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  الملخص

-الحياتية والمناحي التطورية للفترة االنتقالية بين العصر الطباشيري العلويحددت مالمح الطباقية 
العصر الثالثي االسفل باالستفادة من دراسة التوزيع الطباقي االفقي والعمودي واالختالفات في المظـاهر  

  :الشكلية النواع من االوستراكودا تعود لالجناس 
Anommatocythere; Brachycythere; Buntonia; Kaesleria; Mehsella; Nucleolina and 
Protobuntonia . 
ان الدالئل المستقاة من دراسة االوستراكودا للفترة اعاله تشير الى التقارب الشكلي الكبير بين افراد 

  :هذه المجموعة فضالً عن االنقراض المفاجئ الفراد االجناس
 Brachycythere; Kaesleria; Protobuntonia . 

:   الفاصل بين العصر الطباشيري العلوي والعصر الثالثي االسفل ، واسـتمر افـراد االجنـاس   على الحد 
Buntonia, Mehsella; Nucleolina    الى الفترات الالحقة ، في حين سجل بداية الظهور الفراد الجنس

Anommatocythere .  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ABSTRACT 

The Ostracode biostratigraphic evidence and the evolutionary trend of Upper 
Cretaccous-Lower Tertiary Ostracodes are determinated by using the vertical and lateral 
distribution and the morphological change of the selective genera and species. 



  نسرين مال اهللا عزيز

  

Anommatocythere; Brachycythere; Buntonia; Kaesleria; Mehsella; Nucleolina and 
Protobuntonia. 

The evidence determinated by the study of the above taxa of this time showes 
closely resemblance in their morphalogical features and suddenly disappears during the 
Upper Cretaceous of the genera: 
Brachycythere; Kaesleria; Mehsella; Protobuntonia and other species continue  in the 
Lower Tertiary, Buntonia; Mehsella and Nucleolina. Otherwise species of 
Anommatocythere show first appear during the Lower Tertiary . 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  المقدمة

اجناس وانواع االوستراكودا للعصر الطباشيري العلوي والعصر الثالثي االسفل  اظهرت العديد من
أهميه طباقية مميزة من خالل اكتسابها لصفات شكلية مميزة واكتسابها لمديات جيولوجية قصيرة فضـالً  

يمكن ان  عن االنتشار الجغرافي الواسع الغلب افرادها، ان العديد من التغيرات البيئية الفجائية والتدريجية
تؤثر بشكل مباشر على مجمل الصفات الشكلية والتي بدورها ادت الى اكتسابها عدد من المناحي التطورية 
  والتي امكن تتبعها بشكل واضح خالل هذه الفترة وبالتالي تحديد مالمحها لمناطق العراق والخليج العربي 

كثافة اجيال اوستراكودا المياه العميقـة  لقد أكد العديد من الباحثين على حقيقة االنخفاض الشديد في 
) منقرضة وبـدون بـديل  % ١٥حوالي (بنهاية العصر الطباشيري العلوي والتغير المفاجيء في االنواع 

وبداية االزدهار الفراد اوستراكودا  العصر الثالثي االسفل وهذه التغيرات قد شملت الفورامنفيرا القاعيـة  
  .للبحر العميق ايضاً
قراض يكون شائع ايضاً في اوستراكودا المياه الضحلة ولم تحدث تغيرات تطورية قوية ان هذه االن

  .خالل تلك الفترة وانما تحددت في اجناس وانواع معينة سيتم التركيز عليها خالل البحث الحالي
  

  االنتشار الطباقي لالوستراكودا 

ل العصر الطباشـيري العلـوي   اظهرت العديد من اجناس وانواع االوستراكودا تنوعاً ملحوظاً خال
مما جعلها ذات أهمية طباقية مميزة خالل تلـك   Trachyleberid)(وبخاصة االنواع التي تعود لمجموعة 

الفترة والفترات الالحقة ، فضالً عن اهميتها الكبيرة في فهم وتصور طبيعة التغيرات في القيعان البحريـة  
  .الضحلة

يع االوستراكودا يمكن ان تكون عامل مساعد في هذا السياق ان عملية تحديد االنقراضات في مجام
وسنأتي تباعاً على دراسة التوزيع الطباقي الجناس وانواع  االوستراكودا المهمة والتي اظهـرت تقـارب   

  .شكلي كبير كبداية ظهورها وبيان اهميتها الطباقية وتوزيعها الجغرافي لمناطق العراق والخليج العربي
  
  



  ……االنتشار الطباقي واالتجاهات التطورية الوستراكودا
 

  

  :Buntoniaالجنس    
من ترسبات االيوسين انموذجـة  )  Howe,1935(وصف هذا الجنس الول مرة من مناطق امريكا 

واظهرت االنواع االخرى لهذا الجنس انتشار واسـع    Buntonia shubtaensis (Howe, 1935)المثالي 
  .لمناطق امريكا ،اوربا ، افريقيا واسيا من العصر الطباشيري ولحد اآلن 

  اد هذا الجنس يعـود الـــى السنوني فــي الكـاميرون مثــــالً بـالنوع     اقدم ظهور الفر
 B. cretacea         وسجله)Apostolescu,1963  ( من الكونياسي في السنغال ومن الكونياسي ايضاً في

لذا تعد مناطق غرب افريقيا من  اقدم مناطق تواجده فضـالً عـن تنوعـه    )  Reyment, 1960(نيجيريا 
  .تواجد ستة انواع تعود لهذا الجنس لمناطق السنغال )  Apostolescu,1963(سجل  الواسع حيث

لم يظهر هذا الجنس تنوع واسع خالل العصر الطباشيري العلوي لمناطق العراق والخليج العربي ، 
الماسترختي ممـثالً بـالنوع     -اقدم سجل لتواجد افراد هذا الجنس في مناطق العراق يعود الى الكامباني 

(Al- Ubide, 1989) B. cretacea .  
اقدم سجل لتواجد افراد هذا الجنس في مناطق الخليج العربي يعود الـى السـانتوني وربمـا الـى     

  .ممثالً بتواجد االنواع (Grosdidier, 1973)الكونياسي 
B. IRC33  Grosdidier 1973 
B. IRE9     Grosdidier  1973  

الماسترختي -من الكامباني)  Athersuch, 1988(مناطق عمان وسجل تواجد افراد لهذا الجنس في 
  ).١الشكل (

على العموم تنوع وانتشار افراد هذا الجنس يكون قليالً لمناطق العراق والخلـيج العربـي خـالل    
العصر الطباشيري العلوي مقارنة بتنوعه وانتشاره الواسع خالل العصر الثالثي االسفل، ففـي منـاطق   

  .االنواع التالية تباعاً) Yousif, 1987, Aziz, 2001(ن العراق سجل كل م
Buntonia aalijensis      Aziz, 2001 
Buntonia senouensis    Apostolescu, 1963 
B.           khurmalenis   Aziz, 2001 
B.          desertensis      Aziz, 2001 
B.          sp.1                 yousif, 1987 
B.          jordanica        Bassiouni, 1969 
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المديات الطباقية ألنواع االوستراكودا ذات األهمية الطباقية المميزة خالل العصر الطباشيري  :١شكل 
  والعصر الثالثي في مناطق العراق والخليج العربي 

AD : Abu Dhabi,    Irq : Iraq,    Irn : Iran, O: Oman,     SA : Saudia Arabia 



  ……االنتشار الطباقي واالتجاهات التطورية الوستراكودا
 

  

اما في مناطق الخليج العربي االخرى فالدراسات المتوفرة عن اوستراكودا العصر الثالثي االسـفل  
لهـذه   Buntoniaفلم يسجل تواجد الجنس )  (Al- Furiah, 1980غير متوفرة باستثناء مناطق السعودية 

  .المناطق
  

  :    Brachycythereالجنس 

وصف هذا الجـنس الول مـرة مـن السنـــوني فـي مناطـــق النمسـا تحــت اسـم         
Cythere sphenoides (Reuss,1854)     وعدلت تسميته من قبل)Alexander, 1933  (  تحت التسـمية

sphensides (Reuss) Brachycythere (B.)      من السنوني لمناطق امريكا ، لقد أظهـر هـذا الجـنس
  .تنوعاً واسعين لمختلف مناطق العالم خالل العصر الطباشيريانتشاراً و

يعود اقدم سجل لتواجد افراد هذا الجنس الى مناطق غرب افريقيا من مناطق الكابون من السنوماني 
كمـا    (Grosdidier, 1979)من قبل   B. sapucariensis (Krommelbein, 1964)ممثالً بوجود النوع 

) Bismuth et al., 1981(في مناطق اخرى في افريقيا خالل فتـرات الحقـة   وسجل تواجد افراد الجنس 
(Grekoff, 1951, 1969) وغيرهم.  

 B.hatraensisاما في مناطق العراق فاقدم ظهور لهذا الجنس يعود الى الكونياسي ممثالً بـالنوع  

(Al-Bashir, 1986) ووصف ،)Al-Sayyab,1956  (   النـوعB.wellingsii Al-Sayyab 1956   مـن
 B. IRJ10كنوع مرادف للنـوع  )  Athersuch, 1994(الكونياسي لمناطق جنوب العراق، والذي اعتبره 

(Grosdidier, 1973) واشار . من الكونياسي لمناطق ايران)Al- Ubide, 1989  (    الـى تواجـده مـن
لة فـي ايـران   الماسترختي االسفل لمناطق شمال العراق والذي اظهر تقاربـاً النـواع مسـج   -الكامباني

)Grosdidier, 1973. (  
اما في مناطق الخليج العربي االخرى فقد اظهر تنوعاً وانتشـاراً واسـعيين لمنـاطق السـعودية           

)Al-Furiah, 1980, 1984 ( ــران ــان )  Grosdidier, 1973(واي )         Athersuch, 1988, 1994(عم
  ).Athersuch, 1987(وابو ظبي 

في بداية ظهور افراد هذا الجنس بين مناطق غرب وشمال افريقيا ومناطق الخليج ان هذا االختالف 
العربي والعراق يعطي داللة واضحة على اتجاه الهجرة المحتملة من مناطق غرب افريقيا الـى منـاطق   

  ).Al- Ubide, 1989(شمال افريقيا والى مناطق الخليج العربي 
  

  : Mehsellaالجنس 

العصر الثالثي -من الطباشيري العلوي)  Reyment, 1960( رة من قبل وصف هذا الجنس الول م
ــترختي      ــن الماس ــا م ــن نيجري ــف م ــالي وص ــة المث ــا، انموذج ــاطق نيجري ــفل لمن   االس

 M. Paleobiafrensis (Reyment, 1960)   ًووصف ايضـاM. biafrensis (Reyment, 1960)   مـن
. من االيوسين في ليبيا  M. africanaنوع ال) Ware, 1992(االيوسين مــن نيجيــريا كمـا وصف 



  نسرين مال اهللا عزيز

  

من الطباشـيري  )  Grosdidier,1973(اما في مناطق الخليج العربي فلم يتم تسجيله اال في مناطق ايران 
  :العلوي ومسجالً االنواع

Mehsella  IRE17    Grosdidier, 1973 
M.  IRJ 1                Grosdidier, 1973 
M . IRE31              Grosdidier, 1973 
M.  IRC23              Grosdidier, 1973 
M.  IRE30              Grosdidier, 1973 

منها النـوع   Kaesleraمن الطباشيري العلوي والتي اظهرت انواع منها تقارباً كبيراً النواع تعود للجنس 
M.IRC23  والذي وصفه)Athersuch, 1994  ( تحت تسميةKaesteria IRC23  فـي  . من الكونياسـي

من عمان ) Athersuch 1987(وكذلك ) Babinot and Bourdillon de-Grissac,1987(عمان كما سجله 
تحـت تسـمية   ) Al-Bashir, 1986(كمـا وصـفه   )  Athersuch, 1988(ايضاً وسجل من ، ابو ظبي 

Brachycythere gulaisamaensis قـارب الشـكلي الكبيـر    لمناطق جنوب العراق وهذا يؤكد حقيقة الت
  .بينهما

في الشـكل العـام    Brachycythereعلى العموم افراد هذا الجنس تشبه الى حد بعيد افراد الجنس 
  .واالنتفاخ البطني ويعطي هذا التقارب الشكلي نوع من االتجاهات التطويرية

  

  : Kaesleriaالجنس 
الماسترختي  لمنـاطق  -امباني من الك)  Al-Furiah, 1986(وصف هذا الجنس الول مرة من قبل 

، اظهر  هذا الجنس انتشـاراً    Brachycythere bilirata (A1-Furiah,1980)السعودية ممثالً بالنوع  
  ).١شكل (وتنوعاً واسعين لمناطق السعودية ممثالً بالعديد من االنواع 

          Brachycythereاظهر افـراد هـذا النـوع تقاربـاً وتطابقـاً كبيـراً ممـثالً الفـراد الجـنس          
(Alexander, 1933)   اال انه يختلف في امتالكه لزخرفة شبكية واضحة وبقعه عينية واضحة ،وفي عدد

اال ان االختالف يكون في  Anommatocythere   من المظاهر الداخلية ، واظهر تطابقاً مع افراد الجنس 
امية اقل انضغاطاً وفقدان الحاجز البطني والذي بدوره شكل الزاوية الراسية الخلفية ،وفي كون النهاية االم

الذي اظهـر انتشـاراً     Kaesleriaاظهر انتشاراً واسعاً خالل العصر الثالثي االسفل على عكس الجنس 
واسعاً خالل الطباشيري العلوي فقط وليدل على انماط معينة من التطور خالل الفترة االنتقالية من العصر 

الى العصر الثالثي االسفل ، كما واظهرت اغلب افرادها مديات جيولوجيـة قصـيرة   الطباشيري العلوي 
  .لتعطي اهمية طباقية مميزة 

الماسـترختي  -من الكامباني االعلـى   Mehsella IRE31النوع )  Grosdidier, 1973( ووصف
-العلـى مـن الكامبـاني ا   K.trahea  (Al-Furiah ,1986)لمناطق ايران والذي يعتبر مرادف للنـوع  

 من السانتوني لمناطق ايـران يعتبـر مرادفـاً للنـوع      M.IRC23الماسترختي لمناطق السعودية والنوع 
K.undulata (Al- Furiah,1986) من الماسترخي لمناطق السعودية.  



  ……االنتشار الطباقي واالتجاهات التطورية الوستراكودا
 

  

في درجة تطور البقعة  Mehsellaتختلف عن افراد الجنس   Kaesleriaعلى العموم افراد الجنس 
بطني فضالً عن شدة تطور الزخرفة الشبكية ، اقدم ظهور الفراد هذا الجنس يعود الـى  العينية والحاجز ال

  ) .Al-Furiah, 1986(الكامباني االعلى لمناطق السعودية 
   

  : Protobuntoniaالجنس 
) شـمال افريقيـا   (من السانتوني لمناطق الجزائـر   (Grekoff, 1954)وصف الول مرة من قبل 

على العموم انتشار افراد هذا النـوع  . Protobuntonia  numidica  (Grekoff, 1954)انموذجة المثالي 
قليل جداً فهو لم يسجل اال في مناطق شمال افريقيا والخليج العربي، اقدم ظهـور الفـراد هـذا الجـنس      

واجـد  الماسترختي لمناطق ايران والعراق حيث سجل ت-لمناطق الخليج العربي يعود الى الكامباني االعلى
ولـنفس المـدى   )  Al- Ubide, 1989(والعراق ) Grosdidier  )1973لمناطق ايران  P.IRH28النوع 

في شكله العام اال انه يختلف في مداه الطباقي   P.numidicaالطباقي والذي اظهر تطابقاً كبيراً مع النوع 
ايران خـالل الكامبـاني   حيث سجل من مناطق شمال افريقيا من السانتوتي وليظهر في مناطق العراق و

الماسترختي ليعطي داللة واضحة على احتمالية الهجرة من مناطق شمال افريقيا باتجـاه منـاطق   -االعلى
الخليج العربي والعراق، كما ان المدى الطباقي القصير الغلب افراده اعطاها اهمية طباقية مميزة كانواع 

التظهر عالقة تقارب قوية مع افراد الجنس    Protobuntoniافراد الجنس .دالة لفترة الطباشيري العلوي
Buntonia (Howe, 1935)    باستثناء الشكل العام الخارجي اال ان التقارب الكبير ظهر مع افراد الجـنس

Brachycythere (Alexander, 1933)  في الشكل العام وطبيعة الزخرفة اال ان االختالف والتغاير يكون
يكون اقل وضوحاً في افراد هذا الجنس وتسـنن واسـتطالة     Ventral swelingفي شكل االنتفاخ البطني 

السن الخلفي لخط المفصل ، ليعطي نوع من المنحنى التطوري باتجاه اضمحالل االنتفاخ البطني الفـراد  
  .هذا الجنس خالل الطباشيري العلوي

  

  :Nucleolinaالجنس 

انموذجة  (Apostolescu, 1961)لي من قبل وصف هذا الجنس الول مرة من الباليوسين لمناطق ما
ــالي  ــجل  Nucleolina tatteuliensis (Apostolescu ,1961)المث ــوع         ) Deroo, 1966(وس الن

N. tenuiornata   من الماسترختي لمناطق شمال افريقيا ،ووصف في مناطق الخليج العربي من السعودية
لم يؤشر تواجد الجنس في مناطق العراق  N.diluta (Al- Furiah, 1980)الباليوسيــن  –الماستـرختي 

في شكل المؤخرة التي تكون مستدقة بشكل واضح فـي    Brachycythere ويختلف افراد هذا الجنس عن
فضـالً عـن    Nucleolinaفي حين تكون اكثر استدارة في افراد الجـنس   Brachycythereافراد جنس 

  Buntoniaلواضحة ، وليعطي بعض التقارب الشكلي مع افراد الجنس االختالف بوجود الزخرفة الشبكية ا
اال ان االختالف في شكل االنتفاخ البطني وعدم تطور البقعة العينية بشكل واضـح فـي افـراد الجـنس     

Buntonia  فوصف كل)Al-Furiah, 1980) (Khalaf and Aziz , 2001  ( وكذلك)Aziz ,2001 ( انواع
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اال ان االختالف يكون   Nucleolinaطي تقارباً في الشكل العام الفراد الجنس تع Buntoniaتعود لجنس 
  .في النهايتين االمامية والخلفية للدرع حيث تكون مستدقة ومضغوطة بشكل واضح جداً

يظهر افراد هذا الجنس بعض االتجاهـات التطوريـة فـي الشـكل العـام مـع افـراد الجـنس         
Brachycythere ة الخلفية لتصبح اكثر اسـتدارة وانضـغاطاً فـي افـراد الجـنس      باتجاه تحوير النهاي

Nucleolina        وفي تطور عناصر الزخرفة وذلك خـالل فتـرة اواخـر العصـر الطباشـيري العلـوي
  ).الماسترختي االعلى(
  

 : Anommatocythereالجنس 

المثالي من االيوسين االسفل لمناطق الباكستان انموذجة )  Sohn, 1970(وصف الول مرة من قبل 
A. microreticulata (Sohn, 1970)         ــتان ــاطق الباكس ــن من ــنس م ــذا الج ــراد ه ــفت اف وص

)Siddiqui,1971  ( والسعودية)Al-Furiah and Siddiqui, 1981 (  العـراق ،)Aziz, 1990(  فرنسـا ،
لمنـاطق  من الباليوسين ) Al-Furaih,1981, 1983(وسجله . من االيوسين)  Bosquet, 1832(وبلجيكا 
  .السعودية

تصـنيفاً تحـت    Anommatocythere الجنس (Al-Furaih and Siddiqui, 1981)وضع كل من 
(Tribe Echinocythere Hazel, 1967)  بسبب التقارب الكبير في الشكل العام ، طبيعة الزخرفة، والندب

  .العضلية
ن االنتفاخ البطنـي  في كو Brachycythereعن الجنس  Anommatocythere يختلف افراد الجنس

  .أقل تطوراً وفقدان العقدة الشبه وسطية والعقدة العينية واالنحدار الشديد للحافة الظهرية
خالل الباليوسين االيوسين للمناطق اعـاله اهميـة     Anommatocythereيعد تواجد افراد الجنس 

ريـة الفـراد هـذا الجـنس     طباقية مميزة كانواع دالة لهذه الفترة فضالً عن وجود بعض المناحي التطو
  .والذي انقرض بنهاية العصر الطباشيري Brachycythereوعالقتها القوية بافراد الجنس 

  

  :االتجاهات التطورية 

العصر الثالثـي االسـفل   -حدثت العديد من االتجاهات التطورية خالل العصر الطباشيري االعلى
فجائية والتدريجية ، االمر الذي سبب العديـد مـن   وذلك من خالل العديد من االحداث والتغيرات البيئية ال

التغيرات في كثافة وتنوع اجيال االوستراكودا وبخاصة اجيال البحر العميق، ان هذا التغير المفاجيء فـي  
من الفونا  تكون منقرضة % ١٥التنوع والكثافة لالوستراكودا حدث في نهاية العصر الطباشيري اكثر من 

وخالل الباليوسين حدث تحـول كبيـر فـي الفونـا ولتشـمل حتـى       )  Al-Ubide, 1989(وبدون بديل 
الفورامنفيرا القاعية للبحر العميق وليشمل هذا االنقراض اوستراكودا المياه الضحلة، فحدثت العديـد مـن   

الماسـترختي  -خالل الفترة الكامباني)   Gradual Divergence(التغيرات في الصفات الشكلية التدريجية 
  ).الساحل الجنوبي لبحر التيثس بصورة عامة(لعراق والخليج العربي لمناطق ا
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  :من خالل دراسة التوزيع الطباقي لالجناس
Buntonia; Brachycythere; Mehsella; Kaesleria;  Protobuntonia; Nucleolina and 

Anommatocythere.                                                                
  :اظهرت العديد  من االتجاهات التطورية   وكما يأتي 

  .الباليوسين  -شكل المؤخرة يصبح اكثر استدارة خالل الماسترختي   -
  .ازدياد كثافة الزخرفة الشبكية لتكون حفراً عميقة خالل العصر الثالثي االسفل  -
-بين العصر الطباشـيري العلـوي   الحاجز واالنتفاخ البطني يصبح اقل وضوحاً خالل الفترة االنتقالية -

  .العصر الثالثي االسفل 
يعود الى السنوماني والذي اتصف بصدفة طوالنية  Brachycythereاقدم سجل لتواجد افراد الجنس 

مستدقة من المؤخرة وملساء او ذات حفر خفيفة وانتفاخ بطني مميز في معظم افراده خالل فترات الحقـة  
الكونياسي اتخذت اشكال الجنس نوع من الزخرفة المثقبة بحفر خفيفة الـى  ، خالل )التروني، الكونياسي(

وتصـبح البقعـة     (Mehsella Reyment, 1960)الزخرفة الشبكية البسيطة ممثلة باشكال تعود للجـنس  
العينية اكثر وضوحاً خالل السانتوني الفراد هذا الجنس وخالل الكامباني المبكر تطورت اشـكال تعـود   

تميزت بزخرفة شبكية سميكة وتطور االنتفاخ البطني بشكل واضح جداً بوجود عـدد   Kaesleriaللجنس 
من االخاديد المستعرضة بشكل زخرفة شبكية وتطورالبقعة العينية بشكل واضح جداً، ان هـذا التقـارب   

تعطي داللة واضحة على التـرابط   Kaesleriaوالجنس  Brachycythereالشكلي الكبير بين افراد جنس 
  .لتطوري الواضح بينهماا

 ) Brachycythereالجـنس  (من االصـل   Protobuntoniaوخالل الكامباني تطور افراد الجنس 
بحالة عكسية من خالل قلة تطور االنتفاخ البطني وسطح الصدفة املس وتطور العقدة العينية ان عائديـة  

  . Buntonia من افراد الجنس Brachycythereافراد هذا الجنس تكون اقرب لجنس 
من خالل زيادة استدارة النهايـة   Brachycythereوخالل الماسترختي تطورت اشكال تعود للجنس 

واشكال ذات اصداف ملساء والتي عبرت معظم افرادهـا   Nucleolinaالخلفية ممثلة بانواع تعود للجنس 
بهيئة اخاديـد وتطـور   خالل العصر الثالثي االسفل والتي تأخذ اشكال مزخرفة بزخرفة شبكية واضحة 

  ).٢الشكل (العقدة العينية واستدارة المؤخرة بشكل واضح 
بسبب التقارب الشكلي بينهما  Mehsellaان االحتمال االكبر هو تطور اشكال افراد هذا الجنس من 

 ;Brachycyther; Kaesleriaخالل العصر الثالثي االسفل ، لم يتم تسجيل أي تواجد الفـراد االجنـاس   

Protobuntonia     وبداية ظهور اشكال ذات زخرفة شبكية سميكة او مثقبة بثقوب كبيرة وعميقـة ممثلـة
اال ان المالحظ ان معظم هذه االشكال تتصف بدرجة تطـور    Anommatocythereباشكال تعود للجنس 

 االيوسـين -البقعة العينية مع استمرار تضيق المؤخرة ليعطي داللة واضحة على ترسـبات الباليوسـين  
  .لمناطق العراق والخليج العربي
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  .الثالثي األسفل
  

  

المبكـر تأخـذ شـكل     فان اشكالها البدائية في الكونياسي Buntonia  اما فيما يتعلق بافراد الجنس 
الصدفة الملساء، وعدم تطور االنتفاخ البطني بشكل واضح وقلة تطور العقدة العينية في حـين اظهـرت   
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االشكال المتطورة خالل العصر الثالثي االسفل تطور انماط من الزخرفة الشبكية وضيق النهاية الخلفيـة  
  ).٢الشكل (
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Eocene      

Paleocene      

Maastrichtian      

Campanian      

Santonian      

Coniacian      

Turonian      

Cenomaian      

 ٢شكل 

  
  

Species References Locality Cretaceous Tertiary 
Con Sant. Camp Maa. Pal. Eoc. Olig. 

onia IRE Grosdidier, 1973 Irn.        
C33 Grosdidier, 1973 Irn., O.        

Buntonia 

Buntonia

Anommatocythere

Nucleolina 

Kaesleria

Mehsella

Brachycythere

Mehsella

Protabuntonia 
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B. cretacea Grekoff, 1951 Irq.        
B. aalijensis Aziz, 2001 Irq.        
B. senounesis Apostolescu, 1969 Irq.        
B. khurmalensis khalf & Aziz, 2001 Irq.        
B. desrtensis Aziz, 2001 Irq.        
B. SP.1 Yousif, 1987 Irq.        
B. jordanica Bassiouni, 1969 Irq.        
B. SP.2 Yousif, 1987 Irq.        
Brachycythere IRJ9 Grosdidier, 1973 Irn,AD.O.        
B. IRJ. 10 Grosdidier, 1973 Irn., AD.        
B. IRC 28 Grosdidier, 1973 Irn.        
B. IRH 34 Grosdidier, 1973 Irn.        
B. IRE 10 Grosdidier, 1973 Irn.        
B. IRE  5 Grosdidier, 1973 Irn.        
B. SP.1 Al-Ubide, 1989 Irq.        
B. meta Al-Furiah, 1985 SA.        
B. arabica Al-Furiah, 1985 SA.        
B. glypta Al-Furiah, 1985 SA.        
B. shamlani Al-Furiah, 1985 SA.        
B. undosa Al-Furiah, 1985 SA.        
B. tumida Al-Furiah, 1985 SA.        
Mehsella IRJ 1 Grosdidier, 1973 Irn        
M. IRC 23 Grosdidier, 1973 Irn, AD        
M. IRE 17 Grosdidier, 1973 Irn        
M. IRE 31 Grosdidier, 1973 Irn        
Kaesleria trahea Al-Furiah, 1986 SA        
K. bilirata Al-Furiah, 1986 SA        
K. undolata Al-Furiah, 1986 SA.        
K. biventrilirata Al-Furiah, 1986 SA.        
K. faceta Al-Furiah, 1986 SA.        
Protobuntonia 
IRH28 

Grosdidier, 1973 Irn, Irq        

Nucleolina diluta Al-Furiah, 1980 SA.        
Anommatocythere 
porata 

Al-Furiah, 1983 SA.        

A. canistrum Al-Furiah & Siddique, 981 SA.        
A. SP.1 John, 1970 Irq.        
A. SP.1 Aziz, 1990 Irq.        

  

 ١شكل 
 


