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(تاريخ االستالم  ، 2018/2/26تاريخ القبول ) 2018/11/5
الممخص
يتضمن

البحث

الحالي

دراسة

طباقية

حياتية

لمفورامنيف ار

الطافية

لتكوين

باالمبو

(الكريتاسي األسفل -األعمى) في طية أزمر-شمال شرقي العراق .يتألف ىذا الجزء من تتابعات لطبقات
الطفل الرصاصي الغامق المون والطفل البني المحمر وطبقات من المارل متداخمة مع طبقات الحجر الجيري

االمونايتي وطبقات الحجر الجيري المارلي .تم تقسيم ىذا المقطع الطباقي الى خمسة أنطقة حياتية رئيسة
واثنين من األنطقة الحياتية الثانوية .وتمت مضاىاة ىذه األنطقة مع مجموعة من األنطقة الطباقية الحياتية
العالمية واإلقميمية والمحمية ،وبيذا إتضح أن عمر ىذا الجزء من التكوين يمتد من أواخر األبتيان المتأخر

الى السينومينيان األوسط -المتأخر .وىذه األنطقة من األقدم (في األسفل) الى األحدث (في األعمى):

5- Rotalipora cushmani Taxon range Zone.
4- Thalmanninella globotruncanoides Interval Zone.
3- Biticinella breggiensis Interval Zone.
. Ticinella praeticinensis Interval Subzone.
Pseudothalmanninella subticinensis Interval Subzone.
2- Ticinella primula Interval Zone.
1-Paraticinella eubejaouensis Taxon range Zone.
الكممات الدالة :الطباقية الحياتية ،لمفورامنيف ار الطافية ،تكوين باالمبو ،شمال شرقي العراق
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Planktonic Foraminiferal Biostratigraphy of the Upper part of
Balambo Formation (Lower-Upper Cretaceous) in Azmer Anticline,
Northeastern Iraq
Inas H. Al-Khafaf
Department of Geology
College of Science
University of Mosul

Majid M. Al- Mutwali
Department of Geology
College of Science
University of Mosul

ABSTRACT
The present work is a part of detailed study of biostratigraphy of Balambo
Formation (Lower - Upper Cretaceous) from Azmer anticline - northeastern Iraq.
Lithologically, the upper part of the studied section (Balambo Formation) consists
of dark gray, reddish brown shale and marl intercalation with amonitic and marly
limestone. Based on planktonic foraminifera, the studied section is divided into
five main biozones and two subzones. It is correlated with collection of global
regional and local previous biozones. These biozones led to conclude that the age
of the upper part of Balambo Formation extends over the Latest Aptian to MiddleLate Cenomanian. Moreover, the identified biozones are from older (at bottom) to
younger (at top):
5- Rotalipora cushmani Taxon range Zone.
4- Thalmanninella globotruncanoides Interval Zone.
3- Biticinella breggiensis Interval Zon.
Ticinella praeticinensis Interval Subzone.
Pseudothalmanninella subticinensis Interval Subzone.
2- Ticinella primula Interval Zone.
1- Paraticinella eubejaouensis Taxon range Zone.
Keywords: Biostratigraphy, Planktonic Foraminifera, Balambo Formation,
Northeastern

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المقدمة
( ففي قريفة سفيروانWetzel, 1947, In Bellen et al., 1959) وصفف التكفوين ألول مفرة مفن قبفل

 يمثففل. بففاالمبو األسفففل واألعمففى عمففى التفوالي،قففرح حمبجففة فففي شففمال شففرقي العفراق حيففث قسففمو الففى وحففدتين
باالمبو األسفل عمر الفالنجينيان – األلبيان األوسط والمؤلف من طبقات رقيقفة مفن الحجفر الجيفري األمونفايتي
 أمففا بفاالمبو األعمففى،المففزرق والمتففداخل مففع طبقففات المففارل األخضففر الزيتففوني وطبقففات الطفففل األزرق الففداكن
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فيع ففود عمف فره ال ففى األلبي ففان المت ففأخر-التروني ففان والمؤل ففف م ففن طبق ففات الحج ففر الجي ففري الراديف فوالري الرصاص ففي

واألبيض المون ويتدرج بإتجاه األعمى الى الحجر الجيري رقيق التطبق والحفاوي عمفى الففورامنيف ار الطافيفة .يبمف

سففمك التكففوين ف ففي المقطففع النمففوذجي حف فوالي ) (762م ،يبمفف سففمك الج ففزء السفففمي ) (259م والجففزء العم ففوي

) (503م .يقففع مقطففع الد ارسففة فففي الجنففاح الشففمالي الشففرقي لطيففة زمففر قففرح قريففة خمفزة ) (Khamzhaعمففى
بعد ) (8كم تقريبا شمالي مدينة السميمانية )الشكل  ،(1وقد تم جمع ) (45أنموذجا صخريا مفن مقطفع الد ارسفة
الحالي بمسافة بينيفة تتف اروح مفابين ) (10-1م .تضفمن البحفث الحفالي د ارسفة ووصفف الطبيعفة الصفخرية لمجفزء
األعمى من تكوين بالمبو ففي مقطفع أزمفر ،وييفدف الفى تشفخيص انفواع الففورامنيف ار الطافيفة ففي مقطفع الد ارسفة

الحالي وتثبيت الطباقية الحياتية ليا وتحديد العمر النسبي.

صخارية التكوين
تنكش ف ففف تتابعف ف ففات الجف ف ففزء األعمف ف ففى لتكف ف ففوين بفف ففاالمبو ف ف ففي مقطفف ففع الد ارسفف ففة قفف ففرح قريف ف ففة خم ف ف فزة والبف ف ففال

سففمكو ) (245م ،حيففث يمثففل سففطح التمففاس العمففوي سففطح عففدم توافففق ( الشففكل  .(2تتففألف تتابعففات الجففزء
األعم ففى م ففن تك ففوين ب ففاالمبو م ففن تعاق ففح لطبق ففات الحج ففر الجي ففري الس ففميكة الرمادي ففة -البيض ففاء الم ففون والت ففي
يبم ف سففمك الطبقففة ) (40-30سففم الحاويففة عمففى طبقففة مففن الص فوان ) ،(Chertكمففا موضففح فففي الصففورة )(1

والبممناي ففت وأكاس ففيد الحدي ففد ،كم ففا موض ففح ف ففي الص ففورة ) (2واألث ففار الحياتي ففة )fossils

 (Traceالمتمثم ففة

باألنابيح الموازية لسطح الطبقة ) ،(Planolitesوكمفا موضفح ففي الصفورة ) .(3وصفعودا نحفو األعمفى ىنفاك
إنتقال واضح لمعيان بالحقل من تتابعات الحجر الجيري الى تتابعات مفن الطففل الرمفادي الغفامق الحفاوي عمفى

أكاسففيد الحديففد والففذي يكففون بشففكل طبقففة مميفزة بالحقففل وبسففمك ) (8م ،وكمففا موضففح فففي الصففورة ) ،(4يمييففا
عففودة لطبقففات الحجففر الجيففري الحففاوي عمففى األمونايففت وكمففا موضففح فففي الصففورة ) ،(5وفففي أعمففى ىففذا الجففزء

مففن التكففوين تظيففر طبقففات مففن الحجففر الجيففري الكتمففي البنففي المففون وبطبيعففة ىشفة ومتكسففرة وكمففا موضففح فففي

الصففورة ) ،(6وبعففدىا طبقففات مففن المففارل الحففاوي عمففى بمففورات كبيفرة مففن الكالسففايت الثففانوي (Secondary
) Calciteوكما موضح في الصورة ).(7
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الشكل  :A, B :1خارطة العراق وخارطة موقعية عن )(Sissakian, 2000
 :Cصورة فضائية لطية زمر موضح عمييا موقع مقطع الدراسة.

الطباقية الحياتية لمف ورامنيف ار الطافية لمجزء األعمى من تكوين باالمبو (الكريتاسي األسفل -األعمى) ..................

الشكل  :2الوصف الصخري لمجزء األعمى من تكوين باالمبو في طية زمر.
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الطباقية الحياتية
تُعففد أنف فواع الف ففورامنيف ار الطافي ففة مففن أى ففم المتحجف فرات الدال ففة المعتمففدة ف ففي التقس ففيمات الطباقي ففة الحياتي ففة
وتحديفد األعمففار لفدىر الحيففاة المتوسففطة ،ودىفر الحيففاة الحديثففة ،وذلفك لمففا تمتفاز بففو مففن وفرتيفا فففي الترسففبات

البحري ففة العميق ففة هوانتش ففارىا الجغ ارف ففي الواس ففع وتطورى ففا السف فريع وم ففا يمت ففاز ب ففو الكثي ففر م ففن أنواعي ففا م ففن م ففد

جيولففوجي قصففير ،باإلضففافة الففى تحديففد البيئففة والجغرافيففة القديمففة ودخوليففا فففي اإلستكشففافات النفطيففة ود ارسففة

كيميائيففة الميففاه ،أُعتمففد التطبففق الحيففاتي الموضففوع مففن قبففل ) (Huber and Leckie, 2011لمعمففر مففن

األبتيان المتأخر والى األلبيان األوسط ،والتطبق الحيفاتي الموضفوع مفن قبفل ( González-Donoso et al.,
 )2007لمعمر من األلبيان المتأخر والى السينومينيان.

أظيففر التوزيففع واالنتشففار النسففبي لمتحج فرات الفففورامنف ار الطافيففة فففي الجففزء العمففوي مففن تك فوين بففاالمبو

( الشفكل  (3إمكانيففة تقسفيم ىففذا المقطفع الطبففاقي الفى خمسففة أنطقفة حياتيففة رئيسفة هواثنففين مفن األنطقففة الحياتيففة
الثانوية والتي تمتفد أعمارىفا مفن أعمفى األبتيفان المتفأخر والفى السفينومينيان األوسفط – المتفأخر .تمفت مضفاىاة
ىففذه األنطقففة مففع مجموعففة مففن األنطقففة الطباقيففة الحياتيففة العالميففة) الشففكل  ،(4ومععع مجموعففة مففن األنطقففة

الطباقية الحياتية اإلقميمية والمحمية ) الشكل . (5

وفيما يمي وصف ليذه األنطقة الطباقية الحياتية من األقدم الى األحدث:
1- Paraticinella eubejaouensis Total range Zone
تعريف النطاق:
سففجل ىففذا النطففاق ألول مفرة مففن قبففل ) (Moullade, 1966, 1974كنطففاق مففد كمففي لمنففوع الففدال

).(Paraticinella eubejaouensis
حدود النطاق:

إن قاعفدة ىفذا النطفاق محفددة بفأول ظيفور لمنفوع الفدال ) (Paraticinella eubejaouensisمفن قبفل

) (Moullade, 1966وثبت حده األعمى بإختفاء نفس النوع من قبل ).(Moullade, 1974
عمر النطاق :أعمى األبتيان المتأخر ).(Latest Aptian
سمك النطاق :يبم سمك ىذا النطاق ) (51م والممثل بالنماذج ).(65-56
المضاهاة وتحديد العمر:

م ففن خ ففالل د ارس ففة تجمع ففات الف ففورامنيف ار الطافي ففة ف ففي ى ففذا النط ففاق ل ففوحظ أن ففو يض ففاىي عالمي ففا نط ففاق

) (Paraticinella bejaouaensis Zoneالمحفدد مفن قبفل )،(Premoli Silva and Sliter, 1995
) (Premoli Silva and Verga, 2004ونطفاق ) (Paraticinella eubejaouaensis Zoneالمحفدد
مففن قبففل ) (Huber and Leckie, 2011والعائففدة الففى عمففر أعمففى األبتيففان المتففأخر ،كمففا ويكففاف الجففزء
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األسففل مفن نطفاق ) (Ticinella bejaouensis Zoneالمحفدد مفن قبفل ) (Caron, 1985والعائفد عمفره

الى أعمفى األبتيفان المتفأخر ،أمفا إقميميفا فإنفو يماثفل نطفاق ) (Ticinella bejaouensis Zoneالمحفدد مفن

قبل ) (Ghanem et al., 2012العائد عمره الى أعمى األبتيفان المتفأخر ،ويكفاف نطفاق (Paraticinella

) eubejaouaensis Zoneالمحفدد مفن قبفل ) (Fadhel et al., 2014والعائفد عمفره الفى أعمفى األبتيفان
المتأخر.

2- Ticinella primula Interval Zone
تعريف النطاق:
سجل ىذا النطاق ألول مرة مفن قبفل ) (Longoria and Gamper, 1974كنطفاق مفد فاصفل لمنفوع

). (Ticinella primula
حدود النطاق:

إن قاعدة ىذا النطاق محدد بأول ظيور لمنوع الدال ) (Ticinella primulaوثبفت حفده األعمفى بفأول

ظيور لمنوع الدال ).(Biticinella breggiensis

عمر النطاق :األلبيان األوسط ).(Middle Albian
سمك النطاق :يبم سمك ىذا النطاق ) (36م والممثل بالنماذج ).(75 - 69
المضاهاة وتحديد العمر:
يضفاىي ىفذا النطفاق نطفاق ) (Ticinella primula Zoneالمحفدد مفن قبفل ) (Caron, 1985و
) (Huber and Leckie, 2011ونطفاق )(Ticinella primula - Hedbergella rischi Zone

المحفدد مفن قبفل )Silva and Sliter, 1995

 (Premoliوجفزء مفن نطففاق primula

(Ticinella

) Zoneالمحفدد مفن قبفل ) (Premoli Silva and Verga, 2004العائفدة الفى عمفر األلبيفان األوسفط ،أمفا

إقميميا فإنو يكاف الجزء األعمى من نطاق ) (Ticinella primula Zoneالمحدد من قبفل (Ghanem et
) al., 2012العائفد عمفره الفى األلبيفان األوسفط ،ويماثفل نطفاق ) (Ticinella primula Zoneالمحفدد مفن

قبفل ) (Fadhel et al., 2014العائفد عمفره الفى األلبيفان األوسفط ،ومحميفا ففإن الجفزء العمفوي مفن ىفذا النطفاق
يضفاىي الجفزء العمفوي العائفد الفى نطفاق ) (Ticinella primula Zoneالمحفدد مفن قبفل (Abawi and

) Hammoudi, 2008العائد عمره الى األلبيان األوسط.
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3- Biticinella breggiensis Interval Zone.
تعريف النطاق:
سف ف ف ففجل ى ف ف ف ففذا النط ف ف ف ففاق ألول مف ف ف ف فرة م ف ف ف ففن قب ف ف ف ففل ) (Pustuma,1971كنطف ف ف ففاق فاص ف ف ف ففل لمن ف ف ف ففوع ال ف ف ف ففدال

).(Biticinella breggiensis

حدود النطاق:

إن قاعدة ىذا النطاق محدد بأول ظيور لمنوع ) ،(Biticinella breggiensisأما حده األعمفى فيمثفل

عدم توافق محدد بظيور النوع الدال ).(Thalmanninella globotruncanoides
عمر النطاق :األلبيان المتأخر ).(Late Albian
السمك :يبم سمك النطاق ) (24م والممثل بالنماذج ).(79-75
المضاهاة وتحديد العمر:
يضاىي ىذا النطاق األنطقة )Zone

breggiensis

 (Biticinellaو

) subticinensis Zoneالمحددة من قبل ) ،(Caron, 1985كما ويكاف

نطاق

(Rotalipora
(Biticinella

) breggiensis Zoneالمحدد من قبل )(Premoli Silva ،(Premoli Silva and Sliter, 1995
)2004

Verga,

،and

ويماثل

نطاق

)Zone

praeticinensis

(Ticinella

و

) (Pseudothalmaninnella subticinensis Zoneالمحددة من قبل (González - Donoso
) et.al., 2007العائدة الى عمر األلبيان المتأخر ،أما إقميميا فإنو يكاف

نطاق

(Biticinella

) breggiensis Zoneالمحدد من قبل ) (Ghanem et al., 2012العائد عمره الى األلبيان المتأخر،

ومحميا فإن ىذا النطاق يكاف

النطاق )Zone

breggiensis

) (Abawi and Hammoudi, 2008العائد عمره الى األلبيان المتأخر.

 (Biticinellaالمحدد من قبل

الطباقية الحياتية لمف ورامنيف ار الطافية لمجزء األعمى من تكوين باالمبو (الكريتاسي األسفل -األعمى) ..................
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تم تقسيم النطاق الى تحت نطاقين وىما:
Ticinella praeticinensis Interval subzone.
Pseudothalmaninnella subticinensis Interval subzone .
I- Ticinella praeticinensis Interval subzone.
تعريففف تحففت النطففاق :سففجل ىففذا النطففاق ألول م فرة مففن قبففل ) (Sigal, 1966كتحففت نطففاق فاصففل لمنففوع
).(Ticinella praeticinensis
حدود النطاق:
إن قاعففدة ىففذا النطففاق محففدد بففأول ظيففور لمنففوع ) (Ticinella praeticinensisوثبففت حففده األعمففى
بأول ظيور لمنوع ).(Pseudothalmaninnella subticinensis
عمر النطاق :األلبيان المتأخر ).(Late Aptian
السمك :يبم سمك النطاق ) (12م والمتمثل بالنماذج ).(77 - 75
المضاهاة وتحديد العمر:
يضفاىي نطفاق ) (Biticinella breggiensis Zoneالمحفدد مفن قبفل ) ،(Caron, 1985ويكفاف

تحت نطاق ) (Ticinella praeticinensis Subzoneالمحدد من قبل (Premoli Silva and Sliter,
) 1995و ) (Premoli Silva and Verga, 2004ونطفاق )(Ticinella praeticinensis Zone
المحففدد م ففن قبففل ) (González – Donoso et al., 2007العائ ففدة الففى عم ففر األلبيففان المت ففأخر،

أمففا إقميميففا فإنففو يكففاف تحففت النطففاق )Subzone
)2012
)Subzone

et.al.,

praeticinensis

 (Ticinellaالمحففدد مففن قبففل

 (Ghanemالعائ ف ففد عمف ف فره ال ف ففى األلبي ف ففان المت ف ففأخر ،ومحمي ف ففا يض ف ففاىي تح ف ففت نط ف ففاق

 (Ticinella praeticinensisالمحففدد مفن قبففل )(Abawi and Hammoudi, 2008

والعائد عمره الى األلبيان المتأخر.
II- Pseudothalmaninnella subticinensis Interval Subzone.
تعريف تحت النطاق:
وسجل تحت النطاق ألول مرة من قبل ) (Postuma, 1971كتحت نطاق فاصل لمنوع
). (Pseudothalmaninnella subticinensis

الطباقية الحياتية لمف ورامنيف ار الطافية لمجزء األعمى من تكوين باالمبو (الكريتاسي األسفل -األعمى) ..................
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حدود النطاق:
إن قاعدة تحت النطاق محدد بأول ظيور لمنوع )،(Pseudothalmaninnella subticinensis

وأعمى تحت النطاق مفقود وممثل بعدم توافق محدد بأول ظيور لمنوع ( Thalmaninnella
 )globotruncanoidesالعائد لمسينومينيان المبكر.

العمر :األلبيان المتأخر ).(Late Albian
السمك :يبم سمك تحت النطاق ) (12م والممثل بالنماذج ).(79 - 77
المضاهاة وتحديد العمر:
يضاىي نطاق ) (Rotalipora subticinensis Zoneالمحدد من قبل ) (Caron, 1985ويكاف

تحت نطاق ) (Pseudothalmanninella subticinensis Subzoneالمحدد من قبل (Premoli
) Silva and Sliter, 1995وتحت نطاق ) (Rotalipora subticinensis Subzoneالمحدد من قبل

) ،(Premoli Silva and Verga, 2004كما ويماثل نطاق

(Pseudothalmanninella

) subticinensis Zoneالمحدد من قبل ) (González – Donoso et al., 2007العائدة الى عمر

األلبيان المتأخر ،أما إقميميا فإنو يكاف تحت نطاق ) (Rotalipora subticinensis Subzoneالمحدد
من قبل ) (Ghanem et al., 2012العائد عمره الى األلبيان المتأخر ،ومحميا يكاف

تحت نطاق

) (Rotalipora subticinensis Subzoneالمحدد من قبل )(Abawi and Hammoudi, 2008

العائد عمره الى األلبيان المتأخر.

4- Thalmanninella globotruncanoides Interval Zone.
تعريف النطاق:
سف ف ف ف ف ففجل ىف ف ف ف ف ففذا النطف ف ف ف ف ففاق ألول م ف ف ف ف ف فرة مفف ف ف ف ففن قبف ف ف ف ف ففل ) (Lehmann,1966كنطف ف ف ف ف ففاق فاصف ف ف ف ف ففل لمنف ف ف ف ف ففوع
).(Thalmanninella globotruncanoides

حدود النطاق:
إن قاعدة ىذا النطاق محدد بفأول ظيفور لمنفوع ) (Thalmanninella globotruncanoidesوالفذي
يمثففل سففطح عففدم توافففق بففين األلبيففان المتففأخر والسففينومينيان المبكففر وثبففت حففده األعمففى بففأول ظيففور لمنففوع
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)cushmani

 (Rotaliporaوالففذي يمثفل أيضففا سففطح عفدم توافففق بففين السفينومينيان المبكففر والسففينومينيان

األوسط – المتأخر.

العمر :السينومينيان المبكر ).(Early Cenomanian
السمك :يبم سمك النطاق ) (24م والممثل بالنماذج ).(83-79
المضاهاة وتحديد العمر:
من خالل دراسة تج معات متحجرات الفورامنيف ار الطافية وجد بأن ىذا النطاق يضاىي نطاق
)Zone

brotzeni

 (Rotaliporaالمحدد من قبل )(Caron, 1985

ويكاف

نطاق

) (Thalmanninella brotzeni Zoneالمحدد من قبل ) ،(Premoli Silva and Sliter, 1995كما

ويماثل نطاق ) (Thalmanninella globotruncanoides Zoneالمحدد من قبل (Premoli Silva

) and Verga, 2004و ) (González – Donoso, et al., 2007العائدة الى عمر السينومينيان المبكر،

أما إقميميا فإنو يكاف نطاق ) (Rotalipora brotzeni Zoneالمحدد من قبل )(Ayyad et al., 1996
ويماثل نطاق ) (Rotalipora globotruncanoides Zoneالمحدد من قبل (Ghanem et al.,

) 2012والعائدة الى عمر السينومينيان المبكر ،ومحميا يضاىي الجزء العموي من نطاق (Hedbergella
) washitensis Zoneوجزء من نطاق ) (Rotalipora appenninica Zoneالمحددان من قبل

) (Ghafor, 1993العائدة الى عمر السينومينيان المبكر ،ويماثل الجزء السفمي من نطاق (Rotalipora
) appenninica - brotzeni Zoneالمحدد من قبل ) (Abawi and Mahmood, 2000العائد عمره

الى السينومينيان المبكر ،كما ويكاف

 (Rotalipora brotzeniالمحدد من قبل

نطاق )Zone

) (Al-Khafaf, 2014العائد عمره الى السينومينيان المبكر.
5- Rotalipora cushmani Total range Zone.
تعريف النطاق:
س ففجل ىف ففذا النطف ففاق ألول م ف فرة مف ففن قبف ففل )1962

).(Rotalipora cushmani

 (Borsetti,كنطف ففاق مف ففد كمف ففي لممصف ففنف الف ففدال

حدود النطاق:
إن قاعدة ىذا النطاق محدد بأول ظيفور لمنفوع الفدال ) (Rotalipora cushmaniوثبفت حفده األعمفى

باختفاء نفس النوع الدال.
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العمر :السينومينيان األوسط – المتأخر ).(Middle – Late Cenomanian
السمك :يبم سمك النطاق ) (74م والممثل بالنماذج ).(98 - 83
المضاهاة وتحديد العمر:
مففن خففالل د ارسففة تجمعففات متحج فرات الفففو ارمنيف ار الطافيففة فففي ىففذا النطففاق أمكففن مضففاىاتو مففع نطففاق

) (Rotalipora cushmani Zoneالمحدد من قبل كل من )(Premoli Silva and ،(Caron, 1985
) (Premoli Silva and Verga, 2004) ،Sliter, 1995و )(González – Donoso et al., 2007
العائدة الى عمر السينومينيان األوسط  -المتأخر ،أما إقميميا فإنو يكاف نطاق (Rotalipora cushmani

) Zoneالمحففدد مففن قبففل ) (Ayyad et al., 1996و ) (Ghanem et al., 2012والعائففد عمفره الففى

السفينومينيان األوسفط – المتفأخر ،ومحميفا ففإن ىفذا النطفاق يضفاىي الجفزء العمفوي مفن نطفاق (Rotalipora
)Zone

 appenninicaالمحفدد مففن قبففل ) (Ghafor, 1993والعائففد عمفره الففى السففينومينيان األوسففط –

المتففأخر ،ويكففاف نطففاق )Zone
)2000

2008) ،Mahmood,

cushmani
Hammoudi,

والعائد عمره الى السينومينيان األوسط – المتأخر.

 (Rotaliporaالمحففدد مففن قبففل
and

 (Abawiو )2014

(Abawi and
(Al-Khafaf,
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االستنتاجات
 يتألف ىذا الجزء من تكوين باالمبو من تتابعات لطبقات المارل والطفل الرصاصي الغامق واألسود-1
.والبني المحمر – األحمر المون متداخمة مع طبقات الحجر الجيري والحجر الجيري المارلي

امنيفر الطافية تم تقسيم الجزء األعمى من تكوين باالمبو الى
 إعتمادا عمى التوزيع النسبي لمتحجرات الفور ا-2
(Paraticinella خمسة أنطقة طباقية حياتية هواثنين تحت نطاق وىي من االقدم الى األحدث
Biticinella breggiensis Zone '' ، Ticinella primula Zone،eubejaouensis Zone
Ticinella praeticinensis Subzone'', ،Pseudothalmanninella subticinensis Subzone
 وبيذاThalmanninella globotruncanoides Zone, and Rotalipora cushmani Zone)
.يكون العمر ممتدا من أعمى األبتيان المتأخر والى السينومينيان األوسط – المتأخر
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PLATE 1
Fig. 1a: Blefuscuiana aptiana (Bartenstein), Spiral side, Sample No. 72.
Fig. 1b: Blefuscuiana aptiana (Bartenstein), Side view, Sample No. 72.
Fig. 1c: Blefuscuiana aptiana (Bartenstein), Umbilical side , Sample No. 72.
Fig. 2a: Blefuscuiana excelsa (Longoria), Spiral side, Sample No. 60.
Fig. 2b: Blefuscuiana excelsa (Longoria), Side view, Sample No. 60.
Fig. 2c: Blefuscuiana excelsa (Longoria), Umbilical side, Sample No. 60.
Fig. 3a: Blefuscuiana gorbachikae (Longoria), Spiral side, Sample No. 59.
Fig. 3b: Blefuscuiana gorbachikae (Longoria), Side view, Sample No. 59.
Fig.3c: Blefuscuiana gorbachikae (Longoria), Umbilical side, Sample No. 59.
Fig. 4a: Paraticinella eubejaouaensis (Randrianasolo and Anglada), Spiral
side, Sample No. 64.
Fig. 4b: Paraticinella eubejaouaensis (Randrianasolo and Anglada), Side
view, Sample No. 64.
Fig. 4c: Paraticinella eubejaouaensis (Randrianasolo and Anglada), Umbilical
side, Sample No. 64.

PLATE 2
Fig. 1a: Microhedbergella pseudoplanispira Huber and Leckie, Spiral side,
Sample No. 71.
Fig. 1b: Microhedbergella pseudoplanispira Huber and Leckie, Side view,
Sample No. 71.
Fig. 1c: Microhedbergella pseudoplanispira Huber and Leckie, Umbilical side,
Sample No. 71.
Fig. 2a: Microhedbergella renilaevis Huber and Leckie, Spiral side, Sample
No. 63.
Fig. 2b: Microhedbergella renilaevis Huber and Leckie, Side view, Sample
No. 63.
Fig. 2c: Microhedbergella renilaevis Huber and Leckie, Umbilical side,Sample
No. 63.
Fig. 3a: Muricohedbergella simplex (Morrow), Spiral side, Sample No. 74.
Fig. 3b: Muricohedbergella simplex (Morrow), Side view, Sample No. 74.
Fig. 3c: Muricohedbergella simplex (Morrow), Umbilical side, Sample No. 74.
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Fig. 4a: Ticinella primula Luterbacher, Spiral side, Sample No. 69.
Fig. 4b: Ticinella primula Luterbacher, Side view, Sample No. 69.
Fig. 4c: Ticinella primula Luterbacher, Umbilical side, Sample No. 69.

PLATE 3
Fig. 1a: Biticinella breggiensis (Gandolfi), Sample No. 75.
Fig. 1b: Biticinella breggiensis (Gandolfi), Side view, Sample No. 75.
Fig. 1c: Biticinella breggiensis (Gandolfi), Sample No. 75.
Fig. 2a: Microhedbergella rischi (Moullade) emend Huber and Leckie, Spiral
side, Sample No. 71.
Fig. 2b: Microhedbergella rischi (Moullade) emend Huber and Leckie, Side
view, Sample No. 71.
Fig. 2c: Microhedbergella rischi (Moullade) emend Huber and Leckie,
Umbilical side, Sample No. 71.
Fig. 3a: Pseudothalmanninella subticinensis (Gandolfi), Spiral side, Sample
No. 77.
Fig. 3b: Pseudothalmanninella subticinensis (Gandolfi), Side view, Sample
No. 77.
Fig. 3c: Pseudothalmanninella subticinensis (Gandolfi), Umbilical side,
Sample No. 77.
Fig. 4a: Ticinella praeticinensis Sigal, Spiral side, Sample No. 75.
Fig. 4b: Ticinella praeticinensis Sigal, Side view, Sample No. 75.
Fig. 4c: Ticinella praeticinensis Sigal, Umbilical side, Sample No. 75.

PLATE 4
Fig. 1a: Favusella washitensis (Carsey), Spiral side, Sample No. 87.
Fig. 1b: Favusella washitensis (Carsey), Side view, Sample No. 87.
Fig. 1c: Favusella washitensis (Carsey), Umbilical side, Sample No. 87.
Fig. 2a: Praeglobotruncana delrioensis (Plummer), Spiral side, Sample No. 81.
Fig. 2b: Praeglobotruncana delrioensis (Plummer), Side view, Sample No.81.
Fig. 2c: Praeglobotruncana delrioensis (Plummer), Umbilical side, Sample No.
81.
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Fig. 3a: Praeglobotruncana stephani (Gandolfi), Spiral side, Sample No. 82.
Fig. 3b: Praeglobotruncana stephani (Gandolfi), Side view, Sample No. 82.
Fig. 3c: Praeglobotruncana stephani (Gandolfi), Umbilical side, Sample No.
82.
Fig. 4a: Thalmanninella globotruncanoides (Sigal), Spiral side, Sample No.
79.
Fig. 4b: Thalmanninella globotruncanoides (Sigal), Side view, Sample No.
79.
Fig. 4c: Thalmanninella globotruncanoides (Sigal), Umbilical side, Sample
No. 79.

PLATE 5
Fig. 1a: Praeglobotruncana gibba Klaus, Spiral side, Sample No. 87.
Fig. 1b: Praeglobotruncana gibba Klaus, Side view, Sample No. 87.
Fig. 1c: Praeglobotruncana gibba Klaus, Umbilical side, Sample No. 87.
Fig. 2a: Rotalipora cushmani (Morrow), Spiral side, Sample No. 83.
Fig. 2b: Rotalipora cushmani (Morrow), Side view, Sample No. 83.
Fig. 2c: Rotalipora cushmani (Morrow), Umbilical side, Sample No. 83.
Fig. 3a: Rotalipora montsalvensis (Mornod), Spiral side, Sample No. 87.
Fig. 3b: Rotalipora montsalvensis (Mornod), Side side, Sample No. 87.
Fig. 3c: Rotalipora montsalvensis (Mornod), Umbilical side, Sample No. 87.
Fig. 4a: Thalmanninella deeckei (Franke), Spiral side, Sample No. 83.
Fig. 4b: Thalmanninella deeckei (Franke), Side view, Sample No. 83.
Fig. 4c: Thalmanninella deeckei (Franke), Umbilical side, Sample No. 83.
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