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  الطباقية الحياتية للفورامنيفرا الطافية في تكويني عليجي وجدالة من بئر شرق 

  ، وسط العراق ٢ -بغداد
  

  عبد اهللا سلطان الحديدي                 فاروق صنع اهللا العمري

  شركة الزحف الكبير  -مركز بحوث االستخراج         كلية العلوم -قسم علوم األرض           
  محافظة نينوى                             جامعة الموصل                 

  
  الملخص

-١٧٧٥بين االعمـاق  ) ٢(درست الفوراميفرا الطافية من تكويني عليجي وجدالة في شرق بغداد 
  :وشخصت اربعة انطقة طباقية حياتية في التكوينين هي . م ١٩٠٠

Globorotalia (A.) bullbrooki Zone (P.10). 
Globorotalia (Morozovella) subbotinae subbotinae Zone (P.7). 
Globorotalia (Morozovella) velascoensis Zone (P.5&6). 
Globorotalia(Globorotalia)pseudomenardii Zone (P.4). 

ور قورنت نتائج الدراسة الحالية مع دراسات سابقة داخل القطر وخارجه وحدد في البئر المـذك    
  .االوسط –االيوسين المبكر وعمر تكوين جدالة االيوسين المبكر  –عمر تكوين عليجي البالوسين المتاخر 
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ABSTRACT  

Planktonic foraminifera are studied from Aaliji and Jaddala Formations in East 
Baghdad Well No.2 between the depth interval 1770-1900 m. Four biostratigraphic zones 
are recognized in these formations: 
Globorotalia (A.) bullbrooki Zone (P.10). 
Globorotalia (Morozovella) subbotinae subbotinae Zone (P.7). 
Globorotalia (Morozovella) velascoensis Zone (P.5and6). 
Globorotalia(Globorotalia)pseudomenardii Zone (P.4). 

The  results of this study are compared with the work of others inside and outside 
Iraq. The age of Aaliji in the said well is Late Paleocene - Early Eocene and that of  
Jaddala is Early – Middle Eocene. 
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  المقدمة 

زودت ) . ١شـكل  (جنوب شرق بغـداد  " كم تقريبا ٥٠على بعد ) EB.2( ٢–يقع بئر شرق بغداد 
غطت تلـك النمـاذج   . م ) ١٩٢٥-١٧٧٥(الباحثين شركة نفط الشمال بنماذج من تلك البئر بين االعماق 

  ) .٢(شكل ) ١٩٩٩الحديدي ، (نش تكوينات عليجي وجدالة وشرا
يمتاز تكوين عليجي في البئر قيد الدراسة بوجود المارل في الجزء االسفل منه وصـخور الحجـر   

فـي  % ٨٠الجيري الطيني في بقية المقطع ، ويمتاز بوجود الفورامنفيرا الطافية بنسبة عالية تتجاوز الـ 
من الحجر الجيري المـارلي تشـكل الفـورامنفيرا    اما تكوين جدالة فيتكون . ارضية من الطين الجيري 

من مكوناته في ارضية من الطين الجيري كمـا ان حـدود   % ٧٠الطافية والقاعية نسبة تصل الى حوالي 
  .التماس بين التكوينين متوافقة 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  

  .خارطة منطقة الدراسة: ١شكل 
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الجيولوجي واالنتشار النسبي للفورامنفيرا  الطافية ضمن التكوينات عليجي ، جدالة المدى : ٢شكل 
  .٢ -في بئر شرق بغداد
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هناك دراسات عديدة اجريت حول الفورامنفيرا الطافيـة فـي تكـوين عليجـي او جدالـة منهـا            
 ; ( Ghafor,1988 )غفور  ; (Kassab et al., 1986)قصاب وآخرون  ;  (Al-Sinjery,1984)السنجري
اال ان  ( Abdo,1994 )عبـدو  ;) ١٩٩٢المتولي ، ( ; ( Rafo,1989)رفو  ; ( Ismail,1989 )اسماعيل 

  . ٢الدراسة الحالية هي االولى في بئر شرق بغـداد 
هدفت الدراسة الحالية الى استنباط االنطقة الطباقية الحياتية للفورامنيفرا الطافيـة المتواجـدة فـي    

  .وجدالة فقط وتحديد عمر المقطع قيد الدراسة تكوينات عليجي 
  

  نتائج الدراسة

نوعاً وتحت نوع من الفورامنيفرا الطافية تعود الى خمسة أجناس ضمن تتابعـات  ) ٢٧(تم تشخيص
اعتمـدنا فـي   . اعتماداً على حشود الفورا منيفرا الطافية تم تحديد اربعة انطقة طباقية حياتية. التكوينيين

  :يرا الطافية على نظام التصنيف واالنطقة المتبعة من قبل تحديد الفورامنف
(Bolli,1957a,c,1966;Stainforth et al.,1975;Blow,1979;Toumarkin and Luterbacher,1985).  

نوع وتحت نوع من الفورامنيفرا الطافية في تكويني عليجي وجدالـة واسـتنبطت    ٢٧تم تشخيص 
حياتية تمثل الفترة من اوائل الباليوسين االعلى وحتى اوائـل االيوسـين   على اساسها اربعة انطقة طباقية 

  :وهي من االقدم الى االحدث ) ٢شكل (االوسط 
  

١-Globorotalia(Globorotalia)pseudomenardii Zone (P.4):                                                           

     Grt. (Grt.)pseudomenardii Bolliوع الدال هو نطاق مدى كلي للن :تعريف النطاق 
  ).٣شكل (والمسمى على اساسه النطاق اعاله 

 .P.4 (Lower Late Paleocene(اوائل الباليوسين االعلى  :عمر النطاق 

ببداية ظهور النوع الدال اما حده االعلى فباختفاء النـوع  )  .٤P(عين الحد السفلي للنطاق :حدود النطاق 
  .الدال

  .م )١٩٠٠-١٨٧٥(م وبين االعماق ) ٢٥(سجل هذا النطاق بسمك  :الوجود والسمك 
بوصفه نطاق مدى كلي للنوع الـدال واعتبـر   ) Bolli,1957a(شخص هذا النطاق اول مرة  :المناقشة 

 (Berggren,1969, 1971-1978 ;الظهور االول له حدا اسفل لهذا النطاق واتفق معـه فـي ذلك كالً من
 .(Toumarkine and Luterbacher,1985; Blow , 1979;Salaj et al . , 1976   

يســتمر الــى               pseudomenardii Grt.(Grt.)ان النـــوع الــدال ) Blow, 1979(فــي حــين ذكــر
ــوع                    ــت الن ــي لتح ــالظهور االول ــاق ب ــى للنط ــد االعل ــت الح ــر وثب ــين المبك ــل االيوس اوائ

Muricoglobigerina sold.soldadoensis (Bronnimann)  .   اما في الدراسة الحالية فقد وجـد النـوع
  .الدال يمتد ضمن نطاقه فقط وبحشود وفيرة 
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المسـتويات الدالـة النطقـة الفـورامنيفرا الطافيـة خـالل فتـرة الباليوسـين ـ االيوسـين         : ٣شكل 
  ).١٩٩٩الحديدي، (
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  :من اهم الفورامنفيرا المميزة ضمن هذا النطاق 
Globorotalia (Grt.) pseudomenardii Bolli ; Grt. (M.) an. angulata (White) ;              

Grt. (M.) an.conicotruncata Subbotina ; Grt. (M.) ae.aequa Cushman and Renz;              
Grt. (M.) acuta Toulmin; Grt. (M.) velascoensis (Cushman); Grt . (A.) praeoequa Blow;       
Grt. (A.) c.convexa Subbotina; Grt. (A.) triplex(Subbotina); Grt.(A.) irrorata Loeblich 
and Tappan; Grt.(A.)aca.acarinata (Subbotina); Grt. (Tu.)p.pusilla Bolli; Grt.(Tu.) 
pseudoimitatsa Blow; Grt.(Tu.) chapmani Parr; Subbotina velascoensis (Cushman); 
S.t.triloculiniodes (Plummer), S.t.triangularis  (White). 
 
2-Globorotalia (Morozovella) velascoensis Zone (P.5 and 6):             

  . Grt. (M.)velascoensis (Cushman)هو نطاق مدى جزئي للنوع  :تعريف النطاق 
  .Late Upper Paleocene (P.5 and 6)اواخر الباليوسين االعلى   :عمر النطاق 
امـا   Grt.(Grt.) pseudomenardii Bolli تمثل باختفــاء) P. 5(الحد االسفل للنطاق  :حدود النطاق 

  ).P. 5 and 6(الحد االعلى فيتميز باختفاء النوع الدال للنطاق 
  .م  )1840-1875(م بين االعماق ) ٣٥(يبلغ سمك النطاق   :الوجود والسمك 

يتميز هذا النطاق بكونه اكثر االنطقة تنوعا بالفورامنفيرا الطافية ضمن فتـرة الباليوسـين،عد     :المناقشة 
)Bolli,1957a,1966 ( اختفاء النوعGrt.(Grt.)pseudomenardii Bolli ممثال للحدود السفلى للنطاق   

  : بينما يمثل اختفاء النوع الدال الحدود العليا لهذا النطاق،اما الباحثون
 (El-Naggar,1966;El-Naggar and Ashour,1983)  

  : هما من االسفل الى االعلى ) ٤شكل(فقسموا هذا النطاق الى نطاقين ثانويين 
2-Grt.aequa/Grt.esnaensis subzone. 
1-Grt .pseudomenardii  subzone.     

فقسموا هذا النطاق الى نطاقين ثانويين وذكرو بأنهما يقعان في بداية ) Berggren et al.,1995(اما 
  .االيوسين المبكر 

2-A.sibaiyaensis /M.velascoensis subzone. 
1-Luterbacheria pseudomenardii –A.sibaiyaensis subzone. 

لمجمل الباليوسين المتـأخرالى  " ذا النطاق الذي عده ممثاله) Kassab,1978(اما في العراق فقسم 
  :هما ) ٥شكل (نطاقين ثانويين 

2-Grt.aequa / esnaensis subzone. 
1- Grt.pseudomenardii subzone. 

نطاقا مستقال بذاته يمثل اواخـر   Grt.(M.) velascoensis  Zoneفي الدراسة الحالية اعتبر النطاق 
  : ومن أهم االنواع وتحت االنواع المميزة لهذا النطاق هي .الباليوسين االعلى 

Globorotalia (M.) velascoensis (Cushman);Grt. (M.) v.acuta Toulmin; Grt. (M.) v.parva 
(Rey); Grt. (M.) o.occlusa  Loeblich and Tappan ; Grt. (M.) ae.aequa Cushman and 
Renz; Grt. (M.) acuta Toulmin;Grt.(A.) c.convexa Subbotina;Grt.(M.) ang.angulata 
(White);Grt.(M.) an.conicotruncata Subbotina; Grt.(M.) marginodentata Subbotina; 
Grt.(M.) f.gracilis Bolli; Grt.(M.) quetra (Bolli);Grt. (A.) acar. acarinata (Subbotina);  
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Grt. (A.) irrorata Loeblich and Tappan; Grt.(A.) pseudotopilensis (Subbotina);              
Mu. s.soldadoensis (Bronnimann );Grt.(A.)primitiva(Finlay);Grt.(A.)triplex(Subbotina);                              
Grt.(Tu.)linaperta(Finlay);S.t. triloculinoides (Plummer); S.velascoensis (Cushman).                                   
 
3-Globorotalia (Morozovella) subbotinae subbotinae Zone (P.7): 

هــو نطــاق مــدى جزئــي يتميــز بــذلك االمتــداد الطبــاقي لتحــت النــوع         : تعريــف النطــاق 
 .G rt. (M.) s.subbotinae Morozova 

  .P.7 (Early Lower Eocene(اوائل االيوسين المبكر  :عمر النطاق 
باختفـــاء النـــوع الـــدال         ) P.7(يتمثـــل الحـــد االســـفل للنطـــاق  :حـــدود النطـــاق 

Grt. (M.) velascoensis (Cushman)   وظهور تحت النوعGrt. (M.) s. subbotinae Morozova   
  :اما الحد االعلى للنطاق فقد تمثل باختفاء النوع الدال للنطاق وظهور تحت االنواع االتية 

Grt. (M.) aragonensis Nuttal, Mu. senni Beckmann and Grt. (Tu.) centralis . (Cushman 
and Bermudez) 

  .م )١٨٤٠-١٨٢٥(م بين االعماق ) ١٥(سجل هـــذا النطاق بسمـــك  :الوجود السمك 
حديد االنتقال من الحوادث المهمة من حيث التتابع الطبقي لت Grt.(A.) rexاعتبر ظهور النوع  :المناقشة 

، ونظـرا لصـعوبة التمييـز بـين النـوعين       ) Bolli,1957a,1966(من الباليوسـين الـى االيوسـين    
;Grt.subbotinae Morozova Grt.rex Martin       وتطابقهما في العديد مـن الصـفات ، فقـد عـدهما

)Blow, 1979,pp.1080-1019 (النطاق تحت  مرادفين لبعضهما وصنفا بوضعهما نوعا واحدا مميزا لهذا
، وفـي الدراسـة الحاليـة    ) Morozova,1939(الذي وصفه  Grt.subbotinae Morozovaاسم النوع 

 Grt.subbotinaeولصعوبة التمييز بين النوعين اعتبر كال النوعين نوعا واحدا وصنف تحت اسم النوع 
  :المميزة لهذا النطاق  واستخدم بوصفه نطاقا لتحديد الحد السفلي لاليوسين المبكر ومن اهم المصنفات

Globorotalia (M.)s.subbotinae Morozova; Grt. (M.) marginodentata Subbotina;             
Grt. (M.) ae.aequa Cushman and Renz; Grt-(M.)acuta Toulmin; Grt. (M.)o.occlusa 
Loeblich and Tappan; Grt. (M.) velascoensis parva Rey; Grt. (M.)lensiformis Subbotina ; 
Grt. (M.) quetra (Bolli); Grt. (A.)pseudotopilensis (Subbotina); (Mu.) s.soldadoensis 
(Bronnimann) ;  Grt. (A.)c. convexa Subbotina; Grt. (Grt.) pseudocitula (Glaessner) ; 
Grt. (A.) w.wilcoxensis Cushman and Poton; Grt. (A.)primitiva (Finlay);                          
Grt. (A.) b. broedermaini Cushman and Bermudez ; Grt.(A.)pentacamerata Subbotina; 
Pseudohastigerina wilcoxensis (Cushman and Ponton); Subbotina linaperta(Finlay); 
S.inaequispira  (Subbotina); Globigerina  collactea (Finlay). 
 
4- Globorotalia (A.) bullbrooki Zone (P.10): 

     .Grt. (A.) bullbrooki(Bolli)هو نطاق مدى جزئي للمصنف الدال  :تعريف النطاق 
 .Early Middle Eocene (P.10)اوائل االيوسين االوسط  :عمر النطاق 
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كما ان نهايتـه   G rt.(A.) bullbrooki Bolliتتحدد بداية هذا النطاق بظهور النوع الدال  :حدود النطاق 
والذي لم يسجل في الدراسة الحالية لكونـه خـارج       Gls.kugleri Bolli تحدد عادةً ببداية ظهور النوع

  . الهدف منها 
  .م )١٨٢٥-١٧٧٥(م بين االعماق )٥٠(يبلغ سمك النطاق   :الوجود والسمك 

على بداية االيوسين االوسط وقد استخدم في دراسات عديدة يتصف هذا النطاق بانه نطاق دال  :المناقشة 
، اال ان هناك دراسات أخرى تستخدم الجنس ) Postuma ,1971;Al-Hashimi and Amer,1985(منها 

Hantkenina    داال على بداية االيوسين االوسـط ومنهـا ):Bolli,1957b ; Stainforth et al., 1975 ; 
Toumarkine and Luterbacher, 1985 ; Molina et al .,1996 .(  

وذلك لكونه يتصف بقشرة رقيقة سريعة التفتت  Hantkeninaفي الدراسة الحالية لم يشخص الجنس 
  .في تسمية هذا النطاق Grt.(A.) bullbrookiوالذوبان مما جعله قليل الحفظ والتواجد ، لذا استخدم النوع 

  :هذا النطاق فهي  أما اهم االنواع وتحت االنواع المتواجدة ضمن
Globorotalia (A.)bullbrooki Bolli;Grt.(A.)spinulo inflata(Bandy);Grt.(A.)collactea 

Finlay; Grt.(A.)b.broedermanni Cushman and Bermudez; Grt.(Tu.)centralis Cushman 
and Bermudez Grt.(M.)s. spinulosa (Cushman); Grt.(M.) aragonensis Nuttall; Grt. 
(Trunc.) t.topilensis(Cushman).          

Subbotina f. frontosa (Subbotina) ; S.inaequispira (Subbotina); S. linaperta 
(Finlay);S.f.boweri(Bolli);Globigerinita taroubaensis (Bronnimann); 

Ggt.turgida(Finlay);Gg.lozanoi Colom; Pseudohastigerina micra(Cole); Gg.hagni 
Gohrbandt ;Muricoglobigerina senni. (Beckmann). 
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  .صفحة ١٦٠الموصل ،
مسـتحاثات المنخربـات   الطباقية الحياتية لتكوين جدالة بواسطة . ١٩٨٣السنجري ، عبدالستار عبدالقادر،

  .في منطقة سنجار ، رسالة ماجستير غير منشورة ، جامعة الموصل ) الفورامنفيرا(
الطباقية والرسوبية العلى الكريتاسي واسفل الترشري ضمن ابار مختـارة  . ١٩٩٢المتولي ،ماجد مجدي،

  .الرمادي ، رسالة دكتوراه غير منشورة ، جامعة الموصل  -عنة-في منطقة خليصية 
الطباقية الحياتية لتكوين عليجي في حقل جمبور النفطـي شـمال العـراق ،    . ١٩٩٤عبدو ، غادة سامي،

  .رسالة ماجستير غير منشورة ، جامعة الموصل 



  …الطباقية الحياتية للفورامنيفرا الطافية في تكويني عليجي وجدالة 

الفورامنفيرا الطافية والطباقية الحياتية لتكوين عليجي وطبيعة تماسه مـع  . ١٩٨٨غفور ، عماد محمود، 
منطقة سنجار شمال غرب العراق ، رسالة ماجسـتير غيـر   ، )١(تكوين شرانش في بئر تل حجر 

  .منشورة جامعة السليمانية 

الفورامنفيرا الطافية والطباقية الحياتية لتكوين عليجي وطبيعة تماسه مع . ١٩٨٩رفو، سعيد سليمان داؤد، 
شمال غرب العراق ، رسالة ماجستير غير منشورة ، جامعـة  ) ١(تكوين شرانش في بئر مشورة 

  .صل المو
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