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 البحث العلمي وسيلتنا خلدمة اجملتمع
 

 

 دراسة رسوبية وسحنية لتكوين القمجوقة السفمى )الشعيبة( في ابار مختارة من حقل 
 شمال العراق / كركوك

 ياسين صالح كريم،  لفتة سممان كاظم،  دمحم احمد خمف
 العراق، كمية العموم ، جامعة تكريت ، تكريت ، قسم عموم االرض التطبيقية 

 
 الممخص

تمنمممت الاراسممة ( Late Tithonian – Early Turonianالتممورولم المركممر   –ضمممج اورا التونممولم المتمم  ر  ىتممم اراسممة تكممويج القمجوقممة السمم م
المماولوماوتم ومممج اللاكيممة اليمم ارية وجمما اج التكممويج وتممالل مممج الكجممر الجوممر  والكجممر الجوممر  را تيممار نممبا ارممار ضمممج كقممممل كركمممو  الل طمممم 

 المتانر رالعمميات التكويرية الم تم ة ملها المسامية والتضاغط .
 كويج الكراكو وكذل  وتوافق كاه االعمى مع تكويج السارمورا االعمى.ومع تيكوج الكا االس ل لمتكويج يكوج متوافقا مع تكويج السارمورا االوسط 

 Lime Mudمممج ار ممع سممكلات رحيسممة اممم سممكلة الكجممر الجوممر  الطولممم الرحيسممة   مممج  ممبا لتمماحل التكموممل السممكلم وجمما تج التكممويج وتكمموج 

Microfacies وتكتممو  عممممى سمممكلتوج نمممالويتوج امممما سممكلة الكجمممر الطولمممم المتالمتمممة النالويمممة ال اليممة ممممج المتكجمممرات )Non Fossilierous 

Dolomitized Lime-Mudstone Submicrofacies الكامممممة لممتكجمممرات  ( وسمممكلة الكجمممر الطولمممم النالويمممةFossiliferous Lime 

Mudstone Submicrofaies  وسمكلة الكجمر الجومر  المواكم الرحيسمة )Lime Wackestone Microfacies وتكتمو  عممى سمكلتوج نمالويتوج )
( Benthonic Foraminiferal Wackestone Submicrofaciesاممما سممكلة الكجممر الكوممر  الممواكم النالويممة الكاممممة لم مموراملي ورا القاعيممة    

 Bioclasts-Echinoderms Wackestoneوسممممممكلة الكجممممممر الجوممممممر  الممممممواكم النالويممممممة الكاممممممممة لم تممممممات االكيمممممماحم و مممممموكيات الجممممممما  

Submicrofacies  وسممكلة الكجممر الجوممر  المريمموة الرحيسممة )Lime Packstone Microfacies وتتضمممج سممكلتوج نممالويتوج اممما سممكلة )
( وسمكلة Benthoic Foraminferal Lime Packstone Submiicrofaciesوة النالويمة الكامممة لم موراملي ورا القاعيمة  الكجمر الجومر  المريم

( وسمكلة الكجمر الجومر  Echniodermal Lime Packstone Submicrofaciesالكجمر الجومر  المريموة النالويمة الكامممة ل موكيات الجمما  
( التممم تتضمممج سممكلتوج نممالويتوج اممما سممكلة الكجممر الجوممر  الكبوبممم الكاممممة لممتكجممرات Lime Grianstone Microfaciesالكبوبممم الرحيسممة  

 Fossiliferous Lime Grainstone Submicrofacies  وسمكلة الكجمر الجومر  الكبوبمم الكامممة لممامالق )Peloids  Lime Grainstone 

Submicrofaciesذه السممممممممممممممممكلات تتطممممممممممممممممابق مممممممممممممممممع السممممممممممممممممكلات القياسممممممممممممممممية ( . وراالعتممممممممممممممممماا عمممممممممممممممممى التكموممممممممممممممممل السممممممممممممممممكلم وجمممممممممممممممما تج امممممممممممممممم
 SMF17,SMF10,SMF25,SMF18  المترسرة ضمج االلطقة الترسوبية لمسكلات )FZ6  وFZ7  وFZ8  التمم ت مور ىلمى تج التكمويج ترسم )

 فم بوحة المسطكات الماية و وحة الركورات ال اطحية الضكمة.
 ،  السكلات الاقيقة ، كقل كركو  ، الكجر الجور  . البتروغرافية  : المفتاحيةالكممات 

 

   المقدمة
التمممورولم  –التونمممولم المتممم  ر  المممى اوراالسممم مى تكمممويج قمجوقمممة  يعممموا

ويمل الوا وقما  (Late Tithonian – Early Turonianالمركمر  
ممممرا فممممم قريمممة قمجوقممممة غممممر  ماولمممة السممممميمالية اذ وبمممم  سمممممك  كمممموالم 

 799m)  االلبممم –رعمممر البورمممم  Albian – Permian)  ويتكمموج
يعممما العيمممر ممممج الكجمممر  الجومممر  والكجمممر الجومممر  الممماولماوتم كوممما 

الطرا ممور  االسمم ل مممج ااممم العيممور التممم تكتممو  عمممى مكممامج ل طيممة 

اممذه المماورا فممم العممراق  تتبمماو ملهمما قمجوقممة السمم مم  تكمماويج عمماامتمنمممة ب
لمكركمات التمم بماتت  ا  امتماااالمذ  يعما  مرظهور الكوض الجووسمليكبول

واج لهايمة امذه  ، فم لهاية العيمر الجوراسمم و اايمة العيمر الكريتاسمم
 (9  المممماورا ت ممممها الكسممممار واضممممة لمركممممر  فممممم لهايممممة عيممممر االلبيمممماج

وتمتمممماز تكمممماويج اممممذا العيممممر الهمممما ترسممممبت  ممممبا عمممماا مممممج المممماورات 
 (  5الترسوبية التقامية والتراجعية  
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 نمبا ارمار ضممج كقمممل كركممو  الل طمممم تمنممت ملطقمة الاراسمة را تيمار
 الذ  يقع فم  مماا  مرق العمراق ويمتما المى  مماا غمر  ماولمة كركمو 

-K كوما يقمع البحمراج  (  (K-227 ، (K-218) ،(K-116) م  امو 

218) , (K-227) فممم قرممة رارمما )(Baba Dome)  بولممما يقممع البحممر
  K-116)ضمج قرة افالا ) (Avanha Dome). 
d كركمممو  عممممى طيمممة مكارمممة غومممر متلممماظرا االلكممماار متممممنبقمممع كقمممل 

مالمممة ضممممج لطممماق الطيمممات الواطحمممة بمممنبا قبممم  امممم رارممما وافالممما و ور 

Low folded zone  9.)  يضمم العيمر الطرا مور  االسم ل فمم كقمل
كركمممو  الل طمممم عممماا مكمممامج ل طيمممة متمنممممة بتكممماويج  القمجوقمممة العميممما 

( ، وكراكممو( وتكمموج اممذه التكمماويج  مممواوا( ، القمجوقممة السمم مى  ال ممعورة
متمانممممة يممم ارية وعمريلممما كمممل ممممج تكمممويج الممممواوا وال مممعورة واليماممممة 

   مرترة عمى التوالم فم جلو  ووسط العراق .

 

 
 تبين مواقع مقاطع االبار المختارة  في منطقة الدراسة(  1الشكل )
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 (9) ( نقاَل عن(AP8قمجوقة السفمي والتكوينات المكافئة له ضمن التتابع تكوين : ( 2شكل )ال

 

 السمممم مم القمجوقممممة تكممممويج كمممموا السممممارقة الاراسممممات مممممج العاومممما اجريممممت
 وامممممذه الاراسمممممات كالمممممت فقمممممط عمممممج تكمممممويج القمجوقمممممة( . 1,2,4,9,10 

السم مم وكي يممة التعامممل مممع  يمماحة الرسممو يات وال ممزاج موضمموع اممذه 
التكمويج  يقسمم الاراسة وفم تقرير اا مم يماار عمج  مركة ل مط ال مماا

الجممممز   المكولمممات اليممم رية الممنممممة المممى نمممبا اقسمممام راالعتمممماا عمممممى
العمممو  وتكمموج مممج الكجممر الجوممر  الممم يكمموج ذا يممبرة مممج متوسممطة 

ز  النممالم واممو الجممز  الوسممطم مممج التكممويج فوتكمموج ، اممما الجممالممى عاليممة
الماولوماوت والكجمر الجومر  الماولوماوتم، امما الجمز  اال ومر الكجمر مج 

( بموج تج  تكمويج 12وتوضمة   لهذا التكويج وتكموج ممج الكجمر الجومر  
القمجوقمممة وترسممم  فمممم بوحمممة ضمممكمة الكوليمممة تممماا عممممى الطاقمممة العاليمممة 

عتالمة و مموج تج  ضمكالة ترسمو  التكممويج ومموكمة معتالمة وكممرارا ايضما م
( 13تزيممما رااالتجممماه ال ممممالم المر مممم ممممج  مممماا العمممراق وانلممما  اراسمممة  

لمرسو يات وانار المتكجرات لتكويج القمجوقة فم ملطقة الطيمات العاليمة 

اظهمممرت الاراسمممة تج  التكمممويج ترسممم  فمممم بوحمممة ذات طاقمممة واطحمممة والتمممم 
 reef, backreef, forereef and lagoonalتمنمهمممما  

environments)   تج  تكمممويج القمجوقمممة وتكممموج ممممج بوحممممة 14و ممموج )
ضكمة و اية بوحمة البكموج ممج  مبا المتكجمرات المم تماا عممى امذه 

وتم فمم امذه  البوحات و وحة  مل الكوا مج  با متكجرات االور وتوالولا
(  ريكة آلرار م تارا فم كقمل رما  كسمج 861الاراسة االطبع عمى  

.وكممممذل  بمممموج تج  البوحمممممة لمتكممممويج اممممم البوحمممممة المايممممة و وحممممة الركومممممرات 
 الضكمة .                                              

اممما راللسممرة لممكولممات الكياتيممة لمتكممويج فت مممل العاومما مممج المتكجمممرات 
 ; Orbitolinaconcave, Orbitolina discoideaا   ملهممم

Ecanoid ; Alage with shell fragments , choffatella 

decipens ; Miliolids ) لعمماا الهممام ممج الركمما امو اجممرا  اراسمة
 .(293  ال راحة اممج ال راحة المجهرية لبرار النبا وكاج عاا 
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جممممع البيالمممات عمممج التكمممويج قوممما الاراسمممة واالطمممبع عممممى الاراسمممات تمممم 
اراسمممة ال مممراحة اليممم رية و  السمممارقة والتقمممارير اللهاحيمممة لبرمممار الماروسمممة

الرقيقممممة ليمممم ور التكممممويج فممممم االرممممار قومممما الاراسممممة لمممممرض ت ممممم ية 
المكولات البتروغرافية والسكلات الي ارية والعمميمات التكويريمة الممةنرا 

 .  ستلتاج البوحة الترسوبية لمتكويجالو عموها 

 طباقية تكوين القمجوقة السفمى 

Stratigrapy of Lower Qamchuqa Formation  
ممممج التكممماويج التممم تممماتم رالمرترمممة الناليممة ممممج اللاكيمممة يعمما امممذا التكممويج 

يكمممموج  الكمممما  ، المكمليممممة ضمممممج تكمممماويج العيممممر الطرا ممممور  االسمممم ل
تكويلات  السارمورا الوسمط وتكمويج الكراكمو(  االس ل لمتكويج متوافقا مع 

التمممم تقمممع تكتمممم  ، كمممما وتوافممممق كممماه االعممممى مممممع تكويلمممات  السممممارمورا 
اات سمكلية ويتكوج امذا التكمويج ممج عماا وكم،  االعمى(  التم تقع فوق 

كجمممممر الالجومممممر  اليميمممممالم الرمممممماا  المممممموج و  امممممم الكجمممممريممممم رية 
يكمموج الكجمر الماولوماوتم وتمنمل رعمماا  اولوماوتم ذات لموج بلمم غمامقالم

اجلمماس ال مموراملي ورا منممل وتظهممر ايضمما ا ممرا  لممرعض  مراكممل مممج اللمممو
 Orbitolina , Miliolids ) والمرجماجCoral   والرواسمت والطكالم

 وال تات الكياتم  .
رمقيممماس رسمممم   ( 297mج فيممم   وسمممم  التكممموي ((K-116  فمممم البحمممر 

راكتواحمم  عمممى ( ( ويتموممز التكممويج يمم اريا  2.5m( يعممااا  1cmكممل  
وكمذل  اكتواحم  ويكتمو  عممى اعمااا تبممور الكجر الجور  الرمماا  االلوال

اممما ممممج اللاكيممة الكياتيمممة فالمم  يكممموج م الممماولوماوتالكجمممر الجوممر  عمممى 

 , Orbitolina , Miliolidsيكتممو  عمممى عمماا متكجممرات ملهمما  

Cyclaminids Algae , Echinoids). 
( 1cmرمقيماس رسمم   كمل   (90mوسمك    ((K-218))فم البحر  اما

فالمم  وتموممز راكتواحمم  ايضمما عمممى كممل مممج المماولوماوت ( ( 2.5mيعممااا  
 والكجر الجور  الرماا  المعاا التبمور والكجر الجور  الاولوماوتم .

رمقيممماس رسمممم   كمممل ( 249mوسممممك    (((K-227 امممما راللسمممرة لمبحمممر 
 1cm  2.5( يعمماااm ) ) قمما قسممم الممى نممبا وكمماات يمم ارية واممم و

 -كس  االتم :
الجممممز  العمممممو  وتموممممز رالمممم  يكتممممو  عمممممى الكجممممر الجوممممر  رممممالموج  -8

الرماا  وراوراوت وكبورات يمورا متبمورا ومعولمات ممج الماولوماوت ممع 
وجمموا بمممورات مممج الكمسمماوت اممما مممج اللاكيممة الكياتيممة فالمم  يكمموج متموممز 

 راكتواح  عمى :
 (Orbitolina , Concava , Orbitolina Discoidea , 

Echanoid , Enerusting Algae  , Shell Fragments)  
الجممز  الوسممطم الممذ  يكتممو  عمممى المماولوماوت ر ممكل رحمميس ركافممة  -2

مراكممممم  ممممممج البممممممورات اليممممممورا المممممى البممممممورات المتماسمممممة ممممممع رعضمممممها 
 الرعض.

الجوممر  الرممماا   الجممز  االسمم ل واال وممر فالمم  يكتممو  عمممى الكجممر -3
والبلممممممم وتكمممممموج البمممممممورات متوسممممممطة الكجممممممم مممممممع وجمممممموا معولممممممات مممممممج 
المماولوماوت عمممى  ممكل كجممر جوممر  اولوممماوتم وايضمما وجمموا الراوراوممت 

 Orbitolina)اممممما راللسممممرة لممكولممممات الكياتيممممة فالمممم  يكتممممو  عمممممى 

Discoidea , Chuffatella Decipens , Miliolids , Shell 

Fragments)   
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 (K-116)( يبين المقطع الطباقي لمبئر 3الشكل )
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 (K-218)( يبين المقطع الطباقي لمبئر 4الشكل )
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 (K-227)( المقطع الطباقي لمبئر 5الشكل )

 

 -:Microfaciesالسحنات الدقيقة 
( 6لمسممممممكلات اليمممممم رية عمممممممى تيمممممملول  اعتمممممممات الاراسممممممة الكاليممممممة 

ومممج  بلمم  وممتم تكاومما ار ممع  لميمم ور الجوريممة وذلمم  لسممهولة اسممت اام 
سممممكلة الكجممممر الجوممممر  الطولممممم  سممممكلات رحيسممممية واممممذه السممممكلات اممممم

الاقيقممة الرحيسممية وسممكلة  سممكلة الكجممر الجومر  الممواكمو  الاقيقمة الرحيسممية
وايضا تقسمم امذا السمكلات المى سمكلات الكجر الكبوبم الاقيقة الرحيسية 

تممم مطارقممة اممذه نالويممة راالعتممماا عمممى المكولممات البتروغرافيممة ومممج نممم 
 SMF) Standard قمممممة القياسممممممية الاقيالسمممممكلات ممممممع السممممممكلات 

microfacies وامممممممذ 8( والمطمممممممورا ممممممممج قبمممممممل  11 وضمممممممعها( التمممممممم )
 السكلات ام :
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 سحنة الحجر الجيري الطيني الدقيقة الرئيسة  -1

Lime Mud Microfacies  
امذه الاراسمة كوما  با  مج تمووزتعتبر مج السكلات الواسعة التم تم 

تم ت  ييها ضمج االرار قوا الاراسة لتكويج قمجوقة الس مم فمم البحمر 
((K-116))  ضمممممج الجممممز  العمممممو  والوسممممطم اممممما البحممممر ((K-218) 

فتواجممما  ((K-227))العممممو  السممم مم امممما البحمممر  فتواجممما ضممممج الجمممزحوج
تتمومممز امممذه السمممكلة رقممممة الكبورمممات العممممو  والوسمممطم و  الجمممزحوجضممممج 

كممموج االرضمممية لهمممذه السمممكلة بمممموج بلمممم ت%( و  0-10الهيكميمممة ركممماوا  
فمممماتة الممممى غممممامق رسممممب  اكتواحهمممما عمممممى المممممواا العضمممموية كومممما يمنممممل 
الميكراوممت  اللسممرة العاليممة ملهمما وكممما  الهمما قمما تكتممو  عمممى لسمم  قمومممة 

واالوسممممممممممتراكواا  Orbitolina ت منممممممممممل االور وتولولممممممممماجمممممممممراممممممممممج المتك
Ostracoda   مممج العمميممات  العاومماوتكمموج اممذه السممكلة متعرضممة الممى

التكويريممممة ملهمممما السممممملتة والضمممممط واعممممااا التبمممممور كممممما الهمممما قمممما تكمممموج 
مكتويممة عمممى عمماا مممج الكسممور التممم مممممو ا رال مموااا الل طيممة والمعممااج 

الراوراوت وتاا امذه السمكلات عممى البوحمات الموضعية الل اا منل معاج 
مسمممامية  امممم ت ممم ية عممماا المممواع ممممج المسمممامية وقممما تمممم  (6  الهااحمممة

القلممموات ومسمممامية الكسمممور والمسمممامية ضممممج الكبورمممات و ممموج الكبورمممات 
، وت ممممل امممذه السمممكلة سمممكلتوج نمممالويتوج (والتكه مممات فمممم امممذه السمممكلة 

 -اما :
a- ة لممتحجححححرات اليانويححححة سحححححنة الحجححححر الجيححححري الطينيححححة الحاممحححح

Fossiliferous Lime Mudstone Submicrofaies 
اممذه السممكلة تكتممو  عمممى ال مموراملي را القاعيممة رالارجممة االسمماس ورعممض 
الكطممام االكيمماحم وي ممكل الميكراوممت الجممز  االكبممر مممج مكولممات السممكلة 
والممممذ  يكمممموج عممممااا ذا لمممموج غممممامق وتتواجمممما اممممذه السممممكلة فممممم الجممممز  

وقمما تممم ت مم ية عمماا  ((K-218 ( و  (K-227   بحممر  الوسممطم مممج 
عمميممممات تكويريممممة فوهمممما اممممم السممممملتة واالذارممممة واعممممااا التبمممممور والالمتممممة 

ركمممة ممممج ت( المقSMF25وتتطمممابق امممذه السمممكلة ممممع السمممكلة القياسمممية  
( والمترسممممرة ضمممممج اللطمممماق السممممكلم 8( والمعالممممة مممممج قبممممل  11قبممممل  

 F.Z-7  الم توكمممممة ضممممممج الريمممممول  بوحمممممة الركمممممار( التمممممم تممممماا عممممممى
 .(a-1 لوكة ( الاا مم

b-  سحححنة الحجححر الجيححري الطينححي المتححدلمت الخاليححة مححن المتحجححرات
 اليانوية 

Non Fossilierous Dolomitized Lime-Mudstone 

Submicrofacies  
تكوج امذه السمكلة ممج السمكلات الممومزا لتكمويج قمجوقمة السم مم وتكموج 

واسمممع ضممممج التكمممويج كوممما تواجمممات ضممممج  امممذه السمممكلة ذات اللت مممار
تكمممموج  (K-116 فممممم الجممممز  السمممم مم وراللسممممرة لمبحممممر  (K-227 البحممممر 

قموممممة التواجممما ، كومممما ت ممممو ممممج المتكجممممرات ومتعرضمممة المممى عمميممممات 
المتممة  مماواا ورمراكممل مت اوتممة تبممات عمممى  ممكل معولممات مممج المماولوماوت 

لمات كبومرا متيممة ومج نم تكبر امذه المعولمات لسمورا المى اج تيمرة معو
مممع رعضممها ويمموال الممى المراكممل اال وممرا مممج لمممو المماولوماوت وتتطممابق 

( 11ركممة مممج قبممل  ت( المقSMF25اممذه السممكلة مممع السممكلة القياسممية  
( التمم F.Z-8( والمترسمرة ضممج اللطماق السمكلم  4والمعالة مج قبمل  

-1 لوكممة ( بوحممة الركممار الم توكممة ضمممج الريممول المماا ممتمماا عمممى  
b ). 
 سحنة الحجر الجيري الواكي الدقيقة الرئيسة   -2

Lime Wackestone Microfacies (W)  
تكمممويج قمجوقمممة السممم مم  ذات الت مممار واسمممع ضممممجتكممموج امممذه السمممكلة 

، ( %10  عمممى كومما تزيمما اللسممرة الكبورمماتزيممااا لسممرة ب ايضمما وتتموممز
لتوجممممة  قوتكمممموج ارضممممية اممممذه السممممكلة ذات لمممموج بلممممم فمممماتة الممممى غممممام

تكتممو  عمممى لسممرة مممج المكتجممرات القاعيممة و تمماعيمها بلسممرة مممج الطمموج 
والطافيممممة وايضمممما متكجممممرات  مممموكيات الجممممما واالوسممممتراكواا ورقايمممما مممممج 

 اواضممك عموهمما يكمموج تممانور العمميممات التكويريممة، و ايمماام المتكجممرات 
اجممزا    ضمممجاممذه السممكلة  وتلت ممركممما اممو الكمماا فممم السممكلة السممارقة 

ويمكممج تقسمميم اممذه السممكلة الممى   تمماراالم االرممار التكممويج فممم جم تم ممة ممم
الكاممممة لم مموراملي را  سممكلة الكجمر الجوممر  المواكمسمكلتوج نممالويتوج امما 
الكامممممممة الكجمممممر الجومممممر  المممممواكم الكامممممممة سمممممكلة و القاعيمممممة والطافيمممممة 
بموج وقما تمم ت م ية المسمامية وال تات الكياتم النالوية  و وكيات الجما
فمم اممذه  ضممج الكبورمات ومسمامية القلموات ومسمامية الكسمورالكبورمات و 
 -:وام تتضمج سكلتوج نالويتوج اماالسكلة 

a- سحنة الحجحر الجيحري الحواكي الحاممحة لمفحورامنيفرا القاعيحة 
 Benthonic Foraminiferal Wackestoneالدقيقحة اليانويحة 

Submicrofacies 
( %10  اممممم السممممكلة التممممم تكتممممو  عمممممى لسممممرة تيممممل الممممى اكنممممر مممممج

راالوسمممممممتراكواا كجممممممرات ال ممممممموراملي را القاعيممممممة والتمممممممم تكمممممموج متمنممممممممة مت
اممممما االرضممممية تكمممموج مكتويممممة عمممممى الميكراوممممت ذو الممممموج  والر ويممممات ،

رعمميممات تكويريممة م تم ممة تتمم نر اممذه السممكلة وكممما بولمما سممارقا  ،  الممامق
وتممم ت مم ية اممذه  الل مم االمعممااج موضممعية و ملهمما التضمماغط والسممملتة 

فممم  (K-116 فممم االرممار قومما الاراسممة كومما تتواجمما فممم البحممر السممكلة 
تتواجممما ضممممج الجمممز   (K-218 السممم مم والوسمممطم امممما البحمممر  حوجالجمممز 

العممممممو  والجمممممز   فتتواجممممما فمممممم الجمممممزحوج (K-227 العممممممو  امممممما البحمممممر 
( SMF-10الوسمممممطم وتتطمممممابق امممممذه السمممممكلة ممممممع السمممممكلة القياسمممممية  

( والمترسمرة ضممج اللطماق 8( والمعالمة ممج قبمل  11قبل   ركة مجتالمق
بوحمة الركمار الم توكمة الماوراج ضممج ( التم تاا عممى  F.Z-7السكلم  

  ( .  a-2(  لوكة الريول الاا مم
b- سححححنة الحجحححر الجيحححري الحححواكي الحاممحححة لشحححوكيات الجمحححد والفتحححات

  الحياتي الدقيقة اليانوية 

Bioclasts-Echinoderms Wackestone Submicrofacies: 
امممذه السمممكلة عممممى  ممموكيات الجمممما واالوسمممتراكواا ورقايممما رعمممض  تكتمممو  

كومما تتواجمما متواجمماا ضمممج االرضممية الميكراتيممة ايمماام المتكجممرات ال
فمممم الجمممز  الوسمممطم  وتتطمممابق امممذه السمممكلة ممممع  (K-116  فمممم  البحمممر

والمعالمة ممج قبمل  11) ركمة ممج قبملتالمق (SMF-10السكلة القياسية  
بوحممة ( التممم تمماا عمممى  F.Z-7( والمترسممرة ضمممج اللطمماق السممكلم  8 

 .( b -2(    لوكة الركار الم توكة الاوراج ضمج الريول الاا مم
  الرئيسة سحنة الحجر الجيري المرصوص  -3

Lime Packstone Microfacies (P)  
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%( وتكموج امذه السمكلة 25اكنر   تيل لسرة الكبورات فم اذه السكلة
-K االرمممار قوممما الاراسمممة كوممما تواجمممات فمممم البحمممر م  يمممة  فمممم كمممل 

ضممممج الجمممز  العممممو   (K-218 البحمممر و ضممممج الجمممز  الوسمممطم  (227
ضممج تكمموج امذه السمكلة موزعمة ضمممج  (K-116 والوسمطم امما البحمر 

وتكوج اذه السمكلة مكتويمة عممى الكبورمات االجزا  الم تم ة مج البحر ، 
الهيكميممممة والتممممم تكمممموج ماعمممممة بلسممممرة مممممج الطمممموج الجوممممر  التممممم تتمنممممل 

ومممج ااممم والمكاريمات  ((Miliolidsمنمل المموولومما  رمالمتكجرات القاعيممة
اممممم االذارممممة والسممممملتة العمميممممات التكويريممممة المممممةنرا عمممممى اممممذه السممممكلة 

 -سكلتوج نالويتوج :اذه السكلة  ت ملو 
a- فححورامنيفرا القاعيححة سحححنة الحجححر الجيححري المرصححوص الحامححل لم

 Benthonic Foraminferal Limeالدقيقححححة اليانويححححة 

Packstone Submiicrofacies (P2) 
 تتمم لل( و 25عمممى  %فممم اممذه السممكلة المتكجممرات القاعيممة  تزيمما لسممرة

واممم  مممج الميكراوممت  ارضمميةالمتواجمماا ضمممج  المموولومما مممج متكجممرات 
منممممل  التكويريممممةمتعرضممممة لعمممماا مممممج العمميممممات ذات لمممموج بلممممم غممممامق و 
مممممج لمممموع القلمممموات واضممممافة الممممى وجمممموا المسممممامية  االلضمممممال والسممممملتة

والمسامية بوج الكبورات وضممج الكبورمات ومسمامية االلممبق والمسمامية 
( SMF-10القالبيممممممة وتتطممممممابق اممممممذه السممممممكلة مممممممع السممممممكلة القياسممممممية  

( والمترسمرة ضممج اللطماق 8( والمعالمة ممج قبمل  11المقتركة مج قبل  
بوحمة الركمار الم توكمة الماوراج ضممج   ( التم تاا عممىF.Z-7سكلم  ال

 ( .a-3(   لوكة الريول الاا مم
b-  سحححححنة الحجححححر الجيححححري المرصححححوص الحامححححل لشححححوكيات الجمححححد

 Bioclasts Lime Packstoneالدقيقححححححة اليانويححححححة 

Submicrofacies (P3) 
%( او اكنمر ممج 25امذه السمكلة تكتمو  عممى لسمرة تيمل المى   تكتو  

ال مموراملي را مممع تواجمما رعممض االرضممية الميكراتيممة  ضمممجممما ج مموكيات ال
وتتممممم نر رعمميمممممات الالمتمممممة  بارجمممممة كبومممممرا  Orbitoidesمنمممممل  القاعيمممممة

( المقتركممة مممج SMF-10وتتطممابق اممذه السممكلة مممع السممكلة القياسممية  
( والمترسممممرة ضمممممج اللطمممماق السممممكلم 8( والمعالممممة مممممج قبممممل  11قبممممل  

 F.Z-7)  بوحممممممة الركممممممار الم توكممممممة المممممماوراج ضمممممممج عمممممممى  التممممممم تمممممماا
 ( .b-3 لوكة  ( الريول الاا مم

 (  Gسحنة الحجر الجيري الحبيبي الرئيسية ) -4

Lime Grianstone Microfacies   
فقمممط وت ممممل سمممكلتوج  (K-227   يمممت امممذه السمممكلة ضممممج البحمممر 

 -نالويتوج اما :
a-  سحححححنة الحجححححر الجيححححري الحبيبححححي الحاممححححة لممتحجححححرات اليانويححححة

Fossiliferous Lime Grainstone Submicrofacies   

همما ذات اممذه السممكلة عمممى لسممرة عاليممة مممج المكجممرات او كطام تكتممو   
وتتمنمل الكبورمات  تكوج ضمج ارضمية ممج السمملتالاعم الكبوبم او قا 

كممما تكتممو  عمممى  Orbitoides) فوهمما بتواجمما ال مموراملي را القاعيممة منممل 
اممممذه السمممكلة ايضمممما متممممانرا رعمميممممات  تمممم نرقطمممع مممممج  مممموكيات الجمممما وت

متعااا وام تتواجا ضمج االرمار قوما الاراسمة كوما وجمات فمم تكويرية 
وتكممموج لسمممبتها ضممممج الجمممز  العممممو  ممممج البحمممر وتكول (K-227 البحمممر 

وقا تم تموومز عماا ممج المواع المسمامية  قمومة الى لاارا فم االرار اال رى 
وكممما تتطممابق بيممة ومسممامية ضمممج الكبورممات ضممملها ملهمما المسممامية القال

( 11ركة ممج قبمل  تالمق( SMF-17   اذه السكلة مع السكلة القياسية
التمم  (F.Z-7 ( والمترسمرة ضممج اللطماق السمكلم 8والمعالة مج قبمل  

 ( .  a-4 لوكة  (بوحة الكوا  تاا عمى
b-  والدمالق سحنة الحجر الجيري الحبيبي الحاممة 

Peloids  Lime Grainstone Submicrofacies  
وتكوج اذه السكلة مكتوية عمى لسمرة عاليمة ممج  موكيات الجمما وايضما 
عممممى كطمممام متكجمممرات االكيممما  وتكممموج امممذه السمممكلة متمممانرا رعممماا ممممج 

ملهمما السممملتة واالذارممة والتضمماغط وغورامما  العمميممات التكويريممة الم تم ممة
وقا تم ت  ية اذه السكلة فم االرار قوا الاراسة مج تكمويج القمجوقمة 

فمم الجمز  العممو  ممج البحمر  (K-227 السم مم كوما تواجمات فمم البحمر 
تتطمممابق اممذه السمممكلة ممممع كممما الهممما تكمموج لممماارا التواجممما االرممار اال مممرى 

( والمعالة ممج قبمل 11ركة مج قبل  ت( المقSMF-18السكلة القياسية  
بوحممة ( التممم تمماا عمممى  F.Z-6( والمترسممرة ضمممج اللطمماق السممكلم  8 

 .   (b-4 لوكة  (الكوا
 البيئة الترسيبية لتكوين القمجوقة السفمى 

Depositional Enviroment of Lower Qamchuqa 

Formtion 

السممم مى تبممموج اج  ممممج  مممبا التكمومممل السمممكلم الممماقوق لتكمممويج القمجوقمممة
التكمممويج وتمممالل ممممج عممماا سمممكلات امممم سمممكلة الكجمممر الجومممر  الطولمممم 
الرحيسية والتم تكموج مقسممة المى سمكلة الكجمر الطولمم النالويمة الكاويمة 
لممتكجمممممرات وسمممممكلة الكجمممممر الجومممممر  الطولمممممم المتمممممالمت ال اليمممممة ممممممج 
المتكجممرات وايضمما سممكلة الكجممر الجوممر  الممواكم الاقيقممة الرحيسممية والتممم 
تكمممممموج مقسمممممممة ايضمممممما الممممممى سممممممكلة الكجممممممر الجوممممممر  الممممممواكم الكاممممممممة 
لممتكجمممرات القاعيمممة والطافيمممة النالويمممة وسمممكلة الكجمممر الجومممر  الكامممممة 
ل مممموكيات الجممممما وال تممممات الكيمممماتم وايضمممما مممممج السممممكلات اال ممممرى اممممم 
سمممكلة الكجمممر الجومممر  المريممموة الرحيسمممية والتمممم قسممممت المممى نمممبا 

لجوممر  المريمموة النالويممة الكاممممة سممكلات نالويممة اممم سممكلة الكجممر ا
لم وراملي ورا القاعية وسمكلة الكجمر الجومر  المريموة النالويمة الكامممة 
ل ممموكيات الجمممما وسمممكلة الكجمممر الجومممر  المريممموة النالويمممة الكامممممة 
لمكطمممام االكيممماحم وايضممما ممممج السمممكلات الم  يمممة امممم سمممكلة الكجمممر 

لويمممة ا مممرى امممم الجومممر  الكبوبمممم الرحيسمممية والتمممم قسممممت المممى سمممكلة نا
سممممكلة الكجممممر الجوممممر  الكبوبممممم الكاممممممة لمممممامالق. وايضمممما مممممج  ممممبا 
المكولممات الكياتيممة التممم ت  يمموها فممم اراسممة التكممويج قومما الاراسممة اممم 
متكجرات المموولوا والامالق واالوستراكواا و موكيات الجمما واالور وتولولما 

 Orbitolina , Miliolid , Echinoderm , Ostracoda , 

Peloids )  كوماOrbitolina))  امم ممج المتكجمرات التمم تماا عممى
( وايضمما وجمموا متكجممرات 7البوحممة الاافحممة والضممكمة والمعتالممة المموكممة  

مة ضمممممكالتمممممم تممممماا عممممممى البوحمممممات التمممممم تكممممموج  ((Miliolidالمموولوممممما 
وممممج  مممبا  (.3ومعزولمممة ولكولهممما معزولمممة تكممموج ذات مموكمممة عاليمممة  

( 11االلطقممة القياسممية الموضمموعة مممج قبممل  مقارلممة اممذه السممكلات مممع 
( و FZ7( تبموج الهما تقمع ضممج االلطقمة القياسمية  8والمطورا مج قبل  
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 FZ8  و )FZ6 و وحة الكوا. الم توكة الى مكيورا الاوراج ضمج الريول الاا ممبوحمممات الركوممرات ال مماطحية ذات الميممماه ( والتممم تعكممس   
 

 
 )( يبين الموديل الرسوبي لبيئة تكوين القمجوقة السفمي )الشعيبة6شكل)

 

 االستنتاجات 
اج طبيعمة التكمويج تتكموج ر مكل تسماس ممج وجا  الي اريةاللاكية  -8

 الكجر الجور  والكجور  الاولوماوتم مع طرقات رقيقة مج الط ل .  
تممم ت مم ية عمماا مممج المكولممات الهيكميممة البتروغرافيممة مممج اللاكيممة  -2

( واممذا ومماا عمممى بوحممة Orbitolinaواالور وتوالولمما  Miliolid المموولوما 
ضمممممكمة وكمممممذل  تمممممم ت ممممم ية تامممممم  العمميمممممات التكويريمممممة كالتضممممماغط 
والسملتة واإلذارة والمسامية وتيضًا  ظهر تانور اذه العمميات ممج  مبا 

لكجمممر الجومممر  الممماولماوتم لتوجمممة عمميمممات تمومممر الكجمممر الجومممر  ىلمممى ا
تممم ت مم ية السممكلات التاليممة اممم تر ممع  سممكلات رحيسممة وايضمما  الالمتممة

التمممم تكتمممو  عممممى  عممماا سمممكلات نالويمممة ت مممرى   وامممذه السمممكلات امممم 
سممكلة الكجممر الجوممر  الطولممم  الرحيسممة وتكتممو  عمممى سممكلتوج نممالويتوج 

رات النالويممة وسممكلة اممما سممكلة الكجممر الجوممر  الطولممم الكاممممة لممتكجمم
الكجر الجور  المتالمت ال الية مج المتكجرات النالوية وسمكلة الكجمر 

الجوممممر  الممممواكم الرحيسممممة وتكتممممو  عمممممى سممممكلتوج نممممالويتوج اممممما سممممكلة 
الكجمممر الجومممر  المممواكم الكامممممة لم ممموراملي ورا القاعيمممة والطافيمممة النالويمممة 

وال تمات االكيماحم   وسكلة الكجر الجور  الواكم الكاممة ل وكيات الجمما
وسممكلة الكجممر الجوممر  المريمموة الرحيسممة وتتضمممج سممكلتوج نممالويتوج 
اممممما سممممكلة الكجممممر الجوممممر  المريمممموة الكاممممممة لم مممموراملي ورا القاعيممممة 
النالويمممة وسمممكلة الكجمممر الجومممر  المريممموة الكامممممة ل ممموكيات الجمممما 
 وسمكلة الكجمر الجومر  الكبوبمم الرحيسمة التمم تتضممج سمكلتوج نممالويتوج
اما سمكلة الكجمر الجومر  الكبوبمم الكامممة لممتكجمرات القاعيمة النالويمة 

 .وسكلة الكجر الجور  الكبوبم الكاممة لمامالق
البوحمممممة الرسمممممو ية ممممممج  مممممبا مقارلمممممة السمممممكلات الاقيقمممممة لتكمممممويج  -3

القمجوقمممة السممم مم  ال مممعورة( ممممع السمممكلات القياسمممية فمممم  رمممار الاراسمممة 
ببوحممة المسممطكات المايممة والركوممرات  الممنبا وجمما رمماج بوحممة التكممويج اممم

 .ضمج الريول الاا مم ال اطحية ذات المياه الم توكة ىلى المكيورا
 

 1وحة ل

a-   سكلة الكجر الجور  الطولم النالوية ال الية مج المتكجرات فم البحرK-218)  1580 عمى العمقm. 
b- النالوية ال الية مج المتكجرات فم البحر   سكلة الكجر الجور  الاولوماوتمK-218 1565( عمى العمقm. 

 
 2لوحة 
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a-   سكلة الكجر الجور  الواكم الكاممة لممتكجرات النالوية فم البحرK-227 1924( عمى العمقm. 
b-   سكلة الكجر الجور  الواكم الكاممة لمكطام االكياحم فم البحرK-116 2153( عمى العمقm . 

 
 
 3لوحة 

a-   سكلة الكجر الجور  المريوة الكاممة لم وراملي را القاعية النالوية فم البحرK-227 6985 ( عمى العمقm. 
b-   سكلة الكجر الجور  المريوة الكاممة لمكطام االكياحم فم البحرK-218 1565( عمى العمقm. 

 
 
 4لوحة 

a-   سكلة الكجر الجور  الكبوبم فم البحرK-227 7065( عمى العمقm . 
b-   سكلة الكجر الجور  الكبوبم الكاممة لمبوموت فم البحرK-227 7070( عمى العمقm . 
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Abstract 
The Lower Qamchuqa Formation  (late Tithonian-Early Turonian sequence)  was studied in three selected wells 

of within the Kirkuk oil field From The lithological point of view the formation was found to consist of 

limestone and dolomite limestone, which is influenced by diagenetic processes Compaction , Cementation and  

Porosity . 

The lower contact of the Formation is conformable with the underlain formations Middle Sarmord Formation 

and Garague Formation and the Upper boundary is also conformable with The Upper Sarmord Formation in the 

studied area. 

The facies analysis showed that the Formation consists of four main microfacies with secondary microfacies that 

comprised from; the main Lime Mudstone microfacies which contains Non Fossilierous Dolomitized Lime-

Mudstone Submicrofacies submicrofacies and Fossiliferous Lime Mudstone Submicrofaies, the main Lime 

Wackestone Microfacies which contains two sub-microfacies (Benthonic Foraminiferal Wackestone and 

Bioclasts-Echinoderms Wackestone Submicrofacies), the main Lime Packstone Microfacies which contains two 

sub-microfacies (Benthoic Foraminferal Lime Packstone and Echniodermal Lime Packstone Submiicrofacies) 

and the main Lime Grainstone Microfacies which contains two sub-microfacies (Fossiliferous Lime Grainstone 

and Peloids  Lime Grainstone Submicrofacies). In depending on these microfdacies which compatible with the 

standered microfacies (SMF10, SMF18, SMF17, SMF25)that deposited within facies zones (FZ 6, FZ7, FZ8) 

that refer to the Formation  was deposited within tidal flats and in the shallow marine with open to restricted 

circulation – environments. 

 


