
Paleontologyعلم المتحجرات 
خور هو ذلك العلم الذي يهتم بدراسة الهياكل الصلبة المحفوظة داخل الص

الرسوبية او اجزاء من الهياكل وتقسم الى ثالثة انواع 
 Micropaleontologyعلم المتحجرات الدقيقية –1
Macropaleontologyعلم المتحجرات الكبيرة –2
Trace fossilsعلم المتحجرات االثارية -3

الذيالمتحجراتعلممنجزءوهو:Micropaleontologyالدقيقةالمتحجراتعلم
العضويةئناتللكاالمجهريةوالبقاياالدقيقةالعضويةالكائناتمتحجراتبدراسةيختص
كانتايالمجهريةاالحجامالمعدلفيحجومهاالتتعدىالتيالمتحجراتاي.الكبيرة
الراديوالريا،كودااالوسترا،الفورامنيفرا)الخاليامتعددةاوالخليةاحاديةحيوانيةاونباتية

حاالتوفي.رةالكبيللكائناتالمفككةالمجهريةواالجزاءالبقاياالىاضافة(..والدايتوم،
مثال.رةالكبيامالدقيقيةالمتحجراتالىالعائديةلتحديداساسا  الحجميكونالقد

حجومذاتكالاشتضمالدقيقةللمتحجراتالرئيسيةالمجاميعمنتعدمثال  الفورامنيفرا
تعامليرةالكباالشكالهذهفانذلكومعسنتمتراتعدةالىيصلمجهريةغيركبيرة

ضمنتعدالالمحارياتلصغارالمجهريةاالصداففاننفسةوالسبب.دقيقةكمتحجرات
.الدقيقةالمتحجرات



والبيئيةالطباقيةالدراساتفيالدقيقةالمتحجراتالمجاميعاهممنمتحجراتهاوان
اشكالهايفالكبيرتنوعهاالىرئيسيةبصورةالىاالهميةهذهوتعود.القديمة

االنتشاربسبب.الطويلالجيولوجيومداهاواسعجغرافيوانتشارباعدادوتواجدها
التيصخورالمنعليهاالحصولوسهولةالرسوبيةالصخورفيلمتحجراتهاالواسع

.االخرىالدقيقةمتحجراتهامعمقارنةتحتويها

الحيالحيوان•
البروتوبالزممادةمنمكونةواحدةخليةمنالحيوانيتكون•

ProtoplasmالسايتوبالزمتشملوالتيCytoplasmوالنواة
Nucleus.لحجرةااحاديةبقشرةمحاطةالحيةالبروتوبالزممادةوتكون

مكونةالالسايتوبالزممادةوتشغل.معدنيةموادمنالحجراتمتعددةاو
لحاجزاثقبعبرالمتعددةحجراتهاضمنوتمتدالقشرةداخلللحيوان

septal foramenالبعضبعضهاعنالحجراتتفصلوالتي.



وتضمendoplasmداخليبالزمداخليجزءجزئينالىالسايتوبالزممادةتنقسم
يحيطectoplasmخارجيوبالزمnucleiنوياتعدةاوnucleusواحدةنواة

طحالسعلىاالكتوبالزممادةتنتشرحيثوالخارجالداخلمنالحيوانبصدفة
pseudopodiaالكاذبةاالقداممنهاوتمتدفتحتهاطريقعنللصدفةالخارجي
الفتاتيةوادالموالتقاطالغذاءالتقاطوعمليةالحيوانحركةفيالكاذبةاالقداموتساعد

كتلفيطافيةوالبعضالكاذبةاالقدامبواسطةالقاععلىوتتحوك.القشرةلبناء
.الالفقرياتويرقاتوالبكترياالدقيقةاالشناتعلىوتتغذى.المياة

والتكاثرالحياةدورة•
Alternationاالجيالتعاقبظاهرةعبرالتكاثرعمليةتتم• of

generationsالولاالجيل.مختلفينجيلينبتعاقبويكون
Megalosphericالميكالوسفيري generationالجيلهذاافراد

بيرةكاالوليةالحجرةتكوناالخرالجيلافرادمنشيوعا  اكثر
يقةبالطر ويتكاثرحجمهاوصغرالحجراتعددوقلةنسبيا  

.الجنسية



مادها بصورة ان اهمية المتحجرات الدقيقة المتزايدة مقارنة مع المتحجرات الكبيرة واعت
:كبيرة في الدراسات الجيولوجية

 وبكميات تواجدها باعداد كبيرة في الصخور الرسوبية مما يجعل الحصول سهال  –1
كغم من المارل ربما النعثر على 1كبيرة تمكن من دراسات احصائية دقيقة فلو اخذنا 

.اي متحجر كبير، ونصل عل مئات او االف المتحجرات الدقيقة 
سطح صغر حجم المتحجرات لذا يمكن الحصول عليها من اعماق كبيرة تحت ال–2

حق والتلف وهي سليمة بخالف المتحجرات الكبيرة التي تعاني من الساالبار من خالل 
.اثناء الحفر

ويل معروفة الجغرافي الواسع للمتحجرات الدقيقة وتواجدها الطباقي الطاالنتشار –3
ة القديمة لها اهمية في الدراسات الطباقية والبيئجعل منذ الكامبري حتى الحديث 

.يقخصوصا ان بعض مصنفاتها لها مدى جيولوجي قصير وارتباط بيئي ض
Foraminiferalالفورامنيفرا•
احاديةحيواناتشعبةمنRhizopodaالقدمجذريةصنفضمنرتبةهي•

ضمنيةواساسكبيرةمجموعةالفورامنيفراوتعد.الطليعياتمملكةمنالخلية

بيئيةوالالطباقيةالدراساتفيمميزةاهميةوذاتالخليةاحاديةحيواناتشعبة

.البحاربعلومالخاصةوالدراساتالمختلفة





Microsphericالمايكروسفيريالثانيالجيلاما generationتتميز
وكبرقشرتهاحجراتعددوكثيرةنسبيا  صغيرةفيهااالوليةالحجرةافراده

منالحياةةدور وتتمالالجنسيةبالطريقةالجيلهذاافرادويتكاثرحجمها
.الجيلينهذينتعاقبخالل

مادةتبداءاكامونتالمايكروسفيريالجيلافرادوصولحين•
النوياتىباحدمنهاكليحيطعديدةاجزاءالىباالنقسامالسايتوبالزم

دفةصخارجالىالحيواناتتنطلقثمالسايتوبالزمداخلالموجودة
الجديدللفردةاالوليالحجرةبمثابةتكونبقشرةنفسهاوتحيطالحيوان

تقوممثالميكالوسفيريالجيليمثلالذيgamontكامونتيسمىالذي
لبلوغامرحلةاالفرادوصولوحين.الحقةحجراتببناءاالفرادهذه

نوياتةمجموعالىباالنقسامالسايتوبالزمداخلالموجودةالنواةتبداء
التكاثريةياالخالمكونةالسايتوبالزممنبجزءنفسهانويةكلتحيطثم
صدفةالتكاثيريةالخالياتتركبسوطينمجهزةوتكونالمشيجاو

zygoteحةالالقمكونةالنوعلنفساخرحيوانبصدفةلتلتقيالحيوان



لتعاقب االجيال ان ظاهرة افراد النوع الواحد من الفورامنيفرا بشكلين مختلفين كنتيجة
دورة الحياة تستغرق سنة    Dimorphismاثناء دورة الحياة وتسمى ثنائية الشكل 

واحدة وقد تمتد الى سنتان او اكثر في المناطق الباردة 

Shellالقشرة• , Test
التصنيفيةاتالوحدبينمتباينةخارجيةقشرةالبروتوبالزمبمادةتحيط•

والدراسةراتمتحجبهيئةتحفظالتيللفوراميفراالوحيدةالبقايةهي
ابعادهادفةالص.المختلفةوالمظاهرالمكوناتعلىتعتمدالتصنيفية

وتصلةالكبير بحجومهاتتميزانواعهامنالعديدوهناكملم2–0.1
LepidocyclinaوNummulitesمثلملم120



اوكيسيةواحدةchamberحجرةمناشكالهاابسطفيالفورامنيفراقشرةتتكون
unilocularالحجرةاحاديةقشرةبكونهاوتوصفالشكلكروية chamberالن
علىطلقويالحجراتوالتركيبالشكلفيومعقدةحجرةمناكثرمنتتكونالقشرة

multilocularالحجراتمتعددةالصدفة testوتسمىالحجمصغيرةحجرةاولتكون
فيالحاجزاثرويسمىseptaبحواجزمفصولةوتكونproloculusاالوليةالحجرة

sutureالدرزخطالصدفةجدارمعاتصالةموقع lineمختلفةبهيئاتويكون.
septalالحاجزثقببواسطةتليهابالتيحجرةكلتتصل foramenفتحةوهي
وتنتشرالالحقةرةالحجنموقبلالفورامنيفرالقشرةالرئسيةاالوليةالفتحةتمثلكانت
رئيسيةحةبفتمزودةتكونالصدفة.الثقبهذاعبرحجراتضمنالبروتوبالزممادة
منهاتندفعيالذالخارجالىالوحيدالحيوانمنفذهيوالفتحةاالخيرةالحجرةفيتقع

يعلووقد.الغذاءوسحبللحركةالكاذبةاالقداممنهوتمتدالخارجالىاالكتوبالزممادة
.بالزخرفةتعرفكلسيةترسباتللصدفةالخارجيسطح

Compositionالدقيقوتركيبةالصدفةجدارمكونات• and microstructure of the wall



مظاهر الصدفة في الفورامنيفرا



 Composition and microstructureمكونات جدار الصدفة وتركيبة الدقيق 
of the wall

الموقع تعد طبيعة مكونات الجدار هي صفة اساسية وتعكس درجة تطور الحيوان و 
مواد الغريبة التصنيفي والجدار يترواح من الغالف العضوي البسيط الى المجمع من ال

الجدار وحتى الجدار الكلسي المفرز من قبل الحيوان واعتمادا  الى طبيعة مكونات
تقسم الى ثالثة انواع 

القرنية االصداف –1
.الصداف المجمعة او الرملية -2
الكلسيةاالصداف الجيرية او -3

Chitinousالقرنيةاالصداف–1• test or shall
روتينيةبموادمنيتكونالفورامنيفرافيالجدراناشكالابسطمنوهو•

رتبةتحتلمثمثقبةوغيروشفافةومرنةرقيقةبكونهاوتتميزمتقرنة
وتفسخهاهاتفتتسرعةبسببقليليةمتحجراتهاAllogromiinaالوكرومينا

.بالتجوية



Agglutinated.الرمليةاوالمجمعةاالصداف- tests
منتلتقطهاالتيالرمليةالحبيباتترابطمنتتكونالنهاالرمليةاالصدافوتسمى
هذهببناءانالحيو يقومحيثالكوارتزمعدنمنتتكونالتيفيةتعيشالذيالمحيط

رتبطت،الخارجيالسطحعلىوربطهامحيطةفيتتوفراخرىموادمناالصداف
مادةمننتتكو الحيوانقبلمنتفرزالحمةمادةبواسطةللجدارالمكونةالحبيبات
للصدفةكونةالمالحبيباتطبيعة.سليكيةاوكلسيةمواداوالحديداكاسيداوعضوية
وتعتمدباتالحبيتختلفانممكنالواحدالنوعافرادوحتىاخرالىجنسمنتختلف

اييلتقطاالخروالقسمالحبيباتمنواحدنوعتلتقطمنهاوقسم.الحياتيةالبيئةعلى
السفنجياتااشواكاوالمايكاحراشفمثلفيهايعيشالتيالبيئةفيمتوفرةمواد

.اخرىكائناتواصداف
ويتكونيا  نسبسميكا  الجداريكونحيثتعقيدا  تظهرالمجمعةاالصدافبعض•

اللهاختنتشرمعقدداخليوجزءدقيقةكلسيةحباتمنمكونخارجيجزءمن
المعقدلجدارايسمىاسفنجيةبهيئةالعرضيالمقطعويظهرالمتفرعةالتجاويف

افرادفيمعروفةمثقبةغيراومثقبةتكونقدالمجمعةاالصداف.الخلوياو
Textulariinaتكسجوالرينارتبةتحت



انواع الجدار



Calcareousالجيريةاالصداف-3 tests
بلوراتمنلجدارايتكونالفورامنيفرافيوانتشارا  تطورا  االصدافانواعاكثرمنتعد

.االراكونايتمعدنمناالحيانبعضوفيالكالسايت
االصدافمناعانو ثالثةتمييزيمكنالكلسيةالبلوراتوترتيبطبيعةالىاستنادا  
:الكلسية

Microgranularالحبيباتدقيقةالجيريةاالصداف–أ• calcitic
tests

منFusulininaفيوسيلنينارتبةتحتفياالصدافهذهيتواجد•
مرتبطةالحجممتساويةدقيقةكلسيةبلوراتمنتتكونالباليوزويك

اووائيا  عشموزعةتكونقدالكلسيةالحبيباتان.كلسيةمادةبواسطة
وتعطيةللصدفالخارجيالسطحعلىعموديةصفوففيمنتظمةتكون

منراكثمناوواحدةطبقةمنالجداريتكونوقدللجدار،ليفيمظهر
.مثقبغيراومثقبيكونوقدطبقة



Calcareousالخزفيةالجيريةاالصداف-ب porcelaeneous tests
الحليبيضاالبيواللونونعومةبلمعانتتميزالخارجيمظهرهافيالخزفمادةتشبة

غنيسيومالممنعاليةنسبةعلىتحتويدقيقةكلسيةبلوراتمنالجداريتكون.
واحدصففيمرتبةالبلوراتتكونالجدارمنالخارجيةالطبقةعداعشوائيا  وموزعة

.Miliolinaمليولينارتبةتحتافرادفيمعروفة.

Calcareousالزجاجيةالجيريةاالصداف-ج• hyaline tests
فيشوائبوجودلالشفافيةتنعدموقدوشفافيتهاالزجاجيبمظهرهاتتميز•

وراتبلمنتتكونسميكالجداراوسطحهاعلىالزخرفةاومكوناتها
بصورةتا  عادمرتبةالكالسايتبلوراتان.مثقبةتكونوقدالكالسايت

افةشفوتكونخاللهامنالضوءمروريسمحمماسطحهاعلىعمودية
radialالشعاعيةالزجاجيةاالصدافوتسمى hyaline.تكوناو
granularالحبيبيةالزجاجيةاالصدافتسمىعشوائيةبصورةموزعة

hyalineبيرةكواحدةبلورةمنمكونةالصدفةتكونقليلةحاالتوفي
monocrystallineالبلورةاحاديةزجاجيةصدفةتسمىالكالسايتمن

hyaline



ةالكلسياالصدافخصائصمن
تكونيحيثرقائقيةانهاالزجاجية

كلسيةرقائقعدةمنالجدار
ثناءاالبعضبعضهافوقتضاف

يتغطحيثالصدفةحجراتنمو
يةكلسبطبقةالقديمةالحجرات

حجراتبناءحينlaminaرقيقة
جدارذاتاالقدموتكونجديدة
.االحدثالحجراتمنسمكاكثر
ادافر فيمعروفةاالصدافهذه

Rotaliinaرتبةتحت



Shapeوالحجراتالصدفةشكل of test
and chambers

حجرةالاحاديةتكونانهااماالفورامنيفرااصداف
منشكلهافيوتختلفالحجراتمتعددةاو

احاديةهياشكالهاابسط.اخرالىمصنف
sacالكيسيةمثلالحجرة – shapedويعتمد

شكلعلىالحجراتمتعددةاالصدافشكل
شكالاالمن.ترتيبهاونمطلهاالمكونةالحجرات

الكرويةهيالحجرةاحاديةاالصداف
sphericalوبيضويةovateوانبوبيةtubular

وحلقيةradiateوشعاعيةpyriformوكمثرية
cyclicalومخروطيةconical.اشكالاما

محدبةفهيالحجراتمتعددةاالصداف
الوجهينومقعرةbiconvexالوجهين

biconcaveمقعرةومحدبةconvex-
concaveااللتفافمستويةplanospiral

-planoمحدبةمستويةdiscoidalالقرصية
convex.دائما  تكونالصدفةدراسةعند

.االعلىنحوفتحتها



Arrangementالحجراتترتيب of hambers
ةاحاديمنشيوعا  اكثرهيالحجراتمتعددةاصداف
التاليةاالنماطباحدىوتنتظمالحجرة

uniserialالسلسلةاحاديترتيب–1
arrangement

ااموتكونواحدصفضمنالصدفةحجراتتنتظم
.مقوسةاومستقيمة

biserialالسلسلةثنائيترتيب–2
arrangement

.جنبالىجنبا  صفينضمنالصدفةحجراتتنتظم
triserialالسلسلةثالثيترتيب–3

arrangement
الىجنبا  صفوفثالثةفيالصدفةحجراتتنتظم

.جنب
planispiralالمستويااللتفاف-4 colling

فانواحدمستويفيمحورهاحولالفةالحجراتتكون
ةكافكانتاذا.متماثلينيكونانالصدفةجانبي

ظاهرةتسمىالجانبينمنظاهرةالقشرةحجرات
evoluteااللتفاف planispiral،تكونعندما

غطيةتبسببالجانبينمنظاهرةاالخيرةاللفةحجرات

افااللتفمستترةتسمىالحجراتكلاالخيرةاللفة

involute planispiral
.



Cyclical collingااللتفاف الحلقي -6
واسطة الحويجزات تكون الحجرات بهئية حلقات تحيط بعضها وتنقسم الى حجيرات نفصل عن بعضها ب

septula
miliolineااللتفاف المليوليني -7 colling

دي تنتظم الحجرات حول محور شاقولي في مستويات متعددة وهو معروف في عائلة المليولي
Miliolidae

Multiform arrangemenlترتيب متعدد االنماط -8
توية االلتفاف فقد تكون المرحلة االولى مس. تنتظم حجرات الصدفة بأكثر من نمط من االنماط السابقة 

.لة ثم احادية السلسلة او قد تكون ثالثة السلسلة ثم تتحول الى ثنائية السلس. ثم تصبح احادية السلسلة 
trochospiralااللتفاف الحلزوني -5• colling

الصدفة تنتظم الحجرات ضمن لفات تقع في اكثر من مستوي حول محور االلتفاف فان جهتي
جهة الالفة تظهر بمظهرين مختلفين حيث تظهر احدى الجهتين كافة لفات الصدفة وتسمى ال

spiral side  اما الجهة االخرى تظهر فقط حجرات اللفة االخيرة وتسمى الجهة السرية ،
umbilical side ات، والسرة هي منطقة تتوسط هذه الجهة ومحاطة بالحافات الداخلية للحجر



Aperturesالصدفةفتحات
لحيوانابةيتصلالذيالرئيسيالمنفذالفتحة

فيةواحدفتحةتوجدفيةيعيشالذيبالمحيط
primaryاالوليةالفتحةتسمىاالخيرةالحجرة

aperture.تحةالفتبقىقداالجناسبعضفي

تسمىالخارجمنظاهرةاالخيرةللحجرةاالولية

relictاالثريةالفتحات aperturesفييوجدوقد

secondaryالثانويةالفتحةتسمىمختلفةمواقع
aperturesىالنوعمنتختلفالفتحاتوهذه

التيوالتحويراتوموقعهاوحجمهاشكلهافياخر
راسةالدفياهميةالفتحةولطبيعة.داخلهافي

شكلهاحيثمنالفتحةوصفويتم.التصنيفية
تكونفقد.داخلهافيالتيوالتحويراتوموقعها

وشجريةوشقيةوشعاعيةومنخليةوبيضويةدائرية
.ومقوسة



تقع نهاية الحجرة  terminalتقع في مواقع مختلفة من الحجرة االخيرة فتكون نهائية : اما الموقع 
.  االخيرة

او على . تقع ضمن واجهة الفتحة: arealوسطية . تقع في اسفل الحجرة االخيرة : basalقاعدية 
 umbilicalاو في منطقة السرة . interiomarginalاو على الحافة الداخلية . peripheralالحافة 

extraumbilicaاو قد تمتد بين السرة وحافة الصدفة .  – umbilical  . او تمتد بين الجهة الالفة
spiroumbilicalوالجهة السرية 



التراكيب االضافية للفتحة •
supplementary apertural

structures 
حة هي ترسبات جيرية في موقع الفت

لعديد بهيئات مختلفة وهي معروفة في ا
.من اجناس الفورامنيفرا منها

نتوء صغير على  toothالسن –1
يط الحافة الداخلية للفتحة ويكون بس

simple tooth  او متفرعbifid tooth
تركيب منبسط بامتداد Lipالشفة -2

.حافة الفتحة
phialineشقة مثخنة –3 lip : حافة

نينة مثخنة حول الفتحة شبية بحافة الق
.الزجاجية 

تركيب منبسط :  flapسن منبسط -4
بير يمتد من حافة الفتحة ويغطي جزءا  ك

.منها



Ornamentationsالزخرفة
smoothاملسيكونقدالخارجيالسطح
وهيةالكلسيالتراكيبمنمجموعةاوتعلوه
غيرو ونادرةالبجيريةاالصداففيشائعة

من.المتجمعةاالصداففيواضحة
واالضالعspinoserاالشواكاشكالها

costae or ribsوالجؤجؤkeel
والحبيباتstriationsوالخطوط

granulerوالتجاعيدrugoseوالشبكية
reticulateوالمساميةcancellate

البيئةبتغيرتتغيروالزخرة.pittedوالمنقرة
تكونةمضطربكانتكلمافيهايعيشالتي

علىيالحالكائنيثبتحتىقويةالزخرفة
.القاع



الفورامنيفراتصنبف
ضافة الى طبيعة لقد اعتمد في الدراسة التصنيفية على المظاهر الشكلية ودرجة التشابة بين االشكال ا

واعتمد على االسس التالية 1975لقد اعتمد لوبلك وتابان عام . مكونات الجدار 
طبيعة الفتحات والتحويرات الخاصة -3. ترتيب الحجرات -2. مكونات الجدار وتركيبة الدقيق –1

.اسلوب المعيشة والبيئة التي يعيش فيها-5. شكل الحجرات  -4. بها 
.استنادا  الى طبيعة مكونات الجدار قسمت رتبة الفورامنيفرا الى خمس تحت رتب

Suborderالوكرومينارتبةتحت–1• Allogromiin
Suborderتكسجوالرينارتبةتحت–2• Textulariina
Suborderفيوسيلنينارتبةتحت–3• Fusulinina
Suborderمليولينارتبةتحت–4• Miliolina
Suborderروتالينارتبةتحت–5• Rotaliina



Suborderالوكرومينارتبةتحت–1 Allogromiin
،رنيقشبةاوقرنيالجدارالحديثالىالكامبريمنالجيولوجيالمدى
هذةتمثل.انبوبيةاوكيسيةاوكرويةالحجرةاحاديةمثقبوغيرشفاف
افرادهاLagynaceaالجيناسياوهيواحدةعائلةبفوقرتبةالتحت

متحجراتهاAllogromiaمثلالمختلطةوالمياهالعذبةالمياهفيمعروفة

.السريعتفسخهابسببنادرة

Suborderتكسجوالرينارتبةتحت–2• Textulariina
الىسموتقمثقبةغيراومثقبةمجمعةالصدفةالحديث–االسفلالكامبري•

:عائلتينفوق
.الحديثاالسفلالكامبريAmmodiscaceaاموديسكاسياعائلةفوق–أ•

قداوتفرعةمانبوبيةبيضويةكرويةبسيطةاشكالذاتالحجرةاحاديةالصدفة
متعددةاومفردة،الموقعنهائيةالفتحة،الفةتكون



Ammodiscusفةالصدالحديث–السايلوي
عقبهاتاوليةحجرةمنتتكونالشكلقرصية

.احدو مستويفيالفةانبوبيةثانيةحجرة
Bathysiphonالحديثاالسفلالكامبري

.الجانبينمفتوحةانبوبيةالصدفة
Rhabdamminaاالعلىاالوردفيشي–

.متفرعةانبوبيةالصدفةالحديث
Lituolaceaليتوالسياعائلةفوق-ب

عددةمتالصدفةالحديث–االعلىالديفوني
ثيوثالوثنائياحاديترتيبذاتالحجرات
ذاتاوااللتفافحلزونيةاوومستويةالسلسلة

اومنفردةالفتحة.االنماطمتعددترتيب
دفةصذاتاالجناسمنالعديدوتضممتعددة

.متجمعة



Ammobaculitesالحديث–االسفلالكاربوني
السلسلةةاحاديتصبحثمااللتفافحلزونيةالصدفة

.
Dorothiaةالصدفالحديثاالسفلالكريتاسي

.سلةالسلثنائيةتصبحثمااللتفافحلزونية
Gaudryinaدفةالصالحديث–االعلىالترياسي

نائيةثالىتتحولثمالسلسلةثالثةالبدايةفي
.الالحقةالمرحلةفيالسلسلة

Textulariaفةالصدالحديث–االعلىالكاربوني
.السلسلةثنائية

Loftusiaيةمستو ااالصدفةاالعلىالكريتاسي
سم8ليصالحجمالشكلمغزليةااللتفافمستترة
حجيراتالىمقسمةوالحجراتمعقدالجدار

.عقرةتكوينفيمعروف
Orbitolinaاالعلى–االسفلالكريتاسي.

يليليةاالو مراحلهافيااللتفافحلزونيةالصدفة
تبةزمر بالصحنشبيهةالحجراتمنمجموعةذلك
.حجيراتالىمقسمةوالحجراتواحدصففي



فيوسيلنينارتبةتحت–3
Suborder

Fusulinina
الترياسي–االوردفيشي

دقيقةكلسيةالصدفة
وامثقبالجدارالحبيبات

منويتكونمثقبغير
االشكالفيواحدةطبقة

قةطبمناكثرومنالبدائية
سموتقاالخرىاالشكالفي
عوائلفوقثالثةالى



فوق عائلة براثوراميناسيا 
Parathuramminacea االوردفيشي–

الكاربوني 
الجدار يتكون من طبقة واحدة غير مثقبة 

ية الصدفة اما من حجرة واحدة كروية او انبوب
حة او من اكثر من حجرة احادية السلسلة الفت

Saccamminopsisمفردة او متعددة مثل 
Endothyraceaفوق عائلة اندوثيروسيا 

ترياسيال–السايلوري 
ارجية الجدار مثقي ويتكون من طبقتين طبقة خ

لهيئة كلسية دقيقة الحبيبات واخرى ليفية ا
داخلية الصدفة متعددة الحجرات

ات والحجرات بسيطة او مقسمة الى حجيرات ذ
ية او ترتيب احادي او ثنائي السلسلة ، مستو 

حلزونية االلتفاف من اجناسها 
Palaeotextularia الكاربوني االسفل–

.البرمي الحجرات ثنائي السلسلة
Tetrataxis ي الترياس–الكاربوني االسفل

.الصدفة حلزونية 



فيوسيليناسياعائلةفوق•

Fusulinaceaالبرمي–الكاربوني

افرادها ذات حجوم كبيرة وتركيب •

فاف داخلي معقد الصدفة مستوية االلت

اشكالها مغزلية او شبة اسطوانية 

الحجرات مقسمة الى حجيرات، 

كون الجدار تخترقة ثقوب جدارية ويت

لفة من طبقتين الى اربعة طبقات مخت

موقع الهيئة ، الفتحة متعددة وقاعدية ال

ريع تضم اجناس تتميزة بتطورها الس. 

وقصر مداها الجيولوجي مما جعل لها 

بعات اهمية في الدراسات الطباقية لتتا

الكاربوني والبرمي 



في spirothecaيتكون الجدار •

االشكال البدائية من طبقة مركزية
تحيط بها Tectumغامقة تسمى تكنم 

ثر من االعلى واالسفل طبقة فاتحة اك
 upperسمك تسمى تكتوريوم علوي 

tectorium و تكتوريوم سفلي

lower tectorium ويسمى جدار ذو

Three layers wallالثالث طبقات 
وقد . Profusulinellaكما في جنس 

حت توجد طبقة رابعة شفافة سميكة ت

ا طبقة التكتم تسمى ديافانوثيك
diaphanotheca ويسمى الجدار ذو

four layers wallالطبقات االربع 
وفي . Fusulinaكما في جنس 

ن االشكال االكثر تطور الجدار يتكو
كما two layers wallمن طبقتين 

Triticitesفي جنس  , 
Schwagerina طبقة التكتم

الخارجي وطبقة داخلية سميكة تسمى 
keriothecaكريوثيكا



اظهرت الفيوسيلينيد خالل تايخها التطوري العديد من التغيرات 
ى التغير في شكل الصدفة من القرصي الى الكروي ثم ال-2زيادة الحجم  –1

المغزلي
تحوير الحواجز من الهيئة المنبسطة الى-4تعقيد تركيب الجدار وزيادة سمكة  -3

.المجعدة 

Suborderمليولينارتبةتحت–4• Miliolina
مثقبةيرغزجاجيةكلسيةالصدفةالحديث–الكاربونيالجيولوجيالمدى•

اواحاديةالصدفةPeneroplisمثلمثقبةاالوليةمراحلهافيتكونوقد

ديةقاعاونهائيةمواقعذاتمتعددةاومفردةالفتحة.الحجراتمتعددة
.متوسطةاو

الرتبةتحتخصائصنفسوهيMiliolaceaمليوالسياعائلةفوق•
العوائلالىوتقسم



الجوراسي Miliolidaeالعائلة مليوليدي –1
الحديث-

ول محور الحجرات ذات ترتيب مليوليني ملتفى ح
ة او شاغولي ، الفتحة نهائية منفردة او منخلي

قد تكون ف. مستديرة ومزودة بسن بسيط او متفرع 
درجة 144الزاوية البينية بين حجرة والتي تليها

Quinqueloculinaيكون ترتيب خماسي مثل 
بين 120الجوراسي الحديث ، او تكون الزاويا 
ي مثل الحجرة والتي تليها يكون ترتيب ثالث

Triloculina او تتعاقب الحجرات بزاوية ،

درجة يكون ترتيب ثنائي مثل جنس 180

Pyrgo .لى تعد افراد عائلة المليوليدي تدل ع
اه الدافئة البئية القديمة فهي توجد في بيئة المي

غون ذات الضحلة وبيئات البحيرات الشاطئية الال
.الملوحة العالية



الحديث-الترياسي االعلى Soritidaeعائلة سوريتيدي 
ية االلتفاف كما الصدفة مستوية االلتفاف في مراحلها االولية ثم تصبح حلق

االيوسين ، او احادية –الباليوسين االعلى Orbitolitesفي جنس 
الحديث –االيوسين Spirolinaالسلسلة كما في جنس 

الحديث–الكريتاسيAlveolinidaeالفيولينيديعائلة•
تفاف اللفة الصدفة خزفية غير مثقبة مستوية االلتفاف وممتدة باتجاة محور االل•

وانية او االخيرة فقط ظاهرة من الخارج الصدف مغزلية كبيرة الحجم او شبة اسط
Fusulinaceaبيضوية ان الشكل المغزلي وترتيب الحجرات يشبة فوق عائلة 

ن ال يرتبط من الباليوزويك المتأخر ان هذا التشابة الشكلي بين هاتين المجموعتي

واحد الحجرات مقسة الى حجيرات ومرتبة في صف. باي عالقة تطورية بينهما

.  او اكثر الفتحة متعددة ومرتبة في صف واحد او اكثر ضمن واجهة الفتحة

اب المصاحبة متحجرات االلفيولينيدي معروفة في البيئات الضحلة وبيئات الشع
الباليوسين االيوسين Alveolinaمن اجناسها . الى االشنات الجيرية والمليوليد 

معروف في تكوين افانا في منطقة دهوك


