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الممخص
اتضح مف خالؿ دراسة ( )31بئ ار نفطيا في جنوب العراؽ لفترة الطباشيري االعمى تأثيرالحركات
التكتونية (الحركة النمساوية الثانية والحركة الالراميدية) في تنوع وتوزيع رسوبيات تمؾ الفترة واختالؼ

سماكاتيا عموديا وجانبيا ضمف منطقة الدراسة ،إف تأثير فصؿ الحركة الثاني ( ) Episodes -2
عموما كاف بنمطيف ،تمثؿ األوؿ بالتأثير المباشر الذي انعكس عمى اختالؼ سمؾ الرواسب عموديا وجانبيا،

أ ما النمط الثاني فتمثؿ بالتأثير غير المباشر حيث كاف لتغاير مستوي سطح البحر النسبي واختالؼ فضاء
االستيعاب األثر الكبير في تنوع الرواسب ،عموما

اف شدة الحركة النمساوية الثانية

) ( Second Austrian Alpianاكبر مف شدة الحركة الالراميدية )  ( Laramidianالذي تجمى في عدـ

تجانس سمؾ الرواسب جانبيا وعموديا لتكوينات أحمدي و رميمة و مشرؼ وتجانس نسبي لتكوينات خصيب

والجزء االعمى مف تكويف تنومة وسعدي وىارثة وشيرانش وطيارات ،امتازت رواسب الحركة النمساوية الثانية
بسحنات متضحمة نحو األعمى باستثناء تكويف رميمة حيث تميز بسحنات شبو حوضية بسبب تأثير تغاير

مستوي سطح البحر النسبي ،أما الحركة الالراميدية فامتازت بسحنات متعمقة نحو األعمى بصورة عامة
تمثمت بترسيب تكوينات الجزء االعمى مف تكويف سعدي وشيرانش باستثناء حاالت تضحؿ نسبي لتكوينات

تنومة والجزء األسفؿ مف تكويف سعدي وتكويني ىارثة وطيارات.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
Tectonostratigraphy For Upper Cretaceous Southern Iraq
Kayis M. AL Bayati
Mazin A. AL Shaoosh
Rafid A. AL Mohammed
Department of Geology
College of Science
Basrah University
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ABSTRACT
The study of the lithoogical columns in 20 oil wells selected from many
southern Iraq oil fields proved that these two movements (Second Austrian Alpine
and Laramide) affect the diversity, as well as the vertical and lateral sediments
distribution in the studied area. Two models were observed for the effect of
Episode 2 in the sediments understudy.
The first one is direct represented by the lateral and vertical thickness
variation. Whereas the second is indirect represented by the changes in sea level
and accommodation space, these two factors have great effect on sediments
diversity. The intensity of the second Austrian Alpine is greater that of Larimidian
movement causing the heterogeneity in the lateral and vertical thickness of
Ahmadi, Rumaila and Mishrif formation, and the relative homogeneity in the
thickness of Upper Tanuma, Saadi, Hartha, Shiranish, and Tayarat Formations.
The sediments of the Second Austrian Movement characterized by their shallowing
upward facies except Rumaila Formation which exhibits sub basinal facies due to
the relative sea level changes. Furthermore, the Laramidian
sediments
characterized by deepening upward facies represented by Upper Saadi and
Shiranish formations.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المقدمة

تعػػد الحافػػة العربيػػة الخاممػػة مػػف الحافػػات القاريػػة الميمػػة عالميػػا لمػػا تضػػمو مػػف ثػػروات خاصػػة الػػنفط
والغ ػ ػ ػػاز .ومػ ػ ػ ػف ب ػ ػ ػػيف ترس ػ ػ ػػبات العص ػ ػ ػػور الجيولوجي ػ ػ ػػة الميم ػ ػ ػػة فيي ػ ػ ػػا ى ػ ػ ػػي ترس ػ ػ ػػبات العص ػ ػ ػػر الطباش ػ ػ ػػيري،
تتوزع رسوبيات الطباشيري األسفؿ ضمف ثالثة انطقة تشكمت بفعؿ الحركات األرضية التي حصمت في تمػؾ

الفتػرة (ألبيػػاتي ورخػروف  ،)3121،ركػػز البحػػث الحػالي عمػػى تتابعػات الطباشػػيري األعمػػى لكمػاؿ صػػورة عػػف

ىػذه الفتػرة الميمػة  ،وذلػؾ مػف خػالؿ اختيػار ( ) 31بئػ ار ىػي (Gn-1, Dn-1, Ak-1, Ks-1, Wk-1,
UmQ-1, R-5, Rt-3, Rt-4, NNU-1, NNU-3, WQ-13, WQ-115, Mj-3,Mj-4, Snd-1,
 )Rf-1, Am-2, Hf-1, Noor-1موزعػة فػي وسػط العػراؽ وجنوبػو (الشػكؿ  ،)2حيػث تػـ جمػع المعمومػات
الرسػوبية والطباقيػة وربطيػا بالسػيناريو المقتػرح لمحػوادث التكتونيػة فػي تمػؾ الفتػرة )،(Numan,1997; 2000
وذل ػػؾ لموص ػػوؿ إل ػػى معرف ػػة واض ػػحة و ش ػػاممة لميكانيكي ػػة توزي ػػع الرواس ػػب والتع ػػرؼ عم ػػى ت ػػأثيرات الحركػ ػات

التكتونية عمى فيزوغرافية حوض الترسيب.

اعتمػ ػ ػ ػػد أسػ ػ ػ ػػموب ال ػ ػ ػ ػربط الصػ ػ ػ ػػخاري كفمسػ ػ ػ ػػفة ل نتػ ػ ػ ػػاج النفطػ ػ ػ ػػي لمسػ ػ ػ ػػنوات الماضػ ػ ػ ػػية فػ ػ ػ ػػي منػ ػ ػ ػػاطؽ

جنػ ػػوب الع ػ ػراؽ والػ ػػذي اسػ ػػتند عمػ ػػى النتػ ػػاج مػ ػػف الطبقػ ػػات الصػ ػػخارية المتماثمػ ػػة مػ ػػع اىمػ ػػاؿ دور التغ ػ ػايرات
السػحنية الجانبيػػة ،حاليػػا ظيػرت أفكػػار تبنػػت مفيػػوـ طباقيػة التتابعػػات ) (Sequence Stratigraphyلحػػؿ

مشػ ػ ػ ػ ػ ػػاكؿ النتػ ػ ػ ػ ػ ػػاج النفطػ ػ ػ ػ ػ ػػي والتػ ػ ػ ػ ػ ػػي تعتمػ ػ ػ ػ ػ ػػد أسػ ػ ػ ػ ػ ػػموب ال ػ ػ ػ ػ ػ ػربط المنش ػ ػ ػ ػ ػ ػأي البيئػ ػ ػ ػ ػ ػػي لػ ػ ػ ػ ػ ػػرزـ الصػ ػ ػ ػ ػ ػػخور
)Rocks

Package

 (Geneticبغػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػض النظػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػر عػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػف تغايراتيػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػا الصػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػخارية،
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) ،(Razoian, 2007; Homewood, 2000; Emery and Myers, 1996ومػف ىنػا جػاءت أىميػة
الدراسة الحالية لتحاوؿ رسـ صورة لالمتػداد العمػودي والجػانبي لمتكوينػات قيػد الد ارسػة مػف خػالؿ تقسػيميا إلػى

أنطقة بيئية محددة توضح ىذه الفكرة.

الشكؿ  2خارطة منطقة الدراسة موضحا عمييا ابار الدراسة.
الوضع الطباقي
يضـ مقطع الطباشيري األعمى ) (Upper Cretaeousتتابعات ستة عيود ترسبت خالليا تسعة

تكوينات ىي (أحمدي و رميمة و مشرؼ و خصيب و تنومو و سعدي و ىارثة و شيرانش و طيارات).

وتجدر الشارة ىنا إلى اف تكويف طيارات يختفي في عدد مف أبار الدراسة ،وخاصة باتجاه الشماؿ

الشرقي مف منطقة الدراسة ،في حيف ال يظير تكويف واره اال في بئر واحد وىو ) (KS-1الواقع في الجزء

الجنوبي الغربي لمنطقة الدراسة.

قيس محمد البياتي َآخشَن

11

إف طبيعػػة حػػد التمػػاس بػػيف تتابعػػات الطباشػػيري األسػػفؿ والطباشػػيري األعمػػى ىػػو حػػد ت ػوافقي باسػػتثناء
تتابعػ ػ ػ ػػات أقصػ ػ ػ ػػى األج ػ ػ ػ ػزاء الجنوبيػ ػ ػ ػػة الغربيػ ػ ػ ػػة مػ ػ ػ ػػف الع ػ ػ ػ ػراؽ حيػ ػ ػ ػػث يكػ ػ ػ ػػوف حػ ػ ػ ػػد التمػ ػ ػ ػػاس غيػ ػ ػ ػػر ت ػ ػ ػ ػوافقي
 بينم ػػا يك ػػوف ح ػػد.)2::6 ،( متم ػػثال بترس ػػيب تك ػػويف واره عم ػػى ش ػػكؿ لس ػػاف (رازوي ػػافUncomformable)

التمػػاس غيػػر متوافػػؽ بػػيف الطباشػػيري األسػػفؿ والثالثػػي المبكػػر نتيجػػة انعػػداـ ترسػػبات ىػػذه الفت ػرة باتجػػاه أبػػار

)2  وينتي ػ ػػي ى ػ ػػذا التت ػ ػػابع بترس ػ ػػيب تك ػ ػػويف طي ػ ػػارات وم ػ ػػف بع ػ ػػده تك ػ ػػويف عميج ػ ػػي (الج ػ ػػدوؿ.منطق ػ ػػة العم ػ ػػارة

. )3 (الشكؿ

 يبيف التتابعات الطباقية لمطباشيري االعمى في أبار منطقة الدراسة مع الوصؼ الصخاري لكؿ2 الجدوؿ
.تكويف وذلؾ طبقا لتقارير شركة نفط الجنوب الداخمية
Formation

Thickness(m)

Shiranish

79

Hartha

56

Sa’adi

136

Tanuma

17

-Lower part limestoe and chalk
-Middle part Marl
-Upper part marly limestone
Interbedded shally limestone and chalky
limestone
-Lower part detrital limestone and shale.
-Upper part interbedded marl and shally
limestone and chalky
Shale and shaly limestone.

Khasib

78

Intterbedded chalky and detrital limestone.

Mishrif

407

Rumaila

14

Interbedded chalky limestone with shally
limestone, in lower part (5m) there is one bed
of shale
Limeston.

Ahmadi

25

Interbedded shale with limestone.

Tayarat

205

Dolomite

Shiranish

151.5

Hartha

205

Sa’adi

133

Tanuma

46

Khasib

44

Rt-3

Am-2

Well

Description

-Lower part (20m) shally limestone.
-Upper part (130.5) limestone.
-Lower part (100m) interbedded shally
limestone and limestone.
-Middle part (20m) chalky limestone.
-Upper part (85m) consist of dolomite in the
lower (55m) and the upper consist of chalky
and detrital limestone.
-Lower part (75m) limestone in part shally
limestone.
-Upper part (108m) chalky limestone.
Shale in part marly limestone.
-Lower part (20m) interbedded shale and
limestone in top part interbedded shale and
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WQ-13

Rt- 4

11

Mishrif

118.5

Rumaila

113

Ahmadi

129

Tayarat

202

Shiranish

173

Hartha

220

Sa’adi

194.7

Tanuma

56.8

Khasib

48.5

Mishrif

136

Rumaila

99.5

Ahmadi

138.5

Tayarat

130

marly limestone.
-Upper part (24m) interbedded limestone and
chalky limestone.
Limestone, in part marly limestone and only
(15m) in the bottom consist of chalky
limestone.
-Lower part (35m) interbedded chalky
limestone and limestone.
-Upper part (78m) limestone and in the middle
interbedded between limestone and marly
limestone, other between limestone and
limestone containers Gypsum.
-Lower part (40m) interbedded shale and
limestone.
-Middle part (26m) marl.
-Upper part (63m) in the lower (16m) chalky
limestone. In the upper limestone only.
-Lower part (160) dolomite.
-Middle part (24m) shaly limestone and 5m in
the top is clay.
-Upper part (18m) dolomite.
Shally marly Limestone.
-Lower part (35m) interbedded limestone and
shaly limestone.
-Middle part (74m) consist of marly limestone in
the bottom (55m) and shally limestone in the
top (19m) , in part chalky limestone.
-Upper part (111m) dolomite, in part the
dolomite container shale. in top part consist of
chalky limestone (16m).
-Lower part (50m) interbedded limestone and
shaly limestone and chalky limestone.
-Middle part (30m) marly limestone.
-Upper part (114.7m) chalky limestone.
Shale with one meter only limestone
-Lower part (22m) interbedded shally and shally
limestone in the bottom and shale and
limestone in the top part.
-Upper part (26.5m) limestone.
Limestone, in the bottom found Gupsum, in
part shally and marly limestone,in the middle
(thining) tow to one beds.
-Lower part (61m) limestone, in part shally
limestone.
-Upper part (38.5m) shally limestone.
Interbedded
thick beds Marl and chalky
limestone,in part thin bed of shale
-Lower part (27m) limestone, in part thin bed of
dolomite (4m).
-Upper part (103m) mostly marl , in part
thinning beds of limestone.

No
or1

WQ-115
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Shiranish

111.5

Hartha

176

Sa’adi

120

Tanuma

47

Khasib

53.5

Mishrif

240

Rumaila

30.2

-Lower part (20m) shally limestone
-Upper part (91m) interbedded dolomite and
limestone, in part thin beds of shally limestone
and Glogonite in the top.
-Lower part (80m) limestone.
-Middle part (75m) dolomite.
-Upper part (21m) limestone.
-Lower part (21m) limestone.
-Upper part (99m) interbedded shally and
chalky limestone.
-Lower part (20m) marl.
-Upper part (27m) interbedded shale and
limestone.
Interbedded shally and shally limestone ,in part
bed of shale (5m).
-Lower part (150m) interbedded chalky
limestone and limestone , in part found
Reudest.
-Upper part (90m) limestone.
Limestone.

Ahmadi

155.7

Tayarat

131.5

Shiranish

114.5

Hartha

188.5

Sa’adi

133.5

Tanuma

39

Khasib

53.5

-Lower part (15m) shally marly limestone.
-Middle part (127m) interbedded chalky
limestone and limestone, in the lower found
Gypsum.
-Upper part (13.7m) shale with limestone.
-Lower part (95m) shaly dololimestone.
-Upper part (36.5m) interbedded shale and
dolomite.
-Lower part (51m) marl.
-Middle part(30m) interbedded limestone and
marl.
-Upper part (33.5m) marly limestone.
-Lower part (114m) marly limestone.
-Upper part (74.5m) interbedded dolomite
limestone and limestone.
-Lower part (38m) limestone.
-Middle part (45m) interbedded chalky and
marly limestone.
-Upper paet (50m) chalky limestone.
Shale, in part contains thin beds of shally
limestone.
Limestoe, in middle part contain beds of shale.

Mishrif

172

Limestone contain in the middle part Rudist.

Rumaila

71

Pure limestone.

Ahmadi

146

Shiranish

82

-Lower part (20m) shale.
-Middle part (58m) interbedded limestone and
shally limestone.
-Upper part (68m) shale and chalky limestone.
-Lower part (35m) limestone.
-Upper part (47m) marly limestone.
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32

Sa’adi

131

Tanuma

25

Khasib

65

Mishrif

383

Rumaila

46.5

Ahmadi

16

Tayarat

202.4

Shiranish

112

Hartha

198

Sa’adi

184

Tanuma

33.8

Khasib

51

Mishrif

133.8

Rumaila

115.5

Ahmadi

125.6

Shiranish

70

HF-1

R-5

Hartha

Interbedded chalky and detrital limestone, in
part(upper) Glogonite.
-Lower part (28m) Oolitic detrital limestone.
-Upper part (103m) limestone , in part shally
and marly limestone.
Interbedded shally (limestone and shale) and
limestone.
Interbedded limestone and chalky limestone
with shale in one bed (2m) .
Limestone, in part chalky limestone(in the lower
and middle) and in part Rudist(in the upper).
Interbedded limestone and detrital limestone,
in part(middle)shally limestone.
Limy shale, in top beds of marl (2m), in lower
part bed of limestone (2m).
Dolomite, in part container shally dolomite and
marly dolomite and Gypsum sometime.
Marl, in part marly limestone(middle and upper
part)
-Lower part (115m) interbedded marly
limestone and limestone, in part marl and
chalky limestone.
-Middle part (70m) doldomite container
Gypsum.
-Upper part (13m) detrital limestone with one
bed of marl.
-Lower part (92m) interbedded marly limestone
and chalky limestone.
-Upper part (92m) interbedded limestone and
shally chalky limestone.
Shale with tow thinning bed (2m) limestone or
shally limestone.
-Lower part (22m) interbedded shally limestone
and chalky limestone with one bed of shale.
-Upper part (29m) interbedded chalky
limestone and limestone in the top.
-Lower part (98m) interbedded Rudest and
detrital limestone.
-Upper part (35.8m) interbedded chalky
limestone and limestone with clay in the top.
-Lower part (80m) interbedded shally and
chalky limestone, in part found thin bed of
shale.
-Upper part (35.5m) interbedded chalky and
marly limestone.
-Lower part (38m) interbedded marly limestone
and shally limestone, in part beds (5m) of marl.
-Middle part (62m) interbedded chalky
limestone and shally limestone.
-Upper part (25.6m) shale with bed (5m) of clay.
-Lower part (-) shally chaelky limestone.
-Middle part (--) marl.
-Upper part (--) in the lower marly limestone, in

MJ-3
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the upper shally limestone.
Chalky and detrital limestone, in part thinning
bed of shale.
-Lower part (75m) in the lower interbedded
shale and Ooltic chalky limestone.in the upper
interbedded limestone and chalky limestone.
-Middle part (36m) marl.
-Upper part(23.5m) chalky detrital limestone.
-Lower part (7m) shale.
-Upper part (7.5m) interbedded shale and shally
limestone.
-Lower part (15m) chalky and detrital limestone.
-Upper part (69.5m) in the lower interbedded
shale and shally limestone and in the upper
interbedded detrital and shally limestone.
-Lower part (95m) chalky limestone, in part
detrital limestone (15m) in the lower. In part
container Gypsum.
-Midddle part (95m) interbedded chalky and
shally limestone.
-Upper part (214m) interbedded Rudest and
detrital limestone.
-Lower part (23m) interbedded chalky and
limestone, in part shally limestone.
-Upper part (26m) limestone.
Interbedded shale and chalky limestone,in the
bottom consist of limestone (5m).
-Lower part (50m) marly limestone,in part
shale.
-Middle part (40m) shally limestone, in part
shale.
-Upper part (49m) , in the lower interbedded
marly and shally limestone.in the upper pure
limestone.

Hartha

34

Sa’adi

124.5

Tanuma

14.5

Khasib

84.5

Mishrif

404

Rumaila

49

Ahmadi

18

Shiranish

139

Hartha

136

Sa’adi

108

Tanuma

29

-Lower part (32m) shally limestone.
-Middle part (50m) interbedded detrital and
chalky limestone in the lower.in the upper
interbedded dolomite and shale.
-Lower part (15m) Ooltic limestone.
-Middle part (62m) interbedded marl and
limestone.
-Upper part (37m) marly limestone and detrital
limestone.
Shale in part thinning bed of limestone.

Khasib

44

Limestone, in part shale.

Mishrif

244

Rumaila

12

-Lower part (115m) limestone.
-Upper part (129m) detrital limestone.
Shally limestone.

Ahmadi

171

-Lower part (25m) interbedded shale and
limestone.

11
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NNU-3

NNU-1

Mj-4

11

-Middle part (45m) interbedded marly
limestone and limestone container chert.
-Upper part (101m) interbedded chalky and
detrital limestone, in the top of formation shale
bed (10m).
Marly limestone. (50m) in the bottom consist of
marl.
-Lower part (60m) shally chalky limestone. In
the bottom (12m) shally marly limestone.
-Upper part (72m) interbedded dolomite and
limestone, in part shally limestone.
Marly limestone.

Shiranish

135.5

Hartha

132

Sa’adi

108.5

Tanuma

55.5

Khasib

56

Mishrif

262

Rumaila

8

Ahmadi

180

Tayarat

144

Shiranish

143

Hartha

115

Sa’adi

112

-Lower part (60m) shally limestone.
-Meddle part (12m) Marl.
-Upper part (43m) dolostone.
Shally limestone.

Tanuma

zero

Missing

Khasib

72

Mishrif and R.

253

Shally limestone, in the middle only (10m)
shale.
Calculite shally limestone.

Rumaila

Zero

Missing

Ahmadi

135

Tayarat

339

Shiranish

412

Shale. In part Oolitic limestone and one bed
(2m) marl.
-Lower part (30m) interbeded chalky limestone
and shale.
-Upper part (26m) limestone ,in part container
shale.
Limestone, in some part consist of shally and
chalky limestone.
Marly limestone.
-Lower part (70m) marly chalky limestone.
-Upper part (110m) limestone in part chalky and
shally limestone, in part (10m) chert and in the
top of formation consist of shale (7m).
Dolostone
-Lower part (50m) Marl.
-Upper part (93m) shally dolomatic limestone.

-Lower part (18m) shale
-Middle part (30m) calculate limestone.
-Upper part (87m) shally limestone, in top (5m)
shale
Dolostone
Marl, in the upper part only (50m) shally
limestone and dolostone.

WK-1

Rf-1

قيس محمد البياتي َآخشَن
Dolostone, in the lower part only (85m) shally
limestone and dolostone.
-Lower part (45m) shally dolomatic limestone.
-Upper part (307m) interbedded dolomatic
limestone and chalky limestone.
Shale with some limestone.

Hartha

412

Sa’adi

352

Tanuma

18

Khasib

192

Mishrif

725

-Lower part (55m) interbedded dolomite and
shale.
-Upper part (137m) interbeded limestone and
dolostone.
Inerbedded limestone and dolostone.

Rumaila

Zero

Missing

Ahmadi

378

Shiranish

57

Hartha

139

Sa’adi

149

Tanuma

52

Khasib

58.5

Mishrif

293.5

Rumaila

56

Ahmadi

18

Shiranish

100

Hartha

375.5

-Lower part (160m) shally limestone with (30m)
shale.
-Upper part (218m) interbedded limestone and
dolomatic limestone.
Interbedded marl and marly limestone.
-Lower part (45m), in the lower (17m)
interbedded marl and chalky limestone, in the
upper (28m) interbedded shally nand chalky
limestone.
-Upper part (94m) interbedded chalky and
foraminfra limestone.
-Lower part (98m) interbedded shally and
chalky limestone in part found foraminfra
limestone.
- Middle part (32m) marl with limestone.
-Upper part (19m) chalky and detrital
limestone.
-Lower part (18m) marl with one thin bed shally
limestone.
-Middle part (16m) shally limestone.
-Upper part (18m) limlly marl.
-Lower part (8m) chalky and Oolitic limestone.
-Middle part (18m) interbedded shale and
Oolitic chalky limestone.
-Upper part (32.5m) interbedded chalky and
Foraminfra limestone.
Interbedded chalky and Foraminfra limestone,in
part in the lower found thin bed of marl and
shally limestone.
-Lower part (25m) chalky limestone.
-Middle part (15m) marly limestone.
-Upper part (16m) pure limestone.
-Lower part (5m) limestone.
-Upper part (13m) shally marl.
Shally limestone with clcounite.
Dolostone, in the middle part(14m) interbedded
dolostone and Anhydrite.
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Gn-1

11
Sa’adi

112

Tanuma

20

Khasib

75.5

Kifl

28

Interbedded chalky limestone and Foraminfra
limestone.
Interbedded shally marl and limestone.
-Lower part (38m) interbedded Foraminfra
limestone and shally chalky limestone.
-Upper part (37.5m) limestone and Foraminfra
limestone.
Interbedded limestone and Anhydrite.

Mishrif

248.5

Rumaila

21

-Lower part (78m) chalky Foraminfra limestone
with clcounite.
-Middle part (100m) interbedded chalky and
limestone in the lower and interbedded shally
and chalky limestone in the upper.
-Upper part (70.5m), in the lower part (10m)
marl,in the upper (60.5m) interbedded
limestone and dolostone.
Interbedded limestone and shally limestone.

Ahmadi

12

Marl

Tayarat

294

Shiranish

460

Hartha

1211

Sa’adi

395

Tanuma

15

Dolomitic limestone with chalky and shally
limestone in some part.
Shally marl, in the middle part (28m) chalky
limestone and (31m) shale.
-Lower part (280m) dolomitic limestone.
-Middle part (554m), in the upper (22om)
interbedded Anhydrite and dolomitic limestone.
In the lower (110m) nearly Anhydrite only with
thin bed of limestone.
-Upper part (377m) chalky limestone with (20m)
shale in the middle.
-Lower part (41m) marly limestone,
-Upper part (35m) chalky dolomitic limestone.
Shale

Khasib

77

Chalky limestone.

Kifl

34

Limestone

Rumaila
and

486

Ahmadi

461

Shiranish

82

KS-1

Tayarat

-Lower part (147m) interbedded chalky
limestone and shale.
-Middle part (96m)limestone with marl in the
upper.
-Upper part (243m) mixed chalky and dolomitic
limestone.
Generally consist of dolostone, in some part
specially in the bottom found Anhydrite and
shally chalky limestone, and in the top found
beds of shale.
Interbedded marly limestone and limestone.

قيس محمد البياتي َآخشَن

Hartha

196

Sa’adi

405

Tanuma

60

-Lower part (75m) interbedded marl and chalky
shally limestone.
-Middle part (25m) dolostone,
-Upper part (96m) interbedded chalky
limestone and limestone, in part thin bed of
shale.
-Lower part (85m) marl,in the bottom (5m)
chalky limestone.
-Middle part (50m) marly limestone.
-Upper part (270m) interbedded limestone and
chalky limestone.
Shale

31

Interbedded shale and limestone, in the top
(5m) chalky limestone.

AK-1

Khasib

Mishrif

127

Rumaila

69

Ahmadi

80

Wara

46

Tayarat

338

Shiranish

126

Hartha

224

Sa’adi

251

Tanuma

22.5

Khasib

68

-Lower part (47m) interbedded chalky
limestone shale.
-Middle part (40m) chalky limestone and in the
bottom (5m) clay.
-Upper part (40m) pure limestone.
Shally limestone , in part (8m) chalky limestone.
-Lower part (40m) interbedded thin bed of
shale and tick bed of marl.
-Middle part (25m), (20m) shale and (5m) clay.
-Upper part (15m) mixed shale and marl.
-Lower part (18m) shale.
-Upper part (28m) sand with clocunite
container in the middle (5m) marl.
-Lower part (100m) interbedded limestone and
chalky limestone.
-Upper part (238m) limestone, (25m) in the
bottom (20m) in the top of this part consist of
shale.
Marl, in part interbedded with shale in the
bottom and chalky limestone in the middle and
top.
-Lower part (85m) interbedded shale and chalky
limestone and limestone.
-Middle part (100m) interbedded limestone and
chalky limestone.
-Upper part (39m) interbedded shale and marl.
Mostly chalky limestone, in part interbedded
with limestone in the middle part, and in with
marl and shale in the lower and bottom part.
Shale
-Lower part (42) Shale, (8m) in the middle
interbedded marl and chalky limestone.
-Upper part (26m) interbedded Marl and chalky
limestone.
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Dn-1

UmQ-1

Snd-1

11
Mishrif

29

Interbedded chalky limestone and shale.

Rumaila

55

Ahmadi

51

Tayarat

177

Chalky limestone, in part bed of limestone and
some shale.
-Lower part (30m) Chalky limestone.
-Upper part (21m) shale.
Interbedded dolomite and shally dolomite.

Shiranish

Zero

Missing

Hartha

151

Marl

Sa’adi

176

Tanuma

205

Khasib

16

Mishrif

108

Rumaila

----

Interbedded
calcarenite
limestone
and
calcirudite limestone, (10m) in the bottom
shale.
-Lower part (100m) interbedded marl and shally
limestone.
-Upper part (105m) shally limestone and shale.
-Lower part (5m) Marl.
-Upper part (11m) shale
Interbedded shally limestone and shale and
calcarenite limestone.
Shally limestone.

Ahmadi

-----

No recovery

Tayarat

264.8

Dolostone, in part thin beds of Evaporite.

Shiranish

106.5

Hartha

121.5

-Lower part (73m) Marl.
-Upper part (33.5m) marly limestone.
Limestone

Sa’adi

340.5

Tanuma

19

Khasib

54.5

Mishrif

133.5

Rumaila

91

Ahmadi

142.5

Tayarat

110

Shiranish

170

Hartha

295

-Lower part (197.5m) interbedded marly
limestone and chalky limestone.
-Upper part (143.5m) chalky limestone.
-Lower part(10m) shale.
-Upper part (9m) shally limestone.
Interbedded shally limestone and chalky
limestone, in part thin bed of shale.
Interbedded limestone and chalky limestone, in
the upper beds of marly limestone..
Interbedded chalky limestone and marly
limestone and limestone.
-Lower part (10m) shale with marl.
-Middle part (105m) interbedded chalky
limestone and limestone.
-Upper part (27.5m) shale with marl
Interbedded dolomite and dolomatic limestone,
in part shale container fauna
Shale and shally limestone.
-Lower part interbedded dolomatic chalky
limestone and dolomite.
-Middle part dolomite with Anhydrite.

قيس محمد البياتي َآخشَن

Sa’adi

205

Tanuma

50

Khasib

32

Kifl

26

Rumaila

55

Ahmadi

135

-Limestone with pyrite.
Dolomatic chalky limestone and shally
limestone in the upper.
Shale in part shally limestone with glouconite.
-Lower part shale.
-Upper part shally limestone.
Interbedded Limestone container anhydrite and
shale.
-Lower part dolomatic chalky limestone.
-Upper part limestone.
-Lower part interbedded shale and limestone.
-Upper part shale container fauna ,in part
interbedded limestone and chalky limestone.

)2::6 ، مقطع مضاىاة إقميمي لمطباشيري األعمى جنوب العراؽ (محور عف رازوياف2 الشكؿ

11

الطباقية التكتونية لمطباشيري األعمى جنوب العراؽ

11

الوضع التكتوني
استعرض نعماف ) )Numan, 2000الحوادث التكتونية الرئيسة التي حدثت في العراؽ خالؿ العصر
الطباشيري ،وذكر إف ىذا العصر قد شيد انقالبا جيوديناميكيا في النظاـ التكتوني تمثؿ بانقالب االجيادات
القميمية مف االستطالة إلى االنضغاط  ،وتدؿ الشواىد الطباقية الحركية في المنطقة عمى إف االستطالة قد

تولدت كنتيجة النفتاح محيط التيثس الجديد ) (New Tethesخالؿ الترياسي (  (Triassicبفعؿ انفصاؿ
الطبقيف

اليراني

والتركي

عف

الطبؽ

العربي،

مما

ادىالى

تكويف

الفوالؽ

المستيرية

) (Listric Faultsعمى الحافات القارية الخاممة واشار ىذا الباحث اال أف غوراف القشرة المحيطية لمتيثس
الجديد الذي حصؿ

خالؿ العصر الطباشيري قد نتج عنو بيئة تكتونية انضغاطية وانقالب الزاحات

االعتيادية لمفوالؽ المستيرية إلى إزاحات معكوسة مصحوبة بنشاط الزاحات المضربية عمى ىذه الفوالؽ.

واضاؼ الباحث نفسو إف عدـ انتظاـ أشكاؿ حافات األطباؽ المصطدمة في منطقة الغوراف ودوراف الطبؽ
العربي عكس اتجاه عقرب الساعة قد أديا إلى تنشيط الزاحات المضربية عمى نطاؽ واسع .واف ىذه

الزاحات حدثت عمى الفوالؽ القديمة في صخور القاعدة وقد أثرت ىذه الزاحات عمى ىندسية التراكيب

الجيولوجية وبالتالي عمى طباقية الغطاء الرسوبي.

قسـ ) )Numan, 2000ىذه الحركات التكتونية األنضغاطية التي حدثت في العصر الطباشيري إلى

فصميف ) (Episodesىما فصؿ الطباشيري المبكر وفصؿ الطباشيري المتأخر وقسـ كؿ فصؿ بدوره إلى
حركتيف ( الجدوؿ .)3

الجدوؿ  3يبيف أطوار الحركات التكتونية االنضغاطية في الطباشيري االعمى )2000
Tectonic Movements
Laramid
Second Austrian Alpine
First Austrian Alpine
Young Kimmerian

Ages
End-Maastrichtian
End-Cenomanian
End-Albian
Berriasian-Aptian

.(Numan,

Episodes
Late Cretaceous
Early Cretaceous

كاف الطبؽ العربي خالؿ الطباشيري االعمى في وضع التصادـ ( )Collision set upولكف بوضعية

ما قبؿ الغوراف )  ( Pre subductuionمع الطبقيف التركي واليراني المذاف تمثؿ حافتييما حافتيف
نشطتيف ) (Active marginنتيجة غوراف القشرة المحيطية لمتيثس الجديد إلى تحت ىذيف الطبقيف

( الشكؿ .)ٍ 4
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A
x
Y

x

B

Second Austrian
Alpine

Y

Tethys Ocean

Active margin
Passive
margin

x

C

Laramid
movement

Y

Tethys Ocean

Active margin

Passive
margin

الشكؿ  A 4الوضع التكتوني لمطبؽ العربي خالؿ الطباشيري االعمى ).)RICH et al., 1996

 Bالمقطع العرضي ) )X-Yالذي يوضح وضع الحافة العربية الخاممة خالؿ الحركة النمساوية
(الدراسة الحالية).

 Cالمقطػ ػػع العرضػ ػػي ) )X-Yالػ ػػذي يوضػ ػػح وضػ ػػع الحافػ ػػة العربيػ ػػة الخاممػ ػػة خػ ػػالؿ الحركػ ػػة
االراميدية (الدراسة الحالية).
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تعرضت منطقة الدراسة (التي تمثؿ جزءا مف الحافة الخاممة ) جنوبي العراؽ خالؿ الطباشيري االعمى
تكتونيا إلى انضغاط نتج عنو بروز أجزاء مف ىذه الحافة خالؿ الحركة النمساوية الثانية Second

) ) Austrian Alpineادى الى حصر الرواسب باتجاه الرؼ المستقر ،وكذلؾ جمب الرواسب البحرية مف
المناطؽ البحرية المرتفعة  .وباستمرار الحركة النمساوية الثانية حصؿ رفع لعموـ الحافة الخاممة فتشكمت

عمى اثرىا ما يسمى بحوض الفورالند ( (Foreland basinالذي كاف يميؿ باتجاه منطقة الرؼ المستقر
خالؿ الحركة الألراميدية ) .)Laramidو قسمت الحوض الرسوبي إلى أحواض ضمف حوضية ( Intra

 )shelf basinsمؤلفة مف بيئات الكونية محصورة في االجزاء الغربية مف منطقة الدراسة وبيئات بحرمفتوح

في االجزاء الشرقية .و تنوعت رواسب ىذا الحوض أفقيا وجانبيا اعتمادا عمى فيزيوغرافية الحوض الرسوبي
الناتج عف شدة تأثير كال الحركتيف.

الطباقية التكتونية
لقد كاف لمعامؿ التكتوني كاف لو األثر الكبير في منع فتاتيات الرؼ المستقر مف االنتشار باتجاه

الحافة الخاممة وذلؾ مف خالؿ تكويف حاجز أو مرتفع إقميمي يسمى بمرتفع العمارة ،بينما تباينت رواسب تمؾ
المنطقة عمى جانبي ىذا المرتفع ما بيف الحجر الجيري الطباشيري والمار لي و الدولومايتي والطفؿ اعتمادا

عمى مدى تأثير العامؿ التكتوني تارة وتأثير تغاير مستوى سطح البحر والعالمي تارة أخرى ،اوضح العمي

(العمي  ) 3115،اف اليبوط التكتوني و اليبوط الناتج عف الثقؿ الرسوبي قد سبب ىبوطا كميا بمقدار (
 )8.89كيمومتر وىويكافىء الفراغ المتوفر لمعمود الطباقي عمى الحافة الخاممة.

وباالمكاف تمخيص سيناريو احداث الطباشيري عبر األعمى بثالث فترات رسوبية ،وكما يمي
 -1فترة السينومانيان  -التورونيان المبكر ) 88-99.6مميون سنة(:
تضمنت ىذه الفترة الزمنية ترسيب تكوينات (واره  ،أحمدي ،رميمة ،كفؿ ،مشرؼ) ،حيث شيدت ىذه

الفترة غمبة تأثيرات العامؿ التكتوني عمى تأثيرات العامؿ البحري في معدؿ إنتاج الرواسب .فقد ترسب تكويف
واره في األجزاء الجنوبية الغربية مف منطقة الدراسة  ،وتحديدا في منطقة بئر(  ،)Ks-1فضال عف ترسيب

تكويف أحمدي .كما تجدر الشارة في ىذه الفترة إلى حدوث انقطاع ترسيبي ( )Unconformityما بيف
تتابعات تكويني مودود و واره ويتبيف ذلؾ مف خالؿ وجود معدف الكموكونايت في الجزء األعمى منو ،في حيف

لـ يتحقؽ ذلؾ ما بيف تكويني مودود و أحمدي.

لقد كاف لبداية الحركة النمساوية الثانية األثرالبالغ في رفع الحافة الخاممة ،وبالتالي تقميؿ إنتاج الرواسب

الجيريػ ػ ػ ػػة فػ ػ ػ ػػي االج ػ ػ ػ ػزاء الجنوبيػ ػ ػ ػػة الغربيػ ػ ػ ػػة  ،فػ ػ ػ ػػي حػ ػ ػ ػػيف سػ ػ ػ ػػمح لرواسػ ػ ػ ػػب الػ ػ ػ ػػرؼ المسػ ػ ػ ػػتقر بالترسػ ػ ػ ػػيب
(تكػػويف واره) .كمػػا ترسػػب تكػػويف أحمػػدي فػػي نفػػس المنطقػػة متمػػثال بالرواسػػب البحريػػة الضػػحمة المحصػػورة
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)marine
)Wk-1

shallow
Dn-1,

UmQ-1,

 (Restrictedالمتمثم ػ ػ ػ ػػة بالم ػ ػ ػ ػػارؿ والس ػ ػ ػ ػػجيؿ ،وتحدي ػ ػ ػ ػػدا ض ػ ػ ػ ػػمف أب ػ ػ ػ ػػار
Gh-1,

AK-1,

 .(Ks-1,امػ ػػا فػ ػػي أبػ ػػار وسػ ػػط منطقػ ػػة الد ارسػ ػػة

) (Rt-1, Rt- 2, WQ-13, WQ-115, NNU-1, NNU- 2, R-5فػػيالحظ تمثػػؿ تكػػويف احمػػدي
بس ػػحنات المي ػػاه الض ػػحمة المتمثم ػػة بترس ػػبات الج ػػبس ف ػػي منطق ػػة بئ ػػر ) )WQ-13وال ػػدلومايت ف ػػي منطق ػػة
بئػر( .)NNU-1وتجػدر الشػارة الػى إنػو سػمؾ التكػويف يكػوف كبيػر (حيػث يكػوف معػدؿ سػمكو  172.54متػر

في ربار وسط منطقة الدراسة المذكورة اعاله) (الجدوؿ  .)4وقد يعزى ىذا السمؾ إلػى النمػو المت ازيػد لمرتفػع

العمػ ػ ػ ػػارة الػ ػ ػ ػػذي كػ ػ ػ ػػاف يعمػ ػ ػ ػػؿ عمػ ػ ػ ػػى حجػ ػ ػ ػػز الرواسػ ػ ػ ػػب ،وبالتػ ػ ػ ػػالي زيػ ػ ػ ػػادة معػ ػ ػ ػػدؿ الترسػ ػ ػ ػػيب فػ ػ ػ ػػي عم ػ ػ ػ ػػوـ
ربػ ػ ػ ػ ػ ػػار وسػ ػ ػ ػ ػ ػػط منطق ػ ػ ػ ػ ػ ػػة الد ارسػ ػ ػ ػ ػ ػػة .وبالمقابػ ػ ػ ػ ػ ػػؿ فق ػ ػ ػ ػ ػ ػػد كػ ػ ػ ػ ػ ػػاف ترسػ ػ ػ ػ ػ ػػيب تك ػ ػ ػ ػ ػ ػػويف أحمػ ػ ػ ػ ػ ػػدي فػ ػ ػ ػ ػ ػػي أب ػ ػ ػ ػ ػ ػػار
) (Hf-1, Mj-3, Mj- 4, Am-2, Snd-1, Rf-1, Noor-1الواقعػة شػرؽ منطقػة الد ارسػة تحصػؿ ضػمف
سحنات البحر المفتوح) (Open marineالمتمثمة بالسحنات الجيرية الفتاتية (  .)Detrital limestoneومع

اسػػتمرار احػػداث الحرك ػة النمسػػاوية الثانيػػة كػػاف يتواصػػؿ نمػػو و تطػػور مرتفػػع العمػػارة كنتيجػػة الزديػػاد عمميػػة
االنضغاط باتجاه الحافة الخاممة ،مما أدت إلى تكويف أحواض ثانوية ) (Sub baisnalفي المناطؽ الغربية
وبالتالي ترسيب تكويف رميمة المتكوف مف المػارؿ والحجػر الجيػري الطباشػيري والسػجيؿ ،وبمعػدؿ سػمؾ كبيػر

يصػػؿ الػػى ) (129.5متػػر ،بينمػػا يبػػدأ بالتضػػحؿ باتجػػاه أبػػار المنطقػػة الوسػػطية والشػرقية مػػف منطقػػة الد ارسػػة
ليترسب عمى شكؿ الحجر الجيري الطباشيري المتعاقب مع الحجر الجيري الحاوي عمى بمورات الجبس.

أمتاز تكويف مشرؼ عموما بسمؾ كبير ضمف جميع أبار منطقة الدراسة ،حيث بمغ أعمى سمؾ لو

) (408متر وذلؾ في بئر) .(Am-2وكاف عبارة عف تعاقب مف الحجر الجيري الطباشيري والطفؿ وقد

حجز ىذا السمؾ العالي المنطقة الشرقية باتجاه الحافة و منع سحناتيا مف االنتشار جانبيا فترسب تكويف

مشرؼ عمى شكؿ حجر جيري فتاتي مع حجر جيري حاوي عمى الطفؿ و حجر جيري حاوي عمى بمورات

الجبس والفتاتات االحيائية لمرودست  ،بينما يتنحؼ سمؾ التكويف باتجاه األجزاء الجنوبية الغربية ليختفي
في أبار ) (Dn-1, Gn-1ليترسب بدال منو تكويف كفؿ وبمعدؿ سمؾ قميؿ ) (30متر (الجدوؿ  )4عمى
شكؿ حجر جيري حاوي عمى المارؿ و األنيايدرايت فقط  ،الذي يعتبر مكمؿ لمجزء العموي مف تكويف

مشرؼ داللة عمى تضحؿ المياه المحصورة وىدوئيا الذي سمح بترسيب طبقات نحيفة مف الجبس ،ذكر

) (Sherwani,1998اف تكويف احمدي يمثؿ مسار النظاـ العالي ) (Highstand System Tractواف
تكويف رميمة يمثؿ مسار النظاـ االغماري ) (Transgressive System Tractاما تكويف مشرؼ فيمثؿ

مسار النظاـ العالي .انتيت ىذه الفترة بانقطاع ترسيبي متمثال بعدـ التوافؽ القميمي الذي حدث خالؿ

التراجع البحري العالمي والذي أمتد مف السعودية والكويت وجنوب العراؽ حتى مناطؽ شماؿ العراؽ

(الموصؿ وكركوؾ) ( ،رازوياف .(2::6 ،وتجدر الشارة إلى أف بداية ىذا االنقطاع الترسيبي كانت نياية
الحركة النمساوية الثانية.
 -2فترة التورونيان االوسط – الكامبانيان االوسط ) 76.2 - 88مميون سنة ( :
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تزامف ترسيب تكوينات ىذه الدورة الرسوبية ( خصيب و تنومة و سعدي) خالؿ ىذه الفترة مع
بداية نشاط الحركة الالراميدية

والتي كانت عبارة عف حركة انضغاطية عممت عمى اكتماؿ عممية

رفعالحافة الخاممة مما أدى إلى إحداث ميؿ إقميمي في األجزاء الجنوبية الغربية لمنطقة الدراسة،
وبالتالي منع وصوؿ أي فتاتيات مف منطقة الرؼ المستقروشيدت بداية ترسيب تكويف خصيب

) (Late Turonain- Early Conacianحدوث ىدوء نسبي لمحركة النمساوية الثانية مع استمرار التراجع

البحري العالمي الذي نتج عنو ترسيب تتابعات متجانسة السمؾ نسبيا لمتكويف في جميع أبار منطقة الدراسة

 ،وذلؾ بحدود ) (57متر في المناطؽ الشرقية متمثمة بسحنات الحجر الجيري الطباشيري والحجر الجيري
الحاوي عمى الطفؿ و أحيانا الحجر الجيري السرئي .بينما بمغ معدؿ سمؾ التكويف ) (53متر في أبار

المنطقة الوسطى ،حيث تمثؿ بالحجر الجيري الطباشيري والحجر الجيري المارلي ،فضال عف وجود

الدولومايت .اما سمؾ التكويف ضمف أبار المنطقة الشرقية فقد بمغ ( )68مت ار ممثال بتعاقبات الحجر الجيري
والسجيؿ .ومف الجدير بالذكر ،أف ىذا التنوع في سحنات تكويف خصيب يعتقد بانو نتج عف تغاير
جيوكيميائية المياه البحرية بسبب البعد و القرب عف الحافة  ،فضال عف تغاير مستوى سطح البحر المحمي

) ،(Local sea level changesواستمر ترسيب الجزء األسفؿ مف تكويف تنومة ( الذي ىو ضمف فترة

اليدوء النسبي لمحركة الالراميدية) مع استمرار تأثير العامؿ البحري عمى ترسيب سحنات ىذا الجزء مف

التكويف المتمثمة بمسار النظاـ العالي المبكر )( (Early high stand system tractالشاووش،)3113 ،

بعد ذلؾ نشطت الحركة الالراميدية وظير تأثيرىا عمى ترسيب الجزء األعمى مف تكويف تنومة بظيور
سحنات الحجر الجيري السرئي ) (Oolitic limestone Faciesاتجاه الحافة ،بينما ترسب ضمف البيئات

األكثر ىدوأ باتجاه الرؼ المستقر ،وقد امتد تأثير ىذه الحركة مع ترسيب الجزء األسفؿ مف تكويف سعدي
بحيث ترسبت سحنات بيئات البحر المفتوح ) (open marineباتجاه الحافة والسحنات الحوضية(

 )basinalفي الوسط والسحنات الشبو حوضية (  ) sub basinalباتجاه أبار غرب منطقة الدراسة ،وعميو
يكوف

تأثير

ىذه

الحركة

عمى

ىذا

النظاـ

ىو

تضحمي

باتجاه

األعمى

) ،) Shallowing upwardبينما ترسب الجزء األعمى مف تكويف سعدي ضمف نظاـ التعمؽ نحو االعمى

) ،(Deepning upwardالذي تضمف ترسيب سحنات الحجر الجيري الطباشيري الحامؿ لمفورامنيف ار
الطافية ) )planktonic foraminifera chalky limestoneوباألخص ضمف أبار غرب منطقة الدراسة
حيث يصؿ معدؿ سمؾ التكويف إلى ) (284متر.

 -3فترة الكامبانيان المتأخر  -الماسترختيان ) 65.5 -76.2مميون سنة) :
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شيدت ىذه الفترة ترسيب تكوينات ىارثة و شيرانش وطيارات تحت تأثير نشاط الحركة الالراميدية ،
إذ ترسب تكويف ىارثة باستمرار عممية الرفع والذي يظير تأثيره جميا بسيادة ترسيب الحجر الجيري

الدولومايتي والحجر الجيري المارلي والسجيؿ باتجاه أبار وسط وغرب منطقة الدراسة ،والممثمة لمبيئات
النريتية الضحمة ) )Neritic faciesوبمعدؿ سمؾ ) (200متر تقريبا ،بينما يترسب الحجر الجيري

الطباشيري الممثؿ لبيئات البحر المفتوح باتجاه أبار شرؽ منطقة الدراسة والقريبة مف الحافة ،في حيف

يترسب تكويف شيرانش مع نياية تأثير الحركة تقريبا ضمف بيئة حوضية متمثمة بسيادة الحجر الجيري
المارلي والطفؿ و بنظاـ تعمؽ نحو األعمى وبالتزامف معو يترسب تكويف طيارات في األجزاء الوسطى

والغربية لمنطقة الدراسة بنظاـ تضحمي نحو األعمى.

نتيجة ليذا التوزيع الرسوبي في الحافة الخاممة خالؿ الطباشيري األعمى تكونت ثالث أنطقو رسوبية

رئيسة ىي نطاؽ بيئة البحر المفتوح ) )Open marineباتجاه الحافة الخاممة ،ونطاؽ بيئة المياه الضحمة

) (Shallow water zoneفي المنطقة الوسطية (مرتفع العمارة) ،ونطاؽ بيئة المياه المحصورة
) (Restricted water zoneباتجاه الرؼ المستقر( الشكؿ  .)5تمتاز سماكات وسحنات رواسب ىذه

األنطقة بالتغاير الجانبي والعمودي اعتمادا عمى سيادة شدة الحركة وىذا ما اثر في تغاير سماكات تكوينات
( رميمة ،أحمدي ،كفؿ ،مشرؼ ،تنومة األعمى ،سعدي ،ىارثة ،شيرانش ،طيارات) بينما كاف لميدوء
النسبي

لمحركة

وسيادة

( خصيب و تنومة األسفؿ ).

تأثير

تغاير

مستوى

سطح

البحر

األثر

في

ترسيب

الجدوؿ  4يوضح معدؿ سماكات تكوينات الطباشيري األعمى في كؿ مف األنطقة الثالثة.

تكوينات

Average
thickness of
Open
marine Zone
Well
(Am2,Noor1,
Hf1,MJ3,4,
Rf1, Snd1)

Tayarat

293.56 m

193.41

zero

Maastrishtian

Shiranish

174.08

173.928

93.75

Maastrishtian

Hartha

379.833

216.357

97.142

Late CampanianMaastrihtian

284.75

183.6

133.285

Early Santonian- Late
Campanian-

Tanuma

31.08

40

56.857

Late Coniacian

Khasib

56.33

73.54

57.42

Late Toronian- Early
Coniacian

Kifl

03

Zero

Zero

Late Cenomanian

Mishrif

134.5

308.17

300.21

Late Cenomanian

Rumaila

129.5

85.84

20.83

Early- Middle
Cenomanian

Ahmadi

84.1

172.54

71.33

Early Cenomanian

Wara

46

Zero

Zero

Early Cenomanian

Absolute

C R E T A C E O U S

Stage
and
Sub stage

U P P E R

Saadi

Age

LORAMIDIAN MOVEMENT

Average
thickness of
Shallow
water Zone
Well
(Rt3,4,WQ13,
115,R5,
NNu1,3)

SECONED AUSTRIAN ALPIN

Formation

Average
thickness of
Restricted
water Zone
well (Wk1,
UQ1,KS1,
AK1
,Gn1,Dn1)

Tectonic Movement
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Open marine zone

WK-1

●

Shallow water Zone

Snd1

●
●

NNU-1
NNU-1
3

●

R-5

●

Gn-1
Gh-1
Restricted water Zone

UmQ-1

●

●●

KS-1

●
AK-1

●

انشكم ٔ :1جٕه انذذَد انفبصهخ ثٕه األوطقخ انشسُثٕخ انثالثخ انمسزىزجخ مه انذساسخ انذبنٕخ.

االستنتاجات
 -1قسمذ انمىطقخ إنّ ثالثخ اوطقً ثٕئٕخ ) ٌٓ )Ecological Systemمه انششق إنّ انغشة:
وطبق انجذش انمفزُح ) َ )Open marine zoneوطبق انمٕبي انضذهخ )َ (Shallow water zone
وطبق انمٕبي انمذصُسح ). (Restricted water zone
 -1رىبَثذ انذشكخ انزكزُوٕخ إضبفخ إنّ رغبٔش مسزُِ سطخ انجذش انعبنمٓ عهّ أدذاس رغبٔش عمُدْ سذىٓ
فٓ انعمُد انشسُثٓ نهطجبشٕشْ األعهّ رمثهذ ثبنذشكخ انىمسبَٔخ انثبوٕخ انزٓ سسجذ ركُٔىبد َاسي,
أدمذْ ,سمٕهخ ,كفم ,مششف ثٕىمب رغبٔش سطخ انجذش انعبنمٓ كبن ٌُ انمؤثش فٓ رشسٕت ركُٔىبد خصٕت
َرىُمخ األسفم َأخٕشا انذشكخ انالسامٕذٔخ اسزمشد فٓ رشسٕت ركُٔىبد انجضء االعهّ مه ركُٔه رىُمخ,
سعذْ ,شٕشاوشٌ ,بسثخ ,طٕبساد.
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ٌ -1ىبنك رشسٕت ثىظبو رضذم وذُ األعهّ فٓ وطبق انمٕبي انمذصُسح مع وقصبن فضبء االسزٕعبة
) , )Accommodation spaceممب وزج عىً رشسٕت انججس فٓ أعهّ انززبثع انطجبقٓ نزكُٔىبد
(انطجبشٕشْ األعهّ) ٌزا انىطبق َأدٕبوب ٔذصم رشسٕت ثىظبو ( )Deepening upwardفٓ وفس
انىطبق ثسجت رقذو انجذش.
 -1إن وطبق انمٕبي انمذصُسح ٌُ مىطقخ جٕذح نزُنٕذ انٍٕذسَكبسثُوبد ثٕىمب وطبق انمٕبي انضذهخ رعزجش
مىطقخ خبصوخ نهٍٕذسَكبسثُوبد فٓ دٕه ٔعزجش وطبق انجذش انمفزُح مىطقخ رجمع أدٕبوب إضبفخ إنّ
كُوٍب رمثم دبجضا رمىع ٌجشح انىفُط ثسجت صفبرٍب انسذىٕخ انمزمثهخ ثبنذجش انجٕشْ انقهٕم انمسبمٕخ
َانىفبرٔخ.
 -1إن انىطبق انمخزهظ ) )Mix zoneفٓ انطجبشٕشْ األسفم ثمب ٔزمٕض ثً مه صفبد صخبسٔخ كبن أكثش
عشضخ نالوضغبط مه انىطبق انجٕشْ ) َ )Carbonate zoneانىطبق انفزبرٓ ))Clastic zone
انزْ وزج عىً مشرفع انعمبسح فٓ ٌزا انىطبق انزْ ومّ َرطُس خالل انذشكخ انىمسبَٔخ انثبوٕخ.
 - 1رعذ ٌزي األوطقخ انجٕئٕخ انثالس دنٕم نجشامج االسزكشبف انىفطٓ ثمب رمثهً مه أوطقً رُنٕذ ٌَجشح
َرجمع نهٍٕذسَكبسثُوبد.
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