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  الملخص

- ٦٢٠(شمال العراق بین األعماق ) ١(فیة من تكوین شیرانش في بئر مخمور درست الفورامینفرا الطا

  :وشخصت ثالثة أنطقة طباقیة حیاتیة في التكوین هي. م)٦٥٧

1. Globotruncana elevata- Rosita fornicata Zone. 
2. Globotruncana aegyptiaca Zone.
3. Gansserina gansseri Zone.

في البئر المذكور عمر دراسات سابقة داخل القطر وخارجه وحدد قورنت نتائج الدراسة الحالیة مع

  . المتأخر الى الماسترختیان المبكرمن الكامبانیان شیرانش تكوین 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

Planktonic Foraminiferal Biostratigrapy of Shiranish Formation in 
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ABSTRACT
Planktonic foraminifera is studied from Shiranish Formation in Makhmur 

well No. (1), North Iraq between the depth interval (657-620) m. Three 
biostratigraphy Zones are recognized in these formation:

1. Globotruncanita elevata–Rosita fornicata Zone. 
2. Globotruncana aegyptiaca Zone.
3. Gansserina gansseri Zone. 
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The results of this study are compared with the work of others inside and 
outside Iraq. The age of the Shiranish Formation in the said well is Late 
Companian to Early Maastrichtian.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ

  المقدمة

,.Henson, 1940, In: Bellen et al)وصف هذا التكوین ألول مرة من قبل  اق في نط(1959

الطیات العالیة في شمال العراق قرب قریة شیرانش إسالم شمال شرق زاخو یتألف التكوین من المارل والحجر 

الجیري المارلي التي تمثل الترسیب في البیئات البحریة العمیقة المفتوحة وبعمر یمتد من الكامبانیان المتأخر 

,Buday)عمر الماسترختیانإلى دراسة الطباقیة الحیاتیة إلىلي ألول مرة یتطرق البحث الحا. (1980

الذي یقع في حقل مخمور النفطي في منطقة ) ١(للفورامنیفرا الطافیة في تكوین شیرانش في بئر مخمور 

حیث كانت عدد النماذج ). ١الشكل (كم جنوب شرق مدینة الموصل كما في١٥٠مخمور التي تبعد 

  بین االعماقنموذجًا بشكل فتات صخري محصورة١٨المدروسة 

حسب المعلومات المأخوذة من شركة نفط الشمال یمثالن ١٨و١حیث إن النموذجین .م) 657-620(

  یتألف التكوین في البئر المذكور اعاله من تعاقب من. تكویني الهارثة وجدالة على التوالي

  ین هارثة المارل والحجر الجیري المارلي والحجر الجیري الطیني، الحدود السفلى له مع تكو 

  تكوین(Kassab, 1973)درس . الحدود العلیا مع تكوین جدالة فغیر متوافقةأمامتوافقة 

  (Kassab et al., 1986)شیرانش في مقطعه النموذجي وحدد عمرُه بالماسترختیان، كما درس 

وسط ، كما األإلىشمال غرب العراق وحددا عمرُه بالماسترختیان المبكر ) ١(هذا التكوین في بئر ساسان 

,Ghafor(درس    منطقة سنجار، شمال غرب العراق١- تكوین شیرانش في بئر حجر )1988

تكوین شیرانش في منطقة هجران Bakkal et al., 1993)(الماسترختیان، كما درسبأعلىوحدد عمره 

  كذلك درس . المتأخرإلىاألوسطشمال شرق العراق وحدد عمره من الماسترختیان 

(Al–Mutwali, عمرُه من الكامبانیان شمال شرق العراق وحدد) ١(بئر خشاب تكوین شیرانش في(1996

هذا التكوین في بئر (Hammoudi, 2000)المتأخر الى أسفل الماسترختیان المتأخر ، كذلك درست 

  كل مندرس كما . أخر الى الماسترختیان المتوسط المتعمره بالكامبانیانتوحدد) ١٣(مخمور 

(AL-Jubouri, 2002 and Al–Mutwali) , ( Al–Jubouri 2005) تكوین شیرانش في منطقة

  ،سنجار شمال غرب العراق وحددوا عمرُه من الكامبانیان المتأخر الى الماسترختیان المتأخر

  تكوین شیرانش في منطقة سماكول شمال شرق العراق وحدد عمره من(Sharbazheri, 2007)ودرس 
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تكوین شیرانش (Sharbazheri, 2008)متأخر الى الماسترختیان المبكر، كذلك درس الكامبانیان ال

  . في منطقة السلیمانیة شمال شرق العراق وحدد عمره بالماسترختیان المبكر الى الماسترختیان المتأخر

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  الطباقیة الحیاتیة 

امنیفرا الطافیة تم تقسیم تكوین شیرانش اعتمادًا على التوزیع الطباقي واالنتشار النسبي لحشود الفور 

تم مضاهاة األنطقة الحالیة مع األنطقة ). 2الشكل (في منطقة الدراسة الى ثالثة انطقة حیاتیة كما في

تبین أن النطاق األول والثاني ). ٣الشكل (المشخصة من قبل الدراسات السابقة داخل وخارج القطر كما في 

ر في حین النطاق األخیر یقع ضمن الكامبانیان المتأخر الى الماسترختیان یقعان ضمن الكامبانیان المتأخ

  : وفیما یأتي وصف األنطقة من األقدم الى األحدث . المبكر

1. Globotruncanita elevata–Rosita fornicata concurrent range Zone.

  . لى النطاقللنوعین الدالین عConcurrent range Zoneنطاق مدى متداخل : تعریف النطاق

یبدأ هذا النطاق مع ظهور كال النوعین الدالین على النطاق وینتهي هذا النطاق بالظهور : حدود النطاق

Globotruncana aegyptiacaاألول للنوع  Nakkady .

  . Late Campanianالكامبانیان المتأخر : عمر النطاق

  . م (642–657)م بین األعماق (15)هذا النطاق بسمك : سمك النطاق

  . یعد هذا النطاق أقدم نطاق حیاتي تم تمیزُه في تتابعات المقطع قید الدراسة : المناقشة

Makhmur Well

       )1( 

Makhmur  
well No. (1)

خارطة منطقة الدراسة1:شكل ال

Km



22  عبد هللا سلطان شهاب الحدیدي

  : الحشود الحیاتیة الممیزة لهذا النطاق هي أهم

Globotruncana bulloides (Vogler), Glt. ventricosa White, Glt. mariei Banner and
Blow, Glt. Rosetta (Carsey), Glt. orientalis El–Nagger, Glt. lapparenti Bolli, R. 
patelliformis (Gandolfi), R. plummerae (Gandolfi), Rugoglobigerina macrocephala
(Bronnimann), Archaeoglobigerina cretacea (d’Orbigny). 

Glt. calcarataیضاهي النطـاق الحـالي األنطقـة :المضاهاة Zoneل الموصـوف مـن قبـ(Bolli, 1966)

 ,Caron)الموصوفة من قبل Glt. Calcarata Zoneوالتي تمثل الكامبانیان المتأخر ، كما یكافئ النطاق 

1985 and Robaszunski et al., ـــــان المتــــــأخر(1984 .والــــــذي یمثــــــل الكامبانیـ

ــــــــــاق  ـــــــــ ـــــــــ ـــــــــــاهي النطــــــ ـــــــــ ـــــــــ ــــــــــالي یضـــــ ـــــــــ ـــــــــ ـــــــاق الحــــــ ـــــــــ ـــــــــ ــــــــــان النطـــــــــ ـــــــــ ـــــــــ ـــــــــراق فــــــ ـــــــــ ـــــــــ ـــــــي العـــــــ ـــــــــ ـــــــــ ــــــــا فـــــــــ ـــــــــ ـــــــــ   أمــــــــ

Gltn. Stuartforms, Gltn. elevata, R. fornicata المشـخص مـن قبـل(Al–Mutwali, 1996)

–Al)الموصـــوف مـــن قبـــل Glt. calcarataوالـــذي یمثـــل الكامبانیـــان المتـــأخر، كـــذلك یضـــاهي النطـــاق 

Mutwali and Al–Jubouri, 2005) والــــــــذي یمثــــــــل الكامبانیــــــــان المتــــــــأخر كمــــــــا فــــــــي  

  . 3)الشكل (

2. Globotruncana aegyptiaca Interval Zone. 

  Globotruncana aegyptiacaنطاق فاصل للنوع : عریف النطاقت

ـــــــدال:حــــــــــــــدود النطــــــــــــــاق ـــــــ ـــــــــــوع ال ـــــــــــور للنـــ ــــــــــــأول ظهـــ ـــــالي بــ ـــــــاق الحـــــــــ ــــــــفل للنطـــــــ ـــــــد األســــــ ــــدد الحـــــــ ـــــــــ   حـ

Globotruncana aegyptiaca ــــــــد األعلــــــــــى تمثــــــــــل بــــــــــأول ظهــــــــــور للنــــــــــوع ـــــــا الحــ ، بینمـــ

Gansserina gansseri .  

Late Campanianالكامبانیان المتاخر : عمر النطاق

  م  (627-642)م بین األعماق (15)سمك النطاق : سمك النطاق

یمتاز هذا النطاق بوفرة عالیة لمجامیع الفورامنیفرا وأهم الحشود الحیاتیة المشخصة في هذا النطاق : المناقشة

  : هي 

Globotruncana bulloides (Vogler), Globigerinelloides subcarinata Bronnimann, 
Rugoglobigerina macrocephala (Plummer), Rgl. rugosa (Plummer), Rosita 
fornicata (Plummer), Globotruncanita petteris (Gandolfi), Gln. elevata (Brotzen), 
Glt. lapparenti Bolli, Glt. orientalis El–Nagger, Glt. rosetta (Carsey), Glt. mariei
Banner and Blow, Glt. ventricosa White. 

الموصوف من قبلGlt. lapparenti tricarinataیضاهي النطاق الحالي من النطاق : المضاهاة

(Bolli, 1966)ینكذلك یضاهي النطاق. والذي یمثل الكامبانیان التأخر  

Glt. aegyptiaca Zone, Glnt.havanenis Zoneالمشخص من قبل  
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(Caron, 1985 and Robaszynski, et al., 1984) ما في العراق أ.یمثل الكامبانیان المتأخروالذي

الذي یمثل (Al-Mutwali, 1996)الموصوف من قبل Glt. aegyptiacaالنطاق یضاهي النطاق الحالي

-AL)الموصوف من قبلGlt. aegyptiaca-Rosita fornicata  یضاهي النطاقكما الكامبانیان المتأخر، 

Mutwali and AL-Jubouri, 2005)والذي یمثل الكامبانیان المتأخر، كذلك یضاهي النطاق

Glt. aegyptiacaالمشخص من قبل)Sharbazheri, 2008( ثل الكامبانیان المتأخر كما في یموالذي

  .)٣الشكل(

3. Gansserina gansseri Interval  Zone (part): 

  . Gansserina gansseriللنوع الدال فاصلنطاق : تعریف النطاق

كما حدد الحد Gansserina gansseriحدد الحد االسفل للنطاق بأول ظهور للنوع الدال : دود النطاقح

  .الدالة على النطاقاألنواعللنطاق باختفاء األعلى

  Late Campanian -Early Maastrichtianالماسترختیان المبكرالكامبانیان المتاخر الى : عمر النطاق

  ). 620–627(م بین األعماق )7.0(سمك النطاق : سمك النطاق

  . یمثل هذا النطاق األخیر في المقطع قید الدراسة: المناقشة

  : أهم الحشود الحیاتیة الممیزة لهذا النطاق هي 

G. widenmayeri(Gandolfi), Rugoglobigerina macrocephala Bronnimann, Rosita 
contusa (Cushman), R. fornicata (Plummer), Globotruncanita pettersi (Gandolfi), 
Globotruncana duwi Nakkay, Glt. aegyptiaca Nakkay, Glt. lapparenti Bolli, Glt. 
orientalis El Naggar, Glt. rosetta (Carsey), Glt. mariei Banner and Blow.

)Bolli.,1966(الموصوف من قبل Glt.gansseriیضاهي النطاق الحالي النطاق : المضاهاة

Gansserinagansseriالنطاق أیضاوالذي یمثل الماسترختیان المبكر، كذلك یكافئ 

,.Caron,1985 and Robaszynski et al(المشخص من قبل  والذي یمثل الماسترختیان ) 1984

.Gltفي العراق فان النطاق الحالي یضاهي النطاق الثانوي أما. المبكر Gansseri gansseri ف الموصو

Bakkal et(من قبل al., 1993 ( ،والذي یمثل الماسترختیان المبكر

الموصوف من قبلGansserina gansseriكذلك یضاهي النطاق

)AL-Mutwali, 1996, AL- Mutwali and Al – Jubouri, والذي یمثل الماسترختیان )  2005

Gansserinaاألنطقةالمبكر ، كما یكافئ  gansseri Zone ،Contusotruncana contusa Zone

،Pseudotextularia intermedia Zoneمن قبل ةالموصوفSharbazheri, والذي یمثل 2008

  ).٣الشكل (لماسترختیان المبكر كما في ا
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Glt. aegyptiaca

Rosita patelliforms

Gansserina widenmayeri
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یفرا الطافیة مع األنطقة المحددة في دراسات داخل وخارج القطرمنمعناهاة انطقه الفورا: ٣جدول 
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  االستنتاجات

. أجناس) ٧(نوعًا من الفورامنیفرا الطافیة والتابعة الى ) ٢٠(تم تشخیص . ١

بناءا على طبیعة التوزیع الطباقي واالنتشار النسبي للفورامنیفرا الطافیة لتكوین شیرانش في بئر مخمور . ٢

  : تم تقسیم المقطع قید الدراسة الى األنطقة اآلتیة ) ١(

1. Globotruncanita elevata–Rosita fornicata Zone.
2. Globotruncana aegyptiaca Zone. 
3. Gansserina gansseri Zone. 

نطقة الموصوفة داخل وخارج القطر تم تحدید عمر تكوین شیرانش في نطقة الحالیة مع األمن مضاهاة األ. ٣

  . الدراسة الحالیة من الكامبانیان المتأخر الى الماسترختیان المبكر
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28  عبد هللا سلطان شهاب الحدیدي

   Gansserina gansseri           Gansserina gansseri               Rosita fornicata

  Globotruncana mariei         Globotrancana orientalis Globotrancana aegyptiaca 

  Globotruncana lapparenti     Globotrancana contusa       Globotrancana bulloides

     Globotruncana elevata            Rosita patelliformis


