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االیوسین االسفل) من طیة بیرات، منطقة سد  –ستراكودا تكوین كولوش (البالیوسین و ال  لبیئة القدیمةا
  بخمة، شمالي العراق

  *محمد عبداهللا حسن ، ـزعزینسرین مال اهللا 
 قسم علوم االرض ، كلیة العلوم ، جامعة الموصل ، الموصل ، العراق

Email: nsrenaziz @ yahoo. Com  
  

 الملخص
االیوســین االسـفل) ضــمن طیــة بیـرات منطقــة ســد بخمـة، شــمالي العــراق، اعتمــادا  –تحدیــد البیئــة القدیمـة خــالل ترســیب تكـوین كولــوش (البالیوســین تـم 

 على مجامیع االوستراكودا باستخدام التنوع واالنتشار لهذه المجامیع في المقطع المدروس.

  المقدمة
طیـة بیـرات المحدبـة عنـد قریـة على الجنـاح الشـمالي لالدراسة مقطع یقع 

)كــم 90تبعــد (منطقــة بخمــة شــمال شــرق قضــاء عقــرة التــي  (جــونره) فــي
05تقریبــا عــن مدینــة اربیــل بــین خطــي طــول ( ً 14 َ 44 ْ – 53 ً 05 َ 44 ْ (

47شــرقا وخطــي عــرض ( ً 39 َ 36 ْ – 32 ً 39 َ 36 ) شــماال. وتعــد جــزءا ْ
 –عمادیــة مــن نطــاق الطیبــات العالیــة وحصــریا ضــمن النطــاق الثــانوي 

  ).1الشكل ( ]1[شقالویة حسب 
  

  
  طیة بیرات –مقطع سد بخمة  –: خارطة الموقع لمنطقة البحث (1)الشكل 
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صـــخاریا یتـــألف المقطـــع مـــن تعاقبـــات الســـجیل االســـود والمـــارل الحجـــر 
الرملــــي االخضـــــر المصـــــفر ونســـــبة اقــــل مـــــن الحجـــــر الجیـــــري الرملـــــي 

ا وبمســــافات بینیـــــة ) نموذجــــ70). حیــــث اخـــــذت (2موضــــحا بالشــــكل (

) نـوع 74) متر حسـب التغـایر الصـخري وتـم تشـخیص (5-0.5تتراوح (
  ) جنسا.36تعود إلى (

  

  
 ): العمود الصخري لتكوین كولوش مقطع سد بخمة، شمال العراق2الشكل (

  
) نوعــا موصــوفا ســابقا مــن منــاطق 64) انــواع جدیــدة و(10شــخص (إذ 

ومنـاطق الـدرع العربـي فضـال عـن الشرق االوسط وشمال افریقیا وغربهـا 
  ).2و 1عدد من المناطق االخرى (لوحة 

  أجناس االوستراكودا وأنواعها الدالة على العمق في الدراسة الحالیة
 :  Cytherellaالجنس  .1

إن لهذا الجنس القابلیة على االنتشـار فـي أعمـاق مختلفـة، إال أن تنوعـه 
تغیــرات الحاصــلة یختلــف مــن عمــق إلــى آخــر وزیــادة تنوعــه تــدل علــى ال

فــــي عمــــق الحــــوض الترســــیبي، هنــــاك دراســــات تؤكــــد أن لهــــذا الجــــنس 
صــفات دالـــة علــى العمـــق فوجـــود الشــفة حـــول النهایــة االمامیـــة وبعـــض 

مـن التحـویرات  النتوءات في النهایة الخلفیة، إذ تمثل هـذه الصـفات نوعـاً 
ــــــة ونقصــــــان األل هتكیفــــــل ــــــة العمیق ــــــة البحری ، وامــــــا وجــــــود وكســــــجینلبیئ

الجــانبي دلیــل البیئــة الضــحلة  خفــاض الطــولي والحفــر علــى الســطحاالن
بعـــــض أنـــــواع الــــــ  فـــــي. وظهـــــرت كـــــذلك هـــــذه الصـــــفات ]5، 4، 3، 2[

Cytherella  فـــي الدراســــة الحالیــــة والســــیما األنــــواع التــــي ظهــــرت فــــي
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الحــاوي علــى  Cytherellaالجــزء األوســط فمــثًال بعــض أنــواع الجــنس 
ي ونـــــوع آخـــــر للجــــــنس مـــــنخفض عمـــــودي فـــــي وســـــط ســـــطحه الجـــــانب

Cytherella  ،الحـــاوي علـــى منخفضـــین ضـــحلین فـــي الوســـط الجـــانبي
ویتمیز هذا النوع بسطحه الجانبي المنقـر، فضـًال عـن وفـرة األنـواع التـي 
تتمیــز باحتوائهــا علــى شــفة امامیــة موازیــة للحافــة األمامیــة والدالــة علــى 

 مة.من مقطع بخ في الجزء السفلي والعلوي زیادة العمق وتنتشر

 : Bairdoppilata و Bairdiaالجنس  .2
ینتشـــر فـــي كافـــة األعمـــاق البحریـــة والمیـــاه المالحـــة  Bairdiaالجـــنس 

داللـــة اد كبیـــرة فـــي المقطـــع قیـــد الدراســـة ، إذ ظهـــر بأعـــد]6[واالعتیادیـــة 
امـــا  –علــى التذبــذب والتغیـــرات الحاصــلة فــي عمـــق الحــوض الترســیبي 

البحریــة العمیقــة حیــث  اهالمیــینتشــر فقــط فــي  Bairdoppilataالجـنس 
، ]7[یتمیز بطوله خلفیته المدببة والمعقوفة نحو األعلى وشـكله المغزلـي 

إذ وجــد بأعــداد وفیــرة فــي هــذا التكــوین ممــا یــدل علــى إن ترســبات هــذا 
إلـى وصـف جـنس  ]8[صل إلى أعماق المنحدر القـاري، وأشـارتالتكوین 

دة عینیــة مــن الحاویــة علــى عقـ Ocultobairdopplataجدیـد ســماه بــ 
  البالیوسین في تونس.

   :Buntoniaالجنس  .3
تنتشــر أنــواع هــذا الجــنس ضــمن بیئــات الــرف االوســط الخــارجي وتكــون 

لتحـدد البیئـات البحریـة  تعتمد ، األحجام الكبیرة منه]5[دالة لهذه البیئات 
العمیقــة وتعــد ذات اهمیــة طباقیــة وممیــزة مــن ترســبات البالیوســین غــرب 

أن وجـــــــود وفـــــــرة مـــــــن أنـــــــواع شـــــــائعة للجـــــــنس  ]5[ ، ذكـــــــر]9[افریقیـــــــا 
Buutonia  ــــــواع مــــــن جــــــنس ــــــى بیئــــــة  Cytherellaمــــــع أن یــــــدل عل

إلــى أن  ]10[الرصــیف االوســط ویمتــد الــى الرصــیف الخــارجي، وأشــار 
 دلیــل علــى نقصــان أو انعــدام االوكســجین Buntoniaقلــة تواجــد جــنس 

)Low oxygen.(  
 :Kritheالجنس  .4

، 11[متـر 1000متـر الـى اكثـر مـن  200ن یوجد في أعماق تتراوح بی 
متــر والســـیما منهـــا التـــي  1500وقــد انتشـــر فـــي أعمــاق اكثـــر مـــن  ]12

ـــل إلـــى أعمـــاق المنحـــدر القـــاري  أنواعـــًا مـــن هـــذا  ]4[. إذ وجـــد]13[تمی
فـــي الرصـــیف   Schizocythere الجـــنس بكثـــرة مـــع أنـــواع الجـــنس

تـــر واحـــد الخـــارجي إذ وجـــدت فـــي منطقـــة الدراســـة بـــأطوال أقـــل مـــن ملم
وبأعـــداد لیســـت كبیـــرة، هـــذا یـــدل علـــى ان العمـــق كـــان قلـــیًال نســـبیًا فـــي 

 1000حــوض ترســیب كولــوش مقارنــة باألعمــاق الكبیــرة التــي تمتــد إلــى 
 متر.

 :Uroleberis و  Xestoleberisالجنس  .5
كمؤشــر دال علــى البیئــات الضــحلة  ]14[یوجــدان فــي البیئــات الضــحلة 

إلـى انتشــارهما  ]15[المتوسـط وأشـارت  حالیـًا فـي میـاه البحــر وموجـودین
، وقـــد 50فـــي أعمـــاق ال تزیـــد عــــن ( فــــي  تنتشــــر انـــواع الجنســـین) متـــرًا

، وكـــــذلك ]3[أعمـــــاق كبیـــــرة إذ وجـــــدا مـــــن أعمـــــاق غـــــائرة فـــــي اســـــبانیا 
ــدا مؤشــرًا  إلــى البیئــة الضــحلة للعصــر الثالــث االســفل   Uroleberisعُ

  في تركیا وانتشاره في أعلى الرف القاري فقط .
 :Loxoconchaالجنس  .6

ـــد  ـــه ق ـــة مـــن الســـاحل، اال ان ـــة الضـــحلة والقریب ـــات البحری یوجـــد فـــي البیئ
. وتنتشــر ضــمن منــاطق ]16[فــي البیئــات العمیقــة نســبیًا  انواعــه تنتشــر

  استوائیة وشبه استوائیة.
 :Abyssocyprisو   Bythocyprisالجنس  .7

باثیـــال) ضـــمن البیئـــات البحریـــة العمیقـــة ( نتشـــرأنـــواع هـــذین الجنســـین ت
وأعمـــاق مختلفــــة مـــن مرافقتهمــــا لألجنـــاس الدالــــة، واســـتدل علیهمــــا فــــي 

 الدراسة الحالیة ضمن أعماق المنحدر القاري. والرف الخارجي.

 :Parakritheالجنس  .8

وجـــد بأعـــداد كبیـــرة فـــي المقطـــع قیـــد البحـــث وینتشـــر علـــى االغلـــب فـــي 
ي جنـوب في ترسبات المنحـدر القـاري فـ ]3[بیئات بحریة عمیقة إذ وجد 

  اسبانیا.
-50اما االوستراكودا ففي األعماق الضحلة فتنتشر باألعمـاق مـا بـین (

ـــرف الـــداخلي 200 ـــاطق ال ، إذ تمیـــزت دروع االوســـتراكودا فـــي من ـــرًا ) مت
ـــة إلـــى متوســـطة،  ـــدة الـــتكلس وزخرفـــة قوی واالوســـط والخـــارجي بانهـــا جی

محبــة متطــور واغلبهــا و واحتوائهــا علــى بقعــة عینیــة بــارزة وتمفصــل قــوي 
) ذات حجــــوم صــــغیرة ومــــن اهــــم األجنــــاس Thermosphereللحــــرارة (

الدالة التـي شخصـت فـي الدراسـة الحالیـة، ولعـب ممـر بحـر التیـثس دورًا 
  االسفل هي: الثالثيمهمًا في توزیعها وانتشارها في العصر 

Phalcocythere, Quadracythere, Hornibrookella, 
Hermanites, Acanthocythereis, Anommatocythere, 
Echinocythereis, Alocopocythere, Costa, 
Paragrenocythere. 

  االنطقة البیئیة للمقطع قید الدرس:
ــــى توزیــــع األجنــــاس والموازنــــة مــــع  اســــتنادًا إلــــى مــــا تقــــدم واعتمــــادًا عل

ـــى تنـــوع االوســـتراكودا الشـــكل ( ) 3األعمـــاق التـــي حـــددت باالعتمـــاد عل
إلـــى ثالثـــة أنطقـــه بیئیـــة وســـبعة تحـــت امكـــن تقســـیم المقطـــع قیـــد الـــدرس 

  أنطقه بیئیة وعلى النحو اآلتي:
 A (Ecozoneالنطاق البیئي (

یشــــغل هــــذا النطــــاق البیئــــي الجــــزء األســــفل مــــن تكــــوین كولــــوش وعمــــره 
البالوســـین المبكـــر، إذ تشـــكل رواســـب صـــخور الحجـــر الرملـــي وصـــخور 

وائهـا علـى المارل بدایـة تكـوین كولـوش، وقـد امتـازت هـذه التتابعـات باحت
عـــدیم  تتـــدرج حجمـــي متـــنعم نحـــو األعلـــى بینمـــا جزئهـــا الســـفلي مصـــم

التراكیــب الرســوبیة والتــي تحــوي علــى قطــع مــن الحصــى تعلوهــا طبقــات 
مترققة من الصخور الرملیة الغرینیة وتنتهـي بطبقـة نحیفـة مـن الصـخور 
الطینیة (أجزاء مـن تتـابع بومـا) إذ یتكـون تتـابع بومـا المثـالي مـن خمسـة 

، وان انتشــار هــذه التتابعــات فــوق رواســب أعمــق منهــا التــي ]17[طقــه ان
تمثــل صــخور المــارل العائــدة لتكــوین تــانجیرو (الماســترختیان االوســط)، 
التي نقلـت مـن منـاطق الرصـیف البحـري الضـحل بواسـطة قنـوات مغذیـة 
ـــة ذات ســـرع منخفضـــة إذ  ـــة بتـــأثیر التیـــارات المائی للمـــراوح تحـــت البحری

لغرین الناعم من البحر المفتوح وترسـیبها فـي بیئـة بحریـة تحمل الطین وا
عمیقة ضمن مناطق المنحدر القـاري ویسـتدل علیهـا مـن تواجـد الفتاتـات 
الصخریة وفتاتات المتحجـرات للفـورامنیفرا الطافیـة والقاعیـة ذات الحجـوم 
الصـــغیرة اســـفل النطـــاق واحجـــام كبیـــرة أعلـــى النطـــاق وبأعـــداد وفیـــرة إذ 
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 ,.Osangularia spانتشـــار هـــذه األنـــواع  ان إلـــى، ]18[أشـــارا 

Spirolectamina sp., Cibicidoides sp.  ضـمن بیئـات الباثیـال
  األعلى.

  )A-1تحت النطاق البیئي (
) مـــن تكـــوین كولـــوش Aوهـــو یمثـــل الجـــزء االســـفل مـــن النطـــاق البیئـــي (

  وتتمیز بوجود األجناس الدالة اآلتیة:
 Hermanites, Buntonia, Bairdia, Cytherella, 
Martinicytheris  

 Buntonia) متـر لوجـود الجــنس 100أكبـر عمـق لهـذه الترســبات هـو (
وأقــل  ]20، 19[النموذجیــة الرصــیف الخــارجي االوســط حســب الــذي بیئتــه 
) مترًا لوجود األجناس الدالة على األعمـاق الضـحلة التـي 30عمق هو (

علـى بقعـة عینیـة بـارزة،  تتمیز بالزخرفـة الكثیفـة والصـدفة القویـة الحاویـة
ـــــاقص حـــــاد فـــــي مجـــــامیع  ـــــز بتن وبصـــــورة عامـــــة فـــــان هـــــذا الجـــــزء یتمی
ـــة مـــن  ـــة ونســـب قلیل ـــورامنیفرا القاعی ـــى عكـــس وجـــود الف االوســـتراكودا عل
الطافیــــة ممــــا یعطــــي دلــــیًال قویــــًا علــــى زیــــادة نســــبة العكــــورة وان عامــــل 

ت تناقصــًا العكــورة الزائــدة مــن العوامــل البیئیــة الرئیســة التــي أثــرت وســبب
ملحوظـــــًا فـــــي وجـــــود االوســـــتراكودا، فضـــــًال عـــــن النقصـــــان فـــــي نســـــبة 
االوكســجین ممــا یســبب فــي اختفــاء االوســتراكودا والفــورامنیفرا فــي الجــزء 

)، إذ 9-1) عنــد النمــوذج رقــم (A-1االســفل مــن تحــت النطــاق البیئــي (
. د نطاقًا قاحًال   عُ

  )A.2تحت النطاق البیئي (
) إذ اظهـــر Aلوســـطي مـــن النطـــاق البیئـــي (یشـــمل هـــذا النطـــاق الجـــزء ا

تنوعًا وزیادة كبیـرة فـي مصـنفات االوسـتراكودا الدالـة علـى المیـاه العمیقـة 
  حیث حصل تغیر في الحشود ممثًال بوجود أنواع األجناس :

 Abyssocypris, Bythocypris, Paracypris, Pontocypris, 
Krithe, Baidoppilata, Cytherella, Bairdia, 

Argilloecia    
الـذي یعكـس التغیـرات  Cytherellaفضًال عن زیادة من أنـواع الجـنس 

دلیــل علــى  Bairdiaالحاصــلة فــي عمــق الحــوض الترســیبي، والجــنس 
) متـر كحـد 400زیادة العمق الترسیبي وبیئته اقل عكورة قد تصـل إلـى (

ادنــى نتیجـــة لطغیـــان بحــري واســـع ســـبب تنــوع الفـــورامنیفرا الطافیـــة وفـــي 
العلیـــا مـــن النطـــاق نفســـه یالحـــظ وجـــود اشـــكال دروع مزخرفـــة  االجـــزاء

  ألنواع األجناس :
 Occultocythereis, Acanthocythereis, 
Alocopocythere, Echinocythereis, Quadracythere, 
Buntonia, Phalcocythere, Paragrenocythere. 

جلة فــي ممــا أعطــى تنوعــًا كبیــرًا فــي الحشــود الحیاتیــة لالوســتراكودا المســ
الدراسة الحالیة كنتیجة لتـوفر ظـروف قاعیـة هادئـة جـدا مـع وجـود نسـب 

الكالســـیوم فـــي المیـــاه البحریـــة حیـــث وصـــل التقـــدم  كاربونـــات عالیـــة مـــن
ـــاقص الملحـــوظ فـــي نســـبة  البحـــري أعلـــى مســـتوى وهـــذا یتوافـــق مـــع التن

  العكورة .
  )A.3تحت النطاق الحیاتي (

) إذ یتمیـــــز بتنـــــاقص واضـــــح Aیمثـــــل الجـــــزء األعلـــــى للنطـــــاق البیئـــــي (
واختفــاء عــدد كبیــر مــن مجــامیع االوســتراكودا وظهــور أنــواع دالــة علــى 

ـــــاس  ـــــل األجن  Loxoconchaو Xestoleberisاألعمـــــاق الضـــــحلة مث
وأنــواع دالــة علــى الزخرفــة القویــة والعقــد العینیــة  البــارزة  Uroleberisو

  مثل:
 Quadracythere, Acanthocythereis, Hermanites, 

Costa, Nucleoclina    
  .]19، 10[) متر حسب 100مما یشیر إلى عمق اقل من (

  Ecozone (B)النطاق البیئي 
یشـمل هـذا النطـاق الجـزء الوسـطي مـن تكـوین كولـوش المؤلـف مـن عـدة 
دورات متمیـــزة مـــن الصـــخور الرملیـــة إذ االجـــزاء الســـفلى مصـــمتة ردیئـــة 

ائق مــن الغــرین الفــرز حاویــة علــى حصــى صــغیرة فــي اســفلها یعلوهــا رقــ
والطین ویعلوها طبقات من الطفل التـي تبـدو طبقـات نحیفـة مـن رواسـب 
ناعمة الحجم الحبیبي وسبب هذا الترقق هو تیـارات العكـورة التـي تترافـق 
مع تغیر سـرعة الوسـط الناقـل إذ عنـدما تقـل السـرعة یترسـب الغـرین اوًال 

ل ویتمیــز هــذا ثــم یتبعــه الطــین مــع اســتمرار انخفــاض ســرعة التیــار الناقــ
النطـــاق بـــوفرة الفـــورامنیفرا الطافیـــة وكـــذلك انتشـــارها نســـب مـــن القاعیـــة 

  :]22، 21[وحجومها كبیرة بأعداد وفیرة ومن األجناس القاعیة 
Lenticulina, Anommalina, Trilocullna, Elphidluim, 
Quinqulieucta, Nodosaria 

الخـارجي) -ان الترسیب حصل ضمن مناطق الرصـیف القـاري (االوسـط
. إذ امكن تمیز تحت نطاقین بیئیین:200-50( بعمق   ) مترًا

  ).B.1تحت النطاق ( 
ـــــل الجـــــزء االســـــفل مـــــن النطـــــاق البیئـــــي ( ) والمتمثـــــل بترســـــبات Bوتمث

الصـخور الرملیــة، وتتمیــز بتنــاقص حــاد بتنــوع مصــنفات االوســتراكودا إذ 
ي أنــواع اختفـى كثیــر مــن األنـواع واألجنــاس ولكــن األنــواع التـي بقیــت هــ

  دالة على أعماق المنحدر القاري ممثلة باألجناس: 
Paracypris, Abssocypris, Buntonia, Krithe   الدالـة علـى

ــــي هــــذه وان ت ]10[حســــب  االغــــوارأعمــــاق  ــــي المصــــنفات ف ــــاقص ف تن
األعمــاق راجــع إلــى نقــص االوكســجین وانتشــار هــذه الصــخور فــي هــذه 

ریة بفعل تیـارات العكـورة أو نقـل األعماق نتیجة لالنزالقات الكتلیة الصخ
هـذه الرواســب عبــر قنــوات المــراوح  تحــت البحریــة المســببة لتكــوین تتــابع 

  .]23[بوما المثالي 
  )B-2تحت النطاق (

) الــذي یمثــل طبقــات كثیفــة مــن Bتتمثــل بــالجزء العلــوي للنطــاق البیئــي (
رواســب ناعمــة الحجــم للطفــل، ویتمیــز بوجــود األجنــاس التــي تعــیش فــي 

  ) متر ممثلة باألجناس:200اق المنحدر القاري وأقل عمق له هو (أعم
Buntonia, Bythocypris, Parakrthe, Krithe   

عمـق ال یصـل إلـى المنحـدر  ه الحشود فـيمما یستدل علیه أن وجود هذ
  .]24، 3[) متر 600القاري االوسط أي (

  C (Ecozoneالنطاق البیئي (
ــــل هــــذا النطــــاق البیئــــي الجــــزء العلــــ ــــوش ممــــثال یمث وي مــــن تكــــوین كول

ـــاتي متبـــاین ونســـب مـــن  ـــاز بتنـــوع حی بالتتابعـــات الصـــخریة للمـــارل ویمت
ـــورامنیفرا القاعیـــة  ـــة، فضـــًال عـــن زیـــادة فـــي حشـــود الف ـــورامنیفرا الطافی الف
وتختفي هذه األنواع عند طبقـة المـدملكات التابعـة لتكـوین خورمالـه التـي 
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 ,Epinoids, Rotalia, Lockhartia  تعـود إلـى األجنـاس اآلتیـة:

Quinqulieucta  ـــد مـــن البـــاحثین ـــى انتشـــار هـــذه  ]22[أشـــار العدی ال
االوســط -) متــرًا الــرف الــداخلي50اقــل مــن ( بحــرياألجنــاس فــي عمــق 

ضــمن ســحنات الكاربونیــت یشــیر إلــى  Lockhartiaوان ظهــور جــنس 
ـــاطق  ]25[حصـــول تراجـــع بحـــري اقلیمـــي فـــي هـــذه المـــدة  إذ شـــهدت من

حــري كمــا فــي مــالي ونیجیریــا. إذ بم مثــل هــذا التراجــع الكبیــرة مــن العــال
  امكن تمییز تحت نطاقین بیئیین.

  )C.1تحت النطاق البیئي (
) إذ تمیز بسیادة الحشـود الدالـة علـى Cیمثل الجزء االسفل من النطاق (

  األعماق في هذه الترسبات ممثلة بأعداد وفیرة من األجناس اآلتیة:
Abyssocypris, Cytherella, Krithe, Parakrithe, 

Bairdoppilata   
ملـم وبإعـداد لیسـت كبیـرة  1بإحجام اقل مـن  Kritheوان وجود الجنس 

الدال على األعمـاق الهائلـة اال   Bairdoppilata، وبالرغم من وجود 

ان عــدد مــن أنواعهــا الحالیــة توجــد فــي أعمــاق اقــل، فضــًال عــن وجــود 
األجنــــاس الدالــــة علــــى وكــــذلك اختفــــاء اغلــــب  Xestoleberisالجــــنس 

المنحــدر -األعمـاق الضـحلة، فــان وجودهـا ضــمن بیئـات الــرف الخـارجي
  .]12، 3[مترًا  )200-50القاري (

  )C.2تحث النطاق البیئي (
) مـن تكـوین كولـوش، ویتمیـز Cیمثل الجزء األعلى من النطـاق البیئـي (

 Xestoleberisتنــاقص حــاد بتنــوع مجــامیع االوســتراكودا ووجــود جــنس 
-لــذي یعــیش فــي األعمــاق الضــحلة ضــمن بیئــات الرصــیف الــداخلي، ا

ــادة فــي نســبة الفــورامنیفرا القاعیــة ]19[) متــرًا 20-10االوســط ( ، مــع زی
ن هــذا االختفــاء المفــاجئ للمصــنفات االوســتراكودا  ٕ نســبة إلــى الطافیــة، وا

الترســـــیب الســـــریع للحـــــوض الرســـــوبي وامتالئـــــه بالترســـــبات بســـــبب هـــــو 
  .  الفترةتضحًال في عمق بحري اقلیمي في هذه الفتاتیة مما یسبب 
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  المتأخر (تكوین كولوش) -): المدى الجیولوجي النواع االوستراكودا واالنطقة البیئیة خالل البالیوسین المبكر3الشكل (

  مقطع سد بخمة، شمال العراق
  حشود االوستراكودا كدلیل بیئي

خمــة، طیــة بیــرات، لقــد اظهــرت دراســة حشــود االوســتراكودا لمنطقــة ســد ب
لتواجـــد حشــــود االجنــــاس معینــــة دون غیرهــــا  وفــــرةشـــمال العــــراق وجــــود 

وممثلــة بانمــاط مختلفــة بســبب التغیــرات البیئیــة الفجائیــة والتدریجیــة التــي 
تؤثر على مجمل الصفات الشكلیة مما جعلهـا ذات اهمیـة طباقیـة ممیـزة 

  :التالیةودالة على العمق البحري حیث تمثل باالجناس 

Abyssocypris, Bythocypris, Buntonia, Cytherella, 
Pontocyprella 
یشـیر إلــى الزیـادة الملحوظــة بــالعمق لیصـل إلــى منـاطق الــرف الخــارجي 

) وقــد تتواجــد فــي Outer Shelp-Uppe Bathyal( باتجــاه المنحــدر
سحنات اعمق ولكن ترافقها اجناس مزخرفـة لتعطـي داللـة واضـحة علـى 

  متر. )200ن (البیئات التي تزید ع
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  من االجناس اآلتیة:  المكونة الحشودان 
Hermanites, Occultocytere, Paracosta, 
Paragrenocytere, Phalcocythere 

متــر  )200قــد تشــیر إلــى البیئــات الضــحلة النریتیــة التــي ال تزیــد عــن (
  المتالكها زخرفة قویة ومزودة بعقد عینیة متطورة.

  ناس التالیة:المترافق لالج الحشودكما ان 
Acanthocythereis, Cythrella, Krithe 

  ).  Outer Shelfیشیر إلى الزیادة بالعمق تجاه الرف الخارجي (
  التالي: الحشوداما تواجد 

Loxoconcha, Uroleberis, Bairdia, Bairdoppilata 
  یدل على البیئات الضحلة النریتیة.

ات الالغونیــة یــدل علــى البیئــ ,Loxoconcha, Uroleberisوتواجــد 
مـــن االجنـــاس  المؤلفـــة الحشـــوداالســـتوائیة وشـــبه االســـتوائیة وان تواجـــد 

  اآلتیة:
Acanthocytheris, Alocopocythere, Anommatocythre, 
Hermanites, Hornibrookella, Loxoconcha, 

Paragrenocytere, Phalcocythre, Schizocythere, 
Martincythere, Uroleberis. 

ـــي ال تشـــیر التـــي  ـــات الت ـــى البیئ ـــاس فـــي التتـــابع المـــدروس إل هـــذه االجن
.50تتجاوز (   ) مترًا

فــــي المقطــــع قیــــد الدراســــة  Bairdiaان التنــــوع العــــالي الفــــراد الجــــنس 
  وكذلك ترافقه مع االجناس:

Bairdoppilata, Buntonia, Bythocypris, Cytherella, 
Parakrithe, Pontocyprella, Propontocypris. 

البیئـــات النریتیـــة مفتوحـــة باتجــاه البحـــر المفتـــوح وعلیـــه یمكـــن یــدل علـــى 
ـــوش فـــي حـــوض بحـــري ضـــیق ضـــمن  ـــة ترســـیب تكـــوین كول اعتبـــار بیئ
منطقة منخفضة نسبیا حیث تتواجد الترسبات العكـرة فـي حافـة الرصـیف 

 –البحــــري المفتــــوح ضــــمن منطقــــة محصــــورة مــــا بــــین الــــرف االوســـــط 
كمـا موضـح فـي  )Middle Shelp-Upper Slopeالمنحدر االعلى (

  .)4الشكل (

  
  

  
):  یوضح العمق البیئي والبیئة القدیمة لبعض اجناس االوستراكودا في المقطع قید الدرس ومقارنتها مع دراسات سابقة لعدد من 4الشكل (

  الباحثین كما موضح ادناه
  



 2012جامعة تكریت   -كلیة العلوم   –المؤتمر العلمي الثاني 

279 
 

1. Pezel et al., 2007 15- Brouwers & Fatmi, 1992 
2-Monstori, 1985 16- Athersuch, 1979 
3- El-Elewa, 2004 17- Al-Furaih, 1980 
4- Ramos et al., 2004 18- Siddiqui, 1971 
5- Nazik, 1993 19- Tunogulu and Unal, 2001 
6- Neale, 1988 20- Caus et al., 2002 
7- Ozawa and Tuskawaki, 2008 21- Opreanu, 2004 
8- Zhoao and Wang, 1988 22- Bassiouni, 1970 
9- Carbonnel and Tohson, 1989 23- Itterbeeck et al., 2007 
10- Shahin, 2000 24- Morsi et al., 2008 
11- Moore, 1961 25- Luger, 2003 
12- Morkhoven, 1963 26- Yesilyart et al., 2009 
13- Siddiqui & Al-Furaih, 1981 27- Bonnema, 1941 
14- Sissingh, 1972  

  
  العالقة االحیائیة واالتصاالت البحریة القدیمة

اظهــر العدیــد مــن أنــواع االوســتراكودا الموصــوفة فــي مقطــع ســد بخمــة، 
طیــة بیــرات، شــمال العــراق انتشــارًا وتنوعــًا واســعین مــن ترســبات العصــر 
ــــي المبكــــر (البالیوســــین) إذ لعــــب ممــــر التیــــثس الجنــــوبي الجدیــــد  الثالث

)South New Tethys ـــع بعـــض األجنـــاس ) دورًا مهمـــًا فـــي توزی
  :]26[وانتشارها التي تعود غالبیتها الى العوائل اآلتیة 

Cyprididae, Cytheridae, Cypridinidae Bairdidae 
) جـــنس فـــي المنطقـــة المحصـــورة مـــا بـــین 500التـــي ضـــمت اكثـــر مـــن (

، ان اهمیـــة موقـــع العـــراق تتجلـــى ]27[غـــرب اســـترالیا وخلـــیج المكســـیك 
االفریقیـــــة  –ونـــــه یشـــــغل موقعـــــًا وســـــطیًا مـــــا بـــــین الصـــــفیحة العربیـــــة بك

والصــــفیحة االســــیویة، إذ عــــدت منطقــــة مشــــتركة إحیائیــــًا بــــین منــــاطق 
) Indopacific-Tethysالهنـــــدي لبحـــــر التیـــــثس ( –المحـــــیط الهـــــادي 

-Tethysومنـــــــــــــــــــاطق البحـــــــــــــــــــر المتوســـــــــــــــــــط لبحـــــــــــــــــــر التیـــــــــــــــــــثس (
Meditterraneanـــــى ). لقـــــد اكـــــدت الدراســـــات الجغراف ـــــة القدیمـــــة عل ی

اهمیــة العامــل االحیــائي (االوســتراكودا) فــي تصــور وتحدیــد االتصــاالت 
البحریــة القدیمــة لكونهــا احیــاء قاعیــة غیــر قــادرة علــى تخطــي الحــواجز 
لعدم امتالكها مرحلة جنینیة طافیة كما هـو فـي الفـورامنیفرا القاعیـة التـي 

یتهــا فـي تحدیــد تنتقـل الــى امـاكن اكثــر مالءمـة لهــا ومـن هنــا جـاءت اهم
  احل البحریة والجغرافیة القدیمة.السو 

دا وأنواعهـا االوسـتراكو فمن خالل دراسة توزیع وانتشار عـدد مـن أجنـاس 
الممیزة في مناطق مختلفة من شمال وغـرب افریقیـا ومنـاطق غـرب اسـیا 
ـــــاطق حـــــوض البحـــــر المتوســـــط ومقارنتهـــــا مـــــع  (الشـــــرق االوســـــط) ومن

دیــد المنــاطق االحیائیــة المشــتركة معهــا المصــنفات قیــد الدراســة امكــن تح
ومــن ثــم التوصــل الــى تحدیــد طبیعــة االتصــاالت البحریــة بــین المنــاطق 
ـــد اتجـــاه الهجـــرة المحتملـــة آنـــذاك. إذ  المـــذكورة اعـــاله وصـــوًال الـــى تحدی
اكـــدت الدراســـة الحالیـــة علـــى وجـــود نـــوع مـــن االتصـــال البحـــري القــــدیم 

، باكسـتان، ایـران، السـعودیة وبدرجة كبیرة مـع منـاطق غـرب اسـیا (الهنـد
والخلیج العربي) وكذلك مع شمال وغـرب افریقیـا، فضـال عـن وجـود نـوع 
ـــاطق الشـــرق األوســـط  ـــا باتجـــاه من ـــاطق غـــرب افریقی مـــن الهجـــرة مـــن من
مــــرورًا بشــــمال افریقیــــا (تــــونس ولیبیــــا ومصــــر) وحتــــى فلســــطین واالردن 

وایضــًا اثبــت  ]28[وغــرب العــراق باتجــاه ســواحل ایــران والهنــد وباكســتان 

اتجاه ثانٍ للهجرة مـن سـواحل ایـران وجنـوب شـبه الجزیـرة العربیـة وصـوًال 
ــــــاس:  ــــــة باألجن ــــــا ممثل ــــــوب افریقی ــــــا (الصــــــومال) وجن ــــــى شــــــرق افریقی ال

Phalcocythere, Alocopocythere.  
فـي االردن مرتبطـة  Costaالى ان أنواع مختلفة للجـنس  ]29[إذ أشار 

وهـــذا یـــدعم فكـــرة  ]30[وفة فـــي مصـــر بـــالتطور العرقـــي لألنـــواع الموصـــ
  الهجرة نحو الشرق االوسط.

 ,Paracostaالـــى وجـــود هجـــرة ألنـــواع تعـــود ألجنـــاس  ]31[وأشـــار 

Allocosta   فـــي العصـــر الثالثـــي المبكـــر فـــي العـــراق وســـوریا واالردن
فـــي شـــمال  ]32[ ، فـــي حـــین لـــم تســـجله(البالیوســـین واالیوســـین المبكـــر)

فــاع المقطــع وضــحالته (كلــي بیســري، دهــوك) العــراق (تكــوین افانــا) الرت
ـــاس المـــذكورة  ـــور هـــذه األجن ـــع مـــن انتقـــال وعب آنـــذاك ووجـــود حـــاجز من
اعـــاله بینمـــا ســـجل فـــي الدراســـة الحالیـــة، وكمـــا ســـجل ضـــمن ترســـبات 

  جدالة.
دا في منـاطق غـرب اسـیا االوستراكو ان سبب التشابه الكبیر بین أجناس 

مـال امتـداد ذراع مـن بحـر التیـثس والسعودیة وشرق افریقیا یعود الـى احت
 االوســـتراكوداداخـــل االراضـــي االفریقیـــة، وكـــذلك التشـــابه الكبیـــر لحشـــود 

المعروفـــــة ضـــــمن الصــــــفیحة العربیـــــة االســـــیویة االفریقیــــــة خـــــالل فتــــــرة 
ـــــــــــــاخر Danianالمبكـــــــــــــر ( البالیوســـــــــــــین ) لحشـــــــــــــود الكریتاســـــــــــــي المت

بالتواجــد  (الماســترختیان) مــن غــرب ووســط افریقیــا وتمثلــت هــذه العالقــة
 االنـواعالوفیر لألنـواع التـي عبـرت إلـى العصـر الثالثـي االسـفل وتشـمل 

  اآلتیة:
Cytherella lagenalis, Bairdia ilaroensis, 
Abyssocypris adunca, Pontocypris recurva, 
Argilloecia sp., Krithe solomoni, Parakrithe conlifa, 
Martinicythere bassiounii bassiounii, Cytherella 
mesa mesa, Actinocythereis coronata. 

  وتواجدها مع المصنفات الدالة على البالیوسین:
Costa (Paracosta) compilatis, Cristaoleberis 
reticulate, Hermanites bireticulata, Acanthocytheris 
conjuneta, Schizoptocthere torquata, 
Paragrenocythere gravis, Phalcocythere 
(Phalcocythere) bullita, Quadracythere 
(Hornibrookella) posterisella, Buntonia 
khurmalensis, Occultocytere, Trachyleberis 
(Acantocythereis) pedigaster,Nucleolina diluta.  
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وهــذا مــا یــدعم اتجــاه الهجــرة مــن غــرب ووســط افریقیــا الــى شــمال افریقیــا 
وســط (تــونس، لیبیــا، مصـر، فلســطین، االردن، العــراق، الهنــد والشـرق اال

والســـبب هــــو وجـــود ممـــر مــــائي عبـــر الصــــحراء  ]34، 33[وباكســـتان) 
المبكـــر  البالیوســـین) فـــي Trans-Sahara-Seawayاالفریقیـــة آنـــذاك (

  ).5الشكل ( ]35[مما اعطى هذا التشابه 
دت خلیصــیة) التــي امتــ –نســتنتج مــن هــذا ان منطقــة نهــوض (موصــل 

الشـــمال الشـــرقي ككتلـــة مرتفعـــة تجاورهـــا بحـــار  –مـــن الجنـــوب الغربـــي 
ــــذ فتــــرة (الســــنومانیان  ــــى االیوســــین  –ضــــحلة من ــــي المبكــــر) وحت الترون

المتوســط هــي الســبب فــي عــزل بیئــات المنــاطق االحیائیــة لمنطقــة البحــر 
المتوســط لبحــر التــیش (غــرب الحــوض) عــن بیئــات المنــاطق االحیائیــة 

الهنـدي (شـرق الحـوض) عنـد حـدوث التراجـع  –هـادي لمنطقة المحـیط ال

لمسـتوى سـطح البحـر. أمــا فـي حالـة التقـدم البحــري یرتفـع مسـتوى ســطح 
البحـــر ویـــزداد عمـــق الحـــوض الرســـوبي وتظهـــر األنـــواع العمیقـــة لكلتــــا 
المنطقتـــــین االحیـــــائیتین وتصـــــبح منطقـــــة مشـــــتركة احیائیـــــًا وأزداد تنـــــوع 

لمنطقـــة التیـــثس الجنـــوبي الجدیـــد، ان  األنـــواع واالجنـــاس الدالـــة والممیـــزة
حــوض تكــوین كولــوش یكــون ذا صــفة اقلیمیــة تنكشــف صــخوره بصــورة 

جنــوب شــرق  –واضــحة علــى شــكل شــریط عــریض باتجــاه شــمال غــرب 
ویســتمر داخــل االراضــي التركیــة وهــو معــروف كســحنات فتاتیــة لتكــوین 

 كیرماف ومكافآتها في العراق هي: 
(Sinjar Fm., Khurmala Fm., Dammiam Fm., Rus & 
Umm Erudhuma Fm., Akashat Fm. & Ratag Fm.) 
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Explanation of Plate  1 
Fig.1 Cytherella barpatharensis Singh & 
Tewari,1966  
Fig.2 Cytherella compressa (Muenster,1830) 
Fig.3 Cytherella sp.cf.C.hastata Neale & Singh, 1985  
Fig.4 Cytherella sp.1sp.nov. 
Fig.5 Bairdia ilaroensis (Reyment and Reyment, 
1959) 
Fig.6 Cytherella lagenalis Marliere,1959  
Fig.7 Cytherella meijeri Esker ,1968  
Fig.8 Cytherella sp.1sp.nov. 
Fig.9 Cytherella sp.2sp.nov. 
Fig.10 Bairdia sp.Cf.B. eocaenica Khalaf and 
Aziz,1994  
Fig.11 Cytherella protuberantis Lyubimova & Guha, 
1960  
Fig.12 Cytherella pulchella Ruggieri ,1967 
Fig.13 Cytherella sp.3sp.nov. 
Fig.14 Bairdia amygdaloides (Brady) oblongata Van 
den Bold,1946.  
Fig.15 Bairdia cf.B. crebra Deltel,1963  
Fig.16 Cytherella sinaensis Morsi,1999  
Fig.17 Cytherella sp.cf.C.deopanica Neale & 
Singh,1985  
Fig.18 Bairdia beraguaensis Singh and Tewari,1966 
Fig.19 Bairdia bhatiai Khalaf & Aziz,1994  
Fig.20 Bairdia sp.1sp.nov. 
Fig.21 Bairdia khurmalensis Aziz,2001  
Fig.22 Bairdoppilata gliberti Keij,1957  
Fig.23 Bairdoppilata rajnathi Tewari & 
Tandon,1960. 
Fig.24 Pontocypris sp.1 sp.nov. 
Fig.25 Pontocypris sp.2sp.nov.  
Fig.26 Bairdia sp. cf.B. heijransis Aziz,2001 
Fig.27 Bairdoppilata rakdiensis Khosla and 
Pant,1988 
Fig.28 Bythocypris gohrbandti Esker,1968  
Fig.29 Propontocypris sp. Bhandari, 1991  
Fig.30 Argilloecia sp. Bassiouni & Luger,1999  
Fig.31 Bairdia cf. hiwanneesis Howe&Law,1936  
Fig.32 Bythocypris mianica Tewari & Tandon,1960 
Fig.33 Bythocypris sp.1sp.nov.  
Fig.34 Paracypris jonesi Bonnema,1941  
Fig.35 Paracypris sp.cf.P. rectoventra Sohn,1959  
Fig.36 Bairdia sp.2sp.nov. 
Fig.37 Abyssocypris adunca (Esker,1968)  
Fig.38 Pontocyprella recurvais Esker,1968  
Fig.39 Phlyctenophora sp. Szczechura,2001  
Fig.40 Krithe oryza Neale & Singh,1985  

 
 

Explanation of Plate  2 
Fig.1 Krithe solomoni Honigstien ,1984  
Fig.2 Krithe strangulate Deltel,1962  
Fig.3 Acanthocythereis fungosa Al-Furaih,1980  

Fig.4 Acanthocythereis meslei meslei Donze & 
Oertli,1982  
Fig.5 Cythereis mesa mesa Honigstein,1985  
Fig.6 Parakrithe crolifa Bassiouni and Luger,1990  
Fig.7 Loxoconcha pseudopunctella Cronin & 
Khalifa,1979  
Fig.8 Acanthocythereis cf.A.conjuncta Al-Furaih, 
1980  
Fig.9 Schizoptocythere torquata Siddiqui and Al-
Furaih,1981  
Fig.10 Echinocythereis(Scelidocythereis) 
sp.A,Siddiqui 1971  
Fig.11 Xestoleberis cf. chamela Bold,1960  
Fig.12 Uroleberis iraqensis Khalaf and Aziz,2001  
Fig.13 Actinocythereis coronata Esker,1968  
Fig.14 Alocopocythere heijransis Kalaf & Aziz, 2001  
Fig.15 Nucleolina diluta AL-Furaih,1980  
Fig.16 Uroleberis cf. armeniaca Neale and 
Singh,1985  
Fig.17 Acanthocythereis denticulate Esker, 1968  
Fig.18 Anommatocythere cantistrum Al-Furaih and 
Siddiqui,1981.  
Fig.19 Costa (Paracosta)compilatis AL-
Siddiqui,1971  
Fig.20 Nucleolina sp.nov.  
Fig.21 Echinocythereis(scelidocythereis)sparsa 
Siddiqui,1971  
Fig.22 Trachyleberis (Acanthylocythereis) pedigaster 
Siddiqui,1971  
Fig.23 Phalcocythere sp.cf.Ph. dissenta 
Siddiqui,1971  
Fig.24 Martinicythere bassiounii bassiounii 
Honigstein & Rosenfeld,1995 
Fig.25 Buntonia khurmalensis Khalaf & Aziz,2001  
Fig.26 Kefiella galalansis Morsi & Scheibner,2009  
Fig.27 Phalcocythere(Phalcocythere) bullita Al-
Furaih,1980  
Fig.28 Phalcocythere (Otarocythere)intercalata Al-
Furaih,1980  
Fig.29 Buntonia sp.1.sp.nov.   
     
Fig.30 Buntonia sp.1.sp.nov.    
   
Fig.31 Nucleolina sp.nov.  
Fig.32 Hermanites bireticulata Al-Furaih,1980 
Fig.33 Hermanites sp. Morsi & Scheibner,2009 
Fig.34 Occultocythereis fordus Al-Sheikhly,1982  
Fig.35 Indet sp.A  
Fig.36 Paragrenocythere gravis Al-Furaih,1980  
Fig.37 Quadracythere(Hornbrookella)platybomus 
Siddiqui,1971  
Fig.38 Hornibrookella posterisella Al-Furaih,1977  
Fig.39 Indet sp.A  
Fig.40 Indet sp.A 
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Plate -1- 
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Plate -2-  
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Paleoecology of the Ostracode Assemblages of the Kolosh Formation 
(Paleocene- Lower Eocene) from Berat Anticline, Bekhme Dam Area, 

N.Iraq 
Nisreen M. Aziz Mohammad A. Hussan 
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Abstract 
The Paleoecology and environmental factors were discussed during the deposition of Kolosh Formation 
(Paleocene-Lower Eocene) from Berat Anticline, Bekhme Dam area, N. Iraq, Using the diversity and 
distribution of the Ostracode assemblages found in the studied section. 
Keyword: paleoecology- Ostracoda- Kolosh- Formation- Bekhme- North Iraq. 

  


