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  الملخص

اسفل الالنكین (تكوین جریبيقسمت صخوراتیةالرسوبیة والمكونات الحیعتمادًا على الظواهرا 

سحنة الحجر الجیري الطیني الرئیسیة : هيوالسحنات،سحنتین رئیسیتین وخمس سحنات ثانویةإلى) المبكر

الحاوي على سحنة الحجر الجیري الطینيو الطحالبوتتألف من سحنة الحجر الجیري الطیني الحاوي على

المستحاثات علىالمرصوص الحاويسحنة الحجر الجیريسحنة الثانیة فهي، أما الالفورامنیفرا الطافیة

المرصوص سحنة الحجر الجیريوالمرصوص الحاوي على الملیولید سحنة الحجر الجیريعلىوتشمل

شوكیة قطعالمرصوص الحاوي علىفأسیة القدم فضًال عن سحنة الحجر الجیرياف الحاوي على أصد

  .الجلد

كوین بالعدید من العملیات التحویریة وخاصة عملیة الدلمتة والسمنتة فضًال عن التتأثرت صخور

  . االنضغاط الفیزیائي والكیمیائي واالذابة والتشكل الجدید

رسبت تقدالتكوین ان صخور تبینالحیاتیةمحتویاتهاالمواصفات التي تمتلكها السحنات و من خالل

.تكوینمن الالجزء العلوي فيالمد بیئة فوق إلىتتدرج و تمتد من بیئة الالكون الداخليبیئةنضم
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ABSTRACT
        The Jeribe Formation in Well Kor Mor /3 is divided into two microfacies and five
submicrofacies identified on the basis of different sedimentological and paleontological 
criteria.                                                                                                                                   
        The first microfacies is lime mudstone which is divided  into two submicrofacies:
Algal lime mudstone and planktonic foraminiferal lime mudstone, while the second 
microfacies is fossiliferous lime packstone which is divided  into three submicrofacies:  
Miliolidal lime packstone, pelecypodal lime packstone and echinodermal lime packstone.
        On the basis of facies properties, sedimentological and paleontological
characteristics, the depositional environments were established. These contain spectrum 

of depositional sites from inner lagoon to supratidal environments.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــ

  المقدمة       

Lower Early(Langhianالالنكین المبكرأسفل(یشمل البحث على دراسة صخور تكوین جریبي 

ویبلغ طول الحقل حقل كورمور،الذي یتوسط 3/ المبكر في بئر كورموراألوسطدورة المایوسین ضمن

األعماقسجل ضمنوالذيجریبي تمثلت صخور هذه الفترة بتكوین .)1شكلال(كم) 4(كم وعرضه ) 33(

  .مترا) ٤٠(متراً وبسمك(1581-1541)

تتألف صخور التكوین من الحجر الجیري المتدلمت الحاوي على الملیولید وأصداف الرخویات فضال 

تكوین الذیبان بعالقة توافقیة في األسفلیحد تكوین جریبي من . الجلد بنسب متفاوتةعن الطحالب وشوكیة

  . تكون حدوده العلیا غیر توافقیة مع تكوین فتحةحین

الرسوبیة والحیاتیة یهدف البحث إلى استنباط المودیل الرسوبي للتكوین من خالل دراسة الظواهر

  .                               رسوبیة وتحدید البیئات الترسیبیة القدیمةالمختلفة لهذه الصخور وتقسیمها إلى سحنات
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  .موقع بئر الدراسة في حقل كورمور: 1الشكل 

  

السحنات الدقیقة 

اعتمادًا على والتي أمكن تقسیمها) 2الشكل(تحتوي صخور التكوین على سحنات دقیقة مختلفة

تمت معاملة الشرائح .شریحة رقیقـة) ٤٠(ح الرقیقة لللباب والفتات الصخري البالغة الفحص المجهري للشرائ

  طریقة بمحلول االلیزرین االحمـر لتمییز الدولومایت عن الكالسایت وذلك حسب 

)Friedman, ,Dunham)استخدم تصنیف).1959 الجیریة وتصنیفلتحدید أنسجة الصخور(1962

(Randazzo and Zachos, في تمییز أنسجة الدولومایت، وقد قورنت قسم من هذه السحنات مع (1984

,Flugel(السحنات القیاسیة واالنطقة السحنیة حسب  1982; Wilson, لتخمین البیئات الترسیبیة ) 1975

  .المختلفة

  )J(السحنات الدقیقة لتكوین جریبي 

انویـــة وفیمـــا یلـــي وصـــف قســـمت صـــخورالتكوین الـــى ســـحنتین رئیســـیتین والتـــي تضـــم خمـــس ســـحنات ث

  :تفصیلي لهذه السحنات

      J1(            Lime mudstone microfacies(سحنة الحجر الجیري الطیني  / السحنة الدقیقة 

الـى ســحنتین مـن الحبیبــات، وتقسـم هـذه الســحنة) 10%(تتـألف هـذه الســحنة مـن نسـبة قلیلــة ال تتجـاوز 

  :ثانویتین اعتمادا على مكوناتها

  ) J1a(سحنة الحجر الجیري الطیني الحاوي على الطحالب/الثانویة ةالسحن

Algal lime mudstone submicrofacies (J1a) 
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على اشكالأ متر، وتمتاز باحتوائها على اشكال خیطیة)٤(ظهرت هذه السحنة في أعلى التكوین وبسمك 

بأشكال دائریةعن وجود تراكیـبفضـًال ) ١-١لوحة (خیطیة متوازیة ومتقطعة من الطحالب الخضراء 

یحیطها غالف ناعم یحتمل انها ناتجة عن فعالیات جذور النباتات مع لألرضیةواهلیجیة ذات نسیج مشابه 

  ).٢- ١لوحة (العدید من الفجوات التي امتأل معظمها باالنهایدرایت 

  .السحنات الدقیقة لتكوین جریبي: ٢الشكل 

  

  من المیكرایت، بینما یكون السبار دقیق التبلور بشكل أقل مع وجودتتألف األرضیة من نسبه كبیره 

  .حبیبات من الكوارتز بحجم الغرین
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یظهر تأثیر العملیات التحویریة بشكل واضح من خالل دلمتة بقایا الطحالب والنسیج الموزائیكي المبقع 

(Spotted mosaic) ائي لوجود الفواصل والكسور ضمن األرضیة، فضًال عن تأثیر عملیة االنضغاط الفیزی

  تمثلت عملیات االذابة من خالل وجود الفجوات المختلفة االشكال واالحجام، وقد أمكن. النحیفة

تمییز مسامیة الفجوات والمسامیة اللوزیة بشكل رئیسي وذلك لتأثر هذه السحنة بعملیة االذابة فضًال عن 

ساعد ازدیاد نسبة المیاه العذبة وعملیة االنحسار التدریجي دوق. المسامیة بین الحبیبات الدقیقة لكن بنسبة أقل

Wilson)  ذكرهوهذا یتفق مع ماالسحنة،عملیة االذابة لصخورهذهلمستوى سطح البحر على وضوح تأثیر

and Evans, 2002)والتي تكافئ أعلى عملیة االذابة في اعلى تتابعات مسار النظام العاليالذي مّیز تأثیر

  .   ت التضحل نحو األعلىتتابعا

والتي تكافئ السحنة القیاسیة (Supratidal)یعتقد ان هذه السحنة ترسبت في بیئة فوق المد

)SMF.19 ( ضمن النطاق السحني)FZ–8 ( وذلك من خالل صفاتها النسیجیة والصخریة السیما المسامیة

ظروف من إلىد یعود سبب تكونها البیئات وقالنوع مناللوزیة وعقد المتبخرات المنتشره ضمن هذا

,Kinsman).James, 1979١٩٧٧ ;(لمیاه البحراالنحسارالتدریجي 1966; Shinn, 1968; Huh, et al.,  

  ) J1b(سحنة الحجر الجیري الطیني الحاوي على الفورامنیفرا الطافیة/الثانویة السحنة

Planktonic foraminiferal lime mudstone submicrofacies (J1b)

متر وبسمك متر واحد، تتألف من الحبیبات الهیكلیة بنسبة أقـل ) 1570(تظهر هذه السحنة عند العمق 

التـي تمتـاز بصـغر ) 3-1لوحـة ()Globigerina(من الفورامنیفرا الطافیـة السـیماوتضم أجناس) %٥(من 

  .حجمها وصعوبة تمییز انواعها

یلة من السبار الدقیق التحویري االصـل فضـًال عـن حبیبـات تتألف األرضیة من المیكرایت مع نسبة قل

صغیرة جدًا من البایرایت و الغرین منتشرة  ضمن األرضیة مع  وجود معدن الكلوكونایت االخضر الـذي نقـل 

 ,Emery and Myers)اثنـاء حـدوث الفیضـان األقصـى ) حبیبات الكوارتز بحجم الغـرین ( مع المواد الفتاتیة 

ــــــــــ(1996 ـــــــــ ـــــــــذي یشــــ ـــــــــ ــــــــــئوالــــ ـــــــــ ـــــــــــیب واطــــ ـــــــــ ــــــــدل ترســـ ـــــــــ ـــى معـــــ ـــــــــ ـــــــــ ـــــت الــ ـــــــــ ــــــــــــع البایرایــــــــ ـــــــــ ـــــــــــوده مــ ـــــــــ   یر وجــ

)Millot, 1970.(  

أثرت عملیة الدلمتة على مكونات صخور هذه السحنة وأدى ذلك الى تكوین النسیج دقیق التبلور

(Aphanocrystalline fabric) فضًال عن عملیات االذابة والتي تظهر بهیئة فجوات مختلفة االشكال

  .ات الفورامنیفرا الطافیة والتي كونت المسامیة القالبیة فضًال عن مسامیة الفجواتواالحجام اغلبها یمثل حجر 

ـــــــــــحنة  ـــــــافئ الســـــــــ ـــــــــ ـــــــــــحنة تكــــ ـــــذه الســـــــــ ـــــــــ ـــــــیب لهــــــ ـــــــــ ـــــــــة الترســــ ـــــــــ ــــــــــاق) SMF.3(بیئــ ـــــــــ ـــــــــمن النطـ ـــــــــ   وضــ

وهـذا النـوع مـن السـحنات قـد تنشـأ )(Deep Shelf marginالمتمثلـة ببیئـة حافـة الرصـیف ) FZ–3(السـحني 

حل بداللة الفورامنیفرا الطافیة والسمك القلیـل لصـخور هـذه السـحنة فضـًال عـن من تقدم بحري فجائي نحو السا

  .التغیر الفجائي في الصفات النسیجیة

  ) J2(المرصوص الحاوي على المستحاثات سحنة الحجر الجیري/ السحنة الدقیقة



٣٢  ثامر عبد الرزاق أغوان و نادیة عبد الرزاق عبد الرحمن

Fossiliferous lime packstone microfacies ( J2 ) 

یســـیة لتكـــوین جریبـــي إذ یشـــكل المحتـــوى الحیـــاتي نســـبة أكثـــر مـــن تعـــد هـــذه الســـحنة مـــن الســـحنات الرئ

مـــن مكونـــات الســـحنة  وتضـــم فـــورامنیفرا قاعیـــة واصـــداف المحاریـــات وقطعـــًا مـــن الطحالـــب وشـــوكیة ) %50(

  :قسمت هذه السحنة الى السحنات الثانویة التالیة. الجلد، وتزداد نسبة احداها على حساب االخرى

  ) J2a(المرصوص الحاوي على الملیولیدلحجر الجیريسحنة ا/الثانویة السحنة

Miliolidal  lime packstone submicrofacies (J2a)

تمتاز مترعلى التوالي، و ) ١٢- ١٨(تظهر هذه السحنة في الجزء االوسط واالسفل من التكوین وبسمك 

                   :یةمن الفورامـنیفرا القـاعیـة التال%)٥٠(بأحتوائها على نسبة تصـل أكـثر من 

Pyrgo, Spiroloculina, Quinqueloculina, Triloculina, Spirolina, Peneroplis, Rotalia, 

Borelis melo curdica , Dendritina rangi.                                                           ( 4 ) ١لوحة-

الجلد والطحالب شوكیهالقدم واالوستراكودا وقطع من وبطنیهالقدم فآسیةأصداففضًال عن 

ضمن المقطع، مع مالحظة وجود زیادة في محتوى األخرىعلى حساب أحداهماالخضراء، وتزداد نسبة 

  . الفتات العضوي في الجزء االسفل من هذه السحنة فضًال عن وجود الدمالق وبنسبة متباینة ضمن المقطع

و السبار الدقیق التبلور مع  حبیبات صغیرة جدًا من البایرایت منتشره تتألف األرضیة من المیكرایت

  .ضمن االرضیة

ـــــــى صخورالســـــــحنة والتـــــــي تتمثـــــــل ــــــة الدلمتـــــــة مـــــــن أهـــــــم العملیـــــــات التحویریـــــــة المـــــــؤثرة عل   تعـــــــد عملیـ

  دلمتــــــة االختیاریــــــة مــــــع مالحظــــــة وجــــــود ال(Floating rhomb)فیروتــــــوبي الطــــــافيلبــــــوابالنســــــیج 

ـــــات )5-1لوحـــــة (ود داخـــــل حجـــــرات المســـــتحاثات كرایـــــت الموجـــــیللم ــــة مـــــن معین   مـــــع وجـــــود نســـــبة عالیـ

  كمــــا تــــأثرت الســــحنة بعملیــــة الســــمنتة المتمثلــــة بالســــمنت .الــــدولومایت الســــیما فــــي الجــــزء االســــفل مــــن الســــحنة

ــداف الرخویــــات فضــــًال عــــن . والــــدروزي)6-1لوحــــة (اللیفــــي والحبیبــــي ــد التــــي حولــــت اصــ   عملیــــة التشــــكل الجدیــ

,Bathurst(الكالســـایت واطـــئ المغنیســـیوم المســـتقر الــى 1976;Pomoni-Papaioannon et al., 2002(،  

ــــــــــغاط ــــة االنضـــ ـــــــــــا عملیـــــــــ ــــــــــــاويأمــ ــــــــــةالكیمیـ ـــــــذروة الواطئـــ ــــــ ـــة ذات ال ـــــــــ ـــــــــــطوح االذابـ ـــــــــــود ســ ــــــــــــل بوجــ   فتتمثـ

  (Logan and Semeniuk, 1976)  (Low peaks amplitude).

تكــوین وخصوصــًا صــخورهذه الســحنة وبشــكل جزئــي، لقــد أثــرت عملیــة الدلمتــة علــى معظــم ســحنات ال

ویـدل التنـوع ) ٢الشـكل(وكانت مركزة في االجزاء السفلى من السحنة وفـوق مسـتوى سـطح الفیضـان االقصـى 

في أنسجة الدولومایت الناتجة عن هذه العملیة في صخور السـحنات المختلفـة الـى حصـولها بصـورة متجانسـة 

  . واخرى غیر متجانسة

الطغیان البحري المفاجئ الذي حصل في بدایة ترسیب التكوین والذي أعقبه تراجع بحري المعتقد أن

  ومعدل ترسیب بطيء أدى إلى انغمار البحیرة الشاطئیة الضحلة و شبه المحصورة بالمیاه البحریة،
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ا أدى إلى ولقد ساعد المناخ الجاف وارتفاع درجات الحرارة على تبخر جزء من هذه المیاه وزیادة تركیزها مم

ثانیة إلى البحر مسببة تدلمت بعض رواسب التكوین وبشكل مشابه لفرضیة ) Refluxion(ارتدادها 

Adams(المقترحة من قبل) التراجع- التسرب( and  Rhodes, 1960.(  

هنالك تباینًا في نسب وجود الحبیبات الهیكلیة لهذه السحنة، إذ لوحظ سیادة أنإلىاإلشارةالبد من 

Borelis،Peneroplisالسیما أجناس جناس الفورامنیفرا القاعیة على حساب البعض اآلخربعض أ

،Dendritinaجنس على حساب الجنس اآلخر، توفر ظروف مالئمة الزدهار، وهذا قد یعود الى  

  ذكر.سلوكها كتجمعات وعالقتها مع البیئةأوأو قد یعكس تصرف وجود بعض االحیاء المنفصلة 

)Ghose, 1977 (ترافق جنسي إن)QuinqueloculinaوTriloculina (بیئة الالكون خلف الحید   یشیرالى

أما وجود الفورامنیفرا ذات الجدار الخزفي بشكل واسع یدل على المناطق ذات النسبة . في البحار الحدیثة

,Greiner(العالیة من كاربونات الكالسیوم ودرجة حرارة وملوحة عالیة  ن تنوع اجناس في حین ا) 1970

,Murray(الملیولید یدل على المناخ االستوائي والدافئ معتدل الحرارة  ، بینما یدل ترافق مجامیع )1987

الملیولید والروتالید معًا على انتقال البیئة من المیاه البحریة االعتیادیة الى المیاه البحریة العالیة الملوحة 

)Murray, المناطق ذات االعماق الضحلة من الالكون فضًال عن وجود كما یدل هذا الترافق على ) 1973

,Ghose(الذي یعكس بیئة ضحلة دافئة )Borelis melo curdica(جنس  1977.(

تكافئ بیئة الالكون من خالل هذه الشواهد والمدلوالت الصخریة والحیاتیة لهذه السحنة فأن البیئة الترسیبیة

  .),.Pomar et  al (1996الداخلي

  ) (J2bعلى أصداف فأسیة القدميص الحاو المرصو سحنة الحجر الجیري/الثانویةسحنةال

Pelecypodal lime packstone submicrofacies (J2b)

حـوالي نسـبتها الـى صـلتاذتمتاز بمحتواها العالي من المسـتحاثاتمتر و ) 4(سمك هذه السحنة یبلغ

لفأســـیة هیاكـــل مـــن أصـــداف الرخویـــات الســـیما ت الهیكلیـــة الحبیبـــا، وتتـــألفمـــن محتویـــات الســـحنة)%50(

الفــورامنیفرا القاعیــة والمتمثلــة القلیــل مــن وجــودملیمتــر، فضــًال عــن ) 1–3(یتــراوح طولهــا بــین اذ وبطنیــة القــدم 

  : بأجناس من الملیولید مثل

Spiroloculina, Quinqueloculina, Triloculina, Spirolina, Pyrgo.

غیرأما الحبیبات.االوستراكودا وقطع من الطحالب وشوكیة الجلد والفتات العضويكما توجد أصداف 

  .من المكونات(5%)قلیلة التتجاوزنسبتهاالهیكلیة فتتمثل بالدمالق والتي تكون

السـبار الـدقیق مـع حبیبـات صـغیره مـن البایرایـت وأكاسـید الحدیـد منتشـره و تتكون األرضیة من المیكرایت 

ــــداف فأســـــــیة القـــــــدم االرضـــــــیةضـــــــمن    ، كمـــــــا لـــــــوحظ معـــــــدن  الكلوكونایـــــــت علـــــــى الخطـــــــوط الداخلیـــــــة ألصـــ

,Millot(طئ في الترسیب بیكون ذو لون أخضر باهت قد یشیر الى )7-1لوحة ( 1970.(  

الســحنة والتــي تتمثــل بالســمنت هــذه صــخورتعــد عملیــة الســمنتة مــن العملیــات التحویریــة المــؤثرة علــى 

التشـكل الجدیـد لـبعض أصـداف المحـار عملیـةفضـًال عـن صـداف التابعـة للرخویـات اللیفي والحبیبـي داخـل األ
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)Oyster( . االنضــغاط الفیزیــائي علــى لــوحظ تــأثیر عملیــةكمــا .بالمســامیة القالبیــةفتتمثــلاالذابــة امــا عملیــة

  .  وذلك من خالل تكسر وتشویه بعض اصداف المستحاثاتالسحنة 

الالكون بیئة في بهایسیما زیادة أصداف الرخویات تعكس ترسالو المدلوالت الحیاتیة للسحنة ان

,Reeckmann and Friedman)الداخلي 1982; Pomar and Ward 1995 ; Pomar et al.,1996)ضمن ، و

      and Lomando,1999)     .( Gischlerوبأتجاه الساحلة لبیئة الالكونضحلالمناطق ال

  ) J2c(الجلدالمرصوص الحاوي على شوكیةیريسحنة الحجر الج/الثانویة السحنة

Echinodermal lime packstone submicrofacies (J2c)

إلىتصل بنسبةو تمتاز باحتوائها على قطع من شوكیة الجلد ، واحدیبلغ سمك هذه السحنة تقریبا متر

ملیمتر فضًال ) 5(من مكونات السحنة وذات اشكال طولیة ومقاطع عرضیة وتصل أطوالها الى ) %40(

  بقایا أصداف بطنیة القدم واالوستراكودا لتشكل نسبة اكبر من الفورامنیفرا القاعیة والتي تتمثل بـوجودعن 

Pyrgo, Triloculina , Quinqueloculina , Dendritina, Peneroplis, Borelis melo curdia, 
Rotalia.                                                                                                            

الى شبه دائریةمن الدمالق ذات اشكال) 5%(تتألف الحبیبات غیر الهیكلیة من نسبة قلیلة بحدود 

كما توجد ،المیكرایت فضًال عن السبار الدقیق الناتج عن عملیة اعادة التبلورمن األرضیةكون تت.دائریة

  . ضمن األرضیةةرة من معدن البایرایت منتشر حبیبات صغی

عملیـة المكرتــة علــى ویظهــر تــأثیر  مكونــات السـحنة،قسـم مــنعملیــة الدلمتــة بشـكل واضــح علــى أثـرت 

التشـــكل هــذه الســحنة بعملیــة كمـــا تــاثرت . بعــض االنــواع مــن االوســتراكودا وقطـــع مــن شــوكیة الجلــد والــدمالق

  .وباألخص بعض أصداف الرخویاتالجدید 

لوحظت عملیة السمنتة من خالل وجود السـمنت اللیفـي والحبیبـي  فضـًال عـن السـمنت الحـافي لقطـع شـوكیة 

ســطوح االذابــة مــن النــوع االملــس وجــودكمــا ّمیــزت عملیــة االنضــغاط الكیمیــائي مــن خــالل ،)٨- ١لوحــة (الجلــد 

(Smooth)(Logan and Semeniuk, 1976).  

اعتمـاداً علـى وجـود الفـورامنیفرا القاعیـة وأصـداف بیئـة الالكـون الـداخليعلى تدل البیئة الترسبیة لهذه السحنة 

,Pomar and Ward)الرخویـات وشـوكیات الجلـد 1995; Pomar et al., Dodd)وقـد سـبق وأن أشـار(1996

and Stanton, ـــــــدل الجلــــــــد ةشــــــــوكیوجــــــــودأن إلـــــــى(1981 ــــــحلة دافئــــــــة ی   ذاتو علــــــــى بیئــــــــة ضــ

  . أرضیة صلبة

تتكون السحنات الصخریة لبیئة الالكون الداخلي من طبقات متعاقبة من صخورالحجر بصورة عامة

خور صوالتي تتدرج نحو االعلى الى  (Shallow subtidal)الجیري المترسب في بیئة تحت مدیة ضحلة 

  . (Intertidal)جزریة الحجر الجیري الذي ترسب في البیئة المد

(Burrows)حفر االحیاء على( Shallowing upward)ى نحو االعلالتضحلتحتوي معظم وحدات 

أو قد تحتوي ترسبات ، وقد تتدلمت قسم من هذه الطبقات،فضًال عن آثار جذور النباتات بصورة شائعة
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Pomar etالالكون الداخلي على بقع من الدولومایت والذي یكون مترافقًا مع سطح التعرض الهوائي al.,

1996)(.  

  وبيالرسمودیلال

أعلــى بعــد فتــرة الجفــاف الثانیــة المتمثلــة بتكــوین الــذیبانبتقــدم بحــريفتــرة اســفل الالنكــین المبكــرتمیــزت

,.Al-Juboury et al(فتـرة البردیكـالین منـاطق واسـعة مجـاورة لحقــل وهـذا التقـدم البحـري جعـل مـن .)2007

(آبـار مـن حقـل كركـوكقسم منو وخباز وباي حسن مثل حقل جمبورمناطق موجبة لترسب التكوینكورمور

  .)٢٠٠٧محمد،؛1998؛1993؛1992شركة نفط الشمال، 

,Numan(أشــار ضــمن أحــواض األســفلدورة أعلــى المایوســین خور تكوینــاتصــتترســبهأنــ) 1997

وفــي نهایــة هــذه خــالل دورة المایوســین االوســط األحــواضاســتمر تكــوین هــذه و )Marginal basins(حافیــة 

معظـم تأكـداذ .تكـوین جریبـيعنـه نـتجوالـذيقریبـة مـن الظـروف الالكونیـة ت الظـروف البحریـةالدورة تحول

ــــــــــة  ـــــــــة كركـــــــــــوك هـــــــــــي بیئـــــــــــة الكونیـ ــ ــــــذا التكـــــــــــوین فـــــــــــي منطق ـــــــیب لهـــــ ـــــــــة الترســــ ـــــــــــى أن بیئــ ــــــــات عل   الدراســـ

)Bellen, ,Bellen(كمـا أشـار ).1998؛1993؛1992شـركة نفـط الشـمال، ;1953 et al., إلـى)1959

  .هذه المنطقةنات الحیدیة للتكوین بأتجاه ختفاء السحا

,.Al-Juboury et al(بــین ان الحــوض الرســوبي لتكــوین جریبــي فــي منطقــة كركــوك مشــابه )2007

مع اختالف في طبیعـة العوامـل البیئیـة یكالینحد ما لطبیعة الحوض الرسوبي خالل فترة البردإلىطوبوغرافیًا 

    .اسعة غطت عموم المنطقةالتي نشأت عنها بیئة بحریة الكونیة و 

ثلت ببیئة التي تمیكالینالبردأعلى فترةلالبیئة الترسیبیةفيأظهرت الدراسة الحالیة حدوث تغیر واضح

إلیهاالبحریة التي أشار ظروفالتغیر بسببالمبكرالالنكینأسفللفترة الكونیةبیئةإلىفوق المد

)Numan, المرصوص سحنة الحجر الجیريمناخ نتج عنه ترسیب كما لوحظ تغیر واضح في ال.)1997

متر خالل أول تقدم بحري في تلك الفترة وضمن ظروف مناخیة  (12)وبسمك(J2a)الحاوي على الملیولید 

تلى ذلك حدوث طغیان بحري أدى الى ترسیب سحنة الحجر ي بیئة الالكون الداخلي،فدافئة ومعتدلة الحرارة 

وبسمك متر واحد والتي ترسبت في بیئة حافة الرصیف (J1b)ىالفورامنیفرا الطافیةالجیري الطیني الحاوي عل

  أشاركما، (Flugel, 1982; Wilson, 1975)(Deep shelf margin)العمیق

(Al-Juboury et al.,   .حقل جمبورفي تكوین جریبي أسفلفي وجود هذه السحنة إلىفي دراستهم (2007

حد االستقرار النسبي إلىالمنطقة وعند وصول مستوى سطح البحر ث انحسار بحري فيو م حدت

مترفي ظروف مناخیة (18)وبسمك (J2a)المرصوص الحاوي على الملیولیدسحنة الحجر الجیريترسبت

ترسب سحنة الحجر الجیري المرصوص الحاوي على ي بیئة الالكون الداخلي، تلتهافدافئة ومعتدلة الحرارة 

ظروف دافئة وضمن)الكون داخلي(ضحلةالتي ترسبت في بیئة بحریةو (J2c)د الثانویةقطع شوكیة الجل

سحنة الحجر الجیري المرصوص الحاوي على أصداف فأسیة القدم ترسیب وذات أرضیة صلبة، فضًال عن 

استمر .الساحلوبأتجاهمتر في المنطقة الضحلة لبیئة الالكون الداخلي ) 4(وبسمك (J2b)الثانویة 
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في مستوى سطح البحر والذي نتج عنه االنحسار البحري الذي قد یكون سببه الفعالیات التكتونیة أو تغیر

العلیا من التكوین ضمن بیئة األجزاءفي (J1a)ترسیب سحنة الحجر الجیري الطیني الحاوي على الطحالب

دورة أسفل مي لنهایة لك سطح عدم توافق إقلیون بذفوق مدیة مع دالئل واضحة النكشاف بحري لیتكّ 

    ). ٣الشكل(مع تكوین فتحة) أسفل الالنكین المبكر(المایوسین االوسط 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  .)٢٠٠٧محمد،(رسوبي لتكوین جریبي عنالالمودیل : ٣الشكل 

یستدل من هذا التعاقب على أن صخور تكوین جریبي تمثل تعاقب من التضحل نحو األعلى 

(Shallowing upward) ، إذ تتدرج رواسبها من بیئة تحت المد الضحلة(Shallow subtidal) ومن ثم ،

  . (Supratidal)لتنتهي في بیئة المسطحات فوق المدیة (Intertidal)تعقبها رواسب ما بین المد والجزر

  

  االستنتاجات

ة بیالرســـو اعتمـــادًا علـــى الظـــواهرســـحنات ثانویـــةخمـــسو تینرئیســـیتینســـحنإلـــىصـــخورالتكوین قســـمت.١

ســحنة الحجــر الجیــري الطینــي الرئیســیة وتتــألف مــن ســحنة الحجــر :الحیاتیــة، والســحنات هــيومحتویاتهــا

الحـاوي علـى الفـورامنیفرا الجیـري الطینـيسـحنة الحجـرو الثانویـة الجیري الطیني الحـاوي علـى الطحالـب 

اوي علــى المســتحاثات المرصــوص الحــ، أمــا الســحنة الثانیــة فهــي ســحنة الحجــر الجیــريالثانویــةالطافیــة

ســحنة الحجــر الجیــريوالثانویــةالمرصــوص الحــاوي علــى الملیولیــدســحنة الحجــر الجیــريعلــىوتشــمل

المرصـــوص فضـــًال عـــن ســـحنة الحجـــر الجیـــريالثانویـــةالقـــدمفآســـیةالمرصــوص الحـــاوي علـــى أصـــداف 

  .الثانویةالجلدشوكیهقطع الحاوي على
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الســمنتة والدلمتــة واإلذابــة والمكرتــة والتشـــكل :التحویریـــة التالیــةتعرضــت ســحنات التكــوین الــى العملیــات.٢

.)الفیزیائي والكیمیائي(واالنضغاط الجدید

ــــــــــحدتــــــــــم ت.٣ ــــــــــي ی ـــــــــة الترســــــــــیبیة لتكــــــــــوین جریب ـــــــــراوح مــــــــــن د البیئـ ــــــــــة والتــــــــــي تتـ ـــــــداخليالالكــــــــــون بیئ   الــــ

.مد في أعلى التكوینالبیئة فوق وحتى ) البیئة التحت المدیة والبیئة المد جزریة(
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ة األولىاللوح

فضـًال عـن ویظهـر فیهـا آثـار الطحالـب،(J1a)الثانویـةحالـبسحنة الحجر الجیـري الطینـي الحـاوي علـى الط.١

. متر) ١٥٤١(العمق ٣/ تكوین جریبي، بئر كورمور ، حبیبات من الغرین ضمن األرضیة

ویظهــر فیهــا فجــوات مختلفــة األشــكال ،(J1a)الثانویــةســحنة الحجــر الجیــري الطینــي الحــاوي علــى الطحالــب.٢

.متر) ١٥٤١(، العمق ٣/بئر كورمور، ین جریبيتكو ، النهایدرایتواألحجام ملیئة با

تكـــــوین جریبـــــي، بئـــــر ،(J1b)الثانویـــــةســـــحنة الحجـــــر الجیـــــري الطینـــــي الحـــــاوي علـــــى الفـــــورامنیفرا الطافیـــــة.٣

. متر(1570)العمق،3/كورمور

، .Dendritina spجنسویالحظ فیها (J2a)الثانویةالمرصوص الحاوي على الملیولیدسحنة الحجر الجیري.٤

.متر (1554.3)، العمق ٣/تكوین جریبي، بئر كورمور

الثانویـةالمرصـوص الحـاوي علـى الملیولیـدفـي سـحنة الحجـر الجیـريكرایت داخل حجرات الملیولیدیدلمتة الم.٥

(J2a)متر(1554.3)، العمق٣/، تكوین جریبي، بئركورمور.

الثانویةرصوص الحاوي على الملیولیدالمالسمنت الحبیبي داخل أصداف الرخویات في سحنة الحجر الجیري.٦

(J2a)،متر ( 1560)، العمق٣/تكوین جریبي، بئر كورمور.

، یظهـــــر معـــــدن (J2b)الثانویـــــةالمرصـــــوص الحـــــاوي علـــــى أصـــــداف فأســـــیة القـــــدمســـــحنة الحجـــــر الجیـــــري.٧

ــــــــى الحــــــــواف الداخلیــــــــة لصــــــــدفة فأســـــــیة القــــــــدم، تكــــــــوین جریبــــــــي، بئركورمــــــــور   ، العمــــــــق٣/الكلوكونایـــــــت عل

  . متر(1546)

، ویالحظ مقطع عرضي لقطعة من (J2c)الثانویةالمرصوص الحاوي على شوكیة الجلدسحنة الحجر الجیري.٨

ــــــر   شــــــوكیة الجلــــــد یحیطهــــــا الســــــمنت الحــــــافي المتوافــــــق بصــــــریًا مــــــن جمیــــــع الجهــــــات، تكــــــوین جریبــــــي، بئ

.متر(1550.8)، العمق ٣/ كورمور
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