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  Tithonian- Berriasian Subcycleالبيرسي الثانوية  –دورة التيثوني  -ب

 تكوين سلي  .1

يتواجد فقط في األجزاء الجنوبية الشرقية من الرصيف المستقر . وصف التكوين ألول مرة من قبل شتايفكي 

، في منكشفات المنطقة المثالية في السعودية ، حيث يغطي تكوين الهث ويبطن   1952سنة وبرامكمب 

تكوين اليمامة ، يتألف من حجر جيري فتاتي مع حجر جيري سرئي وحجر جيري متبلور يتداخل احيانا مع 

كوين سجيل رملي . الحدود السفلى للتكوين متوافقة بينما حده العلوي قد يكون سطح عدم توافق مع ت

 الفاالنجيني واهم المستحاثات الموجودة فيه : –الرطاوي ترسب التكوين في بيئة نيرتية وعمره هو التيثوني 

Pseudocyclammina aff. Lituus, Trocholina sp., Spirocyclina sp., Terebratula cf. 

santatae, Globolaria sp., Ammobaculites sp. 

 تكوين جياكارا  .2

، في التواء جياكارا المحدب جنوب العمادية في دهوك ، ويبلغ سمك  1950وصف من قبل ويتزل سنة 

م ، ويتالف من تطبق  300- 30م ويتراوح سمكه في المناطق األخرى بين  223التكوين في هذه المنطقة 

الي وصلصال م ثم يعلوه حجر جيري صلص 21رقيق من الحجر الجيري والسجيل الغني باألمونايت وتبلغ 

 . Open Seaيتداخل مع سجيل . بيئة ترسيب التكوين هي بيئة البحر المفتوح 

وتعتبر سحنات الكريمية ومكحول هي سحنات بيئة منعزلة من جياكارا  ، والمتحجرات الموجودة في هذا 

 التكوين هي : 

Tylostoma cf. depressa, Cyclammina sp., Berriasella sp. Neocomites sp. 

، وقدد حدد وهذه األجناس من األمونايت مهمة في تعيين الحد الفاصل بين الجوراسي األعلى والكريتاسي 

 بيرياسي . –عمر التكوين من المتحجرات بانه تيثوني اوسط 

 تكوين مكحول  .3

م  140ويبلغ سمكه  1 –، في المقطع النموذجي في البئر مكحول  1955نكتن سنة نعرف التكوين من قبل د

وحجر طيني متدلمت وحجر جيري سرئي  Argillaceous limestoneألف من حجر جيري طيني ويت

 كاذب وبعض العقد األنهايدرايتية باتجاه أسفل التكوين .

البيرسي( في العراق في منطقة السهل  –ترسب التكوين في بيئة نيرتية ويمثل سحنات محلية لفترة )التيثوني 

، وحدوده العليا والسفلى تكون متوافقة  Foot hill Zoneالرسوبي واألجزاء الغربية من منطقة اقدام الجبال 

 ، واهم المتحجرات فيه هي :
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Glomospira sp., Globochaete sp., Aptychus sp., Exothrix sp. , Ostracods, Miliolids, 

Textularids. 

 تكوين الكريمية .4

 610، اذ يبلغ سمكه  109 –في مقطعه النموذجي في البئر كركوك  J. McGinty, 1953وصف من قبل 

م ويتألف من تتابع لطبقات من الحجر الجيري الطيني ذي اللون الرصاصي الغامق بهيئة غير متطبقة مع 

بيرسي( واهم  –و )تيثوني حزم من الصلصال الرصاصي الفاتح في الجزء األعلى . وعمر التكوين ه

 المتحجرات المتواجدة فيه :

Cristellaria sp., Glomospira sp., Ostracods, Radiolaria. 

 دورة الكريتاسي األسفل الرسوبية  -2

  Berriasian –Aptian Subcycleابتي الثانوية  –دورة البيرسي  -أ

 تكوين الرطاوي  .1

ويبلغ سمكه في هذه البئر  1 –في المقطع النموذجي في بئر الرطاوي   1950وصف من قبل نصر سنة 

م ، ويتألف من سجيل اخضر غامق الى اسود اللون مع قليل من البايرايت متداخل في جزئه األسفل  210

مع حجر جيري فتاتي ذو لون بني غامق وحاوي على تراكيب سرئية كاذبة ، ويتدرج التكوين بدون انقطاع 

 الزبير .الى تكوين 

 واهم المتحجرات فيه هي : .وعمره يعودي الى األبتي بيئة ترسيب التكوين هي البيئة الساحلية الالغونية 

Cyclammina greigi, Pseudocyclammina cf. kelleri, Pseudocyclammina lituus, 

Choffatella decipiens, Trocholina alpine. 

 تكوين الزبير .2

في المقطع النموذجي في  1953، ثم وصفه نصر وهودسون سنة  1948وصف التكوين من قبل جونز سنة 

 م ويقسم الى عدة اجزاء  : 380، ويبلغ سمكه في المقطع النموذجي  24 –بئر الزبير 

 م . 95بسمك  )السلت( سجيل مع وحدتين من الرمال مع قليل من الغرين 

 م . 105والغرين بسمك ل رمال ذات حبيبات ناعمة من السجي 

  م . 70سجيل اسود مخضر مع قليل من الحجر الرملي بسمك 

  م . 50رمال ذات حبيبات ناعمة جدا مع طبقات من الغرين بسمك 

  م . 63سجيل اسود مخضر مع نطاق حجر رملي وحجر غريني بسمك 
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عرية الدرع العربي والمناطق يمثل التكوين بيئة مدية وقد تكون في بعض اجزاءها بيئة دلتاوية وهي ناتج ت

 السالبة من الرصيف القاري المستقر التي ارتفعت خالل الجوراسي األعلى .

ان الحدود العليا والسفلى للتكوين متدرجة ومتوافقة ما عدا في منطقة اقصى الغرب حيث يقع تكوين الرطبة 

 واهم المتحجرات فيه هي :   األبتي . –فوق  تكوين الزبير بشكل غير متوافق وعمره هو الهيتروفي 

Orbitolina cf. discoidea, Exogyra sp., Choffatella decipienes, Cristellaria spp. 

Guneolina sp.  

 تكوين كراكو  .3

م .  92في التواء جياكارا شمال العراق ويبلغ سمكه في المنطقة النموذج  1950وصف من قبل ويتزل سنة 

مع صلصال ورمال في اجزائه السفلى والعليا مع حجر جيري فتاتي يتألف من حجر جيري سرئي رملي 

م وتمثل صخوره بيئة الغونية  230 – 200عضوي في وسطه ، ويتراوح سمكه في بعض المناطق بين 

تتدرج الى بيئة ذات سحنات فتاتية قارية او تتداخل مع صخور ترسبت في بيئات عميقة . الحدود الطباقية 

غير واضحة في منطقة الفوالق الزاحفة حيث تكون الحدود السفلى له مقطوعة بسطح عدم توافق وفي 

 . اهم المتحجرات فيه :هيتروفي –وعمره هو البيرسي,توافقة المناطق األخرى تكون حدوده العليا والسفلى م

Pseudocyclammina lituus, Stylina subtulata, Galamophyllia sp., Terebratula cf. 

waaldensis, Pseudocyclammina cf. kelleri, Trocholina cf. elongate. Neocomites sp., 

Cylindrica, Choffatella decipienes. 

 ين اليمامة تكو .4

، في المنكشفات الصخرية في السعودية وادخلت التسمية الى  1952عرف من قبل شتايفكي وبرامكمب سنة 

م ، ويتألف من حجر جيري سرئي .  149حيث يبلغ سمكه  10 –العراق في نفس السنة في بئر الرطاوي 

ود عمره الى البيرسي الفاالنجي ، ويعحدود التكوين العلوية مع الرطاوي والسفلية مع تكوي سلي متوافقان 

 واهم المتحجرات فيه : 

    Pseudocyclammina lituus,  Globolaria sp., Ammobacllites sp., Dukhania sp., 

Kurnubia sp., Pseudochrysalidina conica. 

 تكوين الشعيبة )القمجوقة األسفل(  .5

ويبلغ  3 –في بئر الزبير ، في المقطع النموذجي  1958وصف التكوين ألول مرة من قبل اوين ونصر سنة 

م . ويتألف من حجر جيري سرئي حاوي على حبيبات رمل في األسفل يعلوه  78سمكه في هذا المقطع 

كوارتز ، ترسب حجر جيري ذو حبيبات ناعمة يتدرج الى حجر طباشيري تخلله احيانا طبقات حاوية على ال
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ابتي . واهم  –التكوين في بيئة نيرتية و حدوده السفلى والعليا متوافقة ويعود عمره الى الهيتروفي 

 المتحجرات التي وجدت في هذا التكوين هي :

Orbitolina cf. discoidea, Choffatella decipienes, Globigerina sp., Acicularia sp., 

Hensonella cylindrical, Hedbergella washitensis, Favusella washitensis, 

Globigerina kugleri, Orbitolina curdica.  

 تكوين السارمورد )الجزء األسفل( .6

في طية سورداش المحدبة قرب السليمانية ، سمكه في هذه المنطقة يبلغ  1950عرف من قبل ويتزل سنة 

ي مع تداخل من حجر جيري صلصالي نيريتي وبيئة م ، ويتألف من تتابع غير متميز من صلصال بن 455

 ترسيبه هي بيئة نيرتية الى بيئة مياه عميقة . 

ويعود عمر الجزء األسفل من   يتداخل تكوين السارمورد والبالمبو عادة وكذلك السارمورد والقمجوقة .

الى لعلوي منه بينما يعود عمر الجزء ا Hautrovian – Barremianبارمي  –التكوين الى الهيتروفي 

 اهم المتحجرات في هذا التكوين هي : ابتي ، –فاالنجي 

Hetraster ablangus, Hetraster coluni, Orbitolina cf. discoidea, Pseudocyclammina 

cf. kelleri, Choffatella decipienes. 

 تكوين بالمبو  .7

شرقي العراق ووصفه بلن واخرون في وادي سيروان  قرب حلبجة شمال  1950عرف من قبل ويتزل سنة 

على انه تكوين مستمر يبدأ منذ الفاالنجي ويستمر حتى التوروني مما يشير الى عدم وجود داع  1959سنة 

الى تقسيمه الى جزئين اعلى واسفل ، إذ انه يمثل وحدة صخرية متكاملة ال تقسم الى اجزاء تتطابق مع 

يبلغ السمك الكامل للتكوين . واستمر الترسيب فيه  ق من الحوضالدورات الرسوبية بل انه يمثل الجزء العمي

يتالف التكوين من طبقات من الحجر الجيري الصلصالي ذات لون فاتح حاوية على ، وم  2000حوالي 

 مستحاثات :

Globorotala, Radiolaria, Oligostegina, Globotruncana, Globigerina, Ammonite. 

رغم ان تكوين  دالئل انقطاع ترسيبي شيرانش يمثل سطح عدم توافق لوجودوحده العلوي مع تكوين ال

الشيرانش قد ترسب في بيئة بحرية عميقة مشابهة لبيئة تكوين بالمبو الذي ترسب في بيئة الجيوسنكالين 

) األلبي( اال ان عمر التكوين بكامله هو  –عمر الجزء األسفل من التكوين هو )البرياسي المتأخر العميق . 

 واهم المتحجرات المتواجدة فيه من األسفل الى األعلى :الكامباني(  –البرياسي االعلى 
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Crioceras plicatilis, C. rarcostatum, Globigerinella sp., Radiolaria, Hibolites sp., 

Phylloceras Tethys, pustulosa, Idohamites sp., Hibolites subformis, Hastigerinella 

subcretaca, Planulina. 

  Albian Subcycleدورة األلبي الثانوية  -ب

 تكوين نهر عمر  .1

ويبلغ سمكه  2 –في المقطع النموذجي في بئر نهر عمر  1948عرف التكوين من قبل كلين جونز سنة 

م ووصف على انه يتألف من سجيل اسود يتداخل مع رمال وحجر رملي ذو حبيبات ناعمة الى  189

 375-100جم حاوي على اللكنايت والعنبر )الكهرب األصفر( والبايرايت . يتراوح سمكه بين متوسطة الح

 م غرب العراق حتى الجنوب عند منطقة الحياد وحدود التكوين تكون متوافقة في الغالب .

 مدية مع ظروف البيئات الدلتاوية ، وان عمر ذات مياه ضحلة وبيئاتيمثل التكوين امتزاج لبيئات ارضية 

 التكوين هو األلبي واهم المتحجرات فيه هي :

Orbitolina cf. discoidea, O. concava, Trocholina altispira, T. cf intermedia, 

Haplophragmoides sp., Cythereis sp. 

 تكوين الرم  .2

قرب قرية تل الرم شمال  1 –في بئر عالن في المقطع النموذجي  1953وصف من قبل دننكتون سنة 

م ، ويتألف من صلصال غريني ذو لون رصاصي مخضر حاٍو  55غرب العراق ، حيث يبلغ سمكه هناك 

على البايرايت والغرين مع طبقات رقيقة من الحجر الرملي وعقد من الحجر الرملي وجيوب من 

تكوين نهر عمر . ال تتميز اية  األنهايدرايت . ترسب التكوين في بيئة مياه ضحلة تمثل امتدادا لبيئة

 متحجرات في التكوين .

 تكوين جاوان  .3

شمال غرب العراق قرب  2 –في المقطع النموذجي في بئر جاوان  1953وصف من قبل دننكتون سنة 

م ، وتتألف صخارية التكوين من صخور جيرية سرئية كاذبة وصخور  175منطقة القيارة حيث يبلغ سمكه 

ر دولومايتية صلصالية وحجر جيري متبلور وانهايدرايت ذو سماكة كبيرة نوعا ما جيرية صلصالية وصخو

م وحدوده الطباقية السفلى والعليا متوافقة ، وبيئة  200 – 50في بعض اآلبار . يتغير سمك التكوين من 

 : شبه الالغونية ، وعمر التكوين هو األلبي . اهم المستحاثات فيه هيترسيبه هي البيئة النيرتية 

   Orbitolina cf. discoidea, O. concava, Globiconcha altispira, Globigerina 

washitensis. Textularia sp., Nodozaria sp., Miliolids. 
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 تكوين المودود )قمجوقة األعلى( .4

، يقع المقطع النموذجي  1958وعدل من قبل سيكدن سنة  1940وصف التكوين من قبل هنسن سنة 

، اذ تتكون صخوره من حجر جيري ذو لون في منطقة المودود في قطر 1 –للتكوين في بئر الدخان 

رصاصي فاتح عالي المسامية ما عدا جزءه األسفل الذي يشكل عدة امتار من صلصال وحجر جيري 

م ويمثل بيئة  250 – 50يتدرج الى غرين بسبب وجود فتاتيات جيرية ناعمة . يتراوح سمكه بين  صلصالي

بحرية نيرتية ضحلة ، وحد التكوين األسفل متدرج ومتوافق بينما حده األعلى يتميز بسطح عدم توافق ، 

مع تكوين بالمبو المستقر ويتدرج جانبيا ليتداخل  ويشمل التكوين مناطق الرصيف المستقر والرصيف غير

 واهم المتحجرات فيه هي : ويعود عمره الى األلبي ،المترسب في بيئة بحرية عميقة ،

Iraqia simplex, Beggia sp., Trocholina sp., Praealveolina sp., Rabanitina 

basraensis, Cuneolina sp., Orbitolina concava qatarica 

 تكوين السارمورد )الجزء األعلى( .5

في طية سورداش المحدبة قرب السليمانية شمال شرق العراق ن ويتألف  1950من قبل ويتزل سنة  وصف

 من صلصال مزرق الى بني مع تداخل حجر جيري صلصالي نيرتي . 

ان الجزء الذي سمي بالسارمورد األعلى وما يقابله في البيئة العميقة من تكوين بالمبو والذي ترسب في 

ت دورة األلبيان الثانوية في المناطق التي يكون فيها الترسيب مستمرا ، وان بيئة عصر األلبيان يصنف تح

 الترسيب هي بيئة نيرتية ، وان المتحجرات قليلة نسبيا واهمها :

  Orbitolina cf. discoidea, Cuneolina pavonia, Permocalculus sp., Orbitolina sp. 


