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البحث العلمي وسيلتنا خلدمة اجملتمع
التغيرات العمودية والجانبية لمعمميات التحويرية لتكوينات الخصيب والتنومة والسعدي ضمن تتابعات
دورة (تورونيان  -سانتونيان) في حقمي بمد وتكريت/محافظة صالح الدين
عمر محمود عمر  ،عبد السالم مهدي صالح  ،فارس نجرس حست

قسـ عموـ االرض التطبيقية  ،كمية العموـ  ،جامعة تكريت  ،تكريت  ،العراؽ
الممخص

تضػ ػػملت الة ارسػ ػػة الااليػ ػػة ة ارسػ ػػة التغي ػ ػرات العموةيػ ػػة والجالبيػ ػػة لمعمميػ ػػات التاويريػ ػػة لتكويلػ ػػات ال وػ ػػيم والتلومػ ػػة والسػ ػػعة ضػ ػػمف تتا عػ ػػات ةورة
( )Turonian- Santonianفػ مقطعػيف تاػت سػطاييف ضػمف اقمػ بمػة وتكريػت فػ ماافظػة وػدح الػةيف ،تملػب االوؿ مقطػ ( )Ba-5سػمؾ
()053ـ ،ف ايف يتملب اللال

مقط ( )TK-6وسمكه ()533ـ.

ايت تـ ةراسة ( )039شرياة مكولة مف الفتات الو ر بواق ( )939شرياة لبئر ( )Ba-5و( )033شرياة لبئر (.)Tk-6
تتػلل

وػ ور التكويلػػات قيػػة الة ارسػػة شػػكب رئيسػ مػػف الاجػػر الجيػػر الط اشػػير المتعاق ػػة مػ الاجػػر الجيػػر السػػجيم والاجػػر الجيػػر

الرمػػاة والبلػ

و المػػوف

اللسػ ة لتكػػويف ال وػػيم ،امػػا تكػػويف التلومػػة فيتكػػوف مػػف تتا عػػات مػػف السػػجيب البلػ الػػةاكف المتةا مػػة مػ المػػارؿ اال ضػػر الػػةاكف،

بيلمػػا تكػػويف السػػعة يتكػػوف عمػ االلغمػػم مػػف تتا عػػات مػػف الاجػػر الجيػػر الط اشػػير مػ تواجػػة لط قػػات مػػف الاجػػر الجيػػر المػػارل فػ فػ وسػ
واسػػفب التكػػويف ،اوضػػات الة ارسػػة اف تتا عػػات ػ الػػةورة لغيػػر متوافقػػة م ػ تكػػويف الكفػػب التب ػػر ال ػ

يسػػفم ا ف ػ كػػد المقطعػػيف بيلمػػا ف ػ ج ئ ػػا

العمو تكوف متوافقة م تكويف مشورة ضمف مقط ( )Ba-5ولغير متوافقة م تكويف ال ارلة ضمف بئر (.)TK-6

اظ ػػرت الة ارسػػة البترولغرافيػػة تعػػرض و ػ ور الة ارسػػة ال ػ العةيػػة مػػف العمميػػات التاويريػػة و ػ كػػب مػػف السػػملتة والةلمتػػة والتشػػكب الجةيػػة واال ا ػػة
وااللضػػغاو والمكرتػػة والتعكػػر الايػػات ت عػػا لةرجػػة شػػيوع ا م ػ التشػػار كبيػػر لممعػػاةف موضػػعية اللشػػلة متملمػػة معػػةف ال اي اريػػت واسػ االلتشػػار ػػدؿ
مقطع لمةراسة اضافة لتواجة قميب لمعةل الكموكولايت والسيميكا.
واعتمػاةا عمػ الووػ

البترولغ ارفػ لمعمميػات التاويريػة تػـ ة ارسػػة التغيػرات العموةيػة والجالبيػػة لمعمميػات التاويريػة ومػف لػػـ اسػتلتاج البيئػات التاويريػػة

لمتكويلات قية الةراسة.

الكممات المفتاحية( :ال ويم والتلومة والسعة ) ،العمميات التاويرية ،البيئات التاويرية.

المقدمة

ت ػ ػػةؼ الة ارسػ ػػة الااليػ ػػة ال ػ ػ ة ارسػ ػػة التغي ػ ػرات العموةيػ ػػة والجالبيػ ػػة ف ػ ػ

العموةيػػة والجالبيػػة لمعمميػػات التاويريػػة ،ايػػث اشػػتممت ملطقػػة الة ارسػػة

العممي ػػات التاويري ػػة لتتا ع ػػات ( )Turonian - Santonianوبي ػػاف

عمػ مقطعػػيف تاػػت سػػطاييف مػػو عيف عم ػ اقمػ بمػػة وتكريػػت ضػػمف

مق ػػةار االرت ػػاو ب ػػيف تم ػػؾ التغيػ ػرات الم تمف ػػة وعدقت ػػا بتغي ػػر و ػػفات ا

ماافظ ػػة و ػػدح ال ػػةيف متكول ػػة م ػػف بئػ ػريف م ػػا ) ) Ba-5,Tk-6كم ػػا

المكمليػػة وا ميت ػػا كو ػ ور ا لػػة لمػػلف  ،ا اف سػػبم تغيػػر ال ػوا

مبػ ػ ػػيف ف ػ ػ ػ الجػ ػ ػػةوؿ ( )9وال ػ ػ ػواقعيف ضػ ػ ػػمف لطػ ػ ػػاؽ الس ػ ػ ػ ب الرسػ ػ ػػوب

المكملي ػ ػػة وكمي ػ ػػة االلت ػ ػػاج لموػ ػ ػ ور الملتج ػ ػػة ض ػ ػػمف ػ ػ ػ التتا ع ػ ػػات
وارت اط ػػا بتغيػػر العمميػػات التاويريػػة اعطػ

لػػؾ مبػػر ارر لة ارسػػة التغيػرات

( )Mesopotamian Zoneلػ ػواة ال ارف ػػةيف ض ػػمف الرو ػػي
المستقر اسم التقسيمات التكتولية لمعراؽ ] [1الشكب (.)9
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يق اقب بمة ال الجلوم مف مةيلة بمة وي عػة عل ػا اػوال

 9كػـ عمػ

الجال ػػم الغربػ ػ لل ػػر ةجم ػػة لرتف ػػاع  57ـ ف ػػوؽ مس ػػتوا س ػػط ال ا ػػر
ويكوف تركيم بمة طية اااةية الميب (مػف الشػرؽ) ويتجػه ماور ػا شػماؿ

لغرم-جلوم شػرؽ متػللرة فػالقيف رئيسػيف سػفييف يتج ػاف بػلفت اتجػا

ال ت مػ ػػو ا مػ ػػف ا ػ ػػار مػ ػػف الوػ ػػةوع ايػ ػػث بيلػ ػػت ال ػ ػرائ التركيبي ػ ػػة

لتكويلات المقط الط اق تات الةراسة اف اقب تكريت يتكوف مػف عػةة

قواط ماػةة فوالػق اعتياةيػة ويتملػب الجػ ئ الرئيسػ مػف الاقػب ب سػفة
كبيرة ( )Grabenماةةة فػالقيف و ا ااػة قػة ت يػة عمػ  533ـ ،اضػافة

ماػ ػػور الطيػ ػػة وي عػ ػػةاف عػ ػػف عض ػ ػ ما ا ػ ػوال  4كػ ػػـ ويكػ ػػوف الجلػ ػػاح

ال ػ وجػػوة مجموعػػة ا ػػرا مػػف الفوالػػق اللالويػػة المتج ػػة شػػماؿ شػػرؽ-

الشػػمال الش ػرق اقػػب ميدل ػار واوس ػ رقعػػة مػػف الجلػػاح الجلػػوب الغرب ػ

جلوم لغرم ،[0] ،الشكب (.)0

اي ػػث يك ػػوف س ػػمؾ المقطػ ػ الة ارسػ ػ

كما توجة فوالق لالويػة ،وجميع ػا تقسػـ الط قػات المكمليػة والتركيػم الػ

ػػدؿ بئ ػػر (053 )Ba-5ـ بيلم ػػا

يكػوف سػػمكه ػػدؿ بئػػر (533 (Tk-6ـ والػ

قطاعػات مع ولػػة مكمليػػا ] ،[0الشػػكب( .)0بيلمػػا يقػ اقػػب تكريػػت عمػ

يتكػػوف مػػف تتا عػػات مػػف

عػ ػػة  93كػ ػػـ تقري ػ ػػا لغػ ػػرم مةيلػ ػػة تكريػ ػػت ويبم ػ ػ طول ػ ػه  73كػ ػػـ تقري ػ ػػا

الاج ػػر الجي ػػر الط اش ػػير والم ػػارؿ والاج ػػر الجي ػػر الم ػػارل والاج ػػر

وعرضه اوال  9كـ ويعتبر اقب تكريت مف الاقوؿ المعقػةة ايػث تكػاة

الجير السجيم والسجيب  ،كما ف االشكاؿ (.)5()4

118

املؤمتر الدويل الثاني والعلمي الرابع لكلية العلوم – جامعة تكريت /ج3

119

املؤمتر الدويل الثاني والعلمي الرابع لكلية العلوم – جامعة تكريت /ج3
التكويلػػات الػػلدث ف ػ بئػػر ()Zb-3

ايػػث أعتبػػر ] ،[5أوؿ مػػف وو ػ

التكويلػػات شػػكب مفوػػب مػػف قبػػب

و ػػو المقطػ الملػػاؿ ،لػػـ أعيػػة ووػ

] [6ف ػ ملطقت ػ ال و ػرة والكويػػت واعتب ػ ار اف تكػػويف ال وػػيم يتػػلل

مف ج ئيف ،الج ئ االعم متكوف مف اجر جيػر وموػال ةاكػف يميػه

تعاق ػػم يت ػػلل

م ػػف الس ػػجيب ال ػػةاكف والاج ػػر الجي ػػر الومو ػػال  ،ام ػػا
عمػ الػػه يتػػلل

تكػويف التلومػػة فقػػة ووػ

ػو ع ػارة عػف بمػورات كمسػية

تش يو ا كب مف السملت الابيب وال

شفافة متساوية االاجاـ عةيمة ال ش ه كاممة االوجه اجػـ ()63-93

م ػ ػػايكروف ويترس ػ ػػم ض ػ ػػمف اللط ػ ػػاؽ الف ػ ػػاةو
( ،)A/9والسملت الػةرو

والفري ػ ػػات ] ،[90لوا ػ ػػة

المتكػوف مػف بمػورات مػف الكالسػايت العةيمػة

ال شػ ه عةيمػة االوجػه ااجػاـ اكلػر مػف ( )93مػايكروف ] ،[9ويتميػ

مػػف وػ ور سػػجيمية سػػوةائ

ا ةياة اجـ بمو ارتػه اتجػا مركػ الفػراغ او المسػاـ ] ،[93لواػة ()B/9

متةا مة م وفائ مف الاجر الجير الفتات  ،امػا تكػويف السػعة فقػة

 ،والسػػملت البمػػوك و ػػو ع ػػارة عػػف بمػػورات كبيػرة مػػف الكالسػػايت كاممػػة

وو

إل ػ ػ ش ػ ػ ه كاممػ ػػة األوجػ ػػه ولػ ػػيت ل ػ ػػا اتجػ ػػا ماػ ػػةة ف ػ ػ اللمػ ػػو ويوػ ػػب

عم اله يتكػوف مػف وػ ور جيريػة بيضػائ ط اشػيرية وموػالية

لسػػتللائ الج ػ ئ االوس ػ ملػػه ال ػ

يتكػػوف مػػف و ػ ور وموػػالية فق ػ ،

اما ] [7فقة قةـ ووفا شامد لطبيعة التكويلػات قيػة الة ارسػة وافػاة ال مػا
يم ػػلدف ةورة ترس ػػيبية وااػ ػػةة  ،وب ػػيف اف تك ػػويف ال وػ ػػيم يتك ػػوف مػ ػػف
و ور جيرية ط اشيرية بيضائ المػوف تسػفم ا وػ ور جيريػة وموػالية

اجم ػػا( ) 63 -43م ػػايكروف ] .[95ويتواج ػػة ػ ػ ا الل ػػوع م ػػف الس ػػملت

ضػػمف البيئػػات الفاةو يػػة والجويػػة والفرياتيػػة وبيئػػات الػػةفف ] ،[94لواػػة

( ،)C/9والسملت المت اركػم وػريار ايػث يتكػوف ػ ا اللػوع مػف السػملت
عم ػ ش ػػكب بمػػورات م ػػف الكالس ػػايت و ػ البم ػػورات تلمػػو ف ػػوؽ او ػػةاؼ

م تةا دت مف السجيب  ،بيلمػا تكػويف التلومػة ػو ع ػارة عػف وػ ور

الابي ػ ػ ػ ػػات ال يكمي ػ ػ ػ ػػة و ػ ػ ػ ػػاال

سجيمية جيرية سوةائ متوفاة تتػةا ب مػ وػ ور جيريػة سػرئية فتاتيػة

( ،)Echinodermsويتواجػ ػ ػػة ف ػ ػ ػ البيئػ ػ ػػات الفرياتيػ ػ ػػة وبيئػ ػ ػػات الػ ػ ػػةفف

 ،امػػا تكػػويف السػػعة فللػػه يتكػػوف مػػف وػ ور جيريػػة ط اشػػيرية تتػػةا ب
م و ور جيرية وموالية ااوية عم المتاجرات الةقيقة الطافية.

طرق الدراسة ()Methods of study

الة ارسػة ايػث تمػت ة ارسػة  039شػرياة متػوفرة لػةا شػركة لفػ الشػماؿ
بواق ػ  033ش ػرياة لبئػػر  Tk-6و 939ش ػرياة لبئػػر  Ba-5ووو ػػف ا
المكمليػػة وبي ػػاف

تللير العمميات التاويرية وووال ال استل او البيئات التاويرية.

الرواسػ ػ ػػم وت ػ ػ ػ ة ال ػ ػ ػ تغيػ ػ ػػر لسػ ػ ػػيج ا مل ػ ػ ػ وقػ ػ ػػت ترسػ ػ ػػيب ا ولغايػ ػ ػػة
و تولي

] [9ال

ول

عممي ػ ػ ػ ػػة اع ػ ػ ػ ػػاةة التبم ػ ػ ػ ػػور ( (Recrysallizationوعممي ػ ػ ػ ػػة االلق ػ ػ ػ ػػدم
( .[96] )Inversionوب ػ ػػيف ] [99ػ ػػاف عممي ػ ػػة اع ػ ػػاةة التبم ػ ػػور تش ػ ػػمب
التغيػ ػػر ف ػ ػ اجػ ػػـ وشػ ػػكب بمػ ػػورات المعػ ػػاةف ةوف التغييػ ػػر ف ػ ػ تركيب ػ ػػا

الكيميػ ػػائ  ،لواػ ػػة ( ،)E/9امػ ػػا عمميػ ػػة االلقػ ػػدم ( )Inversionف ػ ػ
عممي ػػة التق ػػاؿ م ػػف مع ػػةف الػ ػ ا ػػر ا اا ػػدؿ مع ػػةف كاربول ػػات ما ػػب

كػاادؿ معػػةف الكالسػػايت ماػػب معػػةف االراكولايػػت مػػف ػػدؿ العمميػػات

تشػػمب جمي ػ العمميػػات الفي يائيػػة والكيميائيػػة والاياتيػػة الت ػ تط ػ أر عم ػ
تو ػ ر ا] .[8وتوػػل

( )Neomorphismف ػ عمميػػة تاػػوؿ المعػػةف مػػف االػػة ال ػ ا ػػرا

معةف كاربولات ا ر ،ويكوف ل ا تللير كبير ف كمية مسامية الوػ ر،

العمميات التحويرية ()Diagensis

العمميػػات التاويريػػة ال ػ عػػةة توػػالي

 ، )Deepلواػ ػ ػػة( .)D/9امػ ػ ػػا عمميػ ػ ػػة التشػ ػ ػػكب الجةيػ ػ ػػة

ب ػػةوف ا ػػةوث تغيي ػػر فػ ػ التركي ػػم المع ػػةل وتق ػػوـ عمػ ػ عمميت ػػيف م ػػا

تملمػت الة ارسػة ػاالطدع عمػ التقػارير الةا ميػة والتقػارير الل ائيػة أل ػػار

بترولغرافيػػا تاػػت المج ػػر المسػػتقطم لتاةيػػة ال ػوا

(burial

ا ػ ػ ػ ػػوؿ او ػ ػ ػ ػػةاؼ ش ػ ػ ػ ػػوكيات الجم ػ ػ ػ ػػة

وابر ػػا

العمميات التاويرية ال ولفيف ما:

 -1العمميااات التحويريااة البنا(يااة ()Constructive Diagenesis
وتشمل :

التاويري ػ ػػة والتػ ػ ػ تا ػ ػػةث م كػ ػ ػرة ع ػ ػػة تك ػ ػػويف الوػ ػ ػ ر ،لوا ػ ػػة(،)F/9
الشكب(.)8()7
 -Bالعمميااااااااااااااات التحويريااااااااااااااة غياااااااااااااار المتماثمااااااااااااااة كيميا(ياااااااااااااااً

()Unisochemical
و

العمميات التػ ياػةث في ػا تغييػر فػ التركيػم المعػةل والكيميػائ

لمرواس ػ ػػم ومل ػ ػػا عممي ػ ػػة الةلمت ػ ػػة ( )Dolomitizationو ػ ػ ػ عممي ػ ػػة

 -Aالعمميات التحويرية المتماثمة كيميا(ياً ()Isochemical

إا ػػدؿ أي ػػوف المغليس ػػيوـ ( )Mg+2ما ػػب أي ػػوف الكالس ػػيوـ (  )Caفػ ػ

و ػ ػ العمميػ ػػات الت ػ ػ ال ياػ ػػةث في ػ ػػا تغييػ ػػر ف ػ ػ التركيػ ػػم الكيميػ ػػائ

+2

والمعػ ػػةل لمرسػ ػػوبيات الكاربولاتيػ ػػة متملمػ ػػة كػ ػػب مػ ػػف عمميػ ػػات السػ ػػملتة
( )Cementationاللاتج ػػة م ػػف تبم ػػور المع ػػاةف الدام ػػة م ػػف الماالي ػػب
المتاركػة ضػػمف الف ارلغػػات والتػ تكػػوف فػ االػػة فػػوؽ االشػ اع ليولات ػػا

] .[93وب ػػيف ] [99اف التركي ػػم المع ػػةل لمس ػػملت يعتم ػػة عمػ ػ لوعي ػػة
المااليػػب المتولغمػػة ف ػ الف ارلغػػات ومقػػةار تش ػ تمػػؾ المااليػػب االيولػػات
الم تمفػػة ،وتتػػللر عمميػػة السػػملتة فػ البيئػػة التاويريػػة عػػةة عوامػػب مل ػػا
الضػ ػػغ الج ئ ػ ػ لغػ ػػا ( )CO2وكيميائيػ ػػة المااليػ ػػب المتولغمػ ػػة وةرجػ ػػة
الا اررة والضغ والةالػة الاامضػية ( .[90] (PHو وػورة عامػة يتكػوف

الس ػ ػ ػػملت و الملش ػ ػ ػػل ال ا ػ ػ ػػر م ػ ػ ػػف االراكولاي ػ ػ ػػت والكالس ػ ػ ػػايت الغلػ ػ ػ ػ

المغليسيوـ ،أما السملت المترسم ف ملػاطق الميػا الع ػة فهلػه يتكػوف

م ػ ػػف الكالسػ ػ ػػايت ال ػ ػ ػواط المغليسػ ػ ػػيوـ ] ،[90ومػ ػ ػػف االل ػ ػ ػواع الت ػ ػ ػ تػ ػ ػػـ

ترسػ ات الاجػػر الجيػػر ] .[97وتعتبػػر مػػف العمميػػات التاويريػػة الم مػػة
جػػةا لكػػوف و ػ ور ا تشػػكب اكلػػر مػػف  %53مػػف الو ػ ور الكاربولاتيػػة

ال ا لػػة لم يػػةروكاربولات ف ػ العػػالـ ،واف يػػاةة شػػةة الةلمتػػة ت ػ ة ال ػ
يػػاةة المسػػامية ألف عمميػػة ااػػدؿ (  )Mgماػػب (  )Caي ػ ة ال ػ
+2

+2

لقوػػاف اجػػـ بمػػورات الػػةولومايت و التػػال تكػػوف الف ارلغػػات الت ػ بػػةور ا
ت يػ ػػة المسػ ػػامية ] .[98ومػ ػػف السػ ػػجة الػ ػػةولومايت الت ػ ػ تػ ػػـ تش يو ػ ػ ا
اعتم ػػاةا عمػ ػ تو ػػلي
يتميػ ػ ػ

] [99ك ػػب م ػػف لس ػػيت المعيل ػػات الطافي ػػة والػ ػ

ػ ػ ػ ا اللس ػ ػػيت ببمو ارت ػ ػػه المعيلي ػ ػػة الملف ػ ػػرةة ات االاج ػ ػػاـ الكبيػ ػ ػرة

والو ػػغيرة والملتشػ ػرة ض ػػمف االرض ػػية الميكرايتي ػػة او المتبم ػػورة ،ويتميػ ػ
ببمػورات كاممػة الػ لاقوػة االوجػه والػ

يتشػكب ػدؿ الم اراػب الم كػرة

م ػػف عممي ػػة الةلمت ػػة لغي ػػر المتجالس ػػة ،لوا ػػة ( .)A/0ولس ػػيت المعيل ػػات

121

املؤمتر الدويل الثاني والعلمي الرابع لكلية العلوم – جامعة تكريت /ج3
المتدمسػػة ع ػػارة عػػف معيلػػات تكػػوف ف ػ االػػة تمػػات م ػ

ا ميت ا بووػف ا ات وػ ور ملتجػة ] .[04ايػث ش وػت ب يئػة الػار

عض ػ ا ف ػ

ارض ػ ػػية ميكرايتيػ ػ ػػة ،ويملػ ػ ػػب ػ ػ ػ ا اللػ ػ ػػوع مرامػ ػ ػػة متط ػ ػػورة مػ ػ ػػف السػ ػ ػػجة
عضػ ػ ا،

ال ػػةولومايت ا يػ ػ ةاة ع ػػةة واج ػػـ بمو ارت ػػه اي ػػث ت ػػتدمت مػ ػ

( . (B/0واللس ػػيت الم قػ ػ اي ػػث يتك ػػوف ػ ػ ا اللس ػػيت لتيج ػػة ع ػػةـ تشػ ػ

ا

 ،لواة ( ، (B/3وك لؾ ب يئة لقػوم فعػب الةيػةاف عمػ اوػةاؼ

الر ويػػات  ،لواػػة ( .)C/0امػػا عمميػػة المكرتػػة ( )Micritizationفقػػة
اشػار ] [93لل ػػا تتكػوف فعػػب االايػػائ المج ريػة كالطاالػػم والفطريػػات

المااليػ ػػب الاامم ػ ػة لمػ ػػةولومايت و التػ ػػال تاوػ ػػب ةلمت ػ ػة لدرضػ ػػية ةوف

الت ػ تعمػػب عم ػ ت كػػب اسػػط

الابي ػػات ،اي ػػث تل ػػتت قػ ػ مفو ػػولة ومع ول ػػة م ػػف بم ػػورات ةولومايتي ػػة

الااف ػ ػػات ال ارجي ػ ػػة لممتاجػ ػ ػرات م ةي ػ ػػة الػ ػ ػ اااطت ػ ػػا وافػ ػ ػ ش ػ ػػكم ا

لاعمػ ػ ػػة ةا ػ ػ ػػب اللسػ ػ ػػيت المػ ػ ػػو ائيك ال شػ ػ ػػف ،لواػ ػ ػػة( ،)C/0واللسػ ػ ػػيت
المػ ػػو ائيك الػ ػػةر

و ػ ػػو ع ػ ػػارة عػ ػػف بمػ ػػورات ةولومايتيػ ػػة مرت طػ ػػة م ػ ػ

عضػ ػ ا وتك ػػوف عةيم ػػة الػ ػ لاقو ػػة االوج ػػه ماكم ػػة التػ ػ ار

ال ػارج مشػكمة مػػا يسػم

ياكػػب االايػػائ  ،ف ػ امػػا تكػػوف عم ػ

ػالغدؼ الميكرايتػ  ،او تاػةث شػكب كمػ

ا ال يظ ػػر مػػف الابي ػػة ا تركيػػم ةا م ػ ] ،[99لواػػة ( .)D/0ام ػػا

قميم ػػة او

عمميػ ػػة االلضػ ػػغاو ( )Compactionف ػ ػ العمميػ ػػة الت ػ ػ ت ػ ػ ة ال ػ ػ
الابي ػ ػػات و التػ ػػال لقوػ ػػاف ف ػ ػ المسػ ػػامية االوليػ ػػة فض ػ ػدر عػ ػػف

عةيم ػ ػػة المس ػ ػػامات البيليػ ػ ػػة ،ويمل ػ ػػب الم ارا ػ ػػب المتػ ػ ػػل رة لمةلمت ػ ػػة لغيػ ػ ػػر

ت ػ ػ ار

المتجالس ػػة لس ػػالة الاج ػػر الجيػ ػػر الطيلػ ػ او الػ ػواك او المروػ ػػو

ااػةاث تكسػر وتشػو الابي ػات مػ تعػرض عضػ ا لد ا ػة ] .[05وبػيف

الت ػ يرافق ػػا فػ ػ الغال ػػم ا ا ػػة لممكول ػػات ال يكمي ػػة ،لوا ػػة ( .(D/0ام ػػا

] [06اف المسػػامية االوليػػة لمرواسػػم تػػل فض م اش ػرة عػػة الػػةفف و لػػؾ

المعػ ػاةف موض ػػعية اللش ػػلة ف ػ ػ المع ػػاةف التػ ػ تتش ػػكب موض ػػعيار ةا ػػب

سػػبم توػػمم الرواسػػم والضػػغاو ابي ات ػػا وم ػ مػػرور ال ػ مف وا ةيػػاة

اوض الترسيم كلاتت كيميائ  ،ومف ا ـ الةالئب عم موضػعية لشػلت ا

عمػق الػػةفف ل ػ الرواسػػم فػػلف عمميػة اللشػػلة المتػػل رة ((Diagenesis

اقتو ػػار ظ ػػور ػ ػ المع ػػاةف عمػ ػ فجػ ػوات الابي ػػات ال يكمي ػػة ولغي ػػر

الت ػ تتعػػرض ل ػػا ػ الرواسػػم تاػػب ماػػب عمميػػة االلضػػغاو لتو ػ

ال يكميػػة متقول ػػة عم ػ اجػػـ وشػػكب الف ػراغ وك ػ لؾ شػػيوع ػ المعػػاةف

السبم الرئيس ف تةمير المسامية االولية ل ػ الرواسػم .تػـ تشػ ي

يئ ػػة مس ػػتعمرات وتجمع ػػات علقوةي ػػة ض ػػمف الس ػػالات

لػػوعيف مػػف االلضػػغاو كػػب مػػف االلضػػغاو الميكػػاليك و ػػو ع ػػارة عػػف

والتش ػػار ا عمػ ػ

المضيفة يلف ااتماليػة كول ػا ملقولػة ] .[9ومػف ا ػـ المعػاةف موضػعية

عمميػػة االلضػػغاو عم ػ الرواسػػم علػػة ترسػػيب ا ا بػػيف ] [07اف عمميػػة

يعتبػػر مػػف

االلضػػغاو عم ػ رواسػػم الكاربولػػات ضػػمف اعمػػاؽ توػػب ال ػ ()933

المع ػػاةف الم م ػػة فػ ػ الوػ ػ ور الرس ػػوبية واالكل ػػر ش ػػيوعار فػ ػ الة ارس ػػة

فػػض

اللشػػلة التػ تػػـ تش يوػ ا كػػب مػػف ال اي اريػػت ( )FeS2والػ

الااليػػة  ،وأشػػار ] [03ال ػ الػػه يتكػػوف ف ػ ظػػروؼ بيئيػػة م ت لػػة ات
ماتػػوا عضػػو عػػال  ،ايػػث تقػػوـ ال كتيريػػا الد وائيػػة ػػل ت اؿ أيولػػات

الكبريتػات الم ا ػة م ةيػة الػ تاػرر الكبريػت الػ
عػػة اتاػػاة م ػ

يكػوف ب يئػة )(H2S

يػػةروجيف المػػائ وأف ) (H2Sسػػوؼ يتاػػة م ػ مرك ػػات

متػػر ،ت ػ ة ال ػ تقميػػب سػػمؾ الرواسػػم ال ػ اللو ػ

تقري ػار م ػ

المسػػامية الموػػاا ة اػػةوة  %53تقري ػار مػػف مجمػػوع المسػػامية االوليػػة
الموجػوةة فػ الرواسػم الكاربولاتيػػة المترسػ ة اػةيلار التػ قػة توػػب الػ

 %83تقري ػ ػ ػار ،لوا ػ ػػة ( ،)E/0وااللض ػ ػػغاو الكيمي ػ ػػائ يعتب ػ ػػر م ػ ػػف ا ػ ػػـ
العمميات التاويرية المتل رة ف البيئات العميقة والتػ بػةور ا تػ ة الػ

الاةي ػ ػػة الم ت ل ػ ػػة ليك ػ ػػوف مع ػ ػػةف ال اي اري ػ ػػت ) ،(FeS2لوا ػ ػػة(، )E/0

تكػػويف اسػػط الػ و اف ) ،[28] (Styloliteالتػ تعتبػػر عمميػػة شػػائعة

يعتب ػػر م ػػف المع ػػاةف الطيلي ػػة العائ ػػةة الػ ػ مجموع ػػة

فػ الوػ ور الجيريػػة و لػؾ سػػبم قابميت ػا العاليػػة لمػ و اف ] ،[09لواػػة

للوال ػ ػػا

( .)F/0امػ ػ ػػا عمميػ ػ ػػة اال ا ػ ػ ػػة ( )Dissolutionف ػ ػ ػ عمميػ ػ ػػة تكػ ػ ػػويف

ال ضػرائ الم رقػػة او ال ضػرائ الموػػفرة او ال ضػرائ الرماةيػػة و سػ ولة

الف ارلغ ػ ػػات ض ػ ػػمف الوػ ػ ػ ور الجيري ػ ػػة و ل ػ ػػؾ س ػ ػػبم تع ػ ػػرض المع ػ ػػاةف

التع ػ ػػرؼ عمي ػ ػػا فػ ػ ػ الشػ ػ ػرائ الوػ ػ ػ رية الرقيق ػ ػػة وفػ ػ ػ ك ػ ػػد الض ػ ػػوئيف

الكاربولاتي ػػة لد ا ػػة او التام ػػب ] .[09وتا ػػةث عممي ػػة اال ا ػػة وػ ػػورة

والكموكولاي ػػت الػ ػ

المايك ػ ػػا الغلي ػ ػػة الس ػ ػػيميكا والاةي ػ ػػة وااللملي ػ ػػوـ  ،والتػ ػ ػ تتميػ ػ ػ

االعتياة والمستقطم ] .[03يةؿ وجوة الكموكولايػت عمػ اسػط عػةـ
التواف ػ ػػق ( )Unconformityوترسػ ػ ػ ه كيميائيػ ػ ػار فػ ػ ػ البيئ ػ ػػات ال اري ػ ػػة
] ،[09لواػػة ( ، )F/0والسػػيميكا اللالويػػة الموضػػعية الت ػ تكػػوف مالئػػة
لمفراغ ال

تتشكب فيه وتتمي

كول ا وافية و اليػة مػف الشػوائم]،[00

اساسػية فػ البيئػػات العميقػة و وػػورة لالويػػة فػ البيئػػات اال ػػرا ].[07

وت عار ؿ ] [9فلف عممية اال ا ة تتالر ايجابيا عةة عوامب ومل ػا ةرجػات
الا اررة المل فضػة والضػغ الج ئػ العػال لغػا لػال اوكسػية الكػاربوف
( )CO2والةالػ ػ ػ ػ ػ ػػة الاامضػ ػ ػ ػ ػ ػػية ( )PHالواطئػ ػ ػ ػ ػ ػػة وارتفػ ػ ػ ػ ػ ػػاع الضػ ػ ػ ػ ػ ػػغ

لواة ( ،)A/0الشكب (.)8()7

ال يةروسػػتاتيك وتكس ػرات الو ػ ور ،وقػػة تسػػببت اال ا ػػة بتشػػكيب عػػةة

 -2العمميات التحويرية الهدمية ()Destructive Diagenesis

مػ ػػف ال ػ ػواع المسػ ػػامية اللالويػ ػػة كالمسػ ػػامية القالبيػ ػػة والت ػ ػ تتشػ ػػكب لتيجػ ػػة

و ػ ػ العمميػ ػػات الت ػ ػ ال ياػ ػػةث في ػ ػػا تغييػ ػػر ف ػ ػ التركيػ ػػم الكيميػ ػػائ

لد ا ػ ػ ػػة االلتقائيػ ػ ػػة لمابي ػ ػ ػػات ال يكميػ ػ ػػة ولغيػ ػ ػػر ال يكميػ ػ ػػة كػ ػ ػػالمتاجرات

والمع ػ ػ ػػةل لمرواس ػ ػ ػػم وتش ػ ػ ػػمب ك ػ ػ ػػب م ػ ػ ػػف عممي ػ ػ ػػة التعك ػ ػ ػػر االاي ػ ػ ػػائ

والسػ ػرئيات ] ، [00لوا ػػة ( ،(A/4ومس ػػامية القلػ ػوات و ػ ػ ع ػػارة ع ػػف

واف ػػر االاي ػػائ عمػ ػ

فج ػ ػ ػوات ب يئػ ػ ػػة طوالليػ ػ ػػة لاتج ػ ػ ػة عػ ػ ػػف العمميػ ػ ػػات التاويريػ ػ ػػة المػ ػ ػ ػ لرة،

( )Bioturbationو ػ ػ ع ػػارة ع ػػف ال ػػار اػ ػ

الترسػ ػ ات الل ػػائ و ع ػػة ترس ػػيب ا ] ،[00اي ػػث اف الش ػػيوع الع ػػال
التعكر الايػات قػة تعمػب عمػ تاسػيف ال ػوا

ل ػػار

المكمليػة لموػ ور مػف

دؿ تالير ا عم فر الابي ات او ا الة عض المواة ال ار طػة ل ػا ،كمػا
اف اسػػتل اؼ الم ػواة العضػػوية مػػف الو ػ ور قػػة يعمػػب عم ػ التقميػػب مػػف

لواػ ػػة( ،)B/4ومسػ ػػامية الكسػ ػػور و ػ ػ المسػ ػػامية الت ػ ػ تتشػ ػػكب لتيجػ ػػة
الاركات التكتولية او تكوف مواا ة لاركة التوػةع او لتيجػة عمميػات

التجويػػة السػػطاية ،فغال ػ ػار لجػػة ا عل ػػة اسػػط عػػةـ التواف ػػق ،وف ػ

ػػ

الاال ػػة ق ػػة تتسػ ػ وتكب ػػر بت ػػللير الماالي ػػب و او ػػة فػ ػ ااج ػػار الجي ػػر
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] ،[06لواة( ،.)C/4المسػامية اللغريػة و ػ المسػامية التػ تتشػكب مػف

اسػػط السػػتايمواليت و ػ الػػةالئب تشػػير ال ػ عمميػػات تاويريػػة متػػل رة

التو ي ػ لغيػػر الملػػتظـ لعمميػػات اال ا ػػة الم ك ػرة والمتػػل رة مػػف العمميػػات

جةا ضػمف البيئػات الفرياتيػة العميقػة ولسػتلتت اف وػ ور اسػفب التكػويف

و ػ المسػػامية الت ػ

التاويريػػة ] ،[00لواػػة( ،)D/4ومسػػامية التك ػ

قة تعرضت ايضا ال عمميات تكتولية ساعةت عم رفػ وػ ور ا الػ

تتشكب لتيجة عممية اال ا ػة وتكػوف اشػكاؿ لغيػر ملتظمػة و ات ااجػاـ

السط ووقوع ا تات تللير الميػا الجوفيػة  ،بيلمػا وسػ واعمػ التكػويف

كبي ػرة ] ،[09لواػػة( ،(E/4ومسػػامية مػػا بػػيف البمػػورات و ػ المسػػامات

يمكػػف اسػػتلتاج بيئتػػه و ملػػه التاػػوير مػػف ػػدؿ ةالئػػب اال ا ػػة وتشػػكيب

الت تتواجة بيف البمورات وتداػ

ضػمف وػ ور الػةولومايت ووػ ور

الاج ػػر الجي ػػر المتع ػػرض الػ ػ عممي ػػة اع ػػاةة التبم ػػور ]  ،[32;00لوا ػػة

المس ػػامية القالبي ػػة وةالئ ػػب االلض ػػغاو الفي ي ػػائ

و االتو ػػاؿ المماسػ ػ

بيف الابي ات وتواجة اللواع السملت كالابيب والبمػوك والػةرو

ةا ػب

( ،)F/4الشكب (.)8()7

الابي ػػات والت ػ تشػػكب مػػا يسػػم

التغيرات العمودية والجانبية لمعمميات التحويرية

ال ػػةولومايت الطافي ػػة و ػ ػ ال ػػةالئب التػ ػ اش ػػير ل ػػا ت ػػةؿ عمػ ػ تع ػػرض

يدا مػف ػدؿ ة ارسػة الشػرائ الوػ رية لتكويلػات الة ارسػة اف تكػويف
ال وػػيم ضػػمف بئػػر ( (Tk-6يتػػللر عمميػػة الةلمتػػة وتشػػكيب المعيلػػات
الطافيػػة يرافق ػػا لسػػم قميمػػة مػػف المسػػامية االوليػػة بػػيف وةا ػػب الابي ػػات
والمسػػامية اللالويػػة للواع ػػا (الك فيػػة واللغريػػة والقلويػػة والكسػػور) و ػ ػ

الوػ ػ ػ ور الػ ػ ػ عممي ػ ػػات تاويري ػ ػػة متوس ػ ػػطة ض ػ ػػمف البيئ ػ ػػة التاويري ػ ػػة
الفرياتية.

اما تكويف التلومة ضػمف بئػر ( )Ba-5فػيدا اف ج ئػه االسػفب يتكػوف
ف البيئات التاويرية الفرياتية بةاللة التشػار المسػامية القالبيػة مػ وجػوة

ال ػػةالئب جميع ػػا ت ػػةؿ عمػ ػ تش ػػكم ا فػ ػ الم ارا ػػب الم كػ ػرة م ػػف العممي ػػات
االتاويريػ ػػة ضػ ػػمف البيئػ ػػات الفاةو يػ ػػة (Environment

السػػملت القػػالب م ػ تواجػػة لمعيلػػات

)Vadose

لشػ ػوا ة االلض ػػغاو الفي ي ػػائ

و االتو ػػاؿ المماسػ ػ ب ػػيف الابي ػػات ا

تكول ا ضمف المرااب المتوسػطة مػف العمميػات التاويريػة ولتيجػة لوجػوة

وتللر ا الميا الجوية ،ولكف يدا ايضا دؿ وػ ور التكػويف ةالئػب

المسػػامية اللغريػػة ومسػػامية الكسػػور ػػدؿ و ػ ور التكػػويف اضػػافة ال ػ

الم ارا ػػب المت ػػل رة م ػػف العممي ػػات التاويري ػػة كالتش ػػار ةالئ ػػب االلض ػػغاو

التشػػار معيلػػات الػػةولومايت الطافيػػة م ػ تواجػػة لعمميػػة المكرتػػة لسػػتلتت

يملػػب الم اراػػب المتػػل رة

الكيميػػائ المتملػػب اسػػط السػػتايمواليت وال ػ

جةا مف العمميات التاويرية والمتكولة ضمف البيئات االلطماريػة العميقػة

ػػلف وػ ور التكػػويف قػػة تعرضػػت الػ عمميػػات تكتوليػػة اةت الػ رفع ػػا
ال السط وتللر ا الميا الجوية  ،بيلما وس التكويف يةؿ عمػ تكولػه

( ،[08])Burial Environmentا لسػػتلتت ل ػػؾ س ػػبم ت ارف ػػق ةالئ ػػب

ضػ ػػمف البيئػ ػػات التاويريػ ػػة الجويػ ػػة الفاةو ي ػ ػة بةاللػ ػػة التشػ ػػار المسػ ػػامية

العمميػ ػػات التاويريػ ػػة الم ك ػ ػرة والمتػ ػػل رة مع ػ ػار ػ ػػلف و ػ ػ ور التكػ ػػويف قػ ػػة

الك في ػػة واللغري ػػة والمس ػػامية االولي ػػة ب ػػيف وةا ػػب الابي ػػات اض ػػافة الػ ػ

تعرض ػػت الػ ػ عممي ػػات تاويري ػػة مت ػػل رة وم ػػف ل ػػـ تعرضػ ػ ا الاق ػػا الػ ػ
عممي ػػات تكتولي ػػة اةت الػ ػ رفع ػػا ق ػػرم الس ػػط

معيلػػات الػػةولومايت الطافيػػة وااللضػػغاو الفي يػػائ

و االتوػػاؿ اللقط ػ

ووقوع ػػا تا ػػت ت ػػللير

ب ػػيف الابي ػػات ا ال ػػا متكول ػػة ض ػػمف الم ارا ػػب الم كػ ػرة م ػػف العممي ػػات

الميا الجوفيػة ،ويرجػ سػبم ال فػاض المسػامية الػ تػللير عمميػة أعػاةة

التاويرية  ،بيلما اعم التكويف فتشير الةالئب الػ تكولػه ضػمف البيئػات

التبم ػ ػػور الت ػ ػ ػ س ػ ػػاعةت عم ػ ػ ػ لغمػ ػ ػػق المس ػ ػػامات وال فػ ػ ػػاض ال ػ ػ ػوا

التاويريػػة ال اريػػة الفرياتيػػة ()Marine Phreatic Environment

البتروفي يائية لمتكويف سبم تللير الفوالػق فػ اقػب تكريػت ،كمػا لداػ

بةاللػ ػػة التشػ ػػار المسػ ػػامية القالبيػ ػػة وااللضػ ػػغاو الفي يػ ػػائ

شيوع تراكيم الستايمواليت والةلمتة العاليػة والتػ تعتبػر اةلػة ملاليػة عمػ

المماس بيف الابي ات والت تةؿ ال عمميات تاويريػة متوسػطة وايضػا

عمميات الاركة االرضية وتكويف الفوالق.

تواجػػة ظػػا رة التعكػػر الايػػات والت ػ اشػػار الي ػػا ] [00بتواجػػة ا ضػػمف

بيلما تكويف ال ويم ضمف بئر ( )Ba-5يداػ تكولػه ضػمف البيئػات
التاويري ػ ػػة الفرياتي ػ ػػة (Environment
المسامية القالبية الت تتشكب ف
الفي يػ ػػائ

 )Phreaticبةالل ػ ػػة وج ػ ػػوة

البيئة م وجػوة لػةالئب االلضػغاو

و االتوػ ػػاؿ المماس ػ ػ بػ ػػيف الابي ػ ػػات م ػ ػ

عػ ػػض معيلػ ػػات

الةولومايت المتدمسة والت تشير ال تشكم ا ضػمف الم اراػب التاويريػة

و االتوػ ػػاؿ

ػ ػ البيئ ػػة اض ػػافة لتواج ػػة المس ػػامية الك في ػػة واللغري ػػة والتػ ػ ت ػػةؿ الػ ػ
عممي ػػات تاويري ػػة م كػ ػرة ،اي ػػث ب ػػيف ] [00الػ ػ تش ػػكم ا ض ػػمف اعم ػػاؽ
مائية م تمفة.

امػػا تكػػويف السػػعة ضػػمف بئػػر ( )Tk-6فػػلف ج ئػػه االسػػفب يتكػػوف ف ػ

لفػػت الظػػروؼ التاويريػػة الت ػ تعرضػػت ل ػػا و ػ ور تكػػويف ال وػػيم

المتوس ػػطة ولتيج ػػة لوج ػػوة ةالئػ ػب البيئ ػػة الفاةو ي ػػة بلسػ ػ ة كبيػ ػرة ضػ ػػمف

والج ػ ئ االسػػفب مػػف تكػػويف التلومػػة ضػػمف لفػػت البئػػر والت ػ تشػػير ال ػ

التكػ ػػويف كالمسػ ػػامية اللغريػ ػػة والك فيػ ػػة والقلويػ ػػة لسػ ػػتلتت مػ ػػف لػ ػػؾ ػ ػػلف

بيئ ػ ػػات تاويري ػ ػػة عميق ػ ػػة ج ػ ػػةا ا تكول ػ ػػا ض ػ ػػمف العممي ػ ػػات التاويري ػ ػػة

وػ ور التكػػويف ايضػػا قػػة تعرضػػت الػ عمميػػات تكتوليػػة سػػاعةت عمػ

المتل رة و لؾ بةاللة االلضغاو الكيميائ وتشػكيب اسػط السػتايمواليت

رف و ور ا ال السط وتللر ا الميا الجوية.

وك ػ لؾ االلضػػغاو الفي يػػائ المتػػل ر جػػةا مػػف لػػوع ( )Sutureاضػػافة

بيلما تكويف التلومة ضمف بئر ( )Tk-6يدا اف ج ئػه السػفم يتكػوف
ف لفت ظػروؼ العمميػات التاويريػة لتكػويف ال وػيم والتػ تشػير الػ

ال تواجة الةولومايت الػةر

( )Sutureوالػ

يملػب الم اراػب المتػل رة

مػػف العمميػػات التاويريػػة ولكػػف ػ الو ػ ور قػػة تعرضػػت ال ػ عمميػػات

البيئ ػػة التاويري ػػة الفاةو ي ػػة المتكول ػػة ض ػػمف الم ارا ػػب التاويري ػػة الم كػ ػرة

تكتوليػػة سػػاعةت عم ػ رفع ػػا ال ػ السػػط ووقوع ػػا تاػػت تػػللير الميػػا

لظػ ػ ػ ار لتواج ػ ػػة المس ػ ػػامية اللغري ػ ػػة والقلوي ػ ػػة ولك ػ ػػف ايض ػ ػػا توج ػ ػػة شػ ػ ػوا ة

الجوية و التال تشكيب المسامية الك فية واللغرية  ،بيلمػا وسػ التكػويف

لدلض ػػغاو الفي ي ػػائ الع ػػال ج ػػةا م ػػف ل ػػوع ( )Sutureاض ػػافة لتواج ػػة

يدا ػ ػ تشػ ػػكمه ضػ ػػمف البيئػ ػػات التاويريػ ػػة الفاةو يػ ػػة ضػ ػػمف العمميػ ػػات
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التاويري ػ ػػة الم كػ ػ ػرة بةالل ػ ػػة المس ػ ػػامية اللغري ػ ػػة والك في ػ ػػة اض ػ ػػافة الػ ػ ػ

اةت رفع ػػا الػ ػ االعمػ ػ وتعرضػ ػ ا الػ ػ المي ػػا الجوفي ػػة ض ػػمف البيئ ػػات

المسامية االولية بيف وةا ب الابي ات وعةـ وجوة شػوا ة االلضػغاو مػ

الفاةو يػة ،بيلمػا الجػ ئ العمػو مػف التكػويف يداػ تكولػه ضػمف البيئػػات

التشػػار لمعيلػػات الػػةولومايت الطافيػػة والت ػ تملػػب الم اراػػب الم ك ػرة مػػف

التاويري ػػة الفرياتي ػػة بةالل ػػة المس ػػامية القالبي ػػة وااللض ػػغاو الفي ي ػػائ

الةلمت ػػة  ،بيلم ػػا الجػ ػ ئ العم ػػو م ػػف التك ػػويف تش ػػير ال ػػةالئب الػ ػ تكول ػػه

االتوػ ػػاؿ المماس ػ ػ بػ ػػيف الابي ػ ػػات والت ػ ػ تشػ ػػير ال ػ ػ م اراػ ػػب تاويريػ ػػة

ضػػمف البيئ ػػات التاويريػػة الفرياتي ػػة لظ ػ ار لكلػ ػرة تواجػػة المس ػػامية القالبي ػػة
اض ػػافة الػ ػ ةالئ ػػب االلض ػػغاو الفي ي ػػائ

و االتو ػػاؿ المماسػ ػ اي ػػث

تملب المرااب المتوسطة مػف العمميػات التاويريػة اضػافة لتواجػة معيلػات

متوس ػػطة اض ػػافة لتواج ػػة الػ ػواع الس ػػملت ك ػػالبموك وال ػػةرو
االشكاؿ (.)8()7()6

بيلما تكويف السعة ضمف بئر ( )Ba-5فػلف ج ئػه االسػفب يتكػوف فػ

البيئػػات التاويريػػة االلطماريػػة العميقػػة بةالل ػػة الةلمتػػة الشػػةيةة مػػف ل ػػوع
( (Sutureوالت ػ ػ تملػ ػػب الم اراػ ػػب الل ائيػ ػػة مػ ػػف عمميػ ػػة الةلمتػ ػػة وك ػ ػ لؾ
يش ػػير

ايضػ ػػا ال ػ ػ الم اراػ ػػب الل ائيػ ػػة مػ ػػف عمميػ ػػة االلضػ ػػغاو ،اضػ ػػافة لتواجػ ػػة
المسامية القالبية بلس ة عالية مقارلة المسامية اللغرية ومسػامية الكسػور
وترافق ا م تكػويف معػةل ال اي اريػت والكموكولايػت اللػالوييف والتػ تشػير
ال تكويل ا ف بيئات تاويريػة عميقػة ] ،[00امػا المسػامية اللغريػة فػلف
تكويل ػػا يػ ػرت

والابيبػ ػ

ةا ػػب الابي ػػات والت ػ يشػػير تواجػػة ا ال ػ البيئػػات التاويريػػة الفرياتيػػة،

الةولومايت الطافية والم قعة.

يرافق ػػا شػ ػوا ة االلض ػػغاو الفي ي ػػائ م ػػف ل ػػوع ( )Sutureوالػ ػ

و

ع ػػاةة مػ ػ تواج ػػة الكس ػػور الف الكس ػػور تم ػػرر الماالي ػػب

بلسػػم كبي ػرة ،او لتيجػػة لتعػػرض و ػ ور التكػػويف ال ػ عمميػػات تكتوليػػة
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لوحة ()1

 -Aالسػػملت الابيب ػ ( )Granular Cementضػػمف سػػالة الاجػػر
الجير المروو
ـ

 ،بئر ( )Tk-6تكويف السػعة علػة العمػق 9896

 )5تكويف السعة علة العمق  0970ـ

 -Bالس ػػملت البم ػػوك ( )Blocky Cementض ػػمف س ػػالة الاج ػػر
ـ

 ،بئر ( )Tk-6تكويف السػعة علػة العمػق 9886

علة العمق  9897ـ

( )Druzy Cementض ػػمف س ػػالة الاج ػػر

الجيػػر ال ػواك  ،بئػػر ( )Ba-5تكػػويف التلومػػة علػػة العمػػق  0008ـ

قوة تكبير X933

 -Bلس ػػيت المعيل ػػات المتدمس ػػة ()Contact Rhomb Texture
ضمف سالة الاجر الجير المروػو

قوة تكبير X933

 -Cالس ػػملت ال ػػةرو

 -Aاللسػ ػػيت الػ ػػةولومايت المتملػ ػػب المعيلػ ػػات الطافيػ ػػة (

 ،بئػر ( )Tk-6تكػويف السػعة

قوة تكبير X933

 -Cاللس ػػيت ال ػػةولومايت الم قػ ػ ()Spotted Mosaic Texture
ضػ ػ ػػمف سػ ػ ػػالة الاجػ ػ ػػر ال ػ ػ ػةولومايت ( ، )Dolostoneبئػ ػ ػػر ()Tk-6

قوة تكبير X933

تكويف السعة علة العمق  9899ـ

 -Dالسػملت المت اركػم ضػوئيار ( )Syntaxial Rim Cementضػمف

 -Dاللسػػيت الػػةولومايت المػػو ائيك الػػةر

سػػالة الاجػػر الجيػػر المروػػو
العمق  0008ـ

 ،بئػػر ( )Ba-5تكػػويف التلومػػة علػػة

قوة تكبير X933

( )Recrystallineضػػمف سػػالة الاجػػر الجيػػر ال ػواك  ،بئػػر (Ba-

السعة علة العمق  9877ـ

( Sutured Mosaic

 )Fabricض ػ ػػمف س ػ ػػالة الاج ػ ػػر ال ػ ػػةولومايت ( ، )Dolostoneبئ ػ ػػر

قوة تكبير X933

قوة تكبير X933

 -Eمعػ ػػةف ( )Pyriteمالئ ػ ػار لمشػ ػػقوؽ ضػ ػػمف سػ ػػالة الاجػ ػػر الجيػ ػػر

المروو

 ،بئر ( )Tk-6تكويف السعة علة العمػق  9936ـ

قػوة

تكبير X933

 -Fعممية التشكب الجةيػة ( )Neomorphismمػف لػوع ()Invertion
ض ػ ػػمف س ػ ػػالة الاج ػ ػػر الجي ػ ػػر المرو ػ ػػو

قوة تكبير X933

( )Ba-5تكويف السعة علة العمق  0904ـ

 -Eعممي ػ ػ ػ ػ ػ ػػة التش ػ ػ ػ ػ ػ ػػكب الجةي ػ ػ ػ ػ ػ ػػة ( )Neomorphismم ػ ػ ػ ػ ػ ػػف ل ػ ػ ػ ػ ػ ػػوع
 )5تكويف السعة علة العمق  0977ـ

Floating

 )Rhomb Fabricضػمف سػػالة الاجػػر الجيػر الػواك  ،بئػػر (Ba-

قوة تكبير X933

الجير المروو

لوحة()2

 ،بئ ػ ػػر ( )Tk-6تك ػ ػػويف

 -Fمعةف ( )Glauconiteضمف سالة الاجػر الجيػر المروػو
بئر ( )Tk-6تكويف السعة علة العمق  9938ـ

قوة تكبير X933
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لوحة()3

 -Aمعػةف ( )Silicaضػمف سػالة الاجػػر الجيػر الطيلػ  ،بئػػر (Tk-
قوة تكبير X933

 )6تكويف التلومة علة العمق  9908ـ

 -Bعممية التعكر الايػات ( )Bioturbationب يئػة الػار اػ
سػػالة الاجػػر الجيػػر المروػػو
العمق  9886ـ

لوحة ()4

 -Aالمس ػػامية القالبي ػػة ( )Moldic Porosityض ػػمف س ػػالة الاج ػػر
الجير المروو

ضػمف

 ،بئػػر ( )Tk-6تكػػويف السػػعة علػػة

قوة تكبير X43

قوة تكبير X933
 -Bمسػػامية القل ػوات ( )Channel Porosityضػػمف سػػالة الاج ػػر
الجير المروو

 -Cعممي ػ ػػة التعك ػ ػػر الاي ػ ػػات ( )Bioturbationب يئ ػ ػػة لق ػ ػػوم فع ػ ػػب
الةيػ ػ ػػةاف عم ػ ػ ػ اوػ ػ ػػةاؼ الر ويػ ػ ػػات ضػ ػ ػػمف سػ ػ ػػالة الاجػ ػ ػػر الجيػ ػ ػػر
المروو

 ،بئر ( )Tk-6تكويف السعة علة العمػق  9935ـ

 ،بئر ( (Tk-6تكويف السعة علػة العمػق  9683ـ

 ،بئر ( (Tk-6تكويف السعة علػة العمػق  9896ـ

قوة تكبير X933
 -Cمسػػامية الكسػػور ( )Fracture Porosityضػػمف سػػالة الاجػػر

قػوة

الجير المروػو

تكبير X43

 ،بئػر ( (Ba-5تكػويف التلومػة علػة العمػق  0008ـ

قوة تكبير X933

 -Dعمميػ ػ ػػة المكرتػ ػ ػػة ( (Micritizationتظ ػ ػ ػػر شػ ػ ػػكب كم ػ ػ ػ عم ػ ػ ػ
الابي ات ضمف سالة الاجر الجير المروو
التلومة علة العمق  0008ـ

 -Dالمس ػػامية اللغري ػػة ( )Vuggy Porosityض ػػمف س ػػالة الاج ػػر

 ،بئر ( )Ba-5تكػويف

قوة تكبير X933

قوة تكبير X43

 -Eااللض ػػغاو الميك ػػاليك ( )Mechanical Compactionيظ ػػر
شػػكب اتوػػاؿ مماس ػ ضػػمف سػػالة الاجػػر الجيػػر المروػػو
( )Ba-5تكويف السعة علة العمق  0909ـ

الجير الطيل  ،بئر ( (Tk-6تكويف السػعة علػة العمػق  9753ـ

 ،بئػػر

 -Eمسػ ػػامية التك ػ ػ
الجير المروو

قوة تكبير X933

(Porosity

 )Cavenضػ ػػمف سػ ػػالة الاجػ ػػر

 ،بئر ( (Tk-6تكويف السعة علػة العمػق  9844ـ

قوة تكبير X933

 -Fااللضػغاو الكيميػػائ مػػف لػػوع )(Peaks High Amplitude

 -Fالمسامية ما بيف البمػورات ( (Intercrystalline Porosityضػمف

 ،بئػر ( )Tk-6تكػويف السػعة

سػ ػ ػػالة الاجػ ػ ػػر الػ ػ ػػةولومايت ( ، )Dolostoneبئػ ػ ػػر ( (Tk-6تكػ ػ ػػويف

ضمف سالة الاجر الجير المروػو
علة العمق  9884ـ

قوة تكبير X933

السعة علة العمق  9808ـ
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قوة تكبير X933
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Vertical and horizontal variations in the diagenesis processes of the Khasib,
Tanuma and Saadi Formations within the sequences of the
(Torunian - Santonian) cycle in Balad and Tikrit / Salah al-Din
Governorate
Abstract
The current study included diagenesis processes with the vertical and horizontal variations in Khasib, Tanuma
and Saadi Formations within (Turonian-Santonian) sycle in two subsurface sections within the fields of Balad
and Tikrit in Salah al-Din Governorate, the first section (Ba-5) with a thickness of (350) m, while the second is
represented by section ( TK-6) has a thickness of (500) m.
The present study lithology consist mainly from chalky limestone with successive gray and brown limestone of
Khasib Formation, while the formation of Tanuma consist from a repetition of dark brown shale interfering with
the dark green marl, while the Saadi Formation is mostly composed of inter bed limestone with layers of Marly
limestone in middle and bottom of formation, the study showed that the sequences of this cycle are incompatible
with the lower evaporative, while compatible with upper formation in (Ba-5) section as in (TK-6) which is
incompatible with lower and upper formation.
The petrographic study showed the effected of diagenesis processes, which are Cementation, Dolomitization,
Neomorphism, Dissolution, Compaction, Micritization and Bioturbation, depending on the degree of their
prevalence, with a large prevalence of localized authegenic minerals represented by the pyrite mineral spread
throughout the two sections of the study in addition to the presence of few minerals of Glauconite and Silica.
Depending on the petrographic description of diagenesis, the vertical and horizontal processes were studied, to
conclud the diagenesis environments for the formations.
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