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  غربي العراقفي جنوب  تكوین محیورالطباقیة الصخریة ل
  2عبد العزیز محمود الحمداني،  1عمار جماد محمد الطائي

    ، جامعة تكریت ، تكریت ، العراق كلیة العلوم،  قسم علوم االرض التطبیقیة 1

  العراق،  الموصل،  جامعة الموصل ، كلیة العلوم،  علوم االرضقسم  2
  الملخص

) فـي الوسـط ;KH5/4  MTh-1; KH5/9 ; Qu-2فـي اربعـة مقـاطع تحـت سـطحیة مختـارة ( (البـاثوني)محیـور تكـوین اظهـرت الدراسـة الطباقیـة ل
بصـورة غیـر متوافقـة فـوق تكـوین عـامج، فـي حـین (KH5/4; KH5/9) الغربـي مـن العـراق، أن تتابعـات التكـوین تـتجلس فـي بئـري الصـحراء الغربیـة 

 ;Qu-2) ). اما تتابعات التكـوین فـي بئـري وسـط العـراق KH5/9) ونجمة في بئر(KH5/4یعلوها وبصورة غیر متوافقة ایضًا تكویني رطبة في بئر(

MTh-1)تكـوین محیـور فـي بئـر  تتابعـاتلتكوین ساركلو المكافئ. وتبین أن  فأنها مقتصرة على عدة امتدادات كاربوناتیة متالسنة مع التتابعات العلیا
)KH5/4) م)، في حین أنهـا تقتصـر فـي بئـر (30م) ذات تالسنات رملیة نحیفة تعلوها وحدة رملیة ( 50) تتألف من وحدة كاربوناتیةKH5/9 علـى (

) فأنهــا ممثلــة بخمســة امتــدادات MTh-1ابعــات التكــوین فــي مقطــع (تت م) المتضــمنة لرقــائق وعدســات رملیــة متالســنة. امــا22الصــخور الكاربوناتیــة (
. وعلیـــه، فقــد اتضـــح أن صـــخریة Qu-2)كاربوناتیــة متالســـنة مـــع تكــوین ســـاركلو البالجیـــة وثالثــة امتـــدادات متالســـنة مــع نفـــس التكـــوین فــي مقطـــع (

عـات الكاربوناتیـة السـاحلیة الضـحلة المكافئـة لجیریـات تكـوین سـاركلو تتابعات تكوین محیور ماهي اال انعكاس للتالسنات السحنیة الجانبیة مـابین التتاب
بیـة الغربیـة مـن البالجیة السائدة في شمال شرقي العراق وشـماله والسـحنات الرملیـة الدلتاویـة المكونـة للتتابعـات العلیـا لتكـوین محیـور فـي االجـزاء الجنو 

 ي.العراق، حیث التتاخم مع االمتدادت الشمالیة للدرع العرب

  :المقدمة
ســـــحنیًا وعمریـــــًا مكافئـــــًا  Bathonian)( تعـــــد تتابعـــــات تكـــــوین محیـــــور

، [3;5]. وتكـــوین ســـاركلمـــن للتتابعـــات العلیـــا   التتابعـــاتتقـــع وعمومـــًا
 [3] قالعــرامــن  الجنوبیــة الغربیــة االجــزاء تكــوین فــيهــذا الالمنســوبة ل

تكــــــوین ال لوصــــــف تتابعــــــات فیهــــــا اربعــــــة مقــــــاطع بئریــــــةاختیــــــر حیــــــث 
فــي اقصــى الجنــوب الغربــي ) KH 5/4(قــع المقطــع االول ی ونمــذجتها.

الممتـد الــى الشـرق مــن ) زیمــيهُ ( واديلمنطقـة الدراسـة الحالیــة، وضـمن 
قلـــیًال  )KH5/9(، فـــي حــین یقــع المقطـــع الثــاني)-5(بلــوك  وادي رطبــة

وازي المـــ عـــامج وادي الـــى الشـــمال الشـــرقي مـــن المقطـــع االول وضـــمن
ـــة الشـــمالیة لطریـــقل ـــة  لحاف ـــى بعـــد -(رطب  (70) رمـــادي)، وتحدیـــدًا عل

فأنـه  MTh-1) . امـا المقطـع الثالـث (الرطبـة كیلـومترًا الـى شـرق مدینـة
یقـــع الـــى الشـــمال الشـــرقي مـــن المقطعـــین الســـابقین وبـــالقرب مـــن بحیـــرة 

فــــي اقصــــى الشــــمال  Qu-2)الثرثــــار، فــــي حــــین یقــــع المقطــــع الرابــــع (
  (MTh-1ع طامقـالشرقي لمنطقـة الدراسـة الحالیـة. وبـالرغم مـن وقـوع 

KH5/4; (KH5/9; ضـمن لتكتونیـة العـراق، 6]  [، وطبقـًا لتقسـیمات
) KH5/4; KH5/9فـأن مقطعـي ( )Stable shelfالمسـتقر(الرصـیف 

یقـــع ضـــمن  )(MTh-1) ومقطـــع جزیـــرة –رطبـــة (نطـــاق یقعـــان ضـــمن 
علـــى الرصــــیف غیــــر  Qu-2)نطـــاق الســــلمان، فــــي حـــین یقــــع مقطــــع (

. 1)–(الشـكلوضـمن نطـاق اقـدام الـتالل ) Unstable shelf(المسـتقر 
  

  
  مواقع المقاطع المختارة.تبین ، [6] خارطة العراق التكتونیة عن1:  الشكل 
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الصـــحراء فـــي  المقـــاطع المنكشـــفةتكـــوین محیـــور فـــي  ســـمكنحصـــر یو 
امـــا ســـمكه فـــي المقـــاطع تحــــت  .] [8 ) متـــراً 96-100( الغربیـــة مـــابین

 [11متـرًا  20 – 141)السطحیة في وسط العـراق فأنـه ینحصـر مـابین (
المتعلقــة بتتابعــات تكــوین معظــم الدراســات نظــرًا لألقتصــار  ] ; 10 ;7
ــــــــــــــــور  الحیاتیــــــــــــــــةى الجوانــــــــــــــــب الطبقیــــــــــــــــة علــــــــــــــــ ] [3;11;5;7 محی

)Biostratgraphy فقـد أتـت الدراسـة الحالیـة لتكملـة جوانبهـا الطبقیــة ،(
) مــــن جهــــة، ولتســــلیط الضــــوء علــــى Lithostratgraphyالصــــخریة (

طبیعــة ســطحي تماســها ومتابعــة االمتــدادات الجانبیــة لســحناتها وطبیعــة 
  تالسناتها مع تتابعات تكوین ساركلو من جهة اخرى. 

ـــال لهـــذا التكـــوین فـــي الصـــحراء  3] [ یعـــد اول مـــن اختـــار المقطـــع المث
لتكـوین تتابعـات ا [3]الغربیة، وتحدیـدًا الـى غـرب منطقـة الرطبـة. وقسـم 

) تتـألف تـرم 13ن الوحـدة السـفلى (أعلى وحدتیین: سفلى وعلیـا. وذكـر 
مـــن تعاقـــب طبقـــات رملیـــة وجیریــــة ســـرئیة تتـــدرج عمودیـــًا الـــى الحجــــر 

ــــات ــــي بالفتاتی ــــي الغن ــــري الســــرئي الرمل ــــي والحجــــر الجی العضــــویة  الرمل
) فأنهـا تتـألف تـرم (35 أمـا الوحـدة العلیـا المرجان والمسرجیات.حطام ك

تعاقــــب الحجــــر الجیــــري والحجــــر الجیــــري المــــارلي الجیــــدة التطبــــق  مــــن
 , .Rhynchonella spp)( الغنیـــة بمحتواهـــا الحیـــاتي المجهـــري

Terebratula sp..( فحـــصاعتمــدت الدراســـة الحالیـــة علــى نتـــائج ال 
ــــ البتروغرافـــي منســـوبة لتتابعـــات تكـــوین  رقیقـــةصـــخریة ) شـــریحة 150(ل

مــن شـــركة المســح الجیولـــوجي  شـــریحة118) محیــور. فقــد اســـتعیرت (
ي بئــر خاصــة بــالتكوین فــي  شــریحة )28(و ) 90بواقــع (والتعــدین وذلــك 

)KH 5/4) و (KH 5/9() شـریحة  11)، علـى التـوالي. كمـا اسـتعیرت

) شــریحة خاصــة بــالتكوین 4و( 7)مــن شــركة نفــط الشــمال وذلــك بواقــع (
ویعــــزى تبــــاین عــــدد  .، علــــى التــــواليQu-2)و ( MTh-1)فــــي بئــــري (

الشرائح في المقـاطع االربعـة الـى التبـاین الكبیـر فـي سـمك التكـوین، مـن 
  جهة والى ما حدد استعارتها من الشركتین من جهة اخرى. 

  :البتروغرافیة
تعـــد البتروغرافیـــة احـــدى المتطلبـــات االساســـیة فـــي بنـــاء الطباقیـــة ورســـم 

 الكاربوناتیـة فـي مقطـعالسـفلى  الوحـدة تتصـفمعالم امتداداتها السحنیة. 
)(KH5/4  الفـــورامنفیرا القاعیـــة مجهریـــًا بمحتواهـــا العـــالي مـــن اصـــداف

 ,Textularia, Miliolid ,Trocholina,Valvulina( وحطامهـا
Bolivina, Haurania SP.   ,Gaudryina, Sp., 

Nodosaria(  اللوحــة)1, A حیــث تتبــاین نســب وجودهــا وتتنــاقص ،(
ــا للوحــدة. و تواردهــا بأتجــاه  تمیــز التتابعــات الســفلى لهــذه تالتتابعــات العلی

ـــــــى بأحتوائهـــــــا  الوحـــــــدة ـــــــة المرجانالهیاكـــــــل عل  ذات )Scleractinia(ی
وحطـــام مـــن اصـــداف  القلیـــل، و  B ,1)(اللوحـــة السداســـیة  شـــكالاال

، فـي حـین تحتـوي تتابعاتهـا شـوكیات الجلـدو القـدم  اتاالوستراكودا ورأسـی
. ومـن جانـب اخـر، لبنیـة اللـونا والبرازیـة الطینیـة الـدمالق الوسطى علـى

تتـــداخل مـــع تتابعاتهـــا العلیـــا طبقـــة رملیـــة ارینایتیـــة (متـــر واحـــد) مصـــفرة 
والســمنتة وتكــوین ســطوح الــذوبان االذابــة وتعــد  ذات ارضــیة كاربوناتیــة.

 وتشــكیل المعــادن الموضــعیة النشــأة دلمتــة والدیدلمتــةوالتشــكل الجدیــد وال
المــؤثرة العملیـات التحویریــة  أبــرزمــن  والكلوكونایـت) دیــةكاسـید الحدیألا(

    هذه الوحدة الكاربوناتیة.في تتابعات 

  

  
 (179) في العمقMiliolids( مقطع لصدفة )KH5/4() :A: بعض المكونات البتروغرافیة للوحدة السفلى (الكاربوناتیة) في مقطع (1-اللوحة

  متر).169 في العمق ( )Scleractinia( العائد الى رتبة   (Scleractinia) ) مقطع مستعرض لمرجانBمتر)، (

فأنهـــا تــــتألف  )KH5/4امـــا تتابعـــات الوحـــدة العلیـــا الرملیـــة فـــي مقطـــع (
اساســًا مــن حبیبــات المــرو الخشــنة والناعمــة، حیــث تــزداد نســبها بأتجــاه 

مــــن المكونــــات الكلیــــة. كمــــا  %) 90-70%(االعلــــى لتبلــــغ حــــوالي 
ـــل مـــن حبیبـــات الفلدســـبار والقطـــع الصـــخریة  تتضـــمن هـــذه الوحـــدة القلی

مثـــل الزركـــون والروتایـــل والتورمـــالین  الثقیلـــة المعـــادنالخارجیـــة وبعـــض 
ــــعلكارنیــــت، فضــــًال عــــن تــــوارد وا ــــة اال بق كاســــید الحدیدیــــة الحمــــر والبنی

). B ,2و   A ,2الممزوجـة عـادة مـع الحشـوة الطینیـة (اللوحتـانالداكنـة 
بموازة اسـطح التطبـق عاكسـة الوحدة معظم عینات هذه مكونات وتترتب 

العملیــات التحویریــة ابــرز امــا  .بــذلك تــأثیرات التیــارات واالمــواج المائیــة
االنضــغاط واالذابــة  الرملیــة فهــيتتابعــات هــذه الوحــدة شخصــة ضــمن الم

. ونظرًا للهیئـة االسـفینیة لهـذه الوحـدات والسمنتةوأعادة التبلور واالحالل 
الرملیـة، أي تسـمكها فــي مقـاطع اقصـى الجنــوب الغربـي المتأخمـة للــدرع 

مـن العربي وتنحفها ثم اختفائها فـي المقـاطع الشـمالیة والشـمالیة الشـرقیة 
جهــة، وخصائصـــها البتروغرافیـــة والنســـیجیة والســـحنیة مـــن جهـــة اخـــرى، 

) ربما تعد هي البیئة المرسـبة لهـذه Tidal deltaفأن بیئة الدلتا المدیة (
  الوحدات الرملیة.
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) G) والكارنیت (Zالزركون ( معدني االرینایتي الحاوي على) رمال الكوارتز KH5/4():Aبعض مكونات الوحدة الرملیة في مقطع (: 2-اللوحة

  متر). 160 ) معدن البالجیوكلیز، ( العمقBمتر). ( 186(العمق 
  

 مقطــعالكاربوناتیــة المؤلفــة لعمــوم  فیمــا یتعلــق ببتروغرافیــة التتابعــات امــا
)KH5/9 بمحتواهــــــا العــــــالي مــــــن اصــــــدافعمومــــــًا تتصــــــف )، فأنهــــــا 

 ) Textularia , Trocholina , Nodosaria( الفـورامنفیرا القاعیـة
عــن المكونــات المنــوه وتتمیــز تتابعاتهــا الســفلى، فضــًال A ,3). (اللوحــة

ـــــلال اعـــــاله، بوجـــــود ـــــب البطنقـــــدمیات وحطـــــام  اصـــــداف مـــــن قلی الطحال
الوســـطى بوجـــود  هـــاتتابعاتالقــدم، و محاریـــات رأســـیات و  الكلســیة الخضـــر

ــدمالق وتتابعاتهــا  )A ,4و B ,3(اللوحتــان  لبنیــةا والبرازیــة الطینیــة ال
السـیما بـالقرب مـن ، الفتاتـات الصـخریة الداخلیـة والخارجیـة العلیا بوجـود

 عمومـاً  المقطـعالتكوین في هـذا تتابعات تصف . وتسطح تماسها العلوي

السـفلى وتناقصـها التـدریجي بأتجـاه ائهـا اجز بمحتواها الحبیبي العالي فـي 
عمــــوم فــــي العشــــوائي  هــــاترتیب، فضــــًال عــــن العلیــــااجزاءهــــا الوســــطى و 

ـــــو .تتابعـــــاتال  المعـــــادن الموضـــــعیة النشـــــأة تتابعـــــات مـــــنال هـــــذه والتخل
 االرضــــــیة المكرایتیــــــةالمالئــــــة لمســــــامات  الداكنــــــة األكاســــــید الحدیدیــــــةك
 رضـــیةالاتلــك  ضـــمنحبیبـــات الكــوارتز المبعثــرة و  االصــداف حجیــراتول
فـي بعـض  البتیومینیة ، فضًال عن توارد بعضًا من البقع  B ,4)لوحة(ال

مــــن اهــــم العملیــــات والتشــــكل الجدیــــد  االذابــــةو  الدلمتــــةتعــــد و  .ســــحناتها
وجـود ثـانوي ، فضـًال عـن هـذا المقطـع فـي تتابعـاتالمشخصـة التحویریة 

.االنضــــــــــــــــــــــــغاطیــــــــــــــــــــــــد و عملیتــــــــــــــــــــــــي التشــــــــــــــــــــــــكل الجد لتــــــــــــــــــــــــأثیرات
  

  
) Bمتر). ( 15العمق( )،Textularia( اصداف )KH5/9(:)Aبعض المكونات البتروغرافیة للتتابعات الكاربوناتیة في مقطع (: 3-اللوحة

  السفلى للتكوین. متر)  ضمن التتابعات 20الدمالق الطینیة البنیة،(العمق
  

  
) حبیبات الكوراتز Bمتر) ( 21البرازیة،(العمق ) الدمالقA:(KH5/9)مكونات التتابعات السفلى لتكوین محیور في بئر(: بعض 4-اللوحة

  متر). 22الناعمة، (العمق 
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  :الطباقیة
 ،AP7)(تكـــــوین محیـــــور ضـــــمن تتـــــابع الصـــــفیح العربـــــي الضـــــخم قـــــعی
 .) Late Toarcian -) Early Tithonian Megasequenceيأ

ین ثـانویین وهمــا: یتتــابعیین رسـوب الـى) (AP7التتــابع الكبیـر وینقسـم هـذا
الـــذي یضـــم تكـــویني ) Middle Jurassicالجوراســـي االوســـط ( تتـــابع

) الــذي یتضــمن تكوینــات Late Jurassic( تتــابعر و ســاركلو ومحیــو 
   .] [7 نوكلیكان وبارسریانجمة وقطنیة وصكار ون

  سطحي تماس التكوین:طبیعة 
ــــًا واســــعًا فــــي  تظهــــر الدراســــات المتعلقــــة بتتابعــــات تكــــوین محیــــور تباین

الـى أن سـطح التمـاس [ 4 ] وصـف طبیعـة سـطحي تماسـه. فقـد اشـار 
حیور مع تكوین عامج فـي المقطـع المثـال یعـد م السفلي لمكاشف تكوین

ـــــــــة للتكـــــــــوین فـــــــــي  ـــــــــة الحیاتی ـــــــــائج الطباقی ـــــــــد نت . وتؤی ـــــــــًا ســـــــــطحًا توافقی
ــــــ ) هــــــذه الطبیعــــــة التوافقیــــــة لهــــــذا الســــــطح KH5/9) و(KH5/4ري(بئ

 فقد وصفوا طبیعة سطح التمـاس السـفلي للتكـوین 1;8 ] [. اما [9;10]
اعتمادًا علـى التبـاین فـي الطبیعـة الصـخریة  في منطقة الصحراء الغربیة

. وهـذا الالتوافقیـةبالصـفة  الحیاتیة المشخصة على جـانبي الحـد والحشود
أن سـطح التمـاس السـفلي لتكـوین محیـور مــع مــن ]  8 [ مـا أكـده ایضـاً 
عـــد ســـطحًا تكـــوین عـــامج  ُ وجـــود طبقـــة مـــن المـــدملكات ل وذلـــك التوافقیـــاً ی

  .ةدولومایتیاحیانًا رمال بسمنتة القاعدیة او 
 بئـــريالســحنیة الحالیــة لتتابعــات الدراســة البتروغرافیــة معطیــات  تطــابقت
)KH5/4)و (KH5/9(  الالتوافقیــة مــا بـــین مــع االراء القائلــة بالطبیعـــة

ــًا الیالحــظ اذ محیــور. و تكــویني عــامج  والحیــاتي الصــخري تبــاین مجهری
الســـحنة الرملیـــة حیـــث  بینهمـــا، علـــى جـــانبي الســـطح الفاصـــلالواضـــح 

فــي  عــامج المكونــات الحیاتیــة المختتمــة لتكــوینمــن  خالیــةال الدولومایتیــة

ــالو االســفل  لفــورامنفیرا القاعیــة والفتاتــات أصــداف اب ةغنیــال ةســحنة الجیری
 ُ   .  A ,5)لوحة ستهلة لتكوین محیور(الالعضویة والصخریة الم

ــــوي لتكــــوین محیــــور فقــــد وصــــف  ــــق بســــطح التمــــاس العل امــــا فیمــــا یتعل
 تكــرر. و 3] [فــي المقطــع المثــال مــع تكــوین رطبــة الالتوافقیــةبالطبیعــة 

 5 [4; الغربیـة المنطقـةا الوصف الالتوافقي في مكاشف التكوین فـي هذ
یبقـــــى الوصـــــف و  .] 9 [ )KH5/4بئـــــر(تتابعاتـــــه فـــــي فـــــي وكـــــذلك ، ]

ـــدما یتغیـــر  ـــى عن ـــور حت ـــوي لتكـــوین محی ـــوافقي لســـطح التمـــاس العل الالت
التكــوین المــتجلس فــوق تكــوین محیــور فــي بعــض المنــاطق الــى تكــوین 

فــي منــاطق اخــرى  )Saggarصــكار(ین او الــى تكــو  1] 2;8 ; [نجمــة
[7] 

ــ نتائجهــا مــع معطیــات الدراســات الســابقة  ةتشــیر الدراســة الحالیــة ومقارن
الـــى أن التتابعـــات المتجلســـة بصـــورة غیـــر متوافقـــة فـــوق تكـــوین محیـــور 

فـــــــي  تكــــــوین رطبــــــةو ) KH5/9تكــــــوین نجمــــــة فــــــي بئــــــر( تعــــــود الــــــى
عــدم التوافــق دالئــل ). وقــد افــرزت هــذه النتــائج الكثیــر مــن KH5/4بئــر(

فـــــــي محیـــــــور ونجمـــــــة  تكـــــــویني فـــــــي ترســـــــبات الحـــــــد الفاصـــــــل مـــــــابین
 حبیبـــــــات معـــــــدن الكلوكونایـــــــت والفتاتـــــــات، اذ تتـــــــوارد )KH5/9بئـــــــر(

أالكاسـید الحدیدیـة بقـع الصخریة الخارجیة والفتاتات العضـویة المقرونـة ب
 ,5لوحــة (ال مختتمــة لتكــوین محیــورضــمن التتابعــات ال الحمــر الداكنــة

B في هـذا الحـد مابین تكویني محیور ورطبة ). اما مظاهر عدم التوافق
مـن سـحنات الحجـر  الحـاد) فأنها ممثلة باالنتقال السحني KH5/4بئر(ل

لتكــوین محیــور الــى ســحنات  ةالحیــاتي المختتمــى الجیــري الغنــي بــالمحتو 
). ونظــرًا ألقتصــار  6-وحــةلل(ا لتكــوین رطبــة ةالحجــر الرملــي المســتهل

) علـــــى Qu-2و ( (MTh-1)تتابعـــــات تكـــــوین محیـــــور فـــــي مقطعـــــي 
االمتدادات المتالسنة تـدریجیًا مـع تتابعـات تكـوین سـاركلو البالجیـة، فـال 
.موجـــب للحـــدیث عـــن طبیعـــة اســــطح التمـــاس الســـفلى او العلیـــا فیهمــــا

  

  
 عن تكوین عامج في بئر ضمن السحنة المختتمة الفاصلة  لتكوین محیور) حبیبات المرو الناعمة وبلورات الدولومایت :(A 5-اللوحة

)(KH5/4العمق) ،( متر). 221Bوالكوارتز( (االسهم) وكونایت) حبیبات معدن الكلQ) وبقع االكاسید الحدیدیة (I ضمن السحنة المختتمة (
  متر). 3)، (العمقKH5/9في بئر (نجمة  الفاصلة لتكوین محیور عن تكوین
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  متر). 135 )،( العمقKH5/4بئر( في والمتجلسة فوق تكوین محیورسحنة الكوارتز االریناتي المستهلة لتكوین رطبة تظهر :  6-اللوحة

  
  :طباقیة تكوین محیور في المقاطع المختارة

نظرًا لما تتصف تتابعات تكوین محیور فـي المقـاطع المختـارة مـن تبـاین 
ً ضــــمن المقطــــع الواحــــد ام فیمــــا بــــین  صــــخري وســــحني كبیــــرین، ســــواء
المقـــــاطع االربعـــــة، فـــــأن العـــــرض التـــــالي یســـــتعرض طباقیـــــة وصـــــخریة 
ً مـــن المقـــاطع الســـاحلیة الفتاتیـــة فـــي  التكـــوین فـــي المقـــاطع وذلـــك ابتـــداء

ً بالمقــــاطع الكاربوناتیــــة الضـــــحلة الجنــــوب الغربــــي مــــن ا لعـــــراق وانتهــــاء
  المتالسنة مع تتابعات تكوین ساركلو البالجیة في وسطه الشمالي. 

  ):KH5/4(مقطع  1.
 ،) متــراً 80(مقطــع حــواليتكــوین محیــور فــي هــذا التتابعــات یبلــغ ســمك 

الرملـي والحجـر الرملـي الجیـري المتنـاوب مـع الحجـر  الحجربـبدأ حیث ت
الحجـــر الجیـــري تعاقبـــات مؤلفـــة مـــن الـــى  عمودیـــاً  تتغیـــرو  ،الـــدولومایتي

 علـى التغـایرات الصـخریة واعتماداً  .والحجر الرملي الدولومایتي والحجر
علــــى وحــــدتین تنقســــم تتابعــــات التكــــوین فــــي هــــذا المقطــــع الحــــادة، فــــأن 

ــــة وهمــــا متمیــــزتین،طبقیتــــین  ــــاوالو  الوحــــدة الســــفلى الكاربوناتی  حــــدة العلی
    .)2-ل شكال(الرملیة 

، حیـث 50حـوالي (الوحـدة السـفلى الكاربوناتیـة یبلغ سمك تتابعات  ) متـرًا
 تتابعـــــات تكـــــوین عـــــامج بصـــــورة غیـــــر متوافقـــــةو  فـــــي االســـــفلتحـــــدها 

تتـألف مـن تعاقـب طبقـات الحجـر الوحـدة عمومـًا . و الكاربوناتیة المتدلمتة
وتتخللهـا طبقـات خضـر لمااحیانـًا المصـفر و  يالبنـ متـر) 19 ي (الجیـر 

الحجـر الجیـري امتـار مـن ) 8( تبعهـاتو  ،متـر) مصـفره 5 جیریـة مارلیـة(
الرمـادي الـداكن ذي اللـون متر)  1 – 0.5(النحیف التطبق الدولومایتي 

، طبقــات الحجــر الــدولومایتي المصــفرمتــرًا مـن 18) ثــم ( احیانــاً  الفـاتحو 
. والرمادي   .طبقةجیریة رملیة  بسمك مترین الوحدة تخللتو  احیانًا

، 30(مــن فــي هــذا المقطــع فأنهـــا مؤلفــة العلیــا الرملیـــة الوحــدة امــا ) متـــرًا
ه و المصــفر والبنیــة  ةالبنیــ ةالرملیــ ) متــرًا مــن التعاقبــات25وذلــك بواقــع (

) امتار مختتمة للوحـدة (وللتكـوین) مؤلفـة مـن الحجـر الجیـري الرملـي 5(
، وتــتجلس تتابعـات تكــوین رطبــة، وبصـورة غیــر متوافقــة .الرمـادي الفــاتح

علــى تتابعــات تكــوین محیــور، حیــث تســتهل، أي تتابعــات تكــوین رطبــة 
حبیبـات  ، السـیماالصـخریة الخارجیـةالفتاتـات ب ةغنیـیـة رملجیریة  بطبقة

ــــة الكاربوناتیــــة، فضــــًال عــــن قطــــع الالكــــوارتز و  الفتاتــــات الداخلیــــة الطینی
    حبیبات معدن الكلوكونایت.و 

  

  
  .)KH5/4(: العمود الطباقي لتتابعات تكوین محیور في بئر2-الشكل
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  ):KH5/9(مقطع  .2
.20( حــواليفــي هــذا المقطــع  یبلــغ ســمك تتابعــات تكــوین محیــور  ) متــرًا

ة مخضـــرة جیـــدة التطبـــق جیریـــطبقـــات  مـــن تعاقـــبوهـــي عمومـــًا مؤلفـــة 
ــــر) وطبقــــات 1( ة رمادیــــة ســــمك الواحــــدة التتجــــاوز المتــــر دولومایتیــــمت

دة تنحصـــر ســـمك الواحـــدة منهـــا مـــابین صـــل ةدولومایتیـــوطبقـــات جیریـــة 

البنـي واحیانـًا الـى الرمادي الغامق متر وذات الوان تتباین من  )1.5-1(
خــرى وا ةمصــفر  اءبیضــ ةمارلیــ ةطبقــات جیریــ معهمــا تتــداخل. و االصــفر

 فـــي هـــذا المقطـــع تتابعـــات التكـــوینة. وتعلـــو فاتحـــ ةرمادیـــ ة رملیـــةجیریـــ
تابعـة لتكـوین نجمـة  (Basal conglomerate) كات قاعدیةمدمل طبقة

  ).3-(الشكل
  

  
  .)KH5/9(:العمود الطباقي لتتابعات تكوین محیور في بئر3-الشكل

.
  :MTh-1)مقطع ملح ثرثار( 3

ـــــور فـــــي هـــــذا المقطـــــع خمســـــة امتـــــدادات  ـــــل تتابعـــــات تكـــــوین محی تتمث
جیریات تكوین سـاركلو البالجیـة.  كاربوناتیة ساحلیة ضحلة متالسنة مع

مـابین وتتصف صخریة هذه االلسنة، والتي ینحصر سـمك الواحـدة منهـا 
فــــي القاعیــــة  فــــورامنفیراال أصــــداف العــــالي مــــن متــــر، بــــالمحتوى) (2-1

  ).  4 –الواطئ في بعضها االخر( الشكل و بعضها 
  

  
  ).MTh-1 العمود الطباقي لتتابعات تكوین محیور المتالسنة مع تكوین ساركلو في بئر ( :4-الشكل

  

  ):Qu-2. مقطع كویر ( 4
یتمثـــل تكـــوین محیـــور فــــي هـــذا المقطـــع بــــثالث امتـــدادات (یبلـــغ ســــمك 

(   تتابعـات كاربوناتیة ساحلیة ضحلة متالسنة مـع الواحدة منها مترًا واحدًا

وتتصـــف بعـــض هـــذه االلســـنة  لتكـــوین ســـاركلو البالجیـــة.العلیـــا  الوحـــدة
وبعضــها االخــر غنیــة الفــورامنفیرا القاعیــة اصــداف مــن العــالي بمحتواهــا 

  -5).(الشكلبحبیبات الكوارتز
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  ). Qu-2 : العمود الطباقي لتتابعات تكوین محیور المتالسنة مع تكوین ساركلو في بئر(5-الشكل 
  

  المضاهاة الطباقیة:
ــد الســطح العلــوي ألخــر طبقــة كاربوناتیــة  نظــرًا للتماثــل الســحني، فقــد اعُ
فـــــي تتابعـــــات تكـــــوین محیـــــور فـــــي المقـــــاطع المختـــــارة ســـــطحًا مرجعیـــــًا 

)(Marker bed  معتمـــــــدًا لرســـــــم مخطـــــــط المضـــــــاهاة الطباقیـــــــة
الترسبات الرملیة الدلتاویـة المكونـة لعمـوم ). فوجد أن  6-للتكوین(الشكل
) الجنــوبي الغربــي تختفــي (KH5/4متــر) فــي مقطــع  30الوحــدة العلیــا (

تمامـًا فــي المقــاطع الثالثـة االخــرى. ومــا الوحـدة الرملیــة الوحیــدة الظــاهرة 
) اال (KH5/9ضـــمن التتابعـــات الكاربوناتیـــة للمقطـــع المتـــاخم الشـــمالي 

ین الـــرملیتین المتالســــنتین مـــع تتابعــــات لســـان ممتـــد مــــن احـــدى الوحــــدت

). امــا تتابعــات الوحــدة (KH5/4الوحــدة الســفلى الكاربوناتیــة فــي مقطــع 
) فأنهــا وبأمتــدادتها (KH5/4متــر) فــي مقطــع  50الســفلى الكاربوناتیــة (

) ولخمســــــة (KH5/9المكونــــــة لمعظــــــم تتابعــــــات التكــــــوین فــــــي مقطــــــع 
ـــدادات متالســـنة مـــع تكـــوین ســـاركلو فـــي مقطـــع  ) وثالثـــة MTh-1(امت

تمثـل ترســبات  Qu-2)امتـدادات متالسـنة مـع نفـس التكــوین فـي مقطـع (
ســـاحلیة ضـــحلة انتقالیـــة مـــابین الســـحنات الفتاتیـــة الدلتاویـــة فـــي اقصـــى 
ـــــة المكافئـــــة (تكـــــوین  ـــــوب الغربـــــي مـــــن العـــــراق والســـــحنات البالجی الجن

  ساركلو) في شماله وشمال شرقه.

  

  
  مع تكوین ساركلو. ع المختارة تبین تغیراتها الجانبیة وتالسناتهاطافي مق محیورتتابعات تكوین الطباقیة لالمضاهاة : 6-الشكل 
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  االستنتاجات
فــي اربعـــة مقـــاطع  (البـــاثوني)محیـــور تكــوین الطباقیـــة لاظهــرت الدراســـة 

) فـي ;KH5/4  MTh-1; KH5/9 ; Qu-2تحـت سـطحیة مختـارة (
  الوسط الغربي من العراق النتائج االتیة: 

أن تتابعـــــات تكـــــوین محیـــــور تـــــتجلس فـــــي بئـــــري الصـــــحراء الغربیـــــة 1. 
(KH5/4; KH5/9)  بصورة غیر متوافقة فوق تكوین عامج، فـي حـین

) KH5/4وبصــورة غیــر متوافقــة ایضــًا تكــویني رطبــة فــي بئــر ( یعلوهــا
ــــي بئــــر ( ــــري وســــط KH5/9ونجمــــة ف ــــي بئ ). امــــا تتابعــــات التكــــوین ف

) فأنها مقتصـرة علـى عـدة امتـدادات كاربوناتیـة Qu-2; MTh-1العراق(
 متالسنة مع التتابعات العلیا لتكوین ساركلو المكافئ. 

) تتــــألف مــــن وحــــدة KH5/4تكــــوین محیــــور فــــي بئـــر ( تتابعـــاتأن  2.
 م) ذات تالســنات رملیــة نحیفــة تعلوهــا وحــدة رملیــة ( 50كاربوناتیــة (

) علـــــى الصـــــخور KH5/9م)، فـــــي حـــــین أنهـــــا تقتصـــــر فـــــي بئـــــر (30
 م) المتضـــمنة لرقــــائق وعدســـات رملیــــة متالســـنة. امــــا 22الكاربوناتیـــة (

) فأنهــا ممثلــة بخمســة امتــدادات MTh-1تتابعــات التكــوین فــي مقطــع (

ـــــدادات كا ـــــة امت ـــــة وثالث ـــــة متالســـــنة مـــــع تكـــــوین ســـــاركلو البالجی ربوناتی
  .  Qu-2)متالسنة مع نفس التكوین في مقطع (

، یالحــظ أن الترســبات الرملیــة الدلتاویــة المكونــة لعمــوم الوحــدة 3.  طباقیــًا
) الجنــوبي الغربــي تختفــي تمامــًا (KH5/4متــر) فــي مقطــع  30العلیــا (

ا الوحـدة الرملیـة الوحیـدة الظـاهرة ضـمن في المقـاطع الثالثـة االخـرى. امـ
) فمـا هـي اال (KH5/9 التتابعات الكاربوناتیة للمقطع المتـاخم الشـمالي 

لســـان ممتـــد مــــن احـــدى الوحــــدتین الـــرملیتین المتالســــنتین مـــع تتابعــــات 
). امـا تتابعـات الوحـدة  (KH5/4الوحدة السـفلى الكاربوناتیـة فـي مقطـع 

) فأنهـا وبأمتـدادتها  (KH5/4فـي مقطـع متـر)  50السفلى الكاربوناتیة (
ـــــة لمعظـــــم تتابعـــــات التكـــــوین فـــــي مقطـــــع  ) ولخمســـــة  (KH5/9المكون

ـــدادات متالســـنة مـــع تكـــوین ســـاركلو فـــي مقطـــع ( ) وثالثـــة MTh-1امت
تمثـل ترســبات  Qu-2)امتـدادات متالسـنة مـع نفـس التكــوین فـي مقطـع (

ة فـــي اقصـــى ســـاحلیة ضـــحلة انتقالیـــة مـــابین الســـحنات الفتاتیـــة الدلتاویـــ
ـــــة المكافئـــــة (تكـــــوین  ـــــوب الغربـــــي مـــــن العـــــراق والســـــحنات البالجی الجن

  ساركلو) في شماله وشمال شرقه.
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Lithostratgraphy of Muhaiwir Formation at South Western Iraq 
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Abstract   
Stratigraphical study of Muhaiwir Formation (Bathonian) throughout four selected bore-holes (KH5/4; KH5/9; 
MTh-1; Qu-2  ) at western middle of Iraq revealed that the lower and upper contacts of the formation at western 
desert sections (KH5/4; KH5/9) are both unconformable with Amij Formation at the lower contact, and Rutbah 
and Najmah formations at the upper contact of (KH5/4) and (KH5/9) respectively. The successions of Muhaiwir 
Formation at both wells (Qu-2, MTh-1) in the middle of Iraq reveal just few carbonate horizons intercalated by 
its equivalent (Sargelu Formation). Moreover, it is obvious that the formation successions at well (KH5/4) 
comprise carbonate unit (50 m) with intercalated thin sandstone overlain by sandstone unit (30 m); whereas at 
well (KH5/9), the successions are only carbonate unit (22 m) including interfingering of sand laminations and 
lenses, whereas the formation at (MTh-1) and (Qu-2) sections is represented by five and three carbonates 
tongues, respectively. Therefore, it is deduced that the successions of Muhaiwir Formation exhibit merely the 
lateral facies interfingering between the shallow marine carbonate that equivalent to the prevailing pelagic 
limestone of Sargelu Formation at northern and northeastern Iraq and the deltaic sandstone facies forming the 
upper successions of Muhaiwir Formation at southwestern Iraq adjacent to the northern extension of Arabian 
shield.       
Keyword: Lithostratgraphy - Muhaiwir - Formation- South Western Iraq. 

 


