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 الممخص

 باالمبو لتكوين  لمفورامنيفرا الطافية يتضمن البحث الحالي دراسة طباقية حياتية
 طبقاتل تتابعات يتألف ىذا الجزء من. العراق يشرق شمال-أزمر( في طية األعمى-األسفل  )الكريتاسي

الطفل الرصاصي الغامق المون والطفل البني المحمر وطبقات من المارل متداخمة مع طبقات الحجر الجيري 
طباقي الى خمسة أنطقة حياتية رئيسة سيم ىذا المقطع التم تق يتي وطبقات الحجر الجيري المارلي.االمونا
مضاىاة ىذه األنطقة مع مجموعة من األنطقة الطباقية الحياتية  توتم .ثانويةالحياتية النطقة األ منواثنين 

األبتيان المتأخر  ذا الجزء من التكوين يمتد من أواخرالعالمية واإلقميمية والمحمية، وبيذا إتضح أن عمر ى
 وىذه األنطقة من األقدم )في األسفل( الى األحدث )في األعمى(:. المتأخر-ط السينومينيان األوس الى
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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 Middle-

Late Cenomanian. Moreover, the identified biozones are from older (at bottom) to 

younger (at top): 
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 المقدمة
ففي قريفة سفيروان  (Wetzel, 1947, In Bellen et al., 1959)وصفف التكفوين ألول مفرة مفن قبفل 

يمثففل . مبو األسفففل واألعمففى عمففى التففواليالعففراق حيففث قسففمو الففى وحففدتين، بففاال يشففرققففرح حمبجففة فففي شففمال 
األلبيان األوسط والمؤلف من طبقات رقيقفة مفن الحجفر الجيفري األمونفايتي  –باالمبو األسفل عمر الفالنجينيان 

االمبو األعمففى المففزرق والمتففداخل مففع طبقففات المففارل األخضففر الزيتففوني وطبقففات الطفففل األزرق الففداكن، أمففا بفف
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جفففر الجيفففري الراديفففوالري الرصاصفففي والمؤلفففف مفففن طبقفففات الح الترونيفففان-المتفففأخرفيعفففود عمفففره الفففى األلبيفففان 
يبمف   .األبيض المون ويتدرج بإتجاه األعمى الى الحجر الجيري رقيق التطبق والحفاوي عمفى الففورامنيفرا الطافيفةو 

 م والجفففزء العمفففوي (259) بمففف  سفففمك الجفففزء السففففميي م، (762)سفففمك التكفففوين ففففي المقطفففع النمفففوذجي حفففوالي 
عمففى  (Khamzha) خمففزةيقففع مقطففع الدراسففة فففي الجنففاح الشففمالي الشففرقي لطيففة  زمففر قففرح قريففة  م. (503)

مفن مقطفع الدراسفة  صخريا   أنموذجا   (45)، وقد تم جمع 1)شكل ال(مدينة السميمانية  يشمالتقريبا كم  (8) بعد
لمجفزء الطبيعفة الصفخرية  دراسفة ووصفف تضفمن البحفث الحفاليم.  (1-10)مفابين  وحالحالي بمسافة بينيفة تتفرا

تشفخيص انفواع الففورامنيفرا الطافيفة ففي مقطفع الدراسفة الفى وييفدف األعمى من تكوين بالمبو ففي مقطفع أزمفر، 
 ليا وتحديد العمر النسبي.   الطباقية الحياتيةالحالي وتثبيت 

 
 
 

 صخارية التكوين
 الجففففففزء األعمففففففى لتكففففففوين بففففففاالمبو فففففففي مقطففففففع الدراسففففففة قففففففرح قريففففففة خمففففففزة والبففففففال   تتابعففففففات تنكشففففففف

الجفففزء  تتابعفففات . تتفففألف2)م، حيفففث يمثفففل سفففطح التمفففاس العمفففوي سفففطح عفففدم تواففففق ) الشفففكل  (245)سفففمكو 
 البيضفففاء المفففون والتفففي-رماديفففة الاقفففح لطبقفففات الحجفففر الجيفففري السفففميكة تعاألعمفففى مفففن تكفففوين بفففاالمبو مفففن 

 (1)، كمففا موضففح فففي الصففورة (Chert)صففوان ال طبقففة مففن الحاويففة عمففى سففم (30-40)لطبقففة يبمفف  سففمك ا
المتمثمففففة  (Trace fossils)الحياتيففففة  واألثففففار (2)وأكاسففففيد الحديففففد، كمففففا موضففففح فففففي الصففففورة  والبممنايففففت

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

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

وكمففا موضففح فففي  ةمتكسففر و  ةىشفف الكتمففي البنففي المففون وبطبيعففة طبقففات مففن الحجففر الجيففريمففن التكففوين تظيففر 
 Secondary)، وبعففدىا طبقففات مففن المففارل الحففاوي عمففى بمففورات كبيففرة مففن الكالسففايت الثففانوي (6)الصففورة 

Calcite)  (7)وكما موضح في الصورة  . 
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    (Sissakian, 2000)خارطة العراق وخارطة موقعية عن : A, B :1 الشكل       
             C.صورة فضائية لطية  زمر موضح عمييا موقع مقطع الدراسة : 
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 . زمر طية في باالمبو تكوين من األعمى لمجزء الصخري الوصف: 2 الشكل
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: طبقة الحجر الجيري الحاوية 1ورة الص
 عمى طبقة من الصوان.

: طبقة الحجر الجيري الحاوية 2الصورة 
 عمى البممنايت.

: األثار الحياتية بشكا أنابيح 3الصورة 
 موازية لسطح الطبقة.
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الواضح من طبقات  االنتقالالصورة : 
الحجر الجيري الى طبقات الطفل 

 الرمادي الغامق.

: األمونايت في الحجر. 5الصورة 
 الجيري.

 : الحجر الجيري المتكسر.6الصورة 

 : بمورات الكالسايت الثانوية.7الصورة 
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 الطباقية الحياتية
ُتعفففد أنفففواع الففففورامنيفرا الطافيفففة مفففن أىفففم المتحجفففرات الدالفففة المعتمفففدة ففففي التقسفففيمات الطباقيفففة الحياتيفففة 

سففبات وتحديفد األعمففار لفدىر الحيففاة المتوسففطة، ودىفر الحيففاة الحديثففة، وذلفك لمففا تمتفاز بففو مففن وفرتيفا فففي التر 
نتشفففارىا الجغراففففي الواسفففع وتطورىفففا السفففريع ومفففا يمتفففاز بفففو الكثيفففر مفففن أنواعيفففا مفففن مفففد   البحريفففة العميقفففة واه
جيولففوجي قصففير، باإلضففافة الففى تحديففد البيئففة والجغرافيففة القديمففة ودخوليففا فففي اإلستكشففافات النفطيففة ودراسففة 

لمعمففر مففن   (Huber and Leckie, 2011)مففن قبففل  الموضففوع التطبففق الحيففاتيُأعتمففد  كيميائيففة الميففاه،
 ,.González-Donoso et al)الموضفوع مفن قبفل  ن األوسط، والتطبق الحيفاتياألبتيان المتأخر والى األلبيا

 لمعمر من األلبيان المتأخر والى السينومينيان. (2007
 بفففاالمبووين لجفففزء العمفففوي مفففن تكفففي لمتحجفففرات الففففورامنفرا الطافيفففة ففففي االنسفففب واالنتشفففارأظيفففر التوزيفففع 

ثنففين سفيم ىففذا المقطفع الطبففاقي الفى خمسففةإمكانيففة تق 3) الشفكل ) مفن األنطقففة الحياتيففة  أنطقفة حياتيففة رئيسفة واه
مضفاىاة  تتمفالمتفأخر.  –السفينومينيان األوسفط  الثانوية والتي تمتفد أعمارىفا مفن أعمفى األبتيفان المتفأخر والفى

مجموعفففة مففن األنطقفففة  ، ومععع 4) العالميفففة( الشففكلياتيففة ىففذه األنطقففة مفففع مجموعففة مفففن األنطقففة الطباقيفففة الح
 .5)  الشكل  (والمحميةإلقميمية الحياتية ا الطباقية

 وفيما يمي وصف ليذه األنطقة الطباقية الحياتية من األقدم الى األحدث:
1- Paraticinella  eubejaouensis  Total range Zone 

 تعريف النطاق:
كنطففاق مففد  كمففي لمنففوع الففدال  (Moullade, 1966, 1974) ىففذا النطففاق ألول مففرة مففن قبففل سففجل

(Paraticinella eubejaouensis)  . 
 حدود النطاق:

مفن قبفل  (Paraticinella eubejaouensis)بفأول ظيفور لمنفوع الفدال  ةإن قاعفدة ىفذا النطفاق محفدد
(Moullade, 1966) وثبت حده األعمى بإختفاء نفس النوع من قبل (Moullade, 1974).   

 

 .(Latest Aptian)أعمى األبتيان المتأخر عمر النطاق: 
 

 .(56-65)م والممثل بالنماذج  (51)يبم  سمك ىذا النطاق سمك النطاق: 
 

 المضاهاة وتحديد العمر:
مففففن خففففالل دراسففففة تجمعففففات الفففففورامنيفرا الطافيففففة فففففي ىففففذا النطففففاق لففففوحظ أنففففو يضففففاىي عالميففففا  نطففففاق  

(Paraticinella  bejaouaensis  Zone)  المحفدد مفن قبفل(Premoli Silva and Sliter, 1995) ،
(Premoli Silva and Verga, 2004)   ونطفاق(Paraticinella  eubejaouaensis  Zone)  المحفدد

والعائففدة الففى عمففر أعمففى األبتيففان المتففأخر، كمففا ويكففاف  الجففزء  (Huber and Leckie, 2011)مففن قبففل 



 ..................األعمى(  -ورامنيفرا الطافية لمجزء األعمى من تكوين باالمبو )الكريتاسي األسفلالطباقية الحياتية لمف

 

43 

 

والعائفد عمفره  (Caron, 1985)المحفدد مفن قبفل  (Ticinella  bejaouensis  Zone)األسففل مفن نطفاق 
المحفدد مفن  (Ticinella  bejaouensis  Zone)الى أعمفى األبتيفان المتفأخر، أمفا إقميميفا  فإنفو يماثفل نطفاق 

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

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

2- Ticinella  primula  Interval  Zone 

 تعريف النطاق:
كنطفاق مفد  فاصفل لمنفوع  (Longoria and Gamper, 1974)سجل ىذا النطاق ألول مرة مفن قبفل 

(Ticinella  primula) . 
 حدود النطاق:

وثبفت حفده األعمفى بفأول  (Ticinella  primula)النطاق محدد بأول ظيور لمنوع الدال إن قاعدة ىذا 
 .  (Biticinella  breggiensis)ظيور لمنوع الدال 

 
 .(Middle Albian)األلبيان األوسط عمر النطاق: 

 
 .(69 - 75)م والممثل بالنماذج  (36)يبم  سمك ىذا النطاق سمك النطاق: 

 
 هاة وتحديد العمر:المضا

و  (Caron, 1985)المحفدد مفن قبفل  (Ticinella  primula Zone)يضفاىي ىفذا النطفاق نطفاق 
(Huber and Leckie, 2011)  ونطفاق(Ticinella  primula - Hedbergella  rischi  Zone) 

 Ticinella  primula)وجفزء مفن نطففاق  (Premoli  Silva and Sliter, 1995)المحفدد مفن قبفل 

Zone)  المحفدد مفن قبفل(Premoli  Silva and Verga, 2004)  العائفدة الفى عمفر األلبيفان األوسفط، أمفا
 Ghanem et)المحدد من قبفل  (Ticinella  primula Zone)إقميميا  فإنو يكاف  الجزء األعمى من نطاق 

al., 2012)  ويماثفل نطفاق األوسفطاأللبيفان العائفد عمفره الفى ،(Ticinella  primula Zone)  المحفدد مفن
ومحميفا  ففإن الجفزء العمفوي مفن ىفذا النطفاق  األوسفط، العائفد عمفره الفى األلبيفان (Fadhel et al., 2014)قبفل 

 Abawi and)المحفدد مفن قبفل  (Ticinella  primula Zone)يضفاىي الجفزء العمفوي العائفد الفى نطفاق 

Hammoudi, 2008) األوسط. العائد عمره الى األلبيان   
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3- Biticinella  breggiensis  Interval  Zone. 

 
 تعريف النطاق:

 كنطفففففففففاق فاصفففففففففل لمنفففففففففوع الفففففففففدال (Pustuma,1971)سفففففففففجل ىفففففففففذا النطفففففففففاق ألول مفففففففففرة مفففففففففن قبفففففففففل 
 (Biticinella  breggiensis). 

 حدود النطاق:
ثفل يمأما حده األعمفى ف، (Biticinella  breggiensis)إن قاعدة ىذا النطاق محدد بأول ظيور لمنوع 

   (Thalmanninella  globotruncanoides).عدم توافق محدد بظيور النوع الدال 
 

 .(Late Albian)األلبيان المتأخر عمر النطاق: 
 

 .(75-79)م والممثل بالنماذج  (24)يبم  سمك النطاق السمك: 
 

 المضاهاة وتحديد العمر:
  Rotalipora)و  (Biticinella  breggiensis  Zone)يضاىي ىذا النطاق األنطقة 

subticinensis  Zone)  المحددة من قبل(Caron, 1985)نطاق كاف ، كما وي (Biticinella  

breggiensis  Zone)  المحدد من قبل(Premoli  Silva  and Sliter, 1995)،(Premoli Silva 

and Verga, 2004) ويماثل نطاق ،(Ticinella praeticinensis Zone)  و
(Pseudothalmaninnella subticinensis  Zone)  المحددة من قبل(González - Donoso 

et.al., 2007) أما إقميميا  فإنو يكاف  نطاق العائدة الى عمر األلبيان المتأخر ،(Biticinella  

breggiensis  Zone)  المحدد من قبل(Ghanem et al., 2012) ،العائد عمره الى األلبيان المتأخر 
 المحدد من قبل (Biticinella  breggiensis  Zone)إن ىذا النطاق يكاف  النطاق ومحميا  ف

(Abawi and Hammoudi, 2008) .العائد عمره الى األلبيان المتأخر 
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 في  الجزء الفورامنيفرا الطافية: المد  الجيولوجي واإلنتشار النسبي لألنطقة الحياتية لمتحجرات 3الشكل 

 .شمال شرق العراق -وين باالمبو في طية  زمرالعموي من تك
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 تم تقسيم النطاق الى تحت نطاقين وىما:
Ticinella  praeticinensis  Interval  subzone. 

Pseudothalmaninnella  subticinensis  Interval  subzone .  

 

I- Ticinella  praeticinensis  Interval  subzone. 

 

كتحففت نطففاق فاصففل لمنففوع  (Sigal, 1966)النطففاق ألول مففرة مففن قبففل سففجل ىففذا  تعريففف تحففت النطففاق:
(Ticinella  praeticinensis). 

 
 حدود النطاق:

وثبففت حففده األعمففى   (Ticinella praeticinensis)إن قاعففدة ىففذا النطففاق محففدد بففأول ظيففور لمنففوع 
 .(Pseudothalmaninnella  subticinensis)بأول ظيور لمنوع 

 
   .(Late Aptian)لبيان المتأخر األعمر النطاق: 

 
 .(75 - 77)م والمتمثل بالنماذج  (12)يبم  سمك النطاق السمك: 

 
 المضاهاة وتحديد العمر:
، ويكفاف  (Caron, 1985)المحفدد مفن قبفل  (Biticinella  breggiensis  Zone)يضفاىي نطفاق 

 ,Premoli Silva and Sliter)المحدد من قبل  (Ticinella  praeticinensis  Subzone)تحت نطاق 

 (Ticinella  praeticinensis  Zone)ونطفاق  (Premoli  Silva and Verga, 2004)و  (1995

 العائفففدة الفففى عمفففر األلبيفففان المتفففأخر، (González – Donoso et al., 2007)المحفففدد مفففن قبفففل 
المحففدد مففن قبففل   (Ticinella  praeticinensis  Subzone)أمففا إقميميففا  فإنففو يكففاف  تحففت النطففاق 
(Ghanem et.al., 2012)  العائفففففد عمفففففره الفففففى األلبيفففففان المتفففففأخر، ومحميفففففا  يضفففففاىي تحفففففت نطفففففاق 

(Ticinella praeticinensis  Subzone)  المحففدد مفن قبففل(Abawi and Hammoudi, 2008) 
 والعائد عمره الى األلبيان المتأخر.

 
II- Pseudothalmaninnella  subticinensis Interval Subzone. 

 

 تعريف تحت النطاق:
كتحت نطاق فاصل لمنوع  (Postuma, 1971)وسجل تحت النطاق ألول مرة من قبل 

(Pseudothalmaninnella  subticinensis) . 
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 حدود النطاق:
، (Pseudothalmaninnella  subticinensis)إن قاعدة تحت النطاق محدد بأول ظيور لمنوع 

 Thalmaninnella) ممثل بعدم توافق محدد بأول ظيور لمنوعوأعمى تحت النطاق مفقود و 

globotruncanoides) .العائد لمسينومينيان المبكر 
 
 .(Late Albian)األلبيان المتأخر العمر: 

 
 .(77 - 79)م والممثل بالنماذج  (12)يبم  سمك تحت النطاق السمك: 

 
 المضاهاة وتحديد العمر:

ويكاف   (Caron, 1985)المحدد من قبل  (Rotalipora  subticinensis  Zone)يضاىي نطاق 
 Premoli)المحدد من قبل  (Pseudothalmanninella  subticinensis  Subzone)تحت نطاق 

Silva and Sliter, 1995)  وتحت نطاق(Rotalipora  subticinensis  Subzone)  المحدد من قبل
(Premoli Silva and Verga, 2004) ،نطاق ثلكما ويما (Pseudothalmanninella  

subticinensis  Zone)  المحدد من قبل(González – Donoso  et al., 2007)  العائدة الى عمر
المحدد  (Rotalipora  subticinensis  Subzone)األلبيان المتأخر، أما إقميميا  فإنو يكاف  تحت نطاق 

األلبيان المتأخر، ومحميا  يكاف  تحت نطاق العائد عمره الى  (Ghanem et al., 2012)من قبل 
(Rotalipora  subticinensis  Subzone)  المحدد من قبل(Abawi and Hammoudi, 2008) 

 العائد عمره الى األلبيان المتأخر.
 

4- Thalmanninella  globotruncanoides  Interval  Zone. 

 

 تعريف النطاق:
 لمنففففففففففففوع كنطففففففففففففاق فاصففففففففففففل (Lehmann,1966)سففففففففففففجل ىففففففففففففذا النطففففففففففففاق ألول مففففففففففففرة مففففففففففففن قبففففففففففففل 

 (Thalmanninella  globotruncanoides). 
 
 

 حدود النطاق:
والفذي  (Thalmanninella  globotruncanoides)محدد بفأول ظيفور لمنفوع إن قاعدة ىذا النطاق 

يمثفففل سفففطح عفففدم تواففففق بفففين األلبيفففان المتفففأخر والسفففينومينيان المبكفففر وثبفففت حفففده األعمفففى بفففأول ظيفففور لمنفففوع 
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(Rotalipora  cushmani)  والففذي يمثفل أيضففا  سففطح عفدم توافففق بففين السفينومينيان المبكففر والسففينومينيان
 المتأخر.  –األوسط 
 
 .(Early Cenomanian) السينومينيان المبكرالعمر: 

 
 .(79-83)م والممثل بالنماذج  (24)يبم  سمك النطاق السمك: 

 
 المضاهاة وتحديد العمر:

معات متحجرات الفورامنيفرا الطافية وجد بأن ىذا النطاق يضاىي نطاق من خالل دراسة تج
(Rotalipora  brotzeni  Zone)  المحدد من قبل (Caron, 1985) ويكاف  نطاق 
(Thalmanninella  brotzeni  Zone)  المحدد من قبل(Premoli Silva and Sliter, 1995) كما ،

 Premoli Silva)المحدد من قبل  (Thalmanninella  globotruncanoides  Zone)ويماثل نطاق 

and Verga, 2004)  و(González – Donoso, et al., 2007)  ،العائدة الى عمر السينومينيان المبكر
 (Ayyad et al., 1996)المحدد من قبل  (Rotalipora  brotzeni  Zone)أما إقميميا  فإنو يكاف  نطاق 

 ,.Ghanem et al)المحدد من قبل (Rotalipora  globotruncanoides  Zone)نطاق  ويماثل

 Hedbergella)ومحميا  يضاىي الجزء العموي من نطاق  والعائدة الى عمر السينومينيان المبكر، (2012

washitensis  Zone)  وجزء من نطاق(Rotalipora  appenninica  Zone)  المحددان من قبل
(Ghafor, 1993)  ،ويماثل الجزء السفمي من نطاق  العائدة الى عمر السينومينيان المبكر(Rotalipora  

appenninica - brotzeni  Zone)  المحدد من قبل(Abawi and Mahmood, 2000)  العائد عمره
 المحدد من قبل (Rotalipora brotzeni  Zone)كما ويكاف  نطاق الى السينومينيان المبكر، 

(Al-Khafaf, 2014) .العائد عمره الى السينومينيان المبكر 
 

5- Rotalipora  cushmani  Total range Zone. 

 

 تعريف النطاق:
كنطففففاق مففففد  كمففففي لممصففففنف الففففدال  (Borsetti, 1962)سففففجل ىففففذا النطففففاق ألول مففففرة مففففن قبففففل 

(Rotalipora  cushmani). 
 
  

 حدود النطاق:

وثبفت حفده األعمفى  (Rotalipora  cushmani)الفدال ظيفور لمنفوع  إن قاعدة ىذا النطاق محدد بأول
   نفس النوع الدال. باختفاء



 ..................األعمى(  -ورامنيفرا الطافية لمجزء األعمى من تكوين باالمبو )الكريتاسي األسفلالطباقية الحياتية لمف

 

49 

 

 
 .(Middle – Late Cenomanian)المتأخر  –السينومينيان األوسط العمر: 

 
 .(83  - 98)م والممثل بالنماذج  (74)يبم  سمك النطاق السمك: 

 
 المضاهاة وتحديد العمر:

منيفرا الطافيففة فففي ىففذا النطففاق أمكففن مضففاىاتو مففع نطففاق مففن خففالل دراسففة تجمعففات متحجففرات الفففورا
(Rotalipora  cushmani  Zone)  المحدد من قبل كل من(Caron, 1985) ،(Premoli Silva and 

Sliter, 1995) ،(Premoli Silva and Verga, 2004)  و(González – Donoso et al., 2007) 
 Rotalipora  cushmani)تأخر، أما إقميميا  فإنو يكاف  نطاق الم -العائدة الى عمر السينومينيان األوسط 

 Zone)  المحففدد مففن قبففل(Ayyad et al., 1996)  و(Ghanem et al., 2012)  والعائففد عمففره الففى
 Rotalipora)المتفأخر، ومحميفا  ففإن ىفذا النطفاق يضفاىي الجفزء العمفوي مفن نطفاق  –السفينومينيان األوسفط 

appenninica  Zone) دد مففن قبففل المحفف(Ghafor, 1993)  والعائففد عمففره الففى السففينومينيان األوسففط– 
 Abawi and)المحفففدد مففن قبففل  (Rotalipora  cushmani  Zone)ويكففاف  نطفففاق المتففأخر، 

Mahmood, 2000) ،(Abawi and Hammoudi, 2008)  و(Al-Khafaf, 2014)  
 المتأخر. –والعائد عمره الى السينومينيان األوسط 
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  .باالمبو تكوين من العموي لمجزء الطافية الفورامنيفرا لمتحجرات الحياتية الطباقية األنطقة مضاىاة: 4 كلشال
 

    باالمبو تكوين من العموي لمجزء الطافية الفورامنيفرا لمتحجرات الحياتية الطباقية األنطقة مضاىاة: 5 الشكل  
 .والمحمية اإلقميمية ساتالدرا من مجموعة مع  زمر طية في
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 االستنتاجات
يتألف ىذا الجزء من تكوين باالمبو من تتابعات لطبقات المارل والطفل الرصاصي الغامق واألسود  -1

 متداخمة مع طبقات الحجر الجيري والحجر الجيري المارلي.األحمر المون  –والبني المحمر 
 
ا الطافية تم تقسيم الجزء األعمى من تكوين باالمبو الى إعتمادا  عمى التوزيع النسبي لمتحجرات الفورامنيفر  -2

ثنين خمسة أنطقة طباقية حياتية   Paraticinella)وىي من االقدم الى األحدث  تحت نطاقواه

eubejaouensis Zone، Ticinella primula Zone، Biticinella breggiensis Zone '' 

Pseudothalmanninella subticinensis Subzone، Ticinella praeticinensis Subzone'', 

 Thalmanninella globotruncanoides Zone, and  Rotalipora cushmani Zone)   وبيذا
 .المتأخر –تأخر والى السينومينيان األوسط ا  من أعمى األبتيان الممتديكون العمر م
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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.  

  



 ..................األعمى(  -ورامنيفرا الطافية لمجزء األعمى من تكوين باالمبو )الكريتاسي األسفلالطباقية الحياتية لمف

 

55 

 

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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