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  الملخص

تمثلت صخارية تكوين السعدي بالحجر الجيري الطفلي والحجر الجيري الطباشري مـن البيئـات   
فقد انتشرت سحناته وبشكل كامل ضمن قطاع وسط العراق والتي تقع بموازاة نهر دجلة . البحرية الضحلة

سر انتشار هذه السحنة في فتـرة  تقريباً والمتمثلة ببيئات الرف، ومن عمر السنتونيان كامالً ، في حين انح
السنتونيان المتأخر، لتظهر سحنات تكوين الكوميتان المكافئة لها ضمن منطقة شرق قطاع وسط العـراق  
ووسط العراق، ذلك لتغير مستوى سطح البحر والذي توافق مع تغير الحاصل فـي طوبوغرافيـة قـاع    

  .الحوض الرسوبي
) من عمر السنتونيان كامال(تشر ضمن قطاع وسط العراق حدد نطاقين حياتيين لتكوين السعدي المن
  :اعتماداً على الفورامنفيرا والطحالب وكاآلتي 

  .من عمر السنتونيان المتأخر Rotalia skourensisنطاق  -١
  .من عمر السنتونيان المبكر Dissocladella undulataنطاق  -٢

لتكوين السعدي أيضـاً المنتشـر    Dicarinella concavata Zoneيتغير النطاق الثاني جانباً إلى  
 Dicarinellaفيما عـاله   نطـاق   . ضمن منطقة شرق قطاع وسط العراق ومن عمر السنتونيان المبكر

asymetrica  من عمر السنتونيان المتأخر والذي يعود لتكوين الكوميتان.  
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Stratigraphy of Sadi Formation ( Santonian) and its Relationship to  
Kometan Formation from North and Mid Part of Iraq 
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ABATRACT 
The litho-facies of Sa'di Formation is characterized by chalky and marly limestone 

with thick-wall rotaliids and algal facies of shallow marine environments of Santonian 
age. These facies are distributed in the  mid -secter of Iraq, which is parallel to the Tigris 
river. While in Late Santonian the upper facies of Sa'di Formation was replaced by 
extensive Globotruncanal facies of pelagic environment of Kometan Formation, due to 
sea level change, which is accordant with in changing of paleo-topography of basin 
configuration. 

Two biozones are defined for the complete section of Sadi formation as: 
1- Rotalia skourensis  Zone  (Late Santonian). 
2- Dissocladella undulata Zone (Early Santonian). 

The second one is changing laterally to the Dicarinella concavata Zone for the same 
formation. Overplayed by Dicarinella asymetrica Zone from Late Santonian of Kometan 
Formation. While the Sadi Formation was disappear in the eastern part of the Iraq and 
replaced by kometan formation. 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  المقدمة

والحياتية لتكوين السـعدي،  لقد أوضحت الدراسات السابقة أن هنالك تبايناً في السحنات الصخاريه 
األمر الذي أدى إلى تناول هذا الموضوع لغرض مقارنة السحنات الصخاريه والحياتية لتكوينـات فتـرة   

واعتمادا على الطباقيه الصخاريه والحياتية للمقاطع المثالية لهـا ، ومـن    السنتونيان بغية تحديد عائديتها،
فنجـد إن جميــع الدراسـات    . تكويني سعدي و كوميتان  التكوينات التي كان الخلط بينها واضحاً هما

السابقة للمقاطع التحت سطحية ومن عمر السنتونيان وضمن عمليات نفط الجنوب قد عزت سحناتها إلـى  
بينما على العكس نجد أن جميع المقاطع التحت سطحية لهذه الفترة ضمن عمليـات نفـط   . تكوين السعدي

يتان وحتى قبل عقد ونصف من الزمان أي قبل حفر أبار قطاع وسـط  الشمال قد عزيت إلى تكوين الكوم
  .العراق

عليه فقد تم وضع مشروع لدراستين األولى تتناول تكوين السعدي ومن ثم عالقتـه الجانبيـة مـع    
لتكوين سعدي، وبهذا فقد هدف البحث " والثانية تتناول تكوين كوميتان والذي يعتبر مزامنا. تكوين كوميتان

لى مناقشة األدبيات الرائدة التي تناولت هذين التكوينين، ومن ثم إعادة النظر في الوضع الطبـاقي  الحالي ا



  …) عمر السنتونيان(طباقية تكوين السعدي من 

لتتابعات السنتونيان، وعلى ضوء دراسة السحنات الصخارية والحياتية لها والظاهرة في اآلبار الموزعـة  
  .لها في منطقة قطاع وسط العراق ، ومن ثم مقارنة هذه السحنات مع المقاطع المثالي

المنطقة المحصورة بين حقل بيجي شماال وحتـى  ) منطقة قطاع وسط العراق(شملت منطقة البحث 
  .، ومن حقل ملح الثرثار غربا وحتى حقل بلخانه شرقا"حقل شرقي بغداد جنوبا

)        J –بلخانـه  ( و) F-جمبـور ( و) D -كركوك ( و) E –باي حسن ( لقد تناولت الدراسة اآلبار 
ومـن ثـم   ) L –سـامراء  ( و) K –تكريت ( و) O –شرقي بغداد ( و H) -خشاب ( و) G – إنجانة( و

  ).١-الشكل ) (٣ –زبير (و) M –ملح ثرثار ( و) I –بيجي ( و) N –بلد ( مقارنتها جانبياً مع آبار
  

  مناقشة الدراسات السابقة

) ٣-زبيـر (بئر في ) Owen and Nasir,1958(وصف تكوين السعدي في دراسة منشورة من قبل 
، وقد ذكرا بأنه يتكون من حجر جيري طفلي طباشيري مع طبقة مـن الطفـل،   )٢–شكل (جنوب العراق 

  :أما المحتوي اإلحيائي للتكوين فيضم األجناس و األنواع التالية. قدماً ٩٣٠وقدر سمكه بـ 
(Nodosaria sp., Palmulina sp., Marginulina cristellaria, Globotruncana sp., Heterohelix 
(Gumbelina) sp., etc… ). 

  .خارطة موقعية ألبار قيد الدراسة: ١شكل 
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الدراسات السابقة في تكوين السعدي في بئر زبير:٢شكل  

 



  …) عمر السنتونيان(طباقية تكوين السعدي من 

فيما حددت بيئته الترسيبية بالبيئة العميقـة، أمـا عمـره فقـد حـدد بفتـرة السـينوني األعلـى         
 ( Upper Senonian)   ـ وين وأضاف المصدر أعاله ايضاً بأن حدود التكوين العليا غير متوافقـة مـع تك

  .في حين أن حده األسفل متوافق مع تكوين التنومة . الهارثه
والذي يعـود الـى     .Ogivalia spإلى تحديد النوع ) (Elliott, 1958أشار التقرير المقدم من قبل 

  :  البرايوزوا والى األنواع التالية من الطحالب
(Archaeolithothaminium digitatum,Dissocladella undulata and Trinocladus tripolitanus )  

  . كيلومتر ٥٥والذي يقع إلى الجنوب من بغداد قرابة ) ١–المسيب (في تكوين سعدي في بئر
إلى إضافة سحنة إلى الجزء األعلى من التكوين السعدي ، تتألف مـن  ) Bellen et al.,1959(عمد 

    -:حجر جيري فتاتي عضوي يضم المكونات الحياتية التالية
(Pseudedomia complanata, Cuneolina cylindrica,Archoecycle mid-orientalis and Rotalia 
skourensis) 

،كما ثبت عمرهـا بفتـرة   ) (.P. complanata Lstأطلق عليها سحنة الحجر الجيري الحاوي على 
  .لطباشيريالكمبانيان المتأخر، وقد أشار إلى هذه السحنة تكون مفقودة في قمة النهوض التركيبي للعصر ا

فقد عمدا إلى وضع تكوين السعدي ضمن جدول التتابع الطبقـي  ) Chatton and Hart,1961(إما 
  ) :١–الجدول (للعصر الطباشيري المتأخر في بيئة الجرف وكما هو مـوضح أدناه 

  
  ).Chatton and Hart,1961(موقع تكوين السعدي ضمن تتابعات العصر الطباشيري عن : ١جدول 
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ا الجدول إن عمر تكوين السعدي قد امتد إلى فترة الكمبانيان المبكر ، وخاصـة بعـد   يالحظ من هذ

التـي ضـمها بلـن إلـى الجـزء          Pseudedomia Lst.إضافة سحنات الحجر الجيري الحاوي علـى  
لها عمـراً محـدد بالكريتاسـي     Pseudedomiaاألعلى من التكوين ، ومن الجدير باإلشارة إن  الجنس 
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، فيمـــا حـــددا                   )  Loeblich and Tappan, 1964(حســـب) الماســـترختيان ( أخرالمتـــ
)Sartorio and Venturini,1988 ( من هـذا يتضـح إن   . الماسترختيان -عمره بفترة الكمبانيان المتأخر

كمبانيان المتـأخر  لها عمراً محدد بفترة ال .Pseudedomia Lstعمر سحنات الحجر الجيري الحاوية على 
من أن هذه السحنة تعـود  ) Bellen et al., 1959(وحتى الماسترختيان المبكر ، وهذا يتوافق مع ما حدده 

وأنهـا   لفترة الكمبانيان المتأخر ، وبهذا فأنها من المؤكد تعود لدورة ترسيبية أحدث من دورة السنتونيان ،
  .سحنة من سحنات تكـوين الهارثه

جزء ال يمكن إضافته أساسا لتكوين السعدي ، وذلك ألن عمر تكوين السعدي سوف عليه فأن هذا ال
ال يتعدى فترة السنتونيان المتأخر كما هو الحال في منطقة الرف المشتملة على منطقة قطاع وسط العراق 

عدي والمحاذي لنهر دجلة ، حيث أن مجموعة اآلبار التي حفرت الحقاً قد أكدت تواجد وانتشار تكوين الس
كما في حقول بيجي . من عمر السنتونيان ، والتي تقع أسفل تكوين المشورة مباشرة وتعلو تكوين التنومة 

  . و تكريت و سامراء و بلد 
  :تكوين السعدي إلى جزئيين هما ) Naqib,1967(قسم النقيب 

  .على حجر جيري طباشيري طفلي متدلمت جزئياً غني بالمكونات الحياتية والتي تقل في األ-١
حجر الطفل ذو لون رمادي مخضـر يضـم معينـات الـدولومايت يتـداخًل معـه السـجيل فـي         -٢

  ).٢الشكل(األسفل
طباقية العصر الطباشيري األعلى لمنطقة جنوب شـرق العـراق ،   ) Darmoian,1975(كما درس 

  :وعمد إلى رفع مستوى تكوين السعدي إلى مجموعة وكما هو موضح في الجدول أدناه
  

  ) .Darmoian,1975(طباقية تكوين السعدي في جنوب العراق عن : ٢ل جدو    
Campanian  Mhejran Formation  
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سمية جديدة للسحنات التي تكافئ تكوين السعدي في جنوب العراق من عمر السـنتونيان،  وأعطى ت

وقسمه إلى جزئيين األعلى يتألف من الطفل واألسفل من الحجر الجيري، وكما هو مبـين فـي الجـدول    
ت عند متابعة ما أفردته الدراسة أعاله  من مكونات حياتية نجد أن معظمها يغلب عليهـا المكونـا  . أعاله

الحياتية المميزة للبيئات العميقة والمؤلفة من الفورامنيفيرا الطافية، ومن هذا يتضح أن سـحنات تكـوين   
يتمثل بسحـنات من البيئـة العمــيقة، وهـذا    ) Darmonin,1975(السعدي سابقاً والموصوفة الحقاً في

  .ن الكوميتانيتوافق مع ما هو منتشر في الجزء الشمالي والشمالي الشرقي من العراق لتكوي



  …) عمر السنتونيان(طباقية تكوين السعدي من 

إن تقسيمات الصخارية المذكورة في الدراسة أعاله ال تتوافق مع ما هـو موجـود فـي التقريـر    
) Darmonian,1975(لنجد أن دراسة المقدمة من قبـل درمويـان   ). ٢–شكل ) (٣ -زبير(النهائي للبئر 

ه فـي الجـزء الشـمالي    كانت على الجزء الجنوبي الشرقي من العراق، والتي تعتبر إمتداداً لما هو علي
، والتي سادة فيها البيئات البحرية الحوضـية  التـي تمثلـت    )منطقة الحوض الدائم(الشرقي من العراق 

مـن ناحيـة   )  Hamdani,1997–Al-Mutwalli and Al(بتكوين الكوميتان ، وهذا يتوافق مع ما قدمـه 
، حيث يقع األول في الجنـوب  ) ٦ -شرق بغداد(و) ٣ –حلفايه (السحنات الصخارية والحياتية في بئري 
، وقد أشارت الدراسة إلـى انتشـار   )أي إلى الشرق من نهر دجلة(الشرقي من العراق واآلخر في وسطه 

  .الفورامنيفيرا الطافية ضمن تكوين السعدي وقسماه إلى ثالثة انطقه حياتية
)         ٦ -شـرق بغـداد  (المكونـات الحياتيـة لمقطعـي بئـري     ) ١٩٩٨عثمـان ، (تناولت دراسـة  

وقسمت التكوين إلى أربعة أنطقة حياتية، الثالثة العليا إعتمدت الفـورامنيفيرا الطافيـة   ) O-شرق بغداد(و
، وأشارت إلى أن صـخارية  Dissocladella undulataالنوع الدال  ) الطحالب(فيما اعتمد األخر على 

منيفيرا الطافية وظهور الطحالب والفورامنيفيرا القاعيـة  هذا النطاق تظهر تغيراً واضحاً في إختفاء الفورا
  .والبريوزوا وشوكية الجلد 

  

  :صخارية تكوين السعدي

يتألف التكوين من بالحجر الجيري والحجر الجيري الطباشيري على امتداد مقاطع قيـد الدراسـة ،   
د ، أو قد يالحظ تـأثيره  يتداخل معها طبقات رقيقة من حجر الطفل في آبار تكريت و سامراء وشرق بغدا

على الحجر الجيري في بعض أجزاء المقطع ، لقد أثرت عملية الدلمتة على بعض األجزاء السـفلى مـن   
  ) .L –سامراء (و) K -تكريت(مقطعي التكوين عند بئري 

  

  : سمك التكوين
 ٦٠ في حين يبلغ أقل سـمكاً للتكـوين  .متراً) ١١١) (H -خشاب(يبلغ أعلي سمك للتكوين في بئر 

 -تكريـت  (و) L –سامراء (متراً في بئري  ٩١و ١٠٥بينما كان سمكه .  O )-شرق بغداد(متراً في بئر 
K (وعلى التوالي.  

  

  : السحنات الدقيقة
من سحنه الحجر الجيري الطيني بشكل رئيس   H) -خشاب(تتألف السحنات الدقيقة للتكوين في بئر 

، يتداخل معهـا سـحنات مـن الحجـر الجيـري      )Halobiaالجنس (والحاوية على أصداف المحاريات 
المرصوص بشكل ثانوي عند جزئه األسفل، والغنية بأشواك القنافذ البحرية ، تتحول إلى سـحنة الحجـر   

في حين تكون . الجيري الواكي في جزئها األعلى أيضا والحاوية على أشواك القنافذ البحرية و البرايوزوا
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افية والكريات الكلسية في جزئها األسفل، كما ونجد أن سحنات التكوين في السحنة غنية بالفورامنيفيرا الط
مؤلفة من سحنات الحجر الواكي الحامل للفتاتات ) O -شرق بغداد(و) L  -سامراء(و) K -تكريت(آبار 

االحيائية خصوصاً شوكية الجلد، يتداخل معها سحنات من الحجر الجيري الطيني في جزئها األسفل عنـد  
تحتوي هـذه السـحنات علـى فتـات     . األخيرين، فيما يتداخل مع جزئها األعلى عند البئر األول البئرين

  .ذات الجدار السميك Rotaliaوأشواك شوكية الجلد والطحالب، وعلى أنواع من الجنس 
  

  :العمليات التحويرية

  :العمليات التحويرية التي أثرت على صخور التكوين هي
كمـا ويالحـظ انتشـار بعـض     . لية بالدلمته االختيارية لألرضية والحبيباتتمثلت هذه العم :الدلمتة -١

المعينات بشكل ملحوظ لتكون أحيانا نسيجاً موزائيكياً كامالً عند طغيانها في بعض مقاطع التكوين، كما في 
  ).K -تكريت(و) L -سامراء(بئري 

أي عنـد الحـد   ) O -شرق بغداد(ر تركزت اإلذابة في الجزء األعلى من التكوين عند البئ :اإلذابة  -٢
، في حين أثرت هـذه  )أي بين تكويني الكوميتان والسعدي (الفاصل بين عمر السنتونيان المبكر والمتأخر

أيضا في الجزء األعلى القريـب مـن الحـد الفاصـل     ) K -تكريت(و) L-سامراء(العملية في البئرين 
. المتأخر/ن عند سطح التضحل بين السنتونيان المبكرالكمبانيان، وفي الجزء األوسط من التكوي/السنتونيان

 Moldicأن هذه العملية قد أدت إلى إذابة بعض الحبيبات الهيكلية واألرضية مكونة مسـامية قالبيـــه   

porosity) ( و هزيميةVuge).(  
ـ  :إعادة التبلور -٣ ي أثرت هذه العملية بشكل محدود في بعض أجزاء التكوين وعند مقاطع التضحل الت

  .تقارن مع السطوح الفاصلة
  

  :حدود التكوين

يتمثل حد التكوين األعلى في اغلب مقاطع التكوين بأوسع تضحل ،أدى إلى إنتشار الحجر الجيـري  
شـرق  (، وإلى إنتشار السرئيات ومعدن الليمونايت عنـد البئـر   )M -سامراء(الفتائي المتدلمت في بئر 

البية في اغلب أجزاء العليا من مقاطع التكوين فـي آبـار وسـط    ، و أخيراً تواجد المسامية الق)O -بغداد
   Fresh water pheratic Zone العراق، والتي تعني أن هذه المقاطع قد تعرضت إلى بيئات تتمثل ببيئـة 

)Flugel, 1982,( والتي تحدد بنطاق ،)Vadose Zone .(   إن هذا التغير البيئي عند الحد األعلـى والـذي
يتوافـق هـذا مـع مـا أشـار إليـه            . الفادوزية والتي تتمثل بالمنكشفات السـطحية  وصل إلى البيئات

)١٩٩٩Power and Word, (  من أن زيادة قيمة المسامية تكون عند األجزاء السفلى لسطح عدم التوافـق
يتضح من هذا أن هنالك سـطح مـن   . والتي تنتج عن عمليتي التعرية والذابة أسفل المنكشفات الصخارية

  .الكمبانيان في قطاع وسط العراق إي بين تكويني السعدي والمشورة/ م التوافق بين فترتي السنتونيان عد



  …) عمر السنتونيان(طباقية تكوين السعدي من 

في منطقـة  ) ضمن السنتونيان(المتأخر/كما ويالحظ سطح تضحل أخر بين فترتي السنتونيان المبكر
ـ ) .Haq et al., 1987(الجرف، وهذا يتوافق مع ما هو مثبت عالمياً من قبل  دد مـن التغيـر   والذي يتح

الواضح للبيئات الترسيبية بين جزئي التكوين األعلى واألسفل ، والتي تعكـس اخـتالف فـي السـحنات     
). K –تكريت ( الصخارية والحياتية ، في المقاطع الكاملة للتكوين من عمر السنتونيان كمــا في البئر 

ليتمثل بسطح تضحل يقـع فـي   ) راققطاع وسط الع(يمتد هذا السطح جانبياً إلى منطقة الجرف الخارجي 
، كما ويتوافق هذا السطح مع الزيادة الملفتة للنظر في قـراءة  )H –خشاب (عند أعلى التكوين في البئر  

حيث يعتبر مجس أشعة كاما أحد االدوات المستخدمة في تحديـد سـطوح عـدم    . مجس أشعة كاما للبئر 
  ).(Saller et al.,1994 التوافق 

يتمثل أيضاً بسطح عـدم  ) ذي السحنات السجيلية ( وين السعدي مع التكوين التنومة الحد األسفل لتك
لقـد أشـارت دراسـة    . توافق غطى المنطقة، وقد حصل هذا السطح ضمن الجزء األعلى للكونيشـيان 

)Chatton and Hart,1961 ( السنتونيان/ إلى تواجد هذا السطح بين فترتي الكونيشيان.  
  

  :المكونات الحياتية

تمثلت المكونات الحياتية لمقاطع تكوين السعدي بالفورامنيفيرا القاعية المؤلفة من أنـواع صـغيرة   
كـالنوع   Rotaliaوأصداف ذات جدار سميك تعود لجنس  Discorbisو Cibicidesالحجوم تعود لجنسي 

فقـد   وقد إنتشرت الطحالب الخضراء ضمن الجزء األسفل مـن المقطـع ،  . Rotalia skourensisالدال 
وأشـواك   Bryozoa،كما ويتواجد فتات الحزازيـات   Dissocladella aundulataشخص النـوع الدال 

، واالوستراكودا والكريـات الكلسـية   ) Halobia, Inoceramus(االسفنجيات وفتات المحاريات السابحة 
Calcispheres عالوة على تواجد الفورامنيفيرا الطافية التالية ،:  

(Marginotruncana coronata, M. sigali, Globotruncana angusticarinata, Glt. lapparanti, 
Glt. fornicata ,Dicarinella asymetrica). 

  

  :األنطقة الحياتية

السنتونيان والـذي يقـع فـي    -لقد حدد ضمن تكوين السعدي الكامل من عمر  الكونيسيان المتأخر 
  :منطقة الجرف نطاقان حياتيان هما

  . Rotalia skourensisنطاق  -١
  . Dissocladella undulatesنطاق  -٢

واللذان يمثالن انطقة مدى للمصنفتين المذكورين أعاله ،النطاق األول خاص باالفورامنفيرا القاعيـة  
) ٣– شكل (والواقع إلى الغرب من نهر دجلة )  - Aالنطاق (والثاني خاص بالطحـالب وكما هو موضح 

إلى تواجد هـذا النـوع مـن    ) (Elliott, 1958أشار ). ٤– شكل ()  K –تكريت  (والمتمثل بمنطقة البئر
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 (Elliott, 1968)، وقد حدد عمرهـا الحقـاً فـي    )١ –مسيب ( الطحالب في مقطع تكوين سعدي في بئر
  .بالعصر الطباشيري األعلى ولنفس المقطع

  



  …) عمر السنتونيان(طباقية تكوين السعدي من 

  

العالقة الطباقية لتكويني السعدي والكوميتان، البيئات الترسيبية والتوزيع الجغرافـي  : ٤شكل 
  .  Tk-K, Kb-H, Pu-Jالقديم من خالل ثالثة مقاطع تحت سطحية في االبار 

 .تكويني السعدي والكوميتانحدود عمر:٣شكل
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) B-نطاق( إلى الشرق من نهر دجلة أما المقطع الجزئي لتكوين السعدي المنتشر بالمنطقة الواقعة 
، فقد حدد له نطاق حياتي واحد اعتماداً على )٤–شكل()  H –خشاب  (والمتمثلة بمنطقة البئر ) ٣–شكل (

ويمثل النطاق مدى جزئي للمصنف الدال مـن   Dicarinella asymetrica الفورامنفيرا الطافية هو نطاق 
  ).Robaszynski et al.,1984 ; Caron,1985(المتأخر /عمر الكونيسيان المبكر

  

  :عمر التكويـن

اعتماداً على الفورامنفيرا الطافية الدالة المنتشره ضمن سحنات تكوين السعدي حدد عمر التكوين في 
السنتونيان المبكر، في حين حدد عمر التكوين في المقطـع الكامـل    –مقطعه الجزئي بالكونيسيان المتأخر

  ). ٣ –شكل(السنتونيان –ن عمر التكوين يكون محدداً بالكونيسيان المتأخرليغطي السنتونيان وبهذا فا
  
  :لبيئات الترسيبيةا

لتكوين سعدي نجـد أن البيئـة الرئيسـة    ) الصخارية والحياتية(نتيجة لما أفرزته السحنات الدقيقة 
سحنات الرف  ،الذي سادت فيها Shelfالترسيب له قد تمثلت بالبيئة البحرية الضحلة ضمن منطقة الجرف 

ضـمت هـذه البيئـة    ).  - 4شكل ()  - Aالنطاق () بيجي وتكريت وسامراء(وضمن قطاع وسط العراق 
الفورامنفيرا القاعية ذات الجدار السميك والطحالب وأشواك قنافذ البحر والطحالـب والحزازيـات، فيمـا    

يها وجـود الفـورامنفيرا   تخللها بعض التغيرات عمودياً نتيجة لتذبذب مستوى سطح البحر حيث لوحظ ف
الطافية والكريات الكلسية بشكل ملحوظ وضمن انطقه ضيقة ، في حين كانت المناطق األخـرى كمواقـع   
حقول خشاب وشرقي بغداد تمثل الحافة الحوضية للجرف ،التي انتشرت فيها سحنات تضم مـزيج مـن   

أما في شرق العراق فـان البيئـة   . سية المكونات الحياتية الضحلة و الفورامنيفيرا الطافية والكريات الكل
متمثلة بالبيئة البحرية العميقة التي سادت فيها سحنات تكـوين الكوميتـان   . الترسيبية أصبحت اكثر عمقاً

  ).٤ –الشكل (
  

  :نمط الحوض الرسوبي

من المسلم به في تحديد نمط الحوض الرسوبي لفترة السنتونيان وفي موضع قيد الدراسة هو تواجد 
. والمؤكد في الدراسات الالحقـة ) Masin,1975(من الفوالق في قطاع وسط العراق والذي ثبتت في نطاق 

، Shelf أن تواجد هذا النطاق للفوالق المتنامية فيما بعد قد حدد نمط الحوض الرسـوبي بـنمط الجـرف    
توزيـع  ، وهذا النمط يتوافـق مـع   )Tucker,1985(وحسب تقسيمات أنماط األحواض الرسوبية الضحلة 

الطوبوغرافية القديمة للفترة أعاله في العراق، لنجد أن منطقة غرب العراق قد تمثلت بالمنطقة الموجبـة،  
في حين أن قطاع وسط العراق يتمثل بمنطقة الجرف التي انتشرت عليها الترسبات الضحلة، فيما كانـت  

ت فيهـا السـحنات العميقـة    منطقة شرق وأقصى شرق العراق تتمثل بمنطقة الحوض الدائم، والتي ساد



  …) عمر السنتونيان(طباقية تكوين السعدي من 

 Drownedإن هذا النمط من الحوض الرسوبي قد تطور عن نمط الجـرف الغـارق   . للعصر الطباشيري

Shelf  الذي ساد خالل فترة التورونيان األوسط ومع بداية ترسيب تكوين التنومة الذي تم تجهزه بالفتاتيات
نهاية فترة الكونيسيان انقطع تجهيز الفتاتيات مما مع ). لتكوين التنومة(الدقيقة لتكون سحنات حجر السجيل 

أتاح للحجر الجيري والحجر الجيري االرجااليتي بالترسيب مؤلفاً بذلك سحنات تكويني سعدي وكوميتـان  
،والذي توافق  مع تغير نمط الحوض  إلى نمط الجرف، ومن ثم في نهاية السنتونيان قد تطور إلى نمـط  

هذا التغير في تطور نمط الحوض الرسوبي كان نتيجة لتغير النسبي لموقع  إن. الجرف الغارق مرة أخرى
  ).٤ -الشكل ( Shelfوحركة نطاق الفوالق الموازية لموقع منطقة بيئة الجرف 

  
  المناقشة

لم يقارن مـع  ) Owen and Nasr,1958(أن الوصف المقطع المثالي لتكوين سعدي  المقدم من قبل 
وين كوميتان من شمال العراق، حيث يتوافق أساسـاً مـع وصـف تكـوين     المقاطع التحت السطحية لتك

الكوميتان والذي يتألف من الحجر الجيري االوليكوستيجايني الكلوبوجيرايني ذات التطبق الرقيق وذا لون 
كما ولم يقارن الوصف المقطع المثالي أيضاً مع المقـاطع التحـت   ). Bellen et al.,1959(رمادي مبيض 
والموصوفة في آبار وسط العراق وذات سحنات بحرية ضحلة ، وكمـا  ) سعدي(نفس التكوينالسطحية ول

  .و المنجزة في نفس الفترة الزمنية) ١–المسيب (هو الحال في بئـر 
أما تكوين السعدي والمثبت حالياً فأنه يتألف من الحجر بالحجر الجيري الطفلي والحجـر الجيـري   

لفة من البيئات البحرية الضحلة، يحتوي على الفورامنيفيرا القاعيـة  يضم مكونات حياتية مخت. الطباشري
وفتات عضوي المؤلف من الطحالب الحزازيات وأشواك االسفنجيات وفتات المحاريات الطافيـة العائـدة   

  .، و االوستراكودا والكريات الكلسية، كما ويضم الفورامنفيرا الطافية)Halobia, Inoceramus(لجنسي 
تكويني سعدي و كوميتان بدورة ترسيبية واحدة من عمر أعلى الكونيشـيان وحتـى    تتمثل سحنات

  . السنتونيان ومحددة بسطحي عدم توافق
  :ينقسم الحوض الترسيبي لفترة السنتونيان إلى ثالثة أجزاء رئيسة هي

ل شرق و أقصى شرق العراق والتي سادت فيها الفورامنفيرا الطافية خال: منطقة الحوض الدائم -أ 
  ).تكوين كوميتان (العصر الطباشيري 

قطاع وسط العراق والمتمثلة بمنطقة بيجي وتكريت وسـامراء فأنهـا تمثـل    : منطقة الجرف -ب 
، كما )السنتونيان –الكونيشيان المتأخر(التي سادت فيها سحنات تكوين السعدي خالل  Shelfمنطقة الجرف 

ذات الجدار السميك،  Rotalia skourensisرئيسة والمؤلفة بالـ إنتشرت فيها الفورامنفيرا القاعية بالدرجة ال
  .Dissocladella undulataوالطحالب الممثلة بالنوع 

فيما كانت المنطقة الواقعة إلى الشرق من قطاع وسط العراق والمتمثلة بحقلي خشاب وشرق بغـداد  
علتها سحنات عميقـة  . ان المبكرالسنتوني –قد غطتها سحنات تكوين السعدي من عمر الكونيشيان المتأخر
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لتمتد هذه المنطقة حتى حقل كركـوك،  ) ٤–الشكل ) (تكوين كوميتان ( من عمر السنتونيان المتــأخر 
فقد أشـارت إلـى أن   ) (١٩٩٠شركة نفط الشمال،( وهذا يتوافق مع ما شارت إليه دراسة حقل كركوك 
را الطافية، أما السفلى فتضم الفـورامنفيرا الطافيـة   هناك سحنتين  لتكوين كوميتان العليا غنيه بالفورامنفي

وبعض القاعية الصغيرة مع الكريات الكلسية والغنية أيضاً بالمواشير كلسية لعائدة ألصداف المحاريـات  
  ).   ( Inoceramus)جنــس 
شملت غرب العراق خالل العصر الطباشيري عدا فترتي الكمبانيان المتـأخر  : المنطقة موجبة -ج 

  .ماسترختيانوال
  

  المصادر العربية

قسـم           . دراسة جيولوجية لمكامن العصر الطباشـيري فـي حقـل كركـوك    . ١٩٩٠شركة نفط الشمال، 
  .شعبة الدراسات، كركوك، غير منشورة–الجيولوجيا

دراسة الفورامنيفرا في تكوين السعدي ضمن آبار مختارة من حقل شرق بغـداد،  . ١٩٩٨عثمان، شونم،  
  .جامعة بغداد، غير منشورة-ماجستير دراسة

  
  المصادر االجنبية

Al-Mutwalli, M. and Al-Hamdani, M., 1997. Planktonic Foraminiferal biostratigraphy of Sa`di 
Formation (Upper Cretaceous) - central and southeast Iraq. Iraqi Geol. Jour., Vol 28, N     

Al-Naqib, K. M., 1967. Geology of the Arabian Peninsule, Southwestern Iraq:  U. S. Geol. 
Survey Prof. Paper 560-G, 54 p. 

Bellen, R. C. Van-; Dunnington, H. V. ; Wetzel, R. and Morton, D. M., 1959. Lexique 
stratigraphique International, Asie, V. 3, Fasc. 10a, Iraq, Paris, 333 p. 

Chatton, M. and Hart, E., 1961. Reveiew of the Cenomanian to Maestrichtion stratigraphy in 
Iraq. Unpublished Report, Iraq Petro.Co., Baghdad. 

Caron, M., 1985. Cretaceous planktic Foraminifera. In : Bolli, M., Saunders JR., and Perch-
Nielaem K., (eds.). Plankton stratigraphy, Cambridge University Press, pp.17-86. 

Darmoian, S. A., 1975. Stratigraphy and micropaleontology of the Upper Cretaceous Aruma 
Super Group, Southeastern Iraq. Jour.Geo. Soc. Iraq,  Special Issue, pp.89-116. 

Elliott, G. F., 1958. Cretaceous Bryozoa and Algae from the Sadi formation in Musaiyib-1,  Rep. 
No. IR/ GFE/ 252  , NOC  Library, Unpub. 

Elliott,G.F.,1968.Permian to Paleocene calcareous algae (Dasycladaceae) of the Middle East. 
British Mus. Nat. Hist. Bull., Geol. Suppl. 4, pp.1-111. 

Flugel,E., 1982. Microfacies Analysis of Limestone .Translated by Christn Son,K.Springer-
Verlag, Berline, 633p. 

Haq, B. U.; Hardenbol and Vail P. R., 1987. Chronology of Fluctunting Sea Level Since The 
Trasssic : Science Vol. 235, pp.1156-1167. 

Loeblich, A. R. Jr. and Tappan, H., 1964. Foraminiferida. In: Moore, R. C., Treatise on 
invertebrate paleontology, C. Protista, Vol. 1 and 2, pp. 1-868, Geol. Soc. Am. and the 
University of Kansas Press. 

Masin,J., 1980. On the plate tectonic in Iraq. Jour. Geo. Soc.Iraq, V. 13, No.1. 



  …) عمر السنتونيان(طباقية تكوين السعدي من 

Owen, R. M. S. and Nasr, S. N., 1958. Stratigraphy of the Kuwait-Basrah area, In : Lewis, L. G., 
(ed.), Habitat of oil, AAPG Symposium, pp. 1252-1278. 

Pomar, L., Ward, W.C.,1999. Reservoir Scale Heterogeneity In Depositional Packages and 
Diagenetic Patterns on Reef – Rimmed Platform Upper Miocene, Mallorca, Spain: AAPG 
Bulletin, Vol. 83, No. 11, pp. 191-198.  

Robaszynski, F; Caron, M.; Gonzalez Donoso, J. M. and Wonders, A., 1984. Atlas of Late 
Cretaceous Globotruncanids. Revue de Micropaleontlogie, V. 26, No. 3-4, pp. 145-305. 

Sartorio, D. and Venturini S., 1988. Southern Tethys Biofacies, Agip S.P.A., S. Donato 
Milanese, 232 p.  

Saller, A.H.; Budd, D. A. and Harris, P.M., 1994; Geohorizons: Unconformities and porosity 
Development in Carbonate Strata: Ideas from a Hedberg Conference. AAPG, Bulletin, 
Vol.78, No.6, pp. 857-872. 

Tucker, M. E., 1985. Shallow-marin carbonate facies and facies models. In : Brenchley, P. J. and 
Williams, B. P. (eds.), Sedimentology: Recent development and applied aspects, Geol. 
Soc. London, Special Publication, Blackwell Pub., Oxford. 

 
 
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  


