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  الملخص

-Kلفورامنیفیرا الطافیة لتكوین شـیرانش فـي بئـر كركـوك تضمن البحث الحالي دراسة الطباقیة الحیاتیة ل

مـن "نوعـا٢٥علـى المـدى الجیولـوجي ل" متـرا، اعتمـادا) ١٦٦٠-١٥٤٠(بـین األعمـاق . شـمال العـراق306

األحـدثإلـىاألسـفلفي األقدمانطقة حیاتیة وهي من أربعةإلىالفورامنیفیرا الطافیة تم تقسیم تكوین شیرانش 

  :كما یلي

4- Gansserina gansseri Interval Zone ( Part) .                        
3- Globotruncana aegyptiaca   Interval Zone .                                
2-  Globotruncanella havanensis Partial Range Zone.                       
1-  Globotruncanita calcarata Total RangeZone ( Part).

                           

تكوین العراق وخارجه فوجد عمرداخل مضاهاة هذه االنطقة الحیاتیة مع انظمة التنطق لدراساتتمت 

  .المبكرالماسترختي الىالمتأخرالكامبانيبقید الدرسشیرانش في البئر 

  .كركوكبئر، شیرانش، الحیاتیةالطباقیة: الكلمات الدالة
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ABSTRACT

  

Planktonic foraminifera are studied from  Shiranish Formation  in Kirkuk well 
No.(306) , north of Iraq between depth interval( 1540-1660 m). Detailed study of 
the planktonic foraminifera revealed (25) species. The stratigraphic distribution of 
the Planktonic foraminifera recorded in the section permits the recognition of four
zones these are from olderat the:

4- Gansserina gansseri Interval Zone ( Part).                           
3- Globotruncana aegyptiaca   Interval Zone .                                
2-  Globotruncanella havanensis Partial Range Zone.                       
1-  Globotruncanita calcarata Total Range Zone ( Part) .          

      The zones are correlated with other studies inside and outside Iraq .The present 
work indicats that Shiranish Formation is of Late Campanian to Early
Maastrichtion age.
Keywords: Biostratigraphy, Shiranish, Well Kirkuk.
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  مقدمةال

فــي علــىالكریتاســي األالواســعة  االنتشــار ضــمن منكشــفات تعــد تتابعــات تكــوین شــیرانش مــن الترســبات 

,Hensenقـد وصـف التكـوین الول مـرة مـن قبـلل،شـمال العـراق 1940 in Bellen et al., ضـمن )(1959

  .العراقشمال إسالمشیرانش نطاق الطیات العالیة في شمال العراق قرب قریة

من الحجر الجیري والحجر الجیري المارلي الذي یمثل الترسیباألنموذجالتكوین في مقطعه یتألف

  الماسترختي- لبیئة البحریة العمیقة والمفتوحة وبعمر یمتد من الكامباني المتاخرفي ا

.(Bellen et al.,1959)  

فـي تكـوینالشـمال العـراق ،حیـث یصـل سـمك   كركـوكحقـل -٣٠٦Kیقع المقطع قیـد الدراسـة فـي بئـر 

الحجـر الجیـري المـارلي و ویتكون بصورة عامة من تتابعات صخور المـارل االزرق،امتر ١٢٠الدراسة الحالیة

المتعاقبة مع بعضها وبسمك متغیر ،مع وجود عقد الصوان ومعدن البایرات ضمن اعماق متفرقة مـن المقطـع 

مدینــة كركــوك وذلــك حســب المعلومــات الــواردة عــن شــمال شــرق كــم ٨٣یبعــد البئرالمــدروس حــوالي.المــدروس

الیهــا النمــاذج " مــن التكــوین مضــافاالمــأخوذةعــدد النمــاذجحیــث كــان)١الشــكل (كمــا فــي شــركة نفــط الشــمال

حیـث ،) ١٦٧٠-١٥٣٠(األعمـاقبین " نموذجا١٥التماس العلوي والسفلي يالتي تم من خاللها تحدید حد

لتكــوین شـیرانش غیــر األسـفل، الحـد یمــثالن تكـویني كومیتـان وعلیجــي علـى التــوالي) ١٥و١(النمـوذجین إن

  ."تكوین علیجي غیر متوافق ایضامع وكذلك الحد العلوينمع تكوین كومیتا"ایمتوافق طباق
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١٧

  

  

  
  

  .المقطع قید الدراسةموقعیوضح:١شكل ال

  

  الطباقیة الحیاتیة
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علــى التوزیــع الطبــاقي لحشــود الفــورامنیفیرا الطافیــة تــم تقســیم تكــوین شــیرانش فــي منطقــة الدراســة " اعتمــادا     

تم مضاهاة االنطقة الحالیة مع االنطقة المشخصة داخل .)٢الشكل (ما في حیاتیة كطباقیةانطقهاربعةالى

الكامبـاني المتـاخر قع ضمناالولى تالثالثةاالنطقةأنن یتب،)٤الشكل (و)٣الشكل (وخارج القطر كما في 

ن نطقــة مــوصــف االیـأتيا وفیمــالمبكــرالماســترختي -المتـأخرالكامبــاني یقــع ضــمنالنطــاق الرابـع فـي حــین 

  :األحدثى الاألقدم

  

١-Globotruncanita calcarata Total Range Zone (Part) (Biozone CF10)

  :تعریف النطاق

Globotruncanitaوع الدالنمن نطاق المدى الكلي لل" یمثل جزءا calcarata (Cushman).  

  :عمر النطاق

.اسفل الكامباني المتأخر

  :حدود النطاق

أمـا،بین تكویني كومیتان وشرانشعدم التوافقبداللةبالدراسة الحالیة ممثلالحد األسفل للنطاق غیر 

  للنطاق فیتمثل باختفاء النوع الدال للنطاقاألعلىالحد 

calcarata (Cushman) .                                                Globotruncanita  

  :سمك النطاق

.متر١٦٦٠–١٦٣٠عماقاألبین ) "مترا٣٠(یبلغ سمك النطاق 

  :المالحظات

Globotruncanaاعتمـد فـي الدراسـة الحالیـة اول ظهـور للنـوع  calcarata (Cushman) لتثبیـت

  :دراسات عدیدة منهاانسجاما مع والكامباني المتاخر–الحد الفاصل بین الكامباني االوسط 

Gradstein et al., 2004 and EL-Sabbagh et al., 2004 and Sari and Ozer, 2002.
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                             المدى الجیولوجي واالنطقة الحیاتیة للفورامنیفرا الطافیة لتكوین شرلنش في بئر:٢الشكل      

  .٣٠٦كركوك
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  .دراسات داخل القطرالفورامنیفرا الطافیة مع االنطقة المحددة فيةانطقمضاهاة:٣الشكل        
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  .الفورامنیفرا الطافیة مع االنطقة المحددة في دراسات خارج القطرةانطقمضاهاة:٤الشكل
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:الحشود الحیاتیة ضمن النطاق هي 

Globotruncanita stuarti (de Lapparent), Globotruncana arca (Cushman),

Globotruncana bulloides Vogler, Globotruncana lapparenti Brotzen, 
Globotruncanita stuartiformis (Dalbeiz).

  :المضاهاة وتحدید العمر

Globotruncanitaیضـاهي نطـاق المـدى الكلـي للنـوع  calcarata (Cushman) الحـالي نطـاق

Globotruncanita calcarataالمسـجل مـن قبـل)Gradstein et al., الكامبـاني أسـفلبعمـر )2004

ــــــــة المماالمتاخر ـــــــــ ـــــــــ ـــــــــ ـــــــــــافئ االنطقـ ـــــــــ ـــــــــ ــــــــــا یكـــــــ ـــــــــ ـــــــــ ـــــــــل،كمــــــــ ـــــــــ ـــــــــ ــــــــــن قبـــــــــ ـــــــــ ـــــــــ ـــــددة مــــــــ ـــــــــ ـــــــــ ـــــــــ ـــــــــــة والمحــــ ـــــــــ ـــــــــ   ثلـــــــ

EL-Sabbagh et al., 2004);(Sari and Ozer, 2002 والكامبانیان المتـاخر فـي مصـرأسفلبعمر

.وبذا فان عمر النطاق الحالي هو اسفل الكامبانیان المتاخر. تركیا على التوالي

Globotruncanaمحلیا فان هذا النطاق یضاهي الجزء األعلـى مـن النطـاق الثـانوي  calcarata-

elevata-aegyptiaca المشخص من قبلKassab, 1979) (ویضـاهي الجـزء األعلـى مـن . شمال العـراق

Globotruncanaنطاق  rosetta الموصوف من قبـلHammoudi, 2000)(كـذلك فانـه . شـمال العـراق

Globotruncanaمكـــافئ للنطـــاق  calcarata المســـجل مـــن قبـــلAl-Omari et al., 2005)  

Al-Mutwali and)و  Al-Juboury, 2005شمال غرب العراق.  

  

٢- Globotruncanella havanensis Partial Range Zone(Biozone CF9):

  :تعریف النطاق

Globotruncanellaنطاق مدى جزئي للنوع  havanensis (Voorwijik).  

  :عمر النطاق

.وسط الكامباني المتأخر      

  :حدود النطاق

Globotruncanitaنـوع یمثل اختفاء ال calcarata (Cushman) الحـد األسـفل لهـذا النطـاق، بینمـا

Globotruncanaیشكل أول ظهور للنوع  aegyptiaca Nakkadyالحد األعلى للنطاق.  

  :سمك النطاق

  .متر 1630-1600بین االعماق) مترا(30یبلغ سمك النطاق      

  

:المالحظات

  :طاق هيالحشود الحیاتیة ضمن هذا الن



  ـ منطقة كركوك ـ شمال العراق) K_  (306الطباقیة الحیاتیة لتكوین شیرانش في بئر كركوك

  

  

٢٣

Globotruncana falsostuarti Sigal, , Pseudoguembelina palpebra Brӧnnimann and
Brown, Pseudotextularia elegans (Rzehak) Globotruncanita stuartiformis
(Dalbiez).

  :المضاهاة وتحدید العمر

Globotruncanellaان نطاق  havanensisئ النطاق المماثل لـه المحدد في الدراسة الحالیة یكاف

,.Gradstein et al(والمحـدد مـن قبـل  فـي مصـر بعمـر وسـط )EL-Sabbagh et al., 2004و 2004

Globotruncanaكمــا یضــاهي النطــاق الحــالي نطــاق . الكامبانیــان المتــاخر subcarinata المســجل مــن

,.Li et alقبـل  ن عمـر النطـاق الحـالي هـو وبـذلك فـا. فـي تـونس بعمـر وسـط الكامبانیـان المتـاخر)(1999

  .وسط الكامبانیان المتاخر

Globotruncanellaفي العراق فان نطاق  havanenesis الموصـوف حالیـا یضـاهي أیضـا الجـزء

Globotruncanellaالسـفلي مـن النطـاق   havanensisالمسـجل مـن قبـل)(Hammoudi,2000 شـمال

المحـدد مـن Globotruncanella havanensis-Rosita fornicataویكـافئ هـذا النطـاق نطـاق . العـراق

شـــمال غـــرب العـــراق، وأیضـــا مكـــافئ للنطـــاق Al-Mutwali and Al-Juboury, 2005)(قبـــل 

Globotruncanella havanensisالمشــخص مــن قبــل)(Al-Omari et al., شــمال غــرب 2005

  .العراق

٣- Globotruncana aegyptiaca Interval Zone(Biozone CF8a an 8b):

  :تعریف النطاق

Globotruncana aegyptiacaنطـاق فاصــل ممثــل بالمــدى الطبـاقي للنــوع  Nakkady الســابق

Gansserinaلظهور النوع  gansseri (Bolli).  

  :عمر النطاق

  .أعلى الكامباني المتأخر       

  :حدود النطاق

Globotruncanaیمثــل أول ظهــور للنــوع  aegyptiaca Nakkadyهــذا النطــاق، الحــد األســفل ل

Gansserinaبینما یمثل أول ظهور للنوع  gansseri (Bolli)الحد األعلى للنطاق.  

  :سمك النطاق

.متر)١٦٠٠-١٥٩٠(بین االعماق)مترا(10یبلغ سمك النطاق        

  :المالحظات

:سجل ضمن هذا النطاق بدایات ظهور العدید من الفورامنیفرا الطافیة ومنها
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Globotruncanella petaloidea (Gandolfi), Rugoglobigerina hexacamerata
Brö nnimann, Heterohelix striata (Ehrenberg) Globotruncanita stuartiformis
(Dalbiez).

  :اختفاء النوعوضمن هذا النطاق 

Globotruncana lapparenti Brotzen

  :ألنواع اآلتیةاكما سجلت ضمن هذا النطاق

Globotruncana arca (Cushman), Globotruncana linneiana (d’Orbigny), 
Globotruncana mariei Banner and Blow, Globotruncana rosetta (Carsey)
Heterohelix globulosa (Ehrenberg), Heterohelix pulchra((Brotzen),                
Pseudotextularia elegans (Rzehak).

  

  :د العمرالمضاهاة وتحدی

Globotruncanaان نطــاق  aegyptiaca كمــا هــو محــدد فــي الدراســة الحالیــة یضــاهي النطــاق

,.Gradstein et al)(المماثل له والموصوف من قبل كـذلك یكـافئ . بعمر اعلى الكامبانیـان المتـاخر2004

Globotruncanaالنطـــاق الحـــالي نطـــاقي  agyptiacaوRugoglobigerina hexacamerata

,.Li et alالموصوفین من قبل  ,.El-Sabbagh et alفي تونس و)(1999 في مصر بعمر اعلى )(2004

  .وبذلك فان عمر النطاق الحالي هو اعلى الكامبانیان المتاخر. الكامبانیان المتاخر

Globotruncanellaفــان النطــاق الموصــوف حالیــا یضــاهي الجــزء العلــوي مــن النطــاق ، محلیــا

havanensisلموصـــوف مــــن قبــــل ا)(Hammoudi, 2000كــــذلك فانــــه یكــــافئ النطــــاق . شــــمال العــــراق

Globotruncana aegyptiaca لكـــــل مـــــن;(Al-Mutwali and Al-Juboury, 2005  

(Al-Omari et al., Globotruncanaویضـاهي النطـاق .العـراقشـمال غـرب2005 aegyptiaca

  .شرق العراقشمال Sharbazheri, 2010)(الموصوف من قبل 

٤- Gansserina gansseri Interval Zone ( Part) (Biozone CF6 and CF7):

  :تعریف النطاق

Gansserina gansseriللنوع فاصل یتمثل بالمدى الطباقينطاق  (Bolli) السابق لظهور

  . Abathomphalus mayaroensis (Bolli)النوع

  :عمر النطاق

  .استرختي المبكرالم–أعلى الكامباني المتأخر 

  



  ـ منطقة كركوك ـ شمال العراق) K_  (306الطباقیة الحیاتیة لتكوین شیرانش في بئر كركوك

  

  

٢٥

  :حدود النطاق

Gansserinaیمثــل أول ظهــور للنــوع  gansseri (Bolli) ،امــا الحــد الحــد األســفل لهــذا النطــاق

وهو یتمثـل عدم التوافقالحالیة حیث ان الجزء العلوي للنطاق مفقود بداللةفي الدراسةممثلالعلوي فهو غیر 

  . Abathomphalus mayaroensis (Bolli)عادة بظهور  النوع

  :سمك النطاق

1590)١٥٤٠(بین االعماق) مترا٥ (0یبلغ سمك النطاق         .متر-

  :المالحظات

:األنواعیضم النطاق الحالي بدایات ظهور بعض 

Abathomphalus intermedius (Bolli), Globotruncana dupeublei Caron.
Contusotruncana fornicata (Cushman)

  :النواع االتیةاهذا النطاق سجل ضمن 

Rugoglobigerina scotti (Brö nnimann) Globotruncana mariei Banner and Blow, 
Globotruncanita stuarti (de Lapparent), Globotruncanita stuartiformis (Dalbiez)
Heterohelix globulosa (Ehrenberg), Heterohelix pulchra (Brotzen), Heterohelix 
striata (Ehrenberg), Pseudotextularia elegans (Rzehak)

  :المضاهاة وتحدید العمر

Brö(وصف هذا النطاق ألول مرة من قبل  nnimann, 1952(ان نطاق . في ترینیداد

Gansserina gansseriقین المحدد في الدراسة الحالیة یكافئ النطاGansserina gansseriو

Contusotruncana contusaمن قبل ینالمسجلLi et al., 1999)(لنطاقایكافئو ،في تونس

Gansserina gansseriوالجزء السفلي لنطاقRacemiguembelina fructicosaمن قبلینوالمسجل

Gradstein et al., ویضاهي النطاق الحالي . الماسترختیان المبكر–بعمر اعلى الكامبانیان المتاخر 2004

Gansserinaنطاق  gansseriنطاق وRugoglobigerina scottiالموصوفین من قبل  

.(El-Sabbagh et al., Gansserina gansseri،ویكافىء النطاق الحالي النطاق في مصر(2004

Sari)(قبل المشخص من and Ozer,   . في تركیا2002

 Globotruncanaفــــان النطــــاق الحــــالي یضــــاهي الجــــزء األســــفل مــــن النطــــاق الثــــانوي ، "محلیــــا

gansseri bahijae-Gublerina cuvilleriالمســـجل مـــن قبـــل)(Kassab, 1979شـــمال العـــراق،  

Gansserinaلنطــاقالجــزء العلـويیضـاهيو gansseriمــن قبــلالمشـخص( Hammoudi, 2000)

ــــــمال العــــــــــراق ـــــذلك النطــــــــــاق، شــــ ـــــــافىء كـــــ Gansserinaویكـــ gansseriالموصــــــــــوف مــــــــــن قبــــــــــل  

(Al-Mutwali and Al-Juboury, 2005)ویكـــافئ النطـــاق الحـــالي النطـــاقین . شـــمال غـــرب العـــراق
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Gansserina gansseriوContusotruncana contusa ـــــــــل ـــــن قبــ   الموصـــــــــــوفین مــــــ

)Sharbazheri, 2010(شمال شرق العراق.  

  

  

  االستنتاجات

" مغطیـــا"صـــخریا" موذجـــان) ١٣(لــــتـــم فـــي الدراســـة الحالیـــة دراســـة الطباقیـــة الحیاتیـــة للفـــورامنیفیرا الطافیـــة       

)٩(عائدة الىنوعا)٢٥(كركوك ،حیث تم تشخیص حقل الواقع ضمن ٣٠٦تكوین شرانش في بئر كركوك 

فـي (وقـد تـم تشـخیص اربعـة انطقـة طباقیـة حیاتیـة فـي التكـوین هـي مـن االقـدم الطافیـةالفورامنیفیرامـن جناس ا

  .)االسفل

4- Gansserina gansseri Interval Zone ( Part)                         
3- Globotruncana aegyptiaca   Interval Zone                                 
2-  Globotruncanella havanensis Partial Range Zone                       
1- lobotruncana calcarata Total Range Zone ( Part)                         

الى ماتقدم، واعتمادا على انطقة الفورامنیفرا الطافیة المسجلة ضمن الدراسة الحالیة فان الستنادوبا

  .المبكرالماسترختي-المتاخرعمر تكوین شیرانش یمتد من الكامباني 

  

  شكر و تقدیر

ألثـرااتقدم بالشكر الجزیل الى االستاذ الدكتور طارق صالح عباوي لمالحظاته القیمة التي كـان لهـا 

فــي انجــاز البحــث ،كــذلك اتقــدم بالشــكر الــى الــدكتور عمــر احمــد البــدراني وذلــك لمســاعداتهانضــاجالبــالغ فــي 

نفــط الشــمال التــي زودتنــي بالنمــاذج الخاصــة بالدراســة الحالیــة البحــث والیفــوتني ان اتقــدم بالشــكر الــى شــركة

  .فاضل عباساألستاذواخص بالذكر 
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  اللوحات

1: Globotruncanita calcarata (Cushman). Spiral side. Sample No.2

٢: Globotruncanella havanensis (Voorwijik). Spiral side. Sample No.6

3: Globotruncana aegypyiaca Nakkady.Umbilical side. Sample No. 9

٤: Gansserina gansseri (Bolli). Umbilical side. Sample No. 13.
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5: Globotruncanita stuarti (deLapparent). Spiral side. Sample No. 6.

6: Contusotruncana fornicata (Plummer). Umbilical side. Sample No.13

7: Globotruncana rosetta (Carsey). Umbilical side. Sample No. 12.

  


