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 ةالصالخ
االو   ست در  متحجرات  باستخدام  خورمالة  لتكوين  القديمة  العراق البيئة  شمال  من  لمقطعين  يقع  ؛  ستراكودا 

شقالوة مدينة  من  بالقرب  هجران(  )مقطع  االول  دهوك  ،المقطع  مدينة  من  بالقرب  دهوك(  )مقطع  من    .والثاني 
البيئي  خالل تواجدها  ظروف  ودراسة  االوستراكودا  متحجرات  ترسيب تنتاالس تم    ، تشخيص  بيئة  ان    تكوين   اج 

 (. متر  200- 30)   بين يتراوح ماالرف القاري وبعمق  تمثل بيئةخورمالة كانت 
 خورمالة، البيئة القديمة، اوستراكودا، العراق. الكلمات الدالة:

Paleoenvironmental Study of Khurmala Formation by Ostracoda 

in Shaqlawa and Dohuk area, Northern Iraq  
           Mahfoudh Abdulla Al-Hadeedy                 Saleh Khder Khalaf 

Dept of Geology 

College of Science 

 University of Mosul  

ABSTRACT 

   A detail paleoenvironmental study of ostracods fauna to investigated the 

paleoenvironment of Khurmala Formation for two section Northern Iraq; the first 

(Hjran section) lies near Shaqlawa city, and the second (Dohuk section) lies near 

Dohuk city. Based on ostracods study conclude that Khurmala Formation were 

deposited in shelf environment, about (30 – 200) meter in depth. 

Key word: khurmala, Paleoecology, Ostracoda, Iraq. 

 المقدمة 
 -983.2مابين االعماق )  ،كركوك  منطقة  ( فيK-114وذجي لتكوين خورمالة في بئر )موصف المقطع الن

رًا( ويتمثل  مت  185( وبسمك يصل إلى );Bellen et al., 1959  in  Bellen, 1953( متر من قبل )1176.8
فضال عن الحجر الجيري الناعم التبلور، ويتداخل    ،حجر الجيري الدولومايتي مع بعض السرئيات تعاقبات من الب

 Paleocone- Early( مع تكوين كولوش وعمر التكوين هو )Interfingeringهذا التكوين على شكل السنة )
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Eocene )  ، تكو مع  متدرجًا  للتكوين  السفلي  التماس  حد  الذي ويعد  كولوش  حين  ين  في  التماس    يسفله  حد  ان 
يقع المقطع األول على الجناح الجنِوبي لطية  .  ( الذي يعلوه Avanah Fmالعلوي غير متوافقًا مع تكوين افانة )

( ، بالقرب من قرية هجران ويقع المقطع  ''E)   N  36° 21' 22''24 '15 °44 :االحداثيات سفين المحدبة عند  
 'N : 43° 02    شمال شرق مدينة دهوك )   كم( 5.6بعد )  يخير المحدبة علىح الشمالي لطية بالثاني على الجنا

53'' E  36° 54' 49''( . 1شكل  ال)   ( قرب قرية أيكماله 

المستقر غير  الرف  نطاق  ضمن  تكتونيًا  الدراسة  منطقة  لتقسيمات    ، (Unstable shelf)  تقع  تبعًا 
(Buday and Jassim, 1987 ،)    الجبال ) وضمن نطاق  ,Numan( حسب تصنيف ) Fothill zoneأقدام 

   (. 1الشكل )  ،( 1997

( جمع  تكوين خورمالة9تم  من  نماذج  هجران    (  نموذجًا  23و) لمقطع  حيث (  دهوك،  يبلغ سمك    لمقطع 
مترًا( تقريبًا وهو يتشكل بصورة اساسية من صخور الحجر    16تكوين خورمالة في هذه الدراسة لمقطع هجران )

( الصلب، شكل  االصفريب  أذ  .( 2الجيري  اللون  ذي  الهش  المارل  من  بطبقة  التكوين  من    ، دأ  العالي  والمحتوى 
ثم يعقبها تتابعات لطبقات من    ،المتحجرات خاصة االوستراكودا والمتحجرات الكبيرة من البطنقدميات والمحاريات

ي بعضها  الصالبة إلى صلبة جدا تحتو وتكون متوسطة    ، سم( لكل طبقة  45-20الحجر الجيري الصلب بسمك )
 ف من المحاريات وبطنية القدم وفتاتات قد تكون من المرجان الشعابي.  اصداف واثار الصدا

مترًا( ويتالف من تعاقبات من الحجر    46مقطع دهوك فانه يظهر بسمك )اما بالنسبة لتكوين خورمالة في  
المارلي الحج  . (2شكل  ال)  ،الجيري  من  تعاقبات  طب وكذلك  وكذلك  والسجيل  الرملي  الجيري  ر  الحجر  من  قات 

وقليل  . ومايتيالدول المارلي  الجيري  والحجر  الجيري  الحجر  من  لطبقات  بتعاقبات  التكوين  يبدا  المارل  إذ    ،من 
يعقبها تعاقبات من طبقات    ،مترًا(   17.6سم( لكل طبقة وبسمك كلي يصل إلى )  125-80)وبسمك يتراوح ما بين  

متر( تقريبًا، ثم   13وبسمك كلي ) ،ارلات من السجيل وقليل من المختلف الحجوم والصالبة وطبقالحجر الرملي م
الجيري المارلي وطبقات من الحجر الدولومايتي وبسمك كلي ) متر(    12.6تعاقبات من الحجر الجيري والحجر 

   .متر( تقريباً  3ونهاية المقطع تتمثل بتعاقبات من الحجر الجيري المارلي وبسمك   )

، ولم يتم  مع تكوين كولوش  ع هجران حدًا متدرجًا ومتوافقاً لتكوين خورمالة في مقطيعد حد التماس السفلي  
بسبب    ،في حين ان حد التماس العلوي مع تكوين جركس لم يتم مالحظته   ،مالحظة دليل يدل على عدم التوافق 

جركس تكوين  من  االسفل  الجزء  جرفت  التي  التعرية  س  ،عوامل  خط  المضمن  المناطق  وفي  المقطع  جاورة  ير 
  ،في مقطع دهوك مع تكوين كولوش  اما حد التماس السفلي لتكوين خورمالة    حديثة.واسب  القريبة فهو مغطى بر 

اما حد التماس العلوي فيكون حادًا وواضحًا    فانه يكون واضحًا ويحدد عند ظهور اول طبقة من الحجر الجيري 
 كس.حمراء تمثل بداية تكوين جر  اول طبقة فتاتية ويحدد عند ظهور

 البيئة القديمة  
واسعاً  اهتمامًا  االوستراكودا  متحجرات  البيئة    ، اكتسبت  بناء  في  مهمة  كدالئل  استخدامها  من خالل  وذلك 

من  القديمة األهمية  هذه  وجاءت  الكبي،  وتنوعها  الدقيق  حجمها  مختلف    ر،خالل  في  المعيشة  على  وقابليتها 
ا عن طريق مقارنتها مع مثيالتها  باستخدام متحجرات االوستراكود  يتم التعرف على البيئة القديمةو   ،ية الظروف البيئ
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الحالية  المياه  في  االوستراكو   ،المتواجدة  حشود  على  االعتماد  عن  فضال  دالة  تحت  د كأفراد  المعيشة  المشتركة  ا 
ة بيئة  والفائدة الكبيرة االعتماد في دراس  بان من األهمية  Monostori, 1985)ظروف بيئية محددة، ولقد اقترح )

الجن مستوى  على  اغلب    ، ساالوستراكودا  في  متشابهة  بيئات  في  تعيش  الواحد  الجنس  أنواع  ان  لوحظ  حيث 
وذلك لكونها ذات تنوع عالي مرتبط    ،بينما تقل اهمية استخدام متحجرات االوستراكودا على مستوى النوع  ،الحاالت 

الة اليمكن االستغناء  عالمية مع مالحظة وجود انواع د  فهي تعد أنواع محلية أكثر منها  ،يرةبالظروف البيئية المتغ
 عنها. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(  Numan, 1997( و)(Buday and Jassim, 1987خارطة التقسيمات التكتونية للعراق حسب  :1كل شال           

 الدراسة.  تيطقموضحاً عليها من
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 .دهوكوان هجر قطعيلمالمقطع الطباقي لتكوين خورمالة : 2شكل ال
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  وقد اعتمد في   ، حسب االستفادة من ذلك التقسيم   ، وضع عدة باحثين تقسيمات مختلفة لألحواض الرسوبية
 والذي يتضمن:   (Kennet, 1982والمحور عن )  ( Flügel, 2010)  لالمستخدم من قبالدراسة الحالية التقسيم 

 . (Costal: (Suprs tidal zone)احل ) الس .1

 ( Littoral: (Restricted between high and low tide))  (لجزر ي المد واتد بين حديم )  الشاطئ .2

                                                                                                                                             Sub-littoral (Continental Shelf)      . الرف القاري 3
a   - الرف الداخلي   Inner shelf (0 – 30 m.)                              

b   - الرف األوسط     Middle shelf (30 – 100 m.)              

c   - الرف الخارجي      Outer shelf (100 – 200 m.)                   

    Bathyal (Continental slope)                                                 بيئة المنحدر القاري 4. 
a- المنحدر االعلى                Inner shelf (0 – 30 m.          

b- المنحدر األوسط           Middle shelf (30 – 100 m.)      

c-  األسفلالمنحدر          Lower slope (1500 – 3500 m.) 

 Abyssal (3500 – 5000 m.)                               بيئة االبيسال5 . 
             .Hadal (More than 5000 m                 بيئة االغوار6 . 

خالل دراسة تتابعات تكوين خورمالة لكال  من    ،( جنسا22( نوعا من االوستراكودا تعود الى )53ص )شخ
 : تشملداف ملساء إلى أجناس ذات أص مقسمة بصورة رئيسة   ( (plat 1-4المقطعين

Cytherella hastata Neale &Singh,1985, Cytherella pulchella , Ruggieri ,1967, 

Cytherella ventroconcava Neale and Singh,1985, Cytherella sp.3 Said 1978, Bairdia 

beraguaensis Singh and Tewari,1966, Bairdia eocaenica Khalaf and Aziz,1994, 

Bairdia eocaenica Khalaf and Aziz,1994, Bairdia jammuensis Singh and Tewari,1966, 

Bairdia ilaroensis Reyment and Reyment,(1959), Bairdia indica Tewari and 

Tandon,1960, Birdia sayyabi Aziz,2001, Bairdia subdeltoidea(Munster,1830), 

Neonsidea ilaroides  Foster, Swain and Petters,1983, Neonesidea sp.1 Swain,1984, 

Bairdoppilata gliberti Keij,1957, Bairdoppilata jaswanti Singh and Misra,1968, 

Bairdoppilata kalakotensis Tewari and Singh,1966, Bairdoppilata   rakdiensis Khosla 

and Pant,1988, Bairdoppilata rajnathi Tewari and Tandon,1960,  Bythocypris mianica 

Tewari and Tandon,1960, Bythocypris  aff. sp. Esker,1968, Paracypris rectoventra 

Sohn,1970, Paracypris wynnei Tewari and Tandon 1960, Argilloecia sp.1 Said,1978, 

Krithe oryza Neale and Singh,1985, Krithe rutoti Keij,1957, Krithe rutoti Keij,1957, 

Xestoleberis rupnarayanalurensis Ghuha and Shukla,197, Xestoleberis 

rupnarayanalurensis Ghuha and Shukla,1973.                                   

 تشمل:   مختلفة  زخرفةبأنماط  تمتاز التي  صدافال جناس ذات االاأما 

Hermanites palmatus Siddiqui, 1971, Hermanites soliporosa Al-Furaih, 1980, 

Hermanites sp.2Salahi, 1966, Acanthocythereis cf. conjuncta Al-Furaih, 1980, 

Acanthocythereis(Canthylocythereis) taqiyeansis Al-Sheikhly,1992, Shizocythere 

rakhiensis Siddiqui,1981, Shizocythere sorensis Siddiqui,1981, Phalcocythere 
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horrescens (Bosquet,1852), Phalcocythere improcera Siddiqui,1971, 

Phalcocythere(phalcocythere) rectangularis Al-Furaih,1980, Phalcocythere 

(Prophalcocythere) nullicostata Al-Furaih,1980, Quadracythere 

orbignyana(Bosquet,1852), Occultocythereis hatraensis  Al-Sheikhly,1982, 

Occultocythereies  peristicta  Siddiqui,1971, - Anommatocythere cantistrum Al-Furaih 

and Siddiqui,1981, Anommatocythere cantistrum Al-Furaih and Siddiqui,1981, 

Anommatocythere laqueta  Siddiqui,1971, Schizoptocythere torquata Siddiqui and Al-

Furaih,1981, Uroleberis iraqensis Khalaf and Aziz,2001, Uroleberis ranikotiana 

(Latham,1938), Uroleberis Sohni Khosla  and Pant,1989, Uroleberis stagnosa Al-

Furaih,1980, Uroleberis suppsalaensis  Carbonnel,Alzouma and Dikouma,1990, 

Uroleberis suppsalaensis  Carbonnel,Alzouma and Dikouma,1990, Buntonia  

aalijanses Aziz,2002, Buntonia khurmalensis  Khalaf and Aziz,2001, Buntonia 

tatteuliensis(Apostolescu) 1961, Buntonia tatteuliensis(Apostolescu) 1961, - 

Hornibrookella posterisella  Al-Furaih,1977, Hornibrookella posterisella  Al-

Furaih,1977 

انواع االوستراكودا ذات االصداف    نسبة الى  تواجد ال  قليلة أن األنواع العائدة لالوستراكودا الملساء تكون    تبين 
من أعماق    Argilloeciaعدة أنواع من الجنس    (Ozawa and Tsukawaki, 2008)سجل  حيث  المزخرفة.  

( مابين  ).m 100 – 500تتراوح  (  Zhao and Wang, 1988 ; Ramose et al, 2004(، وسجل كل من 
 Pezeljضمن بيئات الرف األوسط وحتى أعلى الرف الخارجي، في حين سجل )  Argilloeceaأنواعًا من جنس 

et al., 2007 )  ( المنحدر االعلى الجنس باعماق تمتد من الرف الخارجي وحتى   Upper)أنواعًا تابعة لنفس 

slope  أيضًا الجنس  Zhao and Wang, 1988) .وسجل  من  أنواعًا   )Argilloecea    الرف  ضمن بيئة 
)الخارجي. سجل  أنوا Carbonnel and Tohson, 1989 in;El- Elewa, 2002وقد  تواجد  جنس  (  من  عًا 

Buntonia   .ضمن بيئات الرف األوسط والخارجي وتكون نموذجية لهذه البيئات 

فقد سجل ) لالوستراكودا  المشتركة  الحياتية  للتجمعات  بالنسبة  البرازيل  Bergue et al., 2006أما  في   )
 التجمع الحياتي المؤلف من األجناس: 

Cytherella, Bairdoppilata, Bythocypris, Krithe, and  Xestoleberis.  

( وسجل  األوسط،  المنحدر  وبداية  األعلى  المنحدر  بيئات  الحياتي  Shahin, 2005ضمن  التجمع   )
Bairdia, Bairdoppilata, Xestoleberis, Krithe, Paracypris and Cytherella   مع اجناس مزخرفة

)   Buntoniaمثل   وسجل  الخارجي  و  األوسط  الرف  بيئات  الحياتي  Shahin et al., 2008ضمن  الحشد   )
Cytherella, Krithe, Buntonia, Argilloecea and Cytheridea    ضمن بيئات الرف الخارجي وبعمق

الى الحياتيKuznetsova and Doborova, 1995وسجل )  ،متر(   200)  يصل  التجمع   )   Cytherella, 

Bairdia and Microcypris  الخارجي  ضمن ( ان تواجد وفرة من  El-Elewa, 2002ذكر ) ، و بيئات الرف 
يدل على بيئة الرف األوسط ويمتد إلى بيئة الرف    Bairdiaمع أنواع من جنس    Buntoniaأنواع تابعة للجنس  

)   ،الخارجي  االجناس:Monostori, 1985وذكر  من  المؤلف  التجمع  أن   ) Cytherella, Bairdia, 

Bairdoppilata, Xestoleberis, Paracypris    and Occultocythereis  البيئات   ،يتواجد في مختلف 
فعند تواجدها مع األنواع ذات الدروع    ،وبذلك يتم االعتماد على األجناس المشتركة معها في تحديد البيئة القديمة
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ومع نقصان هذه األجناس والزيادة    ، السميكة والزخرفة القوية والعقد العينية البارزة تكون قريبة من البيئات الضحلة
 ى تصل إلى بيئات المنحدر القاري. صداف الملساء فيكون هنالك زيادة في العمق حت في نسبة األ 

أنواعًا    (Siddiqui and Al-Furaih, 1981)أما بالنسبة لألجناس ذات األصداف المزخرفة فقد سجل  
الجنسين   السعودية.    Schizeptocythere and Schizocythereمن  في  الضحلة  المياه  من  من  كل  وسجل 

(Al-Furaih and Siddiqui, 1981, Brouwers and Fatmi,1992, Al-Furaih, 1980,   Nazik, 

1993 and Monostori, 1985) ًمن الجنس    أنواعاSchizocythere   في بيئات بحرية ضحلة والرف القاري ،  
 ,Sissinghأيضًا )  الية وسجل تواجده من األعماق الضحلة الح  (Athersuch, 1979)وسجل تواجده من قبل  

1972 )  ( عن  تزيد  ال  التي  الضحلة  األعماق  سجل  اً متر   50من  وقد  ايجة.  بحر  جنوب  في   )(Van 

Morkhoven, 1963 )   و   (Nazik, 1993 ًأنواعا الجنس  (  من   Quadracythere  الضحلة    ضمن األعماق 
تواجد  و  وسجل  األوسط.  للجنس    أنواعالرف  قبل    Phalcocythereتابعة   ; Siddiqui, 1971)من 

Monostori, 1985)   يتية وبيئات الرف الداخلي واألوسط. نير في بيئات ضحلة 

فانه من األجناس ذات الزخرفة الملساء ولكنه يتواجد في البيئات    Xestoleberisالجنس    ألنواعأما بالنسبة  
مل ا كل  سجل  حيث  القوية  الزخرفة  ذات  األجناس  فيها  تتواجد  التي   ; Van Morkhoven, 1963نضحلة 

Nazik, 1993))  القاري، وسجل تواجده كل من    الرف ضحلة من  ل تواجده ضمن األعماق ا(Tunogulu and 

Unal, 2001 ; Caus et al., 2002  and Opreanu, 2004)     ،  ضمن أعماق من الضحلة جدًا وحتى الرف
لية  الحاالضحلة  ضمن األعماق البحرية    ( (Athersuch, 1979سجله  ،  و ( اً متر   50األوسط وبعمق ال يتجاوز )

هذا الجنس تعيش بأعماق ضحلة وتمتد  أنواع  أن    (Zhao and Wang, 1988)للبحر األبيض المتوسط وذكر  
الخارجي   إلى للجنس  ،  الرف  تابعة  أفراد  من    Uroleberisوسجلت  كال  قبل   ; Neale, 1988)من 

Monostori, 1985 and Zhao and Wang, 1988)    ويمتد    (اً متر   30ضمن أعماق من الضحلة )ما يقارب
 إلى نهاية الرف الخارجي.  

إلى أن األجناس  (  Keen et al., 1994)أما بالنسبة للتجمعات الحياتية ألجناس االوستراكودا فقد أشار  
Cytherella, Bairdia, Bairdoppilata, Xestoleberis, Paracypris and Occultocythereis    وعند

 Hermanites, Quadracythere, Schizoythereورة مثل  وعيون متط  ،   ترافقها مع أجناس ذات زخرفة قوية

and Phalcythere    فيدل على أنها ذات بيئة تمثل الرف القاري وهي نموذجية لبيئات الرف األوسط وبأعماق
إلى ) أمتار  )  50تتراوح ما بين عدة  المؤلف    أن (  Ozawa and Kamiya, 2005متر( تقريبًا. وذكر  التجمع 

 ,Acanthocythereis, Argilloecia :من

بيئات ي وسجل  Krithe, Neonsidea, Schizocythere, and xestoleberis ,  األوسطالرف    مثل 

Rogl et al., 2008))  المؤلف من    الحياتيالحشد اCytherella, Krithe, Argilloecio, and Buntonia  
 جناس ذات زخرفة قوية مثل:مع أ

Quadracythere, Hornibrookella, Hermanites and Acanthocythereis 

 تدل على بيئة الرف الخارجي. 



 155 محفوظ عبد هللا الحديدي      و       صالح خضر خلف 

 االستنتاجات 
واظهرت افراد هذه االنواع مختلف انواع الزخرفة    ( جنسا22)( نوعا من االوستراكودا تعود الى 53)  شخص 

ي  ومن خالل مناقشة طبيعة معيشتها وظروف تواجدها وانتشارها البيئ  شديدة ال الزخرفة    حتى الملساء و من الزخرفة  
وحتى نهاية   الداخلي الرفبضمن بيئات ضحلة متمثلة  تم استنتاج ان بيئة الترسيب لتكوين خورمالة للمقطعين تقع  

 (. .m 30– 200الرف الخارجي وبعمق يتراوح ما بين )
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  (1) Explanations of Plate  

scale: 1 bar = 100 µm 

Fig.1- Cytherella hastata Neale &Singh, 1985. Carapace (Mo.T.Kh.2) External        

left lateral view Khurmala Fm.,Kh.1 ,Hjran section 

Fig.2- Cytherella pulchella  Ruggieri ,1967. Carapace (Mo.T.Kh.4) External left        

lateral view Khurmala Fm.,Kh.2 ,Hjran section 

Fig.3- Cytherella ventroconcava Neale and Singh, 1985.Carapace (Mo.T.Kh.5)                              

External left lateral view Khurmala Fm., Kh.1, Hjran section 

Fig.4- Cytherella sp.3 Said 1978. Carapace (Mo.T.Kh.6) External left lateral view Khurmala 

Fm.,Kh.6 ,Dohuk  section 

Fig.5- Bairdia beraguaensis Singh and Tewari, 1966.Carapace (Mo.T.Kh.8)                    

External right lateral view Khurmala Fm.,Kh.1 ,Hjran section 

Fig.6-Bairdia eocaenica Khalaf and Aziz, 1994. Carapace (Mo.T.Kh.9) External           

right lateral view Khurmala Fm.,Kh.1 ,Hjran section                                

 Fig.7- Bairdia jammuensis Singh and Tewari, 1966. Carapace (Mo.T.Kh.10)             

External right lateral view Khurmala Fm., Kh.4 ,Dohuk section 

Fig.8- Bairdia ilaroensis Reyment and Reyment,(1959). Carapace (Mo.T.Kh.12)        

External right lateral view Khurmala Fm., Kh.2 ,Hjran section 

Fig.9-Bairdia indica Tewari and Tandon, 1960. Carapace (Mo.T.Kh.13 External          

right lateral view Khurmala Fm., Kh.8 ,Dohuk section 

Fig.10- Birdia sayyabi Aziz, 2001. Carapace (Mo.T.Kh.15) External right lateral             

view Khurmala Fm., Kh.2 ,Hjran section 

Fig.11- Bairdia subdeltoidea(Munster,1830). Carapace (Mo.T.Kh.16) External                

right lateral view Khurmala Fm.,Kh.1 ,Hjran section 

Fig.12- Neonsidea ilaroides  Foster,Swain and Petters,1983. Carapace (Mo.T.Kh.17)         

External right lateral view Khurmala Fm.,Kh.2 ,Hjran section 

Fig.13- Neonesidea sp.1 Swain, 1984. Carapace (Mo.T.Kh.18) External right                      

lateral view Khurmala Fm., Kh.1 ,Hjran section 
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Fig.14- Bairdoppilata gliberti Keij, 1957. Carapace (Mo.T.Kh.19) External right         

lateral view Khurmala Fm.,Kh.1 ,Hjran section 

Fig.15- Bairdoppilata jaswanti Singh and Misra, 1968. Carapace (Mo.T.Kh.20)                                                       

        External right lateral view Khurmala Fm., Kh.5,Dohuk section 

 

Explanations of Plate (2) 

Fig.1- Bairdoppilata kalakotensis Tewari and Singh, 1966. Carapace (Mo.T.Kh.21)                      

Fig. 2- Bairdoppilata  rakdiensis Khosla and Pant,1988. Carapace (Mo.T.Kh.22)               

External right lateral view Khurmala Fm., Kh.1 ,Hjran section 

Fig.3- Bairdoppilata rajnathi Tewari and Tandon, 1960. Carapace (Mo.T.Kh.23)            

External right lateral view Khurmala Fm., Kh.11,Dohuk section         

Fig.4- Bythocypris mianica Tewari and Tandon, 1960. Carapace (Mo.T.Kh.25)             

   External right lateral view Khurmala Fm., Kh.2 ,Hjran section 

Fig.5- Bythocypris  aff. sp. Esker,1968. Carapace (Mo.T.Kh.27) External right            

lateral view Khurmala Fm., Kh.1 ,Hjran section 

Fig.6- Paracypris rectoventra Sohn, 1970. Carapace (Mo.T.Kh.29) External               

right lateral view Khurmala Fm., Kh.11 , Dohuk section   

Fig.7- Paracypris wynnei Tewari and Tandon 1960. Carapace (Mo.T.Kh.30)               

External right lateral view Khurmala Fm., Kh.1 ,Hjran section 

Fig.8- Argilloecia sp.1 Said, 1978. Carapace (Mo.T.Kh.35) External right lateral         

view Khurmala Fm., Kh.1 ,Hjran section 

Fig.9- Shizocythere rakhiensis Siddiqui, 1981. Carapace (Mo.T.Kh.36) External                                                                                         

        left lateral view Khurmala Fm., Kh.1,Hjran section 

Fig.10- Shizocythere sorensis Siddiqui, 1981. Carapace (Mo.T.Kh.37) External right lateral            

view Khurmala Fm., Kh.2 ,Hjran section 

Fig.11- Krithe oryza Neale and Singh, 1985. Carapace (Mo.T.Kh.40) External              

right lateral view Khurmala Fm., Kh.4 , Dohuk section 

Fig.12- Krithe rutoti Keij, 1957. Carapace (Mo.T.Kh.41) External right lateral view                       

Khurmala Fm., Kh.2 ,Hjran section 

Fig.13- Krithe rutoti Keij, 1957. Carapace (Mo.T.Kh.42) External right lateral view                       

Khurmala Fm., Kh.2 ,Hjran section 

Fig.14- Dentokrithe autochthona(Lyubimova and Guha),1960. Carapace                               

        (Mo.T.Kh.43) External right lateral view Khurmala Fm., Kh.5 ,Dohuk section 

Fig.15- Occultocythereis hatraensis  Al-Sheikhly,1982. Carapace (Mo.T.Kh.44)         

External right lateral view Khurmala Fm., Kh.2 ,Hjran section 
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  (3) Explanations of Plate  

Fig.1- Occultocythereies  peristicta  Siddiqui,1971. Carapace (Mo.T.Kh.46) External 

right lateral view Khurmala Fm., Kh.3, Dohuk section 

Fig.2- Schizoptocythere torquata Siddiqui and Al-Furaih, 1981. Carapace 

(Mo.T.Kh.48) External right lateral view Khurmala Fm., Kh.2, Hjran section 

Fig.3- Acanthocythereis cf. conjuncta Al-Furaih, 1980. Carapace (Mo.T.Kh.49) 

External left lateral view Khurmala Fm., Kh.14, Dohuk section 

 Fig.4- Acanthocythereis(Canthylocythereis) taqiyeansis Al-Sheikhly,1992. Carapace 

(Mo.T.Kh.50) External left lateral view Khurmala Fm., Kh.2 ,Hjran section         

Fig.5- Phalcocythere horrescens (Bosquet, 1852). Carapace (Mo.T.Kh.51) External 

right lateral view Khurmala Fm., Kh.2 ,Hjran section 

Fig.6- Phalcocythere improcera Siddiqui, 1971. Carapace (Mo.T.Kh.52) External left 

lateral view Khurmala Fm., Kh.9, Dohuk section  

Fig.7- Phalcocythere(phalcocythere) rectangularis Al-Furaih,1980. Carapace 

(Mo.T.Kh.53) External right lateral view Khurmala Fm., Kh.1, Hjran section    

Fig.8- Phalcocythere (Prophalcocythere) nullicostata Al-Furaih, 1980.Carapace 

(Mo.T.Kh.54) External right lateral view Khurmala Fm., Kh.11, Dohuk section 

Fig.9- Paragrenocythere gladius Al-Furaih, 1980. Carapace (Mo.T.Kh.55) External 

left lateral view Khurmala Fm., Kh.5, Dohuk section 

Fig.10- Anommatocythere cantistrum Al-Furaih and Siddiqui, 1981. Carapace 

(Mo.T.Kh.58) External left lateral view Khurmala Fm., Kh.1, Hjran section 

Fig.11- Anommatocythere cantistrum Al-Furaih and Siddiqui, 1981. Carapace 

(Mo.T.Kh.59) External left lateral view Khurmala Fm., Kh.1, Hjran  section 

Fig.12- Anommatocythere laqueta Siddiqui, 1971. Carapace (Mo.T.Kh.60) External 

right lateral view Khurmala Fm., Kh.5, Dohuk section 

Fig.13- Buntonia  aalijanses Aziz,2002. Carapace (Mo.T.Kh.61) External left lateral 

view Khurmala Fm., Kh.3, Dohuk section 

Fig.14- Buntonia khurmalensis Khalaf and Aziz, 2001.Carapace (Mo.T.Kh.62) 

Externalright lateral view Khurmala Fm., Kh.13, Dohuk section 

Fig.15- Buntonia tatteuliensis(Apostolescu) 1961. Carapace (Mo.T.Kh.63) External 

left lateral view Khurmala Fm., Kh.3, Dohuk section 
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Explanations of Plate (4) 

Fig.1- Buntonia tatteuliensis(Apostolescu) 1961. Carapace (Mo.T.Kh.64) External 

right lateral view Khurmala Fm., Kh.3 , Dohuk section 

Fig.2- Hermanites palmatus  Siddiqui ,1971. Carapace (Mo.T.Kh.65) External left 

lateral view Khurmala Fm.,  Kh.1 , Hjran section    
Fig.3- Hermanites soliporosa Al-Furaih, 1980. Carapace (Mo.T.Kh.66) External right 

lateral view Khurmala Fm., Kh.32 , Hjran section 
Fig.4- Hermanites sp.2  Salahi, 1966. Carapace (Mo.T.Kh.67) External left lateral 

view Khurmala Fm., Kh.9 , Dohuk section        
Fig.5- Quadracythere orbignyana(Bosquet,1852). Carapace (Mo.T.Kh.68) External 

right lateral view Khurmala Fm., Kh.1 , Hjran section 
Fig.6- Hornibrookella posterisella  Al-Furaih,1977.Carapace (Mo.T.Kh.69) External 

left lateral view Khurmala Fm., Kh.1 , Hjran section  
Fig.7- Hornibrookella posterisella  Al-Furaih,1977.Carapace (Mo.T.Kh.70) External 

left lateral view Khurmala Fm., Kh.1 , Hjran section 

Fig.8- Xestoleberis rupnarayanalurensis Ghuha and Shukla, 1973. Carapace 

(Mo.T.Kh.74) Externalright lateral view Khurmala Fm., Kh.9, Dohuk section 
Fig. 9- Xestoleberis rupnarayanalurensis Ghuha and Shukla, 1973.Carapace 

(Mo.T.Kh.74) External right lateral view Khurmala Fm., Kh.9 ,Dohuk section   
Fig.10- Uroleberis iraqensis Khalaf and Aziz, 2001.Carapace (Mo.T.Kh.75) External 

right lateral view Khurmala Fm., Kh.1 ,Hjran section 
Fig.11- Uroleberis ranikotiana (Latham, 1938). Carapace (Mo.T.Kh.76) External 

carapace view Khurmala Fm., Kh.1 ,Hjran section 
Fig.12- Uroleberis Sohni Khosla  and Pant,1989. Carapace (Mo.T.Kh.77) External 

carapace view Khurmala Fm., Kh.1 ,Dohuk section 
Fig.13- Uroleberis stagnosa Al-Furaih, 1980. Carapace (Mo.T.Kh.78) External right 

lateral view Khurmala Fm., Kh.8 ,Dohuk section 
Fig.14- Uroleberis suppsalaensis  Carbonnel,Alzouma and Dikouma,1990. Carapace 

(Mo.T.Kh.79) External right lateral view Khurmala Fm., Kh.14, Dohuk 

section  
Fig.15- Uroleberis suppsalaensis Carbonnel,Alzouma and Dikouma,1990. Carapace 

(Mo.T.Kh.80) External right lateral view Khurmala Fm., Kh.14, Dohuk 

section 
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(1)PLATE  
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 (2)PLATE  
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(3 )PLATE  
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(4)PLATE  

 


