
   ٢٠٠٨-أیار  - ١العدد  - ٨المجلد  -المجلة العراقیة لعلوم األرض     25

  3/التحلیل السحني والمودیل الرسوبي لفترة البردیكالین في بئركورمور

  العراق–منطقة كركوك 

  

  نادیه عبد الرزاق عبد الرحمن  ثامر عبد الرزاق أغوان

  شركة توزیع المنتوجات النفطیة  األرضقسم علوم 

  الشمالیةالمنطقةهیئة  كلیة العلوم

  فرع الموصل  جامعة الموصل

  

  )2008/4/30تاریخ القبول ،2008/1/18الستالم تاریخ ا(  

  

  الملخص

على تكویني الفـرات والـذیبان مـع تـداخالت لطبقـة مـن )Burdigalian(البردیكالینتشمل صخور فترة 

وسـحنتین ثـانویتیین سـحنات رئیسـیة سـبعةصـخورالتكوینات الـى قسـمت. تكوین سریكاكني ضمن تكوین الفرات

ًا على المظاهرالرسوبیة والمكونات الحیاتیة، والسحنات الدقیقة لتكوین الفرات هـي اعتمادوسحنة صخریة واحدة

صـوص المـر-الـواكي الحـاوي علـى الطحالـب و سـحنة الحجـر الجیـري الـواكي-سحنة الحجر الجیري الطیني

الحبیبـي وسـحنة الحجـر الجیـري الحبیبـي الحـاوي -الحاوي على الطحالب وسـحنة الحجـر الجیـري المرصـوص

لى السـرئیات فضـًال عـن سـحنة الحجـر الجیـري الطینـي الحـاوي علـى الفـورامنیفرا الطافیـة والتـي تمثـل تـداخل ع

تكوین سریكاكني مع تكوین الفرات، ویشمل تكوین الذیبان على سحنة الحجر الجیري الطیني و سحنة الحجر 

  .الجیري الحبیبي الحاوي على  الملیولید و سحنة االنهایدرایت الصخریة

من خالل مواصفات هذه السحنات والدالئل الحیاتیة والسیما الفورامنیفرا و الطحالب، تبین ان صخور        

  .ًا من البیئات الممتدة من بیئة الالكون الخارجي ولغایة بیئة فوق المدواسعاً البردیكالین تضم طیففترة

  

Facies Analysis and Sedimentary Model of Burdigalian Stage  
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ABSTRACT  
    The present study describes the sucessions of the Burdigalian stage, which 

includes: Euphrates, Dhiban Formations and intervening of Serikagne Formation
with Euphrates Formation.
      Numerous microfacies are identified, based on different criteria. The 
microfacies of Euphrates Formation are: algal lime mudstone - wackestone, algal 
lime   wackestone - packstone, lime packstone-grainstone, oolitic lime grainstone, 
and planktonic foraminiferal lime  mudstone which represent the intercalation of 
Serikagne Formation with Euphrates  Formation.

The microfacies of Dhiban Formation are:  lime  mudstone,  miliolidal lime 
grainstone and anhydrite lithofacies.                                                                    

On the basic of their properties and other sedimentary and biological 
features, the depositional environments are inferred. These contain a spectrum of 
depositional sites from outer lagoon to supratidal environments.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــ

  المقدمة

الواقع الى الجنوب ) 1-الشكل(٣/في بئركورمور)Burdigalian(فترة البردیكالین تمت دراسة صخور

كیلومتر ویصل عمق البئر الكلي ) 4(كیلومتر وعرضه ) 33(الشرقي من حقل كركوك، اذ یبلغ طول الحقل 

متر تكویني الفرات والذیبان مع تداخالت ) ٤٦( تمثل التتابعات المدروسة البالغ سمكها .متر2965)(الى 

  . ن سریكاكني ضمن تكوین الفراتلطبقة من تكوی

شریحة رقیقة مأخوذة من ) ٤٦( اعتمدت الدراسة الحالیة على الفحص المجهري للشرائح الرقیقة البالغة 

  .اللباب والفتات الصخري

متر ویتكون من الحجر الجیري المتدلمت الحاوي على الفورامنیفرا (39)یظهر تكوین الفرات بسمك 

عن الحجر الجیري السرئي في النصف السفلي من التكوین، یحد التكوین من القاعیة والطحالب فضال 

  .االسفل تكوین عنه بعالقة غیر توافقیة ومن االعلى تكوین الذیبان بعالقة توافقیة
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  موقع بئر الدراسة في حقل كورمور:   1الشكل

  

ر واحــد ، وتمتــاز هــذه الصــخور یبلــغ ســمك تــداخالت تكــوین ســریكاكني ضــمن تكــوین الفــرات حــوالي متــ

  .بأحتوائها على القلیل من الفورامنیفرا الطافیة وحبیبات صغیرة من الغرین والكلوكونایت

أمتـــار، ویتـــألف مـــن الحجـــر الجیـــري المتـــدلمت الحـــاوي علـــى (7)یصـــل ســـمك تكـــوین الـــذیبان حـــوالي 

ین مـن االسـفل واالعلـى تكـویني الفـرات و یحد التكـو . الفورامنیفرا القاعیة مع تداخالت من طبقات االنهایدرایت

  .جریبي على التوالي بعالقة توافقیة

یهـــدف البحـــث الـــى دراســـة المكونـــات البتروغرافیـــة لصـــخور هـــذه الفتـــرة وتقســـیمها الـــى ســـحنات رســـوبیة 

  .واستنباط المودیل الرسوبي المالئم
  

  

  

  Microfaciesالسحنات الدقیقة  

ات الدقیقة المختلفة والتي تم تقسیمها اعتمادًا على الوصف تحتوي صخور البحث على عدد من السحن

(Dunham, 1962)تم استخدام تصنیف). 2-الشكل(المجهري للشرائح الرقیقة لللباب والفتات الصخري 

لتمییز أنسجة الدولومایت فضًال (Randazzo and Zachos,1984)لتحدید أنسجة الصخورالجیریة وتصنیف 

Maiklem)عن تصـنیف   et al.,   1969) لوصف أنسجة االنهایدرایت، وقد قورنت قسم من هذه السحنات

الستنباط البیئات (Wilson, 1975 ; Flugel, 1982)مع السحنات القیاسیة واالنطقة السحنیة حسب 

  .الترسیبیة المختلفة

  

  ): E(التحلیل السحني لتكوین الفرات 

ت الرئیسـیة والثانویـة الخـتالف مكوناتهـا، وفیمـا یلـي قسمت سحنات تكوین الفـرات الـى عـدد مـن السـحنا

  :شرح تفصیلي لكل سحنة
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  ): E1(الواكي الحاوي على الطحالب الدقیقة-سحنة الحجر الجیري الطیني

Algal lime mudstone- wackestone microfacies(E1) :

) %١٠(ها الى أكثر من تتكون هذه السحنة من الطین الجیري مع نسبة قلیلة من الحبیبات تصل نسبت

أمتار، تتمیز باحتوائها على أشكال خیطیة ) 4(بقلیل من مكونات السحنة ، وتظهر في اعلى التكوین وبسمك 

تعــود الــى الطحالــب الخضــراء ، مــع الــدمالق والفتــات الصــخري الــداخلي الصــغیر الحجــم ، فضــًال عــن وجــود 

ات مع وجود العدید مـن الفجـوات والتـي یكـون قسـم منهـا تراكیب مختلفة االشكال واالحجام قد تعود لجذور نبات

  ).1-1لوحة (مملوءًا باالنهایدرایت أو الجبسم والقسم اآلخر فارغة متأثرًا بعملیة االذابة للمعادن المترسبة فیها 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   ٣/السحنات الدقیقة للمقطع المدروس في بئركورمور: ٢الشكل  
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جــزء االكبـر مــن أرضـیة الســحنة مـع نسـبة قلیلــة مـن الســبار دقیـق التبلــور فضـًال عــن یشـكل المیكرایـت ال

  . وجود أكاسید الحدید وحبیبات صغیرة من الكوارتز بحجم الغرین

العملیات التحویریة المؤثرة في هـذه السـحنة فهـي عملیـة الدلمتـة و المكرتـة، فضـًال عـن تـأثیر عملیـة أما

  ولــــــــوحظ تــــــــأثیر عملیــــــــة االنضــــــــغاط الفیزیــــــــائي علــــــــى. أعــــــــالهالیهــــــــا االذابــــــــة وتّكــــــــون الفجــــــــوات المشــــــــار

. صخور هـذه السـحنة وذلـك مـن خـالل ظهـور بعـض التشـققات والفواصـل الدقیقـة المملـوءة بالسـمنت الـدروزي

ـــــــــة االشــــــــــكال واالحجــــــــــام  ــــــــب مختلفـ ــ ـــــذلك ظهــــــــــور تراكی   ربمــــــــــا ناجمــــــــــة عــــــــــن فعالیــــــــــات جــــــــــذور النباتــــــــــاتكـــــ

(Alonso-Zarza, 2003 ; Baceta et al., 2001).  

لتـــي ا(Supratidal)تماثـــل هـــذه الســـحنة فـــي مواصـــفاتها الترســـبات المتكونـــة فـــي البیئـــات فـــوق المدیـــة 

ویعــزى نشــوؤها الــى االنحســار التــدریجي ) FZ.9(ضــمن النطــاق الســحني) (SMF.20تكــافئ الســحنة القیاســیة 

  .لمیاه البحر وتعرض الترسبات للظروف الجویة

  

  ) E2(المرصوص الحاوي على الطحالب -يسحنة الحجر الجیري الواك

Algal lime  wackestone - packstone   microfacies(E2)

أمتـــار وتقـــع ضـــمن الجـــزء الســـفلي مـــن التكـــوین، وتشـــكل نســـبة الحبیبـــات ) 4(یبلـــغ ســـمك هـــذه الســـحنة 

داف الرخویـات من مكونات السحنة أغلبهـا مـن الطحالـب الخضـراء وبقایـا الصـ) 50%(الهیكلیة فیها اكثر من 

الصغیرة فضًال عـن بقایـا لقطـع مـن شـوكیة الجلـد األصدافالسیما بطنیة القدم ونسبة قلیلة من الملیولید ذات 

تتــألف . أمــا الحبیبــات غیــر الهیكلیــة فتتمثــل بالــدمالق صــغیرة الحجــم والفتــات الصــخري الــداخلي.والحزازیــات 

  .یبات دقیقة الحجم من البایرایت والمواد الهایدروكاربونیةاألرضیة من المیكرایت والسبار الدقیق كما تنتشر حب

Aphanotopic)تعرضـــت صـــخور هـــذه الســـحنة الـــى عملیـــة الدلمتـــة والمتمثلـــة بالنســـیج دقیـــق التبلـــور

fabric) كمـــا تنتشـــر نســـبة عالیـــة مـــن معینـــات الـــدولومایت الصـــغیرة الحجـــم ضـــمن االرضـــیة مكونـــة نســـیجًا

كمــا یالحـظ تــأثر هیاكــل بعــض ). ٢-1لوحــة ((Floating porphyrotopic  fabric)ً◌طافیــاً بورفیروتوبیـا

فضًال عن عملیة اذابـة أصـداف المسـتحاثات ،)٣-1لوحة (الطحالب الكلسیة الخضراء بعملیة التشكل الجدید 

ـــغاط الكیمیــــــائي بتكــــــوین ســــــطوح  ــــة االنضـــ ــ ــــــت عملی ــــــة ، تمثل ــــذلك مســــــامیة قالبی ـــــة بــ الصــــــغیرة الحجــــــم مكونـ

  High peaks amplitud (.(Logan and Semeniuk, 1976)(ذات الذروة العالیة )  (Styloliteاالذابة

) Middle lagoon(الســحنة قــد ترســبت فــي بیئــة الالكــون االوســط بنــاءًا علــى مــا ذكــر أعــاله فــأن هــذه 

  ). Pomar et al.,1996(حسب 

  

  

  

  ) E3(الحبیبي الدقیقة -صوصسحنة الحجر الجیري المر
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Lime packstone-grainstone microfacies (E3)

مـــن ) 70%(تعـــد هـــذه الســـحنة مـــن الســـحنات الممیـــزة لتكـــوین الفـــرات، تشـــكل نســـبة الحبیبـــات حـــوالي 

تتألف الحبیبات من الفورامنیفرا القاعیة وقطع من الطحالب وأصـداف الرخویـات، فضـًال عـن . مكونات السحنة

ة الــى ســحنتین ثــانویتین تبعــًا ألخــتالف نســب وتوزیــع قســمت هــذه الســحن. الــدمالق و الفتــات الصــخري الــداخلي

  : مكوناتها

  

الحبیبــي المسـتحاثي الحـاوي علــى الفتـات الــداخلي الثانویـة الدقیقــة -سـحنة الحجـر الجیــري المرصـوص. أ

)E3a (  

Intraclastic fossiliferous lime packstone-grainstone submicrofacies

مـن محتویـات السـحنة متمثلـة ) 55 %(وتشكل المستحاثات نسبة متر) 7(یصل سمك هذه السحنة الى 

 ,Triloculina, Pyrgo, Meandropsina, Dendritina:باجنــــاس مــــن الفــــورامنیفرا القاعیــــة منهــــا

Austrotrilina, والحزازیــات فضــًال عــن الفتــات وأصــداف الرخویــات وقطــع مــن الطحالــب وشــوكیة الجلــد

تتـــألف األرضـــیة مـــن الســـبار . مـــن مكونـــات الســـحنة) 15%(وبنســـبة الصـــخري الـــداخلي غیـــر منـــتظم الشـــكل 

  . والسبار الدقیق مع تركز معدن البایرایت في بعض المقاطع

تأثرت صخور السحنة بالعدید من العملیات التحویریة وبدرجات مختلفة واشتملت على عملیـات السـمنتة 

  .والمكرتة والتشكل الجدید فضًال عن االنضغاط الكیمیائي

جــــزء ) 32(الــــى أن مجــــامیع الملیولیــــد تــــدل علــــى منــــاخ دافــــئ وملوحــــة بحــــدود ) Murray,1973(رأشـــا

متــر، ومــن مجمــل المواصـــفات والــدالئل المــذكورة ســابقا تعــد بیئـــة ) 30(بــالملیون وعمــق یصــل الــى اقـــل مــن 

  . البیئة الترسبیة لهذه السحنة وضمن ظروف مناخیة دافئة) Inner lagoon(الالكون الداخلي 

  ) E3b(الحبیبي الدملقي الحاوي على المستحاثات الثانویة الدقیقة -سحنة الحجر الجیري المرصوص.ب

Fossiliferous peloidal lime packstone-grainstone submicrofacies 

مــن مكوناتهــا وتمتــاز باشــكال ) 20%(متــر وتمثــل الــدمالق نســبة حــوالي ) ١٩(یبلــغ ســمك هــذه الســحنة 

فضـًال عـن وجـود الفتـات الصــخري ). ٤-١لوحـة ( ملـم) 0.2–0.4(دائریـة یتـراوح حجمهـا بـین دائریـة الـى شـبه 

. مـن محتویـات السـحنة) 25%(الداخلي والسرئیات الكاذبة والحبیبـات المغلفـة وتشـكل جمیعهـا نسـبة اكثـر مـن 

امنیفرا الرخویـــات وقطـــع مـــن شـــوكیات الجلـــد والفـــور أصـــدافوتمثـــل المســـتحاثات نســـبة أقـــل منهـــا وتتـــألف مـــن 

,Triloculina )القاعیة Pyrgo, Miosypsina)  كما لوحظ وجود بقایا من المرجان الذي قد یمثل حیود بقعیة

فــي هــذه الســحنة، فضــال عــن تمییــز قطــع مــن الطحالــب الكلســیة الخضــراء وبنســب متفاوتــة ضــمن المقطـــع، 

  .منهااألسفلزء من السحنة في حین تقل نسبتها في الجواألوسطاألعلىالسیما في الجزء 

كمـا یوجـد معـدن البایرایـت یشكل السبار نسبة كبیرة من أرضیة السحنة مع نسبة اقل مـن السـبار دقیـق التبلـور، 

یالحظ تأثرالسحنة بعملیة التشكل الجدیـد والمكرتـة، وتمثلـت عملیـة .بهیئة حبیبات ناعمة منتشرة ضمن األرضیة

  . السمنتة بالسمنت الدروزي والحبیبي واللیفي
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هـي البیئـة ) Outerlagoon(من مجمل المواصفات والدالئل المذكورة سابقا تعد بیئة الالكون الخارجي

أشـار حسـب مـاالترسبیة المقترحة لهذه السحنة، وذلك ألن هذه البیئـة تتسـم بوجـود بقایـا لقطـع مرجانیـة تمیزهــا

,.Pomar et al)الیه    . ر في اسبانیاخالل دراسته لحید المایوسین المتأخ(1996

  ) E4(سحنة الحجر الجیري الحبیبي الحاوي على السرئیات الدقیقة 

Oolitic lime grainstone microfacies(E4) 

متر، وتمتـاز بخلوهـا مـن المسـتحاثات ) 4(تشكل هذه السحنة الجزء االسفل من تكوین الفرات وبسمك حوالي 

ل كرویـــة منتظمـــة وذات أغلفـــة مركزیـــة النـــواة جیـــدة الفـــرز، مـــن الســـرئیات ذات اشـــكا) 90%(واحتوائهـــا علـــى نســـبة 

–0.7(ویتراوح حجمها بین    . )٥-1لوحة (تتكون أرضیة السحنة من سمنت السباري كالسایت. ملمتر) 0.4

تراكیبهـــا إزالـــةیالحـــظ أن عملیـــة الدلمتـــة قـــد أثـــرت بشـــكل كبیـــر علـــى الســـرئیات والتـــي أدت بـــدورها الـــى 

انتقائیــة لـبعض نویــات الســرئیات مكونــة إذابــةهـا بعملیــة التشــكل الجدیــد مـع عملیــات االصـلیة، فضــًال عــن تأثر 

  . بذلك مسامیة داخل الحبیبات

ـــــــــــیة  ـــــــــــحنة القیاســــــــ ــــــــافئ الســـــــ ـــــــــ ـــــــــــحنة تكــ ـــــذه الســــــــ ـــــــــ ــــــــیبیة لهــــ ـــــــــ ـــــــــة الترســ ـــــــــ ـــــــــــمن) SMF.15(البیئ   ضــــــــ

ـــــــــــحني  ـــــــاق الســـــــ ـــــــــ ــــــــــة ) FZ.6(النطـ ــــــــــــة عالیــــــــ ــــة ذات طاقــــــ ـــــــــ ـــــــــــواجز مدیــــ ـــــــــبات حـــــــ ـــــــــل ترســــــــ ــــــــــــي تمثـــــــــ   والتـــــ

)Oolite shoal and tidal bar ( كمـا .السـرئیات یعـد دلـیًال أو مؤشـرًا بیئیـًا لهـذا النـوع مـن الترسـباتإذ أن وجـود

متــــر ) 2(الــــى تكونهــــا فــــي البیئــــات الحدیثــــة ذات المیــــاه الدافئــــة وبعمــــق اقــــل مــــن ) Milliman,1974(أشــــار 

  . ومنتشرة ضمن االرصفة القاریة ذات الطاقة العالیة

  

 الت تكــوین ســریكاكني ضــمن تكــوین الفــرات فــي ســحنة واحــدة فقــط تظهرتــداخ: تــداخالت تكــوین ســریكاكني

: وهي 

   (S)سحنة الحجر الجیري الطیني الحاوي على الفورامنیفرا الطافیة الدقیقة

Planktonic foraminiferal lime mudstone microfacies(S) 

هــا علــى القلیــل مــن متــرًا وبســمك مترواحــد ، وتمتــاز باحتوائ) 1615(لوحظــت هــذه الســحنة عنــد العمــق 

، إذ یصـــعب تمییزهـــا وذلـــك لصـــغر حجمهـــا وقســـم منهـــا یملـــئ %) ١٠(الفـــورامنیفرا الطافیـــة بنســـبة أقـــل مـــن 

  البایرایـــــــت حجراتهـــــــا فضـــــــًال عـــــــن انتشـــــــار حبیبـــــــات صـــــــغیرة مـــــــن الكـــــــوارتز بحجـــــــم الغـــــــرین والكلوكونایـــــــت 

  ).6-1لوحة(

تـم تمییزعملیـة . لیلة مـن السـباردقیق التبلـوریشكل المیكرایت نسبة كبیرة من أرضیة  السحنة مع نسبة ق

Aphanotopic)الدلمتــة وذلــك مــن مالحظــة النســیج دقیــق التبلــور    fabric)   النــاتج عــن دلمتــة الصــخور

  . فضًال عن تأثر السحنة بعملیة االنضغاط الفیزیائي. الجیریة الطینیة
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Deep(بیئـة الترسـیب لهـذه السـحنة هـي بیئـة حافـة الرصـیف العمیقـة  shelf margin ( المكافئـة للسـحنة

ان هــذا النـوع مــن الســحنات قــد ینشـأ مــن خــالل حــدوث طغیــان ،)FZ.3(للنطــاق الســحني ) SMF.3(القیاسـیة 

بحري فجائي نحو الساحل بداللة وجود الفورامنیفرا الطافیة والتي تدل على طور تقدم بحري یصعب تمییزه في 

  ). Reeckmann and Friedman, 1982(یقة االحواض لكنه یعكس دالئل الترسبات العم

  

  ):D(التحلیل السحني لتكوین الذیبان

  :لهذه السحناتتم تقسییم صخورالتكوین الى ثالثة سحنات رسوبیة وفیما یلي شرح

Lime mudstone microfacies (D1)سحنة الحجر الجیـري الطینـي  (D1)                                      

هـذه السـحنة الجـزء العلـوي مـن التكـوین وبسـمك متـر واحـد، وتتـألف مـن الصـخور الجیریـة الطینیـة تشـكل       

المتدلمتة ذات نسیج دقیق التبلور خالیة من الحبیبات الهیكلیة مع وجود آثار للطحالب وعقد مـن االنهایـدرایت 

المیكرایــت بشــكل رئیســي تتكــون أرضــیة الســحنة مــن . والتــي تمتــاز بنســیج دقیــق التبلــور مرتــب بشــكل عشــوائي

  ).٧-١لوحة (ونسبة قلیلة من السبار دقیق التبلور

تعد عملیة الدلمتة من أهم العملیات التحویریة المؤثرة على صـخور هـذه السـحنة والتـي مـن المتوقـع انهـا 

ي حدثت بصورة متزامنة مع الترسیب نتیجة لتحول المیكرایت الى دولومایت ناعم دقیق التبلور، كما لوحظت ف

  .هذه السحنة بشكل رئیسي المسامیة اللوزیة ومسامیة الفجوات

ـــــــــــیة  ـــــــــــحنة القیاســ ـــــــافئ الســ ـــــــــــحنة تكــــــ ـــــذه الســ ـــــــــة الترســـــــــــــیبیة لهــــــــ ــــــــــاق ) SMF.20(البیئــــ ـــــــــمن النطـــ   ضــــ

والتـي تمثـل بیئـة فـوق مدیـة وذلـك اعتمـادًا علـى وجـود عقـد االنهایـدرایت المنتشـره ضـمن هـذا ) FZ.9(السحني 

  تكونهـــــــا الـــــــى ظـــــــروف مـــــــن االنحســـــــار التـــــــدریجي لمیـــــــاه البحـــــــرالنـــــــوع مـــــــن البیئـــــــات، وقـــــــد یعـــــــود ســـــــبب

)Kendal and Skipwith, 1969;Huh et al., 1977;James, 1979.(  

  

  ) D2(سحنة الحجر الجیري الحبیبي الحاوي على الملیولید 

Miliolidal lime grainstone microfacies(D2) 

مـن ) 60%(الحبیبات الهیكلیة وغیر الهیكلیـة نسبة وتتجاوزمتر، ) 2(تظهر هذه السحنة بسمك حوالي 

  : مكونات السحنة وتضم أجناس المستحاثات التالیة

Triloculina, Quinqueoculia, Spiroloculina,Borelis   فضـــًال عـــن وجـــود قطـــــع مـــن اصـــداف

االنهایـدرایت وعقـد مـنالرخویات والطحالـب الخضـراء وبعـض الفتـات الصـخري الـداخلي مـع الحبیبـات المغلفـة

تتكـــون أرضـــیة الســـحنة  مـــن الســـبار بشـــكل رئیســـي . المختلفـــة االحجـــام واالشـــكال وذات نســـیج دقیـــق التبلـــور

  . والسبارالدقیق بشكل اقل
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یالحـــظ أن هـــذه الســـحنة قـــد عانـــت مـــن بعـــض العملیـــات التحویریـــة والســـیما عملیـــة الدلمتـــة، إذ تـــأثرت 

. (Fogged mosaic fabric)لعملیـة لتشـكل النسـیج المـوزائیكي الضـبابي الحبیبـات الهیكلیـة واألرضـیة بهـذه ا

  . الفتات الداخلي فمعظمه  قد تعرض الى عملیات مكرتة قویة وبدرجات مختلفةأما

یعتقد ان الظروف الترسبیة لهذه السحنة هي بیئة الالكون المتصل مع البحـر المفتـوح عبـر قنـوات مدیـة 

ــــــــــة ناج–ذات طاقــــــــــة عالیــــــــــة  ــــــف المدیــــــــــةمعتدل ــــــــــاح والعواصــــ ـــــــــن الری ــــــة عـ   اذ باألمكــــــــــان االســــــــــتدالل . مــــ

ــــداف الرخویــــــات والفتــــــات الصــــــخري    علــــــى هــــــذه الطاقــــــة مــــــن خــــــالل وجــــــود انــــــواع مختلفــــــة مــــــن فتــــــات اصــ

)Lloyd et al., 1987.(  

  

  D3: (                                  Anhydrite lithofacies (D3)(االنهایدرایت الصخریة سحنة

أمتـار ویضـم ) 4(نهایدرایت في تكوین الذیبان بهیئة عقدیة أو كتلیـة، ویصـل مجمـوع اسـماكها یظهر اال

  : التراكیب التالیة 

یوجـد هـذا الصـنف علـى شـكل عقـد منفصـلةعن بعضـها :(Nodular anhydrite)االنهایـدرایت العقـدي . أ

سـم وتظهـر فـي ) ١(البعض ضمن األرضیة المتكونـة مـن الحجـر الجیـري، ویصـل حجمهـا الـى أكبـر مـن

  .الجزء االوسط واالعلى من تتابعات التكوین

یتمیز بكونه خالیا من التراكیب الداخلیة، ویوجد في الجزء :(Massive anhydrite)االنهایدرایت الكتلي . ب

  : االسفل من التكوین، ویضم االنهایدرایت انواعًا نسیجیة عدیدة منها

، ویبلغ األبعادیتكون من بلورات ناعمة متساویة ):textureMicrocrystalline(النسیج دقیق التبلور . ١

  .ملم) 0.06(أحجامها أقل من 

یمتــاز باتحــاد بلــورات نســیج دقیــق التبلــور مــع بلــورات ) :textureSubfelted(النســیج شــبه اللبــادي . ٢

صــــخور ملــــم مــــن النســــیج االلــــواحي ، ویكــــون وجــــوده قلــــیًال ضــــمن ) 0.5(صــــغیرة ذات حجــــم اقــــل مــــن 

  ) . ٨-1لوحة (التكوین

یتـألف من بلورات االنهایدرایت غیر واضحة الحـدود ، ذات توجیـه  ) :textureFelted(النسیج اللبادي . ٣

  .ملم) 0.5(عشوائي ، یصل طول البلورات الى أقل من 

كونیــة مقارنــة مــا جــاء اعــاله مــع هیئــة وجــود االنهایــدرایت فــي هــذه الســحنة یــرجح تكونــه فــي بیئــة الإن

  ). Schmalz,1969(ضحلة معزولة شبیهة لما ذكرها 

  

  

  البیئات الترسیبیة والمودیل الرسوبي 
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تم تحلیل البیئـات الترسـیبیة اعتمـادًا علـى الدراسـة المستفیضـة للسـحنات الدقیقـة بشـكل رئیسـي مـع األخـذ 

.بعضها البعضبنظر االعتبار المدلوالت الحیاتیة وظروف وجودها وتوزیعها وعالقة األحیاء مع

أتســـمت هـــذه الـــدورة بطغیـــان بحـــري محـــدود أقتصـــر علـــى المنـــاطق المجـــاورة لحقـــل كورمـــور مثـــل حقـــل 

جمبــور لیغطــي ســطح عــدم التوافــق الــذي نشــأ أعلــى تكــوین عنــه، إذ ترســبت ســحنات حوضــیة عائــدة لتكــوین 

ـــــــة للحــــــــوض الرســــــــوبي للــــــــدورة أعــــــــ ـــــة العمیقـ   اله ســــــــریكاكني وذلــــــــك لوقــــــــوع حقــــــــل جمبــــــــور ضــــــــمن المنطقـــ

، فـي حـین كانـت منطقـة حقـل كورمـور واقعـة )٢٠٠٧محمـد،;1998;; 19921993شركة نفط الشمال، (

إن تعــدد ســحنات التكــوین یظهــر االختالفــات ضــمن المنطقــة الضــحلة حیــث ترســبت ســحنات تكــوین الفــرات،

فــرات یمثــل ترســبات أتفقــت العدیــد مــن األعمــال الســابقة علــى أن تكــوین ال. الواضــحة فــي الظــروف الترســیبیة

  ). 2003؛ صالح،١٩٩٧؛ البنا،1994؛ العباسي، 1993شركة نفط الشمال،(بحریة ضحلة 

فـي خمـس بیئـات ابتـدأت مـن أسـفل التعاقـب بسـحنة أظهرت الدراسة الحالیة أن تكوین الفـرات قـد ترسـب

لتعطـي دالئـل ) E3a(یـة الحبیبي المستحاثي الحاوي على الفتـات الـداخلي الثانو -الحجر الجیري المرصوص 

  .متر(30)على ترسب هذه السحنة في بیئة الالكون الداخلي في ظروف مناخیة دافئة وعمق المیاه أقل من 

-أعقــب ذلــك انحســار بســیط فــي مســتوى ســطح البحــر نــتج عنــه ترســیب ســحنة الحجــر الجیــري الــواكي 

الالكـون االوسـط، وخـالل تقـدم بحـري ، والذي یشیر ترسبها إلـى بیئـة (E2)المرصوص الحاوي على الطحالب 

وبسـمك (S)واسع شمل حقل كورمور ترسـبت سـحنة الحجـر الجیـري الطینـي الحـاوي علـى الفـورامنیفرا الطافیـة 

تشــیرالدالئل الــى أن بدایــة . متــر واحــد لتمثــل تــداخالت مــن تكــوین ســریكاكني الحوضــي ضــمن تكــوین الفــرات

ـــ ة، إذ ترســـبت ســـحنة الحجـــر الجیـــري الحبیبـــي الحـــاوي علـــى االنحســـار البحـــري كـــان قـــد بـــدأ فـــي هـــذه المرحل

وهكـــذا اســـتمر االنخفـــاض فـــي مســـتوى ســـطح . فـــي بیئـــة الحـــواجز المدیـــة ذات الطاقـــة العالیــة(E4)الســرئیات 

الحبیبـي الـدملقي الحـاوي علـى المسـتحاثات الثانویـة -البحـر ترسـبت خاللـه سـحنة الحجـر الجیـري المرصـوص

)E3b ( الخارجيوضمن بیئة الالكون.  

مــع نهایــة ترســیب تكــوین الفــرات اســتمر االنخفــاض فــي مســتوى ســطح البحــر نــتج عنــه ترســیب ســحنة 

في بیئة فوق مدیة مع وجـود مؤشـرات النكشـاف (E1)الواكي الحاوي على الطحالب -الحجر الجیري الطیني

  .سطحي

به الـى العملیـات التكتونیـة إن االنحسار البحري الذي حدث قبل نهایة ترسیب تكوین الفرات قـد یعـود سـب

إلـى أن تـأثیر العملیـات التكتونیـة واسـتمرارها (Beydoun, 1991)التـي حـدثت فـي فتـرة المایوسـین، وقـد اشـار 

لـــوحظ فـــي الدراســـة . خـــالل عصـــر المایوســـین أدى إلـــى نشـــوء أحـــواض مائیـــة مغلقـــة ترســـبت فیهـــا المتبخـــرات

دث قبـــل نهایـــة ترســـیب تكـــوین الفـــرات أنعكـــس علـــى الحالیـــة أن االنحســـار فـــي مســـتوى ســـطح البحـــر الـــذي حـــ

  .الحوض الرسوبي لتكوین الذیبان الذي أقترن بالمناخ الجاف في تلك الفترة

الـى ان البیئـة الترسـیبیة لتكـوین الـذیبان فـي منطقـة غـرب الموصـل هـي بیئـة تحـت ) 1997البنـا، (أشـار 

  منطقــــة كركــــوك فهــــي بیئــــة الكونیــــة عــــن بیئــــة فــــوق المدجزریــــة، أمــــا فــــي مدجزریــــة والمدجزریــــة فضــــالً 
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، وفـــي الدراســـة الحالیـــة أمكـــن تحدیـــد ثـــالث )2003؛ صـــالح، 1992العیســـى، ) (بیئـــة البحیـــرات الشـــاطئیة ( 

ضمن بیئة الكونیة معزولة والتي ترسبت (D3)بیئات ترسیبیة ترسبت طبقات من األنهایدرایت متمثلة بسحنة 

رتبطة مـع البحـر، أعقـب ذلـك ونتیجـة اتصـال محـدود مـع البحـر ضمن التكوین في ظروف انقطاع القنوات الم

(2)فــي بیئــة الالكــون وبســمك (D2)الرئیســي ترســبت ســحنة الحجــر الجیــري الحبیبــي الحــاوي علــى الملیولیــد 

وبسمك متر واحد والتـي ترسـبت (D1)متر، ومع حدوث انحسار البحر ترسبت سحنة الحجر الجیري الطیني 

  ).3-لشكلا(في بیئة فوق المدیة 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  .)٢٠٠٧محمد،(عنالمودیل الرسوبي لفترة البردیكالین: 3الشكل     

  

والبــد مــن اإلشــارة إلــى أن الســمك القلیــل لتكــوین الــذیبان قــد یعــود الــى وقــوع بئــر الدراســة الحالیــة علــى 

  .أطراف الحوض الرسوبي لتلك الفترة

  

  االستنتاجات 

تكــویني الفــرات والــذیبان مــع تــداخالت لطبقــة مــن تكــوین ســریكاكني ضــمت صــخورفترة البردیكــالین علــى .١

.ضمن تكوین الفرات

الـــواكي الحـــاوي علـــى الطحالـــب و -ســـحنة الحجـــر الجیـــري الطینــي: قســمت صـــخور تكـــوین الفـــرات الــى .٢

-المرصـوصصوص الحاوي على الطحالب و سـحنة الحجـر الجیـريالمر-سحنة الحجر الجیري الواكي

الحجــر الجیــري الحبیبــي الحــاوي علــى الســرئیات فضــًال عــن ســحنة الحجرالجیــري الطینــي الحبیبــي وســحنة 

أمــا تكــوین . الحــاوي علــى الفــورامنیفرا الطافیــة والتــي تمثــل تــداخل تكــوین ســریكاكني ضــمن تكــوین الفــرات

د الذیبان فیشمل على سحنة الحجر الجیري الطیني وسحنة الحجر الجیـري الحبیبـي الحـاوي علـى  الملیولیـ

  .و سحنة االنهایدرایت الصخریة
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0.2mm

: بینــت الدراســة الحالیــة بــأن ترســبات التكوینــات المدروســة قــد تعرضــت الــى عــدة عملیــات تحویریــة أهمهــا.٣

.السمنتة والدلمتة والتشكل الجدید واإلذابة واالنضغاط والمكرتة

الالكون االوسط بیئة الالكون الخارجي وبیئة : ترسب تكوین الفرات ضمن خمس بیئات وهي من األسفل.٤

     .وبیئة الالكون الداخلي وبیئة الحواجز المدیة لینتهي التكوین ببیئة فوق مدیة

أمكن تحدید ثالث بیئات ترسیبیة لتكوین الذیبان ابتدأت من االسفل ببیئة شبه الكونیة معزولة أعقب ذلـك .٥

  .بیئة الالكون ثم بیئة فوق المدیة

. بي في فترة البردیكالین مقارنة بحقل جمبوریقع حقل كورمور على حافة الحوض الرسو .٦
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  اللوحة االولى

،، ویظهــر فیهــا آثــار الطحالــب(E1)علــى الطحالــب الــواكي الحــاوي-ســحنة الحجــر الجیــري الطینــي.١

.متر) 1590(العمق،٣/ تكوین الفرات، بئر كورمور 
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، العمــق ٣/، بئــر كورمــور(E2)النســیج البورفیروتــوبي الطــافي یعلــو هیكــل الطحالــب، تكــوین الفــرات .٢

  .  متر(1618)

حظة تأثیر عملیة مع مال(E2)المرصوص الحاوي على الطحالب - سحنة الحجر الجیري الواكي.٣

.متر(1617)،العمق٣/التشكل الجدید على الطحالب الخضراء، تكوین الفرات، بئر كورمور

، تكــــوین )E3b(الحبیبــــي الــــدملقي الحــــاوي علــــى المســــتحاثات -ســــحنة الحجــــر الجیــــري المرصــــوص.٤

. متر(1610)، العمق ٣/الفرات، بئر كورمور

(1623)، العمـق ٣/، تكوین الفرات، بئر كورمـور(E4)سحنة الحجر الجیري الحاوي على السرئیات .٥

).فتات ملوث(متر

كتـداخل تكـوین سـریكاكني، یوجـد (S)الطینـي الحـاوي علـى الفـورامنیفرا الطافیـة الجیريسحنة الحجر.٦

، فـي تكــوین الفــرات، (b)وقطــع مـن الكلوكونایــت (a)فیهـا فــورامنیفرا طافیـة ملیئــة حجراتهـا بالبایرایــت 

.متر(1616)العمق،٣/بئر كورمور

مع فجوة ملیئة ) a( ویظهر فیها آثار واضحة للطحالب(D1)سحنة الحجر الجیري الطیني.٧

.متر(1581)، العمق ٣/، تكوین الذیبان، بئر كورمور)b( باالنهایدرایت 

، ٣/في تكوین الذیبان، بئر كورمور(D3)النسیج شبه اللبادي ضمن سحنة االنهایدرایت الصخریة.٨

  .متر(1586)العمق 

  

  

  اللوحة االولى

  

      

  

0.2mm

٢

0.٨ mm

١

0.٤ mm
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