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  فيأسفل الالنكین المبكر–الطباقیة الحیاتیة لتتابعات االكویتانین
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  )٣٠/٦/٢٠٠٨تاریخ القبول ،٢٩/٥/٢٠٠٨تاریخ االستالم (

  

  الملخص

فــــي بئــــر أســــفل الالنكــــین المبكــــر -كویتــــانینتتابعــــات االلالطباقیــــة الحیاتیــــةدراســــة الحالیــــةالضــــمنت ت

وك-٣/كورمــور ة كرك إبــراهیم، آزقنــد، عنــه، : متــرًا وهــي ) 430(بســمك تكوینــاتتــي تشــتمل ســتة وال،منطق

  .الفرات، الذیبان، جریبي

نوعًا وتحت نوع من وعشرونوٕاحدىالطافیةتم تشخیص ثمانیة عشر نوعًا وتحت نوع من الفورامنیفرا 

ى الجـنس، مـع تسـجیل وجـود الى مستو القاعیةالفورامنیفرا الى تمییز بعض أشكالإضافة، القاعیةالفورامنیفرا 

بعــض البقایــا العائــدة ألصــداف الرخویــات وشــوكیات الجلــد والطحالــب الخضــراء والحمــراء فــي التكوینــات قیـــد 

  : استنادًا لذلك حددت خمسة أنطقة حیاتیة وهي من االحدث الى االقدم كما یلي. الدرس

Borelis melo curdica  Total Taxon - Range Zone.
Miogypsina globulina  Total Taxon - Range Zone.
Miogypsinoides complanatus  Total Taxon - Range Zone.
Catapsydrax dissimilis  Partial - Range Zone (N.5).
Globigerinoides primordius Partial - Range Zone (N.4). 

بینمــا، )أســفل االكویتــانین(ســین المبكــربعمــر المایو إبــراهیمضــمن تكــوین النطــاق األول والثــانيشــّخص 

فقـد الرابـعالنطـاقأمـا،)أعلى االكویتانین(آزقند وعنه بعمر المایوسین المبكرتكوینيالثالث في النطاقحدد

النطاق حددفي حین ،)البردیكالینأعلى(المایوسین المبكرأعلىبعمرالفرات والذیبانتكوینيشخص ضمن

  .)أسفل الالنكین المبكر(بعمر المایوسین االوسط الخامس في تكوین جریبي
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ABSTRACT
        The present study deals with the biostratigraphy of the Aquitanian -Lower Early 
Langhian successions age in Kor Mor well No.3 at Kirkuk area.

The studied section includes six formations with a total thickness  of about (430) 
meters.These are: Ibrahim, Azkand, Anah, Euphrates, Dhiban and Jeribe formations.

  Eighteen species and subspecies of planktonic foraminifera and twenty one species 
and subspecies of benthonic foraminifera are recognized.

Also some forams of benthonic foraminifera to the genus level are identified.
Fragments of mullosca shell, echinoderm, green and red algae were recognized 

from the studied succession.They permit an identification of  five biostratigraphic zones 
and are from younger to older:
Borelis melo curdica Total Taxon - Range Zone.
Miogypsina globulina Total Taxon - Range Zone.
Miogypsinoides complanatus Total Taxon - Range Zone.
Catapsydrax dissimilis  Partial - Range Zone (N.5).
Globigerinoides primordius Partial - Range Zone (N.4). 

The first two zones are withen Ibrahim Formation, of Early Miocene (Early 
Aquitanian) age.Whereas, the third zone affilated to Azkand  and Anah formations of 
Early Miocene (Late Aquitanian) age,The fourth zone is related to Euphrates  and  
Dhiban formations of  Early Miocene (Late Burdigalian) age. The last zone represent 
Jeribe Formation of Middle Miocene (Lower Early Langhian).

ـــــــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــــــــــــ

  المقدمة

أســفل الالنكــین المبكــر فــي بئــر -لتتابعــات االكویتــانین الطباقیــة الحیاتیــةیمثــل البحــث الحــالي دراســة

، اذ یتمیـز الوضـع الطبـاقي فـي منطقـة الدراسـة بوجـود ترسـبات دورتـي)1شـكل ال(منطقة كركـوك-3/كورمور

– Aquitanian)ن المبكـــــــــر المایوســــــــی Burdigalian)االوســـــــــطودورة اســــــــفل المایوســـــــــین  

(Early Langhian) آزقنـد، عنــه، الفــرات، الــذیبان، ، إبــراهیم: بصــورة متكاملـة والتــي تشــمل التكوینـات التالیــة

  . جریبي

      

  



٣......أسفل الالنكین المبكر–الطباقیة الحیاتیة لتتابعات االكویتانین 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  .موقع بئر الدراسة: 1الشكل 

قة المأخوذة من اللباب والفتات الصخري والبالغ عددها اعتمد في البحث الحالي على الشرائح الرقی

شریحة، استند على الفورامنیفرا الطافیة في دراسة الطباقیة الحیاتیة للسحنات العمیقة لفترة االكویتانین (430)

لبیئات المتمثلة بتكوین إبراهیم، في حین اعتمد على الفورامنیفرا القاعیة في التقسیم الطباقي الحیاتي لتتابعات ا

. آزقند، عنه، الفرات، الذیبان، جریبي: بالتكوینات التالیةالضحلة والمتمثلة 

أسفل الالنكین - االكویتانین لتتابعاتالحیاتیةواالنطقةالطباقیةوتحدید یهدف البحث الى دراسة

  .اعتمادًا على الفورامنیفرا الطافیة والقاعیة

  

     الطباقیة الصخریة      

نات الدراسة في طبیعة تركیبها الصـخري وقـد احتـوت علـى العدیـد مـن السـحنات الدقیقـة، إذ تختلف تكوی

ـــــمت الــــــــى ســــــــحنات ثانویــــــــة ـــــدد مــــــــن الســــــــحنات الرئیســــــــیة والتــــــــي بــــــــدورها قســـ   قســــــــم كــــــــل تكــــــــوین الــــــــى عـــ

  :كاألتيوفیما یلي وصف موجز لتكوینات الدراسة وهي من األقدم ). ٢٠٠٧، محمد(

  

: Ibrahim Formationتكوین إبراهیم-1

مترًا، حیث تتكون ) ١٩٧٠(1757-مترًا ممتدًا بین االعماق ) ٢١٣(سجل وجود هذا التكوین بسمك 

حدود التكوین السفلى متوافقة . تتابعاته من صخور الحجر الجیري المتدلمت الحاوي على الفورامنیفرا الطافیة

  .علیا غیر متوافقة طباقیا مع تكوین آزقندفي حین تكون حدوده ال) االولیجوسین(طباقیًا مع تكوین تارجیل 

  

  

: Azkand Formationتكوین آزقند-2



نادیه عبد الرزاق عبد الرحمنثامر عبد الرزاق أغوان و ٤

مترًاً◌، وهي -1757)١٦٣٧(األعماقمترًا ممتدة بین ) ١٢٠(تظهر صخور هذا التكوین بسمك حوالي 

وافقـة حـدود التكـوین السـفلى والعلیـا غیـر مت. تتألف من صخور الحجر الجیري الكتلي المتـدلمت ومعـاد التبلـور

  .طباقیاّ مع تكویني ابراهیم وعنه على التوالي

  

  :    Anah Formationتكوین عنه-3

مترًا، وهو ) ١٦٣٧-١٦٢٧(أمتار فقط ممتدة بین االعماق(10)سجلت صخور هذا التكوین بسمك 

تكوین الحدود السفلى لل. یتألف من حجر جیري حاوي على الفورامنیفرا القاعیة والصخور الجیریة المتدلمتة

متوافقة مع تكوین آزقند، اماحدوده العلیا فهي غیر متوافقة مع تكوین الفرات وذلك لوجود طبقة من المدملكات 

التكوین حاویة على الفتات الصخري الخارجي ، وتعد هذه الطبقة دلیًال على وجود سطح عدم توافق أعلىفي 

  .)Bellen et al., 1959(بین تكویني عنه والفرات وهذا یتفق هذا مع ما أشار الیه 

  

  : Euphrates Formationتكوین الفرات   -4

مترًا،  وتتألف من ) 1588-1627(األعماقمترًا ممتدة بین (38)ظهرت صخور هذا التكوین بسمك 

الحجر الجیري المتدلمت الحاوي على الفورامنیفرا القاعیة والطحالب فضال عن الحجر الجیري السرئي في 

تكوین عنه بشكل غیر متوافق طباقیّا بینما تكون حدوده العلیا متوافقة األسفلیحد التكوین من .جزئه السفلي

  .مع تكوین الذیبان

  

  : Dhiban Formation  تكوین الذیبان-5

مترًا، وتتألف صخوره من (1581-1588)أمتار ممتدّا عند العمق (7)سّجل وجود هذا التكوین بسمك 

وتكــون حــدود التكــوین الســفلى والعلیــا غیــر . مــع تعاقبــات مــن طبقــات االنهایــدرایتالحجــر الجیــري المتــدلمت

  .متوافقة طباقیاّ مع تكویني الفرات وجریبي على التوالي

  

: Jeribe Formation   تكوین جریبي-6

متــرًا، وتتكــون (1541-1581)متــرًا ممتــدة بــین االعمــاق (40)لوحظــت صــخور هــذا التكــوین بســمك 

من صخور الحجر الجیري المتدلمت الحاوي على الملیولید وأصـداف الرخویـات فضـال عـن الطحالـب تتابعاته 

تكــون حــدود التكــوین الســفلى توافقیــة مــع تكــوین الــذیبان فــي حــین تكــون . وبقایــا شــوكیات الجلــد بنســب متفاوتــة

  . حدوده العلیا غیر متوافقة مع تكوین فتحة

  

  

الطباقیة الحیاتیة



٥......أسفل الالنكین المبكر–الطباقیة الحیاتیة لتتابعات االكویتانین 

لتتابعـات التكوینـات الحالیة على الفورامنیفرا الطافیة والقاعیة لتحدید االنطقة الحیاتیـــةاعتمد في الدراسة

ثمانیـة عشـر نوعـاإذ تـم تّمیـز . الصخریة قید الدرس اعتمادّا علـى ماتحتویـه تلـك التكوینـات مـن حشـود حیاتیـة

ى وعشـرون نوعـًا وتحـت نـوع وتحت نوع من الفورامنیفرا الطافیـة والتـي تعـود الـى سـتة أجنـاس فضـًال عـن احـد

  ).٢الشكل(سبعة عشر جنساً من الفورامنیفراالقاعیة العائدة الى

اعتمـــادًا علـــى حشـــود الفـــورامنیفرا تـــم تحدیـــد نطـــاقیین حیـــاتیین للفـــورامنبفرا الطافیـــة وثـــالث أنطقـــة حیاتیـــة 

  : للفورامنیفرا القاعیة، وهي من االقدم كما یلي

  

  

- Globigerinoides primordius Partialالنطاق. 1 Range Zone  

              Globigerinoides primordius.نطاق مدى جزئي للنوع :تعریف النطاق   

  .متراً ) ٨٥(حدد في الجزء االسفل لتكوین ابراهیم بسمك :سمك النطاق 

   Globigerinoides primordiusللمصـنف الـدالثبـت الحـد االسـفل للنطـاق بـأول ظهـور :حـدود النطـاق 

Catapsydraxالمصنف الدال بینما حدد أعلى النطاق بأول ظهور  stainforthi .  

  :یضم النطاق باالضافة الى دالة النطاق الفورامنیفرا الطافیة التالیة:الحشود الممیزة للنطاق

Globorotalia kugleri (1-1لوحــة), Globigerina praebulloides praebulloides, Globigerina 

ciperoensis,  Catapsydrax dissimilis, Globigerina venzuelana, Globigerinoides 

subquadratus ( ٢-١لوحة ).

یتداخل مع Globorotalia kugleriالى ان نطاق ) Blow, 1969; 1979(اشار :المضاهاة وتحدید العمر

واضاف الباحث . ن المبكرلترسبات المایوسی) N.4(لیمثالن نطاق Globigerinoides primordiusنطاق 

الحاليكما ویكافئ النطاق. Globigerinoidesنفسه الى تطابق الحد االسفل للنطاق مع اول ظهور لجنس 

  :الذي وصفه العدید من الباحثین في مناطق مختلفة من العراق منهم primordiusGlobigerinoidesنطاق

( Abawi and  Maroof, 1992 ; Abawi and Hani ,1996 ; Al-Banna et al., 2002 ;  Al-Banna and 

Al-Mutwali, داللة الفورامنیفرا الطافیة اعاله یتحدد عمرالنطاق بأسفل فترة االكویتانین لیكافئ ).2005

  ).N.4(نطاق 
  

  

- Catapsydrax dissimilis    Partialالنطاق. ٢ Range  Zone   

  .  Catapsydrax dissimilisجزئي للنوعمدىهو نطاق: تعریف النطاق

  .متراً ) ١٢٨(حدد في الجزء االعلى لتكوین ابراهیم بسمك :سمك النطاق

  ، أمـــا الحـــد Catapsydrax  stainforthiثبـــت الحـــد االســـفل للنطـــاق عنـــد أول ظهـــور للنـــوع : حـــدود النطـــاق

  وGlobigerinatella  insuetaفغیـــــــر واضـــــــح لكـــــــن یتفـــــــق مـــــــع نهایـــــــة ظهـــــــور الفـــــــورامنیفرا  األعلـــــــى

lobigerinoides  trilobus .  



نادیه عبد الرزاق عبد الرحمنثامر عبد الرزاق أغوان و ٦

  
.االنتشار النسبي للمستحثات في تكوینات الدراسةالمدى الجیولوجي و : ٢الشكل        



٧......أسفل الالنكین المبكر–الطباقیة الحیاتیة لتتابعات االكویتانین 

باالضافة الى دالة النطاق صنفت انواع عدیدة من الفورامنیفرا الطافیة ضمن النطـاق :الحشود الممیزة للنطاق

  : منها

Catapsydrax trilobus, Catapsydrax stainforthi, Globigerinoides immaturns,
Globigerinoides subquadratus, Globortalia scitula, Globorotalia mayeri, Globorotalia 
obesa, Globoquadrina dehiscens, Globigerina praebulloides praebulloides, Globigerina 
pseudokugleri, Globoquadrina venezuelana.

: مثلونسبة قلیلة من الفورامنیفرا القاعیة)٣-١لوحة(مع مالحظة وجود متمیز للطحالب الحمراء

Lepidocyclina (Nephrolepidina ) tournoueri )4).-١لوحة   

 /Globoquadrina dehiscens praedehiscensیضـاهي النطـاق الحـالي النطـاق :المضـاهاة وتحدیـد العمـر

Globoquadrina dehiscens dehiscens الموصـــــوف مـــــن)Blow, 1979 ( ـــــدال علـــــى   )N.5(وال

، Globoquadrinaاق المذكور یعتمد على ظهور وأنتشار العدید من أجنـاس للنطاألعلىإذ أشار الى أن الحد 

األعلـىلكن لم یالحـظ الجـنس المـذكور اال ضـمن أنمـوذج واحـد فقـط مـن فتـات صـخري لـذا اسـتبعد تثبیـت الحـد 

 النطــاق بــالنوعللنطــاق علــى الجــنس 
ّ
، فــي حــین ثبــت النطــاق نفســه dissimilisCatapsydraxالمــذكور وحــدد وســمي

;Stainforth et al., 1975)ي العدیــد مــن البحــوث فــ Bolli and Saunders, 1985) لیمثــل)N.5 ( والــدال علــى

 N.5) (Abawi and(امــا فــي العــراق فقــد ثبــت نفــس النطــاق فــي منطقــة كركــوك والــذي یحــدد . المایوســین المبكــر

Hani,1996 .( و یكــــافئ النطـــــاق اعـــــاله  النطـــــاقGloboquadrina dehiscens praedehiscens/ 

Globoquadrina dehiscens dehiscensــــــــــر ــــــــــین المبكــــــ ــــــــــبات المایوســــــ ــــــــــمن ترســــــ ضــــــ

(Abawi and Maroof,  Globigerinoidestrilobusكمــا و یضــاهي الجــزء الســفلي مــن النطــاق . (1992

trilobus ق یتحـدد النطــا. فـي منطقــة غـرب الموصــللترســبات المایوسـین المبكــر)١٩٩٧البنـا، (المثبـت مـن قبــل

  ). N.5(أعاله بأسفل االكویتانین اعتمادًا على أنواع الفورامنیفرا الطافیة اعاله لیضاهي بذلك نطاق 

  

- Miogypsinoides complanatus   Total Taxonالنطاق . 3 Range Zone

    Miogypsinoides complanatus.هو نطاق مدى كلي للنوع:تعریف النطاق

  . متراً ) 130(آزقند وعنه وبسمك حدد ضمن تكویني:سمك النطاق

وحــدد Miogypsinoides complanatusثبــت الحــد االســفل للنطــاق مــع بدایــة ظهــور النــوع الــدال:حــدود النطــاق

  . Miogypsina globulinaالحد االعلى بأختفاء المصنف المذكورالمتزامن مع بدایة ظهورالنوع الدال 

ــــزة للنطــــاق   لهــــذا النطــــاق تتــــألف بشــــكل رئیســــي مــــن المرجــــان المتمثــــل الحشــــود الحیاتیــــة :الحشــــود الممی

انـواع المرجـان والذي یعود الـى أحـد) 5-١لوحة(Faviidaeالعائد لعائلة Coplophyllia profundaبالنوع 

لالجنـــاس بــــ ، فضـــال عـــن وجـــود الطحالـــب الحمـــراء العائـــدة)٢٠٠٧محمـــد،((Massive coral)الكتلـــي 



نادیه عبد الرزاق عبد الرحمنثامر عبد الرزاق أغوان و ٨

Melobesia, Archaeolithothamium, Neomeris, Plagensis, Lithophyllum والبرایــوزوا والتــي

  :جمیعها تشكل االحیاء البانیة للحید ، اما الفورامنیفرا المرافقة للحید وامام الحید فهي

Lepidocyclina ( Nephrolepidina) morgani, Lepidocyclina (Eulepidina) dilatat,
Lepidocyclina (pliolepidina) sp., Lepidocyclina (Eulepidina) sp., Lepidocyclina

(Nephrolepidina) tournoueri, Spiroclypulus cf. blancken- honi ( ٦-١لوحــــة ), 

Miogypsinoides complanatus )٧-١لوحـة( , Heterostigina sp., Amphistigina sp., Rotalia 

sp. .

مــع بعــض الحشــود الدالــة االخــرى لوصــفه Miogypsinoidesجــنس عتمــد علــىا :المضــاهاة وتحدیــد العمــر

ــــــــًا ســــــــمي  Globigerinoides /Miogypsinaنطاقــــــــًا تجمعی /Miogypsinoides لیمثــــــــل مرحلــــــــة  

,Sampo)البردیكالین في ایران –االكویتانین  الـى ) ١٩٩٢العیسـى، (أما في منطقة كركوك اشـار . (1969

ــــــــــ ـــــــــي حقلــــــــــــي كورمــ ــــدال فـــ ـــــــنف الــــــــ ــــــــع للمصـــــ ـــــــــار الواســــ ـــــــــد واالنتشـــ ــــــــــاق التواجـــ ــــــــت نطــ ــــــــــاز، وثبــــ   ور وخبــ

Miogypsinoides complanatus / Lepidocyclinaلیمثل ترسبات فترة االكویتانین.  

  Miogypsinoides complanatusحدد عمر النطاق بأعلى االكویتانین وذلك لتواجـد النـوع الـدال: عمرالنطاق

Miogypsinoides complanatusفضـال عـن تـزامن النـوع الـدال Catapsydrax dissimilisنطـاق أعلـى

ــــــــــع   ـــــــــ ـــــــــ ـــــــــ ـــــــــ ـــــــــ ـــــــــ ــــــــــــــانین   Lepidocyclinaمــ ـــــــــ ـــــــــ ـــــــــ ـــــــــ ـــــــــ ـــــــــــة االكویتـــــــ ـــــــــ ـــــــــ ـــــــــ ـــــــــ ـــــــــ ـــــــــمن مرحلــــــــــ ـــــــــ ـــــــــ ـــــــــ ـــــــــ ـــــــــ ـــــــــ   ضـــ

(Drooger and Magne, 1959; Eames et al., 1962; Rahaghi, 1984).    

        

Miogypsina globulina  Totalالنطاق   4. Taxon - Range Zone  

  .Miogypsina globulinaنطاق مدى كلي للنوع الدال :تعریف النطاق

  . متراً ) ٤٥(حدد ضمن تكویني الفرات والذیبان بسمك :سمك النطاق

  .   Miogypsina globulinaثبتت حدود هذا النطاق بظهور وأختفاء النوع الدال:حدود النطاق

  : بالمصنفات االتیة من الفورامنیفرا  القاعیةالنطاقیتمیز :الحشود الممیزة للنطاق

Triloculina spp., Pyrgo spp., Meandropsina anahensis, Miogypsina globulina,
Dendritina rangi, Austrotrilina howchini

فضال عن ترافقها مع الطحالب الجیریة الخضراء واصداف الرخویـات وقطـع شـوكیة الجلـد والبرایـوزوا، 

النطـاق لـىأعضمن مكونـات النطـاق وعلیـه یقـع Borelis melo curdicaوالبد من االشارة الى عدم تواجد 

ــــــــــفل ـــــــــ ــــــــد أســــــ ـــــــــ ــــــــــــین Orbulinaحــــــــ ـــــــــ ــــــــــــــالین والالنكــــ ـــــــــ ـــــــــرة البردیكــ ـــــــــ ــــــــــــین فتـــــــ ـــــــــ ـــــــــل بــــ ـــــــــ ــــــــــذي یفصـــــــ ـــــــــ   الــــــ

)Blow, 1979 .(  

,Drooger and Mange(ذكــر :المضــاهاة وتحدیــد العمــر الدالــة األنــواعان النــوع الــدال یعــد مــن ) 1959

أشــــارمــــا ك. المهمــــة لفتــــرة البردیكــــالین لمنــــاطق واســــعة مــــن العــــالم منهــــا منطقــــة البحــــر األبــــیض المتوســــط

(Raju,1974)النطـاق الحـالي یضـاهي نطـاق. بان اول ظهور لهذا النوع یتطابق مع بدایة فتـرة البردیكـالین



٩......أسفل الالنكین المبكر–الطباقیة الحیاتیة لتتابعات االكویتانین 

Miogypsina irregularis/ Miogypsina intermedia المحدد ضـمن فتـرة البردیكـالین لترسـبات المنطقـة

Qreen, 1984 in)الضحلة في مالطا  Sharland et al., العراق فقد ثبت النطاق التجمعـي اما في . (2001

Borelis melo / Miogypsina ضــــمن صــــخور المایوســــین االوســــط فــــي منطقــــة الصــــحراء الغربیــــة

(Ctyrocky et al., 1975)أمـا فـي هـذه الدراسـة ثبـت النطـاق ،Miogypsina globulina   لتحدیـد فتـرة

  .البردیكالین

اعیــة اعــاله حــدد عمــر النطــاق بــأعلى البردیكــالین، وذلــك اعتمــادا علــى تواجــد الفــورامنیفرا الق:عمــر النطــاق

  .Orbulinaلوقوع النطاق اسفل حد 

  

- Borelis melo curdica  Total Taxonالنطاق . ٥ Range Zone   

  ). ٨–١لوحة(Borelis melo curdicaهو نطاق مدى كلي لتحت النوع :تعریف النطاق

  .متراً (40)حدد لیمثل تكوین جریبي بسمك : سمك النطاق

  .أعتمد في تثبیت النطاق على بدایة ونهایة ظهور المصنف الدال على النطاق: حدود النطاق

  : یضم النطاق باالضافة الى تحت النوع الدال للنطاق المكونات الحیاتیة التالیة:الحشود الممیزة للنطاق

Pyrgo spp., Quinqueloculina spp., Triloculina spp., Sprioloculina sp.,  Peneroplis 
farsensis, Rotalia sp., Dendritina rangi

  . مع تواجد اصداف من فأسیة وبطنیة القدم واالوستراكودا وقطع من شوكیة الجلد والطحالب

 Borelis meloالنطـاق الحیـاتي (Reiss and Guirtzman, 1966)وصـف :المضـاهاة وتحدیـد العمـر

curdica المایوسین االوسط، أما في العراق فقد سجل تواجد هذا النوع ضمن في فلسطین ممثًال لترسبات

 Ammonia beccarii/Borelis meloكما حدد نطاق). ١٩٨٥الغریري، (ترسبات المایوسین االوسط 

curdica كمــا ســجل النطــاق اعــاله . لترســبات اســفل المایوســین االوســط) 1988، الجــده(المثبــت مــن قبــل

ومنطقــة كركــوك ) 1997البنــا، (االوســط فــي منــاطق عدیــدة مــن شــمال العــراق لیمثــل ترســبات المایوســین

وفي الدراسة الحالیة سجل النطاق اعاله ضمن ترسـبات المایوسـین ). 1998;1992شركة نفط الشمال، (

). اسفل الالنكین المبكر(االوسط 

، اعتمادا على تحت النوع كینالالنیمثل النطاق الحالي أسفل المایوسین االوسط لفترة أسفل :عمر النطاق

Borelis melo curdica.  

  

  تحدید عمر التكوینات الصخریة

حـدد عمـر الوحـدات الطباقیـة ) 2الشـكل(اعتمادّا علـى أنطقـة الفـورامنیفرا المحـددة فـي الدراسـة الحالیـة 

  : كما یلياألقدمالصخریة للتتابعات المدروسة وهي من 

  : إبراهیمتكوین. ١



نادیه عبد الرزاق عبد الرحمنثامر عبد الرزاق أغوان و ١٠

ـــــــــــویإن ــــــــــدود التكـــــــ ــــــــــاق حــــــــ ــــــــــة نطــــــــ ــــــــــع بدایــــــــ ــــــدأ مــــــــ ـــــــــ ــــــــــاق) N.4(ن تبـــ ـــــــل النطــــــــ ـــــــــ ـــــــــــذي یمثــ   الـــــــ

Globigerinoides primordiusویمتد التكوین لیشمل النطـاقCatapsydrax dissimilis الـذي یكـافئ

  . لفترة أسفل االكویتانیناألسفلوعلیه فان عمر تكوین ابراهیم هو المایوسین ) N.5(نطاق 

  

:تكوین عنه وآزقند. ٢

یقع ضمن الترسبات الضحلة لدورة المایوسین المبكر Miogypisnoides complanatusان نطاق 

 Miogypisnoidesلفتــــرة االكویتــــانین، اذ یتطــــابق الحــــد االســــفل لهــــذا النطــــاق مــــع بدایــــة ظهورالنــــوع 

complanatusوبذلك فأن عمر تكویني عنه وآزقند هوالمایوسین المبكر لفترة أعلى االكویتانین .  

  

  :والذیبانتكوین الفرات. ٣

یمثـــل الترســـبات الضـــحلة لـــدورة المایوســـین Miogypsina globulinaلـــوحظ ان النطـــاق الحیـــاتي 

المبكر لفترة البردیكالین حیث یتطابق الحد االسفل لهـذا النطـاق مـع بدایـة ترسـبات  الفـرات والـذیبان والحـد 

ان هوالمایوسـین المبكـر لفتـرة أعلـى االعلى مع نهایة تكوین الـذیبان وعلیـه فـان عمـر تكـویني الفـرات والـذیب

  . البردیكالین

  

  :تكوین جریبي. ٤

الــذي یحــدد عمـر أســفل المایوســین االوســط Borelis melo curdicaیتمثـل تكــوین جریبــي بالنطـاق 

  .الالنكینلفترة أسفل 

           

        االستنتاجات

  خمســـــــة انطقـــــــة حیاتیـــــــة لتتابعـــــــاتاعتمـــــــادّا علـــــــى حشـــــــود الفـــــــورامنیفرا الطافیـــــــة والقاعیـــــــة، تـــــــم تحدیـــــــد .١

ابـراهیم، آزقنـد، عنـه، الفـرات، الـذیبان، جریبـي،: بالتكوینـاتأسفل الالنكین المبكر والمتمثلة -االكویتانین 

  : األسفلفي األقدموهذه االنطقة هي من 

Borelis melo curdica     Total Taxon- Range Zone.
Miogypsina globulina  Total Taxon - Range Zone.
Miogypsinoides complanatus     Total Taxon - Range Zone.
Catapsydrax dissimilis   Partial - Range Zone (N.5).
Globigerinoides primordius  Partial - Range Zone (N.4). 

، بینما یحدد االكویتانینلفترة أسفل األسفلبعمر المایوسین یمثل النطاق األول والثاني تكوین إبراهیم

النطــاق الرابــع آزقنــد وعنــه مــن عمــر المایوســین المبكــر لفتــرة أعلــى االكویتــانین، أمــاتكــوینيالنطــاق الثالــث 



١١......أسفل الالنكین المبكر–الطباقیة الحیاتیة لتتابعات االكویتانین 

ـــذیبان بعمـــر المایوســـین یمثـــل  لفتـــرة أعلـــى البردیكـــالین، فـــي حـــین یثبـــت النطـــاق األســـفلتكـــویني الفـــرات وال

  .لفترة أسفل الالنكین المبكرالخامس تكوین جریبي بعمر المایوسین االوسط 

، وحــدد Faviidaeمــن عائلـة Coplophyllia profundaتـم تشـخیص نــوع المرجـان فـي تكــوین آزقنـد وهـو .٢

  .Massive coralشكله بالمرجان الكتلي 
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١٣......أسفل الالنكین المبكر–الطباقیة الحیاتیة لتتابعات االكویتانین 

 Globortaliaسحنة الحجر الجیري الواكي الحاوي على الفورامنیفرا الطافیة ، ویظهر فیها النوع .١

kugleriمتراً (1769)، العمق ٣/، تكوین إبراهیم، بئر كورمور .

 Globigerinoidesسحنة الحجر الجیري الواكي الحاوي على الفورامنیفرا الطافیة، ویظهر فیها النوع.٢

subquadratus متراً (1761)، العمق ٣/، تكوین إبراهیم، بئر كورمور.

المرصوص الحاوي على الطحالب، یظهر فیها تواجد متمیز للطحالب - سحنة الحجر الجیري الواكي.٣

. متراً (1745)، العمق ٣/الحمراء، تكوین إبراهیم، بئر كورمور

 ) Lepidocyclinaلطحالب، یظهر فیها المرصوص الحاوي على ا- سحنة الحجر الجیري الواكي.٤

Nephrolepidina) tournoueri متراً (1745)، العمق ٣/، بئر كورمور، تكوین إبراهیم .

، ٣/، تكوین آزقند، بئر كورمورFaviidaeمن عائلة Colpophyllia  profandaالمرجان من النوع  .٥

. متراً (1650)العمق 

 Spiroclypulusي الحاوي على الفورامنیفرا، یظهر فیها النوع الحبیب- سحنة الحجر الجیري المرصوص .٦

cf. blanckenhorniمتراً (1635)، العمق ٣/، تكوین عنه، بئر كورمور .

الحبیبي الحاوي على المستحاثات، یظهر فیها النوع –سحنة الحجر الجیري المرصوص .٧

Miogypsinoides complanatusمتراً (1632)، العمق٣/، تكوین عنه، بئر كورمور.  

 Borelis meloسحنة الحجر الجیري المرصوص الحاوي على الملیولید، ویظهر فیها تحت النوع .٨

curdica ،متراً (1554.3)، العمق ٣/تكوین جریبي، بئر كورمور .
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