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  للطباشیري األسفل في جنوب العراقالطباقیة التكتونیة
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  الملخص

  

كان .عراق بالعامل التكتوني بشكل كبیرفي جنوب الاألسفل للطباشیريرت التتابعات الطباقیة تأث        

كانت.یشغل المسافة بین الحافة الخاملة للطبق العربي والحافة النشطة للطبق اإلیرانيالمحیط التیثي الجدید

التكتوني كانت هذا الوضعبب بس. تمثل الرف القاري للحافة الخاملة من الطبق العربيمنطقة جنوب العراق

األجزاءمتأثرة بالعوامل البحریة، ورسوبیات الشرقیة من الحافة الخاملة لجنوب العراقاألجزاءرسوبیات 

لكال العاملین تمثل منطقة التأثیر المشتركفالوسطیة منها األجزاءأما بالعوامل القاریة، متأثرةكانت الغربیة 

نطاق الترسبات : تكونت في مناطق جنوب العراق ثالث انطقة ترسیبیة هيونتیجة ذلك،.البحري والقاري

، ونطاق الترسبات المختلطة اإلیرانیةالبحریة وهو یشغل الجزء الشرقي من جنوب العراق على الحدود العراقیة 

منطقة وهو یشغل منطقة البصرة ویمتد باتجاه الشمال، ونطاق الترسبات القاریة وهو یشغل الجزء الغربي من 

إن وجود أحواض أنصاف المنخسفات الناتجة من الفوالق اللستیریة في .البصرة قریبًا من الصحراء الغربیة

استمرت عملیة . مناطق الحافات الخاملة عمل على إحداث تغییرات رسوبیة موقعیة في منطقة جنوب العراق

األنطقة الترسیبیة الثالث تمتد باتجاه ن هذهأُیعتقد و . األسفلالثالث طیلة فترة الطباشیري األنطقةتكون هذه 

  . وسط العراق وربما لبعض مناطق شمال بغداد

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

Tectonostratigraphy of Lower Cretaceous in Southern Iraq

Kaise M. Al-Bayatee   Wathiq GH. AL-mutury    Rafed A. AL-Muhammad

Department of Geology
College of Science
Basra University
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ABSTRACT
Stratigraphic units during Lower Cretaceous in southern of Iraq were 

affected largely by tectonic agent. Neo-Tethys ocean occupied the distance 
between passive margins of Arabian and Iranian plates. South of Iraq represented 
the continental shelf of passive margin of Arabian plate. This tectonic situation 
made the sediments in eastern parts of  passive margin in south of Iraq effected 
by marine agents, and the sediments in western parts was effected by continental 
agents, whereas the middle parts was effected by both agents. As result of that, 
three sediment regions were formed in south of Iraq. First, marine sediment 
region that occupy the eastern part of south of Iraq near the Iraq-Iran borders. 
Second, mixed sediment region that occupy Basra area and extend toward north. 
Third, continental sediment region that occupy western part of Basra near the 
western desert. Half graben basins that formed by listric faults in the passive 
margin caused the local changes in distribution of sediments in south of Basra. 
These three sediment regions formed all during Lower Cretaceous and maybe 
extend toward the middle of Iraq and north of Baghdad

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــ

  مقدمةال

لرسوبیة والیة الترسیب ااألحواضنشوء شهدت العلوم الجیولوجیة العدید من التطورات في موضوع       

، أنظمةكل على حدة ضمن نظام بیئي واحد أو عدة جمع التكاوین المترسبةأبرزهالعل منها، الحاصل فی

,Miall)الحوض الرسوبي یتأثر كل منها بعوامل مهمة منها طبیعة الحركات األرضیة المؤثرة على 1996) ،

وذلك باستخدام الربط بین المفاهیم الطباقیة والتكتونیة معًا والمعروفة بالطباقیة الحركیة 

(Tectonostratigraphy).  

ترسیب مقطع الطباشیري األسفل في جنوب للتعرف على آلیةمحاولة لوضعالدراسة الحالیةتمثل 

بعد أن حظیت ، فاتور خازنة ومولدة للهیدروكاربوننه مؤلف من صخالعراق والذي یعد األهم من حیث كو 

عن وضع لدراسة الحالیة إلعطاء رؤیةمن الدراسات، جاءت االمنطقة وضمن هذا العمر بعدد كبیرهذه

وذلك استنادًا إلى مفاهیم نظریة تكتونیة األطباق العمود الرسوبي لمقطع الطباشیري األسفل في جنوب العراق

(Plate tectonics theory)بدًال من مفاهیم نظریة الجیوسنكالین  

(Geosynclines theory)وهي دراسات وفرت معلومات تفصیلیة التي اعتمدتها اغلب الدراسات السابقة

إعطاءعن األحیانوبیة والطباقیة والبیئیة للمنطقة، ولكنها عجزت في كثیر من عن الخصائص الرس

  .ئمة لهاالتفسیرات التكتونیة المال

,Davies)كتب     et al., 2002)ب في الطبق العربي خاللدراسة عن طبیعة الرواس  

  ةثالثنصر تمتد ضموصلوا فیها إلى أن رواسب هذا العوالمتوسط، وقد تالمبكر الطباشیري

لفتاتیة المختلطةا، والجیریة و (Carbonates)الجیریة الرواسب:طولیة هيأنطقه



٣١  الطباقیة التكتونیة للطباشیري األسفل في جنوب العراق

(Mixed of Clastics and Carbonates) ،والفتاتیة(Clastics)) نطاق الصخور یشغل).١الشكل

النطاق الفتاتي هو القریب من الراسخ العربي و ، الطبق العربي القریبة من بحر التیثسمناطق حافةالجیریة

(Arabian Craton) والفتاتيالوسطیة بین النطاقین الجیريمثل المنطقة فیالنطاق المختلط ، أما.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

والمتوسط، تبین المبكرن الطبق العربي خالل الطباشیريخریطة مبسطة للنصف الجنوبي م: ١الشكل 

,Davies)ترسیبیة هي الجیریة والمختلطة والفتاتیةانطقهالحدود التقریبیة لثالث  et al., 2002).  

  

,Davies)شملت دراسة       et al., 2002) بي ابتداًء من الیمن مرورًا بالسعودیة مناطق الطبق العر

لدى الكافیةوقطر واإلمارات ولغایة الكویت، ولكنها لم تتناول منطقة جنوب العراق لعدم توفر المعلومات

لذلك جاءت الدراسة الحالیة لكي تستكمل . الباحثین، إذ أنهم اعتمدوا على التتابع الطباقي لتكوین الزبیر فقط

األراضي العراقیة، وذلك باالعتماد على معلومات الجزء الجنوبي منالثالث داخلاألنطقةهذه امتدادات

، وكما موزعة على امتداد مدن العمارة والناصریة والبصرةبئر) ١٤(اآلبار، والتي بلغ عددها في هذه الدراسة 

  ).٢الشكل (مبین في 
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                                                                                       تمدة والحقول التابعة لها مع الحدود               مواقع اآلبار المعموقع منطقة الدراسة مع خارطة: ٢الشكل 

  .الثالثة لألنطقة الترسیبیة الجیریة والمختلطة والفتاتیة

  :الوضع التكتوني

;Numan, 1997)ذكر       تكتونیة االستطالة إلى أن تشیر أدلة الطباقیة التكتونیةأن (2000

(Extensional Tectonism) انفتاح و العربيوالتركي عن الطبقاإلیرانيالمسئولة عن انفصال الطبقین

، وأن تكتونیة االستطالة هذه تؤشر في العصر التریاسيقد تولدت (Neo-Tethys)محیط التیثس الجدید 

حافتي الطبقیناالستطالة على ظروفلقد سادتو . (Wilson Cycle)لتكتونیةابدایة دورة ولسون

خالل العصر الجوراسي حیث اكتسب هذا المحیط اكبر عرض تین على طرفي محیط التیثس الجدیدالخامل

التركي للقشرة المحیطیة للتیثس الجدید تحت الطبقین(Subduction)بوادر الغورانأما.في هذا العصرله 

نامیكيجیودیانقالبكانت نتیجة هذا الغوران هي حدوث و ،ایة العصر الجوراسينهظهرت فيفقدیرانيواإل

خالل العصر  TectonicCompressionalاالنضغاطتكتونیةاالستطالة إلى تكتونیةللنظام التكتوني من 

  .الطباشیري
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٣٣  الطباقیة التكتونیة للطباشیري األسفل في جنوب العراق

(Episodes)إلى فصلین باشیريطفي العصر الاالنضغاطیة أطوار الحركات التكتونیة م نعمانقس

  ).١الجدول (قسم بدوره إلى حركتینل فصل المتأخر وكطباشیريالمبكر وفصل الطباشیريهما فصل ال

  
  .(Numan, 2000)أطوار الحركات التكتونیة االنضغاطیة في الكریتاسي األسفل : ١الجدول    

Episodes Ages Tectonic Movements

Late Cretaceous
End-Cenomanian Second Austrian Alpine 

End-Maastrichtian Laramid

Early Cretaceous
Berriasian-Aptian Young Kimmerian 

End-Albian First Austrian Alpine 

وفقًا لدورة ولسون، فان الوضع التكتوني للطبق العربي خالل العصر الطباشیري كان یمثل جزءًا من و 

أو وضع ما قبل (Subduction Set-up)، تحدیدًا وضع الغوران (Closed Phase)الق طور االنغ

وهذا الوضع یتمثل تكتونیًا بنطاق غوران القشرة المحیطیة للتیثس . (Pre-collision Set-up)التصادم 

بقت بینما(Active margins)حافات نشطة حافتاهماالجدید أسفل الطبقین اإلیراني والتركي والذي جعل 

,Numan))٣الشكل ((Passive margin)حافة خاملة حافة الطبق العربي 2000).  

من الناحیة التكتونیة تمثل منطقة جنوب العراق في الطباشیري األسفل جزءًا من الحافة التكتونیة 

افات الخاملة تقسم الح. الخاملة للطبق العربي، والتي تمثل منطقة التقاء القشرة القاریة مع القشرة المحیطیة

 Continental)ومنطقة المنحدر القاري (Continental shelf)فیزیوغرافیًا إلى منطقة الرف القاري 

slop) . تشغل منطقة جنوب العراق الجزء األكبر من منطقة الرف القاري والذي یمتاز من الناحیة التركیبیة

وهي أحواض تكونت نتیجة لوجود ،(Half graben basins)باحتوائه على أحواض أنصاف المنخسفات

، التي تكونت خالل التریاسي والجوراسي (Listric Normal Faults)عدد من الفوالق اللیستریة االعتیادیة 

األسفل، ونتیجة لقوى الضغط تغیرت الحركة على مستویاتها إلى قوى الشد، ولكنها أثناء الطباشیريبسبب 

,Numan)الحركة العكسیة 1997; 2000).  

تدعى أجزاء الحافة الخاملـة المتأثرة بالفوالق اللیستریة بشبه سطیح األرض المقدمـة       

(Quasiplatform Foreland) وقد كانت خالل الطباشیري في العراق تمثل مناطق مغمورة بالمیاه ،

(Submerged) وبصورة عامة خالیة من االنقطاعات الترسیبیة األساسیة(Substantial Hiatus) . أما

المناطق غیر المتأثرة بهذه الفوالق والتي تشغل منطقة الصحراء الغربیة في الوقت الحالي فتدعى بالمنصة 

Stable)المستقرة  Platform)وهي خالل معظم الطباشیري األسفل كانت منطقة موجبة ،  

(Numan 1997 ; 2000).  
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  .األسفلللطبق العربي خالل الطباشیريتوني الوضع التك: ٣الشكل 

-A            التكتونیة القریب األطباقموقع الطبق العربي بالنسبة لبقیة(Rich, 1996).  

-B المقطع العرضي(X-Y) راني مرورًا بالبحر التیثي اإلیالذي یمتد من الطبق العربي لغایة الطبق  

,Numan)محور عن   الجدید  2000).  

-C          ١٩٩٩، مطلك(مقطع أكثر تفصیًال في الحافة الخاملة للطبق العربي(.  
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٣٥  الطباقیة التكتونیة للطباشیري األسفل في جنوب العراق

بها أحواض أنصاف المنخسفات في رًا للرسوبیات القاریة التي امتألتشكلت منطقة المنصة المستقرة مصد

ومن الجدیر بالذكر، أن هذه األحواض لعبت دورًا بارزًا في تحدید نوعیة الرواسب وطبیعة. الحافة الخاملة

توزیعها في جنوب العراق، وذلك لكونها عملت على تعقید الشكل الطوبوغرافي لقاع الحوض الترسیبي 

ولعل هذا ما یفسر طبیعة التغایر الصخاري الشدید من منطقة إلى . المتمثل بالحافة الخاملة للطبق العربي

  .أخرى ضمن جنوب العراق والواضحة في عدد من آبار منطقة الدراسة

  باقيالوضع الط

، )سلي(مكحول :هيتكاوینترسب خاللها ثمان ، (Epochs)عهودستة یضم الطباشیري األسفل

: هماكما حدثت فیها حركتان تكتونیتان. یمامة، الرطاوي، الزبیر، الشعیبة، نهر عمر، بطیوة، والمودود

  لىاألو ، والحركة االلبیة النمساویة (Young Kimmerian)بكرةالحركة الكیمیریة الم

(First Austrian Alpine) .ن طبیعة حد التماس بین الطباشیري األسفل والجوراسي من الجدیر بالذكر، أ

كویت ، وهذا الالتوافق یستمر من مناطق السعودیة وال(Disconfority Contact)هو سطح عدم توافق 

آبار منطقة الدراسة یبین التتابعات الطباقیة لكل بئر من) ٢الجدول (.باتجاه العراق ومن ثم إیران

  .والخصائص الصخریة لكل تكوین

  

مع التتابع الطباقي خالل الطباشیري األسفل آلبار منطقة الدراسة في وسط وغرب العراق : ٢جدول ال

) ١٩٩٨،رازویان(، )١٩٩٥،رازویان(، )١٩٨٩،یوحنا(،)١٩٧٩،السعدوني(.الصخري لكل تكوینالوصف 

  ).٢٠٠٢،المحمد(،)٢٠٠١،البیاتي(، )١٩٩٨،عبد األحد(،

  
LithologyThickness(m)Formation  Well

Interbedded Shale and sandstone318Sulaiy

N
oo

r-
1

Interbeded  Shale  and limestone in last 
(25m) from upper part confirm from shaly 
Limestone  

78.5Yamama

Interbedded Shale and Limestone and 
Shaly Limestone

321Ratawi

None deposit.zeroZubair
Interbedded Marley Limestone and 
Limestone and Dolomatic Limestone.

188.5Shuiba

Lower part(50m) interbedded Shaly 
sandstone and Sandstone.
Upper part(153) Limestone.

203Nhar Umr

Limestone.193Mauddud
No drillSulaiy

M
j-

3

Limestone.373Yamama
Interbedded Shaly Limestone and Shale 
and Limestone intermetent sandstone. 

350Ratawi  

None deposit.zeroZubair
Limestone.145  Shuiba
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Interbedded Shale and Sandstone and 
Shaly Limestone.

185Nhar Umr

Interbedded Marley Limestone and Chalky 
Limestone.

175Mauddud

Limestone.205  Sulaiy

M
j-

4

Interbedded Marl and Limestone and Shaly 
Limestone.66*Yamama

Lower part(315m) Marly Limestone and 
Shaly Limestone and Shall intermetent 
three beds of Sandstone.
Upper part (162m) Limestone.

477Ratawi  

None depositZeroZubair
Lower part(70m) interbedded Sandstone 
and Shale and Shaly Sandstone and it is 
contain one bed Limestone. 

196Shuiba

Limestone.178Nhar Umr
Marley Limestone and Limestone and 
Shaly Limestone intermetent Shale.

180  Mauddud

No drillSulaiy

H
F

-1

No drillYamama
Interbedded Shale and Shely Limestone 
intermetent  very thin bed of Sandstone.

244  Ratawi  

None deposit.zeroZubair
Lower part(119m) interbedded Shale and 
Shaly Limestone.
Upper part(70.5m) Limestone.

189.5

Shuiba  
  
  

Lower part(60m)Shaly Sandstone 
interbedded Sandstone.
Uppre  part (142m)Limestone and Shaly 
Limestone.

  
  

222

  
Nhar Umr

Limestone.199Mauddud
Inter bedded Shaly Limestone and Shale419Sulaiy  

H
F

-2

Interbedded  Shaly Limestone and 
Limestone.

43Yamama

Interbedded Shaly Limestone.Upper 
part(12m) interbedded Shale and 
Sandstone.

355Ratawi  

None deposit.ZeroZubair
Interbedded Shaly Limestone and 
Limestone.

180Shuiba

No information.Nhar Umr
No information.Mauddud
Limestone.258  Sulaiy  

R
t-

3
  

Limestone.155.7Yamama
Interbedded Shaly Limestone and 
Limestone intermetent in upper part some 
bed consist of Sandstone.

352.5Ratawi  

Interbedded Shale and Sandstone.Last 10m 
found interbedded Shale and Limestone.

416.5Zubair



٣٧  الطباقیة التكتونیة للطباشیري األسفل في جنوب العراق

Limestone and dolomatic Limestone.66.3Shuiba
Lower part(168m) Sandstone intermetent 
Shale.
Upper part(73.5m)interbedded Limestone 
and Shale intermetent tow bed of 
Sandstone.

241.5Nhar Umr

Limestone.124Mauddud
Marley Limestone and Shaly Limestone. 50*Sulaiy

R
t-

4

Limestone.170Yamama
Interbedded Shaly Limestone and 
Limestone intermetent Shale.

365Ratawi  

Interbedded Shale and Sandstone, in last 
25m interbedded Limestone and Shale.

439.4Zubair

Limestone and Shaly Limestone , rare 
dolomatic Limestone.

86.6Shuiba

Lower part(147m) Sandstone intermetent 
thin bed of Shale.
Uppre part (92.5m) interbedded Shaly 
Limestone and Shaly Sandstone and Shale.

239.5Nhar Umr

Limestone.126Mauddud
Limestone. 15*Sulaiy

W
Q

-1
3

Limestone.353Yamama
Interbedded Limestone and Shale.
intermetent Limestone. Last 47m in top 
represent by Limestone bed.

487Ratawi  

None deposit.ZeroZubair
Interbedded Limestone and dolomatic 
Limestone.

101Shuiba

Lower part(112m) interbedded Shale and 
Sand stone with tow bed of Limestone.
Upper part(102m) interbedded Shale and 
Limestone.

214Nhar Umr

Limestone.158.5Mauddud  
No drillSulaiy

W
Q

-1
15

Limestone.447Yamama
Interbedded Shale and Limestone.80Ratawi  
Lower part(287m) interbedded Sand stone 
and Shale and intermetent thin Limestone .
Upper part(103m) Sandstone in lower 
fallow by Shale and Limestone.

390
Zubair

  

Intebedded Limestone and dolomatic 
Limestone.

89Shuiba  
  

Lower part(40m) Shale and Limestone.
Middle part(137m) Shale and Limey 
Sandstone.
Upper part(90m) Shale and Limestone.

267Nher Umr

Limestone.140Mauddud
Limestone.250.5Sulaiyu - 1
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Limestone.161.4Yamama
Lower part(278m) Shaly Limestone.
Upper part(105.3) interbedded Shale and 
Sandstone with one bed in top consist of 
Limestone. 

383.3Ratawi  

Lower part(100.4m) Shaly Sandstone.
Middle part(274.6) Sandstone.
Upper part (65m) Shaly Sandstone.

440Zubair

Dolomatic Limestone.62Shuiba
Lower part(212m) Sandstone intermetent 
Shaly Sandstone.
Upper part(120m) Shaly Sandstone.

232Nhar Umr

Limestone.
83.5

Mauddud

Limestone.160Sulaiy

A
m

-2

Limestone and Shaly Limestone.117Yamama
Lower part(237m) interbedded Limestone 
and Shale. In bottom (5m) bed  Sandstone.
Upper part(148m) interbedded Limestone 
and Shale,intermetent thin bed of 
Sandstone.

455Ratawi  

None deposit.ZeroZubair
Limestone.171.5Shuiba
Interbedded Shale and thic bed of 
Sandstone.

71Nhar Umr

In lower part interbedded Shaly Limestone 
and  Shale fallow by Limestone in upper 
part.

385.5Mauddud

Chalky Lime stone and arggelous 
Limestone and porous Limestone.

95
Sulaiy

D
n-

1

Chalky limestone.25Yamama
Limestone and Dolomite and thin bed  of 
Shale, intermetent  of thin bed of Limey 
Sandstone. 

105Ratawi  

Shale and Sandy Siltstone.480Zubair
Dolomite contain on Anhydrite. 35Shuiba
Shale and Siltstone and Shaly Limestone 
and Sandstone.

190Nhar Umr

Limestone and Shaly Limestone and Shale.
27Mauddud

No information.Sulaiy  

R
f-

1

No information.Yamama
Shaly Limestone and Shale.160Ratawi  
Sandstone and Shale.310Zubair
Dolomatic Limestone.130Shuiba
Sandstone.70Nhar Umr
Shaly Limestone.50Batiwa
Interbedded Shale and Limestone.30Mauddud
Limestone.91SulaiyS i - 1



٣٩  الطباقیة التكتونیة للطباشیري األسفل في جنوب العراق

Shaly Limestone.46Yamama
Limestone and Shaly Limestone and Shale.150Ratawi
Clastic faceis800Zubair and Nhar Umr
Shaly Limestone.35Mauddud

  .يالسمك الظاهر في الجدول یعني (*) الرمز:مالحظة  

  

  الطباقیة الحركیة

إن مفاهیم نظریة األطباق التكتونیة تقدم تفسیرات أكثر واقعیة عن الوضع الطباقي في جنوب العراق،        

األفقي كما أن تفسیر ظاهرة التغایر . خصوصًا إذا تم أخذ الطبیعة التركیبیة للحوض الترسیبي بنظر االعتبار

في الترسیب بین رواسب بحریة ومختلطة وقاریة یعود إلى الموقع التكتوني لمنطقة جنوب العراق عند حافة 

الطبق العربي الذي كان یمثل حافة خاملة، والتي تمتاز كما ذكرنا باحتوائها على أحواض أنصاف 

  . المنخسفات والتي تنتج من عدد من الفوالق اللیستیریة

العامل البحري في الجهة الشمالیة الشرقیة للحافة الخاملة للطبق العربي یعمل على تجمع إن تأثیر       

مستقرة في الجهة الرواسب الجیریة بسمك عالي في المناطق الشرقیة لهذه الحافة، أما التأثیر القاري للمنصة ال

طق الغربیة من الحافة الخاملة للحافة الخاملة فیعمل على تجمع الرواسب الفتاتیة في المناالجنوبیة الغربیة

  . للطبق العربي، والذي لم یكن قد انفصل بعد عن الطبق األفریقي

هذا التأثیر المشترك أدى إلى أن تمتاز رواسب الصحراء الغربیة والجنوبیة في منطقة المنصة المستقرة      

عن الصحراء الغربیة باتجاه الشرق بینما مناطق المنصة البعیدة،)نهرعمر-زبیر(في العراق بتكاوین فتاتیة

المقدمة فقد امتازتأما منطقة حوض. )نهرعمر- زبیر- رطاوي( امتازت بتناوب تكاوین فتاتیة وأخرى جیریة

نتیجة لهذا التوزیع      .)مودود- نهرعمر- شعیبة-رطاوي-یمامة- سلي(برواسب الرف القاري الجیریة 

، ونطاق )البحریة(نطاق الترسبات الجیریة : ث انطقة ترسیبیة هيالرسوبي في الحافة الخاملة تكونت ثال

الحدود الفاصلة بین هذه األنطقة الثالث ال تمثل ). القاریة(الترسبات المختلطة، ونطاق الترسبات الفتاتیة 

امتازت هذه الحدود بحركتها األفقیة خالل . مناطق ضیقة أو حادة، بل هي عبارة عن أحزمة عریضة نسبیاً 

على اآلخر، وبالتالي تحرك الحدود ) البحري أو التكتوني(ر أحد العاملین طباشیري األسفل نتیجة لغلبة تأثیال

یبین ) ٣الجدول (. الفاصلة باتجاه الشرق عند سیادة العامل القاري أو باتجاه الغرب عند سیادة العامل البحري

سبت أثناء كل حركة مع معدل سمك كل تكوین الحركات التكتونیة في الطباشیري األسفل والتكاوین التي تر 

مستخرجة من آبار الدراسة الحالیة كما یظهر الجدول وجود تذبذب عالي لسماكات التكاوین عند االنتقال بین 

  .األنطقة الثالثة نتیجة التأثیر المشترك للعاملین البحري والقاري

  

  .ط وغرب العراقالتتابع الطباقي خالل الطباشیري األسفل في وس: ٣جدول ال
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Tectonic 
Movements

Stage and 
Substage

Formations

Thickness of 
Formation in clastic 

zone in meters
      (Si-1,Dn-1)

Thickness of 
Formation in Mix 
zone in      meters

(Lu12,WQ115,Rt3,Rt
4,Rf-1)

Thickness of 
Formation in 

carbonate zone in 
meters

(WQ13,Am2,Hf1,
Hf2,Mj3,Mj4
,Noor1)

First Austrian 
Alpine

Late Albian Mauddud 31 100.7 215.16
Eearly Albian Nhr Umr 295 210 178.8

Young 
Kimmerian

Late Aptian Shuaiba 35 86.78 167.3
Barremian-
E..Aptian

Zubair 440 399.18 zero

Hauterivian Ratawi 127.5 327.2 384.14
Valanginian Yammama 35.5 235 171.8
Berriasian Sulaiy 93 186 223

         

والتي أدت إلى ) الحركة الكیمیریة المبكرة(إن سیادة العامل القاري حدثت أثناء الحركة التكتونیة األولى      

تقارب الطبقین العربي واإلیراني، وبالتالي حدوث ارتفاع الحافة الخاملة نحو األعلى نتیجة للضغط الناتج من 

تراجع بحري أدى إلى سیادة العامل القاري وزحزحة الحدود الفاصلة بین األنطقة الثالث باتجاه البحر أي نحو 

فقد حدث العكس، إذ أن العامل ) الحركة االلبیة النمساویة األولى(أما أثناء الحركة التكتونیة الثانیة . الشرق

كان هو السائد نتیجة لحدوث غوران للقشرة المحیطیة أسفل الطبق اإلیراني وبالتالي تفریغ لإلجهادات البحري

هذا التفریغ لإلجهادات أدى إلى حدوث هبوط في الحافة الخاملة وبالتالي زیادة . الناتجة من قوى الضغط

د الفاصلة بین األنطقة الثالث عمقها وتقدم البحر باتجاه المنصة المستقرة، والذي أدى إلى زحزحة الحدو 

  .باتجاه الیابسة أي نحو الغرب

عملت على إحداث تناوب بین ) حركة كیمارین المبكر(والبد من اإلشارة إلى أن الحركة األولى       

أما الحركة الثانیة . سماكات عالیة من الرواسب الفتاتیة والجیریة، أي بین تكاوین فتاتیة وتكاوین جیریة

فعملت على إحداث تناوب بین الصخور الفتاتیة والجیریة وبسماكات قلیلة ) أللبیة النمساویة األولىالحركة ا(

. ، وانتهت بهدوء نسبي وقصیر زمنیًا عمل على ترسیب تكوین المودود)نهر عمر(وضمن نفس التكوین 

العالي في األولى ویستنتج من هذا أن الحركة األولى كانت أكثر شدة من الحركة الثانیة، بداللة السمك

ویمكن هنا أن نسمي التناوب في طبقات الحركة األولى تناوب ذو مقیاس كبیر . والقلیل في الثانیة

(Macrointermitent).  

وجود ) المعتمد من الدراسات السابقة(التحلیل السحني الدقیقشخصت الدراسة الحالیة من خالل       

ي یكون في الجنوب فس النوع الصخري، فالحجر الجیر ضمن ن(Microintermitent)تناوب دقیق 

فیمثل بینما ضمن المناطق الشمالیة الشرقیة(Benthonic Lime Mudstone facies)والجنوب الغربي

(Pelagic Limestone) والحجر الطیني(Mudstone) . وكذلك الحال بالنسبة للحجر الرملي في المناطق

أما في المناطق الشمالیة الشرقیة (Sand Dunes)ي یتمثل بالكثبان الرملیة الجنوبیة والجنوبیة الغربیة والذ

  .فیتحول إلى الرواسب النهریة والدلتاویة



٤١  الطباقیة التكتونیة للطباشیري األسفل في جنوب العراق

هناك أیضًا ضمن المناطق الوسطیة آبار منطقة البصرة نالحظ نوع آخر من التداخل تمثل بدخول      

  و(Limey sandstone)ویتمثل ذلك بمجموعة صخور . الفتاتیات ضمن الجیریات وبالعكس

(Sandy limestone) وكذلك(Sandy shale)و(Limey shale)و(Shaly limestone)و  

(Shaly sandstone).  

:یمكن تلخیص سیناریو الطباشیري األسفل بثالث تجمعات رسوبیة، وكما یلي

  ملیون سنة) ١٣٢- ١٤٤(خالل البریاسین إلى الفاالنجینین - ١

,Si-1(ویالحظ في آبار. ن ُسلي ویمامةتضمنت ترسیب تكوی      Dn-1(واللذان یقعان في  

  . متر للیمامة٣٥متر لسلي و٩٣لتكوینین یملكان سمك قلیل بحدود إن ااریة،منطقة المنصة الق

  ضمن منطقة البصرة وخاصة في اآلباروالتي تقع النتقال إلى اآلبار باتجاه الشرق وبا

)Lu-12, Rf-1،WQ-115 ،Rt-3, Rt-4( ،ث یبلغ وینین إلى عدة مئات من األمتار حییزداد سمك التك

منطقة العمارة شمال البصرة وتقعيوأخیرًا اآلبار الت.متر٢٣٥متر ویمامة حوالي ١٨٦سمك سلي حوالي 

,HF-2(وهي Am-2, Noor-1, Mj-3, Mj-4, WQ-13( ٢٢٣فیستمر السمك العالي لیصل أیضًا إلى

ویتمیز تكوین ُسلي برواسب . متر١٧١لیمامة فیقل سمكه من جدید لیبلغ حوالي متر تقریبًا لسلي، أما ا

جیریة أشرت اندفاع المیاه البحریة لبحر التیثس المجاور، وكان السمك المختلف لترسیبه والذي ال یتجاوز 

یرات البحریة العشرات من األمتار یعكس طبوغرافیة الحافة الخاملة وانتشاره الجانبي لیظهر مدى امتداد التأث

  . على تلك الحافة

لة عن تكوین ط مجموعة الفوالق اللستیریة المسؤ بعد هذه الفترة حدث التقارب الذي أدى إلى تنشی      

ن ضممجموعة أحواض المنخسفات، وقد أنعكس هذا الوضع على طبیعة ترسیب تكوین الیمامة الذي ترسب 

، حیث یالحظ في الدراسة الحالیة وجود )٢٠٠٢،المحمد (مجموعة من األحواض الثانویة كما أشارت دراسة 

السمك العالي للتكوین ضمن منطقة البصرة ونقصانه ضمن مناطق العمارة والصحراء الغربیة، مما یدل على 

أن تكوین الیمامة یتكون من في حین.  )WQ-115(بئرأن مركز المنخسف یقع في آبار مناطق البصرة

بینما تتضحل هذه الرواسب لتحوي )٢٠٠١،البیاتي()Open sea(ر المفتوح صخور جیریة في منطقة البح

  .)١٩٧٩،السعدوني(الصحراء الغربیةى بقایا المتبخرات ضمن مناطقعل

  ملیون سنة) ١٢١-١٣٢(خالل الهواتریفان إلى البریمان - ٢

، وهذا یتمثل بترسیب حددةنة ضمن فترة زمنیة مرسوبیات مختلفة السحوجودخالل هذه الفترةیتضح      

١٢٧بمعدل (Si-1,Dn-1)بارآللرطاوي في (Thinning)حیث یحدث تنحف الرطاوي و الزبیرتكویني

تكوینمتر، وبالمقابل یحدث تثخن ل٣٢٧في مناطق العمارة إلى سمك (Thickening)متر مقابل تثخن 

,Si-1(آبارالزبیر في  Dn-1( هذه . في تمامًا في حقول شرق العمارةمتر بینما یخت٤٤٠لیبلغ حوالي

  .قاريالمشترك للعاملین البحري والوهذا یعكس التأثیر.الحوادث كانت ضمن حركة الكیمیرین المبكر

  ملیون سنة) ٩٩- ١٢١(خالل االبتین إلى االلبین - ٣
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تضائل بدایة هذه الفترة الزلت ضمن حركة الكیمیرین المبكر، وتمثلت بترسیب تكوین الشعیبة والذي 

)بئرمتر، بینما اختفى ضمن٣٥سمكهحیث بلغ) Dn-1(بئرسمكه ضمن Si-1) أما في آبار منطقة

١٧٨إلىالعمارة یصل السمك البصرة و منطقةوفي حقول شرقمتر، ٨٦البصرة فیصل معدل السمك إلى 

بصرة وباتجاه العمارةالفي منطقة ) بطیوة(وتجدر اإلشارة إلى تداخل هذه التكاوین مع وحدة حلفایة . متر

-Mj(أبارالعمارةحقول شمال البصرة ومنطقةسیادة التأثیر البحري فيالىذلكویعزى. )١٩٩٨،رازویان(

3, Mj-4, WQ-13, HF-1, HF-2, Am2, Noor-1(باتجاه بئرلیختفي  

(Si-1) ًوالذيالبتین وااللبینضمن نفس هذه المرحلة یحدث عدم التوافق بین ا.باختفاء تكوین الشعیبة كلیا

وبذا تبدأ حركة جدیدة ضمن الطباشیري األسفل هي الحركة . الشعیبة عن تكوین نهر عمرتكوینیفصل

األلبیة النمساویة األولى، وهنا یتضح تأثیر هذه الحركة ضمن رسوبیات تكوین نهر عمر نفسه عند االنتقال 

بئرفيتقریبامتر٤٠٠وبسمك (Clastic facies)من صفوي ودیوان حیث یترسب بشكل سحنات فتاتیة 

(Si-1)بئرمتر في١٩٠و(Dn-1) في منطقة البصرة متر٢١٠یتراوح سمكه بینما  

,Rf-1)(آبار Lu-12, Rt-3, Rt-4, WQ-115 ویمتاز جزءه األسفل بترسیب الحجر الرملي المتداخل ،

  . الجیري المتداخل مع الطفلأما الجزء العلوي فیمتاز بترسیب الحجر(Shale)مع الطفل 

  آباركلما اتجهنا إلى مناطقیزداد منهویالحظ في هذه المنطقة أن سمك الجزء السفلي      

)Si-1, Dn-1(العمارةشمال البصرة ومنطقةأبارمقابل نقصان في السمك باتجاه مناطق  

)HF-1, HF-2, Am-2, Noor-1, Mj-3, Mj-4, WQ-13, Rf-1( . العلوي فیترسب بشكل أما الجزء

,Si-1)أبارمعاكس حیث یزداد سمكه باتجاه العمارة مقابل نقصان سمكه باتجاه Dn-1).  

ویرافق ذلك ترسیب حتى نهایة االلبین،) ارتفاع مستوى سطح البحر(التأثیر البحري بعد هذا یستمر    

شمال متر في حقول٢١٥لى إ)Si-1(في بئرمتر٣٥تكوین مودود الجیري والذي یتراوح سمكه من 

  .العمارةالبصرة و منطقة

  االلبین،رل بین تكوینات عمر االبتین عن تكوینات عمـفصیعدم توافق إقلیمي ود ــأن وج    

  رفي مستوى سطح البحربما یرتبط بهبوط واسع)تكوین الشعیبة وتكوین نهر عمربین(

(Haq et al., 1988)ذروته في نهایة االلبینسطح البحر وصل إلىوالذي تبعه ارتفاع في مستوى.                       

(Al-Fares et al., (Pre-Albian disconformity)فسروا عدم التوافق في ما قبل االلبین (1998

هذا االنفتاح سبب رفع . كنتیجة لحقل االجهاد البعید الالحق النفتاح مركز المحیط األطلسي الجنوبي

(Uplift)جزء الغربي من الراسخ العربي لل(Arabian Craton) الرمال الدلتاویة انتقالإلىأدى بالنتیجة

(Deltaic sands)یة من جهة الغرب والجنوب الغربي باتجاه الشرقوالفتاتیات البحریة االنتقال.  

  االستنتاجات



٤٣  الطباقیة التكتونیة للطباشیري األسفل في جنوب العراق

تكتونیًا جزءًا كانتاألسفل خالل الطباشیري ) البصرة وشرق العمارة (لعراق منطقة غرب إیران وجنوب ا-١

من الحافة الخاملة للطبق العربي، تحدیدًا ضمن شبه سطیح األرض المقدمة، أما فیزیوغرافیًا فكانت تمثل 

  .بینما منطقة الصحراء الغربیة فقط مثلت المنصة المستقرة. منطقة الرف القاري للحافة الخاملة

على إنتاج رواسب عمل ) إیرانمن جهة (لشمالیة الشرقیة عند المناطق الشرقیة واالعامل البحريتأثیر -٢

لمسار الدراسةناطق الجنوبیة والجنوبیة الغربیةمتتناقص تدریجیا باتجاه الجیریة بسماكات كبیرة والتي 

  .المعاكس بفعل تأثیر العامل التكتونيباالتجاهبالمقابل یزاد سمك الرواسب الفتاتیة ،
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