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الماسترختيان -الكامبانيان المتاخر ( نشاريلتكوين ش الطباقية الحياتية للفورامنيفراالطافية

  العراق شمال غرب ١٥في بئر بطمة  )االوسط

  
  العمري صنع اهللافاروق

  كلية العلوم/قسم علوم االرض
  جامعة الموصل

  الناصري عمر عادل حدادصباح نوري

  كركوك/شركة نفط الشمال
  

  )١٦/١/٢٠٠٥تاريخ القبول  ،٤/١٠/٢٠٠٤االستالم تاريخ ( 
  الملخص

نوعا من انواع الفورامنيفرا الطافية والتي تعود الى خمسة اجناس ضمن ترسبات تكوين  ١٨شخص        
والذي قسم الى اربعة انطقة حياتية ، يمثل النطاق االول عمـر الكمبانيـان    ١٥–شيرانش في بئر بطمة 

ــة ال ــا االنطقـ ــأخر امـ ــترختيان  المتـ ــد ضـــمن الماسـ ــا تمتـ ــة االخـــرى فانهـ   ثالثـ
  ) :في االعلى ( الى االحدث ) في االسفل ( وهي من االقدم ) االوسط  –المبكر ( 
 

- Gansserina gansseri Zone 

-Globotruncana aegyptiaca Zone 

- Globotruncanella havanensis Zone 

-Globotruncanita calcarata Zone  

بالكامبانيان المتأخر ـ الماسترختيان االوسط اذ أن  ١٥ر التكوين في مقطع البئر بطمة  ـ ثبت عم      
وعلى هذا االساس فان سطح . الجزء العلوي من الماسترختيان االوسط وكل الماسترختيان االعلى مفقودا 
  .التماس بين تكوين شيرانش وتكوين عليجي الذي يعلوه هو سطح عدم توافق

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ABSTRACT 

        Eighteen plankonic foraminiferal species belonging to five genera have 
been identified within the studied section of Shiranish Formation in Butmah 
well no.15; which is divided into four biozones. The first zone represents the 
Late Campanian age while the other three zones extend within the Early  and 
Middle  Maastrichtian age  These zones are:  

-Gansserina gansseri Zone 

-Globotruncana aegyptiaca Zone 

- Globotruncanella havanensis Zone 

-Globotruncanita calcarata Zone  

       The age of the studied section in Butmah well no.15 has been fixed as  Late 
Campanian to Middle Maastrichtian   while the upper part of the Middle 
Maastrichtian and the whole Upper Maastrichtian are missing. According to this 
fact the contact surface between  Shiranish and Aaliji Formations is an 
unconformity surface.                                                                                             

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

  المقدمة

في اطار التعاون والتنسيق المشترك بين الجامعات العراقية والقطاع الصناعي ، كان هذا البحث ثمرة      
كركوك  حيث أقترحت الشركة / جامعة الموصل وشركة نفط الشمال /ن قسم علوم االرضلهذا التعاون بي

              .المذكورة انفا هذا البحث
  موقع الدراسة

كـم  ٤١على الجناح الشمالي من القبة الغربية لحقل بطمة  والذي يقع على بعـد   ١٥يقع بئر بطمة         
بطمـة الغربيـة   (هذا الحقل طية محدبة مكونة من قبتـين  ويمثل ) ١شكل ال(شمال غرب مدينة الموصل 

كـم     ٥.٤كم واكبر عرض له يصل الى  ١١. ٥ويبلغ طول الحقل المنكشف على السطح نحو ) والشرقية
  ).شركة نفط الشمال(
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   خارطة تبين موقع الدراسة: ١الشكل 
  

  التعاقب الطبقي

وليس كما مثبت فـي التقريـر   ( م  ١١٦٣رانش عند العمققمة تكوين شي ١٥-اخترق البئر بطمة 
  ، يعلوه تكـوين عليجـي   ) ٢الشكل ( )م  ١١٦٦النهائي الذي اعدته شركة نفط الشمال  للبئر عند العمق 

 ) Aaliji Formation وتفصـل بينهمـا   )  ٢٠٠٣الناصري،(بشكل غير متوافق) االيوسين  –الباليوسين
  .ت حاوية على الكلوكونايت طبقة  قليلة السمك من المدملكا

م وبسمك متر واحد ممثل  ١١٩٩تظهر تداخالت   تكوين  هارثة في تكوين شيرانش عند العمق  
  .حطام الرخويات  و  Orbitoidesبسحنات الحجر الجيرى الضحلة الحاوية على  مكسرات االوربيتويد 

مـع تكـوين مشـورة     م١٧٤٢شيرانش بشكل متوافق عنـد العمـق   يستمر الحد السفلي لتكوين 
Mushorah Formation.  
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  االنطقةالطباقية الحياتية

نوعا من انواع الفورامنيفرا الطافية والتي تعود الى خمسة اجنـاس  ضـمن ترسـبات     ١٨شخص        
  :والذي قسم الى اربعة انطقة حياتية) 2شكل ( ١٥ –تكوين شيرانش في بئر بطمة 

 
1 – Globotruncanita calcarata Total Range Zone 

  . Globotruncanita calcarata (Cushman)نطاق مدى كلي للنوع الدال : تعريف النطاق

  .الجزء العلوي من الكامبانيان المتأخر  :عمر النطاق 
  . ى للنطاق يمثل اول  تواجد لهذا المصنف الحد االسفل للنطاق و أخر تواجد له الحد االعل : حدود النطاق

  .م ١٧٤٢م الى ١٦٦٥مترا من العمق  ٧٧يصل سمك هذا النطاق الى  :السمك 
  يعتبــر هــذا المصــنف و بشــكل عــالمي داال  للجــزء العلــوي مــن الكامبانيــان   :المالحظــات 

  . المتأخر 
ــاهاة  ــاق    :المضـ ــاق نطـ ــذا النطـ ــاهي هـ     Globotruncana calcarata يضـ

  -: التيةاسماؤهم لكل من الباحثين ا) ١الجدول   (
(      Bolli ,  1966 ;  Pessagno , 1967 ;  Postuma , 1971 ;  Van  Hinte ,  1976  ) 

     للبـــــاحثين Globotruncanita calcarataا ويضـــــاهي نطـــــاق مـــــك
( Caron , 1985 ; Sliter , 1989)  . وشخص من قبل(Witrock et al.,2003) في قمة الكامبانيان.   

-Globotruncana calcarata الجـزء العلـوي مـن نطـاق     ) ٢الجدول  (في العراق ويقابل       
elevata–aegyptiaca     الـذي وضـعه ) Kassab , 1979   (     شـمال العـراق ويطـابق نطـاق 

Globotruncana calcarata   الذي ثبته )Abawi et al ., 1982   (  شمال شرق العراق  ويكـافىء
، الذي   Rosita fornicata – Globotruncana elevata – stuartiformisالجزء العلوي من نطاق 

شمال شرق العـراق ، و يكـافىء الجـزء     ١ –في بئر خشاب )  AL – Mutwali , 1996 ( وضعه 
 –في بئر جمبـور  )  Hammoudi, 2000 (الذي ثبتته   Globotruncana rosetta االعلى من نطاق 

  .شمال العراق  ١٣
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2 – Globotruncanella havanensis Partial Range Zone . 

  .Voorwijik ( Globotruncanella havanensis(  نطاق مدى جزئي للنوع: تعريف النطاق 

  )  Lower Early Maastrichtian( الماسترختيان المبكر   الجزء السفلي من:عمر النطاق 

  Globotruncanita calcarata ( Cushman ) ظهور للنوع  اخريمثل  :د النطاق حدو

الحد  Globotruncana  aegyptiaca Nakkady  ظهور للنوع  اولالحد االسفل لهذا النطاق ، و 
  . االعلى له 

  .م ١٦٦٥م الى ١٣٦٦مترا  من العمق  ٢٩٩يبلغ سمك هذا النطاق  :السمك 

ـ   :المالحظـــات    ذا النطـــاق بشـــكل عـــالمي كانـــت    اول مـــن وصـــف هــ
 )Caron, 1978 in Ismail, 2000  ( ومن االنواع المشخصـة  .  ١٩٨٥ويطابق ايضا لما وضعته عام

  : معه 
Globotruncana mariei (Banner and Blow); Globotruncana rosetta  

( Carsey );  Globotruncana  linneiana ( d`Orbigny ); Globotruncana  esnaensis 
 ( Nakkady ); Globotruncanita stuarti ( de Lapparent ); Globotruncanita 
stuartiformis (Dalbiez);  Globotruncanita pettersi ( Gandolfi ); Contusotruncana  
fornicata ( Plummer ). 

  الذي وصفه Gb.lapparenti- tricarinataيكافىء هذا النطاق الجزء السفلي من نطاق  :المضاهاة 

) ( Bolli , 1966        ويكـافىء الجـزء السـفلي مـن نطـاق Gll . havanensis    الـذي شخصـاه         
(Sliter, 1989; Caron, 1985) ويقابل نطاقGll . havanensis  ٢٠٠٠(  الذي شخصـه (Ismail ,                  

   .1)الجدول (من مصر 

ــراق   ــي الع ــا ف ــدول (ام ــز   )٢الج ــافىء الج ــو يك ــاق   فه ــن نط ــفلي م   ء الس
Globotruncana arca-tricarinata subcircumnodifer  الــــــذي شخصــــــه  

Kassab, 1979) (     ــاق ــن نطـ ــفلي مـ ــزء السـ ــراق ، و الجـ ــمال العـ ــن شـ   مـ
 Rugotruncana subcircumnodifer   الذي شخصه Abawi et al.,  1982 )   (  من شمال شـرق

في بئر )  Hammoudi , 2000(الذي شخصته    Gll . havanensis العراق والجزء السفلي من نطاق
  .في شمال العراق  ١٣-جمبور
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3– Globotruncana aegyptiaca Interval Zone .  

ويتمثل بالمدى  Globotruncana aegyptiaca Nakkady نطاق فاصل للنوع : تعريف النطاق 
  .   Bolli  (  Gansserina  gansseri (الطباقي لهذا المصنف الذي يسبق أول ظهور للنوع

  ).Upper Early Maastrichtian(الجزء العلوي من الماسترختيان المبكر : عمر النطاق 

 اول ظهور للنوع  و الحد السفلي للنطاق Gb.aegyptiacaاول  تواجد للنوع  يشكل: حدود النطاق 

Gansserina  gansseri ( Bolli )  الحد العلوي للنطاق.  

   .م ١٣٦٦م الى حد العمق ١١٨٥مترا من العمق  ١٨١ا النطاق يبلغ سمك هذ :السمك 

و هو يمثل ) عالمي ( ألول مرة كنطاق عام )   Caron , 1985( و صفت هذا النطاق  :المالحظات 
  :و من االنواع المسجلة ايضاً ضمن هذا النطاق هي . الجزء العلوي من الماسترختيان المبكر 

Globotruncana arca ( Cushman ) , Globotruncana insignis Gandolfi 
Globotruncanita stuartiformis (Dalbiez), Globotruncanita stuarti   
( de Lapparent),Contusotruncana fornicata ( Plummer ) Globotruncanella 
havanensis ( Voorwijk ) .   

ــر   ــد العم ــاهاة و تحدي ــى     : المض ــزء االعل ــاق الج ــذا النط ــافىء ه ــاق يك ــن نط   م
  Globotruncana stuartiformis  الــذي شخصــه (Postuma , 1971 )  و يكــافىء نطــاق

Globotruncana aegyptiaca  الذي شخصتهCaron, 1985)  ( و)Sliter,1989 . (  

ــاق   ــن نط ــوي م ــزء العل ــافىء الج ــذي وصــفه   Globotruncana fornicataويك   ال
)El–Naggar,1966 (مصر ، و يكـافىء نطـاق   فيGlobotruncana  aegyptiaca     الـذي ثبتـه
)Ismail , 2000  (من مصر ايضا) ١الجدول. (  

    الذي وضعه Rugotruncana subcircumnodifer وهو يكافىء الجزء االعلى من النطاق 

  )Abawi et al. , 1982   (    ويكـافىء نطـاق   . في شـمال شـرق العـراق Globotruncana  

aegyptiaca   الــذي حــدده )AL–Mutwali,1996  (شــمال شــرق  ١ –خشــاب   فــي بئــر
 . )٢الجدول(العراق

4- Gansserina gansseri  Total Range Zone (Part) . 
  .  Gansserina  gansseri ( Bolli )نطاق مدى كلي يتمثل بالمدى الطباقي للنوع: تعريف النطاق 

  .)  Middle Maastrichtian( الماسترختيان االوسط : عمر النطاق 
ــاق   ــدود النط ــدال       :ح ــوع ال ــد للن ــاول تواج ــاق ب ــذا النط ــفلي له ــد الس ــل الح   يتمث

)Bolli ( Gansserina gansseri         والى ان يختفـي مـع بقيـة انـواع الفـورامنيفرا الطافيـة مـن
globotruncanids  في الحد الفاصل بين الكريتاسي والترشري مكونا الحد العلوي لهذا النطاق .  
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  . م ١١٨٥م الى العمق ١١٦٣مترا من العمق  ٢٢النطاق بسمك  يتواجد هذا: السمك 
ــات ــوع   :   المالحظـ ــور النـ ــادة بظهـ ــاق عـ ــذا النطـ ــى لهـ ــد االعلـ ــل الحـ   يتمثـ

( Bolli )   Abathomphalus mayaroensis  الدال على الماسترختيان  االعلى ، اال انه ولعدم ظهور
سيب او تعرية الجزء العلوي من الماسترختيان هذا المصنف ضمن الدراسة الحالية ، والذي يؤكد عدم تر

   االوسط وكل الماسترختيان االعلى ، ثبت الحد االعلى لهذا النطاق مع انتهاء ترسبات الكريتاسي العلوي
  -:ومن االنواع المسجلة معه هي ) . تكوين عليجي ( وبداية ترسبات الثالثي االسفل )تكوين شيرانش  ( 

 Globotruncana aegyptiaca Nakkady, Globotruncana rosetta 
 (Carsey),Globotruncana esnaensis Nakkady , Globotruncanita 
stuartiformis(Dalbiez),Globotruncana orientalis El-Naggar, Globotruncanita 
stuarti(deLapparent),Contusotruncana contusa (Cushman) 

الذي شخصه  Globotruncana gansseri  جزء السفلي من نطاق يكافىء هذا النطاق ال -: المضاهاة 
( Bolli , 1966)   في ترينداد  ، و يكافىء ايضاً الجزء السفلي من نطـاق Gansserina  gansseri 

   تيانـرخـاستـه من اواسط المـوشخص  ) Caron , 1985  ; Sliter, 1989(الذي شخصه كل من 

 ) Witrock et al.,2003 ( الجزء السفلي من نطاق  ويكافىءGlobotruncana gansseri     الـذي
  Gansserina  gansseri في مصر ، و الجزء السفلي من نطاق   ( El – Naggar , 1966 ) شخصه 

  .  )١الجدول (من مصر ايضاً  ( Ismail ,2000 )الذي ثبته 
 Globotruncana gansseri- bahiji - Gublerinaو يكافىء فـي العـراق تحـت نطـاق    

cuvilleri  -  الذي شخصه( Kassab , 1979 )   في شمال العراق و يكافىء نطـاق Gansserina  
gansseri   الذي شخصهAl–Mutwali , 1996 )  (  راقـرق العـال شـشم ١ –اب ـفي بئر خش  

ـ ) المتأخرفي تقسيمه للماسترختيان الى مبكر ومتأخر فقط عمره اسفل الماسترختيان واعتبر(  اق ، و نط
Gansserina  gansseri  تتهـالذي ثب  

 )Hammoudi , 2000  ( شمال العراق  ١٣ –في بئر جمبور) ٢الجدول. (  
تتمثـل بـالجزء العلـوي مـن      ١٥ –وبذلك فان عمر تتابعات تكوين شيرانش في مقطع بطمة  

  .الماسترختيان االوسط  –المتأخر   الكامبانيان
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  االستنتاج

من انواع الفورامنيفيرا الطافية تعود الى خمسة اجناس ضمن ترسـبات دورة  نوعا  18تم تشخيص 
ــأخر  ــان المتـ ــر    –الكامبانيـ ــي بئـ ــيرانش فـ ــوين شـ ــة بتكـ ــترختيان والممثلـ   الماسـ

   .١٥ – بطمة
قسم المقطع المدروس الى اربعة انطقة حياتية، تمت مضاهاتها مع االنطقة الحياتية المشخصة ضمن 

في حين كانت اعمار  المتاخر  تم تحديد عمر النطاق االول بالكامبانيان. رقطدراسات في داخل وخارج ال
  االنطقـــــــة الثالثـــــــة االخـــــــرى ضـــــــمن الماســـــــترختيان  

  : وهذه االنطقة هي من االحدث الى االقدم). االوسط  –الماسترختيان المبكر ( 
-Gansserina gansseri Zone. 
-Globotruncana aegyptiaca Zone. 
-Globotruncanella havanensis Zone. 
-Globotruncanita calcarata Zone. 

هناك فجوة زمنية ممثلة باعلى الماسترختيان االوسط وكل الماسترختيان المتاخر  ضمن المقطـع  
ــة    ــر بطم ــي بئ ــدروس ف ــاق     ١٥ –الم ــى للنط ــزء االعل ــد الج ــجيل تواج ــدم تس   لع

Gansserina gansseri Zone واالنطقة التي تليه.  
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