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  العراق شمال في مختارة البار النفطي كركوك لحقل العلوي القمجوقة لتكوین التحویریة العملیات دراسة
  ذیاب عبداهللا مصطفى،  فیصل حمید سوسن،  صالح مهدي السالم عبد

  ، تكریت ، العراق جامعة تكریت، كلیة العلوم ، قسم علوم األرض التطبیقیة 
  الملخص

المتمثلــة بدراســة العملیــات التحویریــة المــؤثرة علــى تكــوین القمجوقــة العلــوي ضــمن حقــل كركــوك النفطــي علــى فحــص نمــاذج اشــتملت الدراســة الحالیــة 
وبلغــت الشــرائح الصــخریة المدروســة  k-229, k-260, k-218, k-334 ولبــاب صــخري حیــث بلغــت االبــار فــي الدراســة الحالیــة اربعــة ابــار وهــي

وعوملت هـذه الشـرائح بصـبغة االلـزرین الحمـراء للتفریـق بـین الـدولومایت والحجـر الجیـري وبینـت هـذه الدراسـة العملیـات التحویریـة ، ) شریحة383عدد(
  .االنضغاط)و  السمنتة والتي من اهمها (الدلمتة، االذابة،التي اثرت على التكوین 

  Introductionالمقدمة     
قمجوقـة فـي قریـة ) 1مرة مـن قبـل ( ألولوصف تكوین القمجوقة العلوي 

 تكــوینلشــمال غــرب مدینــة الســلیمانیة حیــث  یتــألف المقطــع النمــوذجي ل
مــن وحــدات صــخریة مــن الحجــر الــدولومایتي والحجــر الجیــري وتتــألف 

حقــــــــــول وهــــــــــي كركوك،بــــــــــاي  أربــــــــــعحقــــــــــول منطقــــــــــة كركــــــــــوك مــــــــــن 
  حسن،جمبور،خباز.

ضـــمن  التكوینـــات أهـــمل بـــدوره علـــى عـــدة تكـــاوین ومـــن یحتـــوي كـــل حقـــ
ــــل كركــــوك ــــة العلــــوي بســــبب شــــدة العملیــــات  یعتبــــر حق تكــــوین القمجوق

ـــة الدلمتـــة  وبـــاألخصالتحویریـــة  ـــر التـــي تكـــون واضـــحة عملی بشـــكل كبی
عملیــة الســمنتة الــي تخلــق مســامات كثیــرة  علــى صــخور التكــوین وكــذلك

ــدولومایت ممــا تعطــي مواصــفات مكمنیــة جیــدة  وخاصــة ضــمن حجــر ال
داد جغرافـــي یجعلـــه ولمـــا یتمیـــز بـــه مـــن صـــفات فیزیائیـــة وامتـــللتكـــوین، 

خازنــا للهیــدرو كاربونـــات بصــورة عامـــة والــنفط بصـــورة خاصــة. وكـــذلك 
  الصخور المنتجة للنفط. أفضلتعتبر الصخور الكاربوناتیة من 

  -موقع وتركیبیة منطقة الدراسة:

تقع منطقة الدراسة ضمن حقل كركوك (قبة بابا) الذي یكون امتـداد هـذا 
ع فـي اي انـه یقـ ،الغربي لمحافظة كركـوكشمال الحقل الى  الشمال و ال

.المتمثلة  بجبـال زاكـروس مـن الجهـة  )2(مستقرالغیر منطقة الرصیف 
  الشمالیة الشرقیة وبالدرع العربي من الجهة الجنوبیة الغربیة

، قبـة رمالـةقبـة خو {فیتألف الحقل تركیبا من ثالث قبب هي ا اما  تركیبی
 (خورمالـة) الشـمالیة حیـث تكـون القبـة }(منطقـة الدراسـة) قبـة بابـا افانـة،

صــالحة كمســتودع أمــا الوســطیة(افانة) فــان الطبقــات ال، هــي قبــة غازیــة
اما قبة بابا فتتمثل بطبقـات الكریتاسـي والتـي تقـع ، هي طبقات االیوسین

.والتــي تشــكل جمیعهــا حقــل كركــوك الــذي الــى الجنــوب الشــرقي للحقــل 
)، یمتــد هــذا الحقــل باتجــاه Anticlineیتكــون مــن طیــه محدبــه ملتویــة (

ــأثیر الواضــح -جنــوب شــرق شــمال غــرب. كمــا بینــت عملیــات الحفــر الت
   ).transverse faultللمنطقة بالفوالق(

) وعرضـــــــه مـــــــابین km100یبلــــــغ طـــــــول التركیــــــب المســـــــدود حــــــوالي (
)km4-3منطقـــة الدراســـة و  )3.(الثالثـــة ).ویتمثـــل هـــذا التركیـــب بالقبـــب

  ).1موضحة بالشكل (
  

  
  (4) ) یوضح منطقة الدراسة  ضمن حقل كركوك1شكل (

خارطــة محافظــة كركــوك  شــكل  ) علــى1الجــدول (الشــمال المبینــة فــي   من شركة نفط  المستحصلة اآلبار إحداثیاتوقد تم تسقیط مواقع 
)2(.
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  ) یبین احداثیات االبار وحدود التماس (شركة نفط الشمال).1جدول(

 عدد الشرائح البئر(متر) عمق الحد االسفل الحد االعلى االحداثیات البئر

218 N=3933712.5m 
E=437086.8m 1220 1444 224 18 

229 N=3930429.944m 
E=440793.337m 1166 1402 236 258 

260 N=3930894.717m 
E=441796.177m 1167 1405 238 82 

334 N=3930167.70m 
E=441321.00m 1142 1175 33 25 

  

قیـــد الدراســـة بالنســـبة لحقـــل كركـــوك بصـــورة  اآلبـــاروفیمـــا یخـــص مواقـــع 
ـــاریر  ـــى ماجـــاء فـــي التق ـــا بصـــورة خاصـــة وباالعتمـــاد عل ـــة باب عامـــة وقب

) و K: 334( اآلبــارالنهائیــة المعــدة مــن قبــل شــركة نفــط الشــمال فــان 
)K: 218) و (K: 229 تقــع فــي الجنــاح الجنــوبي الغربــي وان البئــر (
)K: 260ن قبــة بابـــا فـــي حقـــل ) یقـــع فـــي الجنــاح الشـــمالي الشـــرقي مـــ

  كركوك.
  

  
  الدراسة الحالیة آبار) خارطة مكبرة تظهر فیها 2شكل (

  

  -الدراسة: هدف
دراســـة رســـوبیة وبتروغرافیـــة مفصـــلة عـــن التكـــوین، وبیـــان العملیـــات 1- 

  التحویریة وبیان صخاریة التكوین.
فائــدة  أكثــر األنســجةصــخور الــدولومایت وبیــان أي  أنســجةتصــنیف  -2

 النفط. إنتاجیةلتوضیح ، لالستخدام المكمني

  -: طباقیة التكوین
وخاصــة ضــمن حقــول شــمال  األســفلتعــد ترســبات العصــر الطباشــیري  

العـراق مهمــة اقتصــادیا بسـبب احتوائــه علــى  مكـامن نفطیــة جیــدة كــالتي 
  في تكوین قمجوقة االعلى .

الســارمورد االعلــى هــي ) ان ترســبات القمجوقــة العلیــا وترســبات 5بــین (
) والتــي تكـون متمثلــة بالصــخور الجیریــة ALbianمـن العمــر (االلبــي) (

ـــــة الســـــجیلیة لتكـــــوین  والدولوماتیـــــة لتكـــــوین القمجوقـــــة والصـــــخور الجیری
  .السارمورد االعلى

  قسمین رئیسیین هما إلىة العلوي قتكوین القمجو  )(6 وقد قسم
ـــذي یكافئـــة فـــي وســـط  1- وجنـــوب العـــراق مـــن حیـــث قمجوقـــة العلیـــا وال

  و تكوین (المودود) العمر الجیولوجي والصخاریة ه
یكافئــه فــي وســط وجنــوب العــراق مــن حیـــث قمجوقــة الســفلى والــذي  2-

                                                  العمر الجیولوجي والصخاریة هو تكوین (الشعیبة) .
تین قمجوقــة االعلــى الــى ســحنتین رئیســن فــي الدراســة الحالیــة یقســم تكــوی

تتخللهمــــا ســــحنات ثانویــــة همــــا ســــحنة الحجــــر الــــدولومایتي فــــي الجــــزء 
العلــوي وســحنة الحجـــر الجیــري والحجــر الجیـــري الحــاوي علــى معینـــات 

ویظهــــر ســــمك كــــل ســــحنة  ،والســــجیل فــــي الجــــزء االســــفلالــــدولومایت  
  ).2حسب الجدول (
ر الـــدولومایتي) مـــن االعلـــى (ســـحنة الحجـــ األولـــىة ســـیحـــد الوحـــدة الرئی

ســطح عــدم التوافــق مــع تكــوین دوكــان  امــا مــن االســفل فتحــدها الوحــدة 
وتظهــر هــذه الوحــدة فــي جمیــع  الرســوبیة الثانیــة (وحــدة الحجــر الجیــري)

تتمیـــز ســـحنة الحجـــر الـــدولومایتي باحتوائهـــا علـــى  ،دراســـةاالبـــار قیـــد ال
والتـي تكـون باحجـام نسبة مسامات عالیة وانواعها مثل مسامیة الفجوات 

مختلفــة ومســامیة بــین البلــورات وبــین الحبیبــات وكــذلك وجــود التشــققات 
وبــــذلك تعــــد افضــــل وحــــدة ن معظــــم هــــذه الفجــــوات مشــــبعة نفطیــــا وتكــــو 

یظهــر اللبــاب المقطــوع فــي هــذه ، ة االعلــىمكمنیــة  داخــل تكــوین قمجوقــ
 الوحــدة احجــار دولومایتیــة ذات دلمتــة متوســـطة الــى عالیــة جــدا. یكـــون

  الحجم السجیلي قلیل جدا في هذه الوحدة .
فیحــدها مــن االعلــى  ة الثانیــة (ســحنة الحجــر الجیــري)أمــا الوحــدة الرئیســ

ومـن االسـفل سـطح التوافـق مـع تكـوین السـارمورد  األولـىة الوحدة الرئیس
بسسـب عـدم  K: 334االعلى وتظهر في جمیع ابار الدراسة عـدا البئـر 

تمتـــاز هـــذه الوحـــدة بقلـــة ، األولـــىة الحفـــر للوحـــدة الرئیســـة اختـــراق عملیـــ
مسامیاتها نوعـا وكمـا مقارنـة بالوحـدة السـابقة وان الكسـور والشـقوق فیهـا 

، سـمنت (الكالسـایت واالنهایـدرایت) مختلفة وخاصـة بأنواعتكون مملوءة 
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 أشــرطةالوحــدة السـابقة ویظهــر بشــكل  ویكـون الحجــم الســجیلي اكثـر مــن
  حدة . داخل هذه الو 

  ةوضح سمك السحنات الرسوبیة الرئیس) ی2جدول (

رقــــــــــــــــــــــم 
 البئر

ة حــــــــدود الوحــــــــدة الرئیســـــــــ
  األولى

 (ســــــــــــــــــــــــــحنة الحجــــــــــــــــــــــــــر
 الدولومایتي)

ة حـــــــدود الوحـــــــدة الرئیســـــــ
  الثانیة

 (سحنة الحجر الجیري)

218 1220-1380 1380-1444 

229 1166-1316 1317-1402 

260 1167-1319 1320-1405 

334 1142-1175   _  __  _  
  

  
  .آلبار منطقة الدراسة ) یوضح السحنات الرئیسة3شكل(

  
  -الدراسات السابقة لهذا التكوین ومن اهمها :

) ان التكوین غیر متوافق عنـد حـدة االعلـى مـع تكـوین (دوكـان) 7(أشار
  ومتوافق مع حدة االسفل مع تكوین (السارمورد االعلى) .

العلیـــا وقمجوقـــة الســـفلى، ) التكـــوین الـــى قســـمین همـــا قمجوقـــة 8وقســـم (
وبین هارت ایضا ان التكوین یتكون من جزئین علوي متكون مـن حجـر 

  الدولومایت وسفلي متكون من حجر جیري اوربیتوالیني .
) ان التكـــوین یتكـــون مـــن حجـــر جیـــري اوربیتـــوالیني وحجـــر 9اســـتنتج (

  دولومایتي وان التكوین یمثل بیئة ضحلة جدا الى ضحلة. 
كـــــوین القمجوقـــــة الـــــى ثمـــــان وحـــــدات اعتمـــــادا علـــــى ت) 10وقـــــد قســـــم (

الصــخاریة والمحتــوى الحیــاتي للتكــوین واســتنتج ان التكــوین یترســب فــي 
  بیئة ذات طاقة قلیلة وهي بیئة الالغون وبیئة الحید.

تتـابع عصــر الطباشــیري االســفل فـي منطقــة كركــوك وبینــوا  )11ودرس (
  تأثیرات عملیة الدلمتة على التكوین.

  Diagenesis -التحویریة :العملیات 

انســجة الرواســب ومكوناتهــا تعــرف بالعملیــات المــؤثرة بشــكل رئیســي فــي 
وتحصـــل هـــذه التغیـــرات مابعـــد عملیـــة الترســـیب والـــى ماقبـــل  ، االصـــلیة

  ).(12عملیات التحول
  -تصنیف العملیات التحویریة:

) الــى عملیــات بنائیــة وعملیــات 13صــنفت العملیــات التحویریــة حســب (
  هدمیة

  وهي كیمیائیة وتشمل  -العملیات البنائیة:-1
A-) العملیـات المتماثلـه كیمیائیـاIso Chemical)) (Constraetriv 

diagenesis وهـــي العملیـــات التـــي الیحـــدث فیهـــا تغیـــر كیمیـــائي اي ((
تبقــــــــــــــــــــــى محافظــــــــــــــــــــــه علــــــــــــــــــــــى تركیبهــــــــــــــــــــــا الكیمیــــــــــــــــــــــائي مثــــــــــــــــــــــل 

)Cemenlation,Neomorphism.(  
B- كیمیائیـا (العملیات الغیر متماثلـةAllochemical وهـي العملیـات (

التـــي یصـــاحبها تغیـــر فـــي التركیـــب الكیمیـــائي والمعـــدني للرواســـب مثـــل 
ــــــه ( ) وتكــــــوین معــــــادن موضــــــعیة Dolomitizationالســــــلكته و الدلمت

  النشأه .
 )Destructive diagenesisالعملیات الهدمیة     (2-

وجیــــــة حیــــــث تكــــــون وتشـــــمل العملیــــــات الكیمیائیــــــة والمیكانیكیـــــة والبایول
وعملیـات االنضــغاط كاربونـات الكالســیوم العملیـات الكیمیائیــة مثـل اذابــة 

  الكیمیائي.
  -واهم العملیات التحویریة التي وجدت ضمن هذه الدراسة هي:

  )  Dissolutionاالذابة (-1
تعـد مـن العملیـات المتماثلـة كیمیائیــا وهـي عملیـة انحـالل المعـادن الغیــر 
مســـتقرة مثـــل الكالســـایت واالركونایـــت وغیرهـــا مـــن المعـــادن الكاربوناتیـــة 

ــــد  ــــة 14(عرفهــــاذات المحتــــوى المنغنیســــي العــــالي وق ــــى انهــــا عملی ) عل
تكـــوین الفراغـــات داخـــل الحجـــر الجیـــري بســـبب تعـــرض معـــادن الحجـــر 

ن.لــذلك فهــي تعتبــر مــن العملیــات التحویریــة الهدمیــه التــي الجیــري للذوبا
تكون ذات اهمیه كبیره وتـأتي اهمیتهـا بعـد عملیـة الـد لمتـه لكونهـا تكـون 

  ).A)،(1لوحة(مسؤولة عن زیادة المسامیة لصخور التكوین.
 )Compactionاالنضغاط (2-

، وهــو یعـد االنظغــاط مــن العملیــات التحویریــة المتــأخرة المتمائلــة كیمیائیــا
ـــات مـــع بعضـــها  ـــراص الحبیب ـــى ت ـــي تعمـــل عل ـــل الرواســـب الت ـــل بثق یتمث
الــبعض وخاصــة الحبیبــات الدقیقــة حیــث تكــون المســامیة هــذه الحبیبــات 
كبیـــرة ، وبالتـــالي فـــان هـــذه العملیـــة تقـــوم بالتقلیـــل مـــن مســـامیة صـــخور 

  .یمیائي وفیزیائي) االنضغاط الى ك13التكوین.وقد قسم (
  )Mechomical Compaction( -:االنضغاط المیكانیكي 

ـــــى الحبیبـــــات والفراغـــــات ضـــــمن 15بـــــین  ( ) ان االنضـــــغاط یعتمـــــد عل
ـــى انضـــغاط نقطـــي  الصـــخرة وقـــوة االنضـــغاط حیـــث قســـم االنضـــغاط ال
والـــذي یكـــون االتصـــال عنـــد حافـــات الحبیبات،انضـــغاط مماســـي والـــذي 
یكـــون االتصـــال فیـــه عنـــد خطـــوط اتصـــال للحبیبات،انضـــغاط مـــوزائیكي 

یكــون االتصــال فیــه عبــارة عــن حبیبــة متداخلــة مــع حبیبــة اخــرى) والــذي 
  ) یوضح هذا التصنیف .5والشكل(
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االنضــغاط المیكــانیكي ضــمن بدایــة الســحنة  فــي الدراســة الحالیــة یظهــر
لكــون عملیــة  :k 229الرئیســیة الثانیــة (ســحنة الحجــر الجیري)عنــد البئــر

الدلمتــة تمثــل رادعــا لالنضــغاط المیكــانیكي وبالتــالي تتواجــد هــذه العملیــة 

ضمن سـحنة الحجـر الجیـري الحتوائـه علـى حبیبـات هیكلیـة بكثـرة وذات 
).B)،(1صــــــــــــــــــالبة اقــــــــــــــــــل مــــــــــــــــــن صــــــــــــــــــخور الدولومایت.لوحــــــــــــــــــة(

   

  
 ) عملیة االنضغاط المیكانیكيB)عملیة االذابة   (A). (1لوحة(

    -االنضغاط الكیمیائي:
یعتبــر مــن العملیــات التحویریــة المتــأخرة وان اهــم مایشــیر الــى االنظغــاط 

والتـــي بـــدورها Pressure Solutionالكیمیـــائي هـــي محالیـــل الضـــغط 
  ).Styloliteتنتج تراكیب دالة هي اسطح االذابة (

الكاربونایتـــة بشـــكل واضـــح  تظهـــر رقـــائق الســـتایلوالیت ضـــمن الصـــخور
) امـــا 16وبشـــكل قلیـــل جـــدا ضـــمن الصـــخور الطینیـــة والرملیـــة حســـب (

) فقـد بینـا ان هنــاك عوامـل تســیطر علـى محالیــل الضـغط والمتمثلــة 17(
بكیمیائیــة المیـــاه، عمـــق الـــدفن الدلمتــة، ووجـــود المعـــادن الطینـــة ،عملیـــة 

  الدلمتة.
وتملــئ بمــواد غیــر ) عنــد فصــل وحــدتین صــخریتین Styloiteویتكــون (

  ).19) وفي هذه الحالة سوف تقلل من النفاذیة (18قابلة للذوبان (
  -اصناف الستایلوالیت :

تظهـــر عنـــد تكـــوین قمجوقـــة االعلـــى عـــدة انـــواع مـــن الســـتایلوالیت التـــي 
  .)(13قسمها

) یظهـر بشـكل Irregular stylolitesالسـتایلوالیت غیـر المنـتظم ( -1
 ).A)شكل(2لوحة( الجانبي .خطوط متعرجة في مقطعها 

) یكــون بشــكل Hummocky stylolitesالســتایلوالیت المتمــوج ( -2
 ).B)شكل(2لوحة( سطوح متعرجة وذات انحناءات قلیلة وبسیطة.

) یظهـــر بشـــكل شـــبة Smooth stylolitesالســـتایلوالیت النـــاعم ( -3
 مســـــــتوي مـــــــع انحنـــــــاءات قلیلـــــــة جـــــــدا وبســـــــیطة اقـــــــل النـــــــوع الســـــــابق.

 ).C)شكل(2لوحة(

) یظهــــر بشـــــكل Parallel stylolitesلســــتایلوالیت المتــــوازي (ا -4
 مجموعــــــــة مــــــــن اســــــــطح الســــــــتایلوالیت الموازیــــــــة لبعضــــــــها الــــــــبعض.

 ).D)شكل(2لوحة(

 )Grain-contact stylolites(ســـــتایلوالیت التمـــــاس الحبیبـــــي  -5
یظهر بین نقاط الضعف بین الحبیبـات ویمتلـئ بمـواد غیـر قابلـة لالذابـة 

 ).E)شكل(2لوحة( اد العضویة.كالطین والغرین والمو 

 Irregularالســــــــــــتایلوالیت العرقــــــــــــي الغیــــــــــــر منــــــــــــتظم ( -6

Anastomosing یظهر بشكل خطوط متفرعـة ومتوازیـة ومتصـلة مـع (
 ).F)شكل(2لوحة( بعضها.

) Peaks low Amplitudeالســـتایلوالیت ذو الســـعة الواطئـــة ( -7
یظهـــــر بشـــــكل ذروات واطئـــــة حســـــب منـــــاطق الضـــــعف الموجـــــودة فـــــي 

 ).G)شكل(2لوحة( الصخرة.

)  Peaks high Amplitudeالســتایلوالیت ذو الســعة العالیــة ( -8
ـــــاطق ضـــــعف لصـــــخرة. ـــــى من ـــــة معتمـــــدا عل  یظهـــــر بشـــــكل ذورات عالی

 ).H)شكل(2لوحة(

) Mutti-Grain stylolitesســـــتایلوالیت الحبیبـــــات المتعـــــددة ( -9
یتشكل ضـمن منـاطق الضـعف حـول الحبیبـة ومـن ثـم یمتـد الـى حبیبـات 

 ).I)شكل(2لوحة( ة مندون ان یتخذ شكل معین.اخرى مجاور 

) یشـمل منـاطق الضـعف (conjugate setsالستایلوالیت المتعشق  - 10
ـــبعض لوحـــة( ـــة ومتعشـــقة مـــع بعضـــها ال ـــي تكـــون متقارب )j) شـــكل(2الت

 
  
  

A  
   

B 
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-
  Cementationالسمنتة   3

العملیــات التحویریــة البنائیــة المتماثلــة كیمیائیــا والتــي هــي عبــارة تعــد مــن 
عن عملیة ملـئ المسـامات والفراغـات بـالمواد المترسـبة كیمیائیـا المتمثلـة 
بكاربونــات الكالســـیوم التــي یحصـــل فیهــا نمـــو وبالتــالي تـــؤدي الــى غلـــق 

ــــي انــــواع الســــمنت المتواجــــد ضــــمن تكــــوین ، )20المســــامات ( وفیمــــا یل
  -:علىوقة االقمج

 Granular cement-السمنت الحبیبي :-1

عبـاره عــن سـمنت مؤلــف مـن حبیبــات مـن الكالســایت ناقصـة الــى كاملــة 
وهـذا ، حبیبـات او الفراغـات بـین الحبیبـاتاالوجة تمال الفراغـات داخـل ال

) 21النــوع مــن الســمنت یتشــكل داخــل النطــاق الفریــاتي وبیئــات الــدفن (
ـــــي الدراســـــة الحالیـــــة  ).60mµ) (22-10ویكـــــون ذو حجـــــم ( یتواجـــــد ف

 شــكل )3( لوحــة ئیســة الثانیــة (ســحنة الحجــر الجیــري)ن الســحنة الر ضــم
)A.(  

 Blocky cementالسمنت البلوكي  -2

ـــى كاملـــة  ـــة ال ـــرة مـــن الكالســـایت شـــبة كامل ـــارة عـــن بلـــورات كبی وهـــو عب
) 60mµ) (23-40االوجــة ولــیس لهــا اتجــاه فــي النمــو ویصــل حجمهــا (

من السمنت ضمن البیئات الفادوزیـة والجویـة الفریاتیـة ویحدث هذا النوع 
) وان هـــذا النـــوع یحـــدث ضـــمن العملیـــات التحویریــــة 22وبیئـــات الـــدفن(

(ســحنة  األولــىة اجــد هــذا النــوع ضــمن الســحنة الرئیســیتو ).13المتــأخرة (
  ).B)شكل(3الحجر الدولومایتي) لوحة(

  Drusy Cementالسمنت الدروزي  -3
شـكل بلـورات ناقصـة  المتـأخرةیتكون هذا النوع خالل المراحـل التحویریـة 

ة ویـزداد حجـم من الكالسـایت تنمـو عمودیـا علـى الجـدران الداخلیـ هوجاأل
).ویحصــل هــذا النــوع ضــمن 24مركــز المســامات ( ههــذه البلــورات باتجــا
الجوفیـــــة  هوتحـــــت ســــطحیة مشـــــبعه بالمیـــــا ةالضـــــحل البیئــــات التحویریـــــة

  ).C)شكل(3(لوحة ).20(
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         Syntaxial Rim cementالسمنت المتراكب ضوئیا  -4
یتكــون هــذا النــوع مــن الســمنت بشــكل بلــورات مــن الكالســایت التــي تنمــو 

الحبیبــات الهیكلیــة والتــي تكــون بــدورها مكونــة مــن بلــورات  أصــداففــوق 
الكالســـایت ایضـــا وبالتـــالي یحصـــل تراكـــب ضـــوئي لبلـــورات الكالســـایت 
ویســتمر نمـــو هـــذه البلـــورات الــى حافـــات الحبیبـــة الخارجیة،ویتواجـــد هـــذا 

مــــن  األســـفلالســـمنت ضــــمن البیئـــات المتیوریــــة وقـــد لــــوحظ فـــي الجــــزء 
  ).D)شكل(3لوحة( الجیري، التكوین أي ضمن سحنة الحجر

  Dolomatic Cementالسمنت الدولومایتي   -5

تترسـب  األوجـهكاملـة  إلـىالـدومایت ناقصـة وهو عبارة عن حبیبات من 
داخـــل فراغـــات المتحجـــرات او داخـــل الفراغـــات بـــین المتحجـــرات نتیجـــة 

ة ا النـــوع ضـــمن نهایـــة الســـحنة الرئیســـیتواجـــد هـــذ العملیـــات التحویریـــة .
  ).E)شكل(3(سحنة الحجر الدولومایتي) لوحة( األولى

  Anhydritic cementالسمنت االنهایدرایتي   -6
یتواجــد هــذا النـــوع مــن الســـمت ضــمن صــخور تكـــوین القمجوقــة العلـــوي 

الســمنت ضــمن نهایــة  بنســبة قلیلــة مقارنــة بــاالنواع الســابقة ویالحــظ هــذا
أمـــا بشـــكل  االولـــى (ســـحنة الحجـــر الـــدولومایتي)ویكونالســـحنة الرئیســـة 

الیاف أو بشـكل یشـبه البلـورات الصـغیرة المكسـرة متواجـد ضـمن الكسـور 
  ).Fشكل( )3لوحة(، غات بین صخور الحجر الدولومایتيوضمن الفرا

  

  
) السمنت الدولومایتي ، E() السمنت المتراكب ضوئیا ، D() السمنت الدرزي ، C() السمنت البلوكي ، B() السمنت الحبیبي ، A). (3لوحة(

)Fالسمنت االنهایدرایتي (  
  

 )Dolomitizationالدلمتة (-4
% 50تعــد صــخور الــدولومایت مهمــة اقتصــادیا وذلــك لكــون اكثــر مــن 

من الصخور المكمنیة في العالم هي صخور دولومایـت وان الـدولومایت 
) او Ca+2) محـــل عنصـــر (Mg+2یتكـــون مـــن عملیـــة احـــالل عنصـــر (

  یتكون من الترسیب 
االولــي او نتیجــة للعملیــات التحویریــة، امــا بیئــات الترســیب فهــي بیئــات 
البحیـــرات وبیئـــات المیـــاة الضـــحلة والمیـــاه القاریـــة ونطـــاق الخلـــط (خلـــط 

د زیــادة ).وتحــدث عملیــة الدلمتــه عنــ25المیــاه البحریــة بالمیــاه الجوفیــه) (
  او اكثر وبحسب التفاعل التالي: Mg/Ca 1:1نسبة 

2CaCo3+Mg   →  CaMg(Co3)2+Ca  
لــذلك البــد Ca+3بنســبة اعلــى مــن Mg+2ان عملیــة الدلمتــة تحتــاج الــى 

  .Mg+2من معرفة اهم مصادر 

عالیـــــة،  Mgتكـــــون المســـــامات داخـــــل الصـــــخور الحاویـــــة علـــــى نســـــبة 
الحبیبــــات الهیكلیــــة التــــي یكــــون تركیــــب اصــــدافها مــــن كالســــایت عــــالي 

  ).26المغنیسیوم (
ان الملوحـــة العالیـــة تـــؤدي الـــى اعاقـــة عملیـــة الدلمتـــه لـــذلك فـــان نطـــاق 

)یحــدث فیــه تخفیــف لشــدة الملوحــة وبالتــالي فانهــا Mix zoneالخلــط (
  ).27تعد نطاقا جیدا لتكوین عملیة الدلمتة (

دة الدلمتــه االولیـة تـؤدي الــى زیـادة شـدة المســامیة حیـث عنــد ان زیـادة شـ
) والـذي Ca+2)محـل(Mg+2حدوث عملیـة الدلمتـه تبـدأ عملیـة االحـالل (

یؤدي الى نقصان بالحجم المعدني وبالتـالي تكـون فراغـات والتـي بـدورها 
  ).25تزید من مسامیة الصخرة(

 Classification of Dolomiteتصــنیف أنســجة الــدولومایت (
texture:(-  

اعتمـــدت هـــذه الدراســـة فـــي تصـــنیف انســـجة الـــدولومایت علـــى تصـــنیفین 
  )  29) والثاني حسب (28عالمیین االول حسب (



 2012جامعة تكریت   -كلیة العلوم   –المؤتمر العلمي الثاني 

188 
 

  .)28تم تقسیم انسجه الدولومایت الى ثالث مجامیع رئیسیة حسب ( 
وباالعتمــــاد علــــى الشــــكل البلــــوري لمعینــــات الــــدولومایت فقــــد تــــم تقســــیم 

  -:الى29) (انسجة الدولومایت حسب 
 Idiotopic Textureنسیج كامل االوجه -1

.  Euhedralوهـــو الـــذي یمثـــل معینـــات الـــدولومایت ذات اوجـــه كاملـــه
  ).Aشكل( )4( لوحة

  Hypidiotopic Textureنسیج ناقص االوجه -2
 subوهـــــو الـــــذي یمثـــــل معینـــــات الـــــدولومایت ذات اوجـــــه ناقصـــــة (

hedrol.( )شكل(4لوحة(B.(  
  Xeuotopic Textureنسیج عدیم االوجة -3

ـــــــــــدولومایت عـــــــــــدیم االوجـــــــــــه ( ـــــــــــل ال ـــــــــــذي یمث  ).Anhedralوهـــــــــــو ال
  ).C)شكل(4لوحة(

  

  
ِ 4لوحة( ) .(A(  ِ ِ  )Aدولومایت كامل االوجه ، (   دولومایت عدیم االوجه ، )Aدولومایت ناقص االوجه ، (

  

الشـــرائح الصـــخریة لتكـــوین قمجوقـــة االعلـــى البـــار منطقـــة وعنـــد دراســـة 
)   والتـي منهـا 28الدراسة وجد عـدد مـن االنسـجة الدولومایتیـة  حسـب (

  -مایلي :
 )Floating rhomb fabricنسیج المعینات الطافیه ( -1

یتمیز هذا النسیج بعینات الـدولومایت ذات االوجـه الكاملـة والشـبه كاملـة 
اتیـة او مـن السـبارالدقیقة ویـدل هـذا النسـیج علـى والموزعه فـي ارض مكر 

العملیــات التحویریــة المبكــرة، ویتواجــه ضــمن ارضــیة ذات دلمتــه جزئیــة 
وحاویة على ارضیة كبیرة من المكرایت وتظهر فـي منطقـة الدراسـة عنـد 

فــي االجــزاء الســفلیة مــن هــذه االبــاراي  k : 260و  k: 229االبــار 
ویكــون ظهـــوره محــدود بالنســبة لالنـــواع ســحنة الحجــر الجیـــري الرئیســیة 

  ).A)شكل(5لوحة( االخرى.
  )Contact rhomb fabricنسیج المعینات المتالمسة ( 2-

الـى كاملـة  همعینـات دولومایـت شـبه كاملـة االوجـیتألف هذا النسـیج مـن 
یكــــون مــــع بعضــــها الــــبعض و  ةالوجــــه وهــــذه المعینــــات تكــــون متالمســــا

ـــة الدراســـة  ةظهـــوره محـــدود بالنســـبة لالنســـج االخـــرى ویظهـــر فـــي منطق
أي ضـمن سـحنة الحجـر  k: 229ضمن الجزء السفلي من مقطـع البئـر 

  ).B)شكل(5ة.لوحة(الجیري الرئیس
 )Spotted Mosaic fabricالنسیج المبقع (-3

یتكــون هــذا النســیج نتیجــة ان المحالیــل الحاملــه للــدولومایت غیــر مشــبعة 
ـــــالي تحصـــــل دلمتـــــه لالرضـــــیه دون  ـــــات،وبالت حیـــــث تنـــــتج بقـــــع  الحبیب

مفصــــــولة ومعزولــــــة مــــــن بلــــــورات دولومایتیــــــة ناعمــــــة داخــــــل النســــــیج 
  ).C)شكل(5لوحة( الموزائیكي الخشن.

ـــدرزي (-4                                             )Sutured mosaic fabricالنســـیج المـــوزائیكي ال
الوجـــــه وهــــو النســـــیج الـــــذي تكــــون بلـــــورات الـــــدولومایت فیــــه عدیمـــــة ا. 

ومتراصــــه ومحكمــــه وبالتــــالي تكــــون ذات مســــامیة قلیلــــة جــــدا بــــین هــــذه 
البلورات، یكـون انتشـار هـذا النـوع واسـع ضـمن كـل مقـاطع ابـار الدراسـة 
الحالیـــة وتتواجـــد عنـــد الجـــزء العلـــوي مـــن االبـــار أي فـــي ســـحنة الحجـــر 

  ).D)شكل(5لوحة( الدولومایتي الرئیسة.
 )Fogged mosaic fabricالنسیج الضبابي (-5

یتمیز هذا النوع من النسیج ببلورات دقیقة وناعمـة التبلـور وتكـون مبعثـرة 
ضــمن ارضــیة مــن نســیج خشــن البلــورات وبالتــالي فــان هــذا النــوع یمثــل 

  ).E)شكل(5لوحة( دلمته غیر متجانسه.
  )Sieve mosaic Fabricالنسیج الموزائیكي المنخلي (-6

ذو بلورات كاملة الـى عدیمـة االوجـه ، تكـون غیـر متراصـة بشـكل  نسیج
ــالي فــان  كبیر،ویحتــوي علــى مســامیة قالبیــة وفجــوات بــین البلــورات وبالت
مســامیة هــذا النســیج تكــون عالیــة، یكــون انتشــار هــذا النــوع واســع ضــمن 
كــل مقــاطع ابــار الدراســة الحالیــة وتتواجــد عنــد الجــزء العلــوي مــن االبــار 

ـــــدولومایتي الرئیســـــ ي ســـــحنةأي فـــــ ).Fشـــــكل( )5( لوحـــــة  ة.الحجـــــر ال
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یبین النسیج  )Dیبین نسیج المعینات المبقع ، ( )Cیبین نسیج المعینات المتالمسة ، ( )Bیبین نسیج المعینات الطافیة ، ( )A( ).5لوحة(

  یبین النسیج المنخلي. )Fیبین النسیج الضبابي، ( )Eلدرزي ، (
  

  -:Porosityالمسامیة -5
تعرف المسامیة بانهـا (النسـبة المئویـة) لحجـم الفراغـات الكلیـة نسـبة الـى 

  الحجم الكلي للصخرة.

  
وقــد تكــون هــذه المســامیة غیــر مترابطــة او تكــون مترابطــة والتــي تعــرف 

).وتقسـم Effective porosityعنـد ذلـك بالمسـامیة المـؤثرة او الفعالـة (
  -) الى :20المسامات داخل الترسبات حسب (

)التـــي تكـــون اثنـــاء عملیـــة Primary Porosityمســـامیة اولیـــة ( -1
  الترسیب.

)التــي تكــون بعــد عملیــة  (Secondary Porosityمســامیة ثانویــة -2
  الترسیب .

ان مــن اســباب المســامیة هــي العملیــات التحویریــة مثــل الدلمتــة واالذابــة 
تعتمد المسامیة على العمـق حیـث تكـون عالقـة عكسـیة اي كلمـا  وكذلك

زاد العمـــق زاد ثقـــل الرواســـب وبالتـــالي زاد تـــراص الحبیبـــات الـــذي یـــؤدي 
  الى تقلیل المسامیة.

لمســامیة علــى النظــام الــذي اقترحــه لقــد اعتمــدت هــذه الدراســة لتصــنیف ا
  ) وكما یلي30(

  Moldic Porosityالمسامیة القالبیة 1-

هذا النوع من المسـامیة نتیجـة لـذوبان الحبیبـات الهیكلیـة والـدمالق  یتكون
) 20حیــث یبقــى فــراغ علــى شــكل المتحجــر داخــل الصــخور، وحســب (

فــان هــذا النــوع مــن المســامات یكثــر ضــمن البیئــة الفریاتیــة الجویــة وهــذه 
  ).A)شكل(6لوحة( المسامیة تكون تفاضلیة ضمن صخور التكوین.

  

   Porosity Intra granular الحبیبةالمسامیة ضمن 2-
هــي المســامیة التــي تكــون ضــمن هیكــل المتحجــر حیــث یــذوب جــزء مــن 

مـــــة للعملیـــــات التحویریـــــة وبـــــاالخص المتحجـــــر والـــــذي یكـــــون اقـــــل مقاو 
مـــن المســـامیة ضـــمن الســـحنة  عیتواجـــد هـــذا النـــو  داف الفـــورامینفرا.صـــا

االوربیتولینــا  ة الثانیــة (ســحنة الحجــر الجیري)ویكــون عنــد حبیبــاتالرئیســ
اقل مما هو موجود داخل حبیبات الملیولید الذي یكون هذا النـوع واضـح 

  ).B)شكل(6في هذه الحبیبات.لوحة(
   Inter partical Porosityمسامیة بین الحبیبات 3-

وهــي المســامیة التــي تكــون بــین الحبیبــات ، فــي تكــوین قمجوقــة االعلــى 
كلیة (االوربیتولینـا) أي ضـمن یظهر في الجزء االسفل بین الحبیبات الهی

الحجـر الجیـري الرئیسـیة وتعـد مــن المسـامیة االولیـة،وتكون غیـر منتشــرة 
بصـــورة كثیـــرة ضـــمن مقـــاطع الدراســـة الحالیـــة حیـــث تتواجـــد فـــي ســـحنة 

       ).C)شكل(6لوحة(الحجر الجیري المرصوص.
  Porosity Vaggy مسامیة الفجوات4-

تظهـر بشـكل غیـر منـتظم او شـكل شـبه تعد من المسامیة الثانویة والتـي 
ـــي تتكـــون فیهـــا المســـامیة  ـــة التحویریـــة الت دائـــري وتتكـــون فـــي نفـــس البیئ
القالبیة، وهي تنـتج عـن طریقـة التوزیـع الغیـر منـتظم للعملیـات التحویریـة 
المبكـــرة او المتأخرة،وهـــذا النـــوع یعـــد مـــن اكثـــر انـــواع المســـامیة الظـــاهرة 

ي الجــزء العلـوي أي (سـحنة الحجــر ضـمن االبـار قیـد الدراســة وخاصـة فـ
  ).D)شكل(6لوحة(الدولومایتي).

  Caven Porosityمسامیة التكهف 5-
تطلــق علــى المســامات التــي تتكــون باشــكال غیــر منتظمــة وكبیــرة والتــي 
تكون مغلقة التي تنتج بفعـل عملیـات  االذابـة التـي یظهـر تأثیرهـا بشـكل 

 انـواع المسـامیة الثانویـةوهي مـن  واضح ویتكون هذا النوع من المسامیة
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ن تظهــر فــي الدراســة الحالیــة ضــمن الجــزء العلــوي مــن التكــوین أي ضــم
. k: 334    و k: 229ة وعنـد االبـارسحنة الحجـر الـدولومایتي الرئیسـ

  ).E)شكل(6لوحة(
  .  Channel Porosityمسامیة القنوات 6-

انـواع هذه المسامیة عبارة عن فتحات ذات اشكال طولیة والتـي تعـد مـن 
المسـامیة الثانویــة، وتعتمــد علــى نســیج الصــخرة ومكوناتهــا وكــذلك تعتمــد 

تتواجـــد فـــي الدراســـة الحالیــــة ، لعملیـــات التحویریـــة المـــؤثرة علیهــــاعلـــى ا
ـــ ـــوي مـــن التكـــوین أي ف ي ســـحنة الحجـــر الـــدولومایتي ضـــمن الجـــزء العل

 )6لوحــــة( ة وهــــذا النــــوع اقـــل تواجــــدا مــــن بقیـــة االنــــواع االخــــرى.الرئیســـ
  ).F(شكل

 Fractures Porosityمسامیة الكسور 7-
تعــد هــذه المســامیة مــن انــواع المســامیة الثانویــة، والتــي تنــتج عــن طریقــة 

كســر الــدفن الــذي یحــدث بعــد عملیــة الترســب والتــي تــؤدي الــى حصــول ت
كتونیــة والتــي تكــون باشــكال واحجــام تفــي الصــخور بفعــل االنضــغاط وال

  ).G)شكل(6لوحة( مختلفة،
   Intercrystal porosity  بین البلوراتمسامیة  -8

قیــد الدراســة وخاصـــة  اآلبــاریظهــر هــذا النــوع مــن المســامیة فـــي جمیــع 
ــــدولومایتي)،  ضــــمن الجــــزء العلــــوي مــــن التكــــوین أي (ســــحنة الحجــــر ال

  ).Hشكل( )6( لوحة ،تظهر بشكل ملحوظ وغیر قلیل

      

 
)یبین مسامیة Eیبین المسامیة الفجوات ، ( )D)یبین المسامیة بین الحبیبات ، (C) یبین المسامیة داخل الحبیبة،(Bالمسامیة القالبیة()یبین A). (6لوحة(

 )یبین المسامیة بین البلورات.H)یبین المسامیة الكسور ، (G)یبین مسامیة القنوات ، (Fالتكهف ، (
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  االستنتاجات
نســـتنتج مـــن الدراســـة الحالیـــة ان هنـــاك العدیـــد مـــن العملیـــات التحویریـــة 

، (المكرتـةالتي تأثرت بهـا صـخور التكـوین ومـن اهـم هـذه العملیـات هـي 
الدلمتة والمسامیة). ان اكثـر االنـواع تـأثیرا ، السمنتة، االنضغاط، االذابة

كانــت عملیــات الدلمتــة واالذابــة فــي الجــزء العلــوي المتكــون مــن الحجــر 
الــــدولومایتي الــــذي امتــــاز بكثــــرة المســــامات وبالتــــالي یكــــون ذو مســــامیة 
ونفاذیـــة عالیـــة أي انـــه الجـــزء المنـــتج مـــن التكـــوین .أمـــا عملیـــة الســـمنتة 

سـفل مـن التكـوین أي ضـمن سـحنة الحجـر فتظهر بكثرة ضمن الجزء اال

الجیري وبالتالي فان الجزء السفلي من التكوین یكـون ذو قـدرة انتـاج اقـل 
ــأثیر عملیــة الســمنتة التــي تعمــل علــى  بكثیــر مــن الجــزء العلــوي بســبب ت
غلـــق المســـامات وبالتـــالي تقـــل النفاذیـــة وحركـــة الهایـــدروكاربونات . هـــذا 

ي یكون منتجا بصـورة عامـة وخاصـة یدل على ان تكوین القمجوقة العلو 
یر العــالي للعملیــات التحویریــة فــي ثمــن الجــزء العلــوي وذلــك بســبب التــأ

  هذا الجزء.
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Abstract 
This study is achieved on diagenesis effect in  the Upper Qamchuqa formation in kirkuk oil field and depended 
on test of sample and core in four wells these are k-229, k-260, k-218, k-334 and the number of thin section are 
383, treated with elezerin to compare between dolomite and lime stone. The importance diagenesis in this 
formation were(dolomitization, dissolution, cementation and compaction).    

 


