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 الممخص
يقرن  االلبيران.  يثرت تقرن منطقرة الدراسرة فري لرماق العرراق ضرمن يقر  برا  يسرنفترر    الكريتاسرييعد تكويني مودود وجاوان ضمن تتابعات العصرر 

تيدثررد السررينات  أجررراد دراسررة بترويرافيررة ل رررض الررا الياليررة . كررم   تفرردد الدراسررة33الررا اللررماق ال رنرري مررن مدثنررة كركررو  يرروالي   بررا  يسررن
. مررن يقر  بررا  يسرن ، وكررةل  دراسرة السررينات BH-102 , BH-81   الصرررية والسرينات الدقيقررة لتكرويني مررودود وجراوان ضررمن االبرار المرتررار 

 ،واستنباط البثئة الترسثبة لمتكوين الدقيقة لك  تكوين وتأثثر العمميات التيويرية عمثفا
مررن ررر ق . والترري لرصررت Dolomitizationهرري عمميررة الدلمتررة اللرردثد   و وتررم تيدثرردالعمميات التيويريررة الترري أثرررت عمررا تكررويني مررودود وجرراوان 

.، وعمميرررة االةابرررة المؤديرررة الرررا تكررروين العدثرررد مرررن أنرررواع المسرررامية  مسرررامية القالبيرررة Neomorphismمعثنرررات الدولوماثت،وعمميرررة التلرررك  الجدثرررد  
م تلررريص فضرر  عررن عمميررة السررمنتة والترري تمثمررت بالسررمنت اليبثبرري والسررمنت البمرروكي، وكررةل  ترر .. 4. ، 3والفجرروات أو الث ريررة و القنررا . لررك   

-BHعممية الدثدلمتة في األجزاد الوسطا من تكوين مودود   تم تلرريص أرنعرة سرينات رسرونية أساسرية لتكرويني مرودود وجراوان فري مقراطن األبرار 

102 ,BH-81   التري تترأل  . وهي : سينة يجر الردولوماثت وسرينة اليجرر الجثرر  الردولوماثتي وسرينة يجرر االنفاثردراثت وسرينة اليجرر الجثرر 
ترم اسرتنباط البثئرة الترسرثبية لتكرويني مرودود وجراوان والتري تتمثر  ببثئرة نطراق البيرر الجثريرة الدقيقرة من ر ق هرة  السرينات و   من ارنن سينات دقيقة

البثئرة الترسرثبية  ان أ   المفتوح لتكوين مودود ونثئة ال كون  البيثرات اللاطئية. ونثئة فروق المديرة  مقدمرة المنصرة الجافرة التبرريرة. لتكروين جراوان 
   .5لك    ومن ثم اقتراح المودث  الرسوني لتكويني مودود وجاوان  الرئيسية لتكويني مودود وجاوان هي بثئة المنصات الكارنوناتية الضيمة 

 تكوين مودود ، تكوين جاوان ، با  يسن ، االلبيان :المفتاحيةالكممات 
 

 . المقدمة   1 
ومرررررن ضرررررمنفا فترررررر  عمرااللبيررررران  الكريتاسررررريتتابعرررررات العصرررررر  تتمثرررررز

 Albian . مقاطعفررررررا سررررررواد  كبثررررررر ،اقتصررررررادية  أهميررررررةب فرررررري العررررررراق
 أهرررمعمررا  يتوائفررراال  يةسررطيالتيررت عمررا سرررطض األرض او  المنكلررفة
 اتوينرررررالتك كمرررررا إن كثرررررر  ،وال ررررراز الطبيعررررريمرررررنف  الرازنرررررة ل التكوينرررررات

يصرمت  لتريااألرضرية هةا العمر والعدثرد مرن اليركرات  المترسبة ر ق
العصرررر  رررر قيررردت   ،سرررببا جثررردا ألهميرررة هرررةا العمرررر تعرررد [1] ر لررر 

سرطض األرض بالميرا  يمرر ارتفاع مستوى ميا  بيرر التثرثس و  الكريتاسي
سررار واسررن يصرر  فرري نفايررة هررة  الفتررر  انيثررم  وكونررت رواسرري جدثررد  ،

المكمنيرررة   بأهمثتررر الكريتاسررريتتصررر  ترسررربات العصرررر  لمبيرفررري نفايرررة
واإلنتاجية في يقروق لرماق العرراق  يقروق كركرو  وبرا  يسرن وجمبرور 

 Lower)وربررررراز. ومنفرررررا تتابعرررررات العصرررررر الطبالرررررر  األسرررررف   

Cretaceous  تكررررويني قمجوقررررة االعمررررا Upper Qamchuqa 
. وترررراثثر .  لررررعثبةQamchuqa) Lower مررررودود. وقمجوقررررة السررررفما 

  وقررد تررم تقسرريم (Jawan)تكوينررات يثررر المكمنيررة منفررا تكرروين  جرراوان 
المقطررن الطبالررثر  فرري لررماق العررراق فرري يقرر  بررا  يسررن الررا قسررمثن 

وينررررررررررات . ويلررررررررررم  تك Cretaceous) Upperاألعمررررررررررا الكريتاسرررررررررري 
األسررررررف  فأنرررررر  يلررررررم   الكريتاسرررررريأمررررررا   كومثترررررران.و ملررررررور  و  لرررررررانش 

وتكررروين جررراوان  وقمجوقرررة األسرررف   التكوينرررات قمجوقرررة األعمرررا  مرررودود
عبار  عن طيرة ميدبرة  يق  با  يسنمن النايية التركثبية   لعثبة .  

كرررم  32طوليرررة اللرررك  يثرررر متنررراظر  االنيررردار تمترررد بطررروق أكثرررر مرررن 
تتكون مرن م، ك3,5 جنوي لرق وبعرض يوالي –يري لماق باالتجا  

اق ال رنرري . قبررة كثكررة وقبررة قبتررثن همررا  مررن الجنرروي اللرررقي الررا اللررم
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تقن منطقة الدراسرة فري لرماق العرراق ضرمن يقر  برا  يسرن الرا   داود
يقر   كرم وكرةل  .33 اللماق ال رني من مدثنرة كركرو  بمسرافة يروالي 

 13الي كركررو  وعمررا بعررد يررو  كركررو  الررا اللررماق اللرررقي مررن مدثنررة
 (1) االبرار المدروسرة جردوق وايرداثيات (1)كما موضرض فري اللرك   كم
 لممت الدراسة الطرق والمراي  التالية :  
جمررن المعمومررات المترروفر  ليقرر  بررا  يسررن وكركررو  مررن التقررارير  – 1

والدراسرات السرابقة  مرن رر ق (   BH-102, BH-81  النفائية ل بار
االطررر ع عمرررا التقاريرالدارميرررة المتررروفر  فررري لرررركة نفررر  اللرررماق وكرررةل  

 الررائ  والدراسات المتمثمة بيق  با  يسن 

دراسرررررة  اللررررررائض الصرررررررية والمبررررراي المتررررروفر  مرررررن االبارالمرترررررار    – 2
ل رررض تثبثررت أعررالي التكوينررات  مررودود وجرراوان.   أضررافة الررا دراسررة 

سررررينية التقسرررريمات ال  بررررثن االبررررار واجررررراد  مجسررررات وأجررررراد مضرررراها ال
تلررررررريص العمميررررررات التيويريررررررة والبثئرررررررات جرررررراوان و مررررررودود و  يلتكرررررروين
   لمتكاوين الترسثبية

كةل  تم اليصوق عما تفاصث  أكثرر دقرة  البترويرافيرة  والت ثررات  -3
عرردد السررينية واللررواهد النفطيررة .  مررن ررر ق دراسررة اللرررائض الصررررية 

 .. من ك  ابار قثد الدراسة11.  والمباي الصررية عدد 87 

  

 
 (google earth) يوضح خارطة العراق وموقع االبار المدروسة ضمن الحقول المنكشفة من (1)الشكل 
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 االبار المدروسة وسمك التكوينات وعدد الشرائح الصخرية المدروسة لكل بئر من أبار منطقة الدراسة. يبين أحداثيات (1) جدول
 عدد الشرائح سمك التكوين )م( االسفل لحدا االعمى الحد االحداثيات البئر

 تكوين  مودود
BH-81 E:409 859.7 

N:3942 847.9 
1687 1834 147 27 

BH-102 N:3940 892 

E:413  456 

1834 2001 167 29 

 تكوين جاوان
BH-81 E:409 859.7 

N:3942 847.9 
1815 1835 20 5 

  

فنالررر  العدثرررد مرررن الدراسرررات التررري أجريرررت عمرررا فالدراسرررات السرررابقة أمررا 
الكريتاسرررري ضررررمن تتابعررررات العصررررر يقرررر  بررررا  يسررررن ويقرررر  كركررررو  

 منفرا :الرسرونية والتري تضرمنت الجوانري الجثولوجيرة والمكمنيرة و األسف  
تسرررمية قمجوقرررة العمرررو   عميررر  تكررروين قمجوقرررة واطمررر  وصررر  ألوق مرررر 

وقد ألارا الرا أن تكروين  [2] لجزد العمو  من تكوين قمجوقة هماعما ا
ثتكون من جرزد عمرو  التكوين وان  مودود ل  نفس عمر تكوين قمجوقة 

كررررون مررررن يجررررر جثررررر  الرررردولوماثت وجررررزد سررررفمي ممكررررون مررررن يجررررر 
. دراسررررة مكمنيررررة  Franlab, 1976لررررركة   وعممررررت اورنثترررروالثني 

فرري يقرر  بررا  يسررن ثررم بعررد  لكريتاسرريوجثولوجيررة  لتكوينررات العصررر ا
وةلرر  بيفررر المزيررد ( 1981 ) لررركة نفرر  اللررماق دراسررة ةلرر  اعقبتفررا 
 استفا دراسة جثولوجية ومكمنية  من االبار ودر 

وصررفا تفصررثميا لتكرروين قمجوقررة األعما مررودود. وامتداداترر   [2] قرردموقررد 
ثتكرررون أة برررثن ان التكررروين الجانبيررة وانتلرررار  فررري لرررماق ووسرر  العرررراق  
جرر دولومراثتي فري الجرزد مرن يجرر جثرر  نثريتري فري الجرزد االسرف  وي

 األعما  
تكرررروين قمجوقررررة العمررررو  إلررررا ثمرررران ويرررردات اعتمررررادا  عمررررا  [3]وقسررررم 

الصررررارية والميتررروى الييررراتي لمتكررروين واسرررتنتس ان التكررروين ترسررري فررري 
 بثئة ةات طاقة قمثمة وهي بثئة ال يون ونثئة اليثد  

تكرروين مررودود فرري وسرر  وجنرروي العررراق دراسررة  [4]كمررا درس كرر  مررن 
 رسونية وكةل  دراسة البثئة الترسثبية لمتكوين  

االسرف  ونيران  كريتاسيلم من ر ق دراستة لمتعاقي الطباقي [5]استنتس 
الررررواص المكمنيرررة لتكرررويني القمجوقرررة العمرررو  وجررراوان فررري يقررروق برررأ  

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

العميرررا إلررررا ثررر ت ويرررردات  آبرررار مرررن يقرررر  ربررراز، يثررررت قسرررم قمجوقررررة
صرررررية ونرررثن نسرررربة صررررور الررردولوماثت فرررري التكررروين ونسررربة اليجررررر 
الجثررر  الطثنرري، كمررا بررثن دراسررة جثوكيميائيررة لمميررا  المكمنيررة ونررثن أن 

 النف  في هةا اليق  يعود إلا أص  بير  وانتقالي 
التتابعررات الطباقيررة لتكرروين قمجوقررة العمررو   مررودود. [7]وكررةل  درسررت 

قرراطن مرتررار  مررن لررماق العررراق ومنفررا مقطررن سررفثن يثررت الررارت فرري م

 ويررد  هما صرررريتثن مررن ويرردتثثن لررا التكرروين فرري هررةا المقطررن ثتكررون ا
 .  دولوماثت وويد  اليجرالجثر  ال

، التكررروين الرررا سرررينتثن رئيسرررثتثن تترممفمرررا سرررينة [17]كمرررا قسرررم كررر  
ثانويرررة  السرررينة األولرررا سرررينة اليجرررر الجثرررر  اليررراو  عمرررا معثنرررات 
الردولومات فرري الجرزد السررفمي مرن التكرروين يثرت تظفررر هرة  السررينة فرري 

. ، أما السينة الثانيرة ففري 334جمين االبار المرتار  عدا بئر كركو   
عما من التكوين والتري تظفرر فري جميرن سينة الدولوماثت في الجزد األ

 االبار المرتار   
 (Sedimentary facies)    . السحنات الرسوبية2
تعررررررررد السرررررررينة بانفرررررررا عبرررررررار  جسرررررررم صررررررررر  ي ظفرمجموعرررررررة مرررررررن   

والميترررررررروى الييرررررررراتي  والتراكثرررررررري   الرصررررررررائص والصررررررررفات الفثزياويررررررررة
الصررية والتي تكتسري الصررر  مرن ر لفرا سرمات تمثزهرا  عرن يولفرا 

فقررد عرررد السررينة بانفررا  [9]  أمررا [8]مررن االجسررام الصررررية األررررى 
مجموعرررة مرررن الصرررفات الرسرررونية  و المسرررتياثية التررري يمكرررن تصرررنيففا  

ثررررات العموديررررة  باسرررتردام  اللررررائض الصررررررية الرقيقرررة التررري تعكررررس الت 
والجانبية  المتدرجة منفا واليراد   لمسرينات الدقيقرة ،  ت ثررات الظررود 
الكيميائيررة والفثزيائيررة واليياتيرررة  داررر  اليرروض الرسررروني   فمررن رررر ق 

فري البثئرة   العمميرات الرسرونيةدراسة السرينات الدقيقرة ثرتم التعررد عمرا 
بنرررراد المودثرررر  الرسرررروني النمرررروةجي لمتكرررروين أدت الررررا الترررري و الترسررررثبية 

السرينات  واستنباط طبيعة العمميات الترسثبية التي أثررت عمرا اليروض 
نظررا لترأثثر ترسربات  الصرارية والرسونية الدقيقة لتكويني مودود وجاوان

تكررررويني مررررودود وجرررراوان بالعمميررررات التيويريررررة كالدلمتررررة وعمميررررة إعرررراد  
التيويريررة المرررؤثر  عمرررا المعرررالم الرسرررونية  التبمررور ويثرهرررا مرررن العمميرررات

والمسرررتياثية المسرررتردمة فررري اجرررراد التيمثررر  السررريني وباالعتمررراد عمرررا 
تررم تصررنث  الصرررور الكارنونيررة لتكررويني مررودود وجرراوان  [10]تصررنث  

  امرررا بالنسررربة لصرررررور (4(،)3)لرررك الرررا عررردد مرررن السرررينات الدقيقرررة 
المكونررة لفررا واعتمررادا عمررا الرردولوماثت فقررد تررم االعتمرراد عمررا انسررجتفا 

تررم تصررنث  االنسررجة الدلوماثتيررة   وفيمررا يررأتي عرررض ،  [11] تصررنث 
لمسررينات الصرررارية والرسررونية الدقيقررة الترري تررم تتلريصررفا فرري تكررويني 

 مودود وجاوان  
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 Wilson , 1975)والمحور عن )Flugel ,1982:2004 )  ( يبين السحنات الدقيقة القياسية عن )2شكل )
 

    السحنات الصخارية والدقيقة لتكوين مودود 2-1
    الصخرية  سحنة حجر الدولومايت 2-1-1 

Dolomiteston LihoFacies (D)                    
المرتمفررة  تتكرون سررينات اليجررر الرردولوماثتي مررن معثنيررات الرردولوماثت  

االيجررام   وتنتلرررهة  السررينة  ضرررمن يالبيررة تتابعررات تكرروين مرررودود ، 
وتيترررو  عمرررا عرررد  انسرررجة موزائيكيرررة ابرزهرررا النسرررثس المنرمررري والمبقرررن  
هة  السرينة هري السرائد   فري تتابعرات تكروين مرودود وةلر  بفعر  عمميرة 
الدلمترررة الكميرررة لصررررور اليجرررر الجثرررر    وتكرررون سرررينات الررردولوماثت 

ث ريررررة مررررابثن البموريرررة والامية عاليرررة جرررردا،أة تتصررر  بمسرررامية ت مسرررةا
-BHتظفرررر هرررة  السرررينة فررري مقررراطن البئرررر   ا والقنررر وروالقالبيرررة والكسررر

 . B – 1. لويرة  (BH-102 رئر. وفري مقراطن البA – 1. لويرة  81
وتلم  هة  السينة جميرن أنرواع أنسرجة الردولوماثت والتري ترم تلريصرفا 

نسررررثس وهررري  ضرررمن أبررررار الدراسرررة الياليررررةوجرررراوان فررري تكررررويني مرررودود 
الرررردولوماثت الرررردممقي ونسررررثس المعثنررررات المت مسررررة ونسررررثس الرررردولوماثت 
دقثرر  التبمررور والنسررثس المرروزائيكي الضرربابي ونسررثس المرروزائيكي المنرمرري 

كمررا  ونسررثس المعثنررات الطافيررة النسررثس  المرروزائيكي الرردرز  أو المتررراص
   (6)،(5)موضض في اللكمثن 

الصحححححححححححخرية الححححححححححدولومايتي سحححححححححححنة الحجححححححححححر الجيحححححححححححري  2-1-2                                                  

Dolomitic Limeston Liho Facies (DL)             
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-BH)تظفررر هررة  السررينة فرري تكرروين مررودود وبأنتلررار واسررن فرري البئررر 

والتي تمت م يظتفا من ر ق المباي الصررر  لفرةا البئرر ويبمر   (81
وهري مرن السرينات الناتجرة  (C – 1) .. م  لويرة 3سم  هة  السرينة  

مررررن العمميررررات التيويريررررة لسررررينات اليجررررر الجثررررر  يثررررت تتكررررون هررررة  
السررينة مررن اليجرالجثررر   المتعرررض لعمميررة  الدلمتررة الجزئيررة لمرواسرري 

  من معثنات الردولوماثت وبأيجرام مرتمفرة ، والتري الجثرية   يثت تتأل
تمت م يظتفا أيظا من ر ق اللرائض الصررية في الجزد السرفمي مرن 
تكروين مررودود وبأنسرجة دولوماثتيررة مرتمفرة ومنفررا نسرثس معثنررات الطافيررة 

   (BH-81) في البئر

  الدقيقة الجيري الطيني سحنة الحجر 3 -2-1

Lime Mudstone  Microfacies (M)  
فرري  تتررراوح نسرربة اليبثبررات الفيكميررة ويثرالفيكميررة [10] تصررنث يسرري 

. %   تظفررررررر هررررررة  السررررررينة فرررررري 0-10 سررررررينات اليجرالطثنرررررري بررررررثن 
. وننسرربة MD 2األجررزاد العميررا مررن تكرروين مررودود فرري الويررد  الثانيررة  

وترزداد نسري هرة   BH-102, BH-81) عاليرة فري االبرار المدروسرة  
 MDفي األجزاد السفما من تكوين مودود فري الويرد  الرابعرة  السينة 

أمرررررا بالنسررررربة لمعمميرررررات التيويريرررررة فررررري هرررررة  السرررررينة والتررررري تمرررررت  . 4
م يظتفرا هري الدلمترة والترري تكرون عمرا لررك  معثنرات مرن الرردولوماثت 

. أو قررد تكررون Styloliteمتفرقررة فرري االرضررية أو عمررا أسررطض االةابررة  
ولوماثت المت مسرررة والتررري تمتررراز بمسرررامية عمرررا لرررك  معثنرررات مرررن الرررد

. ، أة تم تصنث  هة  السينة الا صرنفثن أعتمرادا  E – 1عالية لوية  
عمرررا ميتواهرررا مرررن اليبثبرررات  الفيكميرررة وال ثرهيكميرررة. وعررردم ايتوائفرررا أة 

تيترو  عمرا  يمث  الصن  األوق سينة ياوية عما المستياثات الدقيقرة
 يرررة وننسررربة تقررردر بيررروالي أقررر  مرررننسررربة قمثمرررة مرررن اليبثبرررات الفيكم

م ، وقد تم تلريص هة  السينة في الجزد السرفمي والعمرو  مرن (%10)
، وتتأل  اليبثبات الفيكميرة فري هرة  السرينة مرن الممثولثرد  تكوين مودود

 Milliolids فررري بئرررر .BH-81 . 1 لويرررة – F .   فررري م و . 1بسرررم
الفررورامنيفرا القاعيررة تكررون هررة  السررينة ياويررة عمررا  .(BH-102 البئررر

أرضية السينة مكراثتية متأثر  بعمميرة أعراد  تبمرور المكراثرت الرا السربار 
. وقرررد أثررررت Pesudosparأو السررربار الكررراةي   Microspar)الررردقث  

 ( .G – 1. م لوية  8 وبسم   أيظا عما مكونات اليبثبات الفيكمية
الراليرة مرن المسرتياثات الدقيقرة تكرون  سرينةأما الصن  الثاني فتمثر  ال

هة  السرينة راليرة مرن المكونرات الفيكميرة ويثرر هيكميرة ، يثرت ظفررت 
-BH)لدثنا هرة  السرينة فري األجرزاد العميرا مرن تكروين مرودود فري  بئرر 

. م 3م أ  بسرررررم   1705)م الرررررا العمررررر   1703)مرررررن العمررررر    (81
ضرية مرن السرباراثت ، أة تكون هرة  السرينة مؤلفرة مرن أر H – 1)لوية  

أوالسررربار الررردقث  المتيررروق الرررا المكراثرررت باإلضرررافة الرررا وجرررود بمرررورات 
الدولوماثت الطافية اوالمت مسة فثفا والتي تنعردم فثفرا وجرود المتيجررات 

والمترسررربة فررري  .SMF:23  تكرررافذ هرررة  السرررينة مرررن السرررينة القياسرررية 
منصررررة والترررري تمثرررر  بثئررررة ال . F Z:8بثئررررة ضررررمن النطرررراق السرررريني  

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

 الدقيقة  الحجر الجيري الواكي سحنة 2-1-4

Lime Wackestone microfacies (W)                                        
أ   10%نسرررربة اليبثبررررات الفيكميررررة المكونررررة لفررررة  السررررينة أكثررررر مررررن 

.  مررررن نسرررربة مكونررررات السررررينة ضررررمن 30% -10%تتررررراواح مررررابثن  
تتررأل  هررة  السررينة بلررك  رئيسرري مررن االوسررتراكودا   أرضررية مكراثتيررة 

 . وتظفر لردثنا بصرور  واضرية فري20% - 10%وننسة تتراوح مابثن  
. 1811في الجزد السفمي من تكوين مودود عند العمر    BH-81)بئر 

  يثررررت تكررررون أرضررررية السررررينة مكراثتيررررة . م2بسررررم    B-2)م لويررررة  
متررأثر  فررري بعرررض أجرررزاد السرررينة بعمميررة أعررراد  التبمرررور وظفرررور ترسرررثي 
السرررمنت اليبثبررري والسرررمنت الررردروز  فررري دارررر  مصرررارين االوسرررتراكودا 

ط التري تسرببت فري  تلروي  مصرارين باألضافة الا تأثثر عممية األنض ا
. فرري BH-102االوسررتراكودا   كمررا تررم م يظررة هررة  السررينة فرري بئررر  

م مترأثر   1886-1880)  برثن االعمراقالجزد العمو  مرن تكروين مرودود 
  تتماثرر  هررة  . م 6بسررم    .C – 2لويررة   بعمميررة الدلمتررة اللرردثد 

ي بثئرررة ضرررمن والمترسررربة فررر .SMF: 9 السررينة مرررن السرررينة القياسرررية 
يسرري مررودي ت السررينات الدقيقررة القياسررية . F Z:7النطرراق السرريني  

 Open  والترررري تمثرررر  بثئررررة البيررررر المفترررروح  [13]:[9] [ ،12]عررررن

marine  . 
 الدقيقة  الحجر الجيري المرصوص سحنة 2-1-5

Lime packestone microfacies (P)  
 - 60%) السينة برثن المكونات الفيكمية ويثر الفيكمية في هة   تتراوح

مررررن نسرررربة مكونررررات السررررينة  تتلررررك  المكونررررات الفيكميررررة لفررررة   %40
السينة من الفتات اليياتي وقطن االصرداد المكسرر  والتري تعرود أيمبفرا 
الرا الفرورامنيفرا القاعيررة كالممثولثرد والروتالثررد فضر  عرن وجررود قطرن مررن 

الرررا الكررررات الكمسرررية   تتواجرررد  لررروكيات الجمرررد واالوسرررتراكودا باألضرررافة
 .BH-102هة  السينة في الجزد السفمي مرن تكروين مرودود فري البئرر  

 . م  2. م بسرررررررررررم   1989-1987برررررررررررثن األعمررررررررررراق   F–2)لويررررررررررة  
العمميات التيويرية التري أثررت عمرا هرة  السرينة عمميرة الدلمترة الجزئيرة 

لرا عمميرة أعراد  ممثمة بالنسثس المعثنرات الردولوماثت الطرافي باألضرافة ا
 : SMF) التبمرررور  تتطررراب  هرررة  السرررينة مرررن السرررينة القياسرررية 

[ 12]يسري مرودي ت   FZ : 7)   المترسبة ضمن النطاق السريني10
 Open)والتررري تمثررر  بثئرررة الرصرررث  البيرررر  المفتررروح   [13]:[9] ،

marine platform  
 سحنة الحجر الجيري الحبيبي الرئيسية الدقيقة                                    2-1-6

Lime Grainstone Microfacies (g)                                                    
ضرررمن أبرررار الدراسرررة  تعتبرررر هرررة  السرررينة مرررن أقررر  السرررينات أنتلرررارا   

الياليررررة مررررن يقرررر  بررررا  يسررررن يثررررت تكررررون نسرررربة اليبثبررررات  الفيكميررررة 
. م مررور  فرري أرضررية 60%ويثرالفيكميررة . فرري هررة  السررينة أكثررر مررن   

. واعتمادا عما نوع اليبثبات المكونة لفا ترم تقسريم Spariteالسباراثت  
 هة  السينة الا سينتثن ثانويتثن:

يححري الحبيبححي الثانويححة الدقيقححة الحاويححة الحجححر الج سحححنة  1-6-1-2
 عمى السرئيات                                    

Oolitic Lime Grainstone Submicrofacies (g1)          
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تتال  هة  السينة أساسرا مرن السررئيات والتري تلرك  مايقراري أكثرر مرن 
ت مررن نسرربة مكونررات السررينة منتلررر  فرري أرضررية مررن السررباراث %80) 

 BH-81)والتررررري تظفرررررر فررررري منتصررررر  تكررررروين مرررررودود ضرررررمن البئرررررر  
 – G)لويرة   م1766-1755)   م ممتد  برثن االعمراق  11)وبسم   

تعررد الدلمتررة اللرردثد  مررن العمميررات التيويريررة المفمررة المررؤثر  فرري هررة   2
تقررراري سرررمنتة واالنضررر اط والتررري تعمررر  عمرررا السرررينة باألضرررافة  الرررا ال
بعضرررررفا الررررربعض وبالترررررالي ترررررؤد  الرررررا تقمثررررر  وتماسررررر  اليبثبرررررات مرررررن 
تضرررراهي هررررة  السررررينة مررررن السررررينة القياسررررية    المسررررامية فرررري السررررينة

المترسرربة ضررمن النطرراق  SMF : 15) السررينة مررن السررينة القياسررية  
بثئرة  والتي تمثر  [13]:[9] [ ،12]يسي مودي ت  FZ :7) السيني  

  Platform interior open marine)الرصث  البير  المفتوح  
الثانويحة الدقيقحة الحاويحة  سححنة الحجحر الجيحري الحبيبحي   2-6-1-2 

 عمى الفورامنيفرا القاعية 
Benthonic Foraminifera Lime Grainstone 

Submicrofacies (g2)                                     
-BH)تظفر هة  السينة فري الجرزد السرفمي مرن تكروين مرودود فري بئرر 

. م   تتأل  هرة  1م وبسم    1814-1815)ممتد  بثن األعماق   81
السررينة مررن اليبثبررات الفيكميررة والمتمثمررة بررالفورامنيفرا القاعيررة  العمميررات 
التيويريررررة المررررؤثر  عمررررا هررررة  السررررينة ممثمررررة بعمميررررة السررررمنتة واالةابررررة  

منيفرا باألضافة الا دلمتة قمثمة التي أدت الا تلوي  لبعض أجرزاد الفرورا
مكونرررة برررةل  مسرررامية أضرررافة الرررا ةلررر  ثترسررري السرررمنت دارررر  يررررد 

. Moldic Porosityيجرات الفورامنفرا القاعية مكونة مسرامية القالري 
 SMF) تتماثر  هرة  السرينة مرن السرينة القياسرية   H – 2) .لويرة 

[ 12] يسري مرودي تFZ : 7) المترسبة ضمن النطراق السريني   18:
 Platform)تمثر  بثئرة الرصرث  البيرر  المفتروح  والتري  [13]:[9] ،

interior open marine  
  السحنات الصخارية والدقيقة لتكوين جاوان 2-2

litho and microfacies for Gawn formation                                                   

          الصخرية سحنة  االنهايدرايت 2-2-1

Anhydrite Lithofacies (An)  
تعتبررر سررينة االنفاثرردراثت مررن اهررم السررينات الصرررارية الممثررز  والدالررة 

الترري تكررون فثفررا طبقررات مررن (BH-81) عمررا تكرروين جرراوان فرري بئررر 
االنفاثررردراثت بسرررماكات وتراكثررري مرتمفرررة تتررردار  مرررن سرررينات اليجرررر 
الجثررر  وبطبقررات التتجرراوز بضررن سررنتمترات الررا طبقررات سررميكة يصرر  

امتررار  تظفررر لرردثنا هررة  السررينة فرري الجررزد العمررو  مررن  10ا الررا سررمكف
عنرررد العمررر  BH-81).فررري بئرررر (Ja1تكررروين جررراوان فررري الويرررد  االولرررا

. م وبأتجاهرات علروائية ممزوجرة 1بسرم   D – 1) . م لويرة  1816 

ويظفررررر فرررري  (Microcrystalline)فرررري أرضررررية مررررن بمررررورات ناعمررررة 
لجثرررر  بلرررك  بقرررن   تظفرررر هرررة  نسرررثس السرررينة بقايرررا وأثرررار اليجرررر  ا

بررثن  A –2)ضررمن تكرروين مررودود لويررة BH-81) السررينة فرري بئررر 
. م يثررت تظفررر هررة  السررينة مررن 2بسررم    (1768-1767)االعمرراق

االنفاثدراثت والمتواجرد ضرمن تكروين مرودود ترأثثرات تكروين جراوان عمرا 
تكررروين مرررودود او قرررد تظفرررر هرررة  السرررينة بلرررك  عقرررد مرررن االنفاثررردراثت 

. م يكثررر تواجررد هررة  السررينة فرري الجررزد السررفمي مررن تكرروين 6م   وبسرر
. م وترزداد بالسرم  والعردد 6وبسرم    BH-81 )       جراوان فري بئرر

وتقرر  بلررك  كبثررر ومميررو  باتجررا  بئررر  BH-90) أكثررر بأتجررا  بئررر  
 BH-102  . 

   الدقيقة سحنة الحجر الجيري الواكي2 -2-2
Lime Wackestone microfacies  (W)  

-BH)تظفر هة  السرينة فري الجرزد العمرو  مرن تكروين جراوان فري بئرر 

م لويررة 5)   م بسررم   1830) -1825ممتررد  بررثن األعمرراق     (81
 -2 (D  تلرررررررررك  نسررررررررربة اليبثبرررررررررات الفيكميرررررررررة  فررررررررري هرررررررررة  السرررررررررينة،
،تتررأل  السررينة أساسررا مررن الفرررورامنيفرا القاعيررة الترري تعررود الرررا %20) 

يوضرررررية مرررررن بعرررررض الكررررررات الكمسرررررية . سرررررينة Textulariaجرررررنس  
 Microsparite) وننسررري مرتمفرررة فررري أرضرررية مرررن السررربار الررردقث   

متعرضررررة لعمميررررة الدلمتررررة  تتطرررراب  هررررة  السررررينة مررررن السررررينة القياسررررية 
 (SMF: 18  المترسرررربة ضررررمن النطرررراق السرررريني(FZ: 8  يسرررري

والتررررري تمثررررر  بثئرررررة البيثررررررات اللررررراطئية   [13]:[9] [ ،12]مرررررودي ت 
 .  lagoonال كون.   

   سحنة الحجر الجيري المرصوص الدقيقة 2-2-3
Lime packestone microfacies (P)                                                                      
تتلررررك  المكونررررات الفيكميررررة فرررري هررررة  السررررينة أساسررررا مررررن الفرررررورامنيفرا 

المتواجررد ضررمن أرضررية مكراثتيررة مررن (Hemi cyclamina) القاعيررة 
نسبة قمثمة من الفتات العضو  وتص  نسبة المكونرات الفيكميرة فري هرة  

  من العمميات التيويريرة التري أثررت عمرا  (40% -60%)السينة بثن 
  Micritization) هة  السينة والتي تم تيدثدها هري عمميرة المكرترة  

-BHين جراوان فري بئرر  تنتلر هة  السرنية فري الجرزد العمرو  مرن تكرو 

م لويررة  (7)م أ  بسررم   1824) -(1817. ممتررد  بررثن االعمرراق 81
 E–2  تتطرررررراب  هررررررة  السررررررينة مررررررن السررررررينة القياسررررررية  .(SMF:18 

 [ ،12]يسرررري مررررودي ت  (FZ:8)المترسرررربة ضررررمن النطرررراق السرررريني 
. lagoonوالتي تمثر  بثئرة البيثررات اللراطئية  ال كونيرة.    [13]:[9]
 Restricted  . 
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 (BH-81( التوزيع السحني والعمميات التحويرية لتكويني مودود/جاوان في مقطع البئر)3شكل )
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 (BH-102( التوزيع السحني والعمميات التحويرية لتكوين مودود في مقطع البئر)4شكل )
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  ةالدراس نياو البيئات الترسيبية لتك. 3

Depositional Environments for the study 

Formations 
تعرررد البثئررة الترسررثبية بأنفررا جررزد مررن سررطض األرض الررة  تتجمررن فيرر   

الرواسررري والرررة  يمكرررن تمثثرررز  عرررن األجرررزاد المجررراور  لررر  اعتمرررادا  عمرررا 
فرري الظرررود اليياتيررة والفثزيائيررة والكيميائيررة  وأن أ  ترردار   األرررت د

بثن هة  العناصر ثؤد  إلا أنترا  أنرواع مرتمفرة مرن الرواسري، ومرن ثرم 
أنررواع مرتمفررة مررن السررينات وبررات مررن المعرررود، أن لكرر  بثئررة ترسررثبية 
مواصررفاتفا وسرريناتفا الرسررونية واليياتيررة الراصررة الترري تمثزهررا عررن بقيررة 

تررررم أسرررررتنتا  البثئرررررة الترسررررثبية لتكررررروين الدراسرررررة  [15]ألرررررررى البثئررررات ا
الياليرة مرن رر ق األعتمرراد عمرا السرينات الدقيقررة بلرك  أساسري والترري 
تيررددها وجررود األنررواع المرتمفررة مررن المسررتياثات اليياتيررة إة يعكررس كرر  
نوع من هرة  األنرواع  البثئرة الم ئمرة لفرا وبالترالي يمكرن تيدثرد بثئرة هرةا 

 التكوين 
  البيئة الترسيبية لتكوين مودود 3-1

Depositional Enviroment of Maudud Formation    
من ر ق نتائس التيمث  السيني الردقث  لتكروين مرودود تبرثن ان التكروين 
ثتررررأل  مررررن سررررينة اليجررررر الجثررررر  الطثنرررري الرئيسررررية وسررررينة اليجررررر 

االوستراكودا وسرينة اليجرر الجثر  الواكي الثانوية الدقيقة الياوية عما 
الجثررررر  المرصرررروص الثانويررررة الدقيقررررة الياويررررة عمررررا الفتررررات االييررررائي 
وسينة اليجرر الجثرر  اليبثبري الرئيسرة والتري تنقسرم الرا سرينة اليجرر 
الجثرررر  اليبثبررري الثانويرررة الدقيقرررة الياويرررة عمرررا السررررئيات والرررا سرررينة 

عمرررررا الفرررررورامنيفرا اليجرررررر الجثرررررر  اليبثبررررري الثانويرررررة الدقيقرررررة الياويرررررة 
  مررررن األدلررررة اليياتيررررة الترررري تررررم تلريصررررفا فرررري هررررةا التكرررروين القاعيررررة

والتعرررررد عمثفررررا هرررري وجررررود متيجرررررات الممثولثررررد والروتالثررررد والسرررررئيات 
فمررررررن ررررررر ق هررررررة   .Echinodermلرررررروكيات الجمررررررد  واالوسررررررتراكودا و 

  ترسرررررري السررررررينات المتيجرررررررات وأعتمررررررادا عمررررررا المررررررودي ت القياسررررررية
 FZ8) و .FZ7 ي تكوين مودود ضرمن ااالنطقرة القياسرية الملرصة ف

والتررري تعكرررس البثئرررات البيريرررة  [13]:[9] [ ،12] الموضررروعة مرررن قبررر 
الضرررررريمة المتمثمررررررة ببثئررررررات المسررررررطيات المديررررررة والبيثرررررررات اللرررررراطئية 

  يثررررت أظفرررررت الدراسررررة السررررينية لمتكرررروين وجررررود عمميررررات المفتويررررة 
المبكررررر  مررررن ررررر ق دراسررررة االنسرررجة والترررري ترررردق عمررررا تضرررري   الدلمترررة

 اللواطذ أة تلثر الا بثئة تيت المدية 
  البيئة الترسيبية لتكوين جاوان 3-2

Depositional Enviroment of Maudud Formation                                                      

الترسرررثبية لتكررروين جررراوان هررري سرررينة اهرررم السرررينات التررري مثرررزت البثئرررة 
اليجرر الجثررر  الررواكي الثانويررة الدقيقرة الياويررة عمررا الفررورامنيفرا القاعيررة 

. وسرررررررينة اليجرررررررر الجثررررررررر  Textularia التررررررري تعرررررررود الرررررررا جررررررررنس 
تتطرراب   المرصرروص الثانويررة الدقيقررة الياويررة عمررا الفررورامنيفرا القاعيررة ،

 FZ8) نطرراق السرريني  هررة  السررينات مررن السررينات الواقعررة ضررمن  ال
والترري تمثرر  البيثرررات  ، [13]:[9] [ ،12]يسرري المررودي ت القياسررية ق

اللرررراطئية ال كونيررررة  باالعتمرررراد عمررررا هررررة  النتررررائس نسررررتنتس برررران البثئررررة 
الترسثبية لتكويني مودود وجاوان في منطقرة الدراسرة هري بثئرة المنصرات 

. وبالتررالي shallow carbonate platformsالكارنوناتيررة الضرريمة  
تم أقتراح مودث  رسوني لتكويني مودود وجاوان يثت يظفر المودث  لنرا 

 .  3-3تدار  تكوين مودود من تكوين جاوان لك   

 

 
 ( يوضح الموديل الرسوبي لتكويني مودود وجاوان عمر االلبيان ضمن منطقة الدراسة5شكل )
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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) . 
 


