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البحث العلمي وسيلتنا خلدمة اجملتمع
دراسة رسوبية وسحنية لتكوين القمجوقة السفمى (الشعيبة) في ابار مختارة من حقل
كركوك  /شمال العراق

دمحم احمد خمف  ،لفتة سممان كاظم  ،ياسين صالح كريم

قسم عموم االرض التطبيقية  ،كمية العموم  ،جامعة تكريت  ،تكريت  ،العراق

الممخص

تممم ا ارسممة تكممويج القمجوقممة السم مى ضمممج اورا التونممولم المتم ر – التممورولم المركممر  )Late Tithonian – Early Turonianتمنمممت الا ارسممة
را تيممار نممبا ارممار ضمممج كقم ممل كرك ممو الل ط ممم ومممج اللاكيممة الي م ارية وجمما اج التكممويج وتممالل مممج الكجممر الجوممر والكجممر الجوممر المماولوماوتم
المتانر رالعمميات التكويرية الم تم ة ملها المسامية والتضاغط .

يكوج الكا االس ل لمتكويج يكوج متوافقا مع تكويج السارمورا االوسط ومع تكويج الكراكو وكذل وتوافق كاه االعمى مع تكويج السارمورا االعمى.
مممج ممبا لتمماحل التكموممل السممكلم وجمما تج التكممويج وتكمموج مممج ار ممع سممكلات رحيسممة اممم سممكلة الكجممر الجوممر الطولممم الرحيسممة

 )Microfaciesوتكتممو عمممى سممكلتوج نممالويتوج اممما سممكلة الكجممر الطولممم المتالمتممة النالويممة ال اليممة مممج المتكج مرات
 )Dolomitized Lime-Mudstone Submicrofaciesوسممكلة الكجممر الطولممم النالويممة الكاممممة لممتكج مرات

Lime Mud

Non Fossilierous
Fossiliferous Lime

 )Mudstone Submicrofaiesوسمكلة الكجمر الجومر المواكم الرحيسمة  )Lime Wackestone Microfaciesوتكتمو عممى سمكلتوج نمالويتوج
)Benthonic Foraminiferal Wackestone Submicrofacies

اممما سممكلة الكجممر الكوممر المواكم النالويممة الكاممممة لم مموراملي و ار القاعيممة

وس م ممكلة الكج م ممر الجو م ممر الم م مواكم النالوي م ممة الكامم م ممة لم ت م ممات االكي م مماحم و م مموكيات الجم م مما

Wackestone

Bioclasts-Echinoderms

 )Submicrofaciesوسممكلة الكجممر الجوممر المريمموة الرحيسممة  )Lime Packstone Microfaciesوتتضمممج سممكلتوج نممالويتوج اممما سممكلة
الكجمر الجومر المريموة النالويمة الكامممة لم موراملي و ار القاعيمة  )Benthoic Foraminferal Lime Packstone Submiicrofaciesوسمكلة
الكجمر الجومر المريموة النالويمة الكامممة ل موكيات الجمما  )Echniodermal Lime Packstone Submicrofaciesوسمكلة الكجمر الجومر
الكبوبممم الرحيسممة  )Lime Grianstone Microfaciesالتممم تتضمممج سممكلتوج نممالويتوج اممما سممكلة الكجممر الجوممر الكبوبممم الكاممممة لممتكج مرات
 )Fossiliferous Lime Grainstone Submicrofaciesوسمكلة الكجمر الجومر الكبوبمم الكامممة لممامالق Peloids Lime Grainstone
 . )Submicrofaciesوراالعتم م م م م م م مماا عم م م م م م م ممى التكموم م م م م م م ممل الس م م م م م م ممكلم وج م م م م م م مما تج ا م م م م م م م مذه الس م م م م م م ممكلات تتط م م م م م م ممابق مم م م م م م م ممع الس م م م م م م ممكلات القياسم م م م م م م ممية
 )SMF17,SMF10,SMF25,SMF18المترسرة ضمج االلطقة الترسوبية لمسكلات  FZ6و  FZ7و  )FZ8التمم ت مور ىلمى تج التكمويج ترسم
فم بوحة المسطكات الماية و وحة الركورات ال اطحية الضكمة.

الكممات المفتاحية  :البتروغرافية  ،السكلات الاقيقة  ،كقل كركو  ،الكجر الجور .

المقدمة

يع مموا تك ممويج قمجوق ممة السم م مى ال ممى اورا التون ممولم المتم م ر – الت ممورولم

متمنمممة بتكمماويج عمماا ملهمما قمجوقممة الس م مم وتبممات اممذه المماورا فممم الع مراق

المركمر  )Late Tithonian – Early Turonianوقما ويمل الوا

رظهور الكوض الجووسمليكبولم المذ يعما امتماااا لمكركمات التمم بماتت

مم مرا ف ممم قري ممة قمجوق ممة غ ممر ماول ممة الس ممميمالية اذ وبمم م س مممك كم موالم

فم لهاية العيمر الجو ارسمم و اايمة العيمر الكريتاسمم  ،واج لهايمة امذه

 )799mرعمممر البورمممم – االلبممم  )Albian – Permianويتكمموج

ال مماورا ت ممها الكسم ممار واض ممة لمركم ممر ف ممم لهايم ممة عي ممر االلبيم مماج )9

م ممج الكج ممر الجو ممر والكج ممر الجو ممر ال مماولماوتم كو مما يع مما العي ممر

وتمتم مماز تكم مماويج ام ممذا العيم ممر الهم مما ترسم ممبت م ممبا عم مماا مم ممج الم مماورات

الطرا ممور االس م ل مممج ااممم العيممور التممم تكتممو عمممى مكممامج ل طيممة

الترسوبية التقامية والتراجعية )5
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تمنممت ملطقمة الا ارسمة را تيمار نمبا ارمار ضممج كق ممل كركممو الل طممم

الذ يقع فم مماا مرق العمراق ويمتما المى مماا غمر ماولمة كركمو

 .)9 Low folded zoneيضمم العيمر الطرا مور االسم ل فمم كقمل
كرك ممو الل ط ممم ع مماا مك ممامج ل طي ممة متمنم ممة بتك مماويج القمجوق ممة العمي مما

وامم  )K-227) ، (K-218) ،) (K-116كوما يقمع البحمراج K-

مممواوا)  ،القمجوقممة السم مى ال ممعورة)  ،وك اركممو) وتكمموج اممذه التكمماويج

 ))218) , (K-227فممم قرممة رارمما ) (Baba Domeبولممما يقممع البحممر

متمانم ممة يم م ارية وعمريل مما ك ممل م ممج تك ممويج الم ممواوا وال ممعورة واليمام ممة
مرترة عمى التوالم فم جلو ووسط العراق .

 ))K-116ضمج قرة افالا). (Avanha Dome
dق ممع كق ممل كرك ممو عم ممى طي ممة مكار ممة غو ممر متل مماظرا االلك مماار متم ممنب
ب ممنبا قبم م

ا ممم رار مما وافال مما و ورمال ممة ض مممج لط مماق الطي ممات الواطح ممة

الشكل ( )1تبين مواقع مقاطع االبار المختارة في منطقة الدراسة
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الشكل ( : )2تكوين قمجوقة السفمي والتكوينات المكافئة له ضمن التتابع ) )AP8نقالَ عن ()9
اجري ممت العاو مما م ممج الا ارس ممات الس ممارقة ك مموا تك ممويج القمجوق ممة السم م مم
 . )1,2,4,9,10وام ممذه الا ارسم ممات كالم ممت فقم ممط عم ممج تكم ممويج القمجوقم ممة
السم مم وكي يممة التعامممل مممع يمماحة الرسممو يات وال مزاج موضمموع اممذه
الاراسة وفم تقرير اا مم يماار عمج مركة ل مط ال مماا يقسمم التكمويج
ال ممى ن ممبا اقس ممام راالعتم مماا عم ممى المكول ممات اليم م رية الممنم ممة الج ممز

العمممو وتكمموج مممج الكجممر الجوممر الممم يكمموج ذا يممبرة مممج متوسممطة

اظهممرت الا ارسممة تج التكممويج ترس م
تمنمه مما

lagoonal

and

فممم بوحممة ذات طاقممة واطحممة والتممم
forereef

backreef,

reef,

 )environmentsو مموج  )14تج تك ممويج القمجوق ممة وتك مموج م ممج بوح ممة
ضكمة و اية بوحمة البكموج ممج مبا المتكجمرات المم تماا عممى امذه
البوحات و وحة مل الكوا مج با متكجرات االور وتوالولا وتم فمم امذه
الاراسة االطبع عمى  )861ريكة آلرار م تارا فم كقمل رما كسمج

الممى عاليممة ،اممما الج مز النممالم واممو الجممز الوسممطم مممج التكممويج فوتكمموج

.وكم ممذل بم مموج تج البوحم ممة لمتكم ممويج ام ممم البوحم ممة المايم ممة و وحم ممة الركو م مرات

مج الكجمر الماولوماوت والكجمر الجومر الماولوماوتم ،امما الجمز اال ومر

الضكمة .

لهذا التكويج وتكموج ممج الكجمر الجومر وتوضمة  )12بموج تج تكمويج

اممما راللسممرة لممكولممات الكياتيممة لمتكممويج فت مممل العاومما مممج المتكج مرات

ف ممم بوح ممة ض ممكمة الكولي ممة ت مماا عم ممى الطاق ممة العالي ممة

; Orbitolinaconcave, Orbitolina discoidea
ملهم ما
Ecanoid ; Alage with shell fragments , choffatella
 )decipens ; Miliolidsالهممام ممج الركمما امو اجم ار ا ارسمة لعمماا

القمجوق ممة وترسم م

ومموكمة معتالمة وكم اررا ايضما معتالمة و مموج تج ضمكالة ترسمو

التكممويج

تزيمما رااالتج مماه ال مممالم المر ممم مممج ممماا العم مراق وانل مما ا ارس ممة )13
لمرسو يات وانار المتكجرات لتكويج القمجوقة فم ملطقة الطيمات العاليمة

مج ال راحة المجهرية لبرار النبا وكاج عاا ال راحة ام .)293
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تممم جم ممع البيالممات ع ممج التكممويج قو مما الا ارسممة واالط ممبع عمممى الا ارس ممات

يكتممو عمممى عمماا متكجمرات ملهمما

السممارقة والتقممارير اللهاحيممة لبر ممار الماروسممة وا ارسممة ال مراحة اليم م رية

.)Cyclaminids Algae , Echinoids

الرقيقم ممة لي م م ور التكم ممويج فم ممم االرم ممار قوم مما الا ارسم ممة لمم ممرض ت م م ية

اما فم البحر )) ((K-218وسمك  )90mرمقيماس رسمم كمل )1cm

المكولات البتروغرافية والسكلات الي ارية والعمميمات التكويريمة الممةنرا

يعممااا  ) )2.5mفال م وتموممز راكتواح م ايضمما عمممى كممل مممج المماولوماوت

عموها والستلتاج البوحة الترسوبية لمتكويج.

والكجر الجور الرماا المعاا التبمور والكجر الجور الاولوماوتم .

طباقية تكوين القمجوقة السفمى
Stratigrapy of Lower Qamchuqa Formation
يعمما اممذا التكممويج مممج التكمماويج التممم تمماتم رالمرترممة الناليممة مممج اللاكيممة

اممما راللس ممرة لمبح ممر )) )K-227وسمممك  )249mرمقي مماس رس ممم ك ممل

المكمليم ممة ضم مممج تكم مماويج العيم ممر الطرا م ممور االس م م ل  ،يكم مموج الكم مما

االس ل لمتكويج متوافقا مع تكويلات السارمورا الوسمط وتكمويج الك اركمو)
الت ممم تق ممع تكتم م  ،كم مما وتواف ممق ك مماه االعم ممى م ممع تكويل ممات الس ممارمورا

االعمى) التم تقع فوق  ،ويتكوج امذا التكمويج ممج عماا وكماات سمكلية

يم م م رية ا م ممم الكج م ممر الجو م ممر اليمي م ممالم الرم م مماا الم م مموج والكج م ممر

الماولوماوتم ذات لموج بلمم غمامق يكمموج الكجمر الماولوماوتم وتمنمل رعمماا

م اركممل مممج اللمممو وتظهممر ايضمما ا ممرا لممرعض اجلمماس ال مموراملي و ار منممل
 )Orbitolina , Miliolidsوالمرجماج  Coralوالرواسمت والطكالم

 )1cmيعممااا  ) )2.5mوقمما قسممم الممى نممبا وكمماات ي م ارية واممم
كس

االتم -:

 -8الجم ممز العمم ممو وتموم ممز رال م م يكتم ممو عمم ممى الكجم ممر الجوم ممر رم ممالموج
الرماا وراوراوت وكبورات يمورا متبمورا ومعولمات ممج الماولوماوت ممع

وجمموا بمممورات مممج الكمسمماوت اممما مممج اللاكيممة الكياتيممة فالم يكمموج متموممز

راكتواح عمى :
(Orbitolina , Concava , Orbitolina Discoidea ,
)Echanoid , Enerusting Algae , Shell Fragments
 -2الجممز الوسممطم الممذ يكتممو عمممى المماولوماوت ر ممكل رحمميس ركافممة
مراكم م م مم ممج البمم ممورات اليم مممورا الم ممى البمم ممورات المتماسم ممة مم ممع رعضم ممها
الرعض.

وال تات الكياتم .

 -3الجممز االس م ل واال وممر فال م يكتممو عمممى الكجممر الجوممر الرممماا

ف ممم البح ممر  ))K-116وس ممم التك ممويج فيم م  )297mرمقي مماس رس ممم
كممل  )1cmيعممااا  ) )2.5mويتموممز التكممويج ي م اريا راكتواح م عمممى
الكجر الجور الرمماا االلوالويكتمو عممى اعمااا تبممور وكمذل اكتواحم

Orbitolina , Miliolids ,

عمممى الكجممر الجوممر المماولوماوتم اممما مممج اللاكيممة الكياتيممة فال م يكمموج

والبل م ممم وتك م مموج البم م ممورات متوس م ممطة الكج م ممم م م ممع وج م مموا معول م ممات م م ممج
المماولوماوت عمممى ممكل كجممر جوممر اولوممماوتم وايضمما وجمموا الراو اروممت
ام مما راللس ممرة لممكول ممات الكياتي ممة فالم م يكت ممو عم ممى (Orbitolina
Discoidea , Chuffatella Decipens , Miliolids , Shell
)Fragments
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الشكل ( )3يبين المقطع الطباقي لمبئر ()K-116
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الشكل ( )4يبين المقطع الطباقي لمبئر ()K-218
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الشكل ( )5المقطع الطباقي لمبئر ()K-227
نالويممة راالعتممماا عمممى المكولممات البتروغرافيممة ومممج نممم تممم مطارقممة اممذه

السحنات الدقيقة -:Microfacies

اعتمم م ممات الا ارسم م ممة الكاليم م ممة لمسم م ممكلات الي م م م رية عمم م ممى تيم م مملول )6

الس م ممكلات م م ممع الس م ممكلات الاقيق م ممة القياس م ممية )SMF

لمي م ور الجوريممة وذل م لسممهولة اسممت اام ومممج بل م وممتم تكاومما ار ممع

 )microfaciesالت م م ممم وض م م ممعها  )11والمط م م ممورا م م م ممج قب م م ممل  )8وا م م ممذ

س ممكلات رحيسم ممية وام ممذه الس ممكلات ام ممم سم ممكلة الكج ممر الجوم ممر الطولم ممم

السكلات ام :

الاقيقمة الرحيسممية وسممكلة الكجممر الجومر المواكم الاقيقممة الرحيسممية وسممكلة
الكجر الكبوبم الاقيقة الرحيسية وايضا تقسمم امذا السمكلات المى سمكلات
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 -1سحنة الحجر الجيري الطيني الدقيقة الرئيسة
Lime Mud Microfacies
تعتبر مج السكلات الواسعة التم تم تمووز مج با امذه الا ارسمة كوما
تم ت

ييها ضمج االرار قوا الاراسة لتكويج قمجوقة الس مم فمم البحمر

)) ((K-116ضم مممج الجم ممز العمم ممو والوسم ممطم امم مما البحم ممر )((K-218
فتواجمما ض مممج الجم مزحوج العم ممو السم م مم ام مما البح ممر )) ((K-227فتواج مما
ض مممج الجم مزحوج العم ممو والوس ممطم وتتمو ممز ا ممذه الس ممكلة رقم ممة الكبور ممات

تمماا عمممى بوحممة الركممار الم توكممة ضمممج الريممول المماا مم) لوكممة -1
. )b

 -2سحنة الحجر الجيري الواكي الدقيقة الرئيسة
)Lime Wackestone Microfacies (W
تك مموج ا ممذه الس ممكلة ذات الت ممار واس ممع ض مممج تك ممويج قمجوق ممة السم م مم
ايضمما وتتموممز بزيممااا لسممرة الكبورممات كومما تزيمما اللسممرة عمممى ، )%10

وتكم مموج ارضم ممية ام ممذه السم ممكلة ذات لم مموج بلم ممم فم مماتة الم ممى غم ممامق لتوجم ممة

الهيكمي ممة رك مماوا  )% 10-0وتك مموج االرض ممية له ممذه الس ممكلة بم مموج بل ممم

تمماعيمها بلسممرة مممج الطمموج وتكتممو عمممى لسممرة مممج المكتجمرات القاعيممة

اكتواحهم مما عم ممى المم مواا العض مموية كو مما يمنم ممل

والطافيم ممة وايضم مما متكج م مرات م مموكيات الجمم مما واالوسم ممتراكواا ورقايم مما مم ممج

ف مماتة ال ممى غ ممامق رس ممب

الميك اروممت اللسممرة العاليممة ملهمما وكممما الهمما قمما تكتممو عمممى لس م

قمومممة

م م م م ممج المتكجم م م م م ارت من م م م ممل االور وتولول م م م مما  Orbitolinaواالوس م م م ممتراكواا
 Ostracodaوتكمموج اممذه السممكلة متعرضممة الممى العاومما مممج العمميممات

ايمماام المتكج مرات  ،ويكمموج تممانور العمميممات التكويريممة عموهمما واضممكا
كممما اممو الكمماا فممم السممكلة السممارقة وتلت ممر اممذه السممكلة ضمممج اج م از

م تم ممة ممج التكممويج فممم االرممار الم تممارا ويمكممج تقسمميم اممذه السممكلة الممى

التكويري ممة مله مما الس ممملتة والض مممط واع ممااا التبم ممور كم مما اله مما ق مما تك مموج

سمكلتوج نممالويتوج امما سممكلة الكجمر الجوممر المواكم الكاممممة لم مموراملي ار

مكتويممة عمممى عمماا مممج الكسممور التممم مممممو ا رال موااا الل طيممة والمعممااج

القاعي م ممة والطافي م ممة وس م ممكلة الكج م ممر الجو م ممر الم م مواكم الكامم م ممة الكامم م ممة

الموضعية الل اا منل معاج الراوراوت وتاا امذه السمكلات عممى البوحمات

و وكيات الجما وال تات الكياتم النالوية وقما تمم ت م ية المسمامية بموج

الهااح ممة  )6وق مما ت ممم ت م م ية ع مماا الم مواع م ممج المس ممامية ا ممم مس ممامية

الكبورمات وضممج الكبورمات ومسمامية القلموات ومسمامية الكسمور فمم اممذه

القلم موات ومس ممامية الكس ممور والمس ممامية ض مممج الكبور ممات و مموج الكبور ممات

السكلة وام تتضمج سكلتوج نالويتوج اما-:

والتكه ممات فممم ا ممذه السممكلة ) ،وت مممل اممذه الس ممكلة سممكلتوج ن ممالويتوج

-a

اما -:

 -aسحححححنة الحجححححر الجيححححري الطينيححححة الحاممححححة لممتحجححححرات اليانويححححة
Fossiliferous Lime Mudstone Submicrofaies
اممذه السممكلة تكتممو عمممى ال مموراملي ار القاعيممة رالارجممة االسمماس ورعممض
الكطممام االكيمماحم وي ممكل الميك اروممت الجممز االكبممر مممج مكولممات السممكلة

والم ممذ يكم مموج عم ممااا ذا لم مموج غم ممامق وتتواجم مما ام ممذه السم ممكلة فم ممم الجم ممز
الوسممطم مممج بحممر

سحنة الحجحر الجيحري الحواكي الحاممحة لمفحورامنيف ار القاعيحة

الدقيقحة اليانويحة Benthonic Foraminiferal Wackestone
Submicrofacies
ا ممم الس ممكلة الت ممم تكت ممو عم ممى لس ممرة تي ممل ال ممى اكن ممر م ممج )%10

متكج م م مرات ال م م مموراملي ار القاعيم م ممة والتم م ممم تكم م مموج متمنمم م ممة راالوسم م ممتراكواا

والر ويم ممات  ،امم مما االرضم ممية تكم مموج مكتويم ممة عمم ممى الميك اروم ممت ذو المم مموج

الممامق  ،وكممما بولمما سممارقا تتم نر اممذه السممكلة رعمميممات تكويريممة م تم ممة

 ))K-227و  ))K-218وقمما تممم ت م ية عمماا

ملهمما التضمماغط والسممملتة والمعممااج موضممعية الل م ا وتممم ت م ية اممذه

عممي ممات تكويري ممة فوه مما ا ممم الس ممملتة واالذار ممة واع ممااا التبم ممور والالمت ممة

السممكلة فممم االرممار قومما الا ارسممة كومما تتواجمما فممم البحممر  )K-116فممم

وتتطممابق اممذه السممكلة مممع السممكلة القياسممية  )SMF25المقتركممة مممج

الج ممزحوج السم م مم والوس ممطم ام مما البح ممر  )K-218تتواج مما ض مممج الج ممز

قب ممل  )11والمعال ممة م ممج قب ممل  )8والمترس ممرة ض مممج اللط مماق الس ممكلم

العم م ممو ام م مما البح م ممر  )K-227فتتواج م مما ف م ممم الجم م مزحوج العم م ممو والج م ممز

 )F.Z-7التم ممم تم مماا عمم ممى بوح م ممة الركم ممار الم توكم ممة ضم مممج الري م ممول

الوس م ممطم وتتط م ممابق ا م ممذه الس م ممكلة م م ممع الس م ممكلة القياس م ممية )SMF-10

الاا مم) لوكة .)1-a

المقتركة مج قبل  )11والمعالمة ممج قبمل  )8والمترسمرة ضممج اللطماق

 -bسحححنة الحجححر الجيححري الطينححي المتححدلمت الخاليححة مححن المتحج حرات

السكلم  )F.Z-7التم تاا عممى بوحمة الركمار الم توكمة الماوراج ضممج

اليانوية
Non Fossilierous Dolomitized Lime-Mudstone
Submicrofacies
تكوج امذه السمكلة ممج السمكلات الممومزا لتكمويج قمجوقمة السم مم وتكموج

الريول الاا مم) لوكة . )a-2

اممذه السممكلة ذات اللت ممار واسممع ضمممج التكممويج كومما تواجممات ضمممج

البح ممر  )K-227ف ممم الج ممز السم م مم وراللس ممرة لمبح ممر  )K-116تكم مموج

قموم ممة التواج مما  ،كو مما ت م ممو م ممج المتكجم مرات ومتعرض ممة ال ممى عممي ممات
المتممة مماواا ورم اركممل مت اوتممة تبممات عمممى ممكل معولممات مممج المماولوماوت
ومج نم تكبر امذه المعولمات لسمورا المى اج تيمرة معولمات كبومرا متيممة
مممع رعضممها ويموال الممى الم اركممل اال ومرا مممج لمممو المماولوماوت وتتطممابق
اممذه السممكلة مممع السممكلة القياسممية  )SMF25المقتركممة مممج قبممل )11
والمعالة مج قبمل  )4والمترسمرة ضممج اللطماق السمكلم  )F.Z-8التمم

-bسححححنة الحجحححر الجيحححري الحححواكي الحاممحححة لشحححوكيات الجمحححد والفتحححات
الحياتي الدقيقة اليانوية
Bioclasts-Echinoderms Wackestone Submicrofacies:

تكت ممو ا ممذه الس ممكلة عم ممى مموكيات الجم مما واالوس ممتراكواا ورقاي مما رع ممض
ايمماام المتكج مرات المتواجمماا ضمممج االرضممية الميكراتيممة كومما تتواجمما
فممم البحممر  )K-116فممم الجممز الوسممطم وتتطممابق اممذه السممكلة مممع
السكلة القياسية  )SMF-10المقتركمة ممج قبمل  (11والمعالمة ممج قبمل
 )8والمترسممرة ضمممج اللطمماق السممكلم  )F.Z-7التممم تمماا عمممى بوحممة
الركار الم توكة الاوراج ضمج الريول الاا مم)

لوكة . ) b-2

 -3سحنة الحجر الجيري المرصوص الرئيسة
)Lime Packstone Microfacies (P
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تيل لسرة الكبورات فم اذه السكلة اكنر  )%25وتكموج امذه السمكلة

قمومة الى لاارا فم االرار اال رى وقا تم تموومز عماا ممج المواع المسمامية

ي ممة ف ممم ك ممل االر ممار قو مما الا ارس ممة كو مما تواج ممات ف ممم البح ممر K-

ضممملها ملهمما المسممامية القالبيممة ومسممامية ضمممج الكبورممات وكممما تتطممابق

م

 )227ض مممج الج ممز الوس ممطم والبح ممر  )K-218ض مممج الج ممز العم ممو

والوسمطم امما البحمر  )K-116ضممج تكمموج امذه السمكلة موزعمة ضمممج
االج از الم تم ة مج البحر  ،وتكوج اذه السمكلة مكتويمة عممى الكبورمات

الهيكمي ممة والت ممم تك مموج ماعم ممة بلس ممرة م ممج الط مموج الجو ممر الت ممم تتمن ممل
رمالمتكجرات القاعيممة منمل المموولومما ) )Miliolidsوالمكاريمات ومممج ااممم
العممي ممات التكويري ممة الم ممةنرا عم ممى ا ممذه الس ممكلة ا ممم االذار ممة والس ممملتة
وت مل اذه السكلة سكلتوج نالويتوج -:

 -aسحححنة الحجححر الجيححري المرصححوص الحامححل لمفححورامنيف ار القاعيححة
الدقيقححححة اليانويححححة

Lime

Foraminferal

Benthonic

)P2(Packstone Submiicrofacies

تزيمما لسممرة المتكج مرات القاعيممة فممم اممذه السممكلة عمممى  )25%وتت م لل
مممج متكجمرات المموولومما المتواجمماا ضمممج ارضممية مممج الميك اروممت واممم

ذات ل مموج بل ممم غ ممامق ومتعرض ممة لعم مماا م ممج العممي ممات التكويري ممة منم ممل
االلضم مممال والسم ممملتة واضم ممافة الم ممى وجم مموا المسم ممامية مم ممج لم مموع القل م موات
والمسامية بوج الكبورات وضممج الكبورمات ومسمامية االلممبق والمسمامية
القالبيم م ممة وتتطم م ممابق ام م ممذه السم م ممكلة مم م ممع السم م ممكلة القياسم م ممية )SMF-10
المقتركة مج قبل  )11والمعالمة ممج قبمل  )8والمترسمرة ضممج اللطماق

اذه السكلة مع السكلة القياسية  )SMF-17المقتركة ممج قبمل )11
والمعالة مج قبمل  )8والمترسمرة ضممج اللطماق السمكلم  )F.Z-7التمم
تاا عمى بوحة الكوا) لوكة . )a-4

 -bسحنة الحجر الجيري الحبيبي الحاممة والدمالق
Peloids Lime Grainstone Submicrofacies
وتكوج اذه السكلة مكتوية عمى لسمرة عاليمة ممج موكيات الجمما وايضما
عم ممى كط ممام متكجم مرات االكي مما وتك مموج ا ممذه الس ممكلة مت ممانرا رع مماا م ممج

العمميممات التكويريممة الم تم ممة ملهمما السممملتة واالذارممة والتضمماغط وغورامما
وقا تم ت

ية اذه السكلة فم االرار قوا الاراسة مج تكمويج القمجوقمة

السم مم كوما تواجمات فمم البحمر  )K-227فمم الجمز العممو ممج البحمر

كممما الهمما تكمموج لمماارا التواجمما االرممار اال ممرى تتطممابق اممذه السممكلة مممع

السكلة القياسية  )SMF-18المقتركة مج قبل  )11والمعالة ممج قبمل
 )8والمترسممرة ضمممج اللطمماق السممكلم  )F.Z-6التممم تمماا عمممى بوحممة
الكوا) لوكة . )b-4
البيئة الترسيبية لتكوين القمجوقة السفمى
Depositional Enviroment of Lower Qamchuqa
Formtion
مممج ممبا التكمو ممل السممكلم المماقوق لتك ممويج القمجوقممة الس م مى تب مموج اج

السكلم  )F.Z-7التم تاا عممى بوحمة الركمار الم توكمة الماوراج ضممج

التك ممويج وت ممالل م ممج ع مماا س ممكلات ا ممم س ممكلة الكج ممر الجو ممر الطول ممم

 -bسحححححنة الحجححححر الجيححححري المرصححححوص الحامححححل لشححححوكيات الجمححححد

لممتكج م مرات وسم ممكلة الكجم ممر الجو م ممر الطولم ممم المتم ممالمت ال اليم ممة م م ممج

الريول الاا مم) لوكة . )a-3

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

Bioclasts

مموكيات الجممما ضمممج االرضممية الميكراتيممة مممع تواجمما رعممض ال مموراملي ار
القاعي م ممة من م ممل  Orbitoidesوتتم م م نر رعممي م ممات الالمت م ممة بارج م ممة كبوم م مرا
وتتطممابق اممذه السممكلة مممع السممكلة القياسممية  )SMF-10المقتركممة مممج
قب ممل  )11والمعال ممة م ممج قب ممل  )8والمترس ممرة ض مممج اللط مماق الس ممكلم
 )F.Z-7الت م ممم ت م مماا عم م ممى بوح م ممة الرك م ممار الم توك م ممة ال م مماوراج ض م مممج
الريول الاا مم) لوكة . )b-3

 -4سحنة الحجر الجيري الحبيبي الرئيسية ()G
Lime Grianstone Microfacies
ي ممت ا ممذه الس ممكلة ض مممج البح ممر  )K-227فق ممط وت مممل س ممكلتوج

نالويتوج اما -:

 -aسحححححنة الحجححححر الجيححححري الحبيبححححي الحاممححححة لممتحجححححرات اليانويححححة
Fossiliferous Lime Grainstone Submicrofacies
تكتممو اممذه السممكلة عمممى لسممرة عاليممة مممج المكجمرات او كطامهمما ذات

الاعم الكبوبم او قا تكوج ضمج ارضمية ممج السمملت وتتمنمل الكبورمات
فوهمما بتواجمما ال مموراملي ار القاعيممة منممل  (Orbitoidesكممما تكتممو عمممى
قط ممع م ممج مموكيات الجم مما وتتم م نر ا ممذه الس ممكلة ايض مما مت ممانرا رعممي ممات
تكويرية متعااا وام تتواجا ضمج االرمار قوما الا ارسمة كوما وجمات فمم

البح ممر  )K-227ض مممج الج ممز العم ممو م ممج البح ممر وتكولوتك مموج لس ممبتها

الرحيسية والتم تكموج مقسممة المى سمكلة الكجمر الطولمم النالويمة الكاويمة
المتكجمرات وايضمما سممكلة الكجممر الجوممر المواكم الاقيقممة الرحيسممية والتممم

تك م مموج مقس م مممة ايض م مما ال م ممى س م ممكلة الكج م ممر الجو م ممر الم م مواكم الكاممم م ممة
لممتكجم مرات القاعي ممة والطافي ممة النالوي ممة وس ممكلة الكج ممر الجو ممر الكامم ممة

ل مموكيات الجم مما وال ت ممات الكي مماتم وايض مما م ممج الس ممكلات اال ممرى ا ممم
س ممكلة الكج ممر الجو ممر المري مموة الرحيس ممية والت ممم قس مممت ال ممى ن ممبا
سممكلات نالويممة اممم سممكلة الكجممر الجوممر المريمموة النالويممة الكاممممة
لم وراملي و ار القاعية وسمكلة الكجمر الجومر المريموة النالويمة الكامممة
ل مموكيات الجم مما وس ممكلة الكج ممر الجو ممر المري مموة النالوي ممة الكامم ممة
لمكطممام االكيمماحم وايضمما مممج السممكلات الم

يممة اممم سممكلة الكجممر

الجوممر الكبوب ممم الرحيس ممية والتممم قس مممت ال ممى سممكلة نالوي ممة ا ممرى ا ممم
سم ممكلة الكجم ممر الجوم ممر الكبوبم ممم الكاممم ممة لمم ممامالق .وايضم مما مم ممج م ممبا
المكولممات الكياتيممة التممم ت

يمموها فممم ا ارسممة التكممويج قومما الا ارسممة اممم

متكجرات المموولوا والامالق واالوستراكواا و موكيات الجمما واالور وتولولما
Orbitolina , Miliolid , Echinoderm , Ostracoda ,
 )Peloidsكوما ) )Orbitolinaامم ممج المتكجمرات التمم تماا عممى
البوحممة الاافحممة والضممكمة والمعتالممة المموكممة  )7وايضمما وجمموا متكج مرات

المموولوم مما ) )Miliolidالتم ممم تم مماا عمم ممى البوحم ممات التم ممم تكم مموج ضم ممكمة
ومعزول ممة ولكوله مما معزول ممة تك مموج ذات مموك ممة عالي ممة  .)3وم ممج ممبا
مقارلممة اممذه السممكلات مممع االلطقممة القياسممية الموضمموعة مممج قبممل )11
والمطورا مج قبل  )8تبموج الهما تقمع ضممج االلطقمة القياسمية  )FZ7و
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 )FZ8و  )FZ6والتممم تعكممس بوحممات الركو مرات ال مماطحية ذات الميمماه

الم توكة الى مكيورا الاوراج ضمج الريول الاا مم و وحة الكوا.

شكل( )6يبين الموديل الرسوبي لبيئة تكوين القمجوقة السفمي (الشعيبة(

االستنتاجات

الجو ممر الم مواكم الرحيس ممة وتكت ممو عم ممى س ممكلتوج ن ممالويتوج ام مما س ممكلة

 -8اللاكية الي ارية وجا اج طبيعمة التكمويج تتكموج ر مكل تسماس ممج
الكجر الجور والكجور الاولوماوتم مع طرقات رقيقة مج الط ل .
 -2مممج اللاكيممة البتروغرافيممة تممم ت م ية عمماا مممج المكولممات الهيكميممة
المموولوما  Miliolidواالور وتوالولمما  )Orbitolinaواممذا ومماا عمممى بوحممة
ض م ممكمة وك م ممذل ت م ممم ت م م م ية تا م ممم العممي م ممات التكويري م ممة كالتض م مماغط
والسملتة واإلذارة والمسامية وتيضاً ظهر تانور اذه العمميات ممج مبا

تمو ممر الكج ممر الجو ممر ىل ممى الكج ممر الجو ممر ال مماولماوتم لتوج ممة عممي ممات
الالمتممة وايضمما تممم ت م ية السممكلات التاليممة اممم تر ممع سممكلات رحيسممة
التممم تكت ممو عم ممى ع مماا س ممكلات نالويممة ت ممرى وا ممذه الس ممكلات ا ممم
سممكلة الكجممر الجوممر الطولممم الرحيسممة وتكتممو عمممى سممكلتوج نممالويتوج
اممما سممكلة الكجممر الجوممر الطولممم الكاممممة لممتكجمرات النالويممة وسممكلة
الكجر الجور المتالمت ال الية مج المتكجرات النالوية وسمكلة الكجمر

الكج ممر الجو ممر الم مواكم الكامم ممة لم مموراملي و ار القاعي ممة والطافي ممة النالوي ممة
وسكلة الكجر الجور الواكم الكاممة ل وكيات الجمما وال تمات االكيماحم
وسممكلة الكجممر الجوممر المريمموة الرحيسممة وتتضمممج سممكلتوج نممالويتوج
ام مما س ممكلة الكج ممر الجو ممر المري مموة الكامم ممة لم مموراملي و ار القاعي ممة
النالوي ممة وس ممكلة الكج ممر الجو ممر المري مموة الكامم ممة ل مموكيات الجم مما
وسمكلة الكجمر الجومر الكبوبمم الرحيسمة التمم تتضممج سمكلتوج نممالويتوج
اما سمكلة الكجمر الجومر الكبوبمم الكامممة لممتكجمرات القاعيمة النالويمة
وسكلة الكجر الجور الكبوبم الكاممة لمامالق.
-3

البوحم ممة الرس م ممو ية مم ممج م ممبا مقارلم ممة الس م ممكلات الاقيقم ممة لتك م ممويج

القمجوق ممة السم م مم ال ممعورة) م ممع الس ممكلات القياس ممية ف ممم ر ممار الا ارس ممة
الممنبا وجمما رمماج بوحممة التكممويج اممم ببوحممة المسممطكات المايممة والركو مرات
ال اطحية ذات المياه الم توكة ىلى المكيورا ضمج الريول الاا مم.

لوحة 1
 -aسكلة الكجر الجور الطولم النالوية ال الية مج المتكجرات فم البحر  )K-218عمى العمق . 1580m
 -bسكلة الكجر الجور الاولوماوتم النالوية ال الية مج المتكجرات فم البحر  )K-218عمى العمق .1565m

لوحة 2
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 -aسكلة الكجر الجور الواكم الكاممة لممتكجرات النالوية فم البحر  )K-227عمى العمق .1924m
 -bسكلة الكجر الجور الواكم الكاممة لمكطام االكياحم فم البحر  )K-116عمى العمق . 2153m

لوحة 3

 -aسكلة الكجر الجور المريوة الكاممة لم وراملي ار القاعية النالوية فم البحر  )K-227عمى العمق . 6985m
 -bسكلة الكجر الجور المريوة الكاممة لمكطام االكياحم فم البحر  )K-218عمى العمق .1565m

لوحة 4

 -aسكلة الكجر الجور الكبوبم فم البحر  )K-227عمى العمق . 7065m
 -bسكلة الكجر الجور الكبوبم الكاممة لمبوموت فم البحر  )K-227عمى العمق . 7070m
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Sedimentologics and Microfacies Study Of lower Qamchuqa (Shuaiba)
Formation in Selected Wells of Kirkuk oil field\North Iraq
Mohammed A.Khalaf , Lafta S. Kadhim , Yaseen S. Kareem
Applied Geology Department , College of Science , Tikrit University , Tikrit , Iraq

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 LimeMudstone 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.
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