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الممخص
يعد تكويني مودود وجاوان ضمن تتابعات العصرر الكريتاسري فترر االلبيران .يثرت تقرن منطقرة الد ارسرة فري لرماق العرراق ضرمن يقر برا يسرن يقرن
بررا يسررن الررا اللررماق ال رنرري مررن مدثنررة كركررو ي روالي  .33كررم تفرردد الد ارسررة الياليررة الررا أج رراد د ارسررة بترويرافيررة ل رررض تيدثررد السررينات
الصرررية والسرينات الدقيقررة لتكرويني مررودود وجراوان ضررمن االبرار المرتررار  .BH-102 , BH-81مررن يقر بررا يسرن  ،وكررةل د ارسرة السررينات
الدقيقة لك تكوين وتأثثر العمميات التيويرية عمثفا واستنباط البثئة الترسثبة لمتكوين،
وتررم تيدثرردالعمميات التيويريررة الترري أثرررت عمررا تكررويني مررودود وجرراوان وهرري عمميررة الدلمتررة اللرردثد  .Dolomitizationوالترري لرصررت مررن ر ر ق
معثنررات الدولوماثت،وعمميررة التل ررك الجدثررد  ،.Neomorphismوعمميررة االةاب ررة المؤديررة الررا تك رروين العدثررد مررن أنر رواع المسررامية مسررامية القالبي ررة
والفج روات أو الث ريررة و القنررا  .لررك

 . .4 ، .3فض ر عررن عمميررة السررمنتة والترري تمثمررت بالسررمنت اليبثبرري والسررمنت البمرروكي ،وكررةل ت رم تلررريص

عممية الدثدلمتة في األجزاد الوسطا من تكوين مودود تم تلرريص أرنعرة سرينات رسرونية أساسرية لتكرويني مرودود وجراوان فري مقراطن األبرار BH-
 . 102 ,BH-81وهي  :سينة يجر الردولوماثت وسرينة اليجرر الجثرر الردولوماثتي وسرينة يجرر االنفاثردراثت وسرينة اليجرر الجثرر التري تترأل
من ارنن سينات دقيقة ومن ر ق هرة السرينات الجثريرة الدقيقرة ترم اسرتنباط البثئرة الترسرثبية لتكرويني مرودود وجراوان والتري تتمثر ببثئرة نطراق البيرر

المفتوح لتكوين مودود ونثئة ال كون البيثرات اللاطئية .ونثئة فروق المديرة مقدمرة المنصرة الجافرة التبرريرة .لتكروين جراوان أ ان البثئرة الترسرثبية
الرئيسية لتكويني مودود وجاوان هي بثئة المنصات الكارنوناتية الضيمة

الكممات المفتاحية :تكوين مودود  ،تكوين جاوان  ،با يسن  ،االلبيان

ومن ثم اقتراح المودث الرسوني لتكويني مودود وجاوان لك

.5

 . 1المقدمة
تتمث ر ررز تتابع ر ررات العص ر ررر الكريتاس ر رري وم ر ررن ض ر ررمنفا فت ر ررر عمرااللبي ر رران

 Cretaceousتك ررويني قمجوق ررة االعم ررا Qamchuqa

Upper

 . Albianفر ر رري الع ر ر رراق بأهمير ر ررة اقتصر ر ررادية كبثر ر ررر  ،س ر ر رواد مقاطعفر ر ررا

م ررودود .وقمجوق ررة الس ررفما ) .Lower Qamchuqaل ررعثبة .وت رراثثر

المنكلررفة عمررا سررطض األرض او التيررت سررطيية اليتوائفررا عمررا أهررم

تكوينررات يثررر المكمنيررة منفررا تكرروين جرراوان ) (Jawanوقررد تررم تقسرريم

التكوينر ررات الرازنر ررة لمر ررنف وال ر رراز الطبيعر رري ،كمر ررا إن كثر ررر التكوين ر رات

المقطررن الطبالررثر فرري لررماق الع رراق فرري يق ر بررا يسررن الررا قسررمثن

المترسبة ر ق هةا العمر والعدثرد مرن اليركرات األرضرية التري يصرمت

الكريتاسر ر ر ر رري األعمر ر ر ر ررا ) . Upper Cretaceousويلر ر ر ر ررم تكوينر ر ر ر ررات

ر ل ر [ ]1تعررد سررببا جثرردا ألهميررة هررةا العمررر ،يرردت ر ر ق العصررر

لر ر ررانش ومل ر ررور وكومثت ر رران .أم ر ررا الكريتاس ر رري األس ر ررف فأنر ر ر يل ر ررم

الكريتاسي ارتفاع مستوى ميا بيرر التثرثس ويمرر سرطض األرض بالميرا

التكوين ررات قمجوق ررة األعم ررا م ررودود وتك رروين ج رراوان وقمجوق ررة األس ررف

وكونررت رواسرري جدثررد  ،ثررم يصر فرري نفايررة هررة الفتررر انيسررار واسررن

لعثبة  .من النايية التركثبية يق با يسن عبار عن طيرة ميدبرة

ترس رربات العص ررر الكريتاس رري بأهمثتر ر المكمني ررة

طولي ررة الل ررك يث ررر متن رراظر االني رردار تمت ررد بط رروق أكث ررر م ررن  32ك ررم

لمبيرف رري نفاي ررة تتصر ر

واإلنتاجية في يقروق لرماق العرراق يقروق كركرو وبرا يسرن وجمبرور
ورب ر رراز .ومنف ر ررا تتابع ر ررات العص ر ررر الطبال ر ررر األس ر ررف

(Lower

باالتجا لماق يري – جنوي لرق وبعرض يوالي 3,5كم ،تتكون مرن

قبتررثن همررا مررن الجنرروي الل ررقي الررا اللررماق ال رنرري  .قبررة كثكررة وقبررة

101

املؤمتر الدويل الثاني والعلمي الرابع لكلية العلوم – جامعة تكريت /ج3
داود تقن منطقة الد ارسرة فري لرماق العرراق ضرمن يقر برا يسرن الرا

 – 2د ارس ر ررة اللر ر ررائض الص ر ررررية والمب ر رراي المت ر رروفر م ر ررن االبارالمرت ر ررار

اللماق ال رني من مدثنرة كركرو بمسرافة يروالي  .33كرم وكرةل يقر

ل رررض تثبثررت أعررالي التكوينررات مررودود وجرراوان .أضررافة الررا د ارسررة

كركررو الررا اللررماق الل ررقي مررن مدثنررة كركررو وعمررا بعررد يرروالي 13

المجس ررات وأجر رراد مض رراها ب ررثن االب ررار واجر رراد التقس رريمات الس ررينية

كم كما موضرض فري اللرك ( )1وايرداثيات االبرار المدروسرة جردوق ()1

لتكر ر ررويني مر ر ررودود وجر ر رراوان وتلر ر ررريص العممير ر ررات التيويرير ر ررة والبثئر ر ررات

لممت الدراسة الطرق والمراي التالية :

الترسثبية لمتكاوين

 – 1جمررن المعمومررات المترروفر ليق ر بررا يسررن وكركررو مررن التقررارير

 -3كةل تم اليصوق عما تفاصث أكثرر دقرة البترويرافيرة والت ثررات

النفائية ل بار  ) BH-102, BH-81والد ارسرات السرابقة مرن رر ق

السررينية والل رواهد النفطيررة  .مررن ر ر ق د ارسررة الل ررائض الصررررية عرردد

االط ر ع عمررا التقاريرالدارميررة المترروفر فرري لررركة نف ر اللررماق وكررةل

 .87والمباي الصررية عدد  .11من ك ابار قثد الدراسة.

الررائ والدراسات المتمثمة بيق با يسن

الشكل ( )1يوضح خارطة العراق وموقع االبار المدروسة ضمن الحقول المنكشفة من ()google earth
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جدول ( )1يبين أحداثيات االبار المدروسة وسمك التكوينات وعدد الشرائح الصخرية المدروسة لكل بئر من أبار منطقة الدراسة.
البئر

االحداثيات

BH-81

E:409 859.7
N:3942 847.9
N:3940 892
E:413 456

BH-102

BH-81

الحد االعمى

E:409 859.7
N:3942 847.9

سمك التكوين (م)

عدد الشرائح

تكوين مودود
1834
1687

147

27

2001

167

29

تكوين جاوان
1835
1815

20

5

1834

الحد االسفل

أمررا الد ارسررات السررابقة ففنال ر العدثررد مررن الد ارسررات الترري أجريررت عمررا

الررا التكرروين فرري هررةا المقطررن ثتكررون مررن ويرردتثثن صرررريتثن هما ويررد

يق ر ر بر ررا يسر ررن ويق ر ر كركر ررو ضر ررمن تتابعر ررات العصر ررر الكريتاسر رري

الدولوماثت وويد اليجرالجثر .

األسف والتري تضرمنت الجوانري الجثولوجيرة والمكمنيرة والرسرونية منفرا :

كم ررا قس ررم كر ر [ ،]17التك رروين ال ررا س ررينتثن رئيس ررثتثن تترممفم ررا س ررينة

عما الجزد العمو من تكوين قمجوقة هما [ ]2وقد ألا ار الرا أن تكروين

الردولومات فرري الجرزد السررفمي مرن التكرروين يثرت تظفررر هرة السررينة فرري

وص ر

ثانوي ررة الس ررينة األول ررا س ررينة اليج ررر الجث ررر الي رراو عم ررا معثن ررات

ألوق مررر تك رروين قمجوقررة واطمر ر عمي ر تس ررمية قمجوقررة العم ررو

مودود ل نفس عمر تكوين قمجوقة وان التكوين ثتكون من جرزد عمرو

مكر ررون مر ررن يجر ررر الر رردولوماثت وجر ررزد سر ررفمي مكر ررون مر ررن يجر ررر جثر ررر
اورنثتر روالثني وعمم ررت ل ررركة 1976

جمين االبار المرتار عدا بئر كركو

 ، .334أما السينة الثانيرة ففري

سينة الدولوماثت في الجزد األعما من التكوين والتري تظفرر فري جميرن

 . Franlab,د ارس ررة مكمنير ررة

االبار المرتار

وجثولوجيررة لتكوينررات العصررر الكريتاسرري فرري يق ر بررا يسررن ثررم بعررد

 .2السحنات الرسوبية

من االبار ودراستفا دراسة جثولوجية ومكمنية

الرصر ر ر ررائص والصر ر ر ررفات الفثزياوير ر ر ررة والميتر ر ر رروى اليير ر ر رراتي والتراكثر ر ر رري

ةلر اعقبتفررا د ارسررة لررركة نف ر اللررماق (  ) 1981وةل ر بيفررر المزيررد
وقررد قرردم [ ]2وصررفا تفصررثميا لتكرروين قمجوقررة األعما مررودود .وامتدادات ر

الجانبيررة وانتلررار فرري لررماق ووس ر الع رراق أة بررثن ان التكرروين ثتكررون

()Sedimentary facies

تعر ر رررد السر ر ررينة بانفر ر ررا عبر ر ررار جسر ر ررم صر ر رررر يظفرمجموعر ر ررة مر ر ررن

الصررية والتي تكتسري الصررر مرن ر لفرا سرمات تمثزهرا عرن يولفرا

مررن االجسررام الصررررية األررررى [ ]8أمررا [ ]9فقررد عرررد السررينة بانفررا

مرن يجرر جثرر نثريتري فري الجرزد االسرف ويجرر دولومراثتي فري الجرزد

مجموع ررة م ررن الص ررفات الرس ررونية و المس ررتياثية الت رري يمك ررن تص ررنيففا

األعما

باس ررتردام اللر ررائض الص ررررية الرقيق ررة الت رري تعك ررس الت ثر ررات العمودي ررة

وقسر ررم [ ]3تكر رروين قمجوقر ررة العمر ررو إلر ررا ثمر رران وير رردات اعتمر ررادا عمر ررا

والجانبية المتدرجة منفا واليراد لمسرينات الدقيقرة  ،ت ثررات الظررود

الصرررارية والميترروى الييرراتي لمتكرروين واسررتنتس ان التكرروين ترسرري فرري

الكيميائيررة والفثزيائيررة واليياتيررة دار ر اليرروض الرسرروني فمررن ر ر ق

بثئة ةات طاقة قمثمة وهي بثئة ال يون ونثئة اليثد

دراسة السرينات الدقيقرة ثرتم التعررد عمرا العمميرات الرسرونية فري البثئرة

كمررا درس ك ر مررن [ ]4تكرروين مررودود فرري وس ر وجنرروي الع رراق د ارسررة

الترس ررثبية والتر رري أدت الر ررا بنر رراد المودثر ر الرسر رروني النمر رروةجي لمتكر رروين

رسونية وكةل دراسة البثئة الترسثبية لمتكوين
استنتس [ ]5من ر ق دراستة لمتعاقي الطباقي لمكريتاسي االسرف ونيران
الرر رواص المكمني ررة لتك ررويني القمجوق ررة العم ررو وج رراوان ف رري يق رروق ب ررأ

الصرارية والرسونية الدقيقة لتكويني مودود وجاوان نظر ار لترأثثر ترسربات
تكر ررويني مر ررودود وجر رراوان بالعممير ررات التيويرير ررة كالدلمتر ررة وعممير ررة إعر رراد
التبمررور ويثرهررا مررن العمميررات التيويريررة المررؤثر عمررا المعررالم الرسررونية

يسن ورباز وجمبور ،وان التكوين ترسي في بثئة لاطئية ضيمة
كما درس[ ]6تكوين القمجوقة د ارسرة رسرونية ومكنيرة وقرام بد ارسرة .13

آب ررار م ررن يقر ر رب رراز ،يث ررت قس ررم قمجوق ررة العمي ررا إل ررا ثر ر ت وي رردات

ص ررررية ون ررثن نس رربة ص رررور ال رردولوماثت ف رري التك رروين ونس رربة اليج ررر
الجثررر الطثنرري ،كمررا بررثن د ارسررة جثوكيميائيررة لمميررا المكمنيررة ونررثن أن
النف في هةا اليق يعود إلا أص بير وانتقالي
وكررةل درسررت []7التتابعررات الطباقيررة لتكرروين قمجوقررة العمررو

واستنباط طبيعة العمميات الترسثبية التي أثررت عمرا اليروض السرينات

مررودود.

فرري مقرراطن مرتررار مررن لررماق العرراق ومنفررا مقطررن سررفثن يثررت الررارت

والمس ررتياثية المس ررتردمة ف رري اجر رراد التيمثر ر الس رريني وباالعتم رراد عم ررا
تصررنث

[ ]10تررم تصررنث

الصرررور الكارنونيررة لتكررويني مررودود وجرراوان

ال ررا ع رردد م ررن الس ررينات الدقيق ررة ل ررك ( )4(،)3ام ررا بالنس رربة لص رررور
الرردولوماثت فقررد تررم االعتمرراد عمررا انسررجتفا المكونررة لفررا واعتمررادا عمررا
تصررنث

[ ، ]11تررم تصررنث

االنسررجة الدلوماثتيررة وفيمررا يررأتي عرررض

لمسررينات الصرررارية والرسررونية الدقيقررة الترري تررم تتلريصررفا فرري تكررويني
مودود وجاوان
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شكل ( )2يبين السحنات الدقيقة القياسية عن ( ( Flugel ,1982:2004والمحور عن ((Wilson , 1975
 .81لويرة  .A – 1وفري مقراطن البئرر) . BH-102لويرة .B – 1

 1-2السحنات الصخارية والدقيقة لتكوين مودود
 1-1-2سحنة حجر الدولومايت الصخرية
)Dolomiteston LihoFacies (D
تتكرون سررينات اليجررر الرردولوماثتي مررن معثنيررات الرردولوماثت المرتمفررة
االيجررام وتنتلرررهة السررينة ضررمن يالبيررة تتابعررات تكرروين مررودود ،
وتيت ررو عم ررا ع ررد انس ررجة موزائيكي ررة ابرزه ررا النس ررثس المنرم رري والمبق ررن
هة السرينة هري السرائد فري تتابعرات تكروين مرودود وةلر بفعر عمميرة
الدلمت ررة الكمي ررة لص رررور اليج ررر الجث ررر
ةات مسر رامية عالي ررة ج رردا،أة تتصر ر

وتك ررون س ررينات ال رردولوماثت

بمس ررامية م ررابثن البموري ررة والث ري ررة

وتلم هة السينة جميرن أنرواع أنسرجة الردولوماثت والتري ترم تلريصرفا
ف رري تك ررويني م ررودود وج رراوان ض ررمن أب ررار الد ارس ررة اليالي ررة وه رري نس ررثس
الر رردولوماثت الر رردممقي ونسر ررثس المعثنر ررات المت مسر ررة ونسر ررثس الر رردولوماثت
دقث ر التبمررور والنسررثس المرروزائيكي الضرربابي ونسررثس المرروزائيكي المنرمرري
ونسررثس المعثنررات الطافيررة النسررثس المرروزائيكي الرردرز أو المت رراص كمررا
موضض في اللكمثن ()6(،)5

 2-1-2سحححححححححححنة الحجححححححححححر الجيحححححححححححري الححححححححححدولومايتي الصحححححححححححخرية
)Dolomitic Limeston Liho Facies (DL

والقالبيررة والكس رور والقن را تظفررر هررة السررينة فرري مقرراطن البئررر BH-
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تظفررر هررة السررينة فرري تكرروين مررودود وبأنتلررار واسررن فرري البئررر (BH-
) 81والتي تمت م يظتفا من ر ق المباي الصررر لفرةا البئرر ويبمر
سم هة السرينة  .3م لويرة ) . (C – 1وهري مرن السرينات الناتجرة
م ررن العممي ررات التيويرير ررة لس ررينات اليج ررر الجثر ررر يث ررت تتك ررون هر ررة

السررينة مررن اليجرالجثررر
الجثرية يثت تتأل

المتعرررض لعمميررة الدلمتررة الجزئيررة لمرواسرري

من معثنات الردولوماثت وبأيجرام مرتمفرة  ،والتري

تمت م يظتفا أيظا من ر ق اللرائض الصررية في الجزد السرفمي مرن
تكروين مررودود وبأنسرجة دولوماثتيررة مرتمفرة ومنفررا نسرثس معثنررات الطافيررة
في البئر)(BH-81

 4-1-2سحنة الحجر الجيري الواكي الدقيقة
)Lime Wackestone microfacies (W
نسر رربة اليبثبر ررات الفيكمير ررة المكونر ررة لفر ررة السر ررينة أكثر ررر مر ررن  %10أ
تت ر ر ارواح مر ررابثن  .%30 -%10مر ررن نسر رربة مكونر ررات السر ررينة ضر ررمن
أرضررية مكراثتيررة تتررأل

هررة السررينة بلررك رئيسرري مررن االوسررتراكودا

وننسة تتراوح مابثن  .%20 - %10وتظفر لردثنا بصرور واضرية فري
بئر  (BH-81في الجزد السفمي من تكوين مودود عند العمر
م لوي ررة  (B-2بسر ررم

.1811

 .2م يث ررت تكر ررون أرض ررية السر ررينة مكراثتير ررة

متررأثر فرري بعررض أج رزاد السررينة بعمميررة أعرراد التبمررور وظفررور ترسررثي
الس ررمنت اليبثب رري والس ررمنت ال رردروز ف رري دارر ر مص ررارين االوس ررتراكودا

 3 -1-2سحنة الحجر الجيري الطيني الدقيقة
)Lime Mudstone Microfacies (M
يسرري تصررنث [ ]10تت رراوح نسرربة اليبثبررات الفيكميررة ويثرالفيكميررة فرري

االوسررتراكودا كمررا تررم م يظررة هررة السررينة فرري بئررر  .BH-102فرري

س ر ررينات اليجرالطثن ر رري ب ر ررثن  % .10-0تظف ر ررر ه ر ررة الس ر ررينة ف ر رري

الجزد العمو مرن تكروين مرودود برثن االعمراق  (1880-1886م مترأثر

األج رزاد العميررا مررن تكرروين مررودود فرري الويررد الثانيررة  .MD 2وننسرربة

بعمميررة الدلمتررة اللرردثد لويررة  .C – 2بسررم

 .6م تتماث ر هررة

عاليرة فري االبرار المدروسرة  (BH-102, BH-81وترزداد نسري هرة

السررينة مررن السررينة القياسررية  .SMF: 9والمترسرربة ف ري بثئررة ضررمن

السينة في األجزاد السفما من تكوين مودود فري الويرد الرابعرة MD

النطرراق السرريني  .F Z:7يسرري مررودي ت السررينات الدقيقررة القياسررية

 .4أمر ررا بالنسر رربة لمعممير ررات التيويرير ررة فر رري هر ررة السر ررينة والتر رري تمر ررت

ع ررن[ ]13[:]9[ ، ]12والتر رري تمث ر ر بثئ ررة البير ررر المفتر رروح

م يظتفرا هري الدلمترة والترري تكرون عمرا لررك معثنرات مرن الرردولوماثت
متفرقررة فرري االرضررية أو عمررا أسررطض االةابررة  .Styloliteأو قررد تكررون

عمررا ل ررك معثن ررات م ررن ال رردولوماثت المت مس ررة والت رري تمت رراز بمس ررامية
عالية لوية  ، .E – 1أة تم تصنث

هة السينة الا صرنفثن أعتمرادا

عمررا ميتواهررا م ررن اليبثبررات الفيكميررة وال ثرهيكمي ررة .وعرردم ايتوائف ررا أة
يمث الصن

األوق سينة ياوية عما المستياثات الدقيقرة تيترو عمرا

نس رربة قمثم ررة م ررن اليبثب ررات الفيكمي ررة وننس رربة تق رردر بير روالي أقر ر م ررن
)(%10م  ،وقد تم تلريص هة السينة في الجزد السرفمي والعمرو مرن
تكوين مودود  ،وتتأل

اليبثبات الفيكميرة فري هرة السرينة مرن الممثولثرد

 .Milliolidsفرري بئررر  .BH-81لويررة  .F – 1بسررم

 .1م وفرري

البئررر) . BH-102هررة السررينة ياويررة عمررا الفررورامنيف ار القاعيررة تكررون

أرضية السينة مكراثتية متأثر بعمميرة أعراد تبمرور المك ارثرت الرا السربار
ال رردقث  (Microsparأو الس رربار الك رراةي  .Pesudosparوق ررد أث رررت
أيظا عما مكونات اليبثبات الفيكمية وبسم
أما الصن

 .8م لوية . )G – 1

الثاني فتمثر السرينة الراليرة مرن المسرتياثات الدقيقرة تكرون

هة السرينة راليرة مرن المكونرات الفيكميرة ويثرر هيكميرة  ،يثرت ظفررت
لدثنا هرة السرينة فري األجرزاد العميرا مرن تكروين مرودود فري بئرر (BH-
) 81م ر ررن العمر ر ر

(1703م ال ر ررا العمر ر ر

(1705م أ بس ر ررم

 .3م

لوية  ،(H – 1أة تكون هرة السرينة مؤلفرة مرن أرضرية مرن السرباراثت
أوالس رربار ال رردقث المتي رروق ال ررا المك ارث ررت باإلض ررافة ال ررا وج ررود بم ررورات
الدولوماثت الطافية اوالمت مسة فثفا والتي تنعردم فثفرا وجرود المتيجررات
تكررافذ هررة السررينة مررن السررينة القياسررية  .SMF:23والمترسرربة فرري
بثئ ررة ض ررمن النط رراق الس رريني Z:8

 .Fوالت رري تمثر ر بثئ ررة المنص ررة

الدارمية المقثرد  .Restricted platform interiorيسري مرودي ت
السينات الدقيقة القياسية ق[ ]13[:]9[ ، ]12لك )(2

باألضافة الا تأثثر عممية األنض اط التري تسرببت فري تلروي مصرارين

Open

.marine

 5-1-2سحنة الحجر الجيري المرصوص الدقيقة
)Lime packestone microfacies (P
تتراوح المكونات الفيكمية ويثر الفيكمية في هة السينة برثن (%60 -
 %40مر ررن نسر رربة مكونر ررات السر ررينة تتلر ررك المكونر ررات الفيكمير ررة لفر ررة
السينة من الفتات اليياتي وقطن االصرداد المكسرر والتري تعرود أيمبفرا
الرا الفرورامنيف ار القاعيررة كالممثولثرد والروتالثررد فضر عرن وجررود قطرن مررن
لرروكيات الجمررد واالوسررتراكودا باألض ررافة الررا الك ررات الكمسررية تتواج ررد
هة السينة في الجزد السفمي مرن تكروين مرودود فري البئرر .BH-102
لوير ر ر ر ررة  (F–2بر ر ر ر ررثن األعمر ر ر ر رراق  .1987-1989م بسر ر ر ر ررم

 .2م

العمميات التيويرية التري أثررت عمرا هرة السرينة عمميرة الدلمترة الجزئيرة
ممثمة بالنسثس المعثنرات الردولوماثت الطرافي باألضرافة الرا عمميرة أعراد
التبم ررور تتط رراب ه ررة الس ررينة م ررن الس ررينة القياس ررية

(SMF :

10المترسبة ضمن النطاق السريني  (FZ : 7يسري مرودي ت []12

 ]13[:]9[ ،والت رري تمثر ر بثئ ررة الرص ررث

البي ررر المفت رروح

(Open

marine platform
 6-1-2سحنة الحجر الجيري الحبيبي الرئيسية الدقيقة
)Lime Grainstone Microfacies (g
تعتبررر ه ررة السررينة م ررن أق ر الس ررينات أنتلررا ار ض ررمن أبررار الد ارس ررة

اليالي ررة م ررن يقر ر بر ررا يس ررن يث ررت تكر ررون نس رربة اليبثب ررات الفيكمير ررة

ويثرالفيكميررة  .فرري هررة السررينة أكثررر مررن  .%60م مررور فرري أرضررية
السباراثت  .Spariteواعتمادا عما نوع اليبثبات المكونة لفا ترم تقسريم
هة السينة الا سينتثن ثانويتثن:

 1-6-1-2سحححنة الحجححر الجيححري الحبيبححي الثانويححة الدقيقححة الحاويححة

عمى السرئيات
)Oolitic Lime Grainstone Submicrofacies (g1
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هة السينة أساسرا مرن السررئيات والتري تلرك مايقراري أكثرر مرن

فر رري أرضر ررية مر ررن بمر ررورات ناعمر ررة ) (Microcrystallineويظفر ررر فر رري

تتال

 (%80مررن نسرربة مكونررات السررينة منتلررر فرري أرضررية مررن السررباراثت

نس ررثس الس ررينة بقاي ررا وأث ررار اليج ررر الجث ررر بل ررك بق ررن تظف ررر ه ررة

تكر رروين م ر ررودود ضر ررمن البئ ر ررر (BH-81

السررينة فرري بئررر  (BH-81ضررمن تكرروين مررودود لويررة  (A –2بررثن

 (11م ممتد برثن االعمراق  (1755-1766م لويرة – (G

 .2م يثررت تظفررر هررة السررينة مررن

والتر رري تظف ر ررر فر رري منتصر ر ر
وبسم

االعمرراق )(1767-1768بسررم

 2تعررد الدلمتررة اللرردثد مررن العمميررات التيويريررة المفمررة المررؤثر فرري هررة

االنفاثدراثت والمتواجرد ضرمن تكروين مرودود ترأثثرات تكروين جراوان عمرا

السررينة باألضررافة الررا السررمنتة واالنض ر اط والترري تعم ر عمررا تقرراري

تكرروين مررودود او قررد تظفررر هررة السررينة بلررك عقررد مررن االنفاثرردراثت

وتماس ر ر اليبثبر ررات م ر ررن بعضر ررفا الر رربعض وبالت ر ررالي تر ررؤد الر ررا تقمثر ر ر

وبس رم

المسر ررامية فر رري السر ررينة تضر رراهي هر ررة السر ررينة مر ررن السر ررينة القياسر ررية

جراوان فري بئرر

السررينة مررن السررينة القياسررية  (SMF : 15المترسرربة ضررمن النطرراق

أكثررر بأتجررا بئررر (BH-90

السيني  (FZ :7يسي مودي ت [ ]13[:]9[ ، ]12والتي تمثر بثئرة
الرصث

البير المفتوح (Platform interior open marine

 2-6-1-2سححنة الحجحر الجيحري الحبيبحي الثانويحة الدقيقحة الحاويحة

عمى الفورامنيف ار القاعية
Benthonic
Foraminifera
Lime
Grainstone
)Submicrofacies (g2
تظفر هة السينة فري الجرزد السرفمي مرن تكروين مرودود فري بئرر (BH-
 81ممتد بثن األعماق  (1815-1814م وبسم

 .1م تتأل

هرة

السررينة مررن اليبثبررات الفيكميررة والمتمثمررة بررالفورامنيف ار القاعيررة العمميررات
التيويرير ررة المر ررؤثر عمر ررا هر ررة السر ررينة ممثمر ررة بعممير ررة السر ررمنتة واالةابر ررة
باألضافة الا دلمتة قمثمة التي أدت الا تلوي لبعض أجرزاد الفرو ارمنيف ار
مكون ررة ب ررةل مس ررامية أض ررافة ال ررا ةلر ر ثترس رري الس ررمنت دارر ر ي رررد
يجرات الفورامنف ار القاعية مكونة مسرامية القالري .Moldic Porosity
لويرة  . (H – 2تتماثر هرة السرينة مرن السرينة القياسرية

(SMF

:18المترسبة ضمن النطراق السريني  (FZ : 7يسري مرودي ت []12

 ]13[:]9[ ،والتري تمثر بثئرة الرصرث

البيرر المفتروح

(Platform

 ( BH-81وبسرم

 .6م وترزداد بالسرم والعردد

وتق ر بلررك كبثررر ومميررو باتجررا بئررر

.BH-102

 2-2-2سحنة الحجر الجيري الواكي الدقيقة
)Lime Wackestone microfacies (W
تظفر هة السرينة فري الجرزد العمرو مرن تكروين جراوان فري بئرر (BH-
) 81ممتررد بررثن األعمرراق

 (1830 -1825م بسررم

 (5م لويررة

، (D -2تل ر ر ر ررك نس ر ر ر رربة اليبثب ر ر ر ررات الفيكمي ر ر ر ررة ف ر ر ر رري ه ر ر ر ررة الس ر ر ر ررينة
،(%20تتررأل

السررينة أساسررا مررن الفررورامنيف ار القاعيررة الترري تعررود الررا

ج ر ررنس  .Textulariaس ر ررينة يوض ر ررية م ر ررن بع ر ررض الكر ر ررات الكمس ر ررية
وننس رري مرتمف ررة ف رري أرض ررية م ررن الس رربار ال رردقث

(Microsparite

متعرض ررة لعممي ررة الدلمت ررة تتط رراب ه ررة الس ررينة م ررن الس ررينة القياس ررية
18

(SMF:المترس رربة ض ررمن النط رراق الس رريني 8

 (FZ:يس رري

م ر ررودي ت [ ]13[:]9[ ، ]12والت ر رري تمثر ر ر بثئ ر ررة البيثر ر ررات الل ر رراطئية
ال كون.lagoon .

 3-2-2سحنة الحجر الجيري المرصوص الدقيقة
)Lime packestone microfacies (P
تتلر ررك المكونر ررات الفيكمير ررة فر رري هر ررة السر ررينة أساسر ررا مر ررن الفر ررورامنيف ار
القاعيررة ) (Hemi cyclaminaالمتواجررد ضررمن أرضررية مكراثتيررة مررن

interior open marine
 2-2السحنات الصخارية والدقيقة لتكوين جاوان
litho and microfacies for Gawn formation
 1-2-2سحنة االنهايدرايت الصخرية
)Anhydrite Lithofacies (An
تعتبررر سررينة االنفاثرردراثت مررن اهررم السررينات الصرررارية الممثررز والدالررة
عمررا تكرروين جرراوان فرري بئررر ) (BH-81الترري تكررون فثفررا طبقررات مررن

االنفاث رردراثت بس ررماكات وتراكث رري مرتمف ررة تت رردار م ررن س ررينات اليج ررر
الجثررر وبطبقررات التتجرراوز بضررن سررنتمترات الررا طبقررات سررميكة يص ر
سررمكفا الررا  10امتررار تظفررر لرردثنا هررة السررينة فرري الجررزد العمررو مررن

نسبة قمثمة من الفتات العضو وتص نسبة المكونرات الفيكميرة فري هرة
السينة بثن ) (%60- %40من العمميات التيويريرة التري أثررت عمرا
هة السينة والتي تم تيدثدها هري عمميرة المكرترة (Micritization
تنتلر هة السرنية فري الجرزد العمرو مرن تكروين جراوان فري بئرر BH-
 .81ممتررد بررثن االعمرراق ) (1824 -1817م أ بسررم ) (7م لويررة
 .E–2تتطر ر رراب هر ر ررة السر ر ررينة مر ر ررن السر ر ررينة القياسر ر ررية (SMF:18
المترسر رربة ضر ررمن النطر رراق السر رريني ) (FZ:8يسر رري مر ررودي ت [، ]12
[ ]13[:]9والتي تمثر بثئرة البيثررات اللراطئية ال كونيرة.lagoon .

تكرروين ج رراوان ف رري الوي ررد االولررا).Ja1ف رري بئ ررر (BH-81عن ررد العمر ر
 .1816م لويرة  (D – 1بسرم

 .6م يكثررر تواجررد هررة السررينة فرري الجررزد السررفمي مررن تكرروين

 .1م وبأتجاهرات علروائية ممزوجرة
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والتع رررد عمثفر ررا هر رري وجر ررود متيجر ررات الممثولثر ررد والروتالثر ررد والس ر ررئيات

 .3البيئات الترسيبية لتكاوين الدراسة
Environments for the study

Depositional
Formations
تعرررد البثئررة الترسررثبية بأنفررا جررزد مررن سررطض األرض الررة تتجمررن في ر

الرواس رري وال ررة يمك ررن تمثث ررز ع ررن األجر رزاد المج رراور لر ر اعتم ررادا عم ررا
األرررت د فرري الظرررود اليياتيررة والفثزيائيررة والكيميائيررة وأن أ ترردار
بثن هة العناصر ثؤد إلا أنترا أنرواع مرتمفرة مرن الرواسري ،ومرن ثرم
أنرواع مرتمفررة مررن السررينات وبررات مررن المعرررود ،أن لك ر بثئررة ترسررثبية
مواصررفاتفا وسرريناتفا الرسررونية واليياتيررة الراصررة الترري تمثزهررا عررن بقيررة

البثئر ررات األرر رررى [ ]15تر ررم أسر ررتنتا البثئر ررة الترسر ررثبية لتكر رروين الد ارسر ررة
الياليرة مرن رر ق األعتمرراد عمرا السرينات الدقيقررة بلرك أساسري والترري
تيررددها وجررود األن رواع المرتمفررة مررن المسررتياثات اليياتيررة إة يعكررس ك ر
نوع من هرة األنرواع البثئرة الم ئمرة لفرا وبالترالي يمكرن تيدثرد بثئرة هرةا
التكوين
 1-3البيئة الترسيبية لتكوين مودود
Depositional Enviroment of Maudud Formation
من ر ق نتائس التيمث السيني الردقث لتكروين مرودود تبرثن ان التكروين
ثتر ررأل

مر ررن سر ررينة اليجر ررر الجثر ررر الطثنر رري الرئيسر ررية وسر ررينة اليجر ررر

الجثر الواكي الثانوية الدقيقة الياوية عما االوستراكودا وسرينة اليجرر
الجثر ررر المرصر رروص الثانوير ررة الدقيقر ررة الياوير ررة عمر ررا الفتر ررات االيير ررائي
وسينة اليجرر الجثرر اليبثبري الرئيسرة والتري تنقسرم الرا سرينة اليجرر
الجث ررر اليبثب رري الثانوي ررة الدقيق ررة الياوي ررة عم ررا السر ررئيات وال ررا س ررينة
اليج ر ررر الجث ر ررر اليبثب ر رري الثانوي ر ررة الدقيق ر ررة الياوي ر ررة عم ر ررا الف ر ررورامنيف ار

واالوس ر ررتراكودا ول ر رروكيات الجم ر ررد  .Echinodermفم ر ررن رر ر ر ق ه ر ررة
المتيج ر ر ررات وأعتمر ر ررادا عمر ر ررا المر ر ررودي ت القياسر ر ررية ترسر ر رري السر ر ررينات
الملرصة في تكوين مودود ضرمن ااالنطقرة القياسرية  .FZ7و (FZ8
الموضرروعة م ررن قبر ر [ ]13[:]9[ ، ]12والترري تعك ررس البثئ ررات البيري ررة
الض ر رريمة المتمثم ر ررة ببثئر ر ررات المس ر ررطيات المدير ر ررة والبيثر ر ررات اللر ر رراطئية
المفتوير ررة يثر ررت أظفر رررت الد ارسر ررة السر ررينية لمتكر رروين وجر ررود عممير ررات
الدلمت ررة المبك ررر م ررن رر ر ق د ارس ررة االنس ررجة والت رري ت رردق عم ررا تض رري
اللواطذ أة تلثر الا بثئة تيت المدية
 2-3البيئة الترسيبية لتكوين جاوان
Depositional Enviroment of Maudud Formation
اه ررم الس ررينات الت رري مث ررزت البثئ ررة الترس ررثبية لتك رروين ج رراوان ه رري س ررينة
اليجرر الجثررر الرواكي الثانويررة الدقيقرة الياويررة عمررا الفررورامنيف ار القاعيررة
الت ر ر رري تع ر ر ررود ال ر ر ررا ج ر ر ررنس  .Textulariaوس ر ر ررينة اليج ر ر ررر الجث ر ر ررر
المرصرروص الثانويررة الدقيقررة الياويررة عمررا الفررورامنيف ار القاعيررة  ،تتطرراب
هررة السررينات مررن السررينات الواقعررة ضررمن النطرراق السرريني (FZ8
يسرري المررودي ت القياسررية ق[ ، ]13[:]9[ ، ]12والترري تمثر البيثررات
الل رراطئية ال كوني ررة باالعتم رراد عم ررا ه ررة النت ررائس نس ررتنتس ب رران البثئ ررة
الترسثبية لتكويني مودود وجاوان في منطقرة الد ارسرة هري بثئرة المنصرات
الكارنوناتيررة الضرريمة  .shallow carbonate platformsوبالتررالي
تم أقتراح مودث رسوني لتكويني مودود وجاوان يثت يظفر المودث لنرا
تدار تكوين مودود من تكوين جاوان لك

القاعير ررة مر ررن األدلر ررة اليياتير ررة التر رري تر ررم تلريصر ررفا فر رري هر ررةا التكر رروين

شكل ( )5يوضح الموديل الرسوبي لتكويني مودود وجاوان عمر االلبيان ضمن منطقة الدراسة
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لوحة األولى

 -Aلبحا (رقحم  (6محن تكحوين محودود يمثحل سححنات الحجحر الحدولومايتي مشحبعة بحالنف محع وجحود تشحققات مائمحة ومسحامات ،بئحر)، (BH-81
العمق .(1695-1698.78) .m
-B

صححورم مكبححرم لجححزل مححن المبححا (رقححم  )4تظهححر فيهححا الكسححور وأثارالشحوا د النفطيححة عمححى الحجححر الححدولومايتي ،بئححر) ، (BH-102تكححوين

مودود ،العمق . (1880-1881) .m
-C

. .m

-D

لبا (رقم  ) 7لتكوين مودود يظهر فيه حجر جيري والحجرالدولومايتي مع شوا د نفطية ،بئر) ،(BH-81العمق )(1709.55-1713.30
تظهححر ححلل الموحححة سحححنة االنهايححدرايت لو نسححي لبححادي مححع أرضححية مكرايتيححة  ،تكححوين جححاوان  ،بئححر( ، )BH-81العمححق ، (1816). m

تكبير. X10

-E

نسي معينات الدلومايت المتالمسة ( (Contact Rhombنات من عمميات الدلمتة الغير متجانسحة  ،تكحوين محودود  ،بئحر)،(BH-102

العمق  ، (1841). mتكبير. X4
-F

سحنة حجر جيري طيني مع أرضية  )b( Microsparحاوية عمى المميوليد(، )b( )Miliolidsتكوين محودود ،بئحر) ، (BH-81العمحق

-G

سحححنة الحجححر الجيححري الطينححي ((bالحاويححة عمححى متحج حرات الفححورامنيفر القاعيححة مححن نححوع الميميوليححد ( )a( )Miliolidsمممححولم بالسححبار

-H

سححنة حجرجيحري دولومحايتي( (Dolomitic limestonلات نسحي معينحات الحدولومايت المتحراص ححاوي عمحى مسحامية ثغريحة ( Vuggy

 ، (1714).mتكبير . X4

الدقيق ( ،( Micro Spariteتكوين مودود ،بئر)،(BH-102العمق ، (1903-1910).mتكبير .X4
 ، )porosityتكوين مودود ،بئر ) ،(BH-81العمق  ، (1703-1705). mتكبير . X4
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-A

لوحة الثانية

سحنة االنهايدرايت بشكل كتمي الناتجة من تحول الدولومايت بتحثثير العمميحات التحويريحة ال( )Anhydaritsionالحى انهايحدرايت (تحثثيرات

تكوين جاوان عمى تكوين مودود)،تكوين مودود ،بئر) ، (BH-81العمق  ،(1767-1768). mتكبير . X10

 -Bسحنة الحجر الجيري الواكي ( )wackdstoneحاوية عمى متحجحرات االوسحتراكودا (المفصحميات) بافضحافة الحى مسحامية قالبيحة محع سحمنت

الدروزي والحبيبي مترس داخل حبيبات يكمية،تكوين مودود ،بئر)،(BH-81العمق  ،(1811). mتكبير.X4

 -Cسححححنة حجرجيحححري الحححواكي حاويحححة عمحححى متحجحححرات االوسحححتراكودا متعرضحححة لعمميحححة الدلمتحححة المشحححو ة الشحححكال المتحجحححرات مكونحححة شحححبح
متحجر،تكوين مودود  ،بئر( ، (BH-102العمق ، (1980-1986). mتكبير X4

 -Dسحنة حجر جيحري الحواكي حاويحة عمحى فحورامنيف ار قاعيحة جنس(التكسحجوالريا) محع كحرات كمسحية  ،تكحوين جحاوان  ،بئحر ( ، )BH-81العمحق

 ، (1825-1830). mتكبير . X10
-E

سحححنة حجححر جيححري المرصححوص ( )packdstoneحاويححة عمححى متحجحرات فححورامنيف ار القاعيححة ( (Hemi cyclamina or Pseudo

 ، cyclaminaتكوين جاوان ،بئر( ، )BH-81العمق  ، (1817-1824). mتكبير . X10

 -Fسحنة حجر جيري المرصوص ( )packstoneحاوية عمى أصحدا

مكسحرم وفتحات حيحاتي ( )Bioclastنتيجحة التيحارات العاتيحة او الشحديدم

مع معينات الدولومايت الطافية ،تكوين مودود،بئر( )BH-102العمق  ، )1987-1989(. mتكبير . X4

 -Gسحححنة الحجححر الجيححري الحبيبححي ()bالحاويححة عمححى السححرئيات (،)Oolite()aتكححوين مححودود ،بئححر)  ،(BH-81العمححق (1755-1766). m

،تكبير . X10

 -Hسححنة حجحر جيححري حبيبحي( (grainstonحاويحة عمححى فحورامنيف ار قاعيحة ( ،)Basional faciesتكحوين مححودود ،بئحر( ، )BH-81العمححق

 ، (1814-1815). mتكبير.X10
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Study the Microfacies and Depositional Environments of Maudud and
Gawan Formations in the Bai Hassan Oil field of Northern Iraq
Ali O. Abed Humud Al-Diri1 , Lafta S. Kadhim1 , Aboosh Hussai Al- Hadidy2
1
2

Applied Geology Department , College of Science , Tikrit University , Tikrit , Iraq
Imam Jaafar Al-Sadiq University

Abstract
The Formations of Maudud and Gawan is within the sequence of the Cretaceous period (the Alpine). Where the
study area is located in Northern Iraq within the Bay Hassan field Bai Hassan is located to the Northwest of the
city of Kirkuk, about( 30) km. The current study aims to conduct a petrographic study for the purpose of
determining the Lithfacies and Microfacies of the Maudud and Gawan Formations within the selected wells
(BH-102, BH-81) from the Bai Hassan field, as well as studying the Microfacies of each formation and the effect
of the Diagenetic Processes on it and deriving the sedimentary environment for the Formation.
The Diagenetic Processes that affected the Formations of Maudud and Gawan were identified, which are the
process of severe dolomitization, which was diagnosed through dolomite lozenges, and the process of
Neomorphism . And the Dissolution process that leads to the Configure many types of porosity (Moldic , Vuggy
and Channel Porosity) Fig. (3), (4). As well as the cementing process, which was represented by granular cement
and Blocky cement And it was also diagnosed Dedolomitization process In the middle parts from Maudud
formation . Was diagnosed four Basic Sedimentary facies for the Maudud and Gawan formation In Wells
Section (BH-102, BH-81) These are the dolomite stone facies, Dolomitic Limeston facies, anhydrite stone facies
, and the limestone facies that consists of four microfacies and It is through this limestone microfacies The
sedimentary environment was developed for the Maudud and Gawan formation and represented environment
Open marine to Maudud formation and lagoon environment and intertidal environment (introduction to the
evaporative dry platform) to Gawan formation That is the main sedimentary environment for the Maudud and
Gawan formation It is a shallow carbonate platform environment.And then suggest the sedimentary model for
the Maudud and Gawan formation Fig. (5) .
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