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 الملخص
اثناء   القديمة دراسة حشود األوستراكودا الموصوفة في الدراسة الحالية لتفسير الظروف البيئية تتم 

 وحددت البيئة القديمة العراق ،اقليم كردستان ،في منطقة السليمانية ترسيب تكوين فتحة )المايوسين االوسط(
البيئي القديم للحوض  كيد التفسيرأواعتمد في ت تأخذ طابعا الكونيا تمثل بيئة بحرية ضحلة بأنهالتكوين فتحة 
من مقطع قيد الدرس باستخدام االسلوب االحصائي المبرمج  المأخوذةات االحصائية للبيانات قعلى العال الترسيبي

الترسيب للحوض وشدة ف الترسيب وسرعة لتخمين طبيعة ظرو  (Simpson index) وحساب معامل سمبسون 
 .نات االحصائيةايث تم تمييز خمسة انطقة بيئية من خالل مخطط البيح نذاك ورسمها وتمثيلهاآالتيارات 

 السليمانية. ،تكوين فتحة، البيئة القديمة ،أوستراكودا الكلمات الدالة:
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ABSTRACT 
Ostracoda assemblages have been studied from Fat'ha Formation (Middle 

Miocene) at SW limb of Bazian anticline, Sulaymaniyah, Kurdistan region, Iraq.  

The Paleoecology of ostracoda assemblages points to shallow marine water that 

changes to barrier lagoon water setting due to tectonic activity event. The 

application of statistical analysis (Simpson index) leads to the subdivisions of 

Fat'ha Formation into five ecozones in the studied area. 

Keywords: Ostracoda, Fat'ha Formation, Paleoecology, Sulaymaniyah. 
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 المقدمة
تمت دراسة أوستراكودا تكوين فتحة )المايوسين األوسط( في طية بازيان منطقة تاكية شمال شرقي العراق  

ل الطو  وخط(  ˚N ''00 '0135) فتحة ضمن دائرة العرض النموذجي لتكوينالمقطع يقع  (.1كما في الشكل )
(E 5̎1 1̍2 ˚43 )حيث يبلغ سمك  ،منطقة فتحة كم من( 23)بل مكحول على بعد وبي الغربي لجفي الطرف الجن

يتمثل التكوين بدورات رسوبية متكررة . ((Al-Rawi et al., 1992 م 445حوالي  التكوين في مقطعه النموذجي
ب تعاقسجل ر مع الحجر الجيري والمتبخرات حيث المحم يالرمادي المخضر والبنومتماثلة من الحجر الرملي 

وتتعاقب طبقات  . االولى مترا (45)دورات رسوبية ضمن الـ  سترات على شكل بخقات الحجر الجيري مع المتطب
سبعة دورات رسوبية بعضها تكون غير متكاملة ضمن   ةرات مكونبخالمارل البني المحمر مع الحجر الجيري والمت

مع طبقات   والرمادي المخضر مارل البني المحمر اما التعاقب الذي يعلوه يتكون من ال، تليها متر التي  (100)الـ 
 ,.Bellen et alها )تعلو م التي ( 291)الـ  تمثلدورة رسوبية  (20)رات وعلى شكل بخالحجر الجيري والمت

1995 ; Jassim and Goff, 2006  .) 
الجيــــري المــــارلي والمــــارل  تتابعــــات مــــن الحجــــرمتــــر. ويتكــــون مــــن  (210)يبلــــغ ســــمك المقطــــع المــــدروس 

تخللها طبقات من الجبسوم مع طبقات من الحجر الجيري وظهــور تعضها بسمك مختلف و لمتعاقبة والمتبادلة مع با
وفــي الجــزء االســفل مــن المقطــع تظهــر   .طبقــات فــي وســط المقطــع مــن الحجــر الطينــي وطبقــة مــن الحجــر الرملــي

ظهــر تف مــن حــد التمــاس جــزء االعلــىلــى عــدم التوافــك مــع تكــوين بيالســبي امــا فــي الع طبقات من المــدملكات دلــيال
 (.2الشكل ) المتوافك مع تكوين أنجانة حجر الرملي السجيليطبقة من الحجر الرملي وال

 طريقة العمل
تمادًا بسماكات مختلفة اع( نموذجًا من المكشف الصخري لتكوين فتحة في منطقة السليمانية 51) أخذتم         

للحصول على متحجرات  مختبرياً غسل ومعالجة النماذج الصخرية  على التغير في الصفة الصخرية ومن ثم
 . للوصول الى الناتج النهائي ( (Moore and Pitrat, 1961حسب الطرق المستخدمة من قبل االوستراكودا

 الدراسة التصنيفية
( ونظـمم الصنـنيا الموعـون  ـ  (Morkhoven, 1963وباستخدام نظام التصنيف الموضوع من قبل 

( 30( نوعــًا تعــود الــى )73) تــم تشــخي  وكذلك الــدوريات العلميــة الحديثــة(  (Hartman and puri, 1974 قبل
   . جنسًا وكذلك تم تحديد وجود وأنتشار هذه االنواع ضمن المقطع المدروس
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 البيئة القديمة
في تحديد الجغرافيــة القديمــة  ةمجهرية المهمة التي تستخدم كدالئل مهما من المتحجرات التعتبر االوستراكود

علــى المشيشــة فــي جميــع البيئــات المائيــة  تهــاقابليل ،والتعرف على البيئة القديمة وطبيعة االتصاالت البحريــة القديمــة
احيــاء مجهريــة  ألنهــا( وذلــك Gopalakrishna et al., 2008لملوحــة العاليــة )مــن العذبــة حتــى الميــاه ذات ا
عتمــد علــى العوامــل البيئيــة وتغيرهــا مثــل توتنوعهــا  وجودهــاوفــرة وان يــة فة طاجنينيــ معظمهــا قاةيــة ال تمتلــك مرحلــة 

 .محتوى االوكسجين المذاب وغيرها من العوامل( ،اعقظروف ال ،عمك المياه ،الملوحة ،)الحرارة
ــى  ــاد علـ ــون باالعتمـ ــاس سمبسـ ــار مقيـ ــوع وانتشـ ــن وتنـ ــا مور  االوســـتراكودا، ومـ ــة فخـــالل امتالكهـ ــة داخليـ ولوجيـ

 ,Horne et al., 2002; Park and Smith) وهذا مااكــده كــل مــنمعينة يمكننا استنتاج البيئة القديمة  وخارجية

2003; Hunt and Roy, 2006). 

ة دمع ش  سمك وزخرفة الدروعالهناك عالقة طردية بين  ( بأن Carbonle and Tahson, 1989) استنتج
بية المحيطة يوتعكس صفات الدروع البيئة الترس  الكيميائي. الملوحة ودرجة الحرارة وتوفر الغذاء مع تأثيرها بالتغير 

  عها. باالعتماد على زخرفة وسمك الصدفة وحجمها والعقدة العينية وكذلك عوامل بيئة اخرى مؤثرة على تنوعها وتوزي
يئية السائدة خالل فترة الترسيب، ات المهمة في معرفة طبيعة الظروف البتعد متحجرات االوستراكودا من المتحجر و 

 ذلك بسبب حساسيتها العالية تجاه التغيرات البيئية المختلفة، حيث ينعكس ذلك على طبيعة تجمعات هذه االحياء. 

 الوستراكوداالدراسة األحصائية واألنطقة البيئية لمتحجرات ا
مين طبيعة ظروف ترسيب التكوين اعتمادًا  مجة في الدراسة الحالية على تخترتكز الدراسة األحصائية المبر 

شدة التيار المائي  ،من حيث سرعة الترسيب ،عليها الحصولعلى مجاميع متحجرات االوستراكودا التي تم 
يالت االحصائية المبرمجة على متحجرات لغرض اجراء التحل الظروف المشيشية خالل تلك الفترة وطبيعة
ثم حساب بيانات  ومنغم(  200تم اخذ وزن ثابت من النماذج الصخرية ) ،تراكودا في الدراسة الحاليةاألوس 

 متحجرات األوستراكودا كما هو موضح في الجدول ادناه.
 

رقم  
النموذج 
 الصخري 

عدد 
دروع 
جميع  
 األنواع 

عدد 
مصاريع  
جميع  
 االنواع 

مجموع 
دد  ع

 العينات

نسبة 
المصاريع 
الى العدد 
للعينات الكلي 
 )%( 

عدد 
العينات  
 السليمة

عدد  
العينات 
 المكسورة

نسبة العينات  
المكسورة الى 
العدد الكلي 
 للعينات )%(

عدد 
العينات  
 المزخرفة

عدد  
العينات 
 الملساء

دليل 
سمبسون  
 للتنوع

9 78 8 86 9.3 82 4 4.6 82 4 0.86 

10 136 38 174 21.8 159 15 8.6 168 6 0.91 

11 43 15 58 25.8 57 1 1.7 58 - 0.82 

12 53 19 72 26.4 66 6 8.3 70 2 0.89 

13 47 16 63 25.4 61 2 3.1 56 7 0.81 

14 23 4 27 14.8 21 6 22.2 24 3 0.68 

17 17 8 25 32 15 10 40 25 - 0.67 

19 52 6 58 10.3 47 11 18.9 58 - 0.60 

 .لمتحجرات األوستراكودا في الدراسة الحالية اإلحصائيةيوضح البيانات  :1 جدولال
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 : Velocity Settling الترسيبسرعة  .1

تتعرض االجزاء الرخوة منها الى مختلف الفعاليات البكتيرية مما يؤدي الى  ،عند موت افراد األوستراكودا
انفصالهما عن بعضهما البعض. أشار كل من  بالتالي  ،تحلل الروابط التي تربط ما بين مصراعي الدرع

(Pokorný, 1964) , (Oertli, 1971) , (Cabral, 1995) , (Hussain et al., 2007) , (Hussain and 

Kalaiyarasi, 2013)  سرعة   ان إنفصال مصراعي الدرع عن بعضهما البعض يتأثر بشكل مباشر بمعدلالى
ل المصراعين عن  في حالة الترسيب البطيء فإن احتمال انفصاترسيب الرواسب في الحوض الرسوبي. حيث أن  

ذلك بسبب حركة التيارات المائية على قاع حوض الترسيب. بينما في حالة الترسيب  ،بعضهما يكون اكثر وروداً 
السريع فإن الدرع ينغمس ضمن حبيبات الرواسب مما يجعل احتمالية انفصال المصراعين اقل حدوثا . بالتالي 

يب في الطبقات مفتوحة كدليل جيد على السرعة النسبية للترس استخدام نسبة الدروع الكاملة والمصاريع ال يمكن
 اثناء موت افراد األوستراكودا.

% 30( نالحظ ان نسبة المصاريع المنفردة في أفضل االحوال ال تتجاوز 1( والجدول )3من الشكل )
مع االخذ  كوين بشكل عام ترسب تحت ظروف سريعة الترسيبمن العدد الكلي للعينات. وهذا يدل على ان الت

 .في الصفة الصخريةبنظر االعتبار التقلبات السريعة 
 : Current Intensityي  شدة التيار المائ. 2

( التي تؤكد اهمية معرفة نسبة العينات المكسورة الى (Monostori, 1985هناك العديد من الدراسات 
(، نالحظ ان 3رة الترسيب من الشكل )بيعة شدة التيارات المائية السائدة خالل فتالعينات السليمة في تفسير ط

نسبة العينات المكسورة الى مجموع العينات الكلية هي نسبة واطئة نسبيا  على طول المكشف الصخري مع ان 
نستدل من   % وهي قيمة عالية نسبيا .40( حيث بلغت النسبة 17اعلى نسبة توجد ضمن النموذج الصخري رقم )

تفاع نسبي في شدة التيارات المائية ل فترة الترسيب هي واطئة نسبيًا مع وجود ار ذلك ان شدة التيارات المائية خال
 .17عند النموذج الصخري رقم 

 :  Abundance  in  Deutoplasm . الوفرة في المواد الغذائية3
ئة وذلك من خالل مالحظة مدى الوفرة والتنوع في بياليمكن استنتاج مدى توفر المواد الغذائية في 

ياد عدد االفراد دهو من العوامل التي تحفز از األوستراكودا. حيث ان وجود الغذاء الكافي لهذه االحياء متحجرات 
 وحصول التنوع في البيئة التي تشيش فيها هذه االحياء. 

31 24 5 29 17.2 25 4 13.7 29 - 0.88 

34 111 22 133 16.5 129 4 3.0 133 - 0.36 

35 46 5 51 9.8 49 2 3.9 47 4 0.76 

38 2 - 02 0.0 2 - 0.0 - 2 0.0 

39 256 36 292 12.3 281 11 3.7 263 29 0.92 

40 12 2 14 14.3 14 - 0.0 10 4 0.80 

46 96 11 107 10.3 104 3 2.8 91 16 0.75 

48 11 2 13 15.4 12 1 7.6 13 - 0.69 

50 159 15 174 8.6 151 23 13.2 174 - 0.81 
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الدراسة الحالية من خالل دليل سمبسون تم تحديد مدى التنوع االحيائي في متحجرات االوستراكودا في 
 :وذلك بتطبيك المعادلتين ادناه (Simpson, 1949) ن قبلوالمقترح م للتنوع

  

  

 حيث ان:
D :.دليل سمبسون 

n :.عدد أفراد النوع الواحد 
N :.مجموع افراد جميع األنواع 

وبالعكس فإن اقتراب  ،يدل على وجود تنوع عال   1لرقم مع مالحظة ان اقتراب قيمة دليل سمبسون من ا
 انخفاض التنوع الحياتي.يدل على  0يمة من الرقم الق

مع   ،( نالحظ وجود تنوع جيد في متحجرات االوستراكودا على طول المقطع الطباقي3من خالل المخطط ) 
اعداد افراد االوستراكودا نالحظ  . بينما من حيث الوفرة في38و 34وجود انخفاضين في التنوع في النموذجين 

  39في النموذج رقم  وباألخ مع وجود عدة ارتفاعات نسبية في عدد افراد االوستراكودا انها معتدلة نوعًا ما 
فيها هذه االحياء كانت معتدلة الى  التي وجدتيقابل اعلى معدل للتنوع. من هذا نستدل على ان البيئة  والذي

 مواد الغذائية.جيدة من حيث الوفرة في ال
 : Substratum Deposits القاع. طبيعة دقائق رواسب 4

الى وجود عالقة قوية بين  (Armstrong and Brasier, 2005)و  (Benson, 1961)أشار كل من 
دقائك الرواسب في بيئات الترسيب. من المالحظ ان جزءا  وطبيعة لدروع االوستراكوداطبيعة الزخرفة السطحية 

الجزء االعظم من متحجرات  ماا ،متحجرات االوستراكودا هي ذات سطح املس عديم الزخرفة قليال فقط من
التفسيرات البيئية  جيدة في كأداة  االوستراكودا تحتوي على زخرفة تتراوح بين خفيفة الى قوية حيث تعتبر

(Vaidya et al., 1995)  و(Sridhar et al., 1998) (Hussain et al., 2005)  االنواع الملساء . حيث ان
شيوعا في الرواسب الخشنة او  أكثرعمة، بينما االنواع المزخرفة تكون على االكثر توجد في رواسب االطيان النا

ان  (Malz and Lord, 1988)و  (Puri, 1966). كما اشار كل من (Benson, 1961)الرواسب الكلسية 
ة ة في الطبقات الخشنة الحبيبات في البيئات الضحلة القليلاالنواع المزخرفة ذات الدروع الجيدة التكلس تكون شائع

 .العمك ذات الطاقة العالية
التي تكيف نفسها للمشيشة في  االوستراكوداأنواع مصنفات وحشود  ان Hartman, 1974ر كما ذك

ى والرملية( تحتوي عل الطينية (المختلطةالترسبات الرملية والحصى تمتاز بصغر حجمها بينما الرواسب 
 حجمًا وأكثر تنوعًا.  أكبرأوستراكودا 

ان العينات ذوات الزخرفة السطحية تتفوق عدديًا بشكل كبير على العينات الملساء حظ ( نال3في الشكل )
وهذا   ،وهذا يدل على ان الطبقات المترسبة في التكوين تكون خشنة الحبيبات نسبياً  ،في جميع النماذج الصخرية
 الكاربوناتية. للتكوين والمتمثلة بتعاقبات من الصخور الفتاتية والصخورما تؤكده الصفة الصخرية 
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 Salinity :  الملوحة .5

تعــرف الملوحــة بأنهــا مقــدار االمــالح الذائبــة فــي الميــاه الطبيشيــة وتعتبــر االوســتراكودا مــن االحيــاء التــي لهــا 
 ،الملوحــة تجــاه تغيــر مورفولوجيــةلهــا تغيــرات  ان االوستراكودافيها و  وعلى التغيرات الحاصلة ةحساسية عالية للملوح

علــى عمليــات مســيطرة الــى ان هنــاك ( Neale, 1988الصدفة وتراكيبها. حيــث اشــار )عكس على شكل وبالتالي تن
االوســتراكودا ولهــذا تعــد االوســتراكودا وســيلة ممتــازة  حشــود وتجمعــات مصــنفات وبصورة واسعة التأثير على الملوحة
مها حســب مقــدار تحملهــا وتكيفهــا وان حشــود االوســتراكودا تــم تقســي ،(Paleosalinityلقديمــة )اء الملوحة اصالستق
 .في تراكيز الملوحة في المياه للتعبير

Stenohaline : لها مــدى تكيفــي قليــل تجــاه التغيــر فــي الملوحــة وهــي تمثــل اغلــب حشــود  التيهي االحياء و
 (.Fresh Water( والمياه العذبة )Fully Marineواجناس المياه البحرية الخالصة )

Euryhaline  : ــاه  التـــي هـــي االحيـــاءو ــا مـــدى تحمـــل واســـع للتغيـــر فـــي الملوحـــة وهـــي تمثـــل حشـــود الميـ لهـ
 ( وقــد اوضــحZhao and Wang, 1988 ; Neale, 1988) نااشــار الباحثــ  كمــاBrackish Water  المختلطــة

(Brasier, 1980 )وستراكودا اعتمادًا على نسبة الملوحة في المياه وهي:الى وجود عدة مجاميع من اال 
 .%0.5> نسبة الملوحة( Fresh Water) ياه العذبةمجموعة الم -1

 %.0.5-%30 نسبة الملوحة( Brackish Water) مجموعة المياه المختلطة -2

 %.30-%40 نسبة الملوحة( Marine) مجموعة المياه االعتيادية -3

 %>.40 نسبة الملوحة( Hypersalin) المالحةمجموعة المياه فوق  -4

ــة  امهمــــ  وتعتبــــر االوســــتراكودا دلــــيال ــأثر الزخرفــ ــا بســــبب تــ ــلة فيهــ للتعــــرف علــــى الملوحــــة والتغيــــرات الحاصــ
وبـــالعكس عنـــد حصــــول  ،حيـــث تـــزداد الزخرفـــة الشـــبكية بزيــــادة الملوحـــة ،باالنخفـــاض واالزديـــاد فـــي ملوحـــة الميــــاه

خرفــة ممــا يــنعكس علــى االخــتالف فــي شــدة الز  ،الغوينــة تــزداد درجــة الملوحــةالت بيئــاال فــيانخفاض درجة الملوحــة 
ــل ــنس  مثــ ــواع ذوات الزخرفــــة .  Loxoconchaجــ ــادة االنــ ــظ زيــ ــوح نالحــ ــر المفتــ ــع البحــ ــال مــ ــول اتصــ ــد حصــ وعنــ

 . Alocopocythereis , Actinocythereisالبحرية االعتيادية التي تتمثل باالجناس 
 الجبســومى حصول انخفاض وارتفاع في درجة الملوحة هو ترسيب طبقات صخور ومن الدالئل الرسوبية عل

 مع طبقات الحجر الجيري والصخور الفتاتية. بتعاقب
النوع  منهناك انواع شرحت في الدراسات السابقة توضح مدى تأثير الملوحة على صدفة االوستراكودا 

Actinocythereis iraqiensis ( الموصوف من قبلKhalaf, 1982 ضمن ترسبات المايوس )االوسط في  ين
ن تكوين فرات ولوحظ ان حجم العقد المنتشرة على سطح ل هذا النوع ضمالعراق حيث سج يتكوين فتحة شمال

الصدفة مختلف حيث تكون العقد في النوع الموصوف ضمن تكوين فرات اكبر حجمًا من العقد الموصوفة ضمن 
 فرات كانت قليلة مقارنة بالملوحة الموجودة اثناء اثناء ترسيب تكوين وهذا يدل على ان الملوحة ،تكوين فتحة

 , Hemicyprideis تغيرات في شدة الزخرفة مثل الجناس تظهرترسيب تكوين فتحة. وهناك أمثلة 

Loxoconcha  وعند حصول انخفاض في درجة الملوحة يحصل العكس.  ،حيث تقل حجم العقد بزيادة الملوحة
ة مما ينعكس على ظهرت في الدراسة الحالية تمثل بيئة الغونية تزداد فيها درجة الملوح إن األجناس التي

  ، Loxoconcha , Miocyprideis ,  Hemicyprideisاالختالف في شدة الزخرفة وخاصة في االجناس 
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مثل باالجناس وعكسها عند حصول اتصال مع البحر المفتوح يالحظ زيادة االنواع ذات الزخرفة االعتيادية والتي تت
بقات صخور الجبسوم بتعاقب مع طبقات  رسب طبعد ت .  Actinocythereis , Alocopocythereالبحرية مثل 

 الحجر الجيري والصخور الفتاتية من االدلة الرسوبية على حصول ارتفاع وانخفاض في درجة الملوحة.

 Oxygen Content :  نسبة األوكسجين  .6
سبب تأثر  للتعرف على محتوى االوكسجين المذاب في البيئات المائية القديمة ب ادجي تعد االوستراكودا دليال

عندما يترسب التكوين في الظروف االعتيادية ومحتوى االوكسجين ف ،لون الصدفة باختالف محتوى االوكسجين
توى  اعتيادي تكون صدفة االوستراكودا ذات لون ابيض او ابيض حليبي. اما في حالة حصول زيادة في مح

 ،بيئة مؤكسدة تمثل التيكاسيد الحديد فان الصدفة تكون ذات لون احمر او بني محمر مع وجود ا ،االوكسجين
كون لون الصدفة رصاصي غامك او اسود مع وجود ي (بيئة اختزالية)اما في حالة نقصان كمية االوكسجين 

ذات لون طبيعي مائل الى اللون االحمر تكون  في الدراسة الحالية معظم االصداف ،حبيبات من معدن البايرابت
وذات هوية تبيئة مائية جيدة ال فين فتحة ترسب يان تكو  وهذا يدل على ،اصيةالفاتح مع وجود اصداف قليلة رص
على حصول االكسدة ضمن   لاللون يد وان وجود تعاقبات من طبقات حمراء ،محتوى جيد من االوكسجين المذاب

قد يدل  ياء مما وبقية االح الفورامنفيرااالوستراكودا و ت لم يسجل فيها وجود متحجرات تعاقبات لطبقاالتكوين وهناك 
 ;Peypouquet, 1975) البيئات او انها بيئات سامة أختزاليةنقصان او انعدام االوكسجين في تلك  على

1977 .) 
 :Depth  العمق   .7

مرتبط مع   وهو ،ي تكوينلبيئة القديمة أليعتبر العمك البيئي من اهم العوامل التي تستخدم في استنتاج ا
الى ان البيئة ( Morkhoven, 1963) حيث اشار ،االوكسجين والحرارة وتوفر الغذاءالعوامل البيئية االخرى مثل 

الى ان البيئة الضحلة تكون  .Ahmed et al)1991ر )واشا العينيةملساء وعديمة العقدة  االعميقة تكون دروع
الى ان  ،(Benson, 1975 and Finger, 1983) شاروأوكذلك  ،طورةتم عينية وعقدة سميكة ومزخرفة ادروع

 واالنواع التي تشيش في المنحدر ،تشيش في اعماق ضحلة تحتوي على عقدة عينية  بارزة اغلب االجناس التي
ال   اعمك منهواالنواع التي تشيش في المنحدر القاري االوسط و  ،واضحة عينية لها عقدةالقاري االعلى تكوين 

ان  إلى(، Bandy, 1967; Benson, 1975 and Ozawa 2004) حتوي على عقدة عينيه. أشارت
(،  Contienetal Shelf) ف القاري ر اال ان افرادها تزداد في منطقة ال ،عماقفي جميع األ توجداالوستراكودا 

أشمر و(. (Continental Slope ويظهر تناق  في اعداد االفراد مع زيادة العمك ضمن المنحدر القاري 

(Bandy, 1967 )عدد االجناس واالنواع يقل من منطقة   ان، الى حقيقصي  عند دراسة حشود االوسصراكودا
تجاه اعدد االجناس واالنواع يزداد من البيئات القارية ب انو  تجاه منطقة قاع المحيط االعمكاالمنحدر القاري ب

 .المنحدر القاري  البحر المفتوح وحتى المياه العميقة لمنطقة
 

 المناقشة
 تعكس مورفولوجية حيث ،نطقة الدراسة الحالية بحوض تكوين فتحة المتأثر بالحركات التكتونيةم تمثلت 

ركات نغالق الحوض بفعل الحاوكذلك الزخرفة نتيجة  وتشوهاتها األوستراكودا وخاصة شكل األصداف الموجودة
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لى اختالف شدة الزخرفة مما  وينعكس هذا ع ونية معزولة تزداد فيها الملوحةغالى تكوين بيئة ال ادى التكتونية 
وعند حدوث أتصال مع البحر يالحظ  ، Loxoconcha , Hemicyprideis  Miocyprideis ,مثل يضعفها

ومن خالل دراسة مصنفات  ، Alocopocythere  , Actinicythereisازدياد األنواع ذات الزخرفة القوية مثل 
لة الرسوبية ووجود الصفات التكرارية من ترسبات التكوين األوستراكودا التي ظهرت في الدراسة الحالية  واألد

والحجر الجيري والصخور الفتاتية نستنتج ان بيئة التكوين ترسبت ضمن حوض ضحل  الجبسومالمتمثلة بصخور 
تونية التي حدثت خالل المايوسين األوسط أدت الى تكوين بيئة بحرية ضحلة أحيانًا تتحول متأثر بالحركات التك

وملوحة عالية وطبيعة قاع  ة الغونية التي تكون فيها درجة الحرارة دافئة ومحتوى جيد من االوكسجينالى بيئ
 خشنة .

 ةاألنطقة البيئي
توزيع وتنوع اجناس وانواع االوستراكودا والتحليل االحصائي واعتمادًا على انتشار و  م استنادا الى ما تقد 

لمتغيرات باستخدام معامل سمبسون إليجاد معامل االرتباط ومدى تأثير  المبرمج وتمثيل بعض العالقات بين ا
خمسة أنطقة  تقسيم المقطع قيد الدرس الى أمكنالظروف البيئية القديمة على هذه المتغيرات اثناء فترة الترسيب 

قدم في كما هو موضح في ادناه من األ ،مستنبطة من طبيعة وجود عينات مجاميع االوستراكودا Ecozones بيئة
 األسفل الى األحدث في االعلى وعلى النحو التالي

 : Ecozone (A) لاألو. النطاق البيئي 1
ة العينات هو نطاق متذبذب لحصول انخفاض متذبذب من حيث الوفرة والتنوع يصاحبه ارتفاع في نسب

حيث تنخفض فيه  المكسورة والمصاريع المنفردة. مما يمكن استنتاج ان هذا النطاق يمثل نطاق تجمع سلبي
 بالحركات المعايير الحياتية ألحياء االوستراكودا تدريجيا ربما يكون ناتجا عن ارتفاع شدة التيارات البحرية وتأثرها

هد حركات تكتونية ادت الى عزل حوض الترسيب عن التكتونية وكما هو معروف ان عصر المايوسين ش 
وحة عالية هي السبب في هذا التذبذب واالنخفاض النسبي من المصدر الرئيسي وتحوله الى بيئة الغونية ذات مل

 .حيث الوفرة والتنوع
 :   Ecozone (B) الثاني البيئي . النطاق2

يع البيانات. كما ان هــذا النطــاق يفتقــر الــى هو نطاق جمود او استقرار حيث نالحظ استقرارا نسبيا في جم
االوســتراكودا وهــذا يعــود الــى زيــادة عــزل حــوض لترســيب  المزيد من النماذج الصــخرية التــي تحتــوي علــى متحجــرات

 وتكوين بيئة غير مناسبة لمشيشة االوستراكودا قد تكون بيئة سامة نتيجة لزيادة الملوحة وقلة االوكسجين.
 :   Ecozone (C)   الثالث. النطاق البيئي 3

وظ فيه يصاحبها انخفاض حيث تتزايد اعداد عينات متحجرات االوستراكودا بشكل ملح ،هو نطاق الوفرة
شابهة في الجزء العلوي تنسبي في سرعة الترسيب وارتفاع طفيف في شدة التيارات المائية. هناك ثالثة انطقة م

غيان وانحسار بحري واضح وهدوء هذه الدفعات من ، وهذا يعود الى فترات طC1 ,C2, C3 ،من التكوين
فتتغير درجة الملوحة الى مياه بحرية اعتيادية وزيادة ملحوظة الحركات مما يساعد على ان يعود االتصال البحري 

 .في تنوع االوستراكودا
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 : Ecozone (D) الرابع . النطاق البيئي 4

مع   ،والتنوع الحياتي لمتحجرات االوستراكوداحيث يالحظ انخفاض كبير في الوفرة  ،هو نطاق التدهور
وهذا يدل على زيادة عمك الحوض الرسوبي عند ترسب  ،ةمالحظة تفوق العينات الملساء على العينات المزخرف

 تلك الطبقات التحتية لفترات الطغيان البحري والتذبذبات المختلفة في مستوى سطح البحر.
 : Ecozone (E) الخامس  . النطاق البيئي5

تفاع حيث زيادة التنوع الحياتي والوفرة في متحجرات االوستراكودا مع مالحظة ار  ،نطاق االضمحاللهو 
مما يدل   ،كذلك ارتفاع نسبة العينات المزخرفة الى العينات الملساء ،نسبة العينات المكسورة الى جميع العينات

تمثل بوجود االجناس الدالة على االعماق على انخفاض عمك الحوض الرسوبي اثناء ترسب تلك الطبقات والتي ت
فر ظروف قاةية هادئة جدا مع وجود نسبة عالية من الضحلة التي تتميز بالزخرفة الكثيفة القوية نتيجة لتو 

 كاربونات الكالسيوم في المياه البحرية.

 
 

 

 

 لمتحجرات األوستراكودا في الدراسة الحاليةمخطط البيانات األحصائية واألنطقة البيئية : 3الشكل 
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 االستنتاجات

المأخوذة ات االحصائية للبيانات قالعال علىباالعتماد     خالل الصفسير البيئي القديم للحوض الرسوبي            
المتغيرات لدروع مصنفات االوستراكودا الدالة ومصاريعها   نيتمثيل العالقات بو  لتحليل الدراسة الحاليةمقطع  من

التكتوني باستخدام االسلوب االحصائي  التأثيروانواع درجة الحفظ والتشوهات المدمرة للدروع والمصاريع نتيجة 
لتخمين طبيعة ظروف الترسيب وسرعة الترسيب للحوض ( Simpson index) حساب معامل سمبسون المبرمج و 
نات امخطط البي في الدراسة الحالية. فقد اثبت تم تمييز خمسة انطقة بيئية ،ورسمها وتمثيلها آنذاكارات وشدة التي
ونية التي ادت الى وجود الصفات ان بيئة التكوين تمثل بيئة الحوض الضحل المتأثر بالحركات التكت االحصائية

والصخور الطينية  الجبسومو ل، الحجر الجيري ر الدورة المثالية تتكون من تعاقب الماف .التكرارية في الترسبات
اتصال مع البحر ونالحظ سيادة االنواع البحرية  للقاع يحصلفعند الهبوط المفاجئ  ،التكتوني التأثروسببها هو 

ط تكتوني ترتفع المنطقة وتؤدي الى انقطاع تدريجي واالنفصال عن البحر فنالحظ سيادة االنواع وعند حدوث نشا
  لتأثيرمن هذا تثبت ان بيئة التكوين تمثل بيئة الحوض الضحل ونتيجة  .معزولةالشبة  ونيةغيئية الالواالجناس الب

 الغونيا.  اخذ طابعأالتغيرات التكتونية ب
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EXPLANATION OF PLATE (1) 
(1)  Cytherella sp.1, (2) Cytherella sp.2, (3) Cytherelloidea flexicostata Khalaf, 1993, 

(4) Cytherelloidea hamrinensis Khalaf, 1993, (5) Bythocypris sp.1, (6) Propontocypris 

solitaria Carbonnel, 1969, (7)  Propontocypris sp, (8) Pontocypris sp.1, (9) Paracypris 

sp, (10) Paijenborchellina  iraqensis Khalaf, 1989, (11) Paijenborchellena  acuminata 

Khalaf, 1989, (12) Paijenborchellina  cf kausalis Khalaf, 1989, (13) 

Paijenborchellena sp.1, (14) Paijenborchellena sp.2, (15) Schneiderella unispinata 

Khalaf, 1993, (16) Schneiderella sp, (17) Schneiderella sp.1, (18) Schneiderella sp.2, 

(19) Schneiderella sp.3, (20) Schneiderella sp.4, (21) Sulcostocythere sp.1, (22) 

https://en.wikipedia.org/wiki/Digital_object_identifier
https://doi.org/10.1038%2F163688a0
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Sulcostocythere sp.2, (23) Sulcostocythere sp.3, (24) Neomonoceratina sp.1, (25) 

Neomonoceratina sp.2, (26) Leptocythere sp.1, (27) Leptocythere sp.2, (28) 

Callistocythere hipposideros Khalaf, 1993b, (29) Callistocythere sp.1, (30) 

Miocyprideis ovalis Khalaf, 1989, (31)   Miocyprideis sp. 1, (32) Miocyprideis sp.2, 

(33) Miocyprideis sp. 3, (34) Hemicyprideis angulata angulata Khalaf, 1994, (35) 

Krithe sp.1, (36) Krithe sp.2, (37) Krithe sp.3, (38)  parakrithe sp.1, (39) Dentokrith 

authochthona Lyubimova, Guha, Mohn, 1960, (40) Keijella Puntigibba (Capeder). 

  

EXPLANATION OF PLATE (2) 
(1) Keijella  sp.1, (2) Keijella  sp.2, (3) Keijella  sp.3, (4) Actinocythereis iraqensis 

Khalaf, 1982, (5) Actinocythereis libyansis El-Waer, 1991, (6) Echinocythereis 

multibullata Siddiqui, 1971, (7) Alocopocythere fossularis (Lyubimova and Guha, 

1960), (8) Alocopocythere gujaratensis Khosla, 1978, (9) Alocopocythere sp, (10) 

Leguminocythereis sp.1, (11) Leguminocythereis sp.2, (12) Leguminocythereis sp.3, 

(13) Hermanites transversicostata Khalaf, 1982, (14) Hermanites sp.1, (15) 

Hermanites sp.2, (16) Quadracythere (Hornibrookella) sp.1 Siddiqui, 1971, (17) 

Flexus trifurcata (Lyubimova and Guha, 1960), (18) Flexus sp, (19) Cytheropteron sp, 

(20) Loxoconcha  hamrinensis Khalaf, 1998, (21) Loxoconcha sp.1, (22) Loxoconcha 

sp.2, (23) Loxoconcha sp.3, (24) Loxoconcha sp.4, (25) Loxoconcha sp.5, (26) 

Loxoconcha sp.6, (27) Loxoconcha sp.7, (28)  Xestoleberis sp.1, (29) Xestoleberis 

sp.2, (30) Xestoleberis sp.3, (31) Xestoleberis sp.4, (32) Urolebereis sp, (33) Genus A. 
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PLATE (2) 

 

 

 


