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 البحث العلمي وسيلتنا خلدمة اجملتمع
 

  

 وسط العراق –المتاخر( في حقل بمد النفطي  المنصة الكاربوناتية المعقدة لتكوين الهارثة )الكامباني
 فارس نجرس حسن عمي،  سوسن حميد فيصل،  بيشوار خورشيد دمحم

 تكريت العراؽقسـ عمـو االرض التطبيقية ، كمية العمـو ، جامعة تكريت ، 
 

 الممخص
ترسػػ بية تػـ رراسػػة تكػػويف ال اراػة ي الكريتاسػػ  االعمػػ ب دػ   فقػػو بمػػر ال دطػػ  وسػب العػػراؽ رراسػػة رسػويية لتحػػديا السػػف ات الرقيقػة وتفر ػػر الب  ػػة ال

دػػ  هػال الرراسػة  تػػتلو التكػويف مػف الفجػػر الج ػرج والفجػر الج ػػرج  (Ba-1 , Ba-5 , Ba7- , Ba-9)القريمػة  وتػـ ادتيػار اريعػػة امػار  ػمف 
متكػوف  المترلمت يفرل مػف االسػدو التوادقيػا تكػويف المحػورح والفػر العمػوج متوادػي مػي تكػويف حػ را يا  او ػفت رراسػة التفم ػو السػف   لمتكػويف مت ػ 

الر يسػية وسػف ة الفجػر الج ػرج الػواك  الرقيقػة الر يسػية والتػ  قسػمت الػ   وه  سف ة الفجػر الج ػرج الط  ػ  الرقيقػة مف أريعة سف ات رقيقة ر يسية
سػف ة  -سػف ة الفجػر الج ػرج الرقيقػة الاا ويػة الفاويػة عمػ  المم ول ػر    -سف ة الفجر الج رج الواك  الرقيقة الاا وج الفاوية عمػ  الروتال ػر    -أ

سػف ة الفجػر الج ػرج الرقيقػة الاا ويػة الفاويػة عمػ  الدتػات الع ػوج والمتفجػرات الطاديػة  -ر ر الفجر الج رج الرقيقة الاا وية الفاوية عم  االوري توي
وسػف ة الفجػر الج ػرج الػواك  الػ  المرلػػوا الرقيقػة الر يسػية الفاويػة عمػ  الطفالػ  الد ػػر وسػف ة الفجػر الج ػرج المرلػوا الرقيقػة الر يسػػية 

سػػف ة الفجػػر الج ػػرج المرلػػوا الرقيقػػة -لرقيقػػة الاا ويػػة والفاويػػة عمػػ  حػػوكيات الجمػػر  سػػف ة الفجػػر الج ػػرج المرلػػوا ا -والتػػ  قسػػمت الػػ  أ
ب والم لػة المفريػة Restrictedالاا وية الفاوية عم  الطفال  وحوكيات الجمػر التػ  رلػت عمػ  عػرح ب  ػات اا ويػة وهػ  الم لػة المفريػة المفلػور ي

بتم ػػ ت Platform-Margin reefsب والم لػػة فادػػة الف ػػر يPlatform-Margin reefsب والم لػػة فادػػة الرلػػ و يOpen Marineالمدتػػو) ي
ودػ   ػوع وسػمؾ السػف ات دػ  االمػار ق ػر الرراسػة الب  ة  Ba-1ـ دػ  الب ػر 444م طقة الرراسة بوجور دالي مت ام  اار عم  سػمؾ التكػويف ف ػل بمػ  

   الترس بية تكويف ال اراة ،الدالي المت ام  ، السمؾ تكويف ال اراة
 

 المقدمة
يعتبػػػػر علػػػػر الطماحػػػػ رج االعمػػػػ  مػػػػف العلػػػػور الم مػػػػة مػػػػف ال افيػػػػة 
التكتو يػػة والرسػػويية وي ػػـ تكوي ػػات متحػػاب ة دػػ  السػػف ة مالحػػكو الػػاج 
ااػػار أهتمػػاـ المػػافا ف فػػوؿ أسػػي طماقيػػة فياتيػػة ولػػداريت  ، لمعالجػػة 
العمػػر والتتػػامي الطمقػػ  ولػػوال الػػ  طبيعػػة فػػوض الترسػػ   والتػػراد ت 

عكي ب  ػػػػات اا ويػػػػة  ػػػػمف الب  ػػػػة الر يسػػػػية، ترسػػػػبت السػػػػف ية التػػػػ  تػػػػ 
 Upper)لػػػػػػػدور تكػػػػػػػويف ال اراػػػػػػػة  ػػػػػػػػمف الػػػػػػػرورح الترسػػػػػػػ بية 

Companian-Mastrechtian Sequence)  ػػػػمف ب  ػػػػة مفريػػػػة 

،   [1] فمة الػ  الوو يػة ، ت تحػر رسػوييات ا دػ  وسػب وحػماؿ العػراؽ
تقػػي م طقػػة الرراسػػػة دػػ  فقػػو بمػػػر  ػػمف مفادظػػة لػػػ ) الػػر ف وسػػػب 

كػـ حػماؿ وريػ   88بكـ ج و  ق اء بمػر وفػوال   9لعراؽ عم  معر يا
كػػػػـ 11ب   بمػػػػ  طػػػػوؿ ترك ػػػػ  بمػػػػر 1-1ب، جػػػػروؿ ي1-1مغػػػػرار حػػػػكو ي

[ د  تقريػر و ػر 2كـ، ولو التكويف ألوؿ مرح مف قبو ] 4,4وعر   
[ دػ  3ب ولػو مػف قبػو]Type sectionم حػور  امػا المقطػي الماػال ي

  دط  د  ج وي  العراؽب  مف فقو  ي ر ال4ب ر ال ي ري
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 ( خريطـة موقعية لمنطقة الدراسة موضحا عميها االبار القيد الدراسة1شكل )

 

  طرائق البحث
التػػػػ  تػػػػـ فلػػػػوؿ عم  ػػػػا مػػػػف حػػػػركة الػػػػ دب  وولػػػػو الممػػػػا  اللػػػػدرج 

راسػػػػػة ر تػػػػػـ   اللػػػػػدات الد  يا يػػػػػة لممػػػػػا  اللػػػػػدرج  لػػػػػوو و  الحػػػػػماؿ 

تعتمر الرراسة الفالية عم  الحرا ح اللدرية المالغػة عػررها البتروورادية 
تل  و السف ات الرقيقة اعتمػارا عمػ   وب 1-1جروؿ يب حريفة 444ي

   [4]تل  و
 

 وعدد الشرائح الصخرية الرقيقة لتكوين الهارثة قيد الدراسة. والسفمية والسمك ( مواقع االبار والحدود العموية1-1الجدول )
Slide No. Thickness 

(M) 
Bottom 

(M) 
Tops 

(M) 
Formation الموقي 

UTM 
Wells 

144 443 2115 1672 Hartha N: 3755  165.5 M 

E: 418  349.5 M 
Ba-1 

58 306 2017 1711 Hartha N: 3754  290.670 M 

E: 421  398.604M 
Ba-5 

54 311 1987 1676 Hartha N: 3754  669.200 M 

E: 420  526.239 M 
Ba-7 

99 307 2015 1708 Hartha N: 3752  701.025 M 

E: 422  328 .890 
Ba-9 

 

 البتروغرافية : 
الدػػورام يدر ال يكميػػة م  ػػا  مالمكو ػػاتممامػػة  البترووراديػػة المكو ػػات فػػرر
االوري تويػػػػػػػر و ورسػػػػػػػاريا وتيكسػػػػػػػجوالريا والم مول ػػػػػػػر والروتال ػػػػػػػر القاعيػػػػػػػة ا

Orbitoididae,Nodosaria,Textularia,Milioidae,Rotalid

s)الجمػػػريػػػات والف ا يػػػات والطفالػػػ  وحػػػوكيات الردو  متاال ػػػادة الػػػ  ب 
 واالوسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتراكورا والرورسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػت والدتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػات الع ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوج 
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(Echinodermata,Calcareous Algae, Ostracoda, 

Mollusca, Bryozoans, and Rudist Bioclast)  امػاالدورام يدرا
 Golobotruncana)بػػػػػػػػػػ كمويوتر كا ػػػػػػػػػا ي متمامػػػػػػػػػة ت كا ػػػػػػػػػدلطاديػػػػػػػػػة ا

جميػي هػال المكو ػات دػ    ػيمو تت ، (Calcespher) كمسػية والكريػات
 ار ػػػية مػػػف المكرا ػػػت والسػػػمار الػػػرق ي   ااػػػرت عمػػػ  لػػػدور التكػػػويف

وتػػـ  (Dolomitization)العمميػػات التفويريػػة ماػػو الرلمتػػة العر ػػر مػػف 
تحديا عرح اال واع مف اال سجة رولوما ت التػ  تكو ػت  ت جػة الرلمتػة 
و م  ػػا يمع  ػػات الطاديػػة ،المع  ػػات المت مسػػة ، ال ػػماب   والممقػػي ب  

التػػػ   (Cementation)ةتالسػػػم و  بNeomorphismي التحػػػكو الجر ػػػر
، اال   ػػػػػررا ت ، ، الػػػػررو ج اال ػػػػػواع وه يالفب بػػػػ ارت الػػػػ  تكػػػػوف عػػػػرح 

التػػ  ارت الػػ  تكػػوف ا ػػواع مػػف ب Compactionي اال  ػػغا و البمػػوك ب 
 المكرتػػػةو  سػػػطو) اومػػػاف يال ػػػاعـ، المتمػػػو  ،و ػػػر الم ػػػتظـ ، المتػػػوا جب 

تـ تحديا عػرح ا ػواع  و بDissolutionيواالاامة  بMicritizationي
و الفب مػات ويػ ف الفب مػات والمسػامية مف المسامية م  ػا يالمسػامية رادػ

القالبيػػػػػة والمسػػػػػامية التك ػػػػػػو والمسػػػػػامية الدجػػػػػػوات والمسػػػػػامية الق ػػػػػػوات 
 والمسامية الكسرب

 Microfaices of Harthaالســحنات الدقيقــة لتكــوين الهارثــة 

Formation 
اعتمػػارا عمػػػ  وولػػػو بترووراديػػة لػػػدور تكػػويف ال اراػػػة  تػػـ تحػػديا
يقػػة سػػف ات رق تتامعػػات تكػػويف ال اراػػة أريعػػة ػػم ت   ت[4] التلػػ  و

سػف ة رقيقػة اا ويػة أعتمػارا عمػ  المكو ػات سػتة ر يسية تـ تقسػيم ا الػ  
 ال  مكية وديما  م  ولو ل ال السف ات 

 سحنة الحجر الجيري الطيني الدقيقة الرئيسية -1
%ب ومعػض 98الغالبية العظم  م  ا وي سمة اكار مف ي يحكو المكرا ت

م ػػ  متفػػػوؿ الػػػ  سػػػمار رق ػػػي وتحػػػكو الفب مػػػات ال يكميػػػة  سػػػمة قم مػػػة ال 
 %ب متمامػػػػػة ممتفجػػػػػرات الدػػػػػورام يدرا القاعيػػػػػة مػػػػػف أج ػػػػػاي18تتعػػػػػر  ي

(Rotalid,Orbitoidae)  و سػػػػػػػػمة قم مػػػػػػػػة مػػػػػػػػف الدػػػػػػػػورام يدرا الطاديػػػػػػػػة
(Globotruncana)   كمسػػػية د ػػػ  عػػف كريػػػات(Calcesphere) 

 واؿ  (Enchinoid)ومتفجػػػػػػرات ادػػػػػػر  ماػػػػػػو حػػػػػػوكيات الجمػػػػػػر  

(Ostracode)1، تتمو ػػػي جميع ػػػا  دػػػ  ار ػػػية مكرا تيػػػة الموفػػػة ي-
A ب  تعرلت هاا السف ة ال  عػرح عمميػات تفويريػة هػ  اعػارح التبمػور

، وعمميػة المكرتػػة (B-1)التػ  ااػرت عمػػ  االر ػية والمتفجػرات الموفػػة 
، وي فػػت تػػتا ر عمميػػة (A-1) الػػراؼ المتفجػػرات الموفػػة ااػػرت عمػػ 

 (C-1)الرلمتػػػة مػػػف دػػػ ؿ تكػػػوف مع  ػػػات الػػػرولوما ت الطاديػػػة الموفػػػة 
، وعمميػػة االاامػػة وا ػػفة عمػػ  االر ػػية دػػ   (D-1)والمت مسػػة الموفػػة

د ػ  عػف وجػور (E-1) معػض اجػ اء السػف ة وعمػ  المتفجػرات الموفػة
لمعػػارف المو ػػوعية ال حػػتح يمػػا راتب  مسػػامية الدجػػوات ، تفتػػوج عمػػ  ا

 (Ba-1)تتواجػػر هػػاا السػػف ة ع ػػر الجػػ ء االعمػػ  مػػف التكػػويف دػػ  الب ػػر 
ـ بواقػػػػػػي (1718,1736,1760,1860,1847)ع ػػػػػػر االعمػػػػػػاؽ االتيػػػػػػة 

دقر تـ تحديا هاا سػف ة مسػمؾ  (Ba-9)مترا ، ب  ما د  الب ر  (50)
اا  (Ba-7)ـ و دػػ  الب ػػر  (1824-1795)ب ممتػػرح بػػ ف االعمػػاؽ 99ي

-1805)متػػػرا ممتػػػرح بػػػ ف االعمػػػاؽ  ب48سػػػجمت هػػػاا السػػػف ة مسػػػمؾ ي

دقػر تػـ تحػديا هػاا  سػف ة مسػمؾ  (-Ba-5)ـ ، اما د  الب ر (1843
ب ع ػر 2,3,4,5ياالحػكاؿ ـ  (1860-1817)ب ممترح ب ف االعماؽ 44ي

وجػػػرت  [5],[6] مقار ػػػة اللػػػدات هػػػاا سػػػف ة مػػػي السػػػف ات القياسػػػية 
 (FZ7)المترسػػػػػػمة  ػػػػػػمف  طػػػػػػاؽ  (SMF12) ػػػػػػا محػػػػػػاب ا لسػػػػػػف ة مت 

ب  ػمف الم لػة Open marineالمعػروؼ ب طػاؽ الم لػة المدتوفػة ي
   (Plateform interior) فمة 

 سحنة الحجر الجيري الواكي الدقيقة الرئيسية -2
 Lime Wackestone Microfacies (W) 

%ب فسػػ  18تتم ػػ  هػػاا السػػف ة مػػاف  سػػمة الفب مػػات ال يكميػػة تتعػػر  ي
، والفب مػػػػات ال يكميػػػػة تكػػػػوف متمامػػػػة (Dunham, 1962)تلػػػػ  و 

مػػػػالدورام يدرا القاعيػػػػة والطاديػػػػة والكريػػػػات الكمسػػػػية والمتفجػػػػرات االدػػػػر  
و الف ا يػػػػػات وطفالػػػػػ  وقطػػػػػي  (Enchinoid)تحػػػػػمو حػػػػػوكيات الجمػػػػػر

راكورا د ػػػ  عػػف الدتػػػات الع ػػوج الػػػاج رورسػػت والردويػػػات و االوسػػت
يعػػػور ل ػػػاا المتفجػػػرات   تتمو ػػػي هػػػال الفب مػػػات دػػػ  ار ػػػية مكرا تيػػػة 
ودػػ  معػػض االفيػػاف تتفػػوؿ االر ػػية الػػ  سػػمار رق ػػي    وتظ ػػر هػػاا 

 السف ة د  اج اء المدتمدة  د  جميي  االمار ق ر المفل  
A-   عمـــ  ســـحنة الحجـــر الجيـــري الـــواكي الدقيقـــة الثانويـــة الحاويـــة

 الروتاليد
Rotalids Lime Wackestone Submicrofacies (W1) 

تتػػػالو مػػػف المكرا ػػػت والفب مػػػات ال يكميػػػة المتمامػػػة مػػػالمتفجرات القاعيػػػة 
 (Enchinoid)وقطي حػوكيات جمػر  (Rotalid) وتحمو عم  الروتال ر

 والمتفجػػػػػػػػرات الطاديػػػػػػػػة مػػػػػػػػف  ػػػػػػػػوع Pelecepod)والردويػػػػػػػػات ي

(Globotrancana)  وكريات كمسية(Calcespher)  و سمة الروتال ر
ب  F-1%ب مػػف المكو ػػات ال يكميػػة الموفػػة ي98تلػػو الػػ  اكاػػر مػػف ي 

تتمو ػػػي هػػػال الفب مػػػات ال يكميػػػة دػػػ  ار ػػػية مكرا تيػػػة اات لػػػوف ب ػػػ  
تعر ػػػت هػػػاا السػػػف ة الػػػ  عػػػرح عمميػػػات تفويريػػػة هػػػ  اعػػػارح  ،راكػػػف 

، وعمميػػػة  (G-1)موفػػػةالتبمػػػور الػػػاج ظ ػػػر تتا رهػػػا عمػػػ  المتفجػػػرات ال
االاامة الت  اارت عم  الفب مات وأرت الػ  تكػوف المسػامية الاا ويػة مػف 

وكمػا ي فػت المسػامية مػف  ػوع  (H-1) الموفػة (Moldic) وع القالبيػة 
  تتػػػتار هػػػاا السػػػف ة معمميػػػة اال  ػػػغا  الكيميػػػا   (I-1)الق ػػػوات الموفػػػة

السػػػػػف ة يمكف  ولػػػػػـ يظ ػػػػػر تػػػػػتا ر عمميػػػػػة السػػػػػم تة ب ػػػػػاا (J-1)الموفػػػػػة
-K)م فظة بمػورات الػرولما ت الطاديػة دػ  ار ػية هػال السػف ة الموفػة

  وكما تفتوج هاا السف ة عم  المعػارف المو ػعية ال حػتح يمػا راتب  (1
 تتواجػػر  (L-1)دػػ  االر ػػية  ودػػ  رادػػو االلػػراؼ المتفجػػرات الموفػػة

 :  ع ر االعماؽ االتية (-Ba-1)هاا السف ة د  الب ر 

(1676,1720,1734,1752,1757,1764,1779,1784,1895,19

85,2010,2066,and 2105) ـ ب  مػا دػ  الب ػر(Ba-9-)  يظ ػر هػاا
   :السف ة ع ر االعماؽ االتية

ـ (1755,1770,1781,1788,1824,1873,1910,1988,2004)
 دقػػر سػػجمت هػػاا السػػف ة ع ػػر االعمػػاؽ االتيػػة  (-Ba-7)ودػػ  الب ػػر 

(1758,1782,1843,1910,1946,1969 and 1981)  ـ ، امػا دػ
 : دقر ظ ر هاا السف ة ع ر االعماؽ االتية (-Ba-5)الب ر 



 2ج/ جامعة تكريت –لكلية العلوم  املؤمتر الدويل الثاني والعلمي الرابع

97 

(1767,1789,1860,1950,1984 and 2006) االحػػػػػػكاؿ ـ
هػػاا سػػف ة مػػي السػػف ات القياسػػية  ب ، ع ػػر مقار ػػة اللػػدات4و4و4و9ي

ب FZ7ب المترسػمة  ػمف  طػاؽ يSMF12وجرت مت  ا محاب ا لسف ة ي
ب Open Marineب طػاؽ الم لػة المدتوفػػة ي المتمامػة [5],[6]فسػ  

 ب  Plateform interior مف الم لة  فمة ي ،
B-   ـــ ـــة عم ـــة الحاوي ـــواكي الدقيقـــة الثانوي ـــري ال ســـحنة الحجـــر الجي

 الميموليد
 تحػمو مكو ػات هػػال السػف ة عمػػ  المكرا ػت والمتفجػػرات القاعيػة متمامػػة

 orbitoides,  Miliolideي المم ول ػػر واالوري تويػػر ومو ولب ػػروربري

،(monolpedodribs  االوسػػػػػػػػػػػتراكورا(Ostracode)  وقطػػػػػػػػػػػي مػػػػػػػػػػػف
وتماػػػو المم ول ػػػر  سػػػمة تلػػػو الػػػ   (Enchinoderm) حػػػوكيات الجمػػػر

ب، تتمو ػػي A-2%ب مػػف مكو ػػات هػػال السػػف ة الموفػػةي 98اكاػػر مػػف ي
  تتعػػرض هػػاا السػػف ة الػػ  هػػال المكو ػػات ال يكميػػة دػػ  ار ػػية مكرا تيػػة

عػػرح عمميػػات تفويريػػة هػػػ  عمميػػة اعػػارح التبمػػػور الػػاج ارت الػػ  تكػػػوف 
، وعمميػػة الرلمتػػة التػػ  ارت الػػ  تكػػوف A-2) السػػمار الػػرق ي الموفػػة ي

  تظ ػػر عمميػػة B-2) ي بمػػورات الػػرولما ت الطاديػػة والمت مسػػة الموفػػة
سػم ت الفب بػ  السم تة رادػو الدجػوات الموجػورح دػ  االر ػية محػكمة ال

-D)  تؤار عممية المكرتة عم  المكو ػات ال يكميػة الموفػةC-2) الموفةي

-E)كمػػا تفتػػوج عمػػ  المعػػارف المو ػػعية ال حػػتح ب سػػمة قم مػػة الموفػػة (2

-Ba)  تتواجر هاا السػف ة دػ  الجػ ء األسػدو مػف التكػويف دػ  الب ػر (2

دقػػػػػػر  (-Ba-5)ـ امػػػػػػا دػػػػػػ  الب ػػػػػػر (1901,1965)ع ػػػػػػر االعمػػػػػػاؽ  (-9
ـ ، ودػػػػػ  الجػػػػػ ء (1788,2001) ػػػػػرت هػػػػػاا السػػػػػف ة ع ػػػػػر االعمػػػػػاؽ ظ

ب متػػػػػرا ممتػػػػػػرح بػػػػػ ف االعمػػػػػػاؽ 7مسػػػػػػمؾ ي (-Ba-7)العمػػػػػوج مػػػػػػف الب ػػػػػر
ب ولػـ  ػتـ تحػديا هػاا السػف ة 4و4و4و9ياالحكاؿ ـ (1716-1723)

، ع ػػػر مقار ػػػة اللػػػدات هػػػاا سػػػف ة مػػػي السػػػف ات  (-Ba-1)دػػػ  الب ػػػر 
ب المترسػمة  ػمف  طػاؽ SMF18وجرت مت  ا محاب ا لسف ة يالقياسية 

ب Restrictedتماو الب  ة م لة المفلػور ي [5],[6]ب فس   FZ8ي
 ب  Platform interior مف الم لة  فمة ي

C-   ـــــة الحاويـــــة ـــــة الثانوي ـــــواكي الدقيق ـــــري ال ســـــحنة الحجـــــر الجي
 االوربيتويد

االوري تويػػر   تػػتلو السػػف ة مػػف المكرا ػػت والفب مػػات ال يكميػػة التػػ  تحػػمو
 , Orbitoides , Rotalid  (Textularidsي والروتال ػر وتكسػجوالريا

  اكاػر مػف وقطي مف حوكيات جمر ، وتحػكو االوري تويػر  سػمة تلػو الػ
 تتمو ػػي الفب مػػات ال يكميػػة دػػ  االر ػػية %ب مػػف مكو ػػات السف ة94ي

ب  F-2المكرا تيػػػػة التػػػػ  تتفػػػػوؿ افيا ػػػػا الػػػػ  السػػػػمار الػػػػرق ي ، الموفػػػػة ي
التفويريػػػة التػػػ  ااػػػرت عمػػػ  السػػػف ة هػػػ  اعػػػارح التبمػػػور التػػػ  العمميػػػات 
، وي فػػت تكػػوف السػػم ت الفب بػػ   (G-2)المتفجػػرات الموفػػة طمسػػت 
، وي فػػػػػت (I-2)، تػػػػػـ تم  ػػػػػ  المسػػػػػامية الكسػػػػػور الموفػػػػػة(H-2)الموفػػػػػة

  تتواجػػر هػػال  (I-2)بمػػورات الػػرولوما ت الطاديػػة دػػ  هػػال السػػف ة الموفػػة
ع ػػػػػػر االعمػػػػػػاؽ االتيػػػػػػة  (-Ba-1)لب ػػػػػػر السػػػػػػف ة  مػػػػػػف التكػػػػػػويف دػػػػػػ  ا

(1955,2016,2077 and 2097) ـ  ب  ما د  الب ر(Ba-7-)  دقر تـ
ـ ودػػ  (and 1974 1890,1952)تحديلػػ ا ع ػػر االعمػػاؽ االتيػػة 

 and 1783,1790)دقػػػر سػػػجمت  ع ػػػر االعمػػػاؽ  (-Ba-9)الب ػػػر 

دقر ظ ػرت هػاا السػف ة ع ػر االعمػاؽ  (-Ba-5)ـ اما د  الب ر (1949
(1782,1935 and 1965) ب،ع ػػػر مقار ػػػة 4و4و4و9ياالحػػػكاؿ ـ

اللدات هػاا سػف ة مػي السػف ات القياسػية تظ ػر مت  ػا مماامػة لسػف ات 
فسػػػ  ب   (FZ6والمترسػػػمة  ػػػمف ال طػػػالي ب SMF11القياسػػػية ي

 ب Platform-Margin، المتمامة مالب  ة فادة م لة ي [5],[6]
D-  الدقيقـــة الثانويـــة الحاويـــة عمـــ   ســـحنة الحجـــر الجيـــري الـــواكي

 الفتات العضوي 
تتػػػتلو هػػػال السػػػف ة مػػػف الميكرا ػػػت والفب مػػػات ال يكميػػػة ممامػػػة مالدتػػػات 

ومعض قطي مػف الدػورام يدرا  (Enchinoid , Pelecepod)االلراؼ 
التػػػ  تحػػػ ر الػػػ  ب  ػػػة  (J-2)د ػػػ  عػػػف وجػػػور الكريػػػات الكمسػػػية الموفػػػة

مفريػػػػة مدتوفػػػػة  يماػػػػو الدتػػػػات الع ػػػػوج  سػػػػمة تلػػػػو الػػػػ  اكاػػػػر مػػػػف 
%ب مػػف مكو ػػات اللػػدرح تتمو ػػي هػػال المكو ػػات دػػ  ار ػػية مػػف 98ي

المكرا ػػت ودػػ  معػػض االفيػػاف تكػػوف متعر ػػة الػػ  عمميػػة اعػػارح تبمػػور 
ب   تعر ػت هػال السػف ة الػ  عػرح عمميػات تفويريػة هػ  K-9الموفة ي
مػػػف ال ػػػوع الفب بػػػ  المترسػػػ  دػػػ  الدجػػػوات  (cementation)السػػػم تة 
، وعمميػة الرلمتػة  (A-3)والسػم ت اال  ا ػررا ت  الموفػة  (L-2) الموفػة

، وتػػػػـ (B-3)ارت الػػػػ  تكػػػػوف مع  ػػػػات مػػػػف الػػػػرولما ت الطػػػػاد  الموفػػػػة
تحػػديا اسػػطح ااامػػػة التػػ  تحػػػ ر تػػتا ر هػػاا السػػػف ة معمميػػة ا  ػػػغا  

، (B-3)امية مػف ال ػوع الدجػوات الموفػة الكيميا   ، وي فت تكوف المسػ
 (C-3)وي فػػػػت وجػػػػور المعػػػػارف المو ػػػػعية ال حػػػػتح يما را ػػػػتب الموفػػػػة 
  (-Ba-1)تتواجػر هػاا السػف ة دػ  الجػ ء االعمػ  مػف التكػويف دػ  الب ػر

ب 4بواقػػي ي (-Ba-7)ـ و دػػ  الب ػػر(1672,1723)ع ػػر االعمػػاؽ االتيػػة 
دقػػػر  (-Ba-5)الب ػػػر  ـ ودػػػ (1680-1676)متػػػرا ممتػػػرح ع ػػػر االعمػػػاؽ 

ـ امػػػا دػػػ  (1715-1711)ب متػػػرا ممتػػػرح ع ػػػر االعمػػػاؽ 4بمػػػ  سػػػمك ا ي
ب 4دقػر ظ ػرت هػاا السػف ة ع ػر الجػ ء االسػدو مسػمؾ ي  (-Ba-9)الب ػر

 ب ،4و  4و 4و9ياالحػكاؿ  ـ(1965-1960)مترا ممترح ع ػر االعمػاؽ 
ع ػػػر مقار ػػػة اللػػػدات هػػػاا سػػػف ة مػػػي السػػػف ات القياسػػػية تظ ػػػر مت  ػػػا 

ب FZ7ب  والمترسػمة  ػمف ال طػػالي يSMF8مماامػة لسػف ات القياسػية ي
 Openالمتمامػػػػػة مالب  ػػػػػة م لػػػػػةالمفرية المدتػػػػػو) ي [5],[6]فسػػػػػ  

Marineب  مف الم لة  فمة  يPlatform interior ب 
ــواكي الــ  المرصــوص الدقيقــة الرئيســية  -3 ســحنة الحجــر الجيــري ال

 الحاوية عم  الطحالب الخضر
تتكػػػػػػػوف هػػػػػػػال السػػػػػػػف ة مػػػػػػػف المكرا ػػػػػػػت والفب مػػػػػػػات ال يكميػػػػػػػة المتمامػػػػػػػة  

 ,Orbitoide)مالطفالػػػ  الد ػػػراء مػػػي وجػػػور المم ول ػػػر واالوري تويػػػر

Milolid )  وقطػػػي مػػػف حػػػوكيات الجمػػػر(Enchinoderm)  والدتػػػات
، وتماػػػو الطفالػػػ  الد ػػػر  سػػػمة (D-3)الموفػػػة  (Bioclast)الع ػػوج 

فب مػات ال يكميػة ، تتمو ػي دػ  %ب مػف مكو ػات ال48تلو اكار مػف ي
ار ػػػػػية مكرا تيػػػػػة ودػػػػػ  معػػػػػض االفيػػػػػاف  تفػػػػػوؿ الػػػػػ  سػػػػػمار الػػػػػرق ي   
تعر ػػػت هػػػاا السػػػف ة الػػػ  عػػػرح عمميػػػات تفويريػػػة هػػػ  اعػػػارح التمبػػػور 

، وعمميػػة المكرتػػة ااػػرت (F-3)، وعمميػػة السػػم تة الموفػػة (E-3)الموفػػة 
ات ، وتفتػػػوج عمػػػ  بمػػػور (G-3)عمػػػ  معػػػض المكو ػػػات السػػػف ة الموفػػػة 
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  تتواجػػػر هػػػاا السػػػف ة ع ػػػر الجػػػ ء   (H-3)الػػػرولوما ت الطاديػػػة الموفػػػة 
ب متػػػػرا ممتػػػػرح بػػػػ ف االعمػػػػاؽ 14مسػػػػمؾ ي (-Ba-5)االعمػػػػ  دػػػػ  الب ػػػػر 

ب متػػػػػرا ممتػػػػػرح ع ػػػػػر 6بواقػػػػػي ي (-Ba-7)ـ و دػػػػػ  الب ػػػػػر(1767-1753)
 (-Ba-9)ـ  وتػػـ تحديلػػ ا دػػ  الب ػػر (1763-1716)االعمػػاؽ االتيػػة 

دقػػػػر  (-Ba-1)ـ امػػػػا دػػػػ  الب ػػػػر (1763,1972)ع ػػػػر االعمػػػػاؽ االتيػػػػة 
ب متػػػػرا ممتػػػػرح بػػػػ ف االعمػػػػاؽ 14ظ ػػػػرت ع ػػػػر الجػػػػ ء االسػػػػدو مسػػػػمؾ ي

ب  ع ر مقار ة اللػدات هػاا 4و 4و  4و 9ياالحكاؿ ـ (2083-2097)
تظ ػػػػر مت  ػػػػا مماامػػػػة لسػػػػف ات القياسػػػػية  سػػػػف ة مػػػػي السػػػػف ات القياسػػػػية

المتمامػػػة  [5],[6]ب فسػػػ  FZ7والمترسػػػمة  ػػػمف ال طػػػاؽ ي بSMF8ي
ب  ػػػمف الم لػػػة Open Marineمالب  ػػػة م لػػػة المفريػػػة المدتػػػو) ي

 ب Platform interior فمة  ي
 سحنة الحجر الجيري المرصوص الدقيقة الرئيسية -4 

مػػف  (%60-40)تتم  ػػ  هػػال السػػف ة مػػتف  سػػمة الفب مػػات تتعػػر  فػػرور 
وتحػػػػػػػمو الفب مػػػػػػػات عمػػػػػػػ   [4]المكو ػػػػػػػات الر يسػػػػػػػية فسػػػػػػػ  تلػػػػػػػ  و

الدػػػورام يدرا القاعيػػػة والطاديػػػة د ػػػ  عػػػف الكريػػػات الكمسػػػية ، حػػػوكيات 
الجمػػػػػػر، اوسػػػػػػتراكور، الردويػػػػػػات ، طفالػػػػػػ  ، قطػػػػػػي مػػػػػػف الرورسػػػػػػت ، 
الف ا يػػػػػػات،  والدتػػػػػػات الع ػػػػػػوج  تتمو ػػػػػػي دػػػػػػ  ار ػػػػػػية مكرا تيػػػػػػة او 
مايكروسػػمار، ويفتػػوج افيا ػػا عمػػ  اطيػػاف اات المػػوف الب ػػ    تػػـ تم  ػػ  

ريت دػػ  معػػض اجػػ اء مػػف السػػف ة ،كمػػا يفتػػوج وجػػور عقػػر مػػف اال  ا ػػر
عمػ  المعػارف المو ػعية ال حػػتح دػ  معػض االجػػ اء مػف السػف ة ، وي ػػاء 
عم  المكو ػات السػف ة تػـ تقسػيـ هػاا السػف ة الػ  أريعػة سػف ات اا ويػة 

 رقيقة وكما  م :
A-   سحنة الحجـر الجيـري المرصـوص الدقيقـة الثانويـة الحاويـة عمـ

 شوكيات الجمد 
 جمػػػػرالالسػػػػف ة الفب مػػػػات ال يكميػػػػة معظم ػػػػا مػػػػف حػػػػوكيات  تتػػػػتلو هػػػػاا

(Enchinoderm) الفمػػػػػػػػراء  طفالػػػػػػػػ ال مػػػػػػػػي  سػػػػػػػػمة مػػػػػػػػف(Algae) 
 تيكسػػػػػػػػػػػػػػػػجوالرياو  (Omphlosychas)و(Ostrcode) واالوسػػػػػػػػػػػػػػػػتراكور

(Textularids)  كمسػػػػػػػػػػػػػػيةكريػػػػػػػػػػػػػػات الو (Calcespher)  والروتال ػػػػػػػػػػػػػػر
(Rotalid) ي والف ا يػػػػػاتBryozoansوالدتػػػػػات الع ػػػػػوج يالموفػػػػػة ب ،

(I-3 ب مػػف 48جمػػر  سػػمة تلػػو الػػ  اكاػػر مػػف يال، وتحػػكو حػػوكيات%
مكو ات الفب مات ، والت  تتواجر د  ار ية مكرا تيػة وامقػة المػوف ودػ  
معػػػػض االجػػػػ اء مػػػػف السػػػػف ة تتفػػػػوؿ االر ػػػػية الػػػػ  السػػػػمار الػػػػرق ي   

ر الػاج تعر ت هاا السف ة ال  عرح عمميات تفويريػة هػ  اعػارح التبمػو 
ظ ػػر تتا رهػػا عمػػ  المتفجػػرات واالر ػػية محػػكو اكاػػر دالػػة دػػ  ب ػػر 

، ي فػػت دػػ  هػػال السػػف ة وجػػور المسػػامية مػػف J-3)الموفػػة ي  -4-بمػػر
 تتواجػر هػاا السػف ة دػ  الجػ ء االعمػ  مػف  (K-3) وع التك ػو الموفػة 
ب متػػػػرا ع ػػػػر االعمػػػػاؽ االتيػػػػة 14ومسػػػػمؾ ي (-Ba-1)التكػػػػويف دػػػػ  ب ػػػػر 

بمتػػػػػرا ممتػػػػػرح بػػػػػ ف 6بواقػػػػػي ي (-Ba-5)ـ و دػػػػػ  الب ػػػػػر (1711,1745)
بمتػرا 4ي (-Ba-7)ـ  وقر بم  سمك ا د  الب ػر(1721-1715)االعماؽ 

دقػػػػػر  (-Ba-9)ـ امػػػػػا دػػػػػ  الب ػػػػػر (1685-1680)ممتػػػػػرح بػػػػػ ف االعمػػػػػاؽ
االحػكاؿ ـ (1763-1760)ب مترا ممتػرح بػ ف االعمػاؽ 4سجمت مسمؾ ي

ف ة مػػػػػي السػػػػػف ات ب   ع ػػػػػر مقار ػػػػػة اللػػػػػدات هػػػػػاا سػػػػػ4و  4و 4و9ي

والمترسػػػػمة ب SMF8تظ ػػػػر مت  ػػػػا مماامػػػػة لسػػػػف ات القياسػػػػية يالقياسػػػػية 
المتمامػة مالب  ػػة م لػػة المفريػػة  [5],[6]ب فسػػ  FZ7 ػمف ال طػػالي ي

 Platformب  ػػمف الم لػػة ال ػػفمة  ي Open Marineالمدتػػو) ي

interior ب 
B -   سحنة الحجر الجيري المرصوص الدقيقة الثانويـة الحاويـة عمـ

 الطحالب واالوربيتويد
تتػػػتلو مػػػف المكرا ػػػت و الفب مػػػات التػػػ  تحػػػمو عمػػػ  كػػػو مػػػف الطفالػػػ  

، وقطػػػي مػػػف (Orbitoididae)واالوري تويػػر  ،(Red Algae) الفمػػر
، والدتػػػػػات  (Enchinoderm)وحػػػػػوكيات الجمػػػػػر  (Rudst) رورسػػػػػتال

 سػػمة تلػػو الػػ   الفمػػراء ، وتحػػكو الطفالػػ  (L-3)الع ػػوج الموفػػة
%ب 94تحػكو  سػمة تتعػر  ي (Orbitoididae)%ب امػا 48اكار مف  ي

مف  سمة المكو ػات الفب مػات دػ  هػاا السػف ة ، تتمو ػي هػاا الفب مػات 
دػ  ار ػية مكرا تيػة وامقػة متفػوؿ الػػ  سػمار الػرق ي دػ  اكاػر االفيػػاف 

تفويريػػػة هػػػ  اعػػػارح الت مػػػور ،تعر ػػػت هػػػاا السػػػف ة الػػػ  عػػػرح عمميػػػات 
عممية االاامة الت  اارت عم  االر ػية والفب مػات التػ   ،(A-4)الموفة 

ارت الػػ  تكػػوف المسػػامية مػػف ال ػػوع الاػػا وج المتمامػػة مالمسػػامية القالبيػػة 
-C)الفب مػات الموفػة  ، وي فت المسامية مف  وع رادػو (B -4)الموفة

، كمػػا ي فػػت السػػم تة مػػف  (D-4)، المسػػامية مػػف التك ػػو الموفػػة  (4
تفتػػػػوج هػػػال السػػػف ة عمػػػػ  المعػػػارف المو ػػػػوعية  (E-4) ػػػوع الفب بػػػ  

واجػػر هػػاا السػػف ة دػػ  الجػػ ء االعمػػ   تت (F-4)ال حػػتح يمػػا راتب الموفػػة 
ع ػر االعمػاؽ االتيػة   (-Ba-9)مف تكويف ال اراة ق ر الرراسة د  الب ػر 

ع ػػػػػػػػػػر  (-Ba-7)ـ ب  مػػػػػػػػػػا دػػػػػػػػػػ  الب ػػػػػػػػػػر (1708,1757,1766,1772)
ع ػػػر  (-Ba-5)ب امػػػا دػػػ  الب ػػػر 1684،1794،1769االعمػػػاؽ االتيػػػة ي

ب تػػػػـ Ba-1ـ ، ودػػػ  الب ػػػر ي(1721,1770)االعمػػػاؽ االتيػػػة االعمػػػاؽ 
االحػػػكاؿ ب 1684،1778تحػػػديا هػػػاا السػػػف ة ع ػػػر االعمػػػاؽ االتيػػػة ي

ع ر مقار ة اللدات هاا سف ة مي السػف ات القياسػية ، ب4و  4و 4و9ي
ب والمترسػػػػػمة  ػػػػػمف SMF8سػػػػػف ات القياسػػػػػية يتظ ػػػػػر مت  ػػػػػا مماامػػػػػة ل

المتمامػة مالب  ػة م لػة فادػة الرلػ و  [5],[6]ب فسػ  FZ6ال طالي ي
 ب  Platform-Margin sand Shoalي
 البيئة الترسيبية والموديل الرسوبي لتكوين الهارثة 

يعر تحديا وتفم ػو الب  ػة الرسػويية وافػر مػف اهػـ االهػراؼ دػ  معظػـ 
الرراسػػػػػات الرسػػػػػويية والتػػػػػ   ػػػػػتـ عػػػػػف طريػػػػػي رراسػػػػػة السػػػػػف ات الرقيقػػػػػة 
والولػػو البتروورادػػ  محػػكو رقيقػػة اا تعكػػي دلػػا ا هػػال السػػف ات 
عػػػػرح العوامػػػػو يالد  يا يػػػػة و الكيميا يػػػػة و الفياتيػػػػةب التػػػػ  كا ػػػػت حػػػػا عة 

 س بية د ؿ الب  ة التر 
تعػػػرؼ الب  ػػػة مت  ػػػا الػػػؾ المكػػػاف مػػػف سػػػطح االرض التػػػ   تجمػػػي د  ػػػا 
الرسػػوييات ولػػ  ع قػػة مػػي العوامػػو يالد  يا يػػة و الكيميا يػػة و الفياتيػػة ب 
وع ػػػػر تػػػػرادو هػػػػال العوامػػػػو سػػػػ ؤرج الػػػػ  تحػػػػك و ا مػػػػا  مدتمدػػػػة مػػػػف 
الرواس  ومالتال  ا واع مدتمدة مف السف ات دػ  ظػروؼ الب  ػة مت وعػة   

[8]  
لتفر ػػر الب  ػػة الترسػػ بية تػػـ اعتمػػار عمػػ  تفم ػػو السػػف ات الرقيقػػة محػػكو 

 ر يس  
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وتبػػ ف مػػف الرراسػػة الفاليػػة اف تكػػويف ال اراػػة  تكػػوف مػػف عػػرر السػػف ات 
الفجػػػر الط  ػػػ  الر يسػػػية الرقيقػػػة الر يسػػػية الفػػػاوج عمػػػ  المتفجػػػرات ، 

ـ الػػػ  وسػػػف ة الفجػػػر الج ػػػرج الػػػواك  الر يسػػػية الرقيقػػػة والتػػػ  تػػػـ تقسػػػي
اريعػػة سػػػف ات الرقيقػػػة الاا ويػػػة السػػف ة الفجػػػر الج ػػػرج الػػػواك  الفػػػاوج 
عمػػ  الروتال ػػر والسػػف ة الفجػػر الج ػػرج الػػواك   الفػػاوج عمػػ  المم ول ػػر 
والسػػػػػػف ة الفجػػػػػػر الج ػػػػػػرج الػػػػػػواك  الفػػػػػػاوج عمػػػػػػ  الدتػػػػػػات الع ػػػػػػوج 
والمتفجػػػػرات الطاديػػػػة والسػػػػف ة الفجػػػػر الج ػػػػرج الػػػػواك  الفػػػػاوج عمػػػػ  

والسػػػػػف ة الفجػػػػػػر الج ػػػػػرج الػػػػػواك  الفػػػػػػاوج عمػػػػػ  الدتػػػػػػات االوري تويػػػػػر 
الع وج، واي ا  ت مف تكويف السف ة الواك  الػ  المرلػوا الرقيقػة 
الر يسػػية فػػاوج عمػػػ  الطفالػػ  الد ػػر، وكػػػالؾ يفتػػوج التكػػويف عمػػػ  
السف ة الفجػر الج ػرج المرلػوا الر يسػية الرقيقػة التػ  تػـ تقسػيـ الػ  

ج ػػػػػرج المرلػػػػوا الفػػػػػاوج عمػػػػػ  سػػػػف ت  الاا ويػػػػػة السػػػػف ة الفجػػػػػر ال
حػػػػػوكيات جمػػػػػر والسػػػػػف ة الفجػػػػػر الج ػػػػػرج المرلػػػػػوا الفػػػػػاوج عمػػػػػ  
الطفالػػػ  الفمػػػراء واالوري تويػػػر ماال ػػػادة الػػػ  السػػػف ة الفجػػػر الج ػػػرج 

، وع ػػػر مقار تػػػ  مػػػي وج عمػػػ  الرورسػػػت الر يسػػػية الرقيقػػػةالمتػػػرامب الفػػػا
التػال   تب ف ا  ػا مترسػمة  ػمف اال طقػة السػف ية  [4]السف ات القياسية

بب عمػػػػػػػػػػ  التػػػػػػػػػػػوال ، دػػػػػػػػػػ  الب  ػػػػػػػػػػػات التاليػػػػػػػػػػػة FZ8,FZ7,FZ6,FZ5ي
ب  Open Marineي ب والم لػػػػػػة المفريػػػػػػة المدتػػػػػػو)Restrictedيي

ب وم لػػة فادػػة Platform-Margin reefsوم لػػة فادػػة الرلػػ و ي
دػػ  رراسػػت  تتامعػػات  [9]بب، احػػارح Platform-Margin reefsالف ػػري

ال اراػػػػػة مػػػػػتف الب  ػػػػػة الترسػػػػػ   الطماقيػػػػػة ودلػػػػػا ا المكم يػػػػػة لتكػػػػػويف 
مة رمقو) و لمدترؼ الافادة و   ة ولف ػػػػػػػػػػػات السفلمتكػػػػػػػػػػػويف تماػػػػػػػػػػػو ا

و  لمفجا لم لةؿ و المت ف  اجت و الفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاسرورلرر والم فا
 يالووفب 
دػػػ  رراسػػػت  المور ػػػو الج ولػػػوج  لتكػػػويف ال اراػػػة دػػػ  فقػػػو  [10]ويػػػ ف 

-Mid-Ramp, Innerمج ػػػوف مػػػتف الب  ػػػة الترسػػػ بية لمتكػػػويف تماػػػو 

Ramp and  Outer-Ramp  
ومػػف مػػا تقػػرـ دػػ  الرراسػػة الفاليػػة  ػػمف فقػػو بمػػر مػػف التفم ػػو السػػف   
واالرلػػػة الفياتيػػػة التامعػػػة لتكػػػويف ال اراػػػة متواجػػػر  ػػػمف  طػػػاؽ الم لػػػة 

 Openي ب والم لػة المفريػة المدتػو)Restrictedي المفريػة المفلػور

Marineب  والم لػػة فادػػة الرلػػ و يPlatform-Margin reefs ب
 بPlatform-Margin reefsي والم لة فادة الف ر

وجػػػػور دوالػػػػي اعتياريػػػػة دػػػػ  فقػػػػو بمػػػػر  [11]تبػػػػ ف مػػػػف رراسػػػػة ال عيمػػػػ  
مفا   ملروع اعتياريػة وفػرر   ػوع   Grabenال دط  محكمة م دسو 

  وعػػرؼ  Growth Faultاللػػرع ما ػػ  لػػرع مت ػػام  مػػي الترسػػ   

الدػػػػالي المت ػػػػام  ما ػػػػ  دػػػػالي اعتيػػػػارج  تطػػػػور مػػػػي  [13],[12]كػػػػو مػػػػف
 Syn-depositionalالترسػػػ   ول ػػػاا سػػػم    دػػػالي مػػػي الترسػػػ   

Fault   ويػػػػؤرج الػػػػ   يػػػػارح دػػػػ  سػػػػمؾ الترسػػػػمات  دػػػػ  الجػػػػ ء المسػػػػم
عػػػف تمػػػؾ التػػػ  دػػػ  الفػػػا ب القػػػرـ  Hanging Wallمالفػػػا ب المعمػػػي 

Foot wall م ػو هػاا الدػالي  ويعتمر  وع التحػوي  او التػاا ر عمػ  ررجػة
ف ل كمما  ار اال افة   رار تاا ر الدالي فركت  وا افت  عمػ  الترسػمات  
تتلػػو ترسػػمات  الفػػا ب القػػرـ ما  ػػا و ػػر محػػوه  ادقيػػة وتتجػػ  تػػرريجيا 

 Ba-5ماتجػػال الفػػوض العم ػػي كمػػا هػػو الفػػاؿ دػػ  االمػػار ق ػػر الرراسػػة 

and 7  ب  مػػػػا يمكػػػػف اف تكػػػوف و ػػػػر م تظمػػػػةDisturbed  غ ػػػػر وتت
الػػاج  Ba-1السػػف ات سػػريعا  سػػبيا وتتعمػػي كمػػا هػػو الفػػاؿ دػػ  الب ػػر 

يقػػي دػػ  الم دسػػو ع ػػر الفػػا ب المعمػػي واف اج  حػػا  عمػػ  هػػاا الدػػالي 
 Accommodationسوؼ  ؤرج ال  افرال مسافة ومكاف لمترس   

Space  اكار مف الج ػة االدػر  ول ػاا  ػ رار السػمؾ دػ  جا ػ  الفػا ب
اج فركػػة دػػ  الدػػالي المت ػػام  تػػؤرج الػػ   يػػارح  اف [12]المعمػي   بػػ ف 

دػػ  سػػمؾ الترسػػمات وهػػال سػػوؼ تحػػكو الفقػػا  يػػارح دػػ  اقػػو الترسػػمات 
مما قر  ؤرج ال  افػرال تجمػي دػ  الفػوض ويػ عكي دػ   يػارح تحػوي  
الترسػػمات   أف تكػػويف السػػف ات ال وو يػػة المفلػػورح وحػػم  المفلػػورح 

 Accommodation Spaceيعػػػور الػػػ  تغ ػػػر عمػػػي دػػػراغ التعػػػويض 
الػػػػػػاج تكو ػػػػػػػت الحػػػػػػػعا  الف ريػػػػػػػة الع ػػػػػػوية دػػػػػػػ  الم ػػػػػػػاطي ال ػػػػػػػفمة 
واالفػػػػواض ال وو يػػػػة دػػػػ  الم ػػػػاطي العميقػػػػة والتػػػػ   ارت ع ػػػػرما  ارت 
طاقة المل ي الكاريو ػات  وارت الػ   يػارح سػمؾ الترسػمات دػوؽ الفػا ب 
المعمػػي وتكػػويف م ػػاطي مفميػػة دػػوؽ الفػػا ب ال ػػا ؿ اج ال وػػوف مف ػػل 

ف سػػػػػمؾ الترسػػػػػمات د  ػػػػػا مػػػػػػي تػػػػػتا ر الػػػػػتجمي دػػػػػ  الرواسػػػػػػ   ارت مػػػػػ
Subsidence ب   فػػت اف االمػػار 2,3,4,5  ومػػف م فظػػة الحػػكو  ي

Ba-5,7  تقػػي عمػػ  الفػػا ب القػػرـ اللػػاعر اا ػػاء فركػػة هػػاا الدػػالي وهػػاا
 Ba-1ار  ال  اف تكػوف السػف ات اكاػر  ػفالة واقػو سػمكا مػف الب ػر 

الػػػػػاج  تم ػػػػػ  مسػػػػػمؾ لمسػػػػػف ات اكبػػػػػر ويت ػػػػػوع سػػػػػف ات  وافتوا ػػػػػ  عمػػػػػ  
تتكػػػرر ا اػػػة  W4السػػػف ات العميقػػػة التػػػ  تتكػػػرر اكاػػػر مػػػف مػػػرح ماػػػو 

ب  مػا تكػوف متواجػرح مػرت ف  دػ  مػاق  االمػار      Ba-1مػرات دػ  الب ػر
اف وجػػور مػػاق  السػػف ات دالػػة التػػ  تفتػػا  الػػ  ب  ػػة مسػػتقرح  وعػػا مػػا 

يػػة الع ػػوية دػػ  جميػػي االمػػار رل ػػو عمػػ  اسػػتقرارية ماػػو الفػػواج  المفر 
هػػػاا الدػػػالي وكو ػػػ  او  حػػػا  وا افػػػة قم مػػػ ف ويعػػػور الػػػؾ الػػػ  معػػػرل عػػػف 

ة م طقػػة ال حػػا  م طقػػة التلػػارـ القػػارج بػػ ف اللػػديفة اال را يػػة والعرييػػ
 ب 6التكتو     حكو ي
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 ( الموديل الرسوبي لتكوين الهارثة قيد الدراسة في حقل بمد6شكل )

 

 
الماسمية من نوع (C) (M) تأثير عممية اعادة التبمور عم  سحنة   (B)، (M) عممية المكرتة عم  صدفة االوستراكودا ضمن (A): 1الموحة 

تأثير عممية اعادة  (G) (W1)الروتاليد ضمن  (F)، (M)عممية االذابة ضمن (E) ،  (M)عممية الدلمتة  ضمن  (D)،  (M)الكسر ضمن 
اسطح االذابة  (J) (W1)المسامية من نوع القنوات ضمن  (I)،  (W1)المسامية من نوع القالبية ضمن   (H)،  (W1) التبمور  عم   

 .(W1)المعدن البايرات ضمن  (L)،  (W1) بمورات دلومايت الطافي ضمن (K) (W1)ضمن  
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عممية (D) (W2)السمنتة الحبيبي ضمن  (C)، (W2)بمورات دلومايت الطافي ضمن  (B)، (W1)عممية أعادة التبمور   (A):2الموحة 

عممية اعادة التبمورة ضمن  (G)،  (W3)المسامية من نوع الكسر ضمن  (F)، (W2)المعدن البايرات ضمن    (E)، (W2)المكرتة عم  
(W3) ،(H)  السمنتة الحبيبي  ضمن(W3) ،(I)  بمورات الدلومايت والمسامية من نوع الكسر(W3) ،(J) بمورات الدلومايت ضمن(W4) ،

(K)  عممية أعادة التبمور ضمن(W4) ،(L)   السمنت الحبيبي ضمن(W1) 
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الطحالب  (D) (W4)المعدن البايرايت ضمن  (C)، (W4)اسطح االذابة ضمن  (B)، (W4)السمنتة االنهايدرايتي ضمن (A) :3الموحة 

-W)عممية المكرتة ضمن (G)،  (W-P)السمنتة الحبيبي ضمن  (F)، (W-P)عممية اعادة التبمور ضمن   (E)، (W-P)الخضراء ضمن  

P) ،(H)  بمورت الدلومايت الطافي ضمن(W-P) ،(I)  الفتات العضوي الف(P1) ،(J)   تحول االرضية ال  سبار(P1) ،(K)  المسامية من
 (P2)المسامية بين الحبيبات ضمن   (L)، (P1)نوع التكهف ضمن 
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،  (P2( المسامية من نوع داخل الحبيبات ضمن )C)،  (P2( عممية االذابة ضمن )B)،  (P2( عممية أعادة التبمور ضمن )A: )4الموحة 

(D( المسامية من نوع التكهف ضمن )P2)   ،(E( السمنت من نوع الحبيبي ضمن )P2)  ،(F المعدن )( البايرايت ضمنP2) 
 

 االستنتاجات 
التفم ػػػػو تب ف مػػػػف  تػػػػتلو تكػػػػويف ال اراػػػػة مػػػػف ا اػػػػة وفػػػػرات لػػػػدارية،

السػػػػف   ادػػػػت ؼ كب ػػػػر دػػػػ  سػػػػمؾ التكػػػػويف ودالػػػػة بػػػػ ف االمػػػػار ق ػػػػر 
ب وهػاا Ba-1 (443m), (Ba-5 (306m),(Ba-7 (311mالرراسػة ي

مسػػب  وجػػور دػػالي اعتيػػارج مت ػػام  دػػ  م طقػػة الرراسػػة ار  الػػ   يػػارح 
سػػػمؾ تكػػػويف ال اراػػػة دػػػ  الفػػػا ب المعمػػػي وقمػػػة دػػػ  السػػػمؾ  سػػػبيا دػػػ  
الفا ب القرـ واف الفركػة واال افػة عمػ  هػاا الدػالي لػـ تكػف كب ػرح مسػب  
معػػػػرل عػػػػف الم طقػػػػة ال حػػػػطة تكتو يػػػػا ع ػػػػر تلػػػػارـ اللػػػػديفت ف العرييػػػػة 

را يػػة ولػػػـ  ػػػؤرج الػػ  ادػػػت ؼ كب ػػػر دػػػ   ػػوع السػػػف ات دقػػػب سػػػمؾ واال 
مػػف وات ػػح   Ba-5,7السػػف ة كػػاف اكبػػر مػػف  دػػي السػػف ة دػػ  االمػػار 

التفم و السف   لمتتامعات التكويف وجػور اريعػة سػف ات الرقيقػة الر يسػية 
وتػػػـ تقسػػػيم ا  الػػػ  سػػػتة سػػػف ة اا ويػػػة اعتمػػػار عمػػػ  المكو ػػػات ال يكميػػػة 

لج ػػػرج الط  ػػػ  الرقيقػػػة الر يسػػػية وسػػػف ة الفجػػػر سػػػف ة الفجػػػر اوهػػػ  
سػػف ة الفجػػر  -الج ػػرج الػػواك  الرقيقػػة الر يسػػية التػػ  تػػـ تقسػػم ا الػػ  أ

سػف ة الفجػر  -الج رج الواك  الرقيقة الاا وية الفاوية عم  الروتال ر  
سػػػػػف ة   -الج ػػػػرج الػػػػواك  الرقيقػػػػة الاا ويػػػػػة الفاويػػػػة عمػػػػ  المم ول ػػػػر  

سػػػف ة  -لرقيقػػػة الاا ويػػػة الفاويػػػة االوري تويػػػر رالفجػػػر الج ػػػرج الػػػواك  ا
الفجػػػر الج ػػػرج الػػػواك  الرقيقػػػة الاا ويػػػة الفاويػػػة عمػػػ  الدتػػػات الع ػػػوج 
والمتفجػػرات الطاديػػة و سػػف ة الفجػػر الج ػػرج الػػواك  الػػ  المرلػػوا 
الرقيقػػػػة الر يسػػػػية الفاويػػػػة عمػػػػ  الطفالػػػػ  الد ػػػػراء و سػػػػف ة الفجػػػػر 

سػف ة الفجػر  -قسػمت الػ  ألتػ  االج ػرج المرلػوا الرقيقػة الر يسػية 
 -الج ػػرج المرلػػوا الرقيقػػة الاا ويػػة الفاويػػة عمػػ  حػػوكيات الجمػػر  

سػػػػػف ة الفجػػػػػػر الج ػػػػػرج المرلػػػػػػوا الرقيقػػػػػػة الاا ويػػػػػة الفاويػػػػػػة عمػػػػػػ  
الطفالػػػػ  و االوري تويػػػػر وهػػػػاا الت ػػػػوع مالسػػػػف ات الرقيقػػػػة عكػػػػي وجػػػػور 

 لمفلػػػػػورالب  ػػػػات الترسػػػػػ بية الاا ويػػػػة التػػػػػ  تمامػػػػػت الم لػػػػة المفريػػػػػة ا
ب والم لػة Open Marineي ب والم لة المفريػة المدتػو)Restrictedي

 ب والم لػػة فادػػة الف ػػرPlatform-Margin reefsفادػػة الرلػػ و ي
 ب Platform-Margin reefsي
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The complex carbonate platform for the Hartha formation  

(Late Campanian) in Balad Oil Field - Central Iraq 
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Abstract 
The Hartha formation (Upper Cretaceous) In the Balad oil field, central Iraq, a sedimentary study to recognize 

the Microfacies and to determine the Depositional Environment. Four wells were selected within (Ba-1, Ba-5, 

Ba7-, Ba-9). In this study, the formation consists of limestone and Dolomitic limestone. The boundaries of the 

formation are defined and found to be unconforable from the bottom with the Mushorah formation while the 

upper limit is conformable with the Shiranish formation . The study of Facies analysis of the formation showed 

that it consists of four major Microfacies which are the Lime  Mudstone The Wackestone Microfacies is divided 

into the A- Rotalids lime Wackestone Submicrofacies B- the Miliolids lime Wackestone Submicrofacies C-the 

Orbiotoid lime Wackestone SubMicrofacies D- the Bioclasts&Planktonic Fossils lime Wackestone 

Submicrofacies and to and to the Bioclasts lime Wackestone Submicrofacies and Geern Alagae lime Wackestone 

to Packstone Microfacies and the Lime Packstone Microfacies that is divided into A-the Enchinoderm lime 

Packstone SubMicrofacies and B-The Algae &Orbitoididae lime Packstone Submicrofacies that indicated 

several Subenvironments (Restricted, Open Marine,Platform-Margin reefs,Platform-Margin reefs). 

 
 


