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  چكيده
در نمونه از منطقه مذكور  15ند. دش هاي آهكي از شرق تنگه هرمز مطالعه  در اين گزارش براي اولين بار نانوپالنكتون

مجموعه  3جنس شناسايي گرديد. در تجمعات فسيلي مطالعه شده به  16گونه و  27انتخاب و تعداد  86زمستان 
و  Gephyrocapsa oceanica ،Helicosphaera carteri. انواعي كه داراي فراواني زياد هستند، از قبيل دش برخورد

Emiliania huxleyiشوند مانند  ندرت يافت مي هايي كه به ، گونهBraarudosphaera bigelowi ،Calcidiscus 

leptoporus ،Umbilicosphaera sibogae  وUmbellosphaera tenuis هاي انتقال يافته و مجموعه سوم شامل گونه 
)reworked( اي  هاي فوق در دريايي حاشيه هاي يافت شده، نهشته هاي كرتاسه و نئوژن است. بر مبناي فسيل از نهشته

 اند. كه غني از مواد غذايي و داراي باروري است، نهشته شده

  .اي، مواد غذايي، باروري، تنگه هرمز كي، درياي حاشيههاي آه نانوپالنكتون: كلمات كليدي
  

  

 مقدمه. 1

دار و  سلولي، تاژك تك موجوداتكوكوليتوفورها 
هاي هاپتوفيتا تعلق دارند. اين  فيتوپالنكتوني هستند و به جلبك

هاي  ترين گروه گروه، يكي از توليدكنندگان اوليه و از جمله مهم
هاي اقيانوسي را تشكيل  ها هستند كه فيتوپالنكتون ميكروپالنكتون

 ها در و محيط زندگي آنموجودات دهند. درك ارتباط بين  مي
هاي امروزي و قديمي، يكي از محورهاي مهم در  سامانه بوم

شناختي است. از ديدگاه  شناسي و زيست مبحث ديرين
ساختي كم ژرفايي شناسي، خليج فارس فرونشست زمين زمين

 زاگرس، در حاشيه جنوبي رشته كوه ترشيرياست كه در دوره 

شناسي، خليج فارس نامتقارن  است. از نظر ريخت تشكيل شده 
تر از شيب سواحل شمالي  بي آن ماليمبوده و شيب سواحل جنو

و درياي عمان به  تنگه هرمزاست. اين خليج از شرق از طريق 
راه دارد. تنگه هرمز بين خليج فارس  درياي عربو  اقيانوس هند

ته است و تاكنون مطالعات نانوفسيلي بر و درياي عمان قرار گرف
دريايي خميده  ي باريكه ها انجام نشده است. اين تنگه روي آن

كند  كه فالت ايران را از شبه جزيره عربستان جدا مي شكلي است
به درياي مكران (عمان) و اقيانوس هند  فارس را  هاي خليج و آب

شناسي  م زمينتنگه يك فرورفتگي از دوره سو اين. دهد پيوند مي
ايران به شبه جزيره مسنْدم را  هاي جنوبي است كه ادامه رشته كوه

كف دريا در تنگه هرمز شيب نسبتاً تندي در جهت  كند. قطع مي
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منظور درك بهتر ارتباط بين حوضه خليج  به شمالي ـ جنوبي دارد.
فارس و درياي عمان و اهميت تنگه هرمز، ابتدا به پيشينه 

هاي  كنيم. نانوپالنكتون ها اشاره مي وفسيلي اين حوضهمطالعات نان
) مطالعه Martini )1971خليج فارس براي اولين بار توسط 

هايي كه داراي اندازه  شدند. وي در اين گزارش، بسياري از گونه
كوچك بودند را توصيف نكرده و تنها به شناسايي تعداد كمي از 

توان به دو گونه  يها م كند. از ميان آن ها اشاره مي گونه
Braarudosphaera bigelowi  وCalcidiscus leptoporus  اشاره

كرد كه گونه اول در تجمعات فسيلي يافت شده از درياي عرب 
نادر بوده و گونه دوم به تعداد فراوان از درياي عرب گزارش 

هاي انتقال  تعداد زيادي از گونه Martini گزارششده است. در 
شوند. مطالعه بعدي توسط  و پالئوژن ديده مي يافته از كرتاسه

Kassler )1971 انجام شده است و در اين مقاله تكامل ساختاري (
صورت جامع بررسي و  شناختي حوضه خليج فارس به و ريخت

عنوان فسيل غالب در رسوبات نرم و  هاي آهكي به از نانوفسيل
عمده در طور  نام برد كه بهتوان ميدانه مارني هولوسن  ريز

رسوبات بستر و در مناطقي كه ميزان كربنات باال بوده حضور 
هاي  ) به معرفي فيتوپالنكتون1981و همكاران ( Hulburtند. ردا

ها در  پردازند. اگرچه دياتومه بخش ايراني خليج فارس مي
 Gephyrocapsaهاي  اند، اما گونه تجمعات مذكور فراوان بوده

oceanica  وE. huxleyi اند. گزارش  ها يافت شده ين مجموعهدر ا
هاي اوليه  هاي آهكي تحت عنوان توليدكننده ديگري از نانوفسيل

 Okada) منتشر شده است. 1978و همكاران ( Huqتوسط 
هاي آهكي را  هاي زنده و عهد حاضر نانوپالنكتون ) نمونه1983(

- اي متمركز شده كه در نواحي مختلف سواحل و درياهاي حاشيه
و  G. oceanicaمطالعه كرد و نتيجه گرفت دو گونه  را ندا

Florisphaera profunda اي  ي درياهاي حاشيه نشان دهنده
هاي جغرافيايي پايين بوده و  هستند، گونه اول متعلق به عرض

 .Fهاي جغرافيايي باال است. وي گونه  گونه دوم خاص عرض

profunda داد اين كند تع را شاخص عمق معرفي كرده و اظهار مي
  يابد. گونه با افزايش عمق، افزايش مي

Al-Saadi ) گونه از  10) فهرستي از 1978و همكاران
هاي آهكي را در حوضه خليج فارس گزارش  نانوپالنكتون

منظور بررسي تنوع كوكوليتوفورهاي  ) به1390نمودند. هادوي (
هايي در  خليج فارس و بررسي پالئواكولوژي حوضه، نمونه

غرافيايي مختلف از شمال غرب تا جنوب غرب اين هاي ج عرض
هاي شناسايي شده را با  حوضه را مطالعه كرده و نانوفسيل

برداري نموده  گر الكتروني عكس ميكروسكوپ نوري و روبش
  است.

هاي آهكي در  در اين مطالعه، گسترش و پراكندگي نانوفسيل
ن بستر شرق تنگه هرمز مورد مطالعه قرار گرفت. هدف از اي

هاي آهكي غالب در بستر شرق تنگه  بررسي، معرفي نانوفسيل
  هرمز است.

  سازي. روش آماده2

هاي آهكي بستر تنگه  منظور مطالعه و بررسي نانوپالنكتون به
شناسي  نمونه از رسوبات اين منطقه توسط بخش زمين 15هرمز، 

انتخاب و  86شناسي كشور در زمستان سال  دريايي سازمان زمين
به  1العه و بررسي در اختيار قرار گرفت كه در شكل جهت مط

ها اشاره شده است.  ي پراكندگي نمونه برداري و نقشه محل نمونه
هاي آبي بدين صورت  برداري رسوبات سطحي از پهنه نحوه نمونه

برداري، وضعيت جوي و وضعيت  است كه تاريخ و زمان نمونه
يايي نقطه مورد دريا در دفترچه يادداشت و سپس موقعيت جغراف

ياب  گردد. عمق محل نمونه از عمق نظر در دفترچه ثبت مي
روي  ياب دستي قابل استفاده بر روي كشتي و يا عمق موجود بر

گردد و در صورت نياز به كنترل، طول واير يا  قايق يادداشت مي
 Hydrobiusشود. توسط دستگاه گرب  گيري مي طناب اندازه

ر منتقل شده و محتويات آن در رسوبات سطحي بستر به شناو
شود، سپس بر چسب شماره نمونه در چندين  لگن ريخته مي

روي  گردد. آب قرار گرفته بر محل بر روي لگن چسبانده مي
نشست كامل مواد معلق و  رسوبات داخل پالستيك پس از ته

صاف شدن آن با زدن سوزن در قسمت باالي پالستيك، خارج 
وب و كمي آب، مجددا در داخل شود. پالستيك حاوي رس مي

شود. سپس  پالستيك ديگري قرارگرفته و درب آن محكم بسته مي
روي پالستيك دوم در چندين محل نوشته شده و  شماره نمونه بر

 گردند. ها در اولين فرصت به آزمايشگاه منتقل و مطالعه مي نمونه
 (Smear slide)ها از روش اسميراساليد  سازي نمونه براي آماده

 Youngو  Bownهاي  استفاده شده است كه بر اساس بررسي
تر  ها مطلوب تر و جهت شمارش نمونه ) اين روش سريع1998(

است، زيرا در اين روش هيچگونه نانوفسيلي از نمونه خارج 
رو جهت مطالعات پالئواكولوژيكي سودمندتر شود و از اين نمي

سكوپ نوري از هاي آهكي با ميكرو است. براي مطالعه نانوفسيل
مدل  Olympusو ميكروسكوپ نوري پالريزان  100عدسي شيئي 
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BH2 و مجهز به دوربين عكاسي مطالعه و  1000نمايي  با بزرگ
). بر حسب نياز، 2 و 1هاي اند (پليت برداري شده عكس

گر  ها با استفاده از ميكروسكوپ نوري و روبش نانوپالنكتون
  اند. شده  مطالعه (SEM)الكتروني 

  
  )www.worldatlas.comموقعيت جغرافيايي منطقه مورد مطالعه (منبع:  :1شكل 

  مطالعه با ميكروسكوپ نوري. 2-1

ها با روش اسميراساليد ابتدا بخش  سازي نمونه منظور آماده به
كوچكي از نمونه انتخاب و سطوح آن را توسط كاردك 
 مخصوص كه قبالً شسته و خشك شده است، تراشيده شده است

تا سطوح هوازده آن برداشته شود. سپس مقدار كمي از نمونه را 
تراشيده تـا به صورت پودر درآيد و روي المل قرار گيرد 

هاي سخت بايد در هاون كوبيده شوند). يك قطره آب  (نمونه
شود كه در اين  مقطر توسط قطره چكان روي المل ريخته مي

وسيله  ول فوق را بهشود. محل حالت محلول نسبتاً غليظي ايجاد مي
يك خالل دندان كه در دو طرف مسطح است، روي المل پخش 

سرعت روي اجاق برقي با حرارت  كنيم. المل مذكور بايد به مي
گذاري كرده، المل را واژگون  ماليم خشك شود. يك الم را شماره

چسبانيم.  وسيله چسب كانادا بالزام مي دهيم و به روي الم قرار مي
هاي هوا كه در  با كمي فشار بر روي المل، حباب در اين حالت

سازيم. سپس توسط الكل  فضاي بين المل قرار دارد، را خارج مي

يا استون، اساليد را تميز كرده، آن را در زير ميكروسكوپ نوري 
  نماييم. قرار داده و با كمك يك قطره روغن ايمرسيون مشاهده مي

ها از قبيل  در اين راستا جهت تفكيك برخي از گونه
Emiliania huxleyi  وCalcidiscus leptoporus  از ورقه كمكي

هاي شناسايي شده  ). گونه1390ژيپس استفاده گرديد (هادوي، 
 300برداري شده و در هر نمونه تا تعداد  با دوربين ديجيتال عكس

هاي مربوط جهت تفاسير  عدد شمارش گرديدند كه دياگرام
هاي مطالعه شده، درصد  اند. در نمونه زيست محيطي ترسيم شده

  آهكي شاخص محاسبه گرديده است.هاي  فراواني نانوفسيل

  (SEM)گر الكتروني  . مطالعه با ميكروسكوپ روبش2-2

منظور دست يافتن به  كربنات به در اين روش از فيلتر پلي
اندازه مناسبي از رسوب استفاده گرديده است. اين فيلتر پس از 

قرار گرفته و  1اي فلزي خشك شدن توسط پمپ خال بر روي پايه
شود و سپس با ورقه  ار چسب دوطرفه چسبانده ميي نو وسيله به

هاي مختلف  نمايي شود. سپس با بزرگ نازكي از طال پوشانده مي
  اند. برداري شده مشخص شده است، عكس 3كه در پليت 

  نتايج .3

هاي شرق تنگه هرمز  هاي آهكي عموما در تمام نمونه نانوفسيل
جنس در  16گونه و  27طور مطلوب حفظ شده بودند. تعداد  به

) و درصد 3و  2، 1هاي  هاي مورد مطالعه شناسايي (پليت نمونه
  ).1هاي آهكي محاسبه گرديد (جدول  فراواني نانوفسيل

 .Eو  G. oceanicaها مانند  در اين بررسي برخي از گونه

huxleyi ترتيب داراي درصد فراواني  داراي فراواني باال بوده (به
ها با فراواني  ) و برخي گونه1%) (نمودار 44/3% و 37/41نسبي 

). همچنين تعداد زيادي از 2كم مشاهده گرديدند (نمودار 
ها حضور داشتند. دو گونه  هاي انتقال يافته در نمونه گونه

Coccolithus pelagicus  و 2(نمودار (Gephyrocapsa 

muellerae  هاي جغرافيايي باال و آب و  ) در عرض1(جدول
هاي مذكور در  دليل فراواني كم گونه حضور دارند و به هواي سرد

توان نتيجه گرفت كه حوضه بررسي شده  حوضه مورد مطالعه مي
  هاي جغرافيايي پايين است. مربوط به عرض

——— 
1 stub 
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  )×1000 (بزرگنمايي هاي مورد مطالعه در شرق تنگه هرمز تصاوير ميكروسكوپ نوري برخي گونه :1پليت 

1,2. Gephyrocapsa ericsonii  (McIntyre and Be, 1967) 
3. Gephyrocapsa muellerae  (Breheret, 1978a) 
4. Gephrocapsa oceanica  (Kamptner, 1943) 
5. Coccosphere of G.oceanica (Kamptner, 1943) 
6,7. Helicosphaera carteri (Wallich, 1877) (Kamtner, 1954) 
8. Helicosphaera sellii  (Bukry and Bramlette, 1969b) 
9. Florisphaera profunda  (Okada and Honjo, 1973) 
10,11. Calcidiscus leptoporus  (Murray and Blackman, 1898) (Leoblich and Tappan, 1978) 
12. Umbilicosphaera sibogae  (Weber-van Bosse, 1901) (Gaarder, 1968) 
13,14 . Umbellosphaera tenuis (Kamptner, 1937) (Paasche and Paasche, 1955) 
15. Emiliania huxleyi (Lohman, 1902) (Hay and Mohler, in Hay et al., 1967 var huxleyi) 
16. Calciosolenia murrayi  (Gran, 1912) 
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  )×1000(بزرگنمايي  هاي مورد مطالعه در شرق تنگه هرمز تصاوير ميكروسكوپ نوري برخي گونه :2پليت 

1,2. Braarudosphaera bigelowi (Gran and Braarud, 1935) (Deflandre, 1947)  
3,4. Pseudoemiliania lacunosa (Kamptner, 1963) (Gratner, 1969c) 
5. Eiffellithus eximius (Stover, 1966) (Perch-Nielsen, 1968) 
6. Coccolithus pelagicus  (Wallich, 1877) (Schiller,1930) 
7. Discoaster deflandrei  (Bramlette and Riedel, 1954) 
8. Discoaster brouweri  (Tan,1927) (Bramlette and Riedel,1954) 
9. Pontosphaera multipora (Kamptner, 1948) (Roth,1970) 
10. Reticulofenestra pseudoumbilica (Gartner, 1967) (Gartner,1969c) 
11. Reticulofenestra minuta (Roth, 1970)  
12. Reticulofenestra umbilicus (Levin, 1965) (Martini and Ritzkowski, 1968) 
13. Sphenolithus abies (Deflandre in Deflandre and Fert, 1954) 
14. Sphenolithus ciperoensis (Bramlette and Wilcoxon, 1967) 
15. Sphenolithus moriformis (Bronnimann and Stradner, 1960) (Bramlette and Wilcoxon, 1967) 
16. Sphenolithus radians (Deflandre in Grasse, 1952) 



 هاي آهكي شرق تنگه هرمز هادوي و مجتهدين / نانوپالنكتون

16 

 

  
  هاي مورد مطالعه در شرق تنگه هرمز روبش الكتروني برخي گونهتصاوير ميكروسكوپ  :3پليت 

1,2,3.Gephyrocapsa oceanica (Kamptner, 1943) 10000X 
4. Gephyrocapsa ericsonii (McIntyre and Be, 1967) 5000X 
5. Coccosphere of Gephrocapsa oceanica (Kamptner, 1943) 5000X 
6,7. Emiliania huxleyi (Lohman, 1902) (Hay and Mohler, in Hay et al., 1967 var Huxleyi) 10000X 
8,9. Helicosphaera carteri (wallich, 1877) (Kamtner, 1954) 5000X 
10. Calcidiscus leptoporus (Murray and Blackman, 1898) (Leoblich and Tappan, 1978) 10000X 
11. Florisphaera profunda (Okada and Honjo, 1973) 10000X 
12,13. Calciosolenia murrayi (Gran, 1912) 10000X 
14,15. Umbilicosphaera sibogae (Weber-van Bosse, 1901) (Gaarder, 1968) 10000X 
16. Umbellosphaera tenuis (Kamptner, 1937) (Paasche in Markali and Paasche, 1955) 10000X 
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 هاي آهكي در شرق تنگه هرمز درصد فراواني نسبي نانوفسيل :1جدول 

 Ta-3  Ta-33 Ta-32 Ta-22 Ta-4 Ta-47 Ta-5 Ta-23 Ta-6 Ta-30 Ta-12 Ta-25 Ta-26 Ta-42  Ta-39  ايستگاه نمونه برداري
  56.82  56.50  56.50  56.75  56.75  56.82  56.82 56.89 56.89 56.89 56.95 56.95 56.95 57.00 57.00  طول جغرافيايي

  26.71  26.74  26.67  26.62  26.58  26.67  26.54 26.62 26.54 26.76 26.54 26.62 26.67 26.67  26.54  عرض جغرافيايي
B. bigelowii 0.00 0.00 0.66 0.33 0.00 0.33 0.00 0.00 0.00  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
C. leptoporus  1.66  2.33 0.66 0.00 0.00 3.00 1.00 0.00 3.66  2.33  1.00  0.33  0.00  0.00  0.00  
C. murrayi 0.00  0.00 0.00 0.33 0.00 0.00 0.33 0.00 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  
C. pelagicus 2.00  2.33 4.33 2.66 3.66 5.00 3.33 3.00 4.33  3.66  5.66  4.33  2.66  5.00  3.00  
D. brouweri 1.00  0.00 0.00 0.66 0.00 0.00 0.33 0.00 0.00  0.00  0.00  1.00  0.00  0.00  0.33  
D. deflandrei 0.00  0.00 0.66 0.00 0.00 0.00 0.33 0.00 0.00  0.33  1.00  0.00  0.66  0.00  0.33  
E. eximius 0.00  0.00 0.00 0.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  0.00  0.33  0.00  0.00  0.00  0.00  
E. huxleyi 5.00  4.33 3.66 2.00 4.66 2.33 1.66 4.66 3.00  4.00  1.66  2.33  3.66  4.66  4.00  
F. profunda 0.00  0.00 0.00 0.33 0.00 0.00 0.66 0.00 0.00  1.00  0.00  1.00  0.00  0.00  0.33  
G. ericsonii 9.00  11.66 6.66 9.66 3.66 2.33 4.66 3.00 1.33  4.00  4.66  1.33  5.33  8.33  3.33  
G. muellerae 5.33  2.33 7.66 6.33 3.00 1.66 3.66 1.66 4.00  2.33  1.33  2.00  1.00  0.66  3.00  
G. oceanica 37.33  42.33 46.33 41.66 43.00 48.66 45.00 40.66 39.00  36.33  40.00  42.00  45.00  33.66  39.66  
G. parallela 11.66  4.00 2.00 9.00 1.00 3.33 1.66 3.33 7.00  1.33  3.66  5.66  3.66  2.00  2.33  
H. carteri 10.33  8.33 5.00 7.66 6.33 7.00 8.00 7.33 6.00  8.33  7.66  6.00  6.66  5.00  5.66  
H. sellii 3.00  2.33 1.66 0.00 3.00 2.00 0.66 0.00 2.33  1.66  1.33  3.66  2.33  1.33  3.00  
P. multipora 0.66  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.33 0.00 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.66  0.00  
P. lacunosa 2.00  0.00 2.33 1.66 2.00 1.33 0.00 1.66 2.33  4.00  4.33  0.00  0.00  4.33  5.66  
R. minuta 1.66  3.66 3.00 3.33 2.33 1.66 2.00 6.33 1.00  5.66  5.00  4.00  5.66  5.00  6.33  
R. pseudoumbilica 2.00  4.00 3.00 5.00 3.66 7.00 6.33 2.00 1.00  0.00  4.00  4.66  6.33  4.33  3.66  
R. umbilica 3.33  3.00 2.33 3.66 4.66 2.33 1.00 8.33 7.33  5.33  5.00  4.33  6.66  8.66  7.66  
R. clavigera 0.00  0.00 0.33 0.00 0.00 0.66 0.00 0.00 0.00  0.00  0.33  0.00  0.00  0.00  0.00  
S. abies 2.33  0.66 4.00 1.33 5.00 6.33 7.33 9.66 6.00  6,66  4.66  6.33  3.66  9.00  4.00  
S. ciperoensis 0.33  1.33 2.33 0.00 0.33 1.00 4.00 3.00 1.66  3.66  2.33  3.66  1.66  3.00  2.00  
S. moriformis 1.00  3.00 1.33 1.66 9.33 1.00 6.00 4.33 7.66  8.33  3.00  2.00  3.00  1.00  4.33  
S. radians 1.00  0.33 1.66 0.66 4.33 3.00 1.33 4.66 2.33  4.33  3.00  5.00  2.00  4.00  1.33  
U. tenuis 0.00  0.00 0.33 0.00 0.00 0.00 0.66 0.00 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  
U. sibogae 0.00  0.66 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  0.00  0.00  0.33  0.00  0.00  0.00  

  
هاي شرق تنگه هرمز  در نمونه B. bigelowiiنظر به اينكه گونه 

توان گفت  )، مي2با فراواني بسيار كم مشاهده گرديد (نمودار 
در هزار  17منطقه مورد مطالعه احتماال داراي شوري باالتر از 

 .G. oceanica ،Eهاي  است. با توجه به حضور فراوان گونه

huxleyi ،H. carteri  هاي مورد مطالعه  ) در نمونه1(جدول
اي نهشته  ن نتيجه گرفت كه رسوبات فوق در دريايي حاشيهتوا مي
هاي آهكي بستري مناسب بوده  اند كه براي باروري نانوفسيل شده

  و غني از مواد غذايي است.

هاي مشاهده شده در تنگه هرمز و خليج  مقايسه درصد فراواني نسبي گونه :2جدول 
  فارس (بندر شهيد رجايي)
در  ها درصد فراواني نسبي گونه

  خليج فارس
ها در  درصد فراواني نسبي گونه

  هاي مشاهده شده گونه  تنگه هرمز

28/16%  37/41% G. oceanica 
07/3%  06/3% G. muellerae 

- 26/2% G. ericsonii 
58/3%  11/4% G. parallela 
09/1%  02/7% H. carteri 

- 89/1% H. sellii 
39/10%  44/3% E. huxleyi 

- 04/0% C. murrayi 
- 22/0% F. profunda 
02/0%  09/0% B. bigelowii 

   

هاي مشاهده شده در تنگه هرمز و خليج فارس  با مقايسه گونه
هاي  توان نتيجه گرفت كه غالب گونه (بندر شهيد رجايي) مي

 .Gهاي  گزارش شده از اين مناطق مشابه يكديگرند، به جز گونه

ericsonii ،Helicosphaera sellii ،Calciosolenia murrayi  و
F. profunda  2كه در خليج فارس ديده نشده است (جدول.(  

  
  در تنگه هرمز G. oceanicaو  E .huxleyiهاي  درصد فراواني گونه :1نمودار 

  . بحث4

هاي  هاي آهكي، يكي از مهمترين گروه نانوپالنكتون
دليل نقش حساس  بههاي اقيانوسي هستند كه تاكنون  فيتوپالنكتون

ها به اسيديته  ي آب و هوايي و حساسيت آن ها در سامانه آن
  ها انجام شده است. اقيانوسي مطالعات فراواني روي آن

Baumann ) نشان دادند كه محل زندگي 2005و همكاران (
هاي سطحي آب بوده و تحت كنترل  اين موجودات در اليه
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عمق شيب دمايي و  هايي از جمله دما، مواد غذايي، فراسنج
دليل گسترش جغرافيايي  شفافيت آب هستند. اهميت اين گروه به

  ها است. وسيع، تكامل و آماده سازي سريع آن

  
 Braarudosphaera bigelowii ،Coccolithusهاي  فراواني گونه :2نمودار 

pelagicus  وCalcidiscus leptoporus هاي شرق تنگه هرمز در نمونه  

ات نانوفسيلي بر روي رسوبات تنگه هرمز انجام تاكنون مطالع
 E. huxleyiو  G. oceanicaهاي  نشده است. در اين بررسي، گونه

هايي مانند  از فراواني نسبتا بااليي برخوردار هستند. گونه
Pseudoemiliania lacunosa, Reticulofenestra minuta, 

Reticulofenestra pseudoumbilica, Reticulofenestra 

umbilica  و Helicosphaera sellii داراي فراواني كمتر و
 Calcidiscus leptoporus, Florisphaeraهايي مانند  گونه

profunda, Calciosolenia murrayi, Rhabdosphaera 

clavigera, Umbilicosphaera sibogae  وUmbellosphaera 

tenuis هاي انتقال  نسبتا نادر هستند. همچنين تعداد زيادي از گونه
ها  يافته مربوط به دوره كرتاسه، پالئوژن و نئوژن در اين نمونه

  اند. هستند كه به منطقه حمل شده
دليل فراواني باالي  )، بهOkada )1983هاي  بر اساس بررسي

عمق و  اي و كم در درياهاي حاشيه قاره G. oceanicaگونه 
توان به اين نتيجه رسيد كه حوضه  اي مي رياهاي حاشيه قارهد

شود و در  اي محسوب مي مورد مطالعه جزء درياهاي حاشيه
عمق تشكيل گرديده است. بر اساس گزارشات  اي كم منطقه

Bukry ) و 1970و همكاران (Bukry )1974 گونه (
Braarudosphaera bigelowii دليل بازه زماني طوالني و  به

در هزار  17هاي كمتر از  يت آن در تعيين شوري (در شورياهم
دليل  مشاهده شده) از ديدگاه پالئواكولوژي داراي اهميت است. به

حضور گونه مذكور در شوري پايين آب درياها و با توجه به 

توان نتيجه گرفت  فراواني كم اين گونه در منطقه مورد مطالعه، مي
شوري باالتر از اين محدوده  ي مذكور احتماال داراي كه منطقه

و  Coccolithus pelagicusاست. نظر به اينكه دو گونه 
Gephyrocapsa muellerae هاي جغرافيايي باال و آب  در عرض

هاي مذكور  دليل فراواني كم گونه و هواي سرد حضور دارند و به
توان نتيجه گرفت كه حوضه بررسي  ي مورد مطالعه مي در حوضه

 هاي جغرافيايي پايين است. عرض شده مربوط به
هاي مطالعه شده از تنگه هرمز با مطالعات انجام  عالوه نمونه به

) مقايسه شده و نتايج 1391شده توسط پوراسماعيل و همكاران (
هاي مشاهده شده در تنگه هرمز و خليج  دهند كه گونه نشان مي

 G. ericsonii ،H. sellii ،C. murrayiهاي  فارس به استثناي گونه
كه در خليج فارس ديده نشده است، مشابه هستند.  F. profunda و

هاي مشاهده شده در شرق  درصد فراواني نسبي گونه 2در جدول 
  تنگه هرمز و خليج فارس (بندر شهيد رجايي) مقايسه شده است.
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