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وطبيعة تماسه مع تكوين  شرانشلتكوين  للفورامنيفرا الطافية الطباقية الحياتيةدراسة 
 شمال العراق ،7 /بلكانة في بئر  عليجي

 ( 2019/ 7/ 25،   تاريخ القبول      2019/ 3/ 20)تاريخ االستالم 

 الملخص
-1948شمال العراق بين األعماق ) 7وعليجي في بئر بلكانة / شرانشدرست الفورامنيفرا الطافية لتكويني      

 متًرا وشخصت ستة أنطقة حياتية في التكوينين وهي من األقدم إلى األحدث: (2240

1. Globotruncanita stuarti–stuartiformis Partial Range Zone.  

2. Globotruncana aegyptiaca Interval Zone.  

3. Gansserina gansseri Total Rang Zone.  

4. Morozovella angulata  Partial Range Zone  . 

5. Globanomalina  pseudomenardii  Total Rang Zone . 

6. Morozovella velascoensis Partial Range Zone. 

ممتردا مرن  شرران قورنت نتائج الدراسة الحالية مع عدد من الدراسات داخل وخارج العررا  ودردد عمرر ينرو ن 

 أوائل الكامبانيان المتأخر_ أوائل الماسترختيان المبكر، وعمر تكوين عليجي بالباليوسين المتاخر.
 .، الماسترختيان المبكرلمتاخرنيان االفورامنيفرا، تكوين شرانش، تكوين عليجي، الكامبا الكلمات الدالة:

 
 Biostratigraphy Study of Planktonic Foraminifera in Shiranish 

Formation and its Contact with Aaliji Formation in Pulkana Well No. 

7 North Iraq 

 

ABSTRACT 
Planktonic Foraminifera is studied from Shiranish & Aaliji formations in Pulkana 

Well No. 7 North Iraq between the depth intervals (1948-2240) m, six biostratigraphy 

zones are recognized in the formation as arranged from bottom to top: 

1. Globotruncanita stuarti–stuartiformis Partial Range Zone.  

2. Globotruncana aegyptiaca Interval Zone.  

3. Gansserina gansseri Total Rang Zone.  

4. Morozovella angulata  Partial Range Zone  . 

5. Globanomalina  pseudomenardii  Total Rang Zone . 
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6. Morozovella velascoensis Partial Range Zone. 

The result of this study is compared with the work of others inside and outside 

Iraq, The age of the Shiranish Formation is Early Late Campanian to Earliest 

Maastrichtian whereas Aaliji Formation is Late Paleocene. 

Keywords: Foraminifera, Shiranish Formation, Aaliji Formation, Campanian 

 المقدمة
  (70)بحوالي جنوب مدينة كركوك  الواقعةو  خورماتو جنوب شرق مدينة طوز البئر في حقل بلكانة يقع 

 (1في الشكل ) كما ،كم
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الوصف الصخري للتكوين
 فرري البئررر بشرركل عررام مررن صررخور المررارل والحجررر الجيررري والحجررر الجيررري  شرررانشصخارية تكوين  تتألف

صخور تكوين عليجي من الحجررر الجيررري والحجررر الجيررري المررارلي  ، ويتميرر  التكوينرران عاقب، ويتالف المارلي بالت
بكونهمررا ينيرران بررالمتحجرار الفررورامنيفرا ، وتتواجررد معرردن الكلوكونايررت بشرركل حبيبررار صرر ير  فرري بعرر  الطبقررار 

 عمليار الترسيب.ة في التكوين أثناء وهذا ان دل فانه يدل على حدوث وقفار محلي شرانشتكوين 

 الطباقية الحياتية
إلررى ثالثررة  شرررانشاعتمادا على التوزيع الطباقي واالنتشار النسبي لحشود الفررورامنيفرا الطافيررة تررم تقسرريم تكرروين      

لتصررنيو و (. تررم االعتمرراد علررى ن ررام ا2أنطقررة حياتيررة وتكرروين عليجرري الررى ثالثررة انطقررة حياتيررة كمررا فرري الشرركل )
في حررين تررم االعتمرراد  الطافية،في تحديد أجناس الفورامنيفرا  (Loeblic & Tappan , 1964)الموضوع من قبل 

 ,.Olsson et alو ) شران لتحد د انواع الفورامنيفرا الطافية لتنو ن     (Robaszynski et al.,  1984) على

الحاليررة  المشخصررة فرري الدراسررةتررم مهرراها  األنطقررة كرروين عليجرري . فرري تحديررد انررواع الفررورامنيفرا الطافيررة لت( 1999

بئر بلكانة / 
7. 

 الج ء الشمالي لخارطة العراق موضحا عليها موقع البئر. :1الشكل 
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وصررف  يررأتيوفيمررا ( 4,3،5،6) مررع مجموعررة مختررار  مررن الدراسررار السررابقة داخررل وخررارا العررراق كمررا فرري األشرركال
 األحدث.لهذه األنطقة الحياتية من األقدم إلى 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

وعليجي في  انششر لوجي واالنتشار النسبي للفورامنيفرا الطافية واالنطقة الحياتية ضمن تكويني المدى الجيو  :2الشكل 
 .7بئر بلكانة /
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1-Globotruncanita stuarti–stuartiformis Partial Range Zone 
  مرررررررررررررررررررررردى ج ئرررررررررررررررررررررري يتم ررررررررررررررررررررررل بالمرررررررررررررررررررررردى الطبرررررررررررررررررررررراقي للنرررررررررررررررررررررروعين نطرررررررررررررررررررررراقالنطففففففففففففففففففففاق: تعريففففففففففففففففففف  

Globotruncanita stuarti (de Lapparent)   وGlobotruncanita stuartiformis (Dalbiez) . 

 .Middle Late Campanianالكامبانيان المتأخر  أواسط النطاق:عمر 
 Globotruncanitaالنرروع      ويحرردد عرراد  باختفرراء راسررة الحاليررة  ييررر هرراهر فرري الد  سفل لهذا النطاق الحد األ   النطاق: حدود  

calcarata (Cushman) حرردد بررال هور الررواطع للنرروع  األعلررى فقررد، أمررا الحرردGlobotruncana 

aegyptiaca Nakkady. 

 متر. 2240مق متر إلى الع 2184مترًا من العمق  56يبلغ سمك النطاق الحالي  النطاق:سمك 
، شرررانشنطرراق حيرراتي منكشررف فرري الدراسررة الحاليررة ضررمن الجرر ء السررفلي لتكرروين  أقرردمالنطرراق يعررد هررذا  المناقشففة:

 حيث لوحظ انتشار األنواع اآلتية إلى جانب النوعين الدالين:  
Globotruncana mariei Banner & Blow, Globotruncana ventricosa   White, 

Globotruncana linneiana (d'Orbigny), Globotruncanita pettersi (Gandolfi), 

Globotruncana arca (Cushman), Contusotruncana fornicata (Plummer), Hedbergella 

holmdelensis Olsson, Contusotruncana plummerae  (Gandolfi), Globotruncanita 

angulata (Tilev), Globotruncana bulloides Vogler, Contusotruncana patelliformis 

(Gandolfi), Hedbergella monmouthensis (Olsson), Globotruncana rosetta (Carsey), 

Globotruncana esnehensis Nakkady, Pseudotextularia elegans (Rzehak), 

Archaeoglobigerina blowi Pessagno, Archaeoglobigerina cretacea (d’Orbigny), 

Contusotruncana contusa (Cushman),  Heterohelix globulosa (Ehrenberg), 

Globotruncanita conica (White). 

 :المضاهاة وتحديد العمر
المشخص من قبل Lapparenti tricarinata يهاهي النطاق الحالي الج ء السفلي من النطاق 

 (Bolli, 1966 ،بعمر الماسترختيان المبكر ) مع الج ء السفلي لنطاقكما ويهاهيGlobotruncana 

falsostuarti   المحدد من قبل (Robaszynski et al., 1984 )  ويكافع نطاق   الماسترختيان المبكر،  بعمر
Globotruncanella havanensis  الذي حدده(Sliter, 1989)   بعمر الماسترختيان المبكر، كما ويكافع

( بعمر  Maghaddam,2002) المشخص من قبل  Globotruncanita stuartiالج ء السفلي لنطاق 
  ( Li et al., 1999المحدد من قبل ) Globotruncana subcarinataو يهاهي نطاق الماسترختيان المبكر، 

 ,.Gradstein et al)الموصوف من قبل  Globotruncanella havanensisالنطاق كما ويهاهي ايها 

 Globotruncanaكافع الج ء السفلي لنطاق  . كما بين ان النطاق الحالي ين المتأخر أواسط الكامبانيا   بعمر   (2004

falsostuarti  الذي حدد من( قبلSari, 2006)   المتأخر.بعمر أواسط الكامبانيان   

 Rugotruncanaاالج اء السفلى من النطاق ال انوي  الحالي يهاهي محليا النطاق

subcircumnodifer  المحدد من قبل(Abawi et al., 1982)  كما وان النطاق   كر.مبالبعمر الماسترختيان
،  (Hammoudi, 2000)الذي حددته  Globotruncanella havanensisالحالي يطابق الج ء السفلي لنطاق 

(،  Al-Mutwali,1996المشخص من قبل ) Globotruncana aegyptiacaويكافع الج ء السفلي لنطاق 
 Al-Omari( و ) 2003اصري،المسجل من قبل )الن Globotruncanella havanensisويتطابق مع نطاق 
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et al.,2005)  بعمر الماسترختيان االوسط، ويهاهي النطاق الحالي مع النطاقGlobotruncanita 

stuartiformis–stuarti   الذي حدده(Al Mutwali et al., 2008) ،( بعمر اواسط  2009، )الحيدري
المسجل من قبل    Globotruncanita elevata-Rosita fornicata تطابق مع نطاقالكامبانيان المتأخر، وي

 . المتأخر( بعمر اواسط الكامبانيان 2010)الحديدي ،

 

-2 Globotruncana aegyptiaca Interval Zone:  

 Globotruncana aegyptiaca Nakkadyنطاق فاصررل يتم ررل بالمرردى الطبرراقي للنرروع الرردال  النطاق:تعري  
 .Gansserina gansseri (Bolli)يسبق ههور الواطع للنوع  الذي

 .Middel Late Campanianأواسط الكامبانيان المتأخر  النطاق:عمر 

 Globotruncana aegyptiacaبدايررة هررذا النطررراق بررال هور العلرروي للمصررنف الرردال  حررددالنطففاق: حففدود 

Nakkady ،الررردال ت بيرررت حرررده العلررروي ببدايرررة ههرررور الرررواطع للنررروع  وترررمGansserina gansseri 

(Bolli).  
 متر. 2184متر إلى العمق  2051مترًا بين العمق  133الحالي سمك النطاق  يبلغ النطاق:ك مس

، إذ سررجلت األنررواع اآلتيررة إلررى شرررانشسررجل النطرراق الحررالي ضررمن االجرر اء الوسررطى لتكرروين  المناقشففة:
فهررال  Globotruncanita stuarti- stuartiformis ق جانررب االنررواع السررابقة المسررجلة ضررمن النطررا

 للنوع الدال ضمن هذا النطاق وهذه االنواع هي :  ل ههورعن او 
Globotruncana orientalis El Naggar, Globotruncanita elevata (Brotzen), 

Rugoglobigerina rugosa (Plummer), Globotruncana insignis Gandolfi, Globotruncana 

lapparenti  (Brotzen),   Rogoglobigerina hexacamerata Bronnimann, Gublerina 

cuvilleri kikoine, Pseudogumbelina costulata (Cushman), Globotruncana 

rugosa(Marie), Gansserina wiedenmayeri (Gandolfi),  Htereohelix reussi(Cushman). 

  العمر:المضاهاة وتحديد 

 Lapparentiللنطاق وي مع الج ء العل Globotruncana aegyptiaca نطاقيكافع ال

tricarinata  المسجل من( قبلBolli, 1966 ) الج ء االعلى من ويهاهي  المبكر،بعمر أواخر الماسترختيان
بعمر أواخر  Robaszynski et al., 1984) من قبل  المحدد  Globotruncana falsostuartiنطاق

   (Sliter, 1989)المسجل من قبل  Globotruncana aegyptiaca  لمبكر، ويطابق مع نطاقالماسترختيان ا
  Globotruncanita stuartiبعمر أواخر الماسترختيان المبكر. ويكافع هذا النطاق الج ء العلوي من نطاق 

لحالي مع نطاقيين  بعمر أواخر الماسترختيان المبكر. يكافع النطاق ا (Maghaddam, 2002)المحدد من قبل 
Globotruncana aegyptiaca  وRugoglobigerina hexacamerata المحددين من قبل (Li et al., 

المسجل من قبل   Globotruncana aegyptiacaويتطابق مع نطاق  المتأخر.( بعمر أواسط الكامبانيان 1999
(Gradstein et al., 2004)  بق النطاق الحالي ايها االج اء العليا من نطاق  ويطا  المتأخر،اواسط الكامبانيان وبعمر
Globotruncana falsostuarti   الذي سجله(Sari, 2006)  اواسط الكامبانيان المتاخر.  بعمر 

 Rugotruncanaالمسجل يكافع الج ء العلوي من النطاق ال انوي  محليا النطاق

subcircumnodifer  المسجل من قبل(Abawi et al., 1982)  اخر الماسترختيان المبكر، ويهاهي  بعمر أو



 46 محمد رؤوف محمود احمد و    عبدهللا سلطان شهاب الحديدي 

  (Hammoudi, 2000)المشخص من قبل  Globotruncanella havanensisالنطاق الج ء العلوي من 
المسجل من  Globotruncana aegyptiacaبالعمر نفسه، ويكافع النطاق الحالي الج ء العلوي من النطاق 

 Globotruncanaيهاهي النطاق الحالي نطاق بعمر الماسترختيان المبكر، و   (Al-Mutwali,1996قبل )

aegyptiaca  ،الناصري( ( و )2003الموصوف من قبلAl-Omari et al.,2005)    بعمر اواخر
–Al)الذي سجله كل من   Globotruncana aegyptiacaالماسترختيان المبكر، ويكافع النطاق نطاق 

., 2008)al etMutwali   ،( وبعمر أواخر الكامبانيان المتأخر.  2010 ( و )الحديدي،2009و )الحيدري 

3-Gansserina gansseri Total Range Zone:  

 .  Gansserina gansseri (Bolli)الدال  كلي للنوعنطاق مدى  النطاق:تعري  
 Late Campanian–Earlyاوائل الماسترختيان المبكر  –أواخر الكامبانيان المتأخر النطاق:عمر 

Maastrichtian . 
التي يليها بصور  يير متوافقة طباقيا  شرانشتكوين شخص النطاق الحالي ضمن التتابعار العليا ل النطاق:حدود 

عليجي اما حد االسفل للنطاق فقد حدد بعد ال هور العلوي   م لة بتكوينتتتابعار الترشري االسفل الم
 . Globotruncana aegyptiacaللنطاق 
 متر.1999 – 2051مترًا اذ سجل بين االعماق  52لحالي يبلغ سمك النطاق اسمك النطاق: 

 االنواع األتية  ههور الدالسجل في هذا النطاق إلى جانب النوع  :اقشةالمن

  Htereohelix striata (Ehrenberg), Abathomphalus intermedius (Bolli), 

Globotruncanella petaloidea (Gandolifi), استمرار االنواع المسجلة ضمن  االنواع االتية مع واختفاء
 النطاق السابق: 

Contusotruncana plummerae (Gandolfi), Globotruncana esnehensis Nakkady, 
Contusotruncana contusa (Cushman), Globotruncanita elevata (Brotzen), 

Globotruncana lapparenti  (Brotzen) . 
 العمر:المضاهاة وتحديد 
 ,Bolliقبل كل من )  جل من المس  Gansserina gansseriطاق الحالي الج ء السفلي لنطاق يكافع الن 

1966 ( ،)Robaszynski et al., 1984 ،)(Sliter, 1989)  و(Mogaddam, 2002)  بعمر الماسترختيان
 Liقبل ) المحدد من    Contusotruncana contusaو    Gansserina gansseriويهاهي ايها نطاق  المتأخر.

et al., 1999 ويهاهي نطاق )Gansserina gansseri  ن قبل الموصوف م(Gradstein et al., 2004)  كما ،
بعمر أواخر  (Sari, 2006)المشخص من قبل  Gansserina gansseriويهاهي الج ء االسفل من نطاق 

 اوائل الماسترختيان المبكر.  –الكامبانيان المتأخر 
الموصوف من قبل   Globotruncana gansseriالنطاق ال انوي  مسجلمحليًا يكافع النطاق ال

(Abawi et al., 1982) نطاق   بعمر الماسترختيان المتأخر، ويهاهي النطاق الحالي ايها الج ء االسفل من
Gansserina gansseri  المسجل من قبل لكل من(Hammoudi, 2000) (وAl-Mutwali,1996  و )

لنطاق  الذي يم ل عمر الماسترختيان المتأخر. ويتطابق ا (Al-Omari et al., 2005( و )2003)الناصري ،
( بعمر اواخر الكامبانيان  2009المسجل من قبل )الحيدري،  Gansserina gansseriالحالي مع نطاق 
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( بعمر ممتد من  2010)الحديدي،  من قبل المشخص Gansserina gansseriالمتاخر، ويتطابق مع نطاق 
طاق الحالي أواخر الكامبانيان  بانيان المتأخر إلى اوائل الماسترختيان المبكر وبذلك يكون عمر النأواخر الكام

 المبكر. المتاخر_أوائل الماسترختيان 
 

4-Morozovella angulata  Partial Range Zone  

        Morozovella angulata  (White) يينيحدد بين اول ههور للنوع الدال ج ئينطاق مدى  :النطاقتعري  

 Globanomalina    pseudomenardii (Bolli) و
 Early Late Paleocene    : اوائل الباليوسين المتأخرطاقعمر الن
 متر.   1975متر إلى 1999مترًا من العمق   24سمك هذا النطاق   يبلغ  النطاق:سمك 

ى الكريتاسي االعلى  بينما يم ل  ههور  الحد األسفل للنطاق يم ل اختفاء الفورامنيفرا الطافية علحدود النطاق: 
 للنطاق.  الحد األعلى  Globanomalina   pseudomenardii (Bolli)النوع الدال  الواطع

حشود الفورامنيفرا  بشكل وفير في بع  النماذا في حين ت هر بشكل قليل في نماذا اخرى ،  المناقشة: تظهر
 الدالإذ تم تسجيل االنواع األتية إلى جانب النوع 

Morozovella acuta (Toulmin), Subbotina trivialis(Subbotina), Subbotina tringularis 

(White), Subbotina velascoensis (Cushman) , Subbotina concellata(Blow), 

Morozovella aequta(Cushman & Renz).                           

 :المضاهاة وتحديد العمر
 Globorotalia angulataمع نطاق       Morozovella angulataاق الحالي يكافع النط

 و Globorotalia pusilla pusilla  ويهاهي ايها النطاقين،  (Postoma,1971) المشخص  من قبل
Globorotalia angulata  المسجلين من قبل (Stainforth et al.,1975)  ويطابق نطاقي Morozovella 

pusilla pusilla و Morozovella angulata (لررررToumarkine & Luterbacher, 1985 )اواخر  مرعب
  Morozovella angulataو  Igorina albeari  ويطابق النطاق الحالي  ايها النطاقين الباليوسين االوسط ،

و  pusilla pusilla Igorina ويهاهي نطاقي (Olsson et al., 1999 ) المشخصيين من قبل

Morozovella angulata الموصوفين من قبل (El-Nady & Shahin,2001( و )El-Nady,2005 )  بعمر
 .    اوائل الباليوسين المتأخر

 Globorotalia و Globorotalia pusilla pusillaنطاقي داخل العراق يهاهي النطاق الحالي 

angulata من قبل  المشخصين(Kassab.1972,1979 ويكافع نطاق ،)Globorotalia angulata    

(، ويطابق مع  1988( و )يفور، Al-Hashimi & Amer, 1985)( و 1983الموصوف من قبل )المتولي، 
( بعمر اواخر الباليوسين االوسط، a2008المسجل من قبل )الحديدي،  Morozovella angulataنطاق 

اوائل الباليوسين المتأخر  ( بعمر 2010 ( و)المتولي والوزان،2007ويهاهي نطاق المسجل من قبل )الوزان، 
 المتأخر. وبذلك يكون عمر النطاق اوائل الباليوسين

 
 

5-Globanomalina   pseudomenardii  Total Rang Zone  
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    Globanomalina  pseudomenardii    (Bolli ) .نطاق مدى كلي للمصنف الدالتعري  النطاق: 
   Middle Late Paleoceneأواسط الباليوسين المتأخر  عمر النطاق:

 متر. 1960إلى العمق  1975مترًا بين العمق  15يبلغ سمك النطاق  سمك النطاق:
   Globanomalinaبداية ال هور العلوي ونهاية ال هور الواطع للنوع  حدد النطاق بين :حدود النطاق

pseudomenardii(Bolli)  . 

و    Globanomalina  pseudomenardii(Bolli)يتمي  هذا النطاق بال هور األولي للنوع الدال المناقشة:  

(Plummer) Subbotina triloculinoides  .واستمرار االنواع المسجلة من النطاق السابق 

 :المضاهاة وتحديد العمر 
المسجل من قبل  Globorotalia pseudomenardiiيكافع النطاق الحالي نطاق 

(Postoma,1971)  و(Stainforth et al.,1975) نطاق  طابقويPlanorotalia   pseudomenardii  

بعمر اوائل   Arenilas Moline ,1996)( و )Toumarkine & Luterbacher, 1985) قبل الموصوف من
 Olsson )   المشخص من قبل Globanomalina  pseudomenardii الباليوسين المتاخر، ويهاهي نطاق

et al., 1999) و (El-Nady & Shahin,2001 و )(El-Nady,2005 ) سط من الباليوسين ضمن الج ء االو
 .المتأخر

 من الموصوف Globorotalia velascoensisمحليًا يهاهي النطاق الحالي الج ء االسفل من نطاق 

المشخص من قبل   Globorotalia pseudomenardii(، ويكافع نطاق Kassab.1972,1979) قبل

طابق مع نطاق  (، كما وي1988( و )يفور، Al-Hashimi & Amer, 1985( و )1983)المتولي، 
Globanomalina  pseudomenardii ،الحديدي( المحدد من قبل a2008 ،b2008   بعمر اوائل )

المسجل من قبل )الوزان،  Globanomalina  pseudomenardiiنطاق  ايها  الباليوسين المتأخر، ويهاهي
اواسط ن عمر النطاق الحالي وبذلك يكو  الباليوسين المتاخر.بعمر اواسط ( 2010( و )المتولي والوزان، 2007

 .المتأخرالباليوسين 

6- Morozovella velascoensis Partial Range Zone          

   Morozovella velascoensis(Cushman)الدال نطا  مدى جزئي للنوع  :تعري  النطاق

   Late Upper Paleoceneالباليوسين المتأخر  اواخرالنطاق: عمر 
 Globanomalina  pseudomenardiiحد االسفل للنطاق بعد ال هور العلوي للنوع حدد ال النطاق: حدود

(Bolli) وحدد الحد األعلى للنطاق بأخر ههور للنوع الدال ،Morozovella velascoensis 

(Cushman) . 
   متر.1948ى العمق متر إل  1960مترًا بين العمق   12النطاق الحالي  يبلغ سمك النطاق:سمك 

تمي  هذا النطاق بوفر  لبع  االنواع المسجلة وحف ها الجيد فقد سجل ضمن النطاق الحالي استمرار ي المناقشة:
 االنواع المشخصة السابقة.
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 المضاهاة وتحديد العمر:
  (Postoma,1971)المحدد من قبل   Globorotalia velascoensisيهاهي النطاق الحالي  نطاق 

 المشخص من قبل Morozovella velascoensis افع ايها نطاقكما يك، (Stainforth et al.,1975)و 

(Toumarkine & Luterbacher, 1985)ويطابق  نطاقي ،  Morozovella velascoensis  &   Lgarim 

lacvigata  المسجلين من قبل(Arenilas Moline ,1996)    بعمر اواخر الباليوسين المتأخر ، ويهاهي  
-Elو)  (Olsson et al., 1999 ) الموصوف من قبل كل من Morozovella velascoensis ايها نطاق

Nady & Shahin , 2001( و )El-Nady,2005 )   .بعمر اواخر الباليوسين المتاخر 
 قبل من المشخص Globorotalia velascoensisمحليا يكافع هذا النطاق الج ء االعلى من نطاق           

(Kassab, 1972, 1979ويهاهي نطا )ق  esnaensis /  aequa   Globorotalia  المحدد من قبل كل من
( بعمر اواخر الباليوسين المتأخر، 1988( و )يفور، Al-Hashimi & Amer, 1985( و )1983)المتولي، 

العمر  ( ضمن 2008a ،2008b)الحديدي، المسجل من قبل   Morozovella velascoensisويكافع النطاق 
الموصوف من قبل  )الوزان،  Acarinia esnaensis /aequa  Morozovella نطاق نفسه، ويهاهي

 .المتأخربعمر اواخر الباليوسين ( 2010(، )المتولي والوزان، 2007
 ي هر مما تقدم في أعاله بان عمر النطاق الحالي أواخر الباليوسين المتأخر. 
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 االستنتاجات
  (10)و  شرانشضمن تكوين  ( جنساً 13( نوعًا من أنواع الفورامنيفرا الطافية تعود الى ) 37تم تشخيص ) .1

 اجناس ضمن تكوين عليجي. (3)د الى تعو  الفورامنيفرا الطافيةأنواع من 
االنقطاعار االحيائية لحشود  يير متوافق طباقيا مع تكوين عليجي بداللة شرانشلتماس العلوي لتكوين حد ا .2

 .األسفوعصر الترشري االعلى  الكريتاسي الفورامنيفرا الطافية عبر الحد الفاصل بين عصر
 راً مت  1999مق عند الع 7وعليجي في بئر بلكانة /  شرانشكوين بينت الدراسة ايها ان الحد التماس بين ت .3

في التقرير النهائي لشركة نفط الشمال وبذلك يكون سمك تكوين  مترًا  2050بعدما كانت م بتة عند العمق 
 . متراً   241 شرانش

الطباقي للفورامنيفرا الطافية  وعليجي استنادا الى التوزيع شرانشحياتية ضمن تكويني  أنطقه ستةتم تشخيص  .4
 :وهي كاآلتي من األقدم إلى األحدث

 1. Globotruncanita stuarti–stuartiformis Partial Range Zone.  

2. Globotruncana aegyptiaca Interval Zone.  

3. Gansserina gansseri Total Rang Zone.  

4. Morozovella angulata  Partial Range Zone  . 

5. Globanomalina  pseudomenardii  Total Rang Zone . 

6. Morozovella velascoensis Partial Range Zone. 

ضمن المقطع قيد الدرس بعد مهاها  األنطقة الحياتيررة المسررجلة مررع دراسررار داخررل  شرانشحدد عمر تكوين  .5
 ختيان المبكر.وخارا القطر بعمر أوائل الكامبانيان المتأخر_ أوائل الماستر 

 .المتأخرن الدراسة الحالية بعمر الباليوسي عليجي فيحدد عمر تكوين  .6
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PLATE 1 

Fig. 1a: Globotruncanita  stuarti (de Lapparent). Spiral side. 

Shiranish Formation Sample No. 57 x100.Pu.7.   

Fig. 1b: Globotruncanita  stuarti (de Lapparent). Spiral side. 

Shiranish Formation Sample No. 57 x100.Pu.7.  

Fig. 2a: Globotruncanita stuartiformis (Dalbiez). Spiral side. 

Shiranish Formation Sample No. 61 x100.Pu.7.   

Fig. 2b: Globotruncanita stuartiformis (Dalbiez). Side view. 

Shiranish Formation Sample No. 61 x100.Pu.7.   

Fig. 3a: Globotruncanella petaloidea (Gandolfi). Spiral side. 
Shiranish Formation Sample No. 22 x100.Pu.7. 

Fig. 3b: Globotruncanella petaloidea (Gandolfi). Umbilical side. 
Shiranish Formation Sample No. 22 x100.Pu.7. 

Fig. 4: Globotruncanita conica (White). Spiral side. 

Shiranish Formation Sample No. 20 x100.Pu.7.  

Fig. 5: Heterohelix globulosa (Ehrenberg). Side view. 

Shiranish Formation Sample No. 20 x100. Pu. 

Fig. 6a: Globotruncana bulloides  Vogler. Spiral side. 

Shiranish Formation Sample No. 37x100.Pu.7. 

Fig. 6b: Globotruncana bulloides  Vogler. Side view. 

Shiranish Formation Sample No. 37x100.Pu.7. 

Fig. 7a: Globotruncana esnehenses  Nakkady. Spiral side. 

Shiranish Formation Sample No.27x100. Pu.7. 

Fig. 7b: Globotruncana esnehenses  Nakkady. Umbilical side. 

Shiranish Formation Sample No. 27x100. Pu.7. 

 

PLATE 2 

Fig. 1a: Globotruncana aegyptiaca  Nakkady. Spiral side. 

Shiranish Formation Sample No. 37 x100. Pu.7. 

Fig. 1b: Globotruncana aegyptiaca  Nakkady. Umbilical side. 

Shiranish Formation Sample No. 17x100. Pu.7. 

Fig. 2: Gansserina gansseri (Bolli). Side view. 

Shiranish Formation Sample No. 21 x100. Pu.7. 

Fig. 3: Morozovella angulata (White). Spiral side. 

Aaliji Formation Sample No. 10 x100. Pu.7. 

Fig. 4: Morozovella velascoensis (Cushman). Spiral side. 

Aaliji Formation Sample No. 2 x100. Pu.7. 

Fig. 5: Globanomalina pseudomenardii (Bolli). Spiral side. 

Aaliji Formation Sample No. 5 x100. Pu.7. 

Fig. 6: Morozovella acuta (Toulmin). Spiral side. 

Aaliji Formation Sample No. 6 x100. Pu.7. 

Fig. 7: Morozovella aequa (Cushman & Renz). Spiral side. 

Aaliji Formation Sample No. 8 x100. Pu.7. 

Fig. 8: Subbotina triangularia (White). Spiral side. 

Aaliji Formation Sample No. 4 x100. Pu.7. 

Fig. 9: Subbotina velascoensis (Cushman). Spiral side. 

Aaliji Formation Sample No. 8 x100. Pu.7. 

Fig. 10: Subbotina cancellata Blow. Spiral side. 

Aaliji Formation Sample No. 4 x100. Pu.7. 
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