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الفرات وتكوين  /شمال العراق والمتمثلة بتكوين سريكاكني ، تالسن سريكاكني       –18االسفل في بئر جمبور     

مجمل حـشود   /طبيعة حشود الفورامنيفرا وارتباطاتها البيئية والنسبة المئوية للفورامنيفرا الطافية        . الفرات

األوسط لتكوين سريكاكني وبيئة الـرف الخـارجي لتالسـن          –لفورامنيفرا تشير إلى بيئة المنحدر االعلى     ا

طبيعة الفورامنيفرا الطافية وتنوعها العالي يظهران      . الفرات وبيئة الرف الداخلي لتكوين الفرات     /سريكاكني
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ABSTRACT 

The environmental conditions prevailing during sedimentation of the lower 
Miocene sequence, represented by the Serikagni Formation, the Serikagni/Euphrates 
intertonguing and the Euphrates Formation, in Jambur well No.18, Northern Iraq are 
revealed by the interpretation of its foraminiferal fauna. The environmental relationships 
of the foraminiferal assemblage indicate that the Serikagni Formation was deposited in 
upper/middle slope, the Serikagni/Euphrates intertonguing in outer shelf and the 
Euphrates Formation in inner shelf depths. The planktonic foraminiferal fauna recorded 
in this study is typical Tethyan in composition; its high diversity indicates tropical – 
subtropical climatic conditions. 
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  المقدمة

 الواقع في حقل جمبـور      18يمثل تتابعات المايوسين االسفل في المقطع التحت سطحي لبئر جمبور           

تكوين سريكاكني ، تالسـن     ) 1شكل  ( كيلومترا تقريباً جنوب شرق مدينة كركوك        40النفطي على مسافة    

  .الفرات وتكوين الفرات/تكويني سريكاكني

من مقطعه ) Bellen, 1955 in Bellen et al., 1959(وصف تكوين سريكاكني ألول مرة من قبل 

النموذجي بالقرب من قرية بارا شمال غرب العراق حيث يتألف بشكل أساسـي مـن الحجـر الجيـري                   

أشار إلى ان تكـوين  ) Buday, 1980(بودي . الطباشيري الكلوبيجرايني وحدد عمره بالمايوسين االسفل

  .البحر المفتوحسريكاكني يمثل ترسبات حوضية نموذجية في 

ويقـع  ) Boeckh et al., 1929 in Bellen et al., 1959(تكوين الفرات وصف ألول مرة من قبل 

 كيلومترا جنوب شرق مدينة عنه غرب العراق، ويتـألف مـن            32المقطع النموذجي للتكوين على مسافة      

أن ) Buday, 1980(حجر جيري معاد التبلور وحجر جيري طباشيري وبعمر المايوسين االسفل ، ذكـر  

  .تكوين الفرات ترسب في بيئات بحرية ضحلة وبيئات الشعاب والبحيرات الشاطئية

يهدف البحث الحالي إلى دراسة العالقات البيئية القديمة لمتحجرات الفـورامنيفرا ضـمن تتابعـات            

 واستنباط  18الفرات في مقطع بئر جمبور      / تكوين سريكاكني وتكوين الفرات وتالسن تكويني سريكاكني        

  .الظروف البيئية واالعماق القديمة للحوض الترسيبي للتتابعات قيد الدرس

  18خريطة موقعية لبئر جمبور : 1شكل 
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  النماذج وأسلوب العمل

اعتمدت الغراض الدراسة الحالية نماذج الفتات الصخري المستحصلة مـن تتابعـات المايوسـين              

 نموذجاً صخرياً بمسافات بينيـة      20تم الحصول على    . 18االسفل في المقطع التحت سطحي لبئر جمبور        

بـسمك  ( متراً وتتمثل بتكوين سريكاكني      54.5سمك التتابعات قيد الدرس     .  متراً 7.0 – 0.5تتراوح بين   

يلي ذلك طبقـة  . الذي يتألف من تتابعات الحجر الجيري المارلي والحجر الجيري الطباشيري   )  متراً 23.5

 11.5بسمك  (تكويني سريكاكني والفرات    ) تداخل(ثم تالسن   )  متراً 6.0بسمك   (من االنهايدرايت القاعدي  

المكون )  متراً 13.5بسمك  (يعلو ذلك تكوين الفرات     . المكون من حجر جيري وحجر جيري مارلي      ) متراً

تكـوين  (يحد التتابعات قيد الدرس من االسفل ترسـبات حوضـية مـن االوليكوسـين     . من حجر جيري  

  ).1991هاني، (األعلى تكوين ذبان وبوضعية توافقية لكال الحدين ومن ) إبراهيم؟

الفرات في المقطع قيد الدرس يتمثل بتداخالت متبادلة        / تجدر االشارة هنا إلى ان تالسن سريكاكني        

لسحنات حوضية تمثل تكوين سريكاكني مع اخرى ضحلة لتكوين الفرات، وقسم هذا التداخل إلـى وحـدة    

  ).1988شعبة الدراسات، (يها سحنات حوضية ووحدة عليا معظمها سحنات ضحلة طباقية سفلى تسود ف

جهزت النماذج لغرض دراسة محتوياتها من  الفورامنيفرا  باتباع الطريقة التقليدية المعتمـدة فـي                

تم تشخيص وتحديد تواجد وانتشار الفـورامنيفرا       . تفكيك وغسل النماذج الخاصة بمتحجرات الفورامنيفرا     

احتسبت اعداد الفورامنيفرا الطافية والقاعية في كـل نمـوذج       . ضمن المقطع المدروس  ) ة والقاعية الطافي(

  .مجمل حشود الفورامنيفرا في النموذج/لغرض تحديد النسبة المئوية للفورامنيفرا الطافية

اعتمدت متحجرات الفورامنيفرا في دراسات سابقة لتفسير الظروف البيئية القديمة ومنهـا تحديـد              

من األساليب المتبعة لتحديد اعماق البيئـات البحريـة         . عماق وطبيعة االحواض الرسوبية والمناخ القديم     ا

القديمة اعتماد االرتباطات العمقية الجناس وأنواع الفورامنيفرا القاعية المرتبطة باعماق بحرية معينـة أو              

  ).Murray, 1973; Boltovskoy and Boltovskoy, 1988(بيئة خاصة 

مجمل حـشود الفـورامنيفرا لتحديـد األعمـاق         /  اعتمدت النسبة المئوية للفورامنيفرا الطافية       كما

تزداد مع ازدياد االعماق البحرية واالبتعاد عن الـشاطئ         ) النسبة(فمن المعروف ان هذه العالقة      . البحرية

)Phleger, 1960; Boltovskoy and Wright, 1976; Brasier, 1980 .(  واشـارت)Boersma, 1978 (

مجمل حشود الفورامنيفرا في البحار الحاليـة تتـراوح بـين           / إلى ان النسبة المئوية للفورامنيفرا الطافية       

-%50في الرف الخـارجي وبـين   % 50في الرف االوسط وتصل هذه النسبة إلى حوالي   % 30–15%

  .في المنحدر االسفل% 90-%50االعلى وبين ) الباثيال(في المنحدر % 85

أن تنوع متحجرات الفورامنيفرا الطافية يكون ) Kafescioglu, 1971; Brasier, 1980(ر كذلك ذك

  .في بيئات المياه العميقة اعلى مما هو عليه في بيئات المياه الضحلة
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مجمل حشود الفورامنيفرا ومقدار    / اعتمدت في الدراسة الحالية النسبة المئوية للفورامنيفرا الطافية         

يفرا الطافية واالرتباطات العمقية لمصنفات الفورامنيفرا القاعية لتحديد اعماق الحوض          التنوع في الفورامن  

  .الرسوبي اثناء ترسيب التتابعات قيد الدرس خالل المايوسين األسفل

  

  المناقشة

   اجنـاس   9 نوعاً وتحت نوع من الفورامنيفرا الطافية تعـود إلـى            30شخص في الدراسة الحالية     

 الجزء األكبر من هذه االنواع حيث ان الجـنس   Globigerinaواع التابعة للجنس تشكل األن). 1ملحق (

كذلك سجل ضمن التتابعـات  .  الممثل بستة أنواع Globorotaliaالمذكور ممثل بعشرة انواع يليه الجنس 

  ).2ملحق ( جنساً 22 نوعاً من الفورامنيفرا القاعية تعود إلى 37المدروسة 

منيفرا الطافية المسجلة من حيث االجناس واالنواع تظهر عائـديتها إلـى            إن طبيعة تجمعات الفورا   

كما ان تنوعها العالي يشير إلى ظروف مناخية اسـتوائية إلـى شـبه اسـتوائية                ) Tethys(بحر التيثس   

(Bandy, 1964; Be, 1977; Boersma, 1978) .  وبذلك يمكن القول ان الظروف المناخية السائدة اثنـاء

  .شبه استوائية–ات قيد الدرس هي استوائيةترسيب التتابع

فيما يخص تحديد طبيعة واعماق الحوض الرسوبي فإن مجاميع الفورامنيفرا الحاليـة تـشير إلـى                

  ).2شكل (االرتباطات البيئية اآلتية 

تتـراوح  ) 20-10النماذج (ضمن الجزء االسفل من المقطع قيد الدرس والمتمثل بتكوين سريكاكني      

إن هذه العالقـة لتجمـع      %. 85-%50مجمل حشود الفورامنيفرا بين     / للفورامنيفرا الطافية  النسبة المئوية 

االعلى إلى االوسط باعماق تتـراوح بـين   ) الباثيال(الفورامنيفرا تشير إلى بيئة ترسيبية تمتد من المنحدر        

لطافية ضـمن  كما أن التنوع العالي للفورامنيفرا ا. (Boltovskoy and Wright, 1976) مترا 200-900

. هذا الجزء من المقطع يدل بدوره على البيئات العميقة والبعيدة عن الشاطئ الخاصة بتكوين سـريكاكني               

  :كذلك سجل ضمن تكوين سريكاكني الفورامنيفرا القاعية اآلتية
Bulimina jarvisi, Cibicidoides lamontdohertyi, Gyroidina orbicularis, Pullenia 

bulloides, Pullenia quinqueloba, Spirolectammina adamsi, Uvigerina cocoaensis, 
Uvigerina striatissima. 

 Souaya, 1966; Wright, 1978;Cassell and: (وهذه االنواع سجلت من بيئات المنحدر من قبل

Sen Gupta, 1989; Woodruff and Savin, 1989 (سيبية وبذلك فإن هذه الحشود تؤكد طبيعة البيئة التر

  .المقترحة لتكوين سريكاكني

) 8-6النمـاذج   (الفـرات   /ضمن الجزء االوسط من المقطع المتمثل بتداخالت تكويني سـريكاكني         

وهذه العالقة تشير إلـى بيئـة       % 50 -% 45مجمل الفورامنيفرا بين    /تتراوح نسبة الفورامنيفرا الطافية   

 كذلك فإن حشود الفورامنيفرا الطافية ضـمن        .ترسيبية ضمن الرف الخارجي الخاصة بتداخالت التكوينين      

  هذا الجزء من المقطع تظهر تنوعاً اقل مقارنة مع ما كانت عليه ضمن تكوين سريكاكني مما يشـير إلى 
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أن بعض حشود الفورامنيفرا المسجلة ضمن هذا الجزء من المقطع تشير           . بيئة بحرية أقل عمقاً من سابقتها     

 Bolivina marginata, Cibicidoides kullenbergi, Discorbis: بدورها إلى بيئة الرف الخارجي وهي

turbu, Eponides repandus, Nonionella amplilabrata.   حيث سجلت هذه االنواع ضـمن الـرف 

 ,Said and Metwalli, 1963; Koutsoukos, 1985; Woodruff and Savin: (الخـارجي مـن قبـل   

1989.(  

تقـل نـسبة   ) 5 –1ذج  النمـا (ضمن الجزء العلوي من المقطع المدروس المتمثل بتكوين الفـرات           

إن هـذه   . كما تظهر الفورامنيفرا الطافية تنوعاً قلـيالً      % 15مجمل الفورامنيفرا عن    /الفورامنيفرا الطافية 

العالقات للفورامنيفرا تشير إلى بيئة بحرية ضحلة ضمن الرف الداخلي وربما أحيانـاً بيئـة البحيـرات                 

ويعزز هذا الرأي طبيعة الفورامنيفرا القاعية المسجلة ضمن        . بالنسبة لتكوين الفرات    ) Lagoon(الشاطئية  

 Ammonia beccarii, Elphidium lens, Cibicides akneriana, Cibicides: تكوين الفـرات ومنهـا  

dampelae, Nonion boueanum, Nonion depressulus, Triloculina trigonula.  وهذه المـصنفات 

  :من بيئات الرف الداخلي أو البحيرات الشاطئية من ِقبلسجلت ض

)Boltovskoy and Wright, 1976; Poag, 1981; Koutsoukos, 1985; Wielandt, 1996.(  

  

  االستنتاج

أظهرت خصائص تجمعات الفورامنيفرا وارتباطاتها البيئية ضمن تتابعات المايوسين االسفل المتمثلة 

  :الفرات وتكوين الفرات ما يأتي/يكاكنيبتكوين سريكاكني، تالسن سر

  .شبه استوائية–تجمعات الفورامنيفرا تمثل حشود منطقة التيثس وتشير إلى ظروف مناخية استوائية .1

الفرات / االوسط وترسيب تالسن سريكاكني–ترسيب تكوين سريكاكني ضمن بيئة المنحدر االعلى  .2

  .البحيرات الشاطئية-ت في بيئة الرف الداخليضمن الرف الخارجي بينما ترسبت تتابعات تكوين الفرا
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  . الفورامنيفرا الطافية المسجلة في الدراسة الحالية: 1ملحق 

Cassigerinella chipolensis (Cushman and Ponton) 
Catapsydrax dissimilis (Cushman and Bermudez) 
Cx. stainforthi Bolli, Loeblich and Tappan 
Cx. unicavus Bolli, Loeblich and Tappan 
Globigerina angustiumbilicata Bolli  
Glg. bollii Cita and Silva  
Glg. brazieri Jenkins  
Glg. euapertura Jenkins  
Glg. praebulloides leroyi Blow and Banner  
Glg. p. occlusa Blow and Banner 
Glg. p. praebulloides Blow 
Glg. pseudociperoensis Bolw 
Glg. woodi connecta Jenkins  
Glg. w. woodi Jenkins  
Globigerinoides primordius Blow and Banner  
Gls. trilobus immaturus Le Roy  
Gls. tril. trilobus (Reuss) 
Globigerinopsis aguasayensis Bolli 
Gln. grilli Schmid 
Globoquadrina baroemoenensis (Le Roy) 
Glq. dehiscens dehiscens (Chapman, Parr and Collins).  
Glq. venezuelana (Hedberg) 
Globorotalia continuosa Blow 
Glt. kugleri Bolli 
Glt. mayeri Cushman and Ellisor 
Glt. obesa Bolli 
Glt. opima nana/ continuosa transition  
Glt. siakensis Le Roy 
Globorotalloides suteri Bolli 
Praeorbulina transitoria (Blow) 

  . الفورامنيفرا القاعية المسجلة في الدراسة الحالية: 2ملحق 

Ammonia beccarii (Linne) 
A. tochigiensis (Uchio) 
Anomalina granosa Cushman and Applin 
Anomalinoides pseudogrosserugosus (Colom) 
Bolivina marginata Cushman 
Bulimina jarvisi Cushman and Parker  
Cibicides akneriana (D’Orbigny) 
C. dampelae Bykova and Khramaya 
C. lobatulus (Walker and Jacob) 
C. mexicanus Nuttall  
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Cibicidoides dickersoni (Bermudez) 
Cb. eocaenus (Guembel) 
Cb. kullenbergi (Parker) 
Cb. lamontdohertyi Miller and Katz 
Discorbis turbo (D’Orbigny) 
Dorothia bulletta (Carsey) 
Elphidium lens Galloway and Heminway 
Eponides ellisorae Garrett  
E. parantillarum Galloway and Heminway  
E. repandus (Fichtel and Moll) 
Florilus costiferus (Cushman) 
Gyroidina orbicularis D’Orbigny 
Hanzawaia ammophila (Guembel) 
H. prona Poag 
Heterolepa dutemplei (D’Orbigny) 
Ht. aff. perlucida (Nuttal) 
Melonis barleeanum (Williamson) 
Nonion boueanum (D’Orbigny) 
N. commune (D’Orbigny) 
N. depressulus (Walker and Jacob) 
Nonionella amplilabrata Belford 
Pullenia bulloides (D’Orbigny) 
P. quinqueloba (Reuss) 
Spiroplectammina adamsi Lalicker 
Triloculina trigonula (Lamarck) 
Uvigerina cocoaensis Cushman 
U. striatissima Perconig  


