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 Upper Jurassic – Cretaceous الكريتاسي  –الجوراسي األعلى 

الكريتاسي من الفترات الجيولوجية المهمة في العراق نظرا ألهمية وحداتها  –تعتبر فترة الجوراسي األعلى 

الطباقية من الناحية النفطية . ان معظم الدراسات الطباقية تتفق على تقسيم التاريخ الرسوبي للجوراسي 

تتصف وتتميز عن بعضها البعض بوجود  Major Cyclesاألعلى والكريتاسي الى اربع دورات رئيسة 

، وهذه الدورات الرئيسة تقسم بدورها الى دورات  Regional Unconformitiesوافقات اقليمية عدم ت

او عدم تواقفات ظاهرية  Local Unconformitiesتتميز بوجود عدم توافقات محلية   Subcyclesثانوية 

Apparent Unconformities . تدل على تذبذبات في مستوى سطح البحر 

   Upper Jurassic Cycle تأخرة الرئيسة الدورة الجوراسية الم .1

 تقسم الى دورتين ثانويتين هما :

a.  كمرجيان الثانوية  –دورة كالوفيCallovian – Kimmerdgian Subcycle  

 وهي تشمل تكوينات :نجمة وقطنية وناوكليكان وبارسرين .

b.  البيرسي الثانوية  –دورة التيثونيTithonian – Berriasian Subcycle   

 ترسبت خالل هذه الدورة تكوينات سلي وجياكارا ومكحول والكريمية . وقد

تميزت هذه الدورة بظهور نهوضات واسعة نسبيا تفصل األحواض عن بعضها البعض ، وتميز كل حوض 

حواض فإن هذه النهوضات واأل (Ditmar, 1971) رسوبي منها بنظام مختلف من الترسبات ، وحسب 

وتكونت نتيجة التأثيرات المتعاقبة للحركات الكمرية جنوب شرق  –مال غرب الرسوبية هي ذات امتداد ش

Kimmerian Orogeny اإليرانية-على مناطق الجيوسنكالين التركية التي حصلت في الجوراسي المتأخر. 

تميزت األحواض المنعزلة  (Callovian – Kimmerdgian Subcycle)في بداية الدورة الثانوية األولى 

بترسبات الغونية تبخرية خاصة عند اطراف الرصيف غير المستقر واحيانا في منطقة الجيوسنكالين بينما 

 تسود الرواسب الكلسية النيرتية منطقة الرصيف المستقر . 

قا ان تواجد متبخرات تكوين القطنية في وسط العراق قد يدل على ان الحوض الوسطي الذي تميز ساب

 بترسباته الجيرية قد عزل عن غيره بحروف مرتفعة وان المتبخرات كانت المرحلة النهائية .

تميزت بهدوء نسبي مما ادى  (Tithonian – Berriasian Subcycle)وفي بداية الدورة الثانوية الثانية 

 ية األولى ملحية في نفس اماكن الترسبات التبخرية في الدورة الثانوالى توضع ترسبات الغونية 

(Callovian – Kimmerdgian Subcycle)  وان حالة عدم اإلنتظام قد سادت األجزاء الشمالية والجنوبية

من الحوض لذلك فإن سحنات تكوين جياكارا العميقة توزعت على امتداد الحوض إال ان الترسبات الفتاتية 

 ت المصدر لهذه الترسبات .في الجنوب والجنوب الغربي تدل على وجود مناطق موجبة قارية كان
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نهر عمر( قد اثرت على توزيع  –ومع ذلك فإن المرتفعات )الحروف( المعروفة مثل مرتفع )المسيب 

 الرسوبيات وتمركزها في احواض ثانوية مثل األحواض التي ترسبت فيه اطيان تكوين الكريمية .

 Lower Cretaceous Cycleدورة الكريتاسي األسفل الرئيسة  .2

 لى دورتين ثانويتين هما :تقسم ا

a.  األبتي الثانوية  –دورة البيرسيBerriasian – Aptian Subcycle 

تشمل تكاوين الرطاوي والزبير وكاراكو وشعيبة ) قمجوقة األسفل( وسارمورد األسفل وبالمبو  

  ة .األسفل واليمام

b.  دورة األلبي الثانويةAlbian Subcycle  

 وجاوان ومودود )قمجوقة األعلى( وسارمورد األعلى .تشمل تكوينات نهر عمر والرم 

يعتبر نهاية اول ظهور للحوض الجيوسنكاليني الذي في بدايتها دورة الكريتاسي األسفل الرئيسة شهدت  

وقف الترسيبي الذي يفصل بين هاية الجوراسي . وان التية البانية للجبال التي بدأت في نللحركات األرض

يالحظ فقط في منطقة الرصيف القاري في حين بقي  دورة )األلبي( الثانويةوالثانوية ابتي(  –)البيرسي دورة

 الترسيب مستمرا في منطقة الحوض الجيوسنكاليني انتقاال من بيئة ترسيب جياكارا الى بيئة تكوين بالمبو .

تمثل ترسبات  المستقر وما يجاورها من مناطق الرصيف المستقر بترسباتامتازت مناطق الرصيف غير 

اتية تمثل تكاوين رطاوي وترسبات الغونية وترسبات فتترسيب قمجوقة وسارمورد  ثل بدايةنيرتية م

 والزبير 

 تكوين النجمة  .1

ضمن منطقة اإللتواءات  29 –في بئر نجمة  (Dunnington, 1953)وصف التكوين ألول مرة من قبل 

ويتألف من حجر جيري دقيق الحبيبات متبلور م ،  340المنخفضة وسمكه في المقطع النموذجي يبلغ 

يتداخل مع حجر جيري سرئي وسرئي كاذب ودولومايت متبلور خشن الحبيبات وطبقات من االنهايدرايت 

 وتتغير نسب هذه المكونات من مكان آلخر . 

رق شمال ش –للتكوين امتداد يشمل مساحات واسعة من نطاق وادي الرافدين وتزداد سماكته باتجاه شمل 

وباتجاه الجنوب ايضا بينما يختفي في األجزاء الشمالية الغربية من العراق ، وفي األجزاء الشمالية الشرقية 

 فتظهر مكافئات التكوين المتمثلة بتكاوين ناوكليكان وبارسرين .

ة الالغون ، الكميردجيان ، وانه ترسب في البيئة النيرتية المتداخلة مع بيئ -يعود عمر التكوين الى الباثونيان

 واهم المتحجرات فيه :
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Clypina jurassica, Kurnubia sp., Pfenderina sp., Haurania sp., H. amiji, H.deserta, 

Pseudocyclammina , Pholdomya sp.,  

 تكوين القطنية  .2

، وسمكه في  5 –في بئر عواصيل  (Dunnington, 1953)وصف التكوين ألول مرة من قبل 

انهايدرايت متطبق يتداخل مع سجيل جيري بني م ، ويتألف من  190المنطقة النموذجية يصل الى 

 اللون وسجيل قيري رقيق ، وطبقات من الحجر الجيري السرئي المتبلور .

ان هذا التكوين هو مكافئ في العمر لتكوين الهث في السعودية وقد يكون مكافئا ألجزاء من تكوين 

 في ايران . Surmahما سور

الحد السفلي للتكوين يكون متوافقا ومتداخال مع تكوين النجمة ، اما حده العلوي فيمثل سطح عدم توافق. 

الكمردجي األسفل( اعتمادا على العالقات  -ويعود عمر التكوين الى الجوراسي األعلى )الكالوفي األعلى

ية للتكوين تتمثل ببيئة الغونية شديدة الملوحة ، اي انه الطباقية مع تكوين النجمة ، وان البيئة الترسيب

 يمثل فترة انحسار بحري . واهم المتحجرات فيه :

Glomospira sp., Helisaccus dunningtoni, Miliolis, Textularids, Ostracods.  

 تكوين ناوكليكان .3

قرب قرية ناوكليكان في راوندوز   (Wetzel& Morton, 1950)وصف التكوين ألول مرة من قبل 

م ، ويتألف من حجر جيري سجيلي رقائقي في جزءه األسفل ، وحجر  14شمال العراق ، ويبلغ سمكه 

جيري دولومايتي ذو حبيبات دقيقة في وسط التكوين ، اما الجزء العلوي فيتكون من طبقات رقيقة 

 اللون . منالحجر الجيري ذو محتوى قيري عال يتداخل مع سجيل اسود

ومن دراسة المتحجرات وخاصة األمونايت وجد ان عمر التكوين هو األكسفوردي األعلى ، وانه 

 ترسب في بيئة حوضية سامة بطيئة التجلس ، واهم المستحاثات فيه هي :

Ataxioceras sp., Epipeltoceras sp., Neospidoceras sp. 

 تكوين بارسرين  .4

في المقطع النموذجي في وادي بارسرين قرب   (Wetzel, 1950)وصف التكوين ألول مرة من قبل   

راوندوز ، ويتألف من حجر جيري ، وحجر جيري دولومايتي ، قد تتداخل فيه درنات من الصوان كما ان 

 بعض طبقاته قد تكون مسحوقة او ملتوية بشدة وقد توجد فيها تداخالت من االنهايدرايت .

م في المناطق  60و 20م بينما يتراوح متوسط سمكه بين  17نموذجية يبلغ سمك التكوين في المنطقة ال

 األخرى . والحدود الطباقية له تكون متوافقة مع ما يعلوها وما يسفلها سواء في مكاشفها او تحت السطح . 
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عمر التكوين استنتج من العالقات الطباقية بانه كمردجي والبيئة الترسيبية له هي بيئة الغونية تبخرية 

وجود تداخالت األنهايدرايت والحجر الجيري السرئي ، وال تتميز اي انواع من المتحجرات في التكوين ل

 بسبب بيئته الترسيبية .


