلهاي آهکي موجود در مغزه حفاریشده منطقه بندرعباس در همه نمونهها

حفظشدگي به نسبت خوبي دارند.

 در اين پژوهش  21جنس و  35گونه براي اولين بار از منطقه مورد مطالعه معرفي شد. با توجه به حضور چیره گونه  Gephyeocapsa oceanicaدر نمونههاي مطالعهشدهخليج فـارس ميتوان نتيجه گرفت که اين حوضه از درياهاي حاشيهاي است که در
مناطق کم ژرفا تشکيل شده و فراوانی نانوپالنکتونها در آن باال و شرايط محيطي
براي رشد و تکثير اين گروه از فيتوپالنکتونها فراهم آمده است.
 به علت تعداد کم گونه  ، Braarudosphaera bigelowiiاين حوضه رسوبگذاریشوری باالتری از  17در هزار دارد جز موارد کمی که میتواند نشان از تداخل
آبهای رودخانهای به اين حوضه داشته باشد.
 در نمونههاي مطالعه شده در مغزه یادشده ،فراواني نانوفسـيلهاي آهكي درژرفاهای مختلف ،متفاوت است كه اين امر ميتواند به دليل اثرات زياد شرايط
محيطي روي رسوبگذاري و تغييرات شديد رخسارهاي در منطقه مورد مطالعه باشد.
 با توجه به فراواني پايين دو گونه  Gephyrocapsa muelleraeو Coccolithus pelagicusدر نمونه هاي مورد مطالعه ميتوان نتيجه گرفت که حوضه
مورد مطالعه وابسته به عرضهــاي جغرافيــايي پايين است ،اما حضور کم اين گونهها
در ژرفای  142 ،42 ،32و  822سانتیمتری میتواند نشاندهنده وجود آبوهوای
سردتر در زمان نهشته شدن رسوبات در اين ژرفا باشد.

شکل  -1موقعيت جغرافيايی مغزه مورد مطالعه ( 29 99 700 Nو )41 21 00 E
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شکل -2تصويري از سکوي حفاري و مغزهگيري در بندر شهيد رجايي

شکل -3درصد فراواني گونههاي  Emiliania huxleyiو  Gephyrocapsa oceanicaدر مغزه مورد مطالعه

ش��كل -4نم��ودار فراوان��ي گونهه��اي

leptoporus

 Braarudosphaera bigelowiiو Coccolithus pelagicus
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PLATE 1

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
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PLATE 2

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
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PLATE 3

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
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PLATE 4

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

)Lak et al., 2010(  رخسارههای رسوبی مغزه مورد مطالعه-1 جدول

FACIES

DESCRIPTION

DEPTH (cm)

1

Grayish gravelly mud

0-60

2

Yellowish brown gravelly sand with a lot of benthic shells

60-98

3

Grayish slightly gravelly sandy mud with large muscovite

98-105

1

Grayish gravelly mud

105-140

3

Grayish slightly gravelly sandy mud with large muscovite

140-145

2

Yellowish brown gravelly sand with a lot of benthic shells

145-166

3

Grayish slightly gravelly sandy mud with large muscovite

166-180

1

Grayish gravelly mud

180-225

4

Interbeded sandy mud with organic laminae

225-240

5

Grayish yellow slightly gravelly sandy mud with fenestral fabric

240-300

1

Grayish gravelly mud

300-317

3

Grayish slightly gravelly sandy mud with large muscovite

317-325

1

Grayish gravelly mud

325-340

3

Grayish slightly gravelly sandy mud with large muscovite

340-345

1

Grayish gravelly mud

345-420

6

Grayish yellow slightly gravelly mud with coral reef fragment. This reworked fragment probably represents storm process.

420-480

7

Grayish gravelly mud with large muscovite and benthic shells (gastropoda)

480-510

8

Grayish gravelly mud with benthic shells. Deeper than facies 7.

510-656

9

Grayish yellow slightly gravelly mud with benthic shells and fenestral fabric

656-662

10

Grayish sandy mud

662-750

11

Grayish yellow slightly gravelly mud with gas bubbles and fenestral fabric

750-820

10

Grayish sandy mud

820-850

12

Grayish yellow slightly gravelly sandy mud with gas bubbles

850-934

13

Yellowish brown sandy mud. This facies represents a main drouth.

934-958

14

Grayish green slightly gravelly sandy mud

958-1200
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