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 الملخص
الطافية    67ُشخص   الفورامينيفيرا  الشمالمن  ضنوعًا من  الطرف  المنكشف في  طية  لالشرقي    يتكوين شرانش 

السليمانية شمال شرق  يشمال غرب  كم  10  بيرامكرون المحدبة الواقعة على بعد العراق. اعتمادًا على حشود    يمدينة 
 هي كاآلتي من األقدم في األسفل إلى األحدث في األعلى: و حياتية   ةأنطقالفورامينيفيرا الطافية ُحددت ستة 

6 -Planoglobulina acervulinoides Interval Zone. 

5 - Contusotruncana contusa Total Range Zone. 

4 -Gansserina gansseri Interval Zone. 

3 - Globotruncana aegyptiaca Interval Zone. 

2 -Globotruncanella havanensis Interval Zone. 

1 -Globotruncana ventricosa Interval Zone. 

 . فلوبناًء على ذلك ُحدد عمر تكوين شرانش ممتدًا من الكامبانيان األوسط إلى الماسترختيان االس
 طية بيراماكرون.  شرانش،   الحياتية،الطباقية الكلمات الدالة:  

Planktonic Foraminifera Biostratigraphy of Shiranish Formation in 

Piramagroon Anticline, NE Iraq 

Ahmed Taha Ahmed Al-mutiwty Abdullah Sultan Shihab 
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Mosul University Mosul University 

 

ABSTRACT 

67 planktonic foraminiferal species were identified from the Shiranish Formation. On 

the basis of the stratigraphic distribution of the planktonic foraminiferal assemblages 

recognited of six biozones within the Shiranish Formation representing an age ranging from 

Middle Campanian – Early Maastrichtian, these zones are from older at base: 
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6 -Planoglobulina acervulinoides Interval Zone. 

5 - Contusotruncana contusa Total Range Zone. 

4 -Gansserina gansseri Interval Zone. 

3 - Globotruncana aegyptiaca Interval Biozone.  

2 -Globotruncanella havanensis Interval Biozone. 

1 -Globotruncana ventricosa Interval Biozone 

Keywords: Biostratigraphy, Shiranish, Piramagroon Anticline. 

  Introductionالمقدمة 
ضمن نطاق الطيات    ( ,.Hensen, 1940 in Bellen et al  1959)لقد وصف تكوين شرانش ألول مرة من قبل  

العراق. يتألف التكوين في المقطع األنموذجي من الحجر    يالعالية في شمالي العراق بالقرب من قرية شرانش إسالم شمال 
الجيري والحجر الجيري المارلي حيث يدل على بيئة الترسيب البحرية العميقة والمفتوحة وبعمر یمتد من الكامبانيان  

 (. Bellen et al.,1959)الماسترختيان   - المتأخر

 Location of Studyالدراسة موقع 

العراق في الغاطس الجنوبي الشرقي لطية بيرامكرون المحدبة حيث يبعد حوالي    يیقع مقطع الدراسة شمال شرق
 -Al)  شرقاً   E"20'06°45وخط طول    شماالً   N"30'39°35مدينة السليمانية عند خط عرض    ي كم شمال غرب  10

Hakari, 2011  ،)( 1الشكل .) 

 الطباقية الحياتية 

 Biozonesاألنطقة الحياتية 

تمتد من الكامبانيان    ،اعتمادًا على حشود الفورامينيفيرا الطافية ُقسم المقطع قيد الدراسة إلى ستة أنطقة حياتية
 (.  2الشكل ) تمثلت بخمسة أنطقة مدى فاصل ونطاق مدى كلي و األوسط وحتى الماسترختيان المبكر، 

لحياتية ألنواع الفورامينيفيرا الطافية المشخصة في الدراسة الحالية مع األنطقة الحياتية  ا  ةمضاهاة األنطقتمت  
وكذلك مقارنتها مع األنطقة الحياتية المكافئة لها في مناطق مختلفة  (  3  الشكل) المماثلة لدراسات سابقة داخل العراق  

  بي للتكوين في مقطع الدراسة الحالية. وقد تم ذلك استنادًا إلى (، وذلك لغرض تحديد العمر النس4الشكل)من العالم  
(Gradstein et al., 2004.)    فيما یأتي وصف لألنطقة الحياتية المحددة في الدراسة الحالية من األقدم إلى األحدث: 
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1- Globotruncana ventricosa Interval Zone 

 Definition of the zoneتعريف النطاق :  
الذي یسبق ظهور      Globotruncana ventricosa (White)الدالنطاق فاصل يتمثل بالمدى الطباقي للنوع  

  Globotruncanella havanensis (Voorwijk) النوع
 Boundary of the zone النطاق:حدود 

األسفل للنطاق ويشكل أول ظهور    الحد   Globotruncana ventricosa (White)النوع  تمثل بدایة ظهور          
 الحد األعلى للنطاق.  Globotruncanella havanensis (Voorwijk)للنوع 

  Thickness of the zone :سمك النطاق 
 . 4إلى  1مترًا  ممثاًل بالنماذج  من 15يبلغ سمك النطاق الحالي  

   Age of the zoneعمر النطاق : 
   Middle Campanianالدراسة الحالية بأواسط الكامبانيان.ُحدد عمر النطاق في 

صورة فضائية لطية بيرامكرون مأخوذة من  -Bخارطة العراق مؤشر عليها موقع الدراسة.  -A: 1الشكل 
Google Earth. 
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 Discusstionالمناقشة: 

سجل ضمن النطاق الحالي بدایات ظهور العديد من األنواع الطافية فضاًل عن أول ظهور للنوع الدال في هذا   
 هذه األنواع هي:  نفسه،النطاق الذي ظهر واختفى في النطاق 

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

Contusotruncana fornicata (Plummer), Contusotruncana morozovae(Vassilenko), 

Contusotruncana patelliformis (Gandolfi), Contusotruncana plummerae (Gandolfi), 

Globigerinelloides prairiehillensis Pessagno, Globigerinelloides ultramicra (Subbotina), 

Globotruncana arca (Cushman), Globotruncana bulloides Vogler, Globotruncana hilli 

Pessagno, Globotruncana insignis Gandolfi, Globotruncana lapparenti Brotzen, 

Globotruncana linneiana (d’Orbigny), Globotruncana mariei Banner & Blow, 

Globotruncana orientalis El-Naggar, Globotruncana rosetta (Carsey), Globotruncana 

ventricosa (White), Globotruncanita atlantica (Caron), Globotruncanita stuartiformis 

(Dalbiez), Globotruncanita subspinosa (Pessagno),  Hedbergella holmdelensis Olsson, 

Hedbergella monmouthensis (Olsson), Heterohelix globulosa (Ehrenberg), Heterohelix 

moremani, (Cushman), Heterohelix planata (Cushman), Heterohelix punctulata 

(Cushman), Heterohelix reussi (Cushman), Heterohelix striata (Ehrenberg),  

Pseudoguembelina costellifera Masters, Pseudoguembelina costulata (Cushman),  

Pseudotextularia elegans (Rzehak), Pseudotextularia nuttali (Voorwijk), Rugoglobigerina 

rugosa (Plummer). 

  Correlation and age setting المضاهاة وتحديد العمر: 
الحالي نطاق   النطاق  كٌل من   ventricosa  Globotruncanaیكافئ   & Robaszynski   الذي وصفه 

Caron, 1995   و أوربا  ایطاليا  Silva & Verga, 2004في  مصر   El.Sabbagh et al., 2004  ، في     ،في 
Chacon and Marin-Chivelet, 2005    وChacon et al, 2004  اسبانيا بالكامبانيان    ، في  عمره  حدد  الذي 

 ,Darabi and Sadeghiالذي وصفه كٌل من     ventricosa  Globotruncanaاألوسط. كما یضاهي  أیضًا نطاق  

والذي حدد    ، في إيران  Allameh and Nejad, 2017  ، في كندا  Georgescu, 2017جنوب غرب إيران.      2017
 عمره أیضًا بالكامبانيان األوسط. 

  1-بئر خانكي  في  2010  ،وصفه بامرني  الذي   Rugoglobigerina rugosaیضاهي نطاق    وفي العراق  
 في عمر الكامبانيان األوسط وبذلك یكون عمر النطاق الحالي هو الكامبانيان األوسط. ، شمال العراق

2-  Globotruncanella havanensis Interval Zone 

 Definition of the zoneالنطاق: تعريف 
للنوع          فاصل  مدى  ظهور Globotruncanella havanensis Voorwijkالدال  نطاق  یسبق  الذي 

  .Globotruncana aegyptiaca Nakkadyالنوع

 Boundary of the zone النطاق:حدود 
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الحد األسفل لهذا النطاق، في حين  Globotruncanella havanensis Voorwijk   یمثل أول ظهور للنوع 
 .الحد األعلى للنطاق  Globotruncana aegyptiaca Nakkadyیشكل أول ظهور للنوع 

  Thickness of the zoneسمك النطاق: 
 . 11إلى  5  بالنماذج منمترًا ممثال   28يبلغ سمك النطاق الحالي  

  Age of the zoneالنطاق: عمر 
 .Early-Middle Late Campanianُحدد عمر النطاق في الدراسة الحالية بأوائل ــ أواسط الكامبانيان المتأخر        

 Discussion المناقشة:

سجل ضمن النطاق الحالي بدایات ظهور العديد من األنواع الطافية فضاًل عن أول ظهور للنوع الدال في هذا  
 النطاق ومنها: 

Globotruncanella havanensis (Voorwijk),  Rugotruncana subcircumnodifer (Gandolfi), 

Globotruncanita stuarti (de Lapparent), Hedbergella sliteri Huber, Heterohelix pulchra 

(Brotzen). 

   .اضافة إلى تسجيل األنواع المستمرة من النطاق السابق 

 Correlation and age setting :المضاهاة وتحديد العمر
نطاق   الحالي  النطاق  من  األسفل  الجزء  من  ،calcarata Globotruncanitaیكافئ  كٌل  وصفه    الذي 

Robaszynski & Caron, 1995 في أوربا، Li and Keller,1998; Li, et al., 1999   في تونس، Arz and 

Molina, 2002  فرنسا ایطاليا  Silva & Verga, 2004  ، في  مصر   El.Sabbagh et al., 2004في    ، في 
Chacon et al., 2004, Chacon and Marin-Chivelet, 2005, Darvishzad & Abdolalipour, 2008  

إيرانف مصر   Orabi and Khalil, 2012،  ي  إيران  Darabi and Sadeghi, 2017  ،في  غرب  ،  جنوب 
Georgescu, 2017 بعمر اسفل الكامبانيان المتأخر.   ،في كندا 

ن  الذي سجله كٌل م   havanensis Globotruncanellaأما الجزء األعلى من النطاق الحالي فيكافئ نطاق   
Robaszynski & Caron, 1995  في  أوربا، Silva & Verga, 2004 في ایطالياEl.Sabbagh et al., 2004  

 ,Chacon et al., 2004, Chacon and Marin-Chivelet, 2005, Darvishzad & bdolalipour  ، في مصر

إيران  2008 إيران     Darabi and Sadeghi, 2017  ،في مصر   Orabi and Khalil, 2012،  في  جنوب غرب 
  Li & Keller, 1999ه  الذي شخص  Globotruncana subcarinataبعمر وسط الكامبانيان المتأخر, ونطاق  

 ,Arz & Molinaالذين وصفهما Gublerina acutaو  havanensis Globotruncanellaانويين والنطاقين الث

 Chacon et al. 2004, Chacon andالذي سجله    Globotruncana falsostaurtiفي فرنسا, ونطاق  2002

Marin-Chivelet, 2005،   ق  ونطاHeterohelix rajagopalani  الذي شخصه  Georgescu, 2017    كندا في،  
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في إيران بعمر    Allameh and Nejad, 2017  الذي سجله  stuartiformis Globotruncanitaويطابق  نطاق  

 وسط الكامبانيان المتأخر. 

الذي حدده بعمر    calcarata   Globotruncanitaوفي العراق یكافئ الجزء األسفل من النطاق الحالي نطاق  
في حقل    2011،والجبوري   2010  ،العراق وبامرني  شمالي  2008وآخرون،    أسفل الكامبانيان المتأخر كٌل من المتولي

 ,Al-Mutwali and Haidaryوفي منطقة كركوك    2013  ،والوزان   54في بئر قيارة/    2011  ،رؤوف   النفطي، خباز  

 شمال العراق.   2012

الذي شخصه   stuartiformis-stuarti Globotruncanitaأما الجزء األعلى من النطاق الحالي فيكافئ نطاق
Al-Mutwali and Haidary  ,2012    ،شمال العراق ونطاق     2008شمال العراق , المتولي وآخرونhavanensis 

Globotruncanella     ,في منطقة كركوك, ويضاهي نطاق    2013شمال العراق والوزان,    2010الذي سجله بامرني
Globotruncanita elevate ,Globotruncnta fornicata    ,شمال العراق, ونطاق    2010الذي وصفه الحديدي

Globotruncanita staurti,في حقل خباز النفطي, ويكافئ نطاق    2011الذي وصفه الجبوريGlobotruncana 

aegyptiaca    ,نَّ عمر  , بعمر أواسط الكامبانيان المتأخر. وبذلك فإ54في بئر قيارة/    2011الذي شخصه رؤوف
 النطاق الحالي هو أوائل ــ أواسط الكامبانيان المتأخر. 

3- Globotruncana aegyptiaca Interval zone 
 Definition of the zone النطاق:تعريف 

الدال   للنوع  الطباقي  بالمدى  يتمثل  فاصل  یسبق    Globotruncana aegyptiaca Nakkadyنطاق  الذي 
 .Gansserina gansseri (Bolli)ظهور النوع 

 Boundary of the zone النطاق:حدود 
في حين يثبت    Globotruncana aegyptiaca Nakkadyتحدد بدایة النطاق بأول ظهور للمصنف الدال  

  .Gansserina gansseri (Bolli)حده العلوي بأول ظهور للمصنف 

 Thickness of the zone النطاق: سمك 
 . 22إلى   12بالنماذج   من  ممثالً مترًا   44الحالي  يبلغ سمك النطاق 

   Age of the zone النطاق:عمر 
 . Late Campanianُحدد عمر النطاق في الدراسة الحالية بأواخر الكامبانيان المتأخر 

 Discusstion المناقشة:

تظهر حشود الفورامينيفيرا على نحو وفير في بعض النماذج في حين تظهر على نحو قليل في نماذج أخرى،  
سجلت ضمن هذا النطاق بدایات ظهور العديد من الفورامينيفيرا الطافية فضاًل عن أول ظهورللنوع الدال في هذا النطاق  

 ومنها:  
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Globotruncana aegyptiaca Nakkady, Globotruncana esnehensis Nakkady, 

Globotruncanella petaloidea (Gandolfi), Guembelitria cretacea Cushman, Heterohelix 

navaroensis Loeblich, Planoglobulina carseyae (Plummer), Pseudoguembelina excolata 

(Cushman), Pseudoguembelina kempensis Esker,  Racemiguembelina powelli Smith and 

Pessagno, Rugoglobigerina hexacamerata Bronnimann, Rugoglobigerina macrocephala 

Bronnimann, Rugoglobigerina pennyi Bronnimann. 

 :النطاقكما سجلت اختفاء األنواع اآلتية في هذا  

Globigerinelloides ultramicra (Subbotina),   Globotruncanita atlantica (Caron)   

Contusotruncana morozovae (Vassilenko). 

 .فضاًل عن االستمرار في تسجيل األنواع الممتدة من النطاق السابق

 Correlation and age settingالمضاهاة وتحديد العمر : 
الحالي  نطاق   النطاق  كٌل من   Globotruncana eagyptiacaیكافئ   & Robaszynskiالذي شخصه 

Caron, 1995    في  أوربا وSilva &    Verga, 2004  و في ایطاليا Orabi and Khalil, 2012    في مصر و
Darabi and Sadeghi, 2017  جنوب غرب إيران  وFalzoni et al., 2013  و ایطاليا وأمريكا Allameh and 

Nejad, 2017   بعمر أواخر الكامبانيان المتأخر, كما یعادل النطاقين   ،في إيرانGlobotruncana aegyptiaca  ، 
Rugoglobigerina hexacamerata   الذين شخصهماLi & Keller,1998, 1999  وEl.Sabbagh etal., 

،    Globotruncana aegyptiaca Rugoglobigerina hexacamerataفي مصر, والنطاقين الثانويين    2004
في فرنسا بعمر أواخر الكامبانيان المتأخر,  كما یعد النطاق الحالي مكافئًا     Arz & Molina, 2002سجلهما  الذين 

 Planoglobulina carseyae،  Darvishzad and و   Globotruncana aegyptiacaللنطاقين

Abdolalipou, 2008  ويعادل نطاق    ، أواخر الكامبانيان المتأخر  في إيران  بعمرGlobotruncana falsostuarti   
أواخر الكامبانيان    اسبانيا بعمر  Chacon et al. 2004, Chacon and Marin-Chivelet, 2005الذي وصفه  

كندا    Georgescu, 2017الذي سجله   Globotruncanella havanensisويطابق نطاق    ،المتأخر  بعمر   ،في 
 أواخر الكامبانيان المتأخر. 

نطاق   یكافئ  الحالي  النطاق  أن  وجد  العراق  كٌل   Globotruncana aegyptiacaوفي  شخصه  الذي 
  2010وبامرني,  2010 العراق والحديدي، شمال  2008المتولي و آخرون،   ،شمال العراق  Sharbazheri ,2007من

ويعد هذا    المتأخر،مبانيان  شمال شرق العراق بعمر أواخر الكا  Rawand et al., 2014العراق،  شمال    2013,  والوزان
لنطاق   مكافئًا  العراق,    Sharbazheri  ,2010حدده    الذين   Globotruncana aegyptiacaالنطاق  شمال شرق 

نطاق   یطابق  أنه  كما  المتأخر.  الكامبانيان  أواخر  من    Globotruncana aegyptiacaبعمر  كٌل  حدده  الذين 
  Al-Mutwali and Haidary, 2012و    العراق،  يشمال  2010والدوري,    النفطي، في حقل خباز    2011الجبوري,

الذي     Gansserina gansseriشمال العراق بعمر أواسط الكامبانيان المتأخر. ويعد مكافئًا للجزء السفلي من نطاق  
وبذلك یكون عمر النطاق الحالي هو أواخر    المتأخر،بعمر أواخر الكامبانيان    54في بئر قيارة/    2011حدده رؤوف,  

 الكامبانيان المتأخر. 
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4- Gansserina gansseri Interval Zone 

 Definition of the zone النطاق:تعريف 
 Contusotruncanaالسابق لظهور النوع    Gansserina gansseri (Bolli)نطاق مدى فاصل للنوع الدال  

contusa (Cushman) . 

 Boundary of the zone النطاق:حدود 
بينما الحد األعلى للنطاق    ، Gansserina gansseri (Bolli)الحد األسفل لهذا النطاق يتمثل بأول ظهور للنوع  

 .Contusotruncana contusa (Cushman)يتمثل بأول ظهور للنوع 

  Thickness of the zone النطاق: سمك 
 . 31إلى   23بالنماذج   من  مترًا ممثالً   37الحالي  يبلغ سمك النطاق 

   Age of the zone النطاق:عمر 
 Late Upperأوائل الماسترختيان المبكر  -ُحدد عمر النطاق في الدراسة الحالية بأواخر الكامبانيان المتأخر

Campanian–Early Lower Maastrichtian 

 Discusstion المناقشة:

الجيد ألنواع الفورامينيفيرا الطافية. وسجل في هذا النطاق أول ظهور لألنواع اآلتية    بالحفظ يتميز هذا النطاق  
 النطاق: فضاًل عن أول ظهورللنوع الدال في هذا 

 Abathomphalus intermedius (Bolli), Contusotruncana plicata (White), Gansserina 

gansseri (Bolli), Gansserina wiedenmayeri (Gandolfi), Globotruncana dupeublei Caron, 

Globotruncana duwi Nakkady, Globotruncanita angulata (Tilev), Globotruncanita conica 

(White), Globotruncanita pettersi (Gandolfi). 

 :النطاقكما سجلت اختفاء األنواع اآلتية في هذا  

Contusotruncana plummerae (Gandolfi), Globotruncana bulloides Vogler, Globotruncana 

insignis Gandolfi,Globotruncana lapparenti Brotzen, Globotruncana linneiana 

(d’Orbigny), Globotruncanella havanensis (Voorwijk), Globotruncanita atlantica (Caron), 

Globotruncanita stuartiformis (Dalbiez), Globotruncanita subspinosa (Pessagno), 

Hedbergella sliteri Huber.Heterohelix moremani (Cushman), Heterohelix striata 

(Ehrenberg). 

 .السابقفضاًل عن االستمرار في تسجيل األنواع الممتدة من النطاق 

 Correlation and age setting العمر: المضاهاة وتحديد 
الذي سجله الباحثان    Gansserina gansseriمن النطاق الحالي الجزء األسفل من نطاق    یكافئ الجزء السفلي 

Robaszynski & Caron, 1995   ،في أوربا  Keller, et al.,1998, 1999    تونس،  فيSilva & Verga, 2004  
  بعمر أواخرإيران  في     Allameh and Nejad, 2017 إيران،في     Darabi and Sadeghi, 2017 ،ایطاليا في  
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بعمر أواخر الكامبانيان المتأخر الذي    Gansserina gansseriالكامبانيان المتأخر. ويعد هذا النطاق مكافئًا لنطاق  
الذي حدد    Contusotruncana plicataفي كندا. ويكافئ هذا النطاق النطاق الثانوي      Georgescu, 2017وصفه

المتأخر   الكامبانيان  بأواخر  و  Arz & Molina, 2002عمره  الثانوي  والنطاق   Rugoglobigerinaفرنسا. 

rotundata    الذي حدد عمره بأواخر الكامبانيان المتأخرSaidi and Zaghbib, 2016    في تركيا. ويطابق نطاق
Rugoglobigerina hexacamerata   بعمر أواخر الكامبانيان المتأخر الذي سجلهOrabi and Khalil, 2012   

في مصر,    El.Sabbagh et al.,2004الذي سجله كٌل من    Gansserina gansseriاهي نطاق  في مصر. كما یض
2004  ,Chacon and Marin-Chivelet 2005, Chacon et al  ,في اسبانيا  .Darabi and Sadeghi, 2017  

 أوائل الماسترختيان المبكر.     –في ایطاليا بعمر یمتد بين أواخر الكامبانيان المتأخر   Falzoni et al.,2013 ،  في إيران

نطاق   فيضاهي  الحالي  النطاق  من  العلوي  الجزء  كٌل   Gansserina gansseriأما  سجله  الذي 
 ,Darabi and Sadeghiفي ایطاليا  Silva &    Verga, 2004في  أوربا,     Robaszynski & Caron, 1995من

أوائل الماسترختيان المبكر. ويعادل الجزء العلوي   في إيران  بعمرAllameh and Nejad, 2017  في إيران    2017
نطاق   شخصهما  Contusotruncana contuse ونطاق   Gansserina gansseriمن   ,Li & Kellerالذين 

 Rugoglobigerinaو     Rugoglobigerina rotundataفي تونس. ويكافئ النطاقين الثانويين    1999 ,1998

scotti  ال الماسترختيان  أوائل  سجلهمابعمر  الذين  النطاقين     Arz & Molina, 2002مبكر  یضاهي  كما  فرنسا. 
Rugoglobigerina scottiوContusotruncana contuse    الذين المبكر  الماسترختيان  أوائل  بعمر 

 Rugoglobigerinaفي مصر. ويطابق الجزء السفلي من النطاق الثانوي     Orabi and Khalil, 2012سجلهما

scotti   الماسترختيان المبكر الذي وصفه    بعمر أوائلSaidi and Zaghbib, 2016     في تركيا. ويعادل الجزء األسفل
 في كندا.    Georgescu, 2017بعمر أوائل الماسترختيان المبكر الذين حدده   Gublerina cuvillieriمن نطاق   

  Sharbazheri  ,2007الذي وصفه كٌل من     Gansserina gansseriفي العراق یكافئ هذا النطاق نطاق   
بامرني,   العراق,  شرق  الدوري,   2010شمال  العراق,  الحديدي,    يشمال  2010شمال  العراق,    2010العراق,  شمال 

في منطقة كركوك,    2013, المبكر الوزان,  54في بئر قيارة/    2011في حقل خباز النفطي, رؤوف,    2011الجبوري,
Rawand et al.,2014  النطاق  أوائل الماسترختيان. ويعادل    –العراق بعمر أواخر الكامبانيان المتأخر  يرقشمال ش
Gansserina gansseri  ونطاق أوائل الماسترختيان    بعمر  Globotruncana aegyptiaca    بعمر أواخر الكامبانيان

الذين حددهما   العراق. ويطابق نطاق    Sharbazheri, 2010المتأخر  الذي    Globotruncana gansseriشمال 
 بعمر الكامبانيان المتأخر.  Al-Mutwali and Haidary, 2012حدده  

Contusotruncana contusa Total Range Zone -5 

 Definition of the zone النطاق:تعريف 
 .Contusotruncana contusa (Cushman)نطاق مدى كلي للنوع الدال 

 Boundary of the zoneحدود النطاق : 
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الحد األسفل للنطاق ويشكل آخر   Contusotruncana contusa (Cushman) تمثل بدایة ظهور النوع  
 ظهور للنوع المذكور الحد األعلى للنطاق. 

  Thickness of the zone النطاق: سمك 
 . 37إلى   32بالنماذج   من  مترًا ممثالً   24  يبلغ سمك النطاق الحالي

   Age of the zone النطاق:عمر 
  Early Maastrichtianُحدد عمر النطاق في الدراسة الحالية بالماسترختيان المبكر 

 Discusstion المناقشة:
 :سجل ضمن النطاق هذا النطاق أول ظهور ألنواع الفورامينيفيرا الطافية فضاًل عن أول ظهور للنوع الدال

 Contusotruncana contusa (Cushman), Heterohelix labellosa Nederbragt,  

Rugoglobigerina rotundata Bronnimann, Rugoglobigerina scotti(Brönnimann).  

 النطاق: كما سجلت اختفاء األنواع اآلتية في هذا  

Abathomphalus intermedius (Bolli), Contusotruncana fornicata (Plummer), 

Contusotruncana patelliformis (Gandolfi), Globigerinelloides prairiehillensis Pessagno, 

Globotruncana aegyptiaca Nakkady, Globotruncana dupeublei Caron, Globotruncana 

duwi Nakkady, Globotruncana mariei Banner & Blow, Globotruncana orientalis El-

Naggar, Globotruncanita stuarti (de lapparent), Pseudoguembelina costellifera Masters, 

Pseudoguembelina costulata (Cushman), Pseudotextularia elegans (Rzehak), 

Rugoglobigerina rugosa (Plummer), Globotruncana arca (Cushman), Heterohelix 

globulosa (Ehrenberg), Heterohelix planata (Cushman), Heterohelix punctulata 

(Cushman), Heterohelix reussi (Cushman), Globotruncana rosetta (Carsey), Rugotruncana 

subcircumnodifer (Gandolfi), Pseudoguembelina kempensis Esker,  Contusotruncana 

plicata  (White), Gansserina wiedenmayeri (Gandolfi). 

  .الستمرار في تسجيل األنواع الممتدة من النطاق السابقفضاًل عن ا

 Correlation and age setting العمر: المضاهاة وتحديد 
 & Robaszynskiالذي حدده      Globotruncana gansseriیضاهي هذا النطاق الجزء العلوي من نطاق  

Caron, 1995  ,في أورباSilva &    Verga, 2004     إیطاليا Darabi and Sadeghi, 2017ن،  في إيراAllameh 

and Nejad, 2017    في إيران  بعمر الماسترختيان المبكر. ويكافئ الجزء األسفل من نطاقPseudotextularia 

intermedia  وصفه    الذيLi & Keller,1998 et al.,1999    الثانوي  ويعادل النطاق    تونس،فيPlanoglobulina 

acervulinoides    وصفه    الذيArz & Molina, 2002    في فرنسا, كما یكافئ نطاقRugoglobigerina scotti 

  Contusotruncana contusaفي مصر, ويكافئ الجزء األسفل من نطاق     El.Sabbagh et al., 2004الذي سجله
 ,.Falzoni et alفي اسبانيا, و    Chacon et al. 2004, Chacon and Marin-Chivelet, 2005الذي وصفه  
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النطاق نطاق    2013 هذا  المبكر. ويضاهي  الماسترختيان  الذي    Contusotruncana contusaفي اسبانيا بعمر 
نطاقكذلك    إيران،في    Darvishzad and Abdolalipour, 2008وصفه    Pseudotextularia  یكافئ 

intermedia  حدده   الذينOrabi and Khalil, 2012     ويعادل الجزء العلوي  الماسترختيان المبكر.في مصر بعمر
الثانوي   في تركيا, ويكافئ    Saidi and Zaghbib, 2016الذي شخصه    Rugoglobigerina scottiمن النطاق 

في كندا,  بعمر الماسترختيان    Georgescu, 2017الذي شخصه    Gublerina cuvillier الجزء العلوي من نطاق  
 المبكر. 

ا یضاهي  العراق  نطاق  وفي  الحالي  وصفه    Contusotruncana contusaلنطاق   ,Sharbazheriالذي 

الذي    Contusotruncana contusaالعراق, كذلك یكافئ الجزء األسفل من نطاق    ي شمال  2010والدوري,  2007
بامرني,   و  يشمال  2010شخصه  نطاق    Rawand et al., 2014العراق  یضاهي  كما  العراق,  شرق  شمال 

Contusotruncana contusa    ونطاقPseudotextularia intermedia   شخصهما  ,Sharbazheriالذين 

 العراق, بعمر الماسترختيان المبكر. وبذلك یكون عمر النطاق الحالي هو الماسترختيان المبكر.   يشمال  2010

Planoglobulina acervulinoides Interval Zone -6  

 Definition of the zone النطاق:تعريف 
  .Planoglobulina acervulinoides (Egger) نطاق مدى فاصل للنوع الدال

 Boundary of the zone النطاق:حدود 
( الحد األسفل لهذا النطاق, كما یمثل  Cushman) Contusotruncana contusa ع  یمثل اختفاء النو      
 (الحد األعلى للنطاق. Egger) Planoglobulina acervulinoides اختفاء النوع

  Thickness of the zone النطاق: سمك 
                  . 40إلى   38بالنماذج   من  مترًا ممثالً   12الحالي  يبلغ سمك النطاق 

   Age of the zone النطاق:عمر 
المبكر   الماسترختيان  من  األعلى  بالجزء  الحالية  الدراسة  في  النطاق  عمر   Upper Part of earlyُحدد 

Maastrichtian . 

 Discusstion المناقشة:

 يتميز هذا النطاق بتسجيل أول ظهور لألنواع: 

 Planoglobulina acervulinoides (Egger), Pseudoguembelina palpebra Brönnimann & 

Brown, Gublerina cuvillieri  Kikoine. 

 اآلتية: في حين لوحظ اختفاء األنواع 

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

Contusotruncana contusa (Cushman), Gansserina gansseri (Bolli), Globotruncana 
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esnehensis Nakkady, Globotruncana hilli Pessagno, Globotruncanella petaloidea 

(Gandolfi), Globotruncanita angulata (Tilev), Globotruncanita conica (White), 

Globotruncanita pettersi (Gandolfi), Guembelitria cretacea Cushman, Hedbergella 

holmdelensis Olsson, Heterohelix labellosa Nederbragt, Heterohelix navaroensis Loeblich, 

Heterohelix pulchra (Brotzen), Planoglobulina carseyae (Plummer), Pseudoguembelina 

excolata Cushman, Pseudotextularia nuttali (Voorwijk), Racemiguembelina powelli   

Smith & Pessagno, Rugoglobigerina macrocephala Bronnimann, Rugoglobigerina pennyi 

Bronnimann, Rugoglobigerina scotti (Brönnimann). 

 فضاًل عن االستمرار في تسجيل األنواع الممتدة من النطاق السابق:  
Hedbergella monmouthensis(Olsson),  Rugoglobigerina rotundata Bronnimann,  

Rugoglobigerina hexacamerata Bronnimann.                            

 Correlation and age settingالمضاهاة وتحديد العمر : 
 & Robaszynskiالذي شخصه  Globotruncana gansseri یكافئ هذا النطاق الجزء العلوي من نطاق 

Caron, 1995  و  في نطاق    Darabi and Sadeghi, 2017أوربا  من  العلوي  الجزء  یعادل  كذلك   , إيران  في 
Pseudotextularia intermedia     الذي حددهLi & Keller,1998 et al.,1999    في تونس, كما یضاهي النطاق

في فرنسا, ويكافئ الجزء    Arz & Molina, 2002الذي شخصه    Racemiguembelina fructicosaالثانوي   
 Silvaالذين حددهما   Racemiguembelina fructicosa و  Contusotruncana contuseاألسفل من  النطاقين  

& Verga, 2004    یكافئ   ما  إیطاليا، كفيPlanoglobulina acervulinoides   الذي سجلهEl.Sabbagh et 

al.,2004    نطاق من  العلوي  الجزء  ويكافئ  المبكر.  الماسترختيان  أواخر  بعمر  مصر   Contusotruncanaفي 

contusa   ذي وصفهالChacon et al.2004, Chacon and Marin-Chivelet, 2005     في اسبانيا, وFalzoni 

et al., 2013    ويضاهي نطاق   إیطاليا،  فيPlanoglobulina brazoensis    الذي شخصهDarvishzad and 

Abdolalipour, 2008    في إيران  بعمر أواخر الماسترختيان المبكر. كذلك یعادل نطاق Racemiguembelina 

fructicosa    الذي شخصهOrabi and Khalil, 2012    في مصر. ويعادل النطاق الثانويPlanoglobulina 

acervulinoides     سجله من    Saidi and Zaghbib, 2016الذي  العلوي  الجزء  ويكافئ  تركيا.  نطاق  في 
Gublerina cuvillier    شخصه  الذيGeorgescu, 2017    األسفل    كندا، في الجزء  نطاقويطابق    من 

Contusotruncana contusa     الذي شخصهAllameh and Nejad, 2017    في إيران  بعمر أواخر الماسترختيان
 المبكر.  

العراق الحالي   وفي  النطاق  حدده     Pseudotextularia intermediaنطاق  یكافئ  ,  Sharbazheriالذين 
شمال    2010الذي سجله الدوري,  Planoglobulina acervulinoidesشمال شرق العراق, ويكافئ نطاق    2007

الذي   Racemiguembelina fructicosaالعراق بعمر أواخر الماسترختيان المبكر, ويطابق الجزء األسفل من  نطاق  
نطاق  ،  Sharbazheri, 2010شخصه   من  العلوي  الجزء  الذي شخصه   Contusotruncana contusaويكافئ 
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العراق. وبناًء على ما ُذكر أعاله فإّن عمر    يشمال شرق  Rawand et al., 2014العراق و  يمالش  2010بامرني,  
 المبكر. النطاق الحالي هو أواخر الماسترختيان  
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Plate 1 

Fig. 1a: Globotruncana ventricosa White. Spiral side. x 90. Sample No. 2. 

Fig. 1b: Globotruncana ventricosa White. Side view. x 90. Sample No.2. 

Fig. 1c: Globotruncana ventricosa White. Umbilical side. x 90. Sample No.2. 

Fig. 2a: Rugoglobigerina rugosa (Plummer). Spiral side. X100. Sample No. 5. 

Fig. 2b: Rugoglobigerina rugosa (Plummer). Side view. X100.Sample No. 5. 

Fig. 2c: Rugoglobigerina rugosa (Plummer). Umbilical side. X100.Sample No. 5. 

Fig. 3a: Globotruncanella havanensis (Voorwijik). Spiral side. X90.Sample No. 4. 

Fig. 3b: Globotruncanella havanensis (Voorwijk). Side view. X90.Sample No. 4. 

Fig. 3c: Globotruncanella havanensis (Voorwijk). Umbilical side.X90.Sample No. 4. 

Fig. 4a: Globotruncanita stuarti (deLapparent). Spiral side. X90.Sample No. 13. 

Fig. 4b: Globotruncanita stuarti (deLapparent). Side view. X90.Sample No. 13. 

Fig. 4c: Globotruncanita stuarti (deLapparent).Umbilical side. X90.Sample No. 13. 

Fig. 5a: Globotruncana aegyptiaca Nakkady. Spiral side. X90.Sample No. 17. 

Fig. 5b: Globotruncana aegyptiaca Nakkady. Side view. X90.Sample No. 17. 

Fig. 5c: Globotruncana aegyptiaca Nakkady. Umbilical side. X90.Sample No. 17. 
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Plate 2 

Fig. 1a: Globotruncana esnehensis Nakkady. Spiral side. X80.Sample No. 18. 

Fig. 1b: Globotruncana esnehensis Nakkady. Side view. X80.Sample No. 18. 

Fig. 1c: Globotruncana esnehensis Nakkady. Umbilical side. X80.Sample No. 18. 

Fig. 2a: Gansserina gansseri (Bolli). Spiral side. X90.Sample No. 23. 

Fig. 2b: Gansserina gansseri (Bolli). Side view. X90.Sample No. 23. 

Fig. 2c: Gansserina gansseri (Bolli). Umbilical side. X90.Sample No. 23. 

Fig. 3a: Contusotruncana plicata (White). Spiral side. X90.Sample No. 28. 

Fig. 3b: Contusotruncana plicata (White). Umbilical side. X90.Sample No. 28. 

Fig. 4a: Contusotruncana contusa (Cushman). Spiral side. X90.Sample No. 33. 

Fig. 4b: Contusotruncana contusa (Cushman). Side view. X90.Sample No. 33. 

Fig. 4c: Contusotruncana contusa (Cushman). Umbilical side. X90.Sample No. 33. 

Fig. 5: Planoglobulina acervulinoides (Egger). Side view. X100.Sample No. 38. 

Fig. 6a: Pseudoguembelina palpebra Bronnimann and Brown.side view. X100. Sample 

No.   38. 
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