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  الملخص

أمكن من خالل التحليل السحني لتكوين الغار في آبار عديدة من جنوب وجنوب شرق العـراق   لقد
سحنة الحصى الرملي و الكاربونات، وتكون ممثلة لبيئة المراوح الطمويـة وقـد     :تمييز السحنات التالية 

وهـي سـحنة مميـزة     سحنة الحصى الرملي و الدولكريت الثانويـة : قسمت إلى سحنتين ثانويتين وهما
لترسبات األنهار الضفائرية الوقتية التي تقطع المراوح الطموية وسحنة الحصى الرملي الثانويـة وهـي   

أما السحنة الثانية فهي سحنة الحجر الرملي الكاربونـاتي وهـي   . ة لترسبات السهل الضفائريسحنة مميز
السحنة الممثلة للترسبات االنتقالية بين بيئة نهرية و بيئة بحرية مدية، و تتميز بتداخالت لعـدة سـحنات   

ثانوية والممثلة لبيئة نهرية، ثانوية ممثلة بالبيئات الثانوية التالية سحنة الكوارتز أرينايت وتحت األركوز ال
سحنة الكوارتز واكي و األركوز واكي الثانوية والتي تمثل بيئة مستنقعات، سحنة الحجر الرملـي الغنـي   

  .بالكربونات الثانوية وتمثل بيئة مدية وأخيرا سحنة الكاربونات الثانوية التي تمثل بيئة فوق مدية
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ABSTRACT 

Facies analysis of the Ghar Formation at selected wells of south and southeastern 
Iraq, promote the subdivision of the formation into two main facies. Sandy gravel and 
carbonates facies that represents terrestrial clastics of arid alluvial fans environment 
which can also be subdivided into two subfacies; sandy gravel with dolocrete that was 
deposited in ephemeral braided streams and sand with gravel that represents sheet flood 
deposits. Other facies is carbonate rich sandstones that represents a transitional 
environment between fluvial and tidal marine and can be subdivided into several 
subfacies; fluvial  quartzarenite and subarkose, swamp  quartzwacke and arkose wacke, 
tidal carbonate rich sandstones and supratidal carbonate subfacies. 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  المقدمة
تعتبر هذه الدراسة دراسة رائدة لتكوين الغار في جنوب وجنوب شرق العراق، وذلـك باالعتمـاد   

ار الحقول الجنوبية في العراق والموضـح  على البيانات تحت السطحية القليلة نوعاً ما، و المأخوذة من آب
  ).١(مواقعها في الشكل 

وقد أعتمد في التحليل السحني على ما توفره النماذج المدروسة من معلومات وفقًأ لطبيعة العينـات  
وفقاً لذلك فقد تم تقسيم تكـوين الغـار إلـى سـحنتين     . الهشة و التغطية اللبابية القليلة نتيجة لهذه الطبيعة

سحنة الحصى الرملـي و الكاربونـات،    .  Aن و ستة سحنات ثانوية، والسحنتان األساسيتان هما أساسيتي
B .وذلك اعتمادا على الصفات البتروغرافية وخصوصاً التغايـر فـي  . سحنة الحجر الرملي الكاربوناتي

الجبـوري   ; 2001آل غريـر، (نوعيـة المادة الالحمة و التغاير في المعادن الطينية الموضعية النشـأة  
، وكذلك التغاير الحجمي و نوعيـة األنسـجة السـطحية لحبيبـات الكـوارتز الرمليـة                   )2002وآخرون

فضال عن ذلك فقد تم ربط التغايرات المذكورة آنفا عن طريق مقارنة بيانات الجـس  ). 2001آل غرير،(
كمحاولة لمعرفة االمتدادات الجانبية لكـل  البئري ألشعة كاما و الجهد الكهربائي الذاتي لآلبار المتجاورة، 

  .سحنة متوقعة
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  .في تكوين الغار  A  التغاير في السمك ومعدل أحجام الفتات الخشن للسحنة : ١شكل 
  

غالبية تكوين الغار في منطقة الدراسة وتظهر في آبار حقل الزبير ، حقـل   Aتمثل السحنة األولى 
بينمـا تمتـد   . القرنة، حقل الرميلة الشمالي و الجنوبي، حقل نهر بن عمر، حقل الرطاوي، و حقل صبة

بشكل شريط ضيق يبـدأ من آبار حقـل مجنـون وبمـوازاة الحـدود العراقيـة      Bالسحنـة الثانيـة 
، ثـم  ) آبار بزركان وأبو غـراب (تمر باتجاه الشمال إلى حلفاية وتستمر في حقول ميسان األيرانية ويس

و هذا يعني أن امتداد هذه السـحنة يكـون   .  ١و الرافدين الشرقي  ١تنحرف غرباً لتظهر في اآلبار نور
ــروس     ــروف بزاج ــيبي المع ــوض الترس ــديم للح ــاحل الق ــط الس ــوازاة خ          Zagros Basinبم

)James and Wynd, 1965 .(  
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  الموقع الجيولوجي

بابـدة فـي   /يمثل تكوين الغار الترسبات الفتاتية المحصورة بين الترسبات الكاربوناتية لتكوين الدمام
وقد حدد المقطع المثالي للتكـوين  . الفرات في األعلى/األسفل وترسبات البحيرات الشاطئية لتكوين الفتحة

. متر ثم وجدت امتدادات أخرى للتكوين في جنوب العراق) 128(لعراق وبسمك جنوب ا) 3زبير (في بئر 
وتحديـدا ضـمن قطـاع زبيـر      (Mesopotamian zone)يقع التكوين ضمن قطاع ما بـين النهـرين   

وبحسـب   (Euphrates subzone)والجزء األسفل من قطاع الفرات الثانوي   (Zubair subzone)الثانوي
كما يمتد بشكل شريط فـي داخـل الـرف    .  (Buday and Jassim, 1987) عراقالتقسيمات التكتونية لل

ليشغل حدود الحوض الترسيبي القديم للرواسب البحرية فـي االوليجوسـين  أو    (Stable shelf)المستقر 
  .وليشكل امتدادا شبه هاللي في جنوب العراق  (Buday,1980)المايوسين المبكر 

  
  السحنات الرسوبية

A .صى الرملي والكاربوناتسحنة الح:  

إن أهم الصفات البتروغرافيـة و النسيجيـة التي تعكسـها هـذه السحنـة و طبقاً لما ذكـر فـي          
  :هي ) 2001آل غرير،(
 .ذا  فرز فقير) أو رمل حصوي/حصى رملي و(تتكون بشكل أساسي من صخور ذات فتات خشن   .١

 .في الصخور الفتاتية مقارنة بالسحنة األولىقلة نسبة الطين والكاربونات والمواد العضوية  .٢

 .تظهر الترسبات الفتاتية دورات متتابعة من النعومة نحو األعلى، وبشكل واضح في بعض اآلبار .٣

 . الصخور الرملية و الكاربوناتية خالية من المستحثات البحرية .٤

ونات فـي البيئـات   خصائص ترسيبية للكارب) ١بئر نهر عمر (تعكس الصخور الكاربوناتية إن وجدت  .٥
  .القارية

األنسجة السطحية لحبيبات الكوارتز الرملية تعكس عمليات كيميائية نشـطة، تتضـمن إذابـة للسـليكا      .٦
مترافقة مع تكوين الدولكريت أو الكلكريت ، إضافة لعكسها سيادة ألنسجة مميزة ) الكوارتز و الفلدسبار(

  للنقل في بيئة
 .تقطع األنسجة األولى Subaqueousريحية حارة و جافة، فضالً عن وجود آثار ألنسجة بيئة نقل مائي   

إن مجموعة المعادن الموضعية النشأة و الدولومايت الغني بالحديد تعكس بمجملها عمليات تحويرية فـي   .٧
 .بيئات قارية حارة و جافة

هو التغاير في سمك التكـوين الـذي    Aسحنـة إن أهم ما يميز ترسبات تكوين الغار الممثلـة بال
يتوافق معـه التغاير في معدل األحجام الفتاتيـة الخشنـة ، حيث يتناقص السمك مـع تنـاقص معـدل    
األحجام الفتاتيـة الخشنـة باتجاه الشمال و الشمال الشرقي أيضاً لتعطي خريطة السمك المتماثـل شـكال   

) فيما عدا آبار حقل مجنون Aأغلب الترسبات ممثلة للسحنة حيث أن ( Aشبه مخروطي لترسبات السحنة 
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فهو باإلضافـة إلى الصفات البتروغرافيـة آنفاً هو من . وإذا أعتبر هذا التغاير مورفولوجياً).  ١الشكل (
وكما يوضح ذلـك الكثيـر مـن    . مميزات بيئـة المراوح الطمويـة في البيئات الجافـة وشبـه الجافة

حيـث  ).  Bull,1972; Heward,1978; Nilsen, 1982; Ethridge, 1985; Collinson, 1986(الباحثين
تعكس الصفات البتـروغرافيـة العامـة لقطـع الحفـر البئـري تـلك الخصـائص التـي وضعهــا   

)Glennie, 1970 ( للفتات الرملي المنقول بواسطة المياهWater laid sediments .  مع خصائص النقـل
ة الصحراوية مما يعكس عمليتين في الترسيب، و هما ترسيب مائي و ريحي فـي بيئـة   الريحي في البيئ

 ).Glennie, 1970; Langford, 1989(جافة أو صحراوية 

تغايراً عمودياً في الخصائص البتروغرافية  في اآلبار المختلفة ، و لغـرض    Aو تظهر السحنة 
  :السحنة إلى سحنتين  ثانويتين وهما وضع تصور أكبر لهذا التغاير فقد تم تقسيم هذه  هذه

 ١وأفضل تمثيل لها هو في بئر نهـر بـن عمـر    :A1سحنة الحصى الرملي والدولوكريت الثانوية . ١
  :وتظهر هذه السحنة الصفات اآلتية

  .مدى أكبر لدورات النعومة نحو األعلى. أ
دورات التنعيم نحو األعلى، وكمـا  زيادة في نسبة الطين والكاربونات في الترسبات الفتاتية وفي نهاية .ب

هو متوقع من دراسة القطع الصخرية المأخوذة من قطع الحفر البئري واستجابة الجس البئـري للجهـد   
  ).2001آل غرير،(الكهربائي الذاتي 

  .  ظهور ترسبات سميكة من الدولوكريت والكلكريت. ج
  .بيرا بنشاط كيميائي يؤدي إلى إذابة السليكااألنسجة السطحية لحبيبات الكوارتز الرملية تعكس تأثرا ك. د
  

، رميلة ١، صبة ١هي في اآلبار غرب القرنة  وأفضل تمثيل لها A2:سحنة الحصى الرملي الثانوية . ٢
  :وتظهر هذه السحنة الصفات اآلتية. ١٧٢الشمالية 

جدا وأقـل مـن   دورات النعومة نحو األعلى أما غير واضحة أو غير موجودة أو تأخذ مديات قصيرة . أ
  ).٢٠٠١آل غرير،(الفاصلة بين النماذج قيد الدراسة 

زيادة ملحوظة في نسبة الفتات السائب نسبة إلى القطع الصخرية ذات الالحم في قطع الحفر البئـري  . ب
  .A1وهذا يعني قلة في نسبة الطين نسبة إلى السحنة الثانوية 

س تأثرا أقل بكثير بالنشاط الكيميائي المذيب للسـليكا،  األنسجة السطحية لحبيبات الكوارتز الرملية تعك. ج
  .مع وجود أنسجة سائدة للنقل الريحي

  .عدم وجود طبقات واضحة للدولوكريت أو الكلكريت. د
وبهدف وضع فكرة عما يقابل هاتين السحنتين الثانويتين من بيئات ثانوية ضمن المراوح الطموية، فقد تم 

مـع التغـاير    A2ممثال للسحنة الثانوية  ١متوقعة في بئر نهر بن عمرمقارنة التغايرات الصخرية ال
  : وكما يأتي (Miall,1978)العمودي للسحنات الصخرية الموضوعة من قبل 
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أعلى من نسبة القطـع الصـخرية الرمليـة ذات    ) المتكون من الحصى والرمل(نسبة الفتات السائب . ١
ع استجابة منخفضة إلى متوسطة للجس البئري للجهـد  أو الكاربونات م/ الالحم المتكون من الطين و

  .(Miall, 1978)لـ  Gmتعادل السحنة  Sp-logالكهربائي الذاتي 
نسبة الفتات أقل أو مساوية إلى حد ما للقطع الصخرية الرملية ذات السمنت مع قراءة متوسطة للجس . ٢

  ). (Miall, 1978لـ  Gmsالبئري للجهد الكهربائي الذاتي معادلة للسحنة 
وفتات من األحجـام   Lime mudسيادة لقطع صخرية ذات سمنت متكون من الطين والطين الجيري . ٣

 F1الرملية الناعمة والغرين، مع استجابة عالية للجس البئري للجهد الكهربائي الذاتي ومعادال للسحنة 
  ). (Miall, 1978لـ 

ستدارة مع الحم من أكاسيد الحديد وعدم تأثر سيادة للقطع الصخرية ذات رمل متوسط جيد الفرز واال. ٤
  .St (Miall, 1978)استجابة الجس البئري للجهد الكهربائي الذاتي ومعادال للسحنة 

لــ   Pسيادة الكاربونات ممثلة بالدولوكريت أو الكلكريت ومميزة للتربة القديمة ومعـادال للسـحنة   . ٥
Miall, 1978).(  

   GIIأو التجمع السحني  G Iدي يكافئ التجمع السحني الصخري يالحظ بأن التغاير الصخري العمو

، وكذلك هو أقرب إلى التغاير السحني الصخري لألنهار الضفائرية التي تقطع المراوح (Rust, 1979)لـ 
أو نـوع ترولهـام    Scott typeومن نوع سـكوت   (Miall, 1978; Miall, 1985)الطموية كما حددها 

.Trolham type  
آنفا هو تحديد افتراضي وتخميني أكثر منه  A1إن تحديد أنواع األنهار الضفائرية المكافئة للسحنة 

  : تحديد دقيق للبيئة الترسيبية المكافئة لهذه السحنة وذلك لألسباب التالية
هي معلومات تحت سطحية، بينما يكـون التحديـد    ١نوعية المعلومات المستقاة  من بئر نهر بن عمر. ١

  . (Miall,1985)يق لنوع األنهار الضفائرية عن طريق المكاشف الصخرية وبحسب الدق
نتيجة لنوعية المعلومات المتوفرة لم يتم تحديد نوعية التطبق إن وجد أصال أو التراكيـب الرسـوبية   . ٢

  Gm، والتي هي أساس التمييز بـين السـحنات الصـخرية     A1للصخور الفتاتية في السحنة الثانوية 
  .(Miall,1978)لـ Gpو  Gtوحتى  Gmsو
الذي يكـون مـدعوما بأرضـية     Debris flowتحدد نوعية الجريان كجريان حطام Gm إن السحنة . ٣

وحاوية على أحجام  Matrix supportedمتكونة بمعظمها من األحجام الطينية الداعمة لهيكل الصخرة 
  .فتاتية كبيرة جدا من الحصى

وذلك قـد يرجـع إلـى أن     A1سجل وال توجد في صخور السحنة وهذه الصورة من الجريان لم ت
المصدر للفتات فقير باألحجام الطينية، وكما يرجح ذلك األنسجة السطحية لحبيبات الكوارتز الرملية التـي  

لدورات عديدة من التعرية واالسـتقرار   Recyclingتوضح بأن الفتات الرملي قد تعرض إلى إعادة دهك 
) تبقى عالقة في الهـواء ( الطينيةعن سيادة النقل الريحي والذي بتأثيره تفقد األحجام لفترات طويلة فضال 
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والتي تكـون  (Glennie,1970) في البيئات الصحراوية  Lag depositsلتكون الترسبات الخشنة المتخلفة 
أيضا ندرة  وقد يعني هذا. مع الترسبات الريحية مصدرا للفتات لألنهار الضفائرية أو الوديان الصحراوية

ملم في ترسبات تكوين الغار في اآلبار قيد الدراسة وذلـك ألن  ٢٠األحجام الفتاتية الخشنة التي تزيد عن 
النقصان الكبير في األحجام الطينية يقلل من اللزوجة ومن ثم يخفف من قدرة الجريان الفيضي على نقـل  

وان كانت قدرة الجريـان الكبيـرة   . (Bull,1972; Rust,1979)األحجام الخشنة  المميزة لجريان الحطام 
  ). ٢٠٠١آل غرير،(تنعكس على األنسجة السطحية لحبيبات الكوارتز الرملية 

يمكن متابعتهـا باآلبـار     Aوالممثلة للسحنة الثانوية ١إن التغايرات الصخرية في بئر نهر بن عمر
اتي، ومن خالل مقارنة قراءة ذلـك  المجاورة من خالل مقارنة استجابة الجس البئري للجهد الكهربائي الذ

مع قراءة الجس البئري للجهد الكهربائي الذاتي ألقرب آبار تم الحصول على قراءة الجس  ١لنهر بن عمر
يبعـد  ( ٧يمكن متابعتها في بئر نهر عمر  A ١لوحظ بأن قراءة الجس البئري للسحنة الثانوية. البئري لها

، مع عدم وجود قراءة مماثلة للجس البئري في آبار مجاورة )كم جنوباً ٥حوالي  ١عن بئر نهر بن عمر 
وكما موضح فـي  ) كم إلى الشمال ٦( ٨وبئر نهر بن عمر) كم إلى الشرق ٣( ٢أخرى مثل نهر بن عمر

  .، وقد يعني هذا عدم انتشار السحنة جانبيا سوى باتجاه واحد محتمل)٢(الشكل 
فضال عن التغاير الصخري المشابه إلـى حـد مـا     A1إن عدم االنتشار الجانبي للسحنة الثانوية 

 (Glennie,1970)للتغاير السحني الصخري لألنهار الضفائرية مع الصفات التي تحويها والتي اقترحهـا  
لترسبات الوديان في البيئة الصحراوية كتواجد الجبس بهيأة سمنت في القطع الصخرية، فضال عن عكس 

لرملية لتأثير نقل ريحي يقطع بنقل مائي واألهم من هذا تواجد القطع األنسجة السطحية لحبيبات الكوارتز ا
  الصخرية 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

مر
١ 

وامتدادها 



  جمال صابر آل غرير وآخرون

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

والالحم المتكون من أكاسيد الحديد والتي من المرجح تمثيلهـا لترسـبات   ذات الرمل الجيد الفرز 
ريحية تقطع الترسبات المائية، إن هذه الصفات بمجملها توضح بأن األنهار الضفائرية المقترحة لترسـيب  

ــة   ــحنة الثانويـ ــة     A1السـ ــداول وقتيـ ــار أو جـ ــي أنهـ  (Ephemeral streamsهـ
Glennie,1970;Williams,1971; (Collinson,1986   .  
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على دور التراكيب الرسوبية في تمييز هذه األنهار، ولكن فـي هـذه    (Williams,1971)كما أكد 
يبقى االحتمال عاليا وفقا للخصائص العامة للفتات والتي توضح جريان مائي  A1الدراسة للسحنة الثانوية 

ية بترسبات نهريـة وبحسـب   يقطع بترسبات ريحية مع وجود المتبخرات ومن ثم تقطع الترسبات الريح
  (Glennie,1970 ;Langford,1989)توضيح 

في بئر نهر بـن   ١٩أما بالنسبة إلى تواجد السمك العالي نسبيا للدولوكريت أو الكلكريت في لباب 
أي نهاية األنهار الضفائرية المؤقتة، أي بصورة اخرى يمثل  A1فهو قد يمثل نهاية السحنة الثانوية  ١عمر

وتتحول إلى  A1بة القديمة كمرحلة انتهاء أو إمالء للوديان أو الجداول الوقتية لتنتهي السحنة ترسبات التر
 Anastomosing streamsالذي اقترح هذا االحتمال للجداول المتشابكة  (Rust,1979)بحسب  A2السحنة 

بات الجبس المرافقة لها واالحتمال الثاني هو تمثيل هذه الترسبات الكاربوناتية مع ترس. في البيئات الجافة
ينتهي به الجـدول أو النهـر الـوقتي بحسـب      Playaوغير السميكة لترسيب مسطح مائي صحراوي  

.(Cheadle,1986)   
فإن عدم وضوح دورات التنعيم نحو األعلى أو قصرها كاحتمـال   A2أما بالنسبة للسحنة الثانوية 

ـ  اق الجـداول الوقتيـة باتجـاه أسـفل الجـداول      أكبر، مع قلة األحجام الطينية قد يعني نقصان في أعم
Downstream أو ترسيب في جداول غير محددة جانبيا ،Unconfined streams  وممثلة لترسيب جريان

 Sheet flood deposits (Friend,1978 in Miall, 1985; Rust,1979; Reineck andرقيق سـطحي  
Singh,1980)  

 A1وكذلك تواجد السـحنة الثانويـة    Aاير في سمك السحنة ومن خالل التفسير المتوقع آنفا، والتغ
في معظم اآلبار قيد  A2وتواجدها بشكل أكثف بدراسة المزيد من اآلبار، مع انتشار أكبر للسحنة الثانوية 

  ).٣(وكما موضح في الشكل  Aالدراسة، يمكن تقسيم المراوح الطموية المتوقعة للسحنة 
  

B.تيسحنة الحجر الرملي الكاربونا:  

 :هي) 2001آل غرير،(إن أهم الصفات التي تعكسها هذه السحنة والتي تم ذكرها في 

  .  Fine pebblesتتكون الصخور الفتاتية من رمل خشن إلى ناعم، مع تواجد نادر للحصى الناعم  1.
يكون الدولومايت المحتوى األساسي للصخور الكاربوناتية ويوجد بشكلين دولومايت أرضـية مبكـر   . ٢

النوع األول يوجد بصورة أساسية كصخور كاربوناتية تعكس األصـل البحـري أو   . ودولومايت منتشر
المدي باحتوائها على مستحثات بحرية أو أنسجة تعكس ترسبات مدية فضال عـن تواجـده كأرضـية    

  .  أما النوع الثاني فيوجد في عموم ترسبات السحنة. لترسبات فتاتية تحوي على مستحثات بحرية
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  .مخطط يوضح التوزيع المتوقع للسحنات مع التقسيم المحتمل لبيئة المراوح الطموية: ٣شكل 
  

  .Aزيادة ملحوظة في نسبة الطين والمواد العضوية مع تواجد البايرايت مقارنة بالسحنة . ٣
األنسجة السطحية لحبيبات الكوارتز الرملية تعكس سيادة األنسجة المميزة لبيئة نقل مائي تقطع آثـارا  . ٤

  . ألنسجة مميزة لبيئة نقل ريحية
تعكس المعادن الموضعية النشأة مع أنسجة الدولومايت وظهور الكالسايت تذبذبا دوريا في نوعية المياه . ٥

سـمكتايت مخـتلط   -ور مختلفة للكاؤولينايت  واالاليت واالاليتالبينية، مؤديا إلى ترسيب نسب وص
  .  الطبقات

حيث ال A إن أهم ما يميز هذه السحنة بأنها ذات امتداد محدود جدا في منطقة الدراسة نسبة للسحنة 
كم عرضا نحو الغرب وممثلة باآلبار المختـارة مـن حقـل     1.5كم طوال نحو الشمال و  6يتجاوز ذلك 

وقد صنفت كسـحنه مسـتقلة للصـفات المميـزة للبيئـة االنتقاليـة        6 ,13 ,16)ار مجنون اآلب(مجنون 
Transitional environment      التي تعكسها هذه السحنة بين بيئة بحرية ضحلة أو مديـة وبيئـة قاريـة

ة، فضال التي يمكن أن تعود إلى هذه اإلنتقالة البيئي)وجود مكامن نفطية(نهرية، وكذلك لألهمية االقتصادية 
عن األهمية القصوى في استنباط العمر النسبي لتكوين الغار من خالل مقارنة هذه السحنة ومثيالتها فـي  
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أفضل ممثل لهذه  ٦ويعد البئر مجنون . آبار تمت دراستها من قبل باحثون في شركة االستكشافات النفطية
  . السحنة في المنطقة قيد الدراسة وذلك للتغطية العالية باللباب

إلى سحنات ثانوية ) وباألخص تلك الممثلة لالنتقالة بين بيئة بحرية ونهرية(االنتقالية  البيئةإن تحليل 
أو بيئـة   Deltaic environmentيمكن من خاللها وضع التفسير البيئي لهذه السحنة اذا كانت بيئة دلتاوية 

 Three dimensionalاده الثالثـة  يتطلب دراسة التغاير السحني بأبع Estuarine environmentاألغوار 
(Bhattacharya and Walker,1997) .    وكما يتضح من هذه الدراسة فـان المعلومـات والتوضـيحات

، وهذا ال يسمح بوضع تفسـير بيئـي   ٦للتغايرات كانت بمعظمها للجزء المغطى باللباب من بئر مجنون 
آل غريـر،  (   Bع هذا ومن خالل تقسيم السـحنة ولكن م. دقيق لتحديد نوعية البيئة االنتقالية لهذه السحنة

، ومن ثم محاولة تعميم هذا التقسيم على اآلبار المجاورة من خـالل  )٢٠٠٢والجبوري وآخرون،  ٢٠٠١
تأثير التغايرات في السحنات الثانوية المتوقعة على قراءة الجس البئري ألشعة كاما ألكبر عدد من اآلبـار  

آبارا تدقيقية لهذا التعميم بسبب التغطية البسيطة باللباب في هذه اآلبار  ١٣و  ١٦مع اتخاذ البئرين مجنون 
  :قد أمكن من وضع تخمينات لالنطباع البيئي المحتمل لهذه السحنة وضمن بيئتين انتقاليتين أساسيتين هما

  Tidal dominated deltaالبيئة الدلتاوية بطغيان التأثير المدي   . أ

  Riverine estuarineبيئة البحيرات الشاطئية بسيادة التأثير النهري .ب
علما بأنه يصعب ترجيح إحدى هاتين البيئتين إلى األخرى وذلك لالفتقار إلى العديد من المعلومات 

  . التي تسهل من التمييز بينهما مثل التراكيب الرسوبية وكذلك للتقارب الكبير بين البيئتين
ألهم التغايرات السحنية العمودية ممثلة بالسحنات الثانوية والتي يوضح مواقعهـا   وفيما يأتي عرض

  :مع خالصة الصفات واالنطباع البيئي المتوقع لكل سحنة ثانوية ٦في بئر مجنون ) ٤(الشكل 
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  .المحتمل لكل سحنة ثانويةمع التفسير البيئي  ٦التغايرات السحنية العمودية في بئر مجنون : ٤شكل 

  
 ٦وتمثل غالبية الجزء األسفل من بئر مجنـون  : B1سحنة الكوارتز ارينايت وتحت األركوز الثانوية . ١

مع   أجزاء غير مغطاة باللباب في الجزء األعلى من البئر المذكور، وتشمل هـذه السـحنة الثانويـة    
  : ترسبات فتاتية تعكس الخواص اآلتية

  .خشن الى ناعم ردئ الفرز مع تواجد الحصى الناعم في عمق محدد واحدحجر رملي . ١
  .الفتات فقير بالسمنت والمواد العضوية. ٢
وبنسبة قليلـة، مـع تواجـد    ) ٢٠٠٢الجبوري وآخرون، (الكاربونات تكون بشكل دولومايت منتشر . ٣

  .دولومايت غني بالحديد مع المواد العضوية
  .مثلة بالكاؤولينايت كمعدن طيني سائدالمعادن الموضعية النشأة م. ٤
األنسجة السطحية لحبيبات الكوارتز الرملية تعكس سيادة ألنسجة الترسيب في وسط مائي مـع عـدم   . ٥

  .وجود أي اتجاهيه لهذه األنسجة
في الصـخور الممثلـة لهـذه     Trace Fossilsعدم وجود أي آثار أو بقايا لمستحاثات أو آثار حياتية . ٦

  .السحنة
تعكس استجابة الجس البئري ألشعة كاما دورات متعددة من النعومة نحو األعلى في األجزاء السـفلى   .٧

  . والممثلة لهذه السحنة الثانوية ٦من بئر مجنون 
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بأن هذه السحنة قريبة نوعا ما  B1يتضح من خالل هذه الخالصة للصفات المميزة للسحنة الثانوية 
رسيبا في بيئة نهرية وذلك من خالل التشابه في استدارة الحبيبات الرملية والتي تمثل ت A1للسحنة الثانوية 

وهذا قـد يعنـي ان   . والنسبة القليلة من الطين والكاربونات، واالختالف الوحيد هنا هو في حجم الحبيبات
مـن    Distal Braided Streamsممكن ان تمثل أنهارا ضفائرية في الجانب البعيـد   B1السحنة الثانوية 

 ;Rust,1979(الذي تنتهي به المراوح الطموية  Braided Plainلمراوح الطموية أو في السهل الضفائري ا

Miall,1985.(  
  

  :B2سحنة الكوارتز الواكي واالركوز واكي الثانوية . ٢

أمكن تمييز هذه السحنة الثانوية في األجزاء المغطاة باللباب فقط، وهي بصورة عامة عبـارة عـن   
، ويمكن تلخيص الصفات العامة لها بما B 1ترسبات فتاتية أقل سمكاً من الترسبات الممثلة للسحنة الثانوية 

  :يأتي
  .بنسبة عالية من الغرين  Mud stoneحجر رملي ناعم، أو وحلي .  ١
  .نسبة عالية من الطين والمواد العضوية والبايرايت. ٢
  .نسبة مختلفة من الكاربونات يتمثل معظمها بدولومايت أرضية مبكر. ٣
  . المعادن الموضعية النشأة تتمثل بنسبة عالية من الكاؤولينايت واالاليت كمبطن للفجوات وحشوة فيها. ٤
يـا لطحالـب الميـاه العذبـة وهـو الكارافـايتس         عدم تواجد مستحثات بحرية، ولكن أمكن تمييز بقا. ٥

Charaphyta.  
  .األنسجة السطحية لحبيبات الكوارتز الرملية تعكس بيئة ذات نشاط كيميائي عال. ٦

يتضح من خالل الصفات المذكورة آنفاً بأن ترسيب هذه السحنة الثانوية يرجح بيئة ميـاه راكـدة   
Stagnant Water حيـث أن تواجـد   . تذبذبة مع ميل نحو المياه العذبـة بشـكل عـام   ذات نوعية مياه م

يرجح الترسيب في بيئة مستنقعات ميـاه عذبـة    Autochthonousالكاؤولينايت كمعدن طيني غير منقول 
وترافقه مع االاليت قد يشير إلى االختالف في نوعية المياه الحقاً أي إما االختالط بمياه بحرية في وقـت  

  .وقت متأخر مع تقدم عملية الدفن مبكر الترسيب أو
إن بيئة المستنفعات هي المرجحة لهذه السحنة الثانوية بالرغم من االفتقار لترسبات الخث أو فحـم  

الممثل للبقايا النباتية والعضوية في هذه البيئة وذلك يمكن أن يعزى إلى نوعية البيئة أو  Peatالمستنقعات 
إذ تتميز بيئة الترسيب لتكوين الغار عمومـاً بأنهـا   . (Coleman, 1982)التأثير المناخي المقترح من قبل 

بيئة جافة وذات مياه موسمية كما وضحنا سابقاً، وهذا يعني تواجد غطاء نباتي قليل مع نشـاط كيميـائي   
إن بيئة المستنقعات المقترحـة لهـذه   . عال قد يؤدي إلى تحلل سريع ألغلبية المخلفات النباتية والعضوية

، فـإذا كانـت   Deltaic plainة هي إحدى مميزات التغايرات السحنية في بيئة السـهل الـدلتاوي   السحن
وكما يتضح من التتابع السحني  B1مستنقعات مياه عذبة فهي مع مرافقتها للترسبات النهرية ممثلة بالسحنة



  جمال صابر آل غرير وآخرون

وفقـا لــ    Upper Deltaic plain   فإنها تمثل بيئة السهل الـدلتاوي األعلـى  ) ٤(العمودي في الشكل 
(Coleman and Prior,1982)     للسحنة (وفي حالة مرافقتها للترسبات المديةB3  (  فإنها تمثل السـهل

، وبصورة أخرى ضـمن  (Coleman and Prior,1982)وفقا لـ  Lower deltaic plainالدلتاوي األسفل 
 Topsetليـا للبيئـة الدلتاويـة    البيئة الممثلة للمستنقعات وضمن ترسبات البيئة الثانويـة للمجموعـة الع  

subenvironment deposits  وحسب(Reineck and Singh,1980) .  كما ان الترسبات المستنقعية هـي
 Salina swampsإحدى البيئات الثانوية األساسية في بيئة البحيرات الشاطئية وتمثل بالمستنقعات الملحيـة  

ــة  ــاه العذب ــتنقعات المي ــات ك Fresh water swampsأو مس ــه دراس ــا تبين  (Reinson,1997 ;م
(Clifton,1982; Elliott,1986.   

  

وتضم هذه السحنة الثانوية نوعين من الترسـبات،   :B3سحنة الحجر الرملي الغني بالكاربونات الثانوية .٣
ترسبات كاربوناتية تتكـون  ) ٥(وهما على التوالي من األسفل إلى األعلى في حالة التمثيل التام لها الشكل 

غيـر   Mudبمعظمها من بقايا هياكل متدلمتة لمستحثات بحرية، وترسبات فتاتية لتنتهي بترسبات وحليـة  
سميكة غنية بالمواد العضوية والكاربونات متمثلة بدولومايت أرضية مبكر معظمه مع تواجد قليل لرمـل  

  :حنة الثانوية بما يأتي، وتتلخص الصفات العامة للترسبات الفتاتية لهذه الس)٢٠٠١آل غرير،(جيد الفرز 
  .متكونة بمعظمها من رمل متوسط إلى ناعم متوسط الفرز. ١
مع زيادة نسبة الطـين نحـو   )  B2وأقل من السحنة  B1أعلى من السحنة (نسبة متوسطة من الطين . ٢

  .األعلى
  . المعادن الموضعية النشأة متمثلة باالاليت الليفي والبيرثرين. ٣
قايا مستحثات بحرية، مع أنسجة تعكس بيئة تحويرية ضمن البيئة البحرية للقطاع احتواء الفتات على ب. ٤

  .Phreatic zoneالفرياتي 
األنسجة السطحية لحبيبات الكوارتز الرملية تعكس بيئة ترسيب تحت مائي مع نـوع مـن االتجاهيـة    . ٥

  .لألنسجة
كاربوناتية مع فتـات رملـي جيـد     من مواد طينية) لم يوجد إال في عمق واحد(يتكون الجزء األعلى . ٦

 . High bioturbationالفرز وغرين ونسبة عالية من المواد العضوية مما يعكس عكورة إحيائية عالية
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  .٦في بئر مجنون  B3تتابع متكامل متوقع للسحنة الثانوية : ٥شكل 
  

ة المدية لترسيب هذه السحنة، حيـث  يمكن توقع البيئ B3من خالل هذه الخصائص للسحنة الثانوية 
. Subtidal depositsيعكس ترسيب الكاربونات وهياكل المستحثات في جزئها األسفل ترسيب تحت مدي 

في حين تعكس الترسبات الفتاتية التي تعلوها مع الترسبات الفتاتية الغنية بالكاربونات والمـواد العضـوية   
شكل عام فإن هذه السحنة مشابهة لخصائص تتابع الضـحالة  وب ، deposits Intertidalترسيب بين مدي 

ومن الجدير بالذكر بان التتابع الصخري العام لهذه السحنة .Shallowing upward sequenceإلى األعلى 
ووجود شكلها المتكامل ضمن ترسبات فتاتية في السحنة الثانوية ذاتها أي تكرار متقطع للسحنة مع تتـابع  

على، إضافة إلى توقع وجود نوع من النعومة إلى األعلى تقترحه الزيادة في نسبة الطين متكامل لها في األ
تكـون  .Tidal channel depositsنحو األعلى وقد يعني هذا أن السحنة تمثل ترسيب القنـوات المديـة   

ألسفل، كمـا  الترسبات المدية إحدى السحنات الثانوية األساسية في البيئة الدلتاوية وضمن السهل الدلتاوي ا
يشكل ترسيب القنوات المدية إحدى ميزات الدلتا تحت طغيان التأثير المدي كما تشكل ترسـبات القنـوات   

 ;Coleman, 1982; Elliott, 1986)المدية إحدى أهم البيئات الثانوية المميزة لبيئة البحيرات الشـاطئية  

Reinson,1997) .  
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ذه السحنة الثانوية في الجزء األعلى من تكوين الغار في بئر تتواجد ه B4:سحنة الكاربونات الثانوية . ٤
وتمثل هذه ). ٤(شكل  ٤والجزء األعلى من لباب  ٥وباألخص الجزء األعلى من لباب  ٦مجنون 

السحنة الترسبات الكاربوناتية وتتكون من الدولومايت أو ترسبات فتاتية تتميز باحتوائها على الطحالب 
وبشكل عام تتميز هذه الترسبات بوجود تراكيب . وبسمك بضعة مليمترات Encrustal algaeالقشرية 

  ). ٢٠٠١آل غرير،( Supratidalوأنسجة رسوبية عاكسة لبيئة ترسيبية فوق مدية  
 

  االستنتاج

بابـدة فـي   /يمثل تكوين الغار الترسبات الفتاتية المحصورة بين الترسبات الكاربوناتية لتكوين الدمام
ومن خالل دراسة التغاير الحجمي . الفرات في األعلى/البحيرات الشاطئية لتكوين الفتحةاألسفل وترسبات 

للفتات الخشن، األنسجة السطحية لحبيبات الكوارتز الرملية، و الصفات البتروغرافية والمعـادن الطينيـة   
حقول النفطيـة  موضعية النشأة في اللباب الصخري لثالثة آبار و قطع الحفر البئري في تسعة آبار، في ال

جنوب و جنوب شرق العراق، فقد أمكن مالحظة تغاير سحني جانبي وعمودي فـي نوعيـة الترسـبات    
الممثلة لتكوين الغار من ترسبات ممثلة للمراوح الطموية لغالبية التكوين إلى ترسبات مميزة لبيئة انتقاليـة  

لى طول حافة الحوض البحري القديم بين بيئة نهرية وبيئة بحرية ضحلة و مدية ممثلة بشريط ضيق يقع ع
 . في الجهة الجنوبية منه و بمصدرية كتلة قارية للفتات المايوسين األسفل -لعصري األوليجوسين األعلى

  :وقد أمكن تمييز السحنات الممثلة لهذا التغاير و كما يلي 
، وقـد قسـمت إلـى    وتكون ممثلة لبيئة المراوح الطموية :   Aسحنة الحصى الرملي و الكاربونات.  ١

وهـي سـحنة مميـزة    : A1 سحنة الحصى الرملي و الدولكريت الثانويـة . أ: سحنتين ثانويتين وهما
سحنة الحصى الرملي الثانويـة   . ب. لترسبات األنهار الضفائرية الوقتية التي تقطع المراوح الطموية

A2 :وهي سحنة مميزة لترسبات السهل الضفائري.  
وهي السحنة الممثلة للبيئات االنتقالية بين بيئة نهريـة و بيئـة   :  Bكاربوناتي سحنة الحجر الرملي ال. ٢

سحنة الكـوارتز  .  أ: بحرية مدية، و تتميز بتداخالت لعدة سحنات ثانوية ممثلة بالبيئات الثانوية التالية
ثانويـة  سحنة الكوارتز واكي و األركوز واكي ال. بيئة نهرية، ب B1أرينايت وتحت األركوز الثانوية 

سـحنة  .بيئـة مديـة، د   B3سحنة الحجر الرملي الغني بالكربونات الثانويـة  . مستنقعات، ج B2بيئة 
 .بيئة فوق مدية B4الكاربونات الثانوية 

  

  

  العربية المصادر



  …السحني لتكوين الغار في آبار مختارة  التحليل

  

المعادن الموضية النشأة 2002. الجبوري، علي اسماعيل؛ آل غرير، جمال صابر والربيعي، محمد أحمد 
تحت النشـر   .جنوب وجنوب شرق العراق الغار  تكوينللصخور الفتاتية في  يةوالعمليات التحوير

 ).مجلة علوم الرافدين(

دراسة رسوبية لتكوين الغار في آبار مختارة من جنوب وجنـوب  . 2001آل غرير، جمال صابر يونس 
  . ص١٥١شرق العراق، أطروحة دكتوراه غير منشورة، جامعة الموصل، 

  
  المصادر االجنبية

Bhattacharya, J. P., and Walker, R.G., 1997. Deltas, in: Walker, R.G. and James, N.P. 
(eds.) Facies Models, Response to Sea Level Change, Geo. Ass. Can., pp. 157-178. 

Buday, T., 1980. The Regional Geology of Iraq, Vol.1, Stratigraphy and Paleogeography, 
D.G. Geol. Surv. and Mineral Invest., Baghdad, 445p. 

Buday, T., and Jassim, S.Z., 1987. The Regional Geology of Iraq, Vol.2, Tectonism, 
Magnetism and Metamorphism. D.G. Geol. Surv. and Mineral Invest., Baghdasd, 
352p. 

Bull, W. B., 1972. Recognition of alluvial-fan deposits in the stratigraphic record, in: 
Rigby, J. K., and Hamblin, W.K., (eds.), Recognition of Ancient Sedimentary 
Rocks, SEPM Spec. Publ., No.16, pp.63-83. 

Cheadle, B. A., 1986. Alluvial- playa sedimentation in the lower Keweenawan Sibley 
Group, Thunder Bay District, Ontario, Can. Jour. Earth Sci., Vol. 23,, pp.527-542. 

Clifton, H. E., 1982. Estuarine deposits, in: Scholle, P.A. and Spearing, D.,(eds.), 
Sandstone Depositional Environments, A.A.P.G. Mem., No.31, pp.179-189. 

Coleman, J.M., 1982. Deltas: Processes of Deposition and Models for Exploration. 2nd 
ed., Inter. Human Resor. Devel. Corp., 124 P.  

Coleman, J.M., and Prior, D.B., 1982. Deltaic environments of deposition. in: Scholle, 
P.A., and Spearing, D., (eds.), Sandstone Depositional Environments. A.A.P.G. 
Mem., No.31, pp. 139-178. 

Collinson, J.D., 1986. Alluvial sediments, in: Reading, H.D., (eds.), Sedimentary 
Environments and Facies, Blackwell Sci. Publ., pp.15-60. 

Elliott, T., 1986. Deltas, in: Reading, H.G., (eds.), Sedimentary Environments and Facies, 
Blackwell Sci. Publ., pp. 97-142. 

Ethridge, F.G., 1985. Modern alluvial fan and fan delta. SEPM short course, No.19,      
pp.101-106. 

Glennie, K.W., 1970. Desert Sedimentary Environments, Development in 
Sedimentology, No.14, Elsevier, 222P. 

Heward, A.P., 1978. Alluvial fan sequence and megasequence models: with examples 
from Westphalian D-Stephanian B coal field, northern Spain, in: Miall, A.D., (eds.), 
Fluvial Sedimentology, Can. Soc. Petro. Geol., pp.669-702. 

James, G.A., and Wynd, J.G., 1965. Stratigraphic nomenclature of Iranian oil consortium 
agreement area, A.A.P.G. Bull., Vol. 49, pp. 2182-2245. 

Langford, R.P., 1989. Fluvial-aeolian interactions: Part 1, modern systems, 
Sedimentology, Vol. 36, pp. 1023-1035. 



  جمال صابر آل غرير وآخرون

Miall, A. D., 1978. Lithofacies types and vertical profile model in braided river deposits: 
A summary, in: Miall, A.D., (eds.), Fluvial Sedimentology, Can. Soc. Petro. Geol., 
pp.597-604. 

Miall, A. D., 1985. Architectural-element analysis: A new method of facies analysis 
applied to fluvial deposits, SEPM short course, No. 19, pp. 33-81. 

Nilsen, T. H., (1982): Alluvial fan deposits, in: Scholle, P.A., and Spearing, D., (eds.), 
Sandstone Depositional Environments. A.A.P.G. Mem., No.31, pp.49-86. 

Reineck, H. E., and Singh, I. B., 1980. Depositional Sedimentary Environments, 
Springer-Verlag, 549P. 

Reinson, G. E., 1997. Transgressive barrier island and estuarine systems, in: Walker, R. 
G., and James, N. P., (eds.), Facies Models, Response to Sea Level Change, Geol. 
Assoc. Canada, pp.179-194. 

Rust, B. R., 1979. Facies Models 2: Coarse alluvial deposits, in: Walker, R. G., (eds.), 
Facies Models, Geosci. Can. Reprint series 1, pp.9-21. 

Williams, G. E., 1971. Flood deposits of the sand bed ephemeral streams of central 
Australia, Sedimentology, Vol. 17, pp. 1-40. 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 


