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  من تكوین عكاسجیة والبیئة القدیمة للجزء العلويالطباقیة البالینولو 

  في الصحراء الغربیـة العراقیـةKH5 / 1في بئر 

  

  عامر داؤد نادر               نهى داؤد الصواف

  قسم علوم األرض  

  كلیة العلوم 

  جامعـة الموصل

  

  )٥/٦/٢٠٠٨تاریخ القبول ،١/٤/٢٠٠٨تاریخ االستالم (

  

  الملخص

نموذجـــًا مـــن المقطـــع الطبـــاقي المحصـــور بـــین ) ١٤( تمـــت دراســـة حشـــود البـــالینوالت المحـــررة مـــن 

) ١٣(حیـــث أعطـــى . فـــي الصـــحراء الغربیـــة العراقیـــةKH5/1متـــرًا فـــي البئـــر ) ١٦٠٠–١٣٣٠(األعمـــاق 

جیــد عــدا النمـــوذج  نموذجــًا عینــات مــن األكریتــارك والكایتینــات والســـبورات والســكولیكودونت ذات تنــوع وحفــظ

  .ماً كان عقی) ١٣٣٠(

أســتعملت حشــود البــالینوالت فــي تحدیــد العمــر إذ أعطــت جمیعهــا وبصــورة واضــحة داللــة علــى عمــر 

طق مختلفـة مـن للمقطـع الطبـاقي المـدروس وذلـك مـن خـالل مقارنتهـا مـع منـا( Ludlow )السـایلوري العلـوي 

المـدروس ترسـب بیئة القدیمة فـدلت علـى أن العمـود الطبـاقي ، كذلك أستخدمت في دراسة الالعالم بالعمر نفسه

  .في بیئة قرب ساحلیة

ـــــــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــــــــــــ
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ABSTRACT  
         Fourteen sample from the stratigraphic interval (1330-1600m.) in the 

borehole KH5/1 were studied palynoogically. The samples yielded well preserved and 
diversified palynomorphs except one sample at depth (1330m.) was barren.
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Identification of (54) species of acritarchs belong to (29) genera and (16) species 
of Chitinozoans belong to (9) genera, (16) species of miospores belong to (13) genera and 
(6) species of Scolecodont belong to (4) genera was the conclusion of this study.

Comparision with similar palynomorphs in different parts of the worlds indicates 
clearly Upper Silurian (Ludlow) age for the samples studied. The Palynomorphs and 
especially the acritarchs reveal that the studied section was deposited in near shore 
environment.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــ

  المقدمة 

وهـو أحـد اآلبـار الكثیـرة ) 1KH5/( الدراسـة الحالیـة علـى جـزء مـن العمـود الطبـاقي فـي بئـراشـتملت

إلغـراض التنقیــب الهیــدروجیوكیمائي والهیــدرولوجي،  ) ١٩٨١(التـي حفــرت فــي الصـحراء الغربیــة العراقیــة عــام 

  .في منخفض الكعرة في الصحراء الغربیة العراقیة)(KH5/1فر  البئر لقد ح

ن الصحراء الغربیة أرض منبسطة وذات میل معتدل تمتد من الحدود األردنیة إلى نهر الفرات، ویعد إ

  .أهـــم صـــفة جیومورفولوجیـــة فـــي الصـــحراء الغربیـــة العراقیـــة) (KH5/1مـــنخفض الكعـــرة الـــذي حفـــر بـــه البئـــر 

  ٢كـــم) ٢٠٠٠(كـــم وبمســـاحة قـــدرها ) ٣٠×٦٠(اد ـغـــرب وبأبعـــ-رقـاه شــــد باتجــــجـــي یمتـــلأهلیویمتـــاز بشـــكل

ویظهر في المنخفض عـدد مـن الودیـان الصـغیرة مـن كـل الجوانـب إال أن هنـاك مخرجـا واحـد فقـط إلـى . تقریباً 

,Al-Hadidy)نهر الفرات من خـالل وادي حلقـم المـؤدي إلـى وادي الرتكـة ) ٦٠(حـوالي ویبعـد البئـر. (2001

وقــد  أختــرق البئــر الصــخور الرســوبیة إلــى عمــق).  ١(كــم إلــى الشــمال مــن مدینــة الرطبــة ینظــر الشــكل رقــم  

السـطح فـي الصـحراء علـى، بدأ من تكوین الكعرة والذي یعد أقدم الوحدات الصخریة المنكشـفةمتراً ) ١٦٠٠(

ــــــــــ ـــــــــ ــــــر الكــــــــ ـــــــــ ـــــــــ ـــــــــــو بعمـــ ـــــــــ ـــــــــــة وهـــــــ ـــــــــ ـــــــة العراقیـــــــ ـــــــــ ـــــــــ ــــــــــى االغربیــ ـــــــــ ــــــــــي األ–ربوني األعلــــــــ ـــــــــ ـــــــــفل البرمــــــــ ـــــــــ   ســـــــــ

(Nader et al., 1993).  

الـــذي أطلـــق علیـــه   ( Akkas Formation)أمـــا أقـــدم التكوینـــات فـــي البئـــر فهـــو تكـــوین عكـــاس 

أي أطلق تكوین الصوفي ( هارور تسمیة تكوین الصوفين الیوغسالف مع تكوین بیرسبكي وأورا و و الجیولوجی

متـرًا ) ٧٢٨(أمـا العمـود الطبـاقي مـن عمـق مترًا  )) 1600-٧٢٨(على العمود الطباقي المحصور بین العمق 

  .وٕالى السطح فهو یمثل تكوین الكعرة

,Al-Hadidy)قســمقـد ل        فــي دراســته الرســوبیة للبئــر إلــى )/١KH5(العمــود الطبــاقي فــي بئــر (2001

ن أورامتــرًا وتكــوی)١٣٠٠-١٢٤٠(التكــاوین التالیــة إعتمــادًا علــى مكافئاتهــا الســطحیة وهــي تكــوین بیرســبیكي 

  .  متراُ ) ٩٤٠-٨٥٤(مترًا وتكوین هارور ) ١٢٤٠-٩٤٠(

ـــــــــــوین ــــــــــا تكـــ ــــــــــاسأمــــ ـــــــــرینعكــــ ـــــــــــوري وآخـــــ ــــــــل الجبـــ ــــــــــن قبــــــ ـــــــــرة مــــ ــــــــــــم وصــــــــــــــفه ألول مـــــ ــــــــد تــ   فقــــــ

(Al-Jubbori et al., 1997)البئـــر مـــنفـــي العـــراق(KH5/1) متـــرًا لیمثـــل (1300-1600)مـــن العمـــق

ء المخضرة والحاویة على شرائط من الحجـر الرملـي الصخور السجیلیة الغرینیة ذات اللون الرصاصي والسودا

  .ناعم الحبیبات
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تحدیــد عمــر العمــود الطبــاقي العائــد إلــى تكــوین عكــاس  والمحصــور بــین تهــدف الدراســة الحالیــة الــى 

البــــــالینوالت المتمثلــــــة باألكریتــــــارك والكایتینــــــات دراســــــة حشــــــود متــــــرًا مــــــن خــــــالل (1330-1600)  األعمــــــاق

  .ولیكودونت الموجودة ضمن النماذجكوالمایوسبورات والس

  .من خالل دراسة حشود البالینوالتتكوین عكاسللجزء العلويإستناج البیئة الترسیبیة ل

  

  النماذج

  والمحصــــور بــــین األعمــــاق(KH5/1)لقــــد أخــــذت نمــــاذج الدراســــة لجــــزء مــــن العمــــود الطبــــاقي للبئــــر 

إن عدد النماذج الكلي .  )٢( في الشكل رقم مترًا وهو یمثل تكوین عكاس وكما هو موضح (1600-1330)

نموذجــًا كانــت جمیعهــا غنیــة باألكریتــارك والكایتینــات والمایســبورات والســكولیكودونت ذات الحفــظ الجیــد ) ١٤(

ولقــد ُحصــل علــى نمــاذج الدراســة مــن المختبــرات . ( 1330 )والتنــوع الكبیــر عــدا نمــوذج واحــد هــو النمــوذج 

ات النفطیة وُحضـرت بطریقـة التحضـیر البالینولوجیـة التقلیدیـة وهـي إضـافة حـامض المركزیة لشركة األستكشاف

HCL  إلذابـــة المـــواد الكاربوناتیـــة وحـــامضHF إلذابـــة المـــواد الســـلیكیة وحـــامضHNO3 ألكســـدة المـــواد

  .العضویة

  

  .KH5/1خارطة توضح موقع البئر : ١الشكل   
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KH5/1العمود الطباقي المدروس في البئر ٢الشكل  KH5/1العمود الطباقي المدروس في البئر :٢الشكل 



٢٠٠٨تشرین الثاني   -٢العدد  -٨المجلد  -المجلة العراقیة لعلوم األرض    )68(

  الطباقیة الحیاتیة وتحدید العمر

وجنسًا ) ٢٩(نوعًا تعود إلى ) ٥٤(على أوضحت النماذج المدروسة مجامیع من األكریتارك توزعت

  .جنساً ) ١٣(لسبورات  تعود إلى  نوعًا من حشود ا) ١٦(وأجناس ) ٩(نوعًا من الكایتینات تعود إلى ) ١٦(

حشـود البـالینوالت التـي تضـم .أجناسأنواع تعود إلى أربعة) ٦(السكولیكودونت فقد تم تشخیص أما

عمـر الجزء األعلـى منـهر السایلوري وتحدیداً صدالالت واضحة على عة أنواعا ذات في هذه الدراسشخصت

Ludfordian وهذه األنواع من األكریتارك هي :-  

Cymbosphaeridium bikidum, Hapsidopalla sannemannii, Leiosphaeridia laevigata,        
L. major, Tasmanites aveloni, Leiofusa algerensis, L. elenae , L. estrecha, Eupoikilofusa  
striatifera, Deflandrastum colonnae, D. millepiedi, Domasia limaciforme, Dictyotidium 
biscutulatum ,D. coarcatum, Neoveryhachium carminae, Onondagella deunffii,        
Ovina desrtica. 

  :إذ أن ظهور األنواع 

Leoniella craminae, Onondagella deunffi, Ovina desrtica, Hapsidopalla sannemannii.

Neoveryhachium carminaeووصـــول النــوع Cymbosphaeridiumمــع أســتمرار ظهــور أنــواع الجــنس 

  .( Ludlovian)نطاق ذروته یعد دلیًال على عمر السایلوري العلوي 

األنواع الدالة مـن األكریتـارك  بـل لقـد في تحدید عمر هذه النماذج لم یقتصر علىاعتمادناكذلك فإن 

والتـي اعتمدنا على أدلة أخرى من السبورات والكایتینات إذ ظهـرت سـبورات السـایلوري العلـوي بصـورة واضـحة

مثــل یمكــن تمیزهــا بســهولة حیــث غالبــًا مــا تكــون ســبورات ثالثیــة الفتحــة تحــوي عــل تــثخن علــى حافــة الســبور

ـــــل جـــــنسوقـــــد یكـــــو (Ambitisportites)جـــــنس ــــكل طـــــوق قـــــرب حافـــــة الســـــبور مث ن التـــــثخن علـــــى شـ

(Archaezonotriletes كــذلك الســبورات الحاویــة علــى أضــالع شــعاعیة علــى الوجــه األدنــى للســبور مثــل  (

  .)Emphanisporites(جنس

  : ولقد ظهر لدینا العدید من السبورات الدالة المستخدمة عالمیًا  لتحدید عمر السایلوري العلوي مثل 

Retusotriletes warringtonii, R.minor, Emphanisporites annulatus, E.neglectus, 
Apiculiretusispora spicula, Ambitisporites avitus, A.dilutus, Archaeozontriletes chulus.

  :وبدایة ظهور األنواع 

Cyclogranisporites palaeophytus,Aratrisporites saharaensis,                   
Vallatisporites microspinosus.     

  . لواضحة على عمر السایلوري األعلىهي من األدلة ا

   ولقـــد أظهـــرت حشـــود الكایتینـــات فـــي هـــذه الدراســـة أیضـــًا أدلـــة واضـــحة علـــى عمـــر الســـایلوري العلـــوي

  :حیث أن أنواع الكایتینات التي شخصت في هذه الدراسة تعود إلى النطاق الكایتیني

Sphaerochitina sphaerocephala (Chitinozoan biozone ) المثبـت عنـدNestor, 1990 )   

    والــذي أســتعمل( Baltoscandinavian Zone)فــي المنطقــة األســكندنافیة والبلطیقیــة  Laufeld, 1974 )و

          لــــــىفــــــي المقارنــــــة مــــــع  المنــــــاطق األخــــــرى أن هــــــذا النطــــــاق مثبــــــت بعمــــــر أع(Paris, 1996)مــــــن قبــــــل 
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فــي بریطانیــا مــن قبــل( Upper Ludlow )كمــا أنــه مثبــت بعمــر ( Uppermost Ludlow)أي الســایلوري

.(Aldrige et al., 1979; 1981)

ظهـر فـي هـذه الدراسـة مترافقـًا مـع أنـواع Sphaerochitina sphaerocephalaأن الكـایتین النطـاقي

والمقتصـــر   Ancyrochitina ansarviensis  لـــوي كـــالنوع یلوري العألجنـــاس أخـــرى دالـــة علـــى عمـــر الســـا

والمقتصـر تواجـده فـي شـمال قـارة   Ancyrochitina pachydermaتواجده فـي السـایلوري العلـوي فقـط والنـوع

كوندوانا والذي ظهر في هذه الدراسة یدل بشكل واضح على عمر السایلوري العلوي حیث أنه لم یثبت تواجـده 

ایلوري هذا باألضافة إلـى أنـواع األجنـاس األخـرى التـي ظهـرت فـي هـذه الدراسـة والتـي تـدل قبل عمر أعلى الس

:على عمر السایلوري العلوي كالنوعكلها بشكل واضح 

Linochitina hedei, Clathrochitina fritza, Lagenochitina elegans.

( Ludlovian)الســایلوري العلــوي أمــا الســكولیكودونت  التــي ظهــرت لــدینا فــي هــذه الدراســة دلــت علــى عمــر 

  : مثل األنواع 

Arthrogenys spinys, Nereigenys paucislantis.

,Al-Ameri)حیث أعتبر  .( Ludlovian)ن مقتصر على عمر ین النوعیأن مدى هذ(1980

  -:وفیما یأتي مقارنة لحشود هذه الدراسة مع المجامیع المناظرة لها من أماكن مختلفة من العالم

,Cramer )الدراسة التي قام بها  في   لصخور تكوین سان بدرو من شمال غرب أسـبانیا أعطـى عمـر(1967

  -:معتمدا على األنواع الدالة) ایلوري العلوي ـ الدیفوني السفليالس(

  :من األكریتارك

Baltisphaeridium variopinnum, B.variopinnum lisum, Visbysphaera dilatispinosum, 
Geron guerillerus, Ellipsialetes laevigatus.

:من السبورات

Ambitisporites avitus, Emphanisporites annulatus. 

  .في هذه الدراسةمشخصةوكل هذه األنواع كانت 

,Richardson and Lister)الدراسـة التـي أجراهـا فـي  علـى  بعـض مـن حشـود  سـبورات  ( 1969

باالعتمـاد علـى ) السـایلوري العلـوي ـ الـدیفوني السـفلي( ا هـذه الحشـود إلـى عمـر بریطانیا و  جنـوب ویلـز أعـاد

  ظهور األنواع التالیة 

Retusotriletes warringtonii, R. minor, Apiculiretusispora spicula, Ambitisporites avitus, 

A.dilutus, Archaeozonotriletes chulus.

  .راستنا الحالیةوكل هذه األنواع كانت متمثلة في د

,Lister )وفـي الدراسـة التـي قـام بهـا  مـن ) السـایلوري المتوسـط ـ السـایلوري األعلـى(لصـخور(1970

هـــو شـــائع التواجـــد فـــي Cymbosphaeridiumمنطقـــة شربشـــایر فـــي  بریطانیـــا ذكـــر الباحـــث  بـــأن الجـــنس 

ولقـد وجـدنا ،لعلـوي والـدیفوني السـفليایلوري االسایلوري العلوي ولكـن مـداه ال یتعـدى الحـد الفاصـل مـا بـین السـ

  :بأن هذه الدراسة تضمنت أنواع مشتركة مع دراستنا الحالیة وهي
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Cymbosphaeridium bikidum, Filisphaeridium williereae, Gorgonisphaeridium succinum, 
Micrhystridium stellatum, Visbysphaera dilatispinosum.

,Richardson and Ioannides )كـل مـن فـي الدراسـة التـي قـام بهـا للبـالینوالت مـن تكـاوین  (1973

تـم تشخیصـها مـن الدراسـة تانزوفت وأكـاكوس مـن شـمال أفریقیـا بعمـر السـایلوري  ظهـرت األنـواع اآلتیـة والتـي 

  الحالیة

  من األكریتارك

Micrhystridium stellatum, Visbysphaera dilatispinosum, Neoveryhachium carminae, 
Leiofusa bernesgae  L. estrecha , L. bernesgae

  :من السبورات 

Retusotriletes warringtonii, R.minor, Emphanisporites neglectus, Ambitisporites avitus, 
A.dilutus, Archaeozontriletes chulus.

كریتـارك فـي تحدیـد بورات واألأعتمـدوا علـى الكایتینـات والسـ( Aldridge et al., 1979)وفـي دراسـة 

،    ( Ludlovian)یعتبـر دلیـل علـى عمـر Domasia، حیـث اعتبـروا  ظهـور أنـواع الجـنس عمـر السـایلوري 

  ولقد ظهرت أنواع مشتركة مع الدراسة الحالیة

  من األكریتارك

Cymbosphaeridium bikidium, Domasia limaciforme, Visbysphaera dilatispinosum, 
Leoniella craminae.

  من السبورات

Apiculiretusispora specula,  Archaezonotriletes chulus, Ambitisporites dilutus, 
Retusotriletes mino . 

– Al)ومـن دراسـة  Ameri, أعتمـد الباحـث فـي لیبیـا فـيمیس ادغـللطباقیـة الحیاتیـة لحـوض (1980

  :على بدایة ظهور األنواع من السایلوري) الجزء العلوي المتأخر(تحدید

Ambitisporites dilutus, Retusotriletes warringtonii, Archaeozonotriletes chulus, Geron 
guerillerus.

قـة دراسـتنا وممكـن وهناك تشابه كبیر مابین الحشود التي ظهرت في المنطقة المذكورة مع حشـود منط

  تلخیصها بـ 

  من األكریتارك 

Leiosphaeridia laevigata, L. major, Veryhachium trispinosum, Eupoikilofusa  striatifera, 
Micrhystridium stellatum, Onondagella deunffi, Dictyotidium dictyotum, 
Neoveryhachium carminae, Geron guerillerus, Tasmanites aveloni. 

  : من السبورات 

Ambitisporites dilutus, Archaeozonotriletes chulus, Retusotriletes warringtonii.

 )   ولقد ظهرت أیضًا حشود من البالینوالت مشتركة مع بالینوالت السایلوري من الدراسة التي قام بها 

Hill et al.,   ـ شرق لیبیا وهذه األنواع هي لشمال(1985
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Eupoikilofusa  striatifera, Veryhachium trispinosum,Neoveryhachium carminae, 
Dictyotidium dictyotum, Archaeozonotriletes chulus, Ambitisporites dilutus.

,Wicander)درس  حشود األكریتارك من تكوین هاركان من أوكالهوما فـي الوالیـات المتحـدة (1986

  -:األمریكیة حیث  أعتمد على أنواع دالة في تحدید  السایلوري العلوي مثل

Dictyotidium biscutulatum, D.coarctatum

و ذكــر بــأن تواجــد هــذه األنــواع محصــور علــى عمــر الســایلوري األعلــى وتختفــي فــي نهایــة الــدیفوني 

  األسفل وأعتمد في تحدید بدایة الدیفوني على أختفاء انواع األجناس
Cymbosphaeridium, Deflandrastum, Leoniella, Visbysphaera.  

الســایلوري (هــو محصــور التواجــد فــي Hapsidopalla sannemanniiبــأن النــوع ولقــد ذكــر أیضــاً 

  ). العلوي ـ الدیفوني السفلي

  واع أما األن

Veryhachium trispinosum, Veryhachium europaeum 

، هــا فــي دراســته للطباقیــة الحیاتیــةذات مــدى جیولــوجي طویــل وٕانتشــار جغرافــي واســع  ولــم یعتمــد علی

ة فـي دراسـتنا مـع هـذه الدراسـة ، واألنواع المشتركهذه االنواع في دراستنا الحالیةنحن أیضا علىلذلك لم نعتمد

  :هي

Dicyotidium biscutulatum, D. coarcatum, Hapsidopalla sannemannii, Leiofusa 
estreacha,  Veryhachium trispinosum V. europaeum.

,Richardson and Rasul)وفــي الدراســة التــي قــام بهــا الباحثــان  المملكــة لصــخور مــن  (1990

مـع حشـود  الدراسـة ظهـرت تشـابه لحشـود األكریتـارك) بالسـایلوري العلـوي(ا عمرهـا و ویلز والتي حـددالمتحدة

  الحالیة وهي 

Leoniella craminae, Onondagella deunffii, Gorgonisphaeridium succinum, 
Neoveryhachium carminae, Veryhachium trispinosum, Visbysphaera spp., Micrhstridium 
spp.

ذكــروا بـأن الجــزء األســفل مــن الســایلوري (Molyneux  et al., 1996 )فـي الدراســة التــي قــام بهـا 

   Leoniella craminaeعلــى بدایــة ظهــور النــوع باالعتمــادتــم تحدیــده فــي بریطانیــا  ( Ludlow)علــويال

ــــــذي یعتبـــــــر نــــــــوع عـــــــا ــــذا العمــــــــر فقـــــــط، كــــــــذلك ظهـــــــور النــــــــوعالـ ـــــــى هـــ ــــة ظهـــــــوره مقصــــــــور عل   لمي و بدایــــ

Onondagella deunffiiاه یصـل إلـى  عمـر الـدیفوني الذي یظهر أیضًا في نفس العمـر المـذكور  لكـن  مـد

  ، كذلك أعتمدوا في تحدید السایلوري العلوي على ظهور نطاق األسفل

والذي قد ظهر في نماذج هذه الدراسة بوفرة عالیة، ولقد ظهـرت Neoveryhachium carminaeالذروة للنوع 

    :ع دراستنا الحالیة و هيأنواع مشتركة في الدراسة اآلنفة الذكر م

Neoveryhachium carminae, Multiplicisphaeridium neahgae,      Leiofusa algerensis, 
Geron guerillerus, Leoniella craminae, Onondagella deunfii, Deflandrastum spp., 
Visbysphaera spp.
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الســـایلوري (Epoch)ممـــا تقــدم أعــاله یتضــح أن المقطــع المـــدروس مــن تكـــوین عكـــاس یعـــود إلــى حــین

  .Ludfordianالعـلوي وعمر 

  

  البیئـة القدیمـة 

  إن البالینوالت التي ظهرت في هذه الدراسة تشتمل على 

  .ینات واألكریتارك والسكولیكودونتة بالكایتالبالینوالت البحریة والمتمثل.١

  .لسبوراتبالینوالت الیابسة والمتمثلة با.٢

أدلـة علـى بیئـة الترسـیب كـذلك فـإن ضـمن حشـود المدروسة یعطيأن نسب هذه البالینوالت في النماذج 

لقـد اعتمـدنا و .خـر لـه داللـة عـن البعـد عـن الشـاطئالضـحلة والقسـم اآلالبیئــاتاألكریتارك من یعطـي أدلـة على

,Dorning)في تحدید البیئة القدیمة على التقسیم الذي ذكرته  أذ أنها میزت ثـالث مجـامیع مـن حشـود (1981

  :مع زیادة العمق والمسافة من خط الساحل وهذه المجامیع هي ( Shelf)األكریتارك في منطقة الجرف 

  

  .  ( Near shore assemblages )حشود قرب الساحل .١

، وفیه تكـون األكریتـارك الكرویـة نوعًا في النموذج) ١٥–٥(عتدل از بالتنوع القلیل إلى المالذي یمت

ذي الــثالث لواحــق القصــیرة Veryhachiumالجــنس ذات الجــدار الرقیــق هــي الســائدة باإلضــافة إلــى أنــواع 

  .Diexallophasisو  Micrhystridiumوجنسي  

  

  Offshore assemblages)( الحشود البعیدة عن الشاطئ.٢

وال) ٦٠–٢٥( نوعــًا فــي النمــوذج غالبــًا ) ٩٠–١٠( تمتــاز بــالتنوع المتوســط إلــى العــالي  مــن 

  . یوجد نوع من المصنفات هو الغالب

     

  ( Deep water assemblages )حشود المیاه العمیقة .٣

الكرویـة تكـون د األكریتـارك نوعًا في النموذج الواح) ١٥–٢( التي تمتاز بالتنوع القلیل إلى المعتدل 

  ، واألجناس األخرى تظهر بأعداد قلیلة مثل ذات جدار سمیك أملس

Lophosphaeridium, Micrhystridium, Veryhachium.

  ) ١(یة كما هو موضح في الجدول رقمعینة من كل نموذج وحسبت النسبة المئو ٢٠٠ولقد تم حساب 

  .ینة لكل نموذجع٢٠٠ئویة من حساب النسبة الم  :١الجدول 

Palynomorphs    
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  الكایتینات 

  و

  السكولیكودونت

  األكریتارك ذات

  الغشاء

األكریتارك 

المضلعة 

  والطولیة

األكریتارك 

  الكرویة

األكریتارك 

  الشوكیة

  Samples  السبورات

١٣٣٠ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ـ ـ

٠.٨٠.٧٦.٠٧٧.٥١٢.٠٣.٠١٣٣٢

٦.٠٣٩٥.٠٤٨١٣٣٣ـ ـ ـ ـ٢.٠

٣١.٠٣٦.٥٤٤.٠١٣.٥٢.0١٣٦٩

٦.٥٦٧.٥٢٣٠.٥١٣٩٣ـ ـ ـ ـ٢.٥

٩.0٣٩١٨.٥٤.0١٤٤٢ـ ـ ـ ـ١.٥

٢.0١.٥٩.٥٥٤.٥٢٨.٥٢.٥١٥٢٢

٠.٥٤.0١١.٥٤٣٣٣٨.0١٥٢٨

.0١٢.0١٨٣٩٢٨.٥١١.٥١٥٥٣.٥

٣.٥١.٥١٧٣٨٢٥١٥١٥٦٤

٤.٠٢.٥١٠.٥٥٢٢٨٣.٠١٥٦٧

٢.٠٢.٠١٣.٥٦٠٢١.٥١.٠١٥٧٠

٠.٥١.٥٣٠.٥٣٨٢١٨.٥١٥٩١.٥

٠.٥٠.٥١٧.٥٢٦.٠٤٧.٥٨.٠١٦٠٠
  

  

  

  

رب تقــع ضــمن حشــود قــمــن تكــوین عكــاسوقــد تبــین مــن الجــدول المــذكور بــأن النمــاذج المدروســة

ذو اللواحـق القصـیرة  وجـنس Veryhachiumسیادة األكریتـارك الكرویـة وشـیوع أنـواع الجـنس الساحل وذلك ل

Micrhystridium ، باإلضــافة إلــى وجــود الســبورات كمــا أن عــدد االنــواع قلیــل نســبیًا إلــى البیئــات المفتوحــة

  .التي تدل على بیئة قرب الساحل

   ,Archaeozonotriletesأما النباتات التي كانت سائدة فهي نباتات سایلوتیة أنتجـت سـبورات الــ 

Ambitisporitesوهي تمثل بدایة إنتقال النباتات إلى الیابسة.  
  

  

  

  

  

  اإلستنتاجـات

تـــم دراســــة حشـــود األكریتـــارك والكایتینـــات والســـبورات والســـكولیكودونت مـــن تكــــوین عكـــاس فـــي بئــــر .١

KH5/1)  (  لألعمــاق )نوعـًا مـن األكریتـارك ) ٥٤( حیـث تـم تشـخیص . متــراُ ) ١٦٠٠–١٣٣٠

نوعــًا مــن ) ١٦( أجنــاس و ) ٩( نوعــًا مــن الكایتینــات تعــود إلــى ) ١٦(جنســًا و)٢٩( تعــود إلــى 
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) ٤(أنـواع تعـود إلـى ) ٦(أما السكولیكودونت فقد تم تشـخیص . جنساً ) ١٣( السبورات تعود  إلى 

  . أجناس

نتهــا باألعتمـاد علــى الحشــود المشخصــة مــن األكریتــارك والكایتینــات والســبورات والســكولیكودونت ومقار .٢

مع دراسات سابقة في منطقة الشرق األوسط والمناطق المجاورة تم تحدید عمر المقطع المـدروس مـن 

.(Ludlow)بالسایلوري العلوي )KH5/1(تكـوین عكـاس للبئـر 

عكـــاس  تتمثــل أظهــرت الحشــود التــي تــم تشخیصـــها فــي الدراســـة الحـــالیة بــأن البیئـــة القدیمـــة لتكـــوین.٣

.لیةببیئة قـرب ساح
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PLATE – 1
1. Cymbosphaeridium bikidum Lister 1970, 15671, L 1.5/132.2,  Size 87.5 m.

2. C. bikidum Lister 1970, 15671,L 0.8/128.5,Size 87.5m.

3. Hapsidopalla sannemannii (Deunff ) Playford 1977, 16002,L 10.8/120, Size 42.5 m.

4. Leoniella craminae Cramer 1964 ,13931,L 1.5/123.2,Size 87.5m.

5. Leiosphaeridia laevigata Stockmans  & Willierie 1963,16002, L11.5/127.2 ,  Size75 m.

6. L. major (Staplin  ) Downie & Sarjent  1964,15701, L 12/125, Size77.5m.

7. Tasmanites aveloni Somer 1953,15911,R 4.5/120.2,Size72.5 m.

8. Leiofusa  algerensis Cramer 1970, 1442.32, R 9.2/128.5, Size 255m.

9. Leiofusa elenae  Cramer 1964, 1567 1, L 3.4/123.9, Size 225m.

10. L. estrecha  Cramer 1964, 1567 1, R 1.8/119.8, Size175 m.

11. L. estrecha  Cramer 1964, 1553.5 2, L 1.8/133.3, Size 325m.

12. Eupoikilofua  striatifera (Cramer ) Cramer  1970, 1567 2, R 9/120.5, Size 225 m.

13. Deflandrastum Colonnae  Combaz  1962,1570 1, L 0.8/129.2 Size 65m.,      

14. D. millepiedi  Combaz  1962, 1570 1, L 0/125, Size 157.5 m.

15. Domasia limaciforme(Stockmans & Williere) Cramer 1970, 1600 1, R1/134.5,

Size267m.

16. Neoveryhachium carminae Cramer 1964,1600 1, L 4.5/125.5, Size 35 m.

17. Onondagella sanpetrensis Cramer 1966, 1522 1, L 0.2/122, Size 50m.  

18. Onondagella deunffi Cramer 1966, 1600 2, L 10.8/120.5, Size 75 m.

19. Dictyotidium biscutulatum  Kirjanov 1978, 1600 1, L 0.5/129, Size 45 m.

20. D. biscutulatum  Kirjanov 1978, 1393 1, L 1.5/130, Size 42.5 m.

21. Dictyotidium coarctatum ( Kirjanov ) Colbath  1983, 1600 1, L 4/121,  Size 37.5 

m.

22. Ovina desrtica  Cramer & Diez  1977, 1528 1, L 9.7/129, Size 57.5 m.
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PLATE – 2  
1. Ancyrochitina ancyrea (Eisenack ) Laufeld 1971, 15701, L 2.8/121.5, Size130 m.

2. A. ancyrea (Eisenack ) Laufeld 1971, 15671, R 8.2/129.5, Size175 m.

3. A. ansarviensis Laufeld 1974, 15672, R 6.8/125.5, Size155 m.

4. Ancyrochitina longicornis Taugourdeau & Jekhowski 1960,13932, L 3/130.5, Size115 m.

5. Ancyrochitina pachyderma Laufeld 1974, 14421, L 6.7/128.5, Size125 m.                

6. A. pachyderma Laufeld 1974,13931, L 2.8/132, Size107.5 m.

7. Clathrochitina fritza Al-Ameri 1980, 15672, R 0.5/121.5,Size 165m. 

8. C. fritza Al-Ameri 1980,15672, R 5.4/133, Size 142.5 m.

9. Cyathochitina kuckersiana kuckersiana Eisenack 1955, 15701, L 4.8/129, Size 90 m.

10. Gotlandochitina tabernaculifera Laufeld 1974,13931, L 3.5/131.2, Size155 m.

11. Lagenochitina elegans Beju & Danet 1962, 13931, L 0.2/125, Size150 m.      

12. L.elegans Beju & Danet 1962, 13693, L 0.8/127.1, Size 137.5 m.

13. Linochitina hedei Laufeld 1974, 14421, L 2.1/135, Size125m.

14. L.hedei Laufeld 1974,15671,R 1.8/119, Size95 m.

15. L. hedei Laufeld 1974,15701,R 0.2/126.5, Size62.5 m.

16. Plectochitina craminae Cramer 1964, 15672, R 7/125, Size76 m.

17. Plectochitina pseudoagglotinans (Taugourdeau ) Cramer 1964,13931, R 7.8/131.8,

Size105 m.

18. Sphaerochitina acanthifera Eisenack 1955, 15641, L 0.5/132.4, Size 205 m.

19. S.acanthifera Eisenack 1955, 13693, L 0/129.7, Size 210 m.

20. S.acanthifera Eisenack 1955, 15641, L 6/125, Size255 m.

21. Sphaerochitina sphaerocephala (Eisenack)  Eisenack 1955. L 3/120.5, Size117.5 m.
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PLATE – 3

1.Retusotriletes minor Kedo 1963, 16001, R 0/129, Size 40 μm.

2.Retusotriletes warringtonii Richardson and Lister 1969, 13332, R 3.5/125, Size 40 μm.

3.Emphanisporites annulatus McGregor 1961, 15671 , L 5/132.5, Size 57.5 μm.

4.E. neglectus Vigran  1964,16002, L 0.8/130 .5, Size 33.5 μm.

5.Ambitisporites avitus  Hoffmeister 1959, 1553.51, L 1.2/131.7, Size 40  μ m.          

6.Ambitisporites dilutus (Hoffmeister ) Richardson &Lister 1969, 15701,  R 7.5/128, Size  

35.5 μm.

7. Archaeozonotriletes chulus ( Cramer ) Richardson and Lister 1969, 16002, L 11.5/127, Size 

32.5 μm.

8.Leodicites falciformis  ( Staufer ) Taugourdeau 1968, 1591.4.2/13, Size 87.5 μ m.

9.Nereigenys paucislantis Al – Ameri 1980,16000, R2.1/130.5, Size 87.5 μ m.    

10. Arthrogenys spinys  Al- Ameri 1980, 16000, L 4.2/118.5, Size 87.5 μ m.

11. Ildraites cf.howelli Eller 1936 in  Al- Ameri 1980, 1591.51, 1.5/122,  Size 275 μ m.

12. Ildraites howelli Eller 1936, 16002, L 7/131.2, Size 155 μ m.
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