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 الفصل االول     

 المقدمة



 المقدمة
المايوسدين مدن الددورات المهمدة فدي  –تعدد دورة اييوسدين 

الدر  والددمام والفدرات التدي تدم والمتمثلة بتكوينات , العراق
العدراق للدي يدد الغربيدة مدن دراستها في المنداطق الجنوبيدة 

للميدددة وألغدددرا  لديددددة العديدددد مدددن البددداحثين ب سددداليب 
التتابعدددددات إذ تتمثدددددل الدراسدددددة الحاليددددة بدراسدددددة , مختلفددددة

مدددن أجدددل اسدددتنتاا البيبدددة الترسددديبية الرسدددوبية والطباقيدددة 
نظرة أكثدر الدراسات السابقة ألجل إلطاء مع نتابج وربطها 

الترسدديبي الددذب رسددب تطددور الحددو  شددمولية لددن كيفيددة 
 .الدراسةتكوينات 



 موقع منطقة الدراسة
  

منطقة الدراسة في الجزء الشمالي الشرقي مدن الصدحراء تقع 
جندوب وجندوب غدرب مديندة  35kmالغربية للعراق للي بعد 

 (4)اختيددار إذ تددم , (1-1)النجددف األشددرف كمددا فددي الشددكل 
 (BH-21),(BH-23),(BH-24),(BH-4)هددديآبدددار 

الدر  , : ثالثدة تكداوين مدن األقددم إلدي األحدد  هديتخترق 
والتددي تقددع اددمن ااحددداثيات المواددحة فددي الفددرات , الدددمام 
 (.UTM)حسب نظام  (1-1)الجدول 



خارطة جيولوجية تواح مواقع االبار امن منطقة الدراسة لن 
Sissakian and Fouad 2012             



 رقم البئر

  

 االحداثيات

  

عدد  التكوين

 الشرائح

 سمك التكوين الحد االسفل الحد االعلى

  

BH-4 

  

E=44,591666 Euphrates 13 0.9 25.3 24.4 

N=31,604420 Dammam 16 34.1 70.1 36 

  

BH-21 

  

E=424058 Euphrates 4 2.8 9.5 6.7 

Dammam 

  

56 11.1 173.9 162.8 N=3505855 

Rus 5 183.2 203.8 20.6 

 .وحدودة ولدد الشرابح قيد الدراسة تكوين"كل سمك"معإحداثيات آبار منطقة الدراسة ( 1-1)جدول 
 



  

BH-23 

  

E=424078 Euphrates 4 8.2 17.7 9.5 

Dammam 

  

57 19.7 212.3 192.6 N=3515851 

Rus 4 217.8 241.5 23.7 

  

BH-24  

  

E=389796 Euphrates 5 5.7 16.8 11.1 

N=3524667 Dammam 

  

63 17.6 224.6 207 

Rus 2 232.3 235.7 3.4 



 اهداف الدراسة
قيد الدراسة للتكاوين التي هي استنتاا البيبة الرسوبية القديمة -1

 .السحنات الدقيقةالبتروغرافية وتحديد من خالل الدراسة 
 .تحديد خط الساحل القديم-2
 .رسم الموديل الرسوبي-3
 .المايوسين -اييوسيندراسة تطور الحو  الرسوبي خالل فترة -4



 طرابق البح 
  -:التحايرية والمختبريةالجوانب 

 (11)شريحة صخرية موزلة للي ثالثة تكويندات  (229)تم جلب  1-
 (26)و , من تكوين الددمامشريحة   (192)و, شريحة من تكوين الر 

, تكوين الفرات من هيبة المسح الجيولوجي العراقية في بغدادشريحة من 
مختبددر فددي ( Obtika)ودراسددتها بواسددطة المجهددر المسددتقطب مددن نددو  

وذلدددك ألجدددل التطبيقيدددة األر  قسدددم للدددوم ( جامعدددة تكريدددت)الرسدددوبية 
ومعرفددة السددحنات العمليددات التحويريددة وتحديددد أهددم وصددفها بتروغرافيددا 

 .                                                                     الدقيقة واستنتاا البيبات الترسيبية
 .(G.I.S)رسم خارطة موقعية لمنطقة الدراسة باستعمال برنامج 2-
 (.Coral X4)مقاطع طباقية باستعمال برنامج (4) رسم 3-
 .(Grapher)رسم الموديل الرسوبي باستعمال برنامج 4-



 الدراسات السابقة
أن تكدويني الدر  والجيدل قدد ترسدبا جندوب العدراق خدالل فتدرة  (Tamar-Agha,1983)بدين  

 restricted marine platform)اييوسين المبكر في مناطق شدب  اسدتوابية وبيبدة الكونيدة محصدورة 
lagoon)   حيد  لملدت حدواجز النيوماليدت السداحلية كحدواجز مدابين البحدر , تحدت ظدروف ملحيدة لاليدة

 .والالكون
بدراسة تكوين الفرات في أجزاء لديدة مدن العدراق  (AL-Hashimi and Amer,1985)قام  

استنتجا من خاللها أن البيبات الترسديبية لتكدوين الفدرات , سواء من دراسة مقاطع سطحية أو تحت سطحية
 .هي بيبات احااحية خلف الحيد واقعة في الجزء الوسطي من الرصيف البحرب

بدراسة تكوين الفرات واستنتج أن  مترسب في بيبة بحريدة ادحلة وهادبدة ,2010) الشمرب)قام  
 .(Miliolid,Mulloscus,Ostracoda): والدليل للي ذلك وفرة المتحجرات ايتية

بدراسددة التحليددل الطبدداقي لتتددابع االيوسددين فددي منطقتددي النجددف  (AL-Waely,2016)قددام  
اييوسدددين -اييوسدددين المبكدددر)والدددذب اسدددتنتج فيهدددا أن لمدددر تكدددوين الددددمام هدددو , والسدددماوة فدددي  العدددراق 

 (.المت خر
فدي منداطق ( اييوسدين األسدفل)بدراسة رسوبية لتكدويني الدر  والجدل   (Saleh,2016)قامت 

 Evaporiticوبينت أن تكوين الدر  قدد ترسدب فدي بيبدة مالحدة ممتددة مدن بيبدة , جنوب العراق -مختارة
 .Restrictedإلي بيبة 

بتروغرافية تكوين الدمام في ببرين مختارين فدي منطقدة السدماوة جندوب ( 2017,التكريتي)درس 
العراق والذب استنتج فيها أن البيبة الرسوبية لتكوين الدمام هي بيبة المنصة ذات الميل التدريجي الواطيء 

 .امن المنصة الداخلية إلي المنصة الوسطي
 



 :خرابط تمثل الجغرافية القديمة للدورات الرسوبية الممثلة للتكاوين قيد الدراسة
 المبكر اآليوسين-دورة الباليوسين -1





 المت خر -دورة اييوسين األوسط 2-



 دورة المايوسين المبكر3-



 وتركيبية منطقة الدراسة تكتونية
يقددع العددراق تكتونيددا فددي الجددزء الشددمالي الشددرقي مددن الصددفيحة العربيددة حسددب مددا ذكددر    العديددد مددن 

 .منهم, الباحثين
(Buday and Jassim ,1987; AL-Khadimi et-al.,1996)  وتقدع منطقدة الدراسدة

المسدتقر الواقدع ادمن الصدفيحة العربيدة الرصديف امن منطقدة الصحراء الغربية المتمثلة بمنطقة 
 Jassim and Goof)و (Foaud,2010)حسدب تقسديم   Inner Plat formالداخليدة 
والدذب يقسدم فدي العدراق إلدي ثدال  , والذب يغطدي معظدم وسدط العدراق وجنوبد  وغربد  ,  (2006,

ونطددددداقي السدددددهل الرسدددددوبي , فدددددي الغدددددرب  Jazira zoneانطقدددددة همدددددا نطددددداق الجزيدددددرة 
ومنطقددة الدراسددة تقددع , فددي الشددرق  Salman zoneو  Mesopotamian zoneوالسددلمان

الذب يمثل معظم الجانب الشرقي مدن الرصديف   Mesopotamianامن نطاق السهل الرسوبي 
 :المستقر والذب يقسم إلي ثال  تحت انطقة هي

Zubair subzone, Tigris subzone and Euphrates subzone   ودراسدتنا الحاليدة
الواقددع فددي الجددزء الغربددي مددن نطدداق السددهل الرسددوبي   Euphrates subzoneتقددع اددمن 

Mesopotamian   المتكددون مددن لدددة طيددات تميددل باتجددا  الشددمال الشددرقي مددع طيددات قصدديرة
والتدي تبلد  ,  Mesopotamian zoneويعدد التحدت نطداق هدذا مدن أقصدر وحددات ال , محدبة 

وتعددد ترسددبات  مددن أسددمك ترسددبات العصددر الثالثددي ,  (9km-7)فيدد  مددن القالدددة لمددق صددخور 
 .مقارنًة مع غير 





 البتروغرافية والعمليات التحويرية

 البتروغرافية1-

الدراسدات المسدتقطب مدن المجهر الجيرية باستعمال البتروغرافية للصخور تعد الدراسة 
وبااللتمدددددددداد للددددددددي ,  (Fluge,2010)الصددددددددخور المهمددددددددة لوصددددددددف مكونددددددددات 

Folk,1962) )  تم تقسيم مكونات الحجدر الجيدرب إلدي مكوندات هيكليدة(Skeletal 
grains)  , األحيدددابي المتواجدددد المتحجدددرات بددداختالف أنوالهدددا وحطامهدددا والتدددي تمثدددل

, واالسددتراكودا, القاليددةالفددورامنيفرا )والمتمثلددة اددمن التكدداوين التددي هددي قيددد الدراسددة 
 Non)ومكونددات غيددر هيكليددة ( والطحالددب, والرخويددات, وشددوكيات الجلددد, والمليوليددد

skeletal grains)  وبعد  , الدمالق)بقلة مقارنًة بالمكونات الهيكلية مثل المتواجدة
 Intraclastsوالفتددات الصددخرب الددداخلي , حبيبددات الكددوارتز, مثددلالحبيبددات المعدنيددة 

 .Cementالرابطة والمادة , Matrixواالراية  Extraclas"والخارجي 

 الفصل الثاني



 العمليات التحويرية2-

التي تحصل على الترسبات وتؤثثر يؤي سجسؤات ا والكيميائية والحياتية كل العمليات الفيزيائية تشمل 
بعيؤؤداع عؤؤن كؤؤل التايؤؤرات السؤؤ حية  (Moor,2001)عمليؤؤة الترسؤؤيوالتصؤؤلو وبعؤؤد خؤؤ ل مراحؤؤل 

Surficial Alteration) ) والتحول(Metamorphism)  , وتشمل عمليؤات االجغؤاا  والسؤمجتة

تحؤد  . والرص وإعؤادة التبلؤور واالحؤ ل واالةابؤة وتؤاثير البكتريؤا وميراؤا مؤن العمليؤات ا خؤر  

خؤؤاص الكاربوجايتيؤؤة بشؤؤكل ويؤؤي الصؤؤخور عؤؤام التحويريؤؤة يؤؤي الصؤؤخور الرسؤؤوبية بشؤؤكل العمليؤؤات 
مؤؤا التحويريؤؤة مج ؤؤا والعمليؤؤات .(Pettigohn,1975)يحصؤؤل ي تايؤؤر حساسؤؤيت ا العاليؤؤة بسؤؤبو 

بعؤد الترسؤيو وتؤدعى مايحؤد  ومج ؤا , يحد  خ ل الترسيو وتدعى بالعمليات التحويريؤة المبكؤرة 
العمليؤات اؤةة ويؤي مؤايلي وصؤك لكؤل ,  (Morad et al.,2000)بالعمليؤات التحويريؤة المتؤاخرة 

الؤةي  (Flugel,2010)تصجيك واجاك عدة تصاجيك استخدمت لتصجيك العمليات التحويرية ومج ا 

واام العمليؤات التحويريؤة التؤي شخصؤت يؤي دراسؤتجا . قسم ا إلى عمليات تحويرية ادمية وبجائية 

. الحالية اي السمجتة والدلمتة وا ةابة والتشكل الاديد والسلكتة والمسؤامية وا جغاؤا  وا ج درتؤة

 -:كما يي ا شكال التالية











 الفصل الثال 
 الطباقية الصخرية وخرابط السمك المتماثل

 طباقية وصخارية التكاوين قيد الدراسة

تحديددد صددخارية التكدداوين التددي هددي قيددد الدراسددة مددن الدراسددة البتروغرافيددة تددم 
وكدذلك تدم تحديدد , (تقدارير المسدح الجيولدوجي)وتحديد الوصف الصخارب لآلبار 

لكل تكوين بااللتماد للي سدماكات  (Isopach Maps)خرابط السمك المتماثل 
 .ايبار قيد الدراسة مع ايبار المجاورة

 -:واألشكال التالية تبين طباقية وصخارية التكاوين قيد الدراسة











 بينما خرابط السمك المتماثل للتكاوين قيد الدراسة قد رسمت التمادًا 
معلومددات السددمك المتددوفرة لدددينا للتكدداوين قيددد الدراسددة المتمثلددة للددي 

ببددر فددي منطقددة  (47)بتكددوين الددر  والدددمام والفددرات والمت لفددة مددن 
رسددم ألجددل الصددحراء الغربيددة للعددراق اددمن محافظددة النجددف االشددرف 

لتكدددداوين الدراسددددة  (Isopach Maps)خددددرابط السددددمك المتماثددددل 
خار ؤؤة السؤؤمك يمثؤؤل فالشددكل التددالي  (.G.I.S)ب سددتخدام برنددامج 

محورالحوض الترسيبي يمتؤد والةي يبين سن , المتماثل لتكوين الرص

يقؤ  يؤي البئؤر الحوض الترسؤيبي ومركز , شمال شرق -مرو اجوو 
BH-23) ) بسمك(90m)  , كلما اتا جؤا جحؤو سمك التكوين بيجما يقل

تمثؤؤل المجؤؤا ق التؤؤي (BH-21,22)الاجؤؤوو والاجؤؤوو الاربؤؤي باتاؤؤا  

ممؤؤا يؤؤدل علؤؤى سج ؤؤا كاجؤؤت مج قؤؤة , الغؤؤحلة مؤؤن الحؤؤوض الترسؤؤيبي

سمؤؤا , الحؤؤوض الترسؤؤيبيالشؤؤمالية مركؤؤز مرتفعؤؤة جسؤؤبياع عؤؤن المج قؤؤة 
, حؤوض الترسؤيويقؤ  يؤي س ؤراك ( (BH-24الارو يؤنن البئؤرباتاا  

-BH)البئرإة بلغ سمك التكوين يي , الحوض الترسيبي سي يي ج اية 
 ومن اةا  (5m)حوالي ( (BH-24ويي البئر (25m)حوالي  (21



نستنتج ان اتجاة البحر المفتوح لتكوين الر  هو باتجاة الشمال الشرقي 
 .وخط الساحل القديم هو باتجاة الجنوب الغربي





والدذب , يواح خارطة السدمك المتماثدل لتكدوين الددماموالشكل التالي 
جندوب  -باتجدا  جندوب شدرقالترسديبي يمتدد وجد أن محور الحو  

يقدددع فدددي الببدددر : األول, مدددن مركدددزالترسددديبي أكثدددر غدددرب وللحدددو  
(BH-20)  بسددمك(240m) ,والثدداني  فددي الببددرBH-22) ) بسددمك

240m)) , فددددددي الببددددددر : والثالدددددد(BH-24)  230بسددددددمكm) . )
ونسددتنتج مددن هددذا أن سددمك التكددوين يددزداد باتجددا  الجنددوب الشددرقي 

( (BH-4كمدا فدي الببدرالشمال الغربي ويقل باتجا  , والجنوب الغربي
ممدا يددل للدي , (30m)الذب يمثل أطراف الحو  الترسديبي بسدمك 

وسدددمك , أنهدددا كاندددت تمثدددل منددداطق مرتفعدددة أثنددداء ترسددديب التكدددوين 
( (BH-21وفددي الببددر (30m)حددوالي  (BH-4)التكددوين فددي الببددر

ومددن هددذا  (138m)حددوالي  (BH-23)وفددي الببددر (170m)حددوالي 
نسددتنتج ان اتجدداة البحددر المفتددوح لتكددوين الدددمام هددو باتجدداة جنددوب 

 .وخط الساحل القديم هو باتجاة الشمال, جنوب غرب-شرق





والدذب يبدين , يمثل خارطة السمك المتماثل لتكوين الفراتوالشكل التالي 
جندوب  -أن محور الحو  الترسيبي للتكوين يمتدد باتجدا  شدمال شدرق

يتبددين أن هندداك مركددزين للحددو  للتكددوين ومددن خارطددة السددمك , غددرب
فدددددددي : والثددددددداني, (33.5m)وبسدددددددمك ( (BH-4فدددددددي الببدددددددر: األول
ومن ذلك نستنتج أن سمك التكوين , ((30.5mوبسمك  (BH-3)الببر

ويقددل باتجددا  الغددرب والجنددوب , يددزداد باتجددا  الشددمال والشددمال الشددرقي
وفدي ( (9.8mإلدي ( (BH-23إذ يصل سمك التكوين في الببر, الغربي
مما يدل للي أنهما يقعان للدي أطدراف , (7.5m)إلي  (BH-21)الببر

الدذب يصدل  (BH-24)وكدذلك الحدال بالنسدبة للببدر, الحو  الترسديبي
وهذا يدل للي أن  هذ  المنطقدة كاندت , (9.5m)سمك التكوين في  إلي 

التكوين ومنة نستنتج ان اتجاة البحر تمثل مناطق مرتفعة أثناء ترسيب 
المفتوح لتكوين الفرات هو باتجاة الشدمال الشدرقي وخدط السداحل القدديم 

 .هو باتجاة الجنوب الغربي





 الفصل الرابع
 السحنات الدقيقة والبيبات الترسيبية

تمثددل دراسددة السددحنات الدقيقددة ومعرفددة البيبددات الرسددوبية للتكدداوين التددي هددي قيددد  
ب نهددا وتوصددف السددحنة , الحاليددةلدراسددتنا مددن األهددداف األساسددية الدراسددة واحدددة 

معينددة تظهددر فيهددا طباقيددة صددخرية اددمن وحدددة طبقددة واقعددة أو جددزء مددن طبقددة 
هذ  الخدوا  هدي ومن أهم , الوحدة الصخاريةأجزاء تلك لن بقية خوا  تميزها 

, (Mial,1985)ومكوناتهددا وتراكيبهددا الرسددوبية محتوياتهددا األحيابيددة والنسدديجية 
الرقيقدة الشدرابح الصدخرية السحنات الدقيقة من خالل دراسدة وصف وتصنيف وتم 

وتم تشخي  العديد مدن السدحنات (. Dunhum,1962)بااللتماد للي تصنيف 
الربيسدددية والثانويدددة الخاصدددة بكدددل تكدددوين ممدددا هدددو قيدددد الدراسدددة وبمقارنتهدددا مدددع 

والمحدد  مدن قبدل ( Wilson,1975)السحنات القياسية واألنطقة السحنية حسب
(Flugel,2004 ) , ألجل تحديدد وتمييدز األنطقدة الترسديبية لتلدك السدحنات وذلك

وفي مدا يلدي لدر  , ومعرفة الظروف التي كانت سابدة لند ترسيب تلك الصخور
 .للسحنات التي شخصت امن التكاوين التي هي قيد الدراسة



 -:السحنات الدقيقة لتكوين الر 1-
-Aسحنة الحجر الجيرب الطيني الخالية من المتحجرات الربيسية. 
-Bسحنة الحجر الجيرب المتدلمتة الحاملة للمتبخرات الربيسية. 
-Cسحنة الحجر الجيرب المرصو  الربيسية الدقيقة. 

   -:البيبة الترسيبية لتكوين الر 
كمدا ويتد لف , يت لف تكوين الر  صخاريًا مدن صدخور الحجدر الجيدرب والددولومايتي الحامدل لالنهايددرات

وسدحنة , سدحنة الحجدر الجيدرب الطيندي الخاليدة مدن المتحجدرات: هدي, التكوين من ثال  سحنات ربيسية
وبعدد مطابقتهدا مدع . وسدحنة الحجدر الجيدرب المرصدو , الحجر الجيرب الددولومايتي الحاملدة للمتبخدرات

-SMF-18,SMFوجددددد أنهددددا مطابقددددة للسددددحنات القياسددددية ( (Wilson,1975السدددحنات القياسددددية 
23,SMF-25  المترسددبة اددمن النطدداق السددحنيFZ-9,FZ-8  اددمن أراددية مكرايتيددة داللددة للددي

ن وجود المتحجرات القالية ولددم وجدود الطافيدات وكدذلك وجدود صدخور المتبخدرات داللدة . هدوء البيبة وا 
وبذلك فإن جميع األدلدة تشدير إلدي أن هدذا التكدوين قدد ترسدب فدي , للي احالة البيبة مع التبخر العالي

خدالل الصدفة الصدخرية والسدحنات الدقيقدة تبدين أن البيبدة ومدن . بيبة مغلقدة صدبخة معزولدة لدن البحدر
إلددي البيبددة  Evaporiticالترسدديبية لتكددوين الددر  هددي بيبددة اددحلة معزولددة تمتددد مددن بيبددة المتبخددرات 

إذ بددين , كلددة يتفددق مددع ماجدداء فددي الدراسددات السددابقة لتكددوين الددر وهددذا .  Restrictedالمحصددورة 
(AL-Mubark and Amin,1983)  إلدي أن تكدوين الدر  قدد ترسدب فدي بيبدة بحريدة هادبدة قليلدة

أن تكوين الر  قد ترسب في بيبة مالحة ممتدة ( (Saleh,2016وبينت (. (100mالعمق التزيد لن 
 .Restrictedإلي البيبة المحصورة  Evaporiticمن بيبة المتبخرات 



 -:السحنات الدقيقة لتكوين الدمام2-

-Aسحنة الحجر الجيرب الطيني الربيسية الدقيقة. 
-Bسحنة الحجر الجيرب الواكي الربيسية الدقيقة. 
-Cسحنة الحجر الجيرب المرصو  الربيسية الدقيقة. 
 
  

-D سحنة الحجر الجيرب الطيني الخالية من المتحجرات الثانوية. 
-E سحنة الحجر الجيرب الطيني الحاملة للفورمنيفرا القالية الثانوية. 
-F سحنة الحجر الجيرب الواكي الحاملة للفورمنيفرا القالية الثانوية. 
-G سحنة الحجر الجيرب الواكي الحاملة للمليوليد الثانوية. 
-H سحنة الحجر الجيرب الواكي الحاملة للنيوماليت الثانوية. 
-I سحنة الحجر الجيرب المرصو  الحاملة للفورمنيفرا القالية الثانوية. 
-J سحنة الحجر الجيرب المرصو  الحاملة للنيوماليت الثانوية. 
-K سحنة الحجر الجيرب المرصو  الحاملة للمليوليد الثانوية. 



إذ . يت لف تكوين الدمام صخاريًا من صخور الحجر الجيرب والدولومايتي والمارلي أادافًة إلدي المدارل
, تميددز هددذا التكددوين بتواجددد المتحجددرات القاليددة بكثددرة متمثلددة بددالفورمنيفرا القاليددة الكبيددرة والصددغيرة

الذب يعدد مدن أكثدر أجنداس الفدورمنيفرا القاليدة شديولًا ( (Nummuliteوالسيما متحجر النيوماليت 
( (Miliolidsوالذب يعكس بيبة بحرية احلة العمق أاف إلي ذلك متحجر , امن ترسبات التكوين

الددددددذب يتكيددددددف للعدددددديي فددددددي البيبددددددات البحريددددددة الاددددددحلة والمحصددددددورة ذات الملوحددددددة العاليددددددة 
Brasier,1980)) ن لدددم ظهددور حشددود الفددورمنيفرا الطافيددة يعددد دلددياًل للددي كددون بيبددة ترسدديب , وا 

ن أهم السحنات التدي شخصدت ادمن . (Laya et al.,2018)التكوين احلة وقريبة من الساحل وا 
هددذا التكددوين هددي سددحنة الحجددر الجيددرب الطينددي الربيسددية الدقيقددة وسددحنة الحجددر الجيددرب الددواكي 
الربيسية الدقيقة وسدحنة الحجدر الجيدرب المرصدو  الربيسدية الدقيقدة أادافًة الدي السدحنات الثانويدة 

وجددد أنهددا مطابقددة للسددحنات القياسددية ( (Wilson,1975وبعددد مطابقتهددا مددع السددحنات القياسددية 
(SMF-23,SMF20,SMF12S,SMF18) والمترسددبة اددمن االنطقددة السددحنية , للددي التددوالي

FZ-9-8-7-6. ومن خالل الصدفة الصدخرية والسدحنات الدقيقدة تبدين أن بيبدة تكدوين الددمام تمتدد
وهدذا كلدة يتفدق . (Platform marginإلدي بيبدة حافدة الرصديف  Evaporiticمن بيبة المتبخرات 

أن بيبدة ترسديب تكدوين ( 2017,التكريتدي (أذ بدين, مع ما جاء في الدراسدات السدابقة لتكدوين الددمام
 .الدمام تمتد من بيبة البحر المفتوح والالكون وصواًل إلي بيبة الساحل

 -:البيبة الترسيبية لتكوين الدمام



 -:السحنات الدقيقة لتكوين الفرات3-
-Aسحنة الحجر الجيرب الطيني الربيسية الدقيقة. 
-Bسحنة الحجر الجيرب الواكي الربيسية الدقيقة. 
-Cسحنة الحجر الجيرب المرصو  الربيسية الدقيقة. 
-Dسحنة الحجر الجيرب الطيني الخالية من المتحجرات الثانوية. 
-Eسحنة الحجر الجيرب الطيني الحاملة للفورمنيفرا القالية الثانوية. 

    -:البيبة الترسيبية لتكوين الفرات
وقدد تواجددت ادمن  العديدد مدن . تكوين الفرات صخاريًا من صخور الحجر الجيرب والمارلي والبريشيايت لف  

 Textularia,Nummulite,Alga ,Miliolidالمسددتحثات الحياتيددة المتمثلددة بددالفورمنيفرا القاليددة مثددل 
والمتواجددة بكثدرة ادمن ترسدبات التكدوين تعطدي , حبيبات الكوارتز المنقولة من خارا حو  الترسديبوكذلك 

, وأهم السحنات التي شخصت امن هدذا التكدوين. دالبل للي كون بيبة الترسيب احلة وقريبة من الساحل
وسحنة , الربيسية الدقيقةوسحنة الحجر الجيرب الواكي , الطيني الربيسية الدقيقة هي سحنة الحجر الجيرب 
والتي بعد مطابقتها مع السدحنات , الربيسية الدقيقة أاافًة الي السحنات الثانوية الحجر الجيرب المرصو  

 SMF10,SMF8,SMF20,SMF23وجد أنها مطابقة للسحنات القياسدية ( (Wilson,1975القياسية 
خددالل الصدفة الصدخرية والسددحنات ومدن .  FZ-7-8-9والمترسدبة اددمن االنطقدة السدحنية , للدي التدوالي

الدقيقددة تبددين أن بيبددة تكددوين الفددرات هددي بيبددة بحريددة اددحلة إلددي الكونيددة محصددورة وهادبددة تمتددد مددن بيبددة 
الواقعة امن منطقة الرصديف الدداخلي  Open Marineبيبة البحر المفتوح إلي   Evaporiticالمتبخرات 

Interior Platform  أشدارت أغلبهدا الدي التدي , يتفق مع ماجاء في الدراسات السابقة لتكدوين الفدراتوهذا
و  (AL-Hashimi and Amer,1985)ترسدددبة فدددي البيبدددات البحريدددة الادددحلة والالكونيدددة منهدددا 

 .2010),الشمرب)



االشكال التالية تواح السحنات الدقيقة والبيبات 
 -:الترسيبية واألنطقة السحنية للتكاوين قيد الدراسة











 -:الموديل الرسوبي لتكوين الرص



 -:الموديل الرسوبي لتكوين الدمام

Platform 
Margin    



 -:الموديل الرسوبي لتكوين الفرات



المايوسين في منطقة  -اييوسينالحو  الرسوبي لفترة كيفية تطور 
 .الدراسة

 Stage-1 (Early Eocene)اييوسين المبكر  
يؤؤي مج قؤؤة الدراسؤؤة تقؤؤدم بحؤؤري بسؤؤي  اؤؤداع كؤؤون مج قؤؤة غؤؤحلة العمؤؤق مؤؤ  حصؤؤل 

واود تبخر عالي سد  الى ترسيو تكوين الرص المتمثؤل بترسؤبات الحاؤر الايؤري 

الحاوي على االج ايدرايت والحار الايري الدولومايتي الحؤاوي علؤى االج ايؤدرايت 

عجؤؤؤد خؤؤؤ  السؤؤؤاحل والمجؤؤؤا ق ا عمؤؤؤق مجؤؤؤا ترسؤؤؤبت يي ؤؤؤا سؤؤؤحجة الحاؤؤؤر الايؤؤؤري 

المرصؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤوص الحاملؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤة للمتحاؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤرات القاعيؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤة المتمثلؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤة 
Nodozaria,Bolivina,Miliolids,Nummulite  باالغؤؤؤؤاية إلؤؤؤؤى االسؤؤؤؤتراكودا

وباتاا  البحر المفتوح غمن الرصيك الداخلي بدس ترسيو تكؤوين . وشوكيات الالد

 . الدمام متمث ع بسحجة الحار الايري ال يجي



 Stage-2  (Middle Eocene)اييوسين المتوسط
 

أسدددتمر البحدددر بترسددديب سدددحنات تكدددوين الددددمام المتمثلدددة بسدددحنة الحجدددر الجيدددرب 
الطيني الربيسية الدقيقدة وسدحنة الحجدر الجيدرب الدواكي الربيسدية الدقيقدة وسدحنة 
الحجدددر الجيدددرب المرصدددو  الربيسدددية الدقيقدددة بااادددافة إلدددي السدددحنات الثانويدددة 

وسدحنة , المتمثلة بسحنة الحجر الجيرب الطيني الخاليدة مدن المتحجدرات الثانويدة 
وسحنة الحجر الجيرب , الحجر الجيرب الطيني الحاملة للفورمنيفرا القالية الثانوية

وسحنة الحجر الجيرب الواكي الحاملة , الواكي الحاملة للفورمنيفرا القالية الثانوية
, وسددحنة الحجددر الجيددرب الددواكي الحاملددة للنيوماليددت الثانويددة, للمليوليددد الثانويددة

وسدحنة , وسحنة الحجدر الجيدرب المرصدو  الحاملدة للفدورمنيفرا القاليدة الثانويدة
وسددحنة الحجددر الجيددرب , الحجددر الجيددرب المرصددو  الحاملددة للنيوماليددت الثانويددة

حي  كون النيوماليت حواجز فصلت بيبدات , المرصو  الحاملة للمليوليد الثانوية
شدددب  منعزلددد  خلفهدددا ترسدددبت فيهدددا بددداقي السدددحنات التدددي تمثدددل بيبدددة الالكدددون 

Lagoon  والبيبة المحصورةResetricted. 



 Stage-3 (Early Miocene)المايوسين المبكر 
 

انحسددر البحددر قلددياًل اددمن هددذ  الفتددرة فددي منطقددة الدراسددة الاددحلة وتميددزت بترسدديب 
البريشيا امن تكوين الفرات التي تمثل الحد الفاصدل بدين تكدوين الددمام والفدرات ويظهدر 

التابعة إلي تكدوين الددمام والتدي تمثدل  (4)ذلك وااحًا من ترسبات المارل في الببر رقم 
وبينددت دراسددة خددرابط  , ترسددبات نقلددت مددن القددارة باتجددا  البحددر وتمثددل سددحنة اددحلة جددداً 

متكدون مدن ترسدبات  (20m)تساوب السدمك أن سدمك تكدوين الددمام فدي هدذا الببدر هدو 
 .بيبة المتبخرات الذب يمثل القرب من خط الساحل

حصل بعد ذلك تقدم بحرب بسيط ادى إلي ترسيب تكوين الفدرات باتجداة الشدمال والشدمال 
الشددرقي مددن منطقددة الدراسددة متمثلددة بالسددحنات األلمددق نسددبيًا التددي تمثددل بيبددة البحددر 

وسحنة الحجر الجيرب , المفتوح المتمثلة بسحنة الحجر الجيرب الطيني الربيسية الدقيقة
ولددم . وسددحنة الحجددر الجيددرب المرصددو  الربيسددية الدقيقددة, الددواكي الربيسددية الدقيقددة

نالحظ وجود سحنة حاوية للي السربيات المميزة للجزء الوسدطي مدن تكدوين الفدرات كمدا 
أثبتتة الدراسات السابقة ممدا يددل للدي ان التكدوين لدم يسدتمر فدي الترسديب وتوقدف وان 

 ومثلت , هذة السحنة قد ترسبت في شمال المنطقة لند المقطع المثالي في لانة 



منطقة الدراسة منطقة مرتفعة نسبيًا بسبب لدم ترسيب اب تكوين أخر فوق تكوين الفرات 
 .من ترسبات العصر الربالي (5m-1)سوى باع أمتار من 



 االستنتاجات
  

, والدددددولومايتي, تتدددد لف صددددخور التكدددداوين التددددي هددددي  قيددددد الدراسددددة مددددن صددددخور الحجددددر الجيددددرب1-
كمددا وتميددزت صددخور التكدداوين التددي هددي قيددد , وصددخور الحجددر الجيددرب المددارلي, والمددارل, االنهايدددرايتي

المكونددات غيددر الهيكليددة  أمددا.القاليددةوالسدديما المتحجددرات , الدراسددة بكونهددا غنيددة بالمكونددات الهيكليددة
 .Lithoclasts, quirtz grains,Peletفتواجدها أقل متمثلة 

 
ت ثرت صخور التكاوين التي هي  قيد الدراسة بالعديد من العمليدات التحويريدة منهدا ااذابدة والدلمتدة  -2

والتشكل الجديد واالنهدرتة والسدمنتة والسدلكتة واالنادغاط الميكدانيكي أادف إلدي ذلدك المعدادن موادعية 
 .النش ة والمتمثلة بمعدن البايرايت المتميز بانتشار  امن أراية التكاوين التي هي قيد الدراسة

 
الحددد الفاصددل مددابين تكددوين الدددمام والفددرات هددو حددد غيددر متوافددق ممثددل بطبقددة مددن البريشدديا لتكددوين  -3

 .بينما الحد الفاصل مابين تكوين الدمام والر  متوافق متميز بطبقة من الحجر الجيرب. الفرات
 



من خالل الدراسة البتروغرافية والتحليل السحني أمكدن تقسديم السدحنات الربيسدية الدقيقدة فدي التكداوين  4-
, وسدحنة الحجدر الجيدرب الطيندي, التي هي  قيد الدراسة إلي سدحنة الحجدر الددولومايتي الحاملدة للمتبخدرات

التدي قسدمت إلدي لددد مدن السدحنات , وسدحنة الحجدر الجيدرب المرصدو  , وسحنة الحجدر الجيدرب الدواكي
الثانويدددة التمدددادًا للدددي تواجدددددها ادددمن كدددل تكدددوين وتبددددين انهدددا تمثدددل بيبدددات اددددحلة تمتدددد مدددن بيبددددة 

 Platformادمن الرصديف الدداخلي  Open marineالي بيبة البحدر المفتدوح   Evaporiticالمتبخرات
interior. 

ومن خالل خرابط السمك المتماثل للتكداوين التدي هدي  قيدد الدراسدة تبدين أن محدور الحدو  الترسديبي  5-
 (BH-23)ومركز الحو  الترسديبي يقدع فدي الببدر , شمال شرق -لتكوين الر  يمتد باتجا  جنوب غرب

بينمدا يمتددد محدور الحدو  الترسدديبي لتكدوين الدددمام . ويقدل سددمك  باتجدا  الجندوب الغربددي, (90m)بسدمك 
وبسدمك  (BH-20)وللحو  ثال  مراكز للترسديب األول يقدع فدي الببدر, جنوب غرب -باتجا  جنوب شرق

(240m) ,  والثددداني فدددي الببدددر(BH-22) وبسدددمك(240m) , والثالددد  فدددي الببدددر(BH-24)  بسدددمك
(230m) ,بينمدا يمتدد محدور الحدو  الترسديبي لتكدوين الفدرات باتجدا  . ويقل سمك  باتجا  الشمال الغربي

وبسددمك (BH-4) يقددع فددي الببددر : األول, وللحددو  مركددزان للترسدديب, جنددوب غددرب  –شددمال شددرق 
(33.5m) , والثدداني فددي الببددر(BH-3) بسددمك (30.5m)  , بينمددا يقددل سددمك  باتجددا  الغددرب والجنددوب

 .الغربي
 Evaporiticبينت دراسة وتحليل السحنات الدقيقة إن تكوين الر  قدد ترسدب ادمن بيبدة المتبخدرات  -6

والبيبددة  Evaporiticوتكدوين الدددمام قدد ترسددب ادمن بيبددة المتبخدرات ,   Restrictedوالبيبدة المحددودة
-Platformوبيبدددة حافدددة الرصددديف  Open marineوبيبدددة البحدددر المفتدددوح  Restrictedالمحددددودة 
margin  , وتكوين الفرات قد ترسب امن بيبة المتبخدراتEvaporitic  والبيبدة المحددودةRestricted 

 .Platform interior امن الرصيف الداخليOpen marine  وبيبة البحر المفتوح 
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