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 الملخص
( فوي مططقوة (BH-24المايوسين طباقيًا ورسووبيًا لبئور –تم دراسة التتابعات الصخرية بعمر االيوسين 

الطجووا االفوورا جطوووا العووراقفات يتووالا تكوووين الوودمام صووخاريًا موون الاجوور الجيوور  والاجوور الجيوور  
( بسووطح (Rus Formationالوودولومايتي والاجوور الجيوور  المووارلي ياوود  موون االسوو   تكوووين الوور  

 Euphrates)ومون االعموي ياود  تكووين ال ورات  (Early Eocene)تووافقي بعمور االيوسوين المبكور 

Formation)  بسطح التوافقي بعمر المايوسين المبكور(Early Miocene)  ف وبتروغرافيوًا توم دراسوة
( باسووتخدام المجهوور المسووتقطا والتووي بيطووت ان جميوو  المتاجوورات (BH-24الفوورائح الصووخرية لمبئوور 

والتوي تظوم كوًم موون  (Benthonic Foraminifera)التوي وجودت  وي مون طووع المتاجورات القاعيوة 
( والتكسوووووووووووجوالريا (Miliollid( والمميوليووووووووووود (Rotalied( والروتاليووووووووووود (Nummuliteالطيومميوووووووووووت 

(Textularia)  واالسووووووووتراكوداOstracoda))  وليبدوسووووووووايكميطاLepidocyclina) أضووووووووافتًة الووووووووي )
الطاالوووا وفووووكيات الجمووود والمااريوووات وال توووات الايووواتي وباالعتمووواد عموووي الدراسوووة البتروغرافيوووة قسوووم 

سواطات دقيقوة ناطويوة وباالعتمواد عموي التاميو  السواطي  (2)سواطات رئيسوية دقيقوة و (3)التكوين الي 
 Interior)سويبية عموي اطهوا بيئوة ترسوبت ضومن الرصويا الوداخميلتكووين الودمام توم تاديود البيئوة التر 

Platform) الممنمة ببيئات المتبخرات والبيئة الماصور  نم بيئة البار الم توحف 
 المقدمة

 المايوسوين-بعمور االيوسوين الودماملتكووين تم دراسة التتابعات الصوخرية 

فووي المطوواطق الجطوبيووة الغربيووة موون العووراق موون قبوو  العديوود موون البوواانين 
باسووواليا عديووود  مووون اجووو  اسوووتطتاب البيئوووة الترسووويبية وربطهوووا مووو  طتوووائ  
الدراسوووات السوووابقة طجووو  اعطووواش طظووور  اكنووور فووومولية عووون كي يوووة تطوووور 

والهوودا موون الدراسووة  ف[1] تكوووين الوودمامالاوووض الترسوويبي الووت  رسووا 

و دراسوووة السووواطات الدقيقوووة والبيئوووة الترسووويبية القديموووة ورسوووم الموديووو   ووو
ضوومن ماافظووة الطجووا عطوود تقوو  التي و لتتابعووات تكوووين الوودمامف الرسوووبي

كمووووا فووووي الفووووك   (389796)وخووووط عوووورض  (3524667)خووووط طووووو  
 ف(1)
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 (Fouad,2010)عن  منطقة الدراسة جيولوجية خارطة (1)شكل 

 

وتكتوطيووًا تقوو  مططقووة الدراسووة المتمنمووة بمططقووة الصوواراش الغربيووة ضوومن 
مططقوووووة الرصووووويا المسوووووتقر الواقووووو  ضووووومن الصووووو ياة العربيوووووة الداخميوووووة 

Inner Plat Form  [2] والوت  يقسووم فووي العووراق الووي نووم  اططقووة ،
فووي  والسووممانالسووه  الرسوووبي ططوواقي فووي الغوورا، و  ووي ططوواق الج يوور  

الووت  يمنوو  السووه  الرسوووبي  ومططقووة الدراسووة تقوو  ضوومن ططوواق الفوورقف
وتعتبور ترسوباتة مون اسوم   معظم الجاطا الفرقي من الرصيا المستقر

او  مون وصوا  [4]يعدو  ف [3] م  غير  ةً ترسبات العصر النمني مقارط
كمووا  فتكوووين الوودمام فووي قبووة الوودمام فووي فوورق المممكووة العربيووة السووعودية

طباقيوة الاياتيوة والمتاجورات الدقيقوة من خم  دراستهما لم [5] [1] بين
المتوسووووط( لغوووورا مططقتووووي الطجووووا -لتكوووووين الوووودمام  لميوسووووين المبكوووور

يوسووين اال - االيوسووين المبكووروالسووماو  ان عموور التكوووين  ووو  والطخيووا
وتلوووو  باالعتموووواد عمووووي المتاجوووورات التووووي تووووم تاديوووود ا مطهووووا  )المتوووواخر
 بدراسوة 7] ،[6كوًم مون قامو  فلهتا العمر الممي   Nummuliteالجطس 

ان  واسوووتطتجا مطهوووا ،رسووووبية وطباقيوووة لتكووووين الووودمام فوووي مططقوووة الطجوووا
االختما في الساطات المترسبة في تكوين الدمام  وو طتيجوة االخوتما 

بتروغرافيووة تكوووين الوودمام موون خووم  دراسووتة ل [8]كمووا بووين  فووي البيئوواتف
في بئرين مختارين في مططقة السماو  جطووا العوراق والوت  اسوتطت  فيهوا 

دريجي ان البيئة الرسوبية لتكوين الدمام  ي بيئوة المطصوة تات الميو  التو
 الواطيش ضمن المطصة الداخمية الي المطصة الوسطيف

تمنوو  الدراسووة البتروغرافيووة لمصوووخور : البتروغرافيةةة والسةةحنات الدقيقةةةة
كنوووور ا ميووووة فووووي وصووووا وتصووووطيا وااوووود  موووون الوسووووائ  االساسووووية واال

تووووم بتروغرافيوووًا و  [9] الجيريوووة وتاميوووو  وفهوووم بيئاتهوووا الرسوووووبية الصوووخور

 (210m)فوورياة صووخرية موون تكوووين الوودمام ت  السووم   (63)دراسوو  
مووون المكوطوووات الهيكميوووة المتمنموووة بوووالمتاجرات ووجووود ان صوووخور  تتكوووون 

والتووي تظووم  (%95)بطسووب   (Benthonic Foraminifera)القاعيووة 
والروتاليود  (A-1)كموا فوي المواوة  ((Nummuliteكًم من الطيومميت 

Rotalied))  كمووا فووي المواووة(B-1)  والمميوليوودMiliolid))  كمووا فووي
 (C-1)كموووا فوووي المواوووة  (Textularia)والتكسوووجوالريا  (B-1)المواوووة 

وليبدوسوووووايكميطا  (E-1)( كموووووا فوووووي المواوووووة (Ostracodaواالسوووووتراكودا 
Lepidocyclina) ) كمووووا فووووي المواووووة(D-1) الووووي الطاالووووا ةً أضووووافت 
 (A-2)كمووووووا فوووووي المواووووووة وفوووووووكيات الجمووووود  (F-1)كموووووا فووووووي المواوووووة 

والتي اسوا ماجواش  (B-2)كما في المواة  وال تات الاياتي والمااريات
 ووووي مكووووان تواجوووود   المكووووون( ان بيئووووة البايوووورات الفوووواطئية [10] فووووي

كوووون الغالبيوووة العظموووي  [11] ال وووورمطي را القاعيوووة بووووفر  عاليوووة،كما تكووور
لم ورمطي را القاعية ضمن الصخور المترسوبة تود  عموي ان البيئوة السوائد  

هيكميوة المتمنموة الفوالمكوطات غيور في تل  الوقت  ي بيئة بارية ضامة
عموووي  بالوودمالق وابيبووات مووون الكوووارت  وقطووو  صووخرية داخميوووة وخارجيووة

فكمووا وتووانرت (F-2)،(E-2)،(D-2)، (C-2) اتالمواوو كمووا فووي التوووالي
صوووخور تكووووين الووودمام بالعديووود مووون العمميوووات التاويريوووة مطهوووا السووومطتة 

، كموووا وفوووخ  (2)كموووا فوووي الفوووك   دلمتوووة واالتابوووة واعووواد  التبموووورالو 
العديوود موون اطووواع المسووامية مطهووا مسووامية القالووا وبووين الابيبووات وداخوو  

كموووا فوووي  عموووي التووووالي والتكه وووات الكسوووور الابيبوووات ومسوووامية القطووووات
 ،(B-3)،(A-3)المواات 



 (9)ج  /8171كانون االول   71ـــ 71جامعة تكريت /  -المؤتمر الدولي االول والعلمي الثالث لكلية العلوم وقائع 

206 

(C-5),(D-3),(C-3)وتعوورا السوواطة باطهووا طبقووة او جوو ش موون طبقووة ف
واقعة ضمن واد  طباقية صخرية معيطة تظهر فيها خوا  تمي  وا عون 
بقية أج اش تم  الواد  الصخارية ومن ا م  ت  الخووا   وي ماتوياتهوا 

وتوووم وصوووا  [12]  االايائيوووة والطسووويجية ومكوطاتهوووا وتراكيبهوووا الرسووووبية
وتصووطيا السوواطات الدقيقووة موون خووم  دراسووة الفوورائح الصووخرية الرقيقووة 

ات تووووم تفوووخي  العديوووود مووون السوووواطات  [13]باطعتمووواد عمووووي تصوووطيا 
وبمقارطتهووووا موووو  السوووواطات  بتكوووووين الوووودمام الرئيسووووية والناطويووووة الخاصووووة

والماوووووود  موووووون  [14]الماوووووودد  موووووون قبووووو القياسوووووية واطططقووووووة السووووواطية 
وتلوو  طجوو  تاديوود وتمييوو  اطططقووة الترسوويبية لتموو  السوواطات  [15]قبوو 

ومعرفوة الظووروا التووي كاطوت سووائد  عطوود ترسوويا تمو  الصووخور وفووي مووا 
تكوين الدمام كما فوي الفوك   يمي عرض لمساطات التي فخصت ضمن

 ف(3)
   ري الطيني الرئيسية الدقيقةيسحنة الحجر الج

Lime Mudstone Microfacies (LM)    
السووواطة اطكنووور اطتفوووارًا ضووومن تكووووين الووودمام والتوووي فخصوووت فوووي  وووي 

معظوم ارضويتها  ،(3)كما في الفك   عموم البئر وعطد مختما االعماق
مووون المكرايوووت تططمووور فيهوووا الابيبوووات الهيكميوووة القميموووة التوووي ال تتجووواو  

وقسوووووومت  ووووووت  السوووووواطة الووووووي  [13] ( اسووووووا تصووووووطيا10%طسووووووبتها  
 -ساطتين ناطويتين  ما:

 سحنة الحجر الجيري الطيني الخالية من المتحجرات الثانوية1- 
Non-Fossiliferous lime Mudstone Submicrofacies 

(NFM)       

( فووي اطجوو اش العميووا ضووومن (BH-24فخصووت  ووت  السوواطة فووي البئوور 
( وفووووووي اطجوووووو اش السوووووو مي Microspar  ارضووووووية موووووون السووووووبار الوووووودقيق

 (50m)وبسوووم   ( Micriteوالوسوووطي ضووومن ارضوووية مووون المكرايوووت  
ات تووانرت  ووت السوواطة ضوومن  ووتا البئوور بعمميووة  (E-3)كمووا فووي المواووة 

 (F-3) الدلمتووووة مكوطووووة طسووووي  الوووودولومايت المووووتممس كمووووا فووووي المواووووة
  ووت ، وكووتل  تميوو ت (A-4)وطسووي  المعيطووات الطافيووة كمووا فووي المواووة 

السوواطة بااتوائهووا عمووي ابيبووات غيوور  يكميووة ومطقولووة موون خووارب اوووض 
وارت  وقطووو  صوووخرية خارجيوووة الترسوويا متمنموووة بابيبوووات مووون معووودن الكووو

السووواطة فهوووي   وووت اموووا العمميوووات التاويريوووة التوووي أنووورت عموووي  فوداخميوووة
اطتابوووة مكوطوووة مسوووامية القطووووات ومسوووامية التكه وووات ومسوووامية الكسوووور 

وعمميووة  (E-4)لسوومطت االطهايوودرايتي كمووا فووي المواووة اوالسوومطتة مكوطووة 
وكووتل  فخصوت معووادن موضوعية الطفووا  ضوومن  اعواد  التبمووور والدلمتوةف

 السووواطة متمنموووة بابيبوووات مووون البايرايوووت مطتفووور  ضووومن ارضووويتهاف  وووت 
( المتواجود  ضومن (SMF23الساطة الساطة القياسوية   ت وبتل  تمان  

( الواقعوة  (Brackishالممنمة لبيئوة FZ9 )[14],[15]الططاق الساطي 
 (ف(Interior Platformضمن الرصيا الداخمي 

 سحنة الحجر الجيري الطيني الحاممة لمفورمنيفرا القاعية الثانوية          2- 
Benthonic Foraminiferal lime Mudstone 

Submicrofacies (BFM)          
 (61m)وبسوم  (BH-24) مقطو  البئور ي الساطة التي فخصوت فوي 

وجوودت فيهووا ان طسووبة الابيبووات الهيكميووة والغيوور  يكميووة ال تتجوواو  والتوي 

والابيبووات الهيكميووة المتواجوود  ضوومن  (D-4)%(، كمووا فووي المواووة (10
   - ت  الساطة متمنمة بال ورمطي را القاعية والتي تفم :

Nummulite, Ammonia, Spirillina, Nodozaria, 

Bolivina, Miliolid    افة الوي االسوتراكودا وفووكيات الجمود ضوباط
والطاالوووا التوووي تظهووور ضووومن  وووت  السووواطة اموووا عموووي فوووك  متاجووورات 
كامموة او متاكموة ج ئيوًا طتيجوة عمميوات االتابوة اوبهيئوة قوالوا لمتاجورات 

 (B-4), كموا فوي المواوةالابيبي والسمطت البموكي مممؤ  بالسمطت تائبة 
(C-4) وكووتل  تتميوو   ووت  السوواطة بااتوائهووا عمووي ابيبووات موون البايرايووت

هيكميووة المتواجوود  ضوومن المطتفوور  ضوومن أرضوويتها بيطمووا الابيبووات غيوور 
وبوتل  تمانو   الساطة متمنموة بابيبوات مون الكووارت  وقطو  صوخريةف  ت 
( المتواجوووود  ضوووومن الططوووواق SMF20السوووواطة السوووواطة القياسووووية    ووووت 

المتواجوووود  فووووي مططقووووة  (Evaporitic)( الممنمووووة لبيئووووة (FZ9السوووواطي 
 ف[15],[14] الرصيا الداخمي

 الرئيسيةسحنة الحجر الجيري الواكي الحاممة لمفورمنيفرا القاعية 3- 
Benthonic Foraminiferal lime Wackestone (BFW) 

فووي االجووو اش  (BH-24)السوواطة ضوومن مقطووو  البئوور   وووت تووم تفووخي  
ا ووم المتاجوورات القاعيووة  ف(59m) العميووا والوسووطي موون التكوووين وبسووم 

 ,Bolivina, Ammonia, Nodozariaالتووي ميوو ت ضوومطها  ووي 

Ostracoda,    Nummulite, Peneroplis, Miliolid كموا فوي
التووووي وجوووودت اغمبهووووا امووووا كقوالووووا فارغووووة متووووانر  بعمميووووة  (F-4)المواووووة 

اطتابة، او كقوالا مممؤ  بالسمطت الت  قود يكوون بمووكي او درو   كموا 
باالضووافة الووي المااريووات وفوووكيات الجموود وال تووات  (A-5)فووي المواووة 

اموووووا الابيبوووووات الغيووووور  يكميوووووة التوووووي  (F-4)الايووووواتي كموووووا فوووووي المواوووووة 
( كمووا فووي المواووة (Peliodsالوودماق  السوواطة  ووي  ووت فخصووت ضوومن 

(C-2)  وابيبووووات موووون الكوووووارت(quartz grians)  وقطوووو  صووووخرية
Lithoclast  وووووت بيطموووووا ا وووووم العمميوووووات التاويريوووووة التوووووي انووووورت عموووووي  

الساطة ومكوطاتها  ي السمطتة واطتابوة والدلمتوة واعواد  التبموور والسومكتة 
البايرايووت متطووانر  ضوومن  موون كمووا وفووخ  ضوومن  ووت  السوواطة ابيبووات

السووووواطة السووووواطة القياسوووووية   وووووت ارضووووويتها المكرايتيوووووةف وبوووووتل  تطوووووابق 
SMF10))   المترسووووبة فووووي بيئووووةOpen Marine ضوووومن الططوووواق )
 Interior   الرصووووويا الوووووداخمي الواقووووو  فوووووي مططقوووووة  FZ7)  السووووواطي

Platform)[14],[15]ف 
سةةةحنة الحجةةةر الجيةةةري المرصةةةوف الحاممةةةة لمفةةةورمنيفرا القاعيةةةة 4- 

 الرئيسية
Benthonic Foraminiferal Lime Packstone (BFP) 

ضوومن الجوو ش  (BH-24)مقطوو  البئوور  و ووي السوواطة التووي فخصووت فووي
أغمووا اطرضووية  ،(30m) الوسووطي والعمووو  موون تكوووين الوودمام وبسووم 

مطتفووووور  ضووووومطها  Micriteالسووووواطة  وووووي مووووون المكرايوووووت   وووووت ضووووومن 
كموووا فوووي المواوووة الوووي ابيبوووات مووون البايرايوووت ًة الابيبوووات الهيكميوووة أضوووافت

(B-5) ف وا ووم المتاجوورات التووي ميوو ت ضوومن  ووت  السوواطة والتووي تقوودر
 ,Nodozaria%(  ي ال ورمطي را القاعية ممنمة باالجطاس (60 طسبتها

Miliolid, Ammonia, Nummulite, Lepidocyclina  
باطضوووووافة الوووووي االسوووووتراكودا وفوووووووكيات الجمووووود والطاالوووووا والرخويووووووات 
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ف وا ووووم العمميوووات التاويريووووة التوووي أنوووورت Bioclasticوال توووات الايووواتي 
السووووواطة  وووووي الدلمتوووووة وأعووووواد  التبموووووور والسووووومطتة والسووووومكتة   وووووت عموووووي 

الي عممية اطتابة التي كاطوت فوديد  عموي الابيبوات  ةً واططضغاط أضافت
 ووت  السوواطة مكوطووة أطووواع مختم ووة موون المسووامية، وبووتل   الهيكميووة ضوومن

(المتواجود  ضومن (SMF18القياسويةتكون  وت  السواطة مفوابهة لمسواطة 
 (ف  Restrictedالممنمة لبيئة   FZ8،)[14],[15]الططاق الساطي 
 والموديل الرسوبيالبيئة الترسيبية 

Depositional Environment and Sedimentary 

Model of Dammam Formation 
ان البيئوووة الترسووويبية  وووي طتووواب التاميووو  السووواطي والهووودا االساسوووي مووون 
الدراسووة الااليووة  ووو بيووان البيئووة الترسوويبية لتكوووين الوودمام ورسووم الموديوو  

ف وفوي دراسوتطا الااليوة وجود اطوة يتوالا (4)الرسوبي الموضح في الفك  
الوووودولومايتي الاجوووور الجيوووور  صووووخاريًا موووون صووووخور الاجوووور الجيوووور  و 

، تات المووون البطووي الووي الرصاصووي واالخضوورف يالمووارلالاجوور الجيوور  و 
ات تميووو   وووتا التكووووين بتواجووود المتاجووورات القاعيوووة بكنووور  ضووومطة متمنموووة 
بووووال ورمطي را القاعيووووة الكبيوووور  والصووووغير  وبوووواالخ  متاجوووور الطيومميووووت 

Nummulite) عيًا ( الت  يعد من اكنور اجطواس ال وورمطي را القاعيوة فويو

ضووووومن ترسوووووبات التكووووووين والوووووت  يعكوووووس بيئوووووة باريوووووة ضوووووامة العموووووق 
( الووت  يتكيووا لمعوويل فووي البيئووات (Miliolidsالووي متاجوور  باإلضووافة

، ويعووود تواجووود [16]الباريوووة الضوووامة والماصوووور  تات الممواوووة العاليوووة 
المكرايوت دلوويًم عمووي  وودوش البيئووة وعودم اضووطرابها كمووا وان عوودم ظهووور 

ا الطافية يعد دليًم اخر عمي كوون بيئوة ترسويا التكووين افود ال ورمطي ر 
السووواا فوا م السووواطات التوووي فخصوووت ضووومن  وووتا  مووون وقريبوووةضوووامة 

التكوووووين  ووووي سوووواطة الاجوووور الجيوووور  الطيطووووي الخاليووووة موووون المتاجوووورات 
الناطويوووة وسوووواطة الاجوووور الجيوووور  الطيطووووي الااممووووة لممتاجوووورات الناطويووووة 

الرئيسووووية ة لم ووووورمطي را القاعيووووة وسوووواطة الاجوووور الجيوووور  الووووواكي الاامموووو
الرئيسوية وساطة الاجور الجيور  المرصوو  الاامموة لم وورمطي را القاعيوة 

وجوود اطهووا مطابقووة لمسوواطات  [14]وبعوود مطابقتهووا موو  السوواطات القياسووية
 عموووووووووي التووووووووووالي (SMF23,SMF20,SMF10,SMF18) القياسوووووووووية

خووووم  ف وموووون (FZ9,FZ7,FZ8) والمترسووووبة ضوووومن اطططقووووة السوووواطية
 ان تبووين  السوواطات الدقيقووةوطتووائ   والمكوطووات الهيكميووة الصو ة الصووخرية

 Openالوووي بيئوووة  Evaporiticبيئوووة تكووووين الووودمام تمتووود مووون بيئوووة 

marine  ف (3) ضمن مططقة الرصيا الداخمي كما في الفك   
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 (BH-24) في بئر لتكوين الدمام والعمميات التحويرية البتروغرافيو  الصخاري الوصف (2)شكل 
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 (BH-24)ضمن البئر  لتكوين الدمام توزيع السحنات والبيئات (3)شكل 
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 (BH-24)في البئر  لتكوين الدمام المقترح الموديل الرسوبي (4)شكل 
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 الموحة االولى
  المواةA-1)  تمن  متاجر طيومميوت كامو )Nummulite) فوي )

 (X40)( ضمن تكوين الدمام وبقوو  تكبيور(85mعطد العمق  (24)البئر
 م  ادخا  المام ف

  المواوووووة(B-1)  تمنووووو  جوووووطسNodozaria) ومتاجووووور المميوليووووود )
(Miliolid) عطوووود العمووووق (24فووووي البئوووور )(72.40m)  ضوووومن تكوووووين

 فراب المام م  اخ ((X40الدمام وبقو  تكبير

 المواوة (C-1)  تمنو  متاجور(Textularia) عطوود  (24) فوي البئور
مو  اخوراب  (X40)ضمن تكووين الودمام وبقوو  تكبيور (30.40m) العمق
 .المام 

  المواوووووووووووووةD-1) تمنوووووووووووووو  متاجوووووووووووووور )Lepedocyclina) فووووووووووووووي )
ضوووووووومن تكوووووووووين الوووووووودمام وبقووووووووو   (45.50m)عطوووووووود العمووووووووق(24)البئوووووووور
 .م  ادخا  المام  ((X40تكبير

 المواووووووووووة (E-1) تمنوووووووووو  قوالووووووووووا فارغووووووووووة لمتاجوووووووووور االسوووووووووووتراكود 
ضوومن تكوووين  (31.50m) عطوود العمووق (24)فووي البئوور (Ostracoda)ا

 فم  اخراب المام  ((X40الدمام وبقو  تكبير

 المواوة (F-1)   تمنو  الطاالوواAlgaعطود العمووق (24)( فوي البئوور 
(79.40m) ضووووومن تكوووووووين الووووودمام وبقووووووو  تكبيووووورX40))  موووووو  اخووووووراب

 فالمام 
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 الموحة الثانية
  المواة(A-2)  تمن  فوكيات الجمد بهيئة صو ائح فارغوةPlates) )

ضوووومن تكوووووين الوووودمام وبقووووو   (140.10m)عطوووود العمووووق (24)فووووي البئوووور
 .م  اخراب المام  (X40)تكبير

  المواة(B-2)  تمن  الماارياتMolluscasعطود (24( فوي البئور )
مو  ادخوا   ((X40ضمن تكوين الودمام وبقوو  تكبيور (49.70m) العمق
 فالمام 

  المواة (C-2)  تمن  الدمالقPelletsعطود العموق(24( في البئور ) 
(66.40m) ضووووومن تكووووووين الووووودمام وبقوووووو  تكبيووووورX40))   مووووو  ادخوووووا

 فالمام 

  المواة(D-2)  تمن  ابيبات الكوارت(Quartz grians) فوي البئور 
 ((X40( ضمن تكووين الودمام وبقوو  تكبيور(31.30m عطد العمق (24)

 فم  ادخا  المام 

  المواة(E-4)   من  فتات صخر  داخميIntraclastsفوي البئور ) 
 ((X40 ( ضمن تكووين الودمام وبقوو  تكبيور(86.60mعطد العمق (24)
 فالمام اخراب م  

  المواوووة(F-2)   تمنووو  فتوووات صوووخر  خوووارجيExtraclasts فوووي )
ضوووووومن تكوووووووين الوووووودمام وبقووووووو   (102.70m)( عطوووووود العمووووووق(24 البئوووووور
 فم  ادخا  المام  ((X40تكبير

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 (9)ج  /8171كانون االول   71ـــ 71جامعة تكريت /  -المؤتمر الدولي االول والعلمي الثالث لكلية العلوم وقائع 

213 

 الموحة الثالثة
  المواة(A-3) تائوا تمن  متاجر طيومميوت Nummulite) فوي )

 المام ف خراب( م  ا(X40( وبقو  تكبير(52mعطد العمق  (24) البئر

 المواوووة(B-3) تمنووو  المسوووامية بوووين الابيبوووات وداخووو  الابيبوووات 

(Interpartical & Intraparticle Porosity) عطود  (24)فوي البئور
 فم  اخراب المام  ((X40m( وبقو  تكبير(130.60mالعمق

 المواووة (C-3) تمنوو  مسووامية القطووواتPorosity) (Channel  فووي
موووو  اخووووراب  (X40)وبقووووو  تكبيوووور (99.90m)عطوووود العمووووق (24) البئوووور
 فالمام 

  المواوة(D-3)  تمنو  مسوامية الكسوورFracture Porosity فوي )
مووو  اخوووراب  ((X40( وبقوووو  تكبيووور(190.80mعطووود العموووق (24) البئووور

 فالمام 

 المواوووووووة (E-3)  سووووووواطة الاجووووووور الجيووووووور  الطيطوووووووي الخاليوووووووة مووووووون
 وبقوو  تكبيور (74.50m)عطود العموق  (24)المتاجرات الناطوية في البئر

X40)م  ادخا  المام ف ) 

  المواوووووة (F-3) تمنووووو  طسوووووي  المعيطوووووات المتممسوووووة لمووووودولومايت
(Contact Rhomb Tuxture) عطووووود العموووووق (24)فوووووي البئووووور 

81.80m)وبقو  تكبير ) X100))  فم  اخراب المام 
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 الموحة الرابعة
  المواووووووة (A-4) تمنوووووو  طسووووووي  المعيطووووووات الطافيووووووة لموووووودولومايت
 Floating Rhomb Textureعطوووود العموووووق (24)( فووووي البئوووور 

(53.50m) ضوووومن تكوووووين الوووودمام وبقوووووو  تكبيوووور(X100)  موووو  اخوووووراب
 فالمام 

  المواة(B-4)   تمن  السمطت الابيبويGranular Cement فوي )
 ضومن تكووين الودمام وبقوو  تكبيور (172.40m) عطد العموق (24) البئر

X40))  فم  ادخا  المام 

 المواوووة (C-4)  تمنوووو  قوالووووا لمطيومميوووت مممووووؤ  بالسوووومطت البموووووكي
Blocky Cement)عطوود العمووق  (24)( فووي البئوور(24.30m)  ضوومن

 ( م  ادخا  المام ف(X40 تكوين الدمام وبقو  تكبير

  المواوووة(D-4)  سووواطة الاجووور الجيووور  الطيطوووي الاامموووة لم وووورمطي را
( (61.30m ( تكوووين الوودمام عطوود العمووق(24البئوور القاعيووة الناطويووة فووي

 ( م  ادخا  المام ف(X40 وبقو  تكبير

  المواووووووة(E-4)  تمنوووووو  السوووووومطت االطهايوووووودرايتيAnhydritic 

Cement)عطووود العموووق(24( فوووي البئووور ) (151.50m)  ضووومن تكووووين
 فم  ادخا  المام  (X40) الدمام وبقو  تكبير

 المواوووة (F-4)  سوووواطة الاجوووور الجيووور  الووووواكي الااممووووة لم ووووورمطي را
( (118.10mتكووين الودمام عطود العموق  (24)القاعية الرئيسية في البئر

 المام ف( م  ادخا  (X40وبقو  تكبير
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 الموحة الخامسة
  المواووووةA-1)   تمنووووو  قوالوووووا لمطيومميووووت ممموووووؤ  بالسووووومطت الووووودرو )

Drusy Cement)63.30( عطوود العمووق (24البئوور ( فوويm) ضوومن )
 ( م  ادخا  المام ف(X40تكوين الدمام وبقو  تكبير

 المواووة(B-5)  سوواطة الاجوور الجيوور  المرصووو  الااممووة لم ووورمطي را
 (125.40m)تكووين الودمام عطود العموق  (24)القاعية الرئيسية في البئر

تمنوو  مسووامية  (C-5)المواووة  موو  اخووراب الماموو ف (X40)وبقووو  تكبيوور 
( (45.20mعطووود العموووق(24)( فوووي البئووورPorosity) Cavernالتكهوووا

 ( م  ادخا  المام ف(X40وبقو  تكبيرضمن تكوين الدمام 

 

 
 

 االستنتاجات
تتووالا صووخور تكوووين الوودمام موون صووخور الاجوور الجيوور ، والاجوور  1-

الجيوووور  الوووودولومايتي، وصووووخور الاجوووور الجيوووور  المارلي،كمووووا وتميوووو ت 
صووخور التكوووين قيوود الدراسووة بكوطهووا غطيووة بالمكوطووات الهيكميووة، والسوويما 

( المتواجود بطسوا  (Nummuliteالمتاجرات القاعيوة المتمنموة بمتاجور 
المتاجوووووووووووووووورات االخوووووووووووووووور  منوووووووووووووووو  كبيوووووووووووووووور  أضووووووووووووووووا إلووووووووووووووووي تلوووووووووووووووو  

Miliolids,Rotalid,Ostracoda,Echinoderms,Alga,Mollu

scas,Textularia) ) المتواجووووود  بطسوووووبة أقووووو  مووووون الطيومميوووووت والتوووووي
مووا بهيئووة قوالووا فارغووة ممموووش  بالسوومطت،  تواجوودت إمووا بهيئتهووا الكاممووة واة

فأمووووا المكوطووووات Bioclasticأو ممكوووون أن تتواجوووود بهيئووووة فتووووات ايوووواتي 
 Lithoclasts, quirtzغيووووور الهيكميوووووة فتواجووووود ا أقووووو  متمنموووووة 

grains,Peletف 
الاووود ال اصووو  موووابين تكووووين الووودمام وال ووورات  وووو اووود غيووور متوافوووق  -2

ممنووو  بطبقوووة مووون البريفووويا لتكووووين ال وووراتف بيطموووا الاووود ال اصووو  موووابين 
 تكوين الدمام والر  متوافق متمي  بطبقة من الاجر الجير ف

مووووون خوووووم  الدراسوووووة البتروغرافيوووووة والتاميووووو  السووووواطي أمكووووون تميووووو   3-
السووواطات التاليوووة فوووي التكووووين قيووود الدراسوووة  وووي سووواطة الاجووور الجيووور  
الطيطووي الرئيسووية والتووي تقسووم الووي سوواطتين نوواطويتين  مووا سوواطة الاجوور 
الجيوور  الطيطووي الخاليووة موون المتاجوورات وسوواطة الاجوور الجيوور  الطيطووي 

طي را القاعيووة ، وسوواطة الاجوور الجيوور  الووواكي الرئيسووية ، الااممووة لم ووورم
وسوواطة الاجوور الجيوور  المرصووو  الرئيسووية ، وتبووين اطهووا تمنوو  بيئووات 

الوي بيئوة الباور الم تووح   Evaporiticضوامة تمتود مون بيئوة المتبخورات
Open marine ضمن الرصيا الداخمي Platform interiorف 

بيطووت دراسووة وتاميوو  السوواطات الدقيقووة إن تكوووين الوودمام قوود ترسووا  -4
 Restrictedوالبيئووووة الماوووودود   Evaporiticضوووومن بيئووووة المتبخوووورات 
 ضوووومن الرصووووويا الوووووداخمي Open marineوبيئووووة الباووووور الم توووووح 

Platform  interiorف 
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Abstract 
The Lithostratigraphy Sequences (Eocene-Miocene) age have been studied at borehole (BH-24) in the Najaf 

area/South Iraq. The lithology of Dammam Formation consists of limestone, dolomitic limestone and marly 

limestone. The lower contact of the formation is conformable with Rus Formation, (Early-Eocene) and the upper 

contact is unconformable overlain by Euphrates Formation (Early-Miocene). The study of thin sections showing 

that the all observed fossils are benthonic foraminifera, include; Nummulite, Rotalied, Meliollide, Textulara, 

Ostracoda and Lepidocyclina, in addition to the algae, echinoderm, plecypod and bioclast. Depending on the 

petrographic studied the formation is divided into three major microfacies and two submicrofacies, The result of 

the Microfacies analysis indicated that the Dammam Formation is deposited with in the inner shelf which 

represent the Evaporitic restricted and open marine  

 

 

 


