
 ----1041 ،48 - 33،  ص 4،  العدد 41المجمة العراقية الوطنية لعموم األرض، المجمد   -----

33 

 والبيئة القديمة لتكوين بطمة في بئر الطباقية البالينولوجية وتحديد العمر
 شمال العراق 1-قند
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 الممخص
 (2910-3100)بعمق  (K1-K8)ىي  (Kand-1) 4-بئر قند من( نماذج 5الدراسة ) ىذه شممت

 .( لمشروع أنواع جديدة0( جنسا منيا )11( نوعا من السبورمورف تعود إلى )03وأعطت ىذه النماذج ). متراً 
حيث تميزت الحشود بسيادة  (Norian)بداللتيا عمى عمر التراياسي األعمى  4ـ-وقد امتازت حشود بئر قند

 تنوع عاٍل:حبوب المقاح ثنائية الجناح غير المخططة بوفرة و 
Alisporites  australis, A.  dunrobinensis, A.  warepanus, Falcisporites  

tecovasensis, Pityosporites  scaurus, Protodiploxypinus  acutus, 

P.  americus, Samaropollenites  speciosus. 

       

أحاديــــة الجنــــاح  وب المقــــاحنائيــــة الجنــــاح المخططـــة كــــذلك ظيــــور حبــــمـــع بعــــض أنــــواع حبــــوب لقــــاح ث
(Vesicate sporomorphs) :مثل 

  Patinasporites densus Vallasporites ignacii, Enzonalasporites vigens.  
 (K3-K1)فيمكن القول أنيا كانت في النماذج المحصورة بين  4 -أما بيئة الترسيب في بئر قند

األكريتارك وبطانة لسبورات وطحالب المياه العذبة و اوقمة يادة حبوب المقاح أحادية الجناح متميزة بس
ونية ذات مموحة عالية نسبيا تتغذى بمياه عذبة قميمة تنقل إلييا الطحالب.  غالفورامنيفيرا وىذا يدل عمى بيئة ال

فإن حشودىا تدل عمى حدوث تقدم بحري وتعمق في البيئة الترسيبية  (K8-K4)أما النماذج المحصورة بين 
ونية  غيادة حبوب لقاح ثنائية الجناح. عموما البيئة الترسيبية لممقطع المدروس  بيئة الوذلك من س

(Lagoonal environment)  ذات مموحة عالية نسبيا  مع وجود تغذية ضعيفة لألنيار بشكل متقطع
 .(Inner shelf)تعقبيا بيئة بحرية ساحمية 

  ، العراق.4بئر قند ـــــ ، تكوين بطمةيئة القديمة،  ،  البالطباقية البالينولوجية الكممات المفتاحية: 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ



 ياسر حسن قدو  وعامر داؤد نادر  
 

01 

Palynostratigraphy, Age determination and Paleoecology of Butmah 

Formation in borehole Kand-1 Northern Iraq 

 

 

Amer D. Nader                                     Yasser H. Kddo 

             Department of Geology                       Department of Geology  
                  College of Science                                    College of Science                   

                University of Mosul                                   University of Mosul       

 

ABSTRACT 

Eight samples (K1-K8) from borehole Kand-1 covering (190) meters thick 

stratigraphic section were palynologically studied. They yield (36) species of 

sporomorphs belonging to (24) genera, three species were expected to be new. The 

miospore species recoved in this study indicate late Triassic age (Norian) and 

characterized by the dominance of many species of bisaccate non-striate pollen 

such as: 

 Alisporites  australis, A.  dunrobinensis,  

warepanus, Falcisporites  tecovasensis, Pityosporites  scaurus, 

Protodiploxypinus  acutus,  P.  americus, Samaropollenites  speciosus. 

In addition to monosaccate (Vesicate sporomorphs) represented by: 

Patinasporites densus, Vallasporites ignacii, Enzonalasporites vigens.  
The dominance of monosaccate pollen grains and the presence of the 

acritarchs, foraminiferal lining (acid-resistant inner coat) and fresh water algae in 

the lower part of stratigaphic section (K1-K3) indicate deposition in lagoonal 

environment with relatively high salinity and little supplies of fresh water.  The 

increase of bisaccate pollen grains in the upper part of the sections (K4-K8) 

indicate deposition in relatively deeper environments (Inner shelf environment). 

Key Word: Palynostratigraphy, Age determination, Butmah Formation, Kand-1, 

Iraq. 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 المقدمة
( كــم 00د منطقــة الدراســة )العــراق وتبعــ يفــي منطقــة جبــل قنــد الــذي يقــع شــمال شــرق  4-حفــر بئــر قنــد

 .  (4شكل ال) مدينة الموصل يشمال
النماذج أما ، رقاً ش"43º 01' 37 )  (وخط طول شمااًل ("36º 39' 53) خط عرض  أحداثيات البئر:

 ( مترا والتـي0400 - 1640التي أخذت لغرض الدراسة في ىذا البئر كانت من األعماق المحصورة  بين )
 إلى استنادا  (.Butmah Fn) وتكوين بطمة (.Kurrah Chine Fn)تمثل  تكوين قـرة جيني 
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 (Bellen  et al., 1959) دراسة شركة االستكشافات ومنيا ة استنادا إلى الدراسات الحديث فقط بطمة وتكوين
 (.4664ودراسة االستكشافات النفطية )الخرسان وآخرون،  (BP and idemitsu, 1990)النفطية 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 تكوين بطمة: 
في مقطع بئر  (Dunnigton, 1953 in Bellen et al., 1959)من قبل   وصف التكوين أول مرة

ألن ىذا التكوين ال ينكشف عمى السطح ولكن أخترق بعدد من  مدينة الموصل يشمال غرب -1-بطمة 
 ويتكون مقطعوغير متجانسة  فيي صخارية التكوينأما  .(Foot hill)اآلبار في منطقة أقدام الجبال 

 ىي: (Jassium and Goff, 2006)النموذجي من ثالثة أجزاء 
 .حات سجيمية وطبقات من االنيايدرايت( مترًا يتكون من الحجر الجيري مع تصف410بسمك ) الجزء األسفل
فيتكون من حجر جيري سرئي وسرئي كاذب وحجـر دولومـايتي ومـزيم رممـي  ( متراً 450بسمك ) الجزء األوسط

 في بعض األجزاء مع طبقات من السجيل. 

( متــرًا يتــملف مــن حجــر جيــري ســرئي و ســرئي كــاذب وحجــر جيــري 100مــن التكــوين بســمك ) الجزززء العمززو 
 ي مع تداخالت من السجيل واإلنيايدرايت.دولومايت

)الذي تم  مع تكوين بموطي (Conformable)إن سطح التماس السفمي لمتكوين ىو سطح توافق 
إلى الجزء السفمي لتكوين بطمة من قبل  يه باعتباره تكوينًا وأضيف ىو والجزء العموي من تكوين قره جينؤ إلغا
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أما . 1991) ،)الخرسان وآخرون دراسةو  (BP and  idemitsu, 1990)بعض الدراسات مثل دراسة 
كما في بئر  ة الذي يعموه عدا في الجزء الغربي من العراقمع تكوين عدايفيو متوافق أيضًا  سطحو العموي 

التي تمثل سطح تعرية تفصمو  (Terra Rossa)حيث تغطي التكوين رواسب التربة الحمراء  ،4-خميصية 
في التكوين قميمة  . المتحجراتمن عصر الطباشيري األعمى ( .Hartha Fn)عن سحنات تكوين ىارثة 

بصورة عامة ولم تدرس بشكل مفصل وتضم أصداف المتحجرات الكبيرة واألوستراكودا وبعض أنواع 
األوسط استنادا إلى موقعو الطباقي ـ-تكوين عمر المياسي المبكرطي الولقد أع ،(4665الفورامنيفيرا )العدول، 

. وبما أن الدراسة الحالية درست سبوروموف الجزء (Bellen et al., 1959)المضاىاة األقميمية  ومن خالل
 .في ىذا المجالجديدة إضافة  وحددت عمره بيذه المتحجرات فيي ين األسفل من التكو 

 

 الطباقية البالينولوجية و تحديد العمر
شــممت دراســـة أنــواع الســـبورات وحبـــوب  4-مــود الطبـــاقي المــمخوذ مـــن بئــر قنـــدالدراســة البالينولوجيـــة لمع

الموجـود فـي ىـذا البئـر كـذلك اسـتنتاج بيئـة ترسـيبو  (.Butmah Fn)المقـاح  لغـرض تحديـد عمـر تكـوين بطمـة 
ــــة المرافقــــة لمترســــيب. ــــى ) تاعتمــــد والظــــروف المناخي  ( نمــــاذج أخــــذت مــــن تكــــوين بطمــــة 5ىــــذه الدراســــة عم

 (K)ر لمنمـاذج بـالرمز ي( متـرًا وقـد أشـ1640-0400األعمـاق )(. ىذه النماذج كانت محصـورة بـين  1الشكل )
حيـث كانـت النمـاذج عمومـا ذات حفــظ  (2910)بـالنموذج  (K8)( وتنتيـي 0400بـالنموذج ) (K1)بـدأ تحيـث 

 (K4,K5)بـالوفرة العاليـة مثـل النمـاذج  جيد جدا لكن غزارة العينات كانت متباينة حيث امتـازت بعـض النمـاذج
 فكانت ذات وفرة قميمة.  (K1,K2,K6,K8)أما النماذج ، (K3, K7)ل النماذج إلى المتوسطة مث
(. وقــد 0 شــكل )ال( أنــواع جديــدة 0( جنســا منيــا )11( نوعــا مــن الســبورمورف تعــود إلــى )03أعطــت النمــاذج )

 وكما يمي: (Norian)بداللتيا عمى عمر التراياسي األعمى  4-تميزت الحشود المدروسة في بئر قند 
  نــت الحشــود الســائدة ىــي حبــوب المقــاح ثنائيــة الجنــاح غيــر المخططــة ذات الــوفرة العاليــة والتنــوع العــالي كا -1

  Alisporites  australis, A.  dunrobinensis, A.  warepanus, Falcisporitesمثـل:

tecovasensis, Pityosporites  scaurus, Protodiploxypinus  acutus, P. americus, 

Samaropollenites  speciosus.  

 مع بعض األنواع من حبوب المقاح ثنائية الجناح  المخططة، وحبوب المقاح أحادية الجناح والتي
 مثل: (Vesicate spormorphs)بـ   تسمى

  Patinasporites densus, Vallasporites ignacii, Enzonalasporites vigens.  
 (Cirilli et al., 2009). كمـا أوضـح  (Carnian / Norian)وىـذه الحشـود ىـي عمومـا تميـز عمـر 

 . (Norian/Rhaetian)بمن ليا داللة قوية عمى عمر
 بمعـــــداد قميمـــــة وعــــــدم ظيـــــور أي عينـــــة مــــــن    Samaropollenites speciosusتســـــجيل النـــــوع  -2

 Camersporitesأو Camerosporites secatusمثــــل   (Carnian)األنـــواع الدالــــة عمــــى عمــــر 
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pseudoverrucatus  Ovalipollis pseudoalatus,يــرجح أن يكــون العمــر ىــو(Norian)   ولــيس
 (.0شكل )ال ،(Norian)كما وأن معظم  بقية الحشود كانت تدل عمى عمر الـ ، (Carnian)عمر 

يعـد دلــياًل   Patinasporites densus   مترافقـا مــع  Spiritisporites spirabilisتسـجيل النـوع  -3
 .(Norian)عمر بمن النطاق ب

والمعتمــــد عالميــــا فــــي تحديــــد عمــــر  (Assemblage Zone)ظيــــور معظــــم أنــــواع  النطــــاق التجمعــــي -4
(Norian) :والمتمثل  باألنواع 

Samaropollenites speciosus, Duplicisporites granulatus, Gordonispora fossulata, 

Enzonalasporites vigens, Vallasporites ignacii, Patinasporites toralis, 

Patinasporites densus. 

مع مثيالتيا  4 –ولغرض تثبيت العمر أجريت مقارنة لحشود السبورمورف التي شخصت في بئر قند 
 في العالم والدول المجاورة وكما يمتي:

صــخور التراياســي االعمــى فــي جنــوب شــرق اســبانيا إلــى نطــاقين باالعتمــاد  (Besems, 1981)قســم 
ــــاز بغيـــاب النـــوع اتشـــابيًا مـــع النطـــاق الثـــاني الـــذي  الدراســـة الحاليـــةالبـــالينوالت، وقـــد أظيـــرت عمـــى حشـــود  مت

Camerosporites secatus :وبظيور األنـواع 
Triadispora pilicata, Platysaccus queenslandi, Patinasporites densus, 

Spiritisporites spirabilis, Duplicisporites granulatus, Kuglerina  meieri. 
 الباحثــــــان  ىوفـــــي الدراســـــة الطباقيــــــة لجنـــــوب بحـــــر الشــــــمال أعطـــــ، (Norian)وىـــــذا النطـــــاق بعمــــــر 

(Geiger and Hopping,1968)  العديد من المالحظات الميمة في دراسة ىذا العمـر واألعمـار المقاربـة لـو
 ,Camerosporites secatusاًل فمقـد اعتمـدا عمـى أنـواع مـن البـالينومورف التـي تعـد دالـة ومرشـدة منيـا مـث

Enzonalasporites vigens   حيـث يعتبـر النـوعCamerosporites secatus  دلـيال مثاليـا عمـى عمـر
(Carnian)  بشــكمو المميــز وانتشــاره الجغرافــي الواســع ومــداه القصــير و يحــدد بدايـــة عمــر(Norian)  باختفــاء

ألنــو ال  (Norian)فيــو دليــل عمــى عمــر  Enzonalasporites vigensالنــوع المــذكور. أمــا وجــود النــوع 
   (Geiger and Hopping, 1968).بحسب ما ذكر  (Rhaetian)يظير في عمر 

غـرب أسـتراليا خمسـة  (Carnarvon)فـي دراسـتيما  لحـوض   (Dolby and Balme, 1976)حـددا 
 مع حشود النطاق: اتشابي الدراسة الحاليةأنطقة و أظيرت 

 Minutosaccus crenulatus zone (Carnian-Norian)   
 Ovalipolisوالنوع   Camerosporites secatusحيث حـدد الباحثان ىذا النطاق باختفـاء النوع 

ovalis :وتواجد األنواع  Minutosaccus crenulatus, Samaropollenites speciosus, 
Enzonalasporites vigens,.  
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 Protodiploxopinus doubingeri  Protodiploxopinusنوعين  ولقد ذكر الباحثان بمن ال       

acutus,  عـن النوع    نال يختمفا((Dolby, 1976 Minutosaccus crenulatus الـذي استحدثا 
  Protodiploxopinus doubingeri Protodiploxopinusولكننا في ىذه الدراسـة اعتمدنا النوعيـن  

acutus,   اضحة بينيما واعتبرنا النوع وذلك لوجود فروقات وMinutosaccus crenulatus  امرادف 
 Protodiploxopinusوالنوع   Protodiploxopinus  acutusأحدث وبالتالي أينما يرد النوع  

doubingeri  فيو. Minutosaccus crenulatus  
 أما األنواع التي ظيرت مشتركة مع دراستنا الحالية فيي:

Enzonalasporites vigens, Lunatisporites acutus, Patinasporites densus, Platysaccus 

queenslandi, Samaropollenites speciosus, Protodiploxopinus  acutus.  

 (Newark supergroup)لـ الحياتية  لمطبـاقيةفي دراستيما  (Cornet and Olsen, 1985)ذكر
العالية والتنوع العالي ألنواع حبوب لقاح ثنائية  بالوفرةز أمتا (Norian)في شرقي شمال أمريكا بمن عمر 

 وباستمرار سيادة أنواع: (Bisaccate)الجناح 
Patinasporites densus, Vallasporites ignacii, Triadispora spp.   

 لمحد دراستيمافي  (Lucas and Tanner, 2007)في الدراسة الحالية. أعتمد  روىذا ما ظي
(Tr-J boundary) عمى الوفرة العالية في أنواع    الشمالية في شرق أمريكاPatinasporites densus, 

Enzonalasporites vigens  الجنس  أنواعووفرةallasporites   كدليل عمى عمر(Norian)  وىذه
من تكوين  العمويبـالينولوجية الجزء   (Hanna, 2007)درس  .4-الوفرة لوحظت أيضا في نماذج بئر قند

بموطي وساركي في منطقة العمادية شمال العراق وحدد ثالثة أنطقة بالينولوجية تجمعية وقد الحظنا ظيور 
أما  Tuvalian (early Norian)الذي كان بعمر  (II)تشابو لحشود دراستنا مع حشود النطاق التجمعي 

 دراستنا فيي: بالنسبة لألنواع التي ظيرت مشتركة مع
Patinasporites densus, Duplicisporites granulatus, Alisporites australis, 

Enzonalasporites vigens, Patinasporites toralis, Triadispora pilicata, Vallasporites 

ignacii, Protodiploxopinus doubingeri, Lunatisporites acutus, Alisporites australis, 

Samaropollenites speciosus.  

 يجنوب غـرب 4-فـي بئـر متياىة  (Tr-J boundary)الفاصـل( لمحـد 1000دراسـة )القيسي، وفـي 
حبـوب المقـاح الثنائيـة األجنحـة غيـر   معتمدا عمـى سيـادة (Norian)مدينـة الموصل أعطـى البـاحث عمـر 

اع أخرى وبعض وأنو  .Alisporites australis, Samaropollenites speciosusالمخططة مثـل النـوع 
 االكريتارك الدالة عمى ىذا العمر وقد اشتركت ىذه الدراسة مع دراستنا باألنواع اآلتية:

Dictyophyllidites harrisii, Enzonalasporites vigens, Alisporites australis, 

Alisporites dunrobinensis, Samaropollenites speciosus.  
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في أستراليا  بالينولوجيا واستحدث فوق   بة الحياة المتوسطةحق (Helby et al., 1987) درس 
. ثم قسم  فوق (Late Permian-Latest Triassic)ليمتد من  (Falcisporites Superzone) النطاق 

لى )5النطاق إلى )  4-قند ( أنطقة في شرق أستراليا. وقـد تشابيت حشـود  بئـر6( أنطقة في غرب أستراليا وا 
حيث أمتاز ىـذا  (Norian) والذي ىو بعمر  (Minutosaccus crenulatus Zone)اق مـع حشود النط

  Samaropollenites speciosusو النوع   Enzonalasporites vigensالنطاق بالتناقص في أعـداد 
 Alisporitesو النوع   Minutosaccus crenulatus ووفرة النوع  .Dictyophyllidites sppو 

australis. لذي كان وا(Helby, 1973)  قد عد الجنسAlisporites     مرادفًا لمجنسFalcisporites 

لكننا في دراستنا ىذه إتبعنا معظم الدراسات السابقة التي أبقت عمى الجنسين  حيث أنيما يختمفان بوجود    
الية الموجودة في . فضاًل عن األنواع التي ذكرت فقد أشتركت دراستنا بتسجيل األنواع الت(Sulcus)الشق 

 ىذا النطاق:
Dictyophyllidites harrisii, Enzonalasporites vigens, Alisporites australis, Alisporites 

dunrobinensis, Minutosaccus crenulatus, Samaropollenites speciosus.  

 

 البيئة القديمة وظروف الترسيب
( جنسـا مـن السـبورات وحبـوب المقــاح 11عـا تعـود إلـى )( نو 03) -4-ضـمت حشـود البـالينوالت بئـر قنـد 

أحادية وثنائية الجناح )المخططة وغير المخططـة( التـي كانـت ليـا السـيادة فـي غالبيـة النمـاذج المدروسـة  كمـا 
واألكريتــارك   (Chlorophycean algae)أعــداد قميمــة مــن الطحالــب الخضــراء  وجــودســجمت ىــذه الدراســة 
 .(Foraminiferal lining)وبطانة الفورامنيفرا 

ختالفيا يعتمد عمى عوامل عديدة ذكرىا وفرة السبورات وحبوب المقاحو  وجودأن   (Travese, 2007) وا 
ترسيب أي مقطع طباقي  طبيعة البيئة  التي كانت سائدة وقت ومنيا عامل البيئة حيث يمكن أن تحدد 

أعتمـد البـاحـث  ضمن صخوره. والموجودةباالعتماد عمى االختالف في وفرة السبورات وحبوب المقاح  
(Korbar et al., 2009) فـي دراستـو البالينولوجية لجزيرة  (Velika Palagruža) من كرواتيا عمى تواجد

وحبوب المقاح ثنائية  (Enzonalasporites, Patinasporites)أجناس حبوب المقاح أحادية الجناح مثل 
 بسبب كون حبوب المقاح ىذه (Semi-arid)الجناح كدليل عمى بيئة شبو جافة 

التي تفضل البيئات الساحمية (Xerophytic) أنتجتيا تجمعات نباتات المخروطيات المحبة لمجفاف 
(Coastal environment). 

 أن تواجد حبوب المقاح أحادية وثنائية الجناح مثل : (Rochi and Vecchia, 1997)أوضح  
Samaropollenites speciosus, Patinasporites densus, Enzonalasporites vigens, 

Vallasporites ignacii. 
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  أيضاذكره  عمى بيئة مناخ جاف وىذا ما دليال (Xerophytic)والتي تعد أنواعًا محبة لمجفاف 
 (Cirilli and Montanari, 1983; Visscher et al., 1994)أيضا والمناخ الجاف ىذا يؤكده 

 وقد عد (Hygrophytic)التي تعد نتاجًا لنباتات محبة لمرطوبة غياب واضح لمسبورات 
(Rochi and Vecchia, 1997) جافةالحشود المذكورة آنفا دليل عمى بيئة ساحمية  وجود أن 

Arid coastal environment)). 
 أن حبوب المقاح أحادية الجناح:(Van Konijnenburg-Van Cittert, 1971) أكدت الباحثة 

Enzonalasporites vigens, Patinasporites densus, Vallasporites ignacii. 

 وحبوب المقاح ثنائية الجناح:
Samaropollenites speciosus, Lunatisporites acutus, Alisporites / Falcisporites spp. 

امية يعطي دليال المقاح الحز  التراياسي وأن ترافقيا مع حبوب تعود إلى نباتات الصنوبريات المثالية لعصر
   . (Cirilli and Montanari, 1983; Visscher et al., 1994)أكده أيضا لسيادة المناخ الجاف وىذا ما

وقسم قميل  أحاديةالمقاح ثنائية الجناح وحبوب لقاح  لحبوبىناك وفرة  توفي مقطع دراستنا الحالية كان
يدل عمى أن بيئة المقطع المدروس ىي جافة  مما Duplicisporitesمن حبوب المقاح الحزامية مثل جنس 

 .(Hygrophytic)و يعزز ىذا االعتقاد الغياب الواضح لسبورات الخنشاريات المحبة لمرطوبة 
وبقيـة  Samaropollenites speciosus حبـوب المقـاح مثـل  وجودعمى  ((Brenner, 1992اعتمد 
والتــي سـجل منيـا فــي Dolby and Balme, 1976))،  Minutosaccus crenulatusأنـواع النطـاق 

 دراستنا األنواع اآلتية:
Enzonalasporites vigens, Lunatisporites acutus, Patinasporites densus, 

Platysaccus  queenslandi, Samaropollenites speciosus,  

Protodiploxopinus  acutus.  
بإعـداد قميمـة كـدليل عمـى البيئـة البحريـة السـاحمية السبورات ثالثية الفتحة  وجودوغياب لمداينوسوطيات و  

    .((Restricted or marginal-marine environmentأو المغمقة 
التـي تعـود لمعـراة  (Bisaccate)أن سيادة حبوب المقـاح ثنائيـة الجنـاح  (Irmis et al., 2010)أوضح 

اح الصـنوبريات أحاديـة الجنـاح وحبوب لق  Alisporites, Protodiploxypinusالبذور خصوصا الجنسين 
 أكثر جفافا.تدل عمى مناخ   Enzonalasporitesالتي تعود لجنس 
  Triadisporaأن التصــاحب فـــي زيـــادة أنـــواع (Kustatscher and Citter, 2005) أوضـــح 

يــدل عمـى زيــادة جفــاف   (Inaperturate bisaccate Pollen)عديمــة الفتحـة حبـوب المقــاح ثنائيـة الجنــاحو 
 .  (Aridity)المناخ 

أن حبوب المقاح ثنائيـة الجنـاح تنقـل بشـكل جيـد بواسـطة   (Eshet and Cousminer, 1986)أوضح 
وان النســــبة  (Non-bisaccate)الريـــاح والمــــاء مقارنـــًة مــــع حبـــوب المقــــاح غيـــر المجنحــــة أو أحاديـــة الجنــــاح 
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(Non bisaccate / Bisaccate pollen ratio)  ث أن ىـذه النسـبة عنـدما تكـون واطئـة ذات فائدة بيئية حيـ
فيــي تــدل عمــى البيئـــة البحريــة بعيــدة عـــن الســاحل نســبيا حيــث تنقـــل الريــاح حبــوب لقـــاح ثنائيــة الجنــاح بيســـر 

فــمن النســبة ســتكون أعمــى وبالتــالي يمكــن تعيــين  ،وســيولة بعيــدا عــن الســاحل. أمــا البيئــة القريبــة مــن الســاحل
ث قمـة النسـبة تـدل عمـى التقـدم البحـري وزيادتيـا تـدل عمـى انسـحاب البحـر. حيـ ،التقدم والتراجـع البحـري  دورات

ولكون نمـاذج الدراسـة الحاليـة تفتقـر إلـى الـوفرة النسـبية لمسـبورمورف فقـد أكتفينـا بالمالحظـة أثنـاء المسـح ولـيس 
ــــــــي النمــــــــاذج  ــــــــاح تــــــــزداد ف ــــــــوب لقــــــــاح ثنائيــــــــة الجن  البيئــــــــة إنأي  (K8-K4)العــــــــد.وأمكننا اســــــــتنتاج أن حب

 كون أعمق.ت
 لترسبات التراياسي األوسط الحظ أن (Brückner-Röhling and Heunisch, 2004)وفي دراسة 

 (Microphytoplankton)الرواسب التي ترسبت في بيئات عالية المموحة ال تحتوي عمى طافيات نباتية 
 قريبة عن الحوضبال من مسافات ليست وأن ىذه الرواسب غنية بحبوب المقاح ثنائية الجناح المنقولة

 بما يمتي: 4-وىكذا يمكن تفصيل البيئة الترسيبية لممقطع الطباقي لبئر قند لترسيبي.ا
 (Monosaccate pollen grains) كانت السيادة لحبوب المقاح أحادية الجناح (K3-K1)في النماذج   -1

يفرا مع عدد قميل من فضاًل عن قمة في السبورات وطحالب المياه العذبة واألكريتارك وبطانة الفورامن
ونية ذات مموحة عالية نسبيا تتغذى بمياه عذبة قميمة تنتقل غطحالب المياه العذبة وىذا يدل عمى بيئة ال

 إلييا الطحالب.
وىذا  (Bisaccate pollen grains)كانت السيادة لحبوب المقاح ثنائية الجناح  (K8-K4)في النماذج   -2

 لبيئة الترسيبية. يدل عمى حدوث تقدم بحري وتعمق في ا
ذات مموحة عالية نسبيا ومناخ جاف  (Lagoonal environment)ونية غعموما البيئة ىي بيئة ال

 .(Inner shelf)بشكل متقطع تعقبيا بيئة بحرية ساحمية  لألنيارمع وجود تغذية ضعيفة 
 
 

 االستنتاجات
األعمى وىو التراياسي أعطت حشود السبورومورف من النماذج المدروسة داللة عمرية لممقطع  -1

(Norian)   الجناح  أحاديةد حبوب المقاح وجو حيث سيادة حبوب المقاح ثنائية الجناح غير المخططة و
(Vesicate). 

ونية ذات مموحة عالية غكان لمحشود المدروسة داللة بيئية عمى أن ترسيب المقطع في النماذج األولى ال  -2
 .(Inner shelf)ثم أصبحت البيئة بحرية ساحمية نسبيًا مع وجود تغذية ضعيفة لمياه عذبة 
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 المصادر العربية 
التتابع الطبقي لحقبتي  .4664 الرزاق  الزىرة حسين، السعدوني فاضل و الخياط، أياد عبد الخرسان، عبد

 التراياسي والجوراسي في العراق، دراسة غير منشورة، شركة االستكشافات النفطية، بغداد.

الســــــــحنات الرســــــــوبية والبيئــــــــات الترســــــــيبية لصــــــــخور العصــــــــر التراياســــــــي  .4665مــــــــد العــــــــدول، ضــــــــياء مح
ـــــــ كارنيـــــــان( فـــــــي شـــــــمال غـــــــرب العـــــــراق،  )ســـــــكيثيان فمســـــــفة عمـــــــوم األرض غيـــــــر  دكتـــــــوراهأطروحـــــــة ـ

 صفحة.  148الموصل،جامعة  ،كمية العموم، منشورة

ياســــي والجوراســــي فــــي بئــــر دراســــة بالينولوجيــــة الحــــد الفاصــــل بــــين الترا .1000 الــــرزاق القيســــي، ســــعد عبــــد
العـــــــراق، أطروحـــــــة ماجســـــــتير غيـــــــر منشـــــــورة، كميـــــــة  ،جنـــــــوب غـــــــرب مدينـــــــة الموصـــــــل 4-متياىـــــــة 

 صفحة. 33العموم، جامعة الموصل، 
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PLATE  1 
 

Fig. 1: Alisporites  australis / Kand-1/ 2945(4)/ R.114.6, 5.1/Size:77µm. 

Fig. 2: A.  australis / Kand-1/ 2945(2)/ L.124.6, 10/Size:48µm. 

Fig. 3: A.  australis / Kand-1/ 2962(1)/ L.123, 12 /Size: 70µm. 

Fig. 4: Alisporites  dunrobinensis  / Kand-1/ 2945(2)/ L.127.6, 2.5/Size:82µm. 
Fig.  2 : Alisporites  warepanus  / Kand-1/ 2940(3)/ L.122.8, 5.8/Size:70µm. 

Fig. 3: A.  warepanus  / Kand-1/ 2940(3)/ L.116, 7.8/Size:83µm. 

Fig. 4: Falcisporites  tecovasensis  / Kand-1/ 2940(3)/ L.126.8, 13.7/Size:59µm. 

Fig. 5: Pityosporites  scaurus / Kand-1/ 2945(2)/ L.124.3, 1.4/Size: 80µm. 

Fig.  :6 P.  scaurus / Kand-1/ 2945(4)/ L.128.4, 6.2 /Size: 59µm. 

Fig.40: P.  scaurus / Kand-1/ 2962(1)/ R.119.8, 11.1/Size: 65µm. 

 

 
PLATE  2 

 
Fig. 1: Platysaccusb  queenslandi  / Kand-1/ 2962(2)/ R.119.3, 7.5/Size: 55µm. 

Fig. 2: P.  acutus  / Kand-1/ 2962(2)/ L.116.7, 1.6/Size: 56µm. 

Fig. 3: P.  acutus  / Kand-1/ 2962(2)/ L.116.4, 3.3/Size: 60µm. 

Fig. 4: Protodiploxopinus  americus / Kand-1/ 2962(1)/ L.128.2, 7.8/Size:40µm. 

Fig. 5: Spiritesporites  spirabilis / Kand-1/ 2945(1)/ L.125.1, 5.5/Size:43µm. 
Fig. 6: Samaropollenites  speciosus  / Kand-1/ 2962(1)/ L.125, 4 / Size: 55µm. 

Fig. 7: S.  speciosus  / Kand-1/ 2962(1)/ L.132, 7/Size: 46µm. 

Fig. 8: Vallasporites  ignacii / Kand-1/ 2945(1)/ L.111.6, 5.7/Size:39µm. 

Fig. 9: V.  ignacii / Kand-1/ 2962(2)/ R.118.8, 10.5/Size:34µm. 

Fig. 10: Enzonalasporites  vigens / Kand-1/ 2962 (1)/ L.116.2, 0/Size:40µm. 

Fig. 11: E.  vigens / Kand-1/ 2962 (2)/ L.129.1, 6.9 /Size:40µm. 
Fig. 12: Patinasporites   densus / Kand-1/ 2962(2)/ L.124.5, 9.5/Size:40µm. 



 ......................الطباقية البالينولوجية و تحديد العمر والبيئة القديمة لتكوين بطمة في بئر
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