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 البحث العلمي وسيلتنا خلدمة اجملتمع
 

 

التغيرات العمودية والجانبية لمعمميات التحويرية لتكوينات الخصيب والتنومة والسعدي ضمن تتابعات 
 سانتونيان( في حقمي بمد وتكريت/محافظة صالح الدين -دورة )تورونيان 

 عمر محمود عمر ، عبد السالم مهدي صالح ، فارس نجرس حست 
 قسـ عمـو االرض التطبيقية ، كمية العمـو ، جامعة تكريت ، تكريت ، العراؽ

 

 الممخص
ةورة لتكويلػػػػات ال وػػػػيم والتلومػػػػة والسػػػػعة  ضػػػػمف تتا عػػػػات  التغيػػػػرات العموةيػػػػة والجالبيػػػػة لمعمميػػػػات التاويريػػػػةتضػػػػملت الةراسػػػػة الااليػػػػة ةراسػػػػة 

(Turonian- Santonian  فػ  مقطعػيف تاػت سػطاييف ضػمف اقمػ )(  بمػة وتكريػت فػ  ماافظػة وػدح الػةيف، تملػب االوؿ  مقطػBa-5 سػمؾ  )
 (ـ.533( وسمكه )TK-6(ـ، ف  ايف يتملب اللال   مقط  )053)

 (.  Tk-6( شرياة لبئر )033( و)Ba-5( شرياة لبئر )939( شرياة مكولة مف الفتات الو ر  بواق  )039ايت تـ ةراسة )
شػػكب رئيسػ  مػػف الاجػػر الجيػػر  الط اشػػير  المتعاق ػػة مػ  الاجػػر الجيػػر  السػػجيم  والاجػػر الجيػػر   و المػػوف تتػلل  وػػ ور التكويلػػات قيػػة الةراسػػة  

لػػةاكف، الرمػػاة  والبلػػ   اللسػػ ة لتكػػويف ال وػػيم، امػػا تكػػويف التلومػػة فيتكػػوف مػػف تتا عػػات مػػف السػػجيب البلػػ  الػػةاكف المتةا مػػة مػػ  المػػارؿ اال ضػػر ا
لغمػػم مػػف تتا عػػات مػػف الاجػػر الجيػػر  الط اشػػير  مػػ  تواجػػة لط قػػات مػػف الاجػػر الجيػػر  المػػارل  فػػ  فػػ  وسػػ  بيلمػػا تكػػويف السػػعة  يتكػػوف عمػػ  اال

 ػػا ئواسػػفب التكػػويف، اوضػػات الةراسػػة اف تتا عػػات  ػػ   الػػةورة لغيػػر متوافقػػة مػػ  تكػػويف الكفػػب التب ػػر  الػػ   يسػػفم ا فػػ  كػػد المقطعػػيف بيلمػػا فػػ  ج  
 (.TK-6( ولغير متوافقة م  تكويف ال ارلة ضمف بئر )Ba-5ضمف مقط  )العمو  تكوف متوافقة م  تكويف مشورة 

ا ػػػة اظ ػػرت الةراسػػة البترولغرافيػػة تعػػرض وػػ ور الةراسػػة الػػ  العةيػػة مػػف العمميػػات التاويريػػة و ػػ  كػػب مػػف السػػملتة والةلمتػػة والتشػػكب الجةيػػة واال 
يػػر لممعػػاةف موضػػعية اللشػػلة متملمػػة  معػػةف ال ايرايػػت واسػػ  االلتشػػار  ػػدؿ وااللضػػغاو والمكرتػػة والتعكػػر الايػػات  ت عػػا لةرجػػة شػػيوع ا مػػ  التشػػار كب

 مقطع  لمةراسة اضافة لتواجة قميب لمعةل  الكموكولايت والسيميكا.
ت التاويريػػة ئػاواعتمػاةا عمػ  الووػ  البترولغرافػػ  لمعمميػات التاويريػة تػـ ةراسػػة التغيػرات العموةيػة والجالبيػػة لمعمميػات التاويريػة ومػف لػػـ اسػتلتاج البي

 لمتكويلات قية الةراسة.
 )ال ويم والتلومة والسعة (، العمميات التاويرية، البيئات التاويرية.  :المفتاحيةالكممات 

 

  المقدمة 
التغيػػػػرات العموةيػػػػة والجالبيػػػػة فػػػػ  ةراسػػػػة ت ػػػػةؼ الةراسػػػػة الااليػػػػة الػػػػ  
( وبيػػػاف Turonian - Santonianالعمميػػػات التاويريػػػة لتتا عػػػات )

مقػػػةار االرت ػػػاو بػػػيف تمػػػؾ التغيػػػرات الم تمفػػػة وعدقت ػػػا بتغيػػػر وػػػفات ا 
المكمليػػػة وا ميت ػػػا كوػػػ ور  ا لػػػة لمػػػلف ، ا  اف سػػػبم تغيػػػر ال ػػػوا  

تجػػػػػػة ضػػػػػػمف  ػػػػػػ   التتا عػػػػػػات المكمليػػػػػػة وكميػػػػػػة االلتػػػػػػاج لموػػػػػػ ور المل
وارت اط ػػا بتغيػػر العمميػػات التاويريػػة اعطػػ   لػػؾ مبػػررار لةراسػػة التغيػػرات 

ايػػث اشػػتممت ملطقػػة الةراسػػة  موةيػػة والجالبيػػة لمعمميػػات التاويريػػة،الع
ضػػمف عمػػ  مقطعػػيف تاػػت سػػطاييف مػػو عيف عمػػ  اقمػػ  بمػػة وتكريػػت 

كمػػػا (  (Ba-5,Tk-6متكولػػػة مػػػف بئػػػريف  مػػػا ماافظػػػة وػػػدح الػػػةيف 
 ( والػػػػػػواقعيف ضػػػػػػمف لطػػػػػػاؽ السػػػػػػ ب الرسػػػػػػوب 9مبػػػػػػيف فػػػػػػ  الجػػػػػػةوؿ )

(Mesopotamian Zone لػػػواة  الرافػػػةيف ضػػػمف الروػػػي  لغيػػػر )
   (.9) الشكب [1]المستقر اسم التقسيمات التكتولية لمعراؽ 



 3ج/ جامعة تكريت –لكلية العلوم  املؤمتر الدويل الثاني والعلمي الرابع

117 

 
 

 

 
 
 
 
 



 3ج/ جامعة تكريت –لكلية العلوم  املؤمتر الدويل الثاني والعلمي الرابع

118 

كػـ عمػ   9يق  اقب بمة ال  الجلوم مف مةيلة بمة وي عػة عل ػا اػوال   
 فػػػوؽ مسػػػتوا سػػػط  ال اػػػر ـ 57  لرتفػػػاعالجالػػػم الغربػػػ  لل ػػػر ةجمػػػة 

ويكوف تركيم بمة طية اااةية الميب )مػف الشػرؽ( ويتجػه ماور ػا شػماؿ 
يف  سػفييف يتج ػاف بػلفت اتجػا   فػالقيف رئيسػ جلوم شػرؽ متػللرة-لغرم

كػػػػػـ ويكػػػػػوف الجلػػػػػاح  4ماػػػػػور الطيػػػػػة وي عػػػػػةاف عػػػػػف  عضػػػػػ ما اػػػػػوال  
 الجلػػوب  الغربػػ لػػاح الشػػمال  الشػػرق  اقػػب ميدلػػار واوسػػ  رقعػػة مػػف الج

وجميع ػا تقسػـ الط قػات المكمليػة والتركيػم الػ   ،كما توجة فوالق لالويػة
(. بيلمػػا يقػػ  اقػػب تكريػػت عمػػ  0الشػػكب)، ]0[قطاعػات مع ولػػة مكمليػػا 

 تقري ػػػػا كػػػػـ 73 هكػػػػـ تقري ػػػػا لغػػػػرم مةيلػػػػة تكريػػػػت ويبمػػػػ  طولػػػػ 93 عػػػػة 
كـ ويعتبر اقب تكريت مف الاقوؿ المعقػةة ايػث تكػاة  9وعرضه اوال 

ال ت مػػػػػو ا  مػػػػػف ا ػػػػػار  مػػػػػف الوػػػػػةوع ايػػػػػث بيلػػػػػت ال ػػػػػرائ  التركيبيػػػػػة 
لتكويلات المقط  الط اق  تات الةراسة اف اقب تكريت يتكوف مػف عػةة 
قواط  ماػةة   فوالػق اعتياةيػة ويتملػب الجػ ئ الرئيسػ  مػف الاقػب ب سػفة 

، اضػافة ـ 533عمػ   ماةةة  فػالقيف و ا ااػة قػة ت يػة (Graben)كبيرة 
-الػػ  وجػػوة مجموعػػة ا ػػرا مػػف الفوالػػق اللالويػػة المتج ػػة شػػماؿ شػػرؽ 

   (.0الشكب ) ،]0[جلوم لغرم، 
ـ بيلمػػػا 053( Ba-5ايػػػث يكػػػوف سػػػمؾ المقطػػػ  الةراسػػػ   ػػػدؿ بئػػػر )

ـ والػ   يتكػػوف مػػف تتا عػػات مػػف Tk-6 533)يكػوف سػػمكه  ػػدؿ بئػػر )
الاجػػػر الجيػػػر  الط اشػػػير  والمػػػارؿ والاجػػػر الجيػػػر  المػػػارل  والاجػػػر 

 (.  5()4الجير  السجيم  والسجيب ، كما ف  االشكاؿ )
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( Zb-3الػػلدث فػػ  بئػػر )أوؿ مػػف ووػػ  التكويلػػات ، ]5[أعتبػػر ايػػث 
لػػـ أعيػػة ووػػ  التكويلػػات  شػػكب مفوػػب مػػف قبػػب  ،و ػػو المقطػػ  الملػػاؿ

اف تكػػويف ال وػػيم يتػػلل   فػػ  ملطقتػػ  ال وػػرة والكويػػت واعتبػػرا  ]6[
الج ئ االعم  متكوف مف اجر جيػر  وموػال  ةاكػف يميػه  ،مف ج ئيف

تعاقػػػم يتػػػلل  مػػػف السػػػجيب الػػػةاكف والاجػػػر الجيػػػر  الوموػػػال ، امػػػا 
ويف التلومػػة فقػػة ووػػ  عمػػ  الػػه يتػػلل  مػػف وػػ ور سػػجيمية سػػوةائ تكػػ

متةا مة م  وفائ  مف الاجر الجير  الفتات ، امػا تكػويف السػعة  فقػة 
وو  عم  اله يتكػوف مػف وػ ور جيريػة بيضػائ ط اشػيرية وموػالية 

، الػػ   يتكػػوف مػػف وػػ ور وموػػالية فقػػ  لسػػتللائ الجػػ ئ االوسػػ  ملػػه 
فقة قةـ ووفا شامد لطبيعة التكويلػات قيػة الةراسػة وافػاة ال مػا  ]7[اما 

يمػػػػلدف ةورة ترسػػػػيبية وااػػػػةة ، وبػػػػيف اف تكػػػػويف ال وػػػػيم يتكػػػػوف مػػػػف 
و ور جيرية ط اشيرية بيضائ المػوف تسػفم ا وػ ور جيريػة وموػالية 
م  تةا دت مف السجيب ، بيلمػا تكػويف التلومػة  ػو ع ػارة عػف وػ ور 

متوفاة تتػةا ب مػ  وػ ور جيريػة سػرئية فتاتيػة سجيمية جيرية سوةائ 
، امػػا تكػػويف السػػعة  فللػػه يتكػػوف مػػف وػػ ور جيريػػة ط اشػػيرية تتػػةا ب 
 م  و ور جيرية وموالية ااوية عم  المتاجرات الةقيقة الطافية. 

  (Methods of studyطرق الدراسة )

أل ػػار  عمػ  التقػارير الةا ميػة والتقػارير الل ائيػة  ػاالطدع الةراسػة تملمػت
شػرياة متػوفرة لػةا شػركة لفػ  الشػماؿ  039تمػت ةراسػة ايػث الةراسػة 
وووػػػف ا  Ba-5شػػػرياة لبئػػػر   939و Tk-6شػػػرياة لبئػػػر  033بواقػػػ  

وبيػػػاف  ال ػػػوا  المكمليػػػةبترولغرافيػػػا تاػػػت المج ػػػر المسػػػتقطم لتاةيػػػة 
   .البيئات التاويريةال ال  استل او تللير العمميات التاويرية ووو 

 (Diagensis) التحويريةالعمميات 
تشػػمب جميػػػ  العمميػػات الفي يائيػػػة والكيميائيػػة والاياتيػػػة التػػ  تطػػػرأ عمػػػ  
الرواسػػػػػػم وتػػػػػػ ة  الػػػػػػ  تغيػػػػػػر لسػػػػػػيج ا ملػػػػػػ  وقػػػػػػت ترسػػػػػػيب ا ولغايػػػػػػة 

وابر  ػػا  توػػالي وتوػػل  العمميػػات التاويريػػة الػػ  عػػةة . ]8[توػػ ر ا
 ال   ول  العمميات التاويرية ال  ولفيف  ما: ]9[ تولي  و 
( Constructive Diagenesisالعمميااات التحويريااة البنا)يااة ) -1

 وتشمل :
-A ( يًا(العمميات التحويرية المتماثمة كيمياIsochemical) 

و ػػػػػ  العمميػػػػػات التػػػػػ  ال ياػػػػػةث في ػػػػػا تغييػػػػػر فػػػػػ  التركيػػػػػم الكيميػػػػػائ  
كػػػػب مػػػػف عمميػػػػات السػػػػملتة   متملمػػػػةوالمعػػػػةل  لمرسػػػػوبيات الكاربولاتيػػػػة 

(Cementation اللاتجػػػة مػػػف تبمػػػور المعػػػاةف ) مػػػف المااليػػػب الدامػػػة
 المتاركػة ضػػمف الفرالغػػات والتػػ  تكػػوف فػػ  االػػة فػػوؽ االشػػ اع  ليولات ػػا

اف التركيػػػم المعػػػػةل  لمسػػػملت يعتمػػػػة عمػػػ  لوعيػػػػة  ]99[وبػػػيف  .]93[
تمػػؾ المااليػػب  االيولػػات المااليػػب المتولغمػػة فػػ  الفرالغػػات ومقػػةار تشػػ   

السػػملتة فػػ  البيئػػة التاويريػػة  عػػةة عوامػػب مل ػػا وتتػػللر عمميػػة ، الم تمفػػة
( وكيميائيػػػػة المااليػػػػب المتولغمػػػػة وةرجػػػػة CO2الضػػػػغ  الج ئػػػػ  لغػػػػا  )

و وػورة عامػة يتكػوف  .]PH ]90)الارارة والضغ  والةالػة الاامضػية )
السػػػػػػػملت  و الملشػػػػػػػل ال اػػػػػػػر  مػػػػػػػف االراكولايػػػػػػػت والكالسػػػػػػػايت الغلػػػػػػػ  

، أما السملت المترسم ف  ملػ اطق الميػا  الع  ػة فهلػه يتكػوف  المغليسيـو
ومػػػػػػف االلػػػػػػواع التػػػػػػ  تػػػػػػـ  ،]90[ مػػػػػػف الكالسػػػػػػايت الػػػػػػواط  المغليسػػػػػػيـو

وال    ػو ع ػارة عػف بمػورات كمسػية  تش يو ا كب مف السملت الابيب 
( 63-93شفافة متساوية االاجاـ عةيمة ال  ش ه كاممة االوجه  اجػـ )
لواػػػػػة  ،]90[مػػػػػايكروف ويترسػػػػػم ضػػػػػمف اللطػػػػػاؽ الفػػػػػاةو   والفريػػػػػات  

(9/A) ، عةيمػة الكالسػايت مػف البمػورات  المتكػوف مػف السملت الػةرو   و
يتميػ  و ، ]9[ ( مػايكروف 93ال  شػ ه عةيمػة االوجػه  ااجػاـ اكلػر مػف )

 (B/9لواػة )، ]93[ ا ةياة اجـ بموراتػه  اتجػا  مركػ  الفػراغ او المسػاـ 
كاممػػة  بمػػورات كبيػػرة مػػف الكالسػػايتع ػػارة عػػف  و ػػو  السػػملت البمػػوكو ، 

فػػػػ  اللمػػػػو ويوػػػػب ماػػػػةة ولػػػػيت ل ػػػػا اتجػػػػا   األوجػػػػهكاممػػػػة شػػػػ ه  إلػػػػ 
. ويتواجػػػة  ػػػ ا اللػػػوع مػػػف السػػػملت ]95[ مػػػايكروف  ( 63 -43اجم ػػػا)
لواػػة ، ]94[ الفرياتيػػة وبيئػػات الػػةففو البيئػػات الفاةو يػػة والجويػػة  ضػػمف

(9/C) ، يتكػوف  ػ ا اللػوع مػف السػملت ايػث   وػريار السملت المتراكػم و
عمػػػ  شػػػكب بمػػػورات مػػػف الكالسػػػايت و ػػػ   البمػػػورات تلمػػػو فػػػوؽ اوػػػةاؼ 
الابي ػػػػػػػػػات ال يكميػػػػػػػػػة و ػػػػػػػػػاال   اػػػػػػػػػوؿ اوػػػػػػػػػةاؼ شػػػػػػػػػوكيات الجمػػػػػػػػػة 

(Echinoderms ويتواجػػػػػػة فػػػػػػػ  البيئػػػػػػػات الفرياتيػػػػػػػة وبيئػػػػػػػات الػػػػػػػةفف ،)
(Deep burial)  ،(9لواػػػػػػػة/D) امػػػػػػػا عمميػػػػػػػة التشػػػػػػػكب الجةيػػػػػػػة .
(Neomorphism ) ف ػػػ  عمميػػػة تاػػػوؿ المعػػػةف مػػػف االػػػة الػػػ  ا ػػػرا

بػػػةوف اػػػةوث تغييػػػر فػػػ  التركيػػػم المعػػػةل  وتقػػػـو عمػػػ  عمميتػػػيف  مػػػا 
وعمميػػػػػػػػػػة االلقػػػػػػػػػػدم  Recrysallization)عمميػػػػػػػػػة اعػػػػػػػػػػاةة التبمػػػػػػػػػػور )

(Inversion) ]96[.  وبػػػػػيف]ػػػػػاف عمميػػػػػة اعػػػػػاةة التبمػػػػػور تشػػػػػمب  ]99 
تركيب ػػػػػا  وف التغييػػػػػر فػػػػػ التغيػػػػر فػػػػػ  اجػػػػػـ وشػػػػػكب بمػػػػورات المعػػػػػاةف ة

 ف ػػػػ ( Inversionامػػػػا عمميػػػػة االلقػػػػدم ) (،E/9لواػػػػة ) الكيميػػػػائ  ،
عمميػػػة التقػػػاؿ مػػػف معػػػةف الػػػ  ا ػػػر ا  ااػػػدؿ معػػػةف كاربولػػػات ماػػػب 
معةف كاربولات ا ر، ويكوف ل ا تللير كبير ف  كمية مسامية الوػ ر، 

العمميػػات كػاادؿ معػػةف الكالسػػايت ماػػب معػػةف االراكولايػػت مػػف  ػػدؿ 
(، F/9لواػػػػػة)التػػػػػ  تاػػػػػةث م كػػػػػرة  عػػػػػة تكػػػػػويف الوػػػػػ ر، و  التاويريػػػػػة
 (.8()7الشكب)

-B   متماثمااااااااااااااة كيميا)يااااااااااااااًا الغياااااااااااااار العمميااااااااااااااات التحويريااااااااااااااة
(Unisochemical) 

و   العمميات التػ  ياػةث في ػا تغييػر فػ  التركيػم المعػةل  والكيميػائ  
 ػػػػػػ  عمميػػػػػػة و ( Dolomitizationالةلمتػػػػػػة ) ومل ػػػػػػا عمميػػػػػػةلمرواسػػػػػػم 

Mgالمغليسػػػيـو )إاػػػدؿ أيػػػوف 
Ca( ماػػػب أيػػػوف الكالسػػػيـو )2+

( فػػػ  2+
وتعتبػػر مػػف العمميػػات التاويريػػة الم مػػة  .]97[ ترسػػ ات الاجػػر الجيػػر  

% مػػف الوػػ ور الكاربولاتيػػة 53جػػةا لكػػوف وػػ ور ا تشػػكب اكلػػر مػػف 
واف  يػػاةة شػػةة الةلمتػػة تػػ ة  الػػ  ال ا لػػة لم يػػةروكاربولات فػػ  العػػالـ، 

Mgعمميػػػة ااػػػدؿ ) ألف يػػػاةة المسػػػامية 
Ca)ماػػػب  (2+

يػػػ ة  الػػػ   (2+
لقوػػاف اجػػـ بمػػورات الػػةولومايت و التػػال  تكػػوف الفرالغػػات التػػ  بػػةور ا 

ومػػػػف السػػػػجة الػػػػةولومايت التػػػػ  تػػػػـ تش يوػػػػ ا . ]98[ ت يػػػػة المسػػػػامية
 والػػػ   كػػػب مػػػف لسػػػيت المعيلػػػات الطافيػػػة ]99[اعتمػػػاةا عمػػػ  توػػػلي  

يتميػػػػػ   ػػػػػ ا اللسػػػػػيت ببموراتػػػػػه المعيليػػػػػة الملفػػػػػرةة  ات االاجػػػػػاـ الكبيػػػػػرة 
والوػػػػغيرة والملتشػػػػرة ضػػػػمف االرضػػػػية الميكرايتيػػػػة او المتبمػػػػورة، ويتميػػػػ  
ببمػورات كاممػة الػ  لاقوػة االوجػه والػ   يتشػكب  ػدؿ المرااػب الم كػرة 

لسػػػيت المعيلػػػات و  (.A/0) لواػػػة ،مػػػف عمميػػػة الةلمتػػػة لغيػػػر المتجالسػػػة
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ع ػػػارة عػػف معيلػػػات تكػػوف فػػػ  االػػة تمػػػات مػػ   عضػػػ ا فػػػ   المتدمسػػة
ارضػػػػػػية ميكرايتيػػػػػػة، ويملػػػػػػب  ػػػػػػ ا اللػػػػػػوع مرامػػػػػػة متطػػػػػػورة مػػػػػػف السػػػػػػجة 
 ،الػػػةولومايت ا  يػػػ ةاة عػػػةة واجػػػـ بموراتػػػه  ايػػػث تػػػتدمت مػػػ   عضػػػ ا

(0/(B .  عػػػةـ تشػػػ  يتكػػػوف  ػػػ ا اللسػػػيت لتيجػػػة ايػػػث  اللسػػػيت الم قػػػ و 
ةوف  ةلدرضػػػػي ةو التػػػػال  تاوػػػػب ةلمتػػػػ لمػػػػةولومايت ةالمااليػػػػب الااممػػػػ

ايػػػث تلػػػتت  قػػػ  مفوػػػولة ومع ولػػػة مػػػف بمػػػورات ةولومايتيػػػة  الابي ػػػات،
اللسػػػػػػػيت و ، (C/0لواػػػػػػػة)، لاعمػػػػػػػة ةا ػػػػػػػب اللسػػػػػػػيت المػػػػػػػو ائيك  ال شػػػػػػػف

مرت طػػػػة مػػػػ   و ػػػػو ع ػػػػارة عػػػػف بمػػػػورات ةولومايتيػػػػة المػػػػو ائيك  الػػػػةر   
 عضػػػ ا وتكػػػوف عةيمػػػة الػػػ  لاقوػػػة االوجػػػه ماكمػػػة التػػػرا  قميمػػػة او 

لغيػػػػػػر يملػػػػػػب المرااػػػػػػب المتػػػػػػل رة لمةلمتػػػػػػة عةيمػػػػػػة المسػػػػػػامات البيليػػػػػػة، و 
متجالسػػػػة لسػػػػالة الاجػػػػر الجيػػػػر  الطيلػػػػ  او الػػػػواك  او المروػػػػو  ال

امػػػا  .D)/0لواػػػة )، التػػػ  يرافق ػػػا فػػػ  الغالػػػم ا ا ػػػة لممكولػػػات ال يكميػػػة
ف ػػػ  المعػػػاةف التػػػ  تتشػػػكب موضػػػعيار ةا ػػػب موضػػػعية اللشػػػلة ةف االمعػػػ

ومف ا ـ الةالئب عم  موضػعية لشػلت ا  ،اوض الترسيم كلاتت كيميائ 
اقتوػػػػار ظ ػػػػور  ػػػػ   المعػػػػاةف عمػػػػ  فجػػػػوات الابي ػػػػات ال يكميػػػػة ولغيػػػػر 

عمػػ  اجػػـ وشػػكب الفػػراغ  وكػػ لؾ شػػيوع  ػػ   المعػػػاةف  ال يكميػػة متقول ػػة
والتشػػػار ا عمػػػ   يئػػػة مسػػػتعمرات وتجمعػػػات علقوةيػػػة ضػػػمف السػػػالات 

ومػف ا ػـ المعػاةف موضػعية  .]9[ المضيفة يلف  ااتماليػة كول ػا ملقولػة
والػػ   يعتبػػر مػػف  (FeS2) اللشػػلة التػػ  تػػـ تش يوػػ ا كػػب مػػف ال ايرايػػت

الكلػػػػر شػػػػيوعار فػػػػ  الةراسػػػػة ية واالم مػػػػة فػػػػ  الوػػػػ ور الرسػػػػوب المعػػػػاةف
الػػ  الػػػه يتكػػوف فػػػ  ظػػروؼ بيئيػػػة م ت لػػػة  ات  ]03[وأشػػػار  الااليػػة ،

ماتػػوا عضػػو  عػػال ، ايػػث تقػػـو ال كتيريػػا الد وائيػػة  ػػل ت اؿ أيولػػات 
  (H2S)الكبريتػات الم ا ػة م ةيػة الػ  تاػرر الكبريػت الػ   يكػوف ب يئػة

يتاػػة مػػ  مرك ػػات  سػػوؼ (H2S) عػػة اتاػػاة  مػػ   يػػةروجيف المػػائ وأف 
،  (E/0لواػػػػػة)، (FeS2)الاةيػػػػػة الم ت لػػػػػة  ليكػػػػػوف معػػػػػةف ال ايرايػػػػػت 

يعتبػػػر مػػػف المعػػػاةف الطيليػػػة العائػػػةة الػػػ  مجموعػػػة  الػػػ   الكموكولايػػػتو 
والتػػػػػ  تتميػػػػػ   للوال ػػػػػا  يػػػػػة  السػػػػػيميكا والاةيػػػػػة وااللمليػػػػػـو ،المايكػػػػػا الغل

ال ضػػرائ الم رقػػة او ال ضػػرائ الموػػفرة او ال ضػػرائ الرماةيػػة و سػػ ولة 
التعػػػػػرؼ عمي ػػػػػا فػػػػػ  الشػػػػػرائ  الوػػػػػ رية الرقيقػػػػػة وفػػػػػ  كػػػػػد الضػػػػػوئيف 

عمػ  اسػط  عػةـ  وجوة الكموكولايػت . يةؿ]03[ االعتياة  والمستقطم
 ريػػػػػػة( وترسػػػػػػ ه كيميائيػػػػػػار فػػػػػػ  البيئػػػػػػات ال اUnconformityالتوافػػػػػػق )

تكػػوف مالئػػػة الموضػػعية التػػ  اللالويػػة  السػػيميكاو ،  ( F/0لواػػة )، ]09[
، ]00[لمفراغ ال   تتشكب فيه وتتمي   كول ا وافية و اليػة مػف الشػوائم

 (.8()7(، الشكب )A/0لواة )
 (Destructive Diagenesisالعمميات التحويرية الهدمية ) -2

و ػػػػػ  العمميػػػػػات التػػػػػ  ال ياػػػػػةث في ػػػػػا تغييػػػػػر فػػػػػ  التركيػػػػػم الكيميػػػػػائ  
التعكػػػػػػػػر االايػػػػػػػػائ   كػػػػػػػػب مػػػػػػػػف عمميػػػػػػػػةوالمعػػػػػػػػةل  لمرواسػػػػػػػػم وتشػػػػػػػػمب 

(Bioturbation )  و ػػػ  ع ػػػػارة عػػػف الػػػػار  اػػػ  وافػػػػر االايػػػائ عمػػػػ
ايػػػػث اف الشػػػػيوع العػػػػال   لػػػػار ، ]00[الترسػػػػ ات اللػػػػائ و عػػػػة ترسػػػػيب ا 

ال ػوا  المكمليػة لموػ ور مػف  التعكر الايػات  قػة تعمػب عمػ  تاسػيف
 دؿ تالير ا عم  فر  الابي ات او ا الة  عض المواة الرا طػة ل ػا، كمػا 
اف اسػػتل اؼ المػػواة العضػػوية مػػف الوػػ ور قػػة يعمػػب عمػػ  التقميػػب مػػف 

ايػث ش وػت ب يئػة الػار  .]04[ ا ميت ا بووػف ا  ات وػ ور ملتجػة
الةيػةاف عمػ  اوػةاؼ  فعػب وك لؾ ب يئة لقػوم  ، B)/3لواة ) ا  ، 

فقػػػة  (Micritizationامػػا عمميػػة المكرتػػة ). (C/0لواػػة ) الر ويػػات ،
طريػػات  لل ػػا تتكػوف  فعػػب االايػػائ المج ريػة كالطاالػػم والف ]93[اشػار 

ف ػػػ  امػػػا تكػػػوف عمػػػ   االايػػػائ ، ياكػػػب كػػػب اسػػػط  التػػػ  تعمػػػب عمػػػ  ت 
اااطت ػػػػػا وافػػػػػ  شػػػػػكم ا  الػػػػػ  م ةيػػػػػةالاافػػػػػات ال ارجيػػػػػة لممتاجػػػػػرات 

او تاػةث  شػكب كمػػ   ، ل ػارج  مشػكمة مػػا يسػم   ػالغدؼ الميكرايتػػ ا
امػػػا  (.D/0لواػػػة )، ]99[ةا مػػػ   ا  ال يظ ػػػر مػػػف الابي ػػػة ا  تركيػػػم

ف ػػػػػ  العمميػػػػػة التػػػػػ  تػػػػػ ة  الػػػػػ   (Compaction) عمميػػػػػة االلضػػػػػغاو
تػػػػرا  الابي ػػػػات و التػػػػال  لقوػػػػاف فػػػػ  المسػػػػامية االوليػػػػة فضػػػػدر عػػػػف 

وبػيف  .]05[ ااػةاث تكسػر وتشػو  الابي ػات مػ  تعػرض  عضػ ا لد ا ػة
اف المسػػامية االوليػػة لمرواسػػم تػػل فض م اشػػرة  عػػة الػػةفف و لػػؾ  ]06[

 سػػػبم توػػػمم الرواسػػػم والضػػػغاو ابي ات ػػػا ومػػػ  مػػػرور الػػػ مف وا ةيػػػاة 
 Diagenesis)عمػق الػػةفف ل ػ   الرواسػػم فػػلف عمميػة اللشػػلة المتػػل رة )

التػػ  تتعػػرض ل ػػا  ػػ   الرواسػػم تاػػب ماػػب عمميػػة االلضػػغاو لتوػػ   
تػـ تشػ ي   .المسامية االولية ل ػ   الرواسػمالسبم الرئيس  ف  تةمير 

و ػػو ع ػػارة عػػف  لػػوعيف مػػف االلضػػغاو كػػب مػػف االلضػػغاو الميكػػاليك 
اف عمميػػة  ]07[ االلضػػغاو عمػػ  الرواسػػم علػػة ترسػػيب ا ا  بػػيفعمميػػة 

( 933االلضػػػغاو عمػػػ  رواسػػػم الكاربولػػػات ضػػػمف اعمػػػاؽ توػػػب الػػػ  )
ي ػػار مػػ   فػػض متػػر، تػػ ة  الػػ  تقميػػب سػػمؾ الرواسػػم الػػ  اللوػػ  تقر 

% تقري ػػار مػػف مجمػػوع المسػػامية االوليػػة 53المسػػامية الموػػاا ة  اػػةوة 
الػػ  الموجػوةة فػػ  الرواسػم الكاربولاتيػػة  المترسػػ ة اػةيلار التػػ  قػة توػػب 

يعتبػػػػػر مػػػػػف ا ػػػػػـ  وااللضػػػػػغاو الكيميػػػػػائ  ،(E/0لواػػػػػة )، % تقري ػػػػػار 83
ا تػ ة  الػ  العمميات التاويرية المتل رة ف  البيئات العميقة والتػ  بػةور 

شػػائعة  التػػ  تعتبػػر عمميػػة،  (Stylolite) [28]تكػػويف اسػػط  الػػ و اف
لواػػة ، ]09[ فػ  الوػ ور الجيريػػة و لػؾ  سػػبم قابميت ػا العاليػػة لمػ و اف

(0/F .) ( امػػػػػػا عمميػػػػػػة اال ا ػػػػػػةDissolution ف ػػػػػػ  عمميػػػػػػة تكػػػػػػويف )
الفرالغػػػػػات ضػػػػػػمف الوػػػػػػ ور الجيريػػػػػػة و لػػػػػؾ  سػػػػػػبم تعػػػػػػرض المعػػػػػػاةف 

وتاػػػػةث عمميػػػػة اال ا ػػػػة  وػػػػورة  .]09[ التامػػػػب لد ا ػػػػة اوالكاربولاتيػػػػة 
. ]07[ اساسػية فػػ  البيئػػات العميقػة و وػػورة لالويػػة فػ  البيئػػات اال ػػرا 

فلف عممية اال ا ة تتالر ايجابيا  عةة عوامب ومل ػا ةرجػات  ]9[ وت عار ؿ
الارارة المل فضػة والضػغ  الج ئػ  العػال  لغػا  لػال  اوكسػية الكػاربوف 

(CO2والة )( الػػػػػػػػػػػػة الاامضػػػػػػػػػػػػيةPH  الواطئػػػػػػػػػػػػة وارتفػػػػػػػػػػػػاع الضػػػػػػػػػػػػغ )
تسػػببت اال ا ػػة بتشػػكيب عػػةة  وقػػة ،ال يةروسػػتاتيك  وتكسػػرات الوػػ ور

والتػػػػ  تتشػػػػكب لتيجػػػػة  المسػػػػامية القالبيػػػػةكمػػػػف الػػػػواع المسػػػػامية اللالويػػػػة 
لد ا ػػػػػػة االلتقائيػػػػػػة لمابي ػػػػػػات ال يكميػػػػػػة ولغيػػػػػػر ال يكميػػػػػػة كػػػػػػالمتاجرات 

و ػػػ  ع ػػػارة عػػػف  مسػػػامية القلػػػواتو ، A)/4، لواػػػة ) ]00[والسػػػرئيات 
ة عػػػػػػػف العمميػػػػػػػات التاويريػػػػػػػة المػػػػػػػ لرة، فجػػػػػػػوات ب يئػػػػػػػة طوالليػػػػػػػة لاتجػػػػػػػ

و ػػػػػ  المسػػػػامية التػػػػ  تتشػػػػكب لتيجػػػػػة  مسػػػػامية الكسػػػػورو ، (B/4لواػػػػة)
الاركات التكتولية او تكوف مواا ة لاركة التوػةع او لتيجػة عمميػات 

وفػػػ   ػػػ   ، ل ػػػار لجػػػة ا علػػػة اسػػػط  عػػػةـ التوافػػػقالتجويػػػة السػػػطاية، فغا
 الاالػػػػة قػػػػة تتسػػػػ  وتكبػػػػر بتػػػػللير المااليػػػػب و اوػػػػة فػػػػ  ااجػػػػار الجيػػػػر
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و ػ  المسػامية التػ  تتشػكب مػف ، المسػامية اللغريػة (.C/4لواة)، ]06[
التو يػػ  لغيػػػر الملػػػتظـ لعمميػػػات اال ا ػػة الم كػػػرة والمتػػػل رة مػػػف العمميػػػات 

و ػػػ  المسػػامية التػػػ   مسػػػامية التك ػػ و ، (D/4لواػػة) ،]00[ التاويريػػة
تتشكب لتيجة عممية اال ا ػة وتكػوف  اشػكاؿ لغيػر ملتظمػة  و ات ااجػاـ 

و ػػػ  المسػػػامات  مسػػػامية مػػػا بػػػيف البمػػػوراتو ، E)/4لواػػػة) ،]09[كبيػػػرة 
الت  تتواجة بيف البمورات وتداػ   ضػمف وػ ور الػةولومايت ووػ ور 

لواػػػة ، ;32]00 [ الاجػػػر الجيػػػر المتعػػػرض الػػػ  عمميػػػة اعػػػاةة التبمػػػور
(4/F)( 8()7، الشكب.) 

 لمعمميات التحويرية والجانبية التغيرات العمودية
يدا  مػف  ػدؿ ةراسػة الشػرائ  الوػ رية لتكويلػات الةراسػة اف تكػويف 

وتشػػكيب المعيلػػات  يتػػللر  عمميػػة الةلمتػػة Tk-6)ال وػػيم ضػػمف بئػػر )
الطافيػػة يرافق ػػا لسػػم قميمػػة مػػف المسػػامية االوليػػة بػػيف وةا ػػب الابي ػػات 
والمسػػػامية اللالويػػػة  للواع ػػػا )الك فيػػػة واللغريػػػة والقلويػػػة والكسػػػور( و ػػػ   
الػػػةالئب جميعػػػا تػػػةؿ عمػػػ  تشػػػكم ا فػػػ  المرااػػػب الم كػػػرة مػػػف العمميػػػات 

( Vadose Environmentاالتاويريػػػػة ضػػػػمف البيئػػػػات الفاةو يػػػػة )
وتللر ا  الميا  الجوية، ولكف يدا  ايضا  دؿ وػ ور التكػويف ةالئػب 
المرااػػػب المتػػػل رة مػػػف العمميػػػات التاويريػػػة كالتشػػػار ةالئػػػب االلضػػػغاو 
الكيميػػػائ  المتملػػػب  اسػػػط  السػػػتايمواليت والػػػ   يملػػػب المرااػػػب المتػػػل رة 

يػة العميقػة جةا مف العمميات التاويرية والمتكولة ضمف البيئات االلطمار 
(Environment Burial)]08[ سػػػبم ترافػػػق ةالئػػػب  لػػػؾ ، ا  لسػػػتلتت

العمميػػػػات التاويريػػػػة الم كػػػػرة والمتػػػػل رة معػػػػار  ػػػػلف وػػػػ ور التكػػػػويف قػػػػة 
تعرضػػػت الػػػ  عمميػػػات تاويريػػػة متػػػل رة ومػػػف لػػػـ تعرضػػػ ا الاقػػػا الػػػ  
عمميػػػات تكتوليػػػة اةت الػػػ  رفع ػػػا قػػػرم السػػػط   ووقوع ػػػا تاػػػت تػػػللير 

ة، ويرجػ  سػبم ال فػاض المسػامية الػ  تػللير عمميػة أعػاةة الميا  الجوفيػ
وال فػػػػػػاض ال ػػػػػػوا   التبمػػػػػػور التػػػػػػ  سػػػػػػاعةت عمػػػػػػ  لغمػػػػػػق المسػػػػػػامات

 سبم تللير الفوالػق فػ  اقػب تكريػت، كمػا لداػ   البتروفي يائية لمتكويف
شيوع تراكيم الستايمواليت والةلمتة العاليػة والتػ  تعتبػر اةلػة ملاليػة عمػ  

 ضية وتكويف الفوالق.عمميات الاركة االر 
( يداػ  تكولػه ضػمف البيئػات Ba-5بيلما تكويف ال ويم ضمف بئر )

( بةاللػػػػػػة وجػػػػػػوة Phreatic Environmentالتاويريػػػػػػة الفرياتيػػػػػػة )
المسامية القالبية الت  تتشكب ف      البيئة م  وجػوة لػةالئب االلضػغاو 
الفي يػػػػػائ   و االتوػػػػػاؿ المماسػػػػػ  بػػػػػيف الابي ػػػػػات مػػػػػ   عػػػػػض معيلػػػػػات 
الةولومايت المتدمسة والت  تشير ال  تشكم ا ضػمف المرااػب التاويريػة 

ب البيئػػػػة الفاةو يػػػػة بلسػػػػ ة كبيػػػػرة ضػػػػمف ئػػػػالمتوسػػػػطة ولتيجػػػػة لوجػػػػوة ةال
التكػػػػويف كالمسػػػػامية اللغريػػػػة والك فيػػػػة والقلويػػػػة لسػػػػتلتت مػػػػف  لػػػػؾ  ػػػػلف 
وػػ ور التكػػويف ايضػػا قػػة تعرضػػت الػػ  عمميػػات تكتوليػػة سػػاعةت عمػػ  

 ل  السط  وتللر ا  الميا  الجوية.رف  و ور ا ا
( يدا  اف ج ئػه السػفم  يتكػوف Tk-6بيلما تكويف التلومة ضمف بئر )

ف  لفت ظػروؼ العمميػات التاويريػة لتكػويف ال وػيم والتػ  تشػير الػ  
البيئػػػة التاويريػػػة الفاةو يػػػة المتكولػػػة ضػػػمف المرااػػػب التاويريػػػة الم كػػػرة 

يػػػػػة ولكػػػػػف ايضػػػػػا توجػػػػػة شػػػػػػوا ة لظػػػػػرا لتواجػػػػػة المسػػػػػامية اللغريػػػػػة والقلو 
( اضػػػػافة لتواجػػػػة Sutureلدلضػػػػغاو الفي يػػػػائ  العػػػػال  جػػػػةا مػػػػف لػػػػوع )

اسػػػط  السػػػتايمواليت و ػػػ   الػػػةالئب تشػػػير الػػػ  عمميػػػات تاويريػػػة متػػػل رة 
جةا ضػمف البيئػات الفرياتيػة العميقػة ولسػتلتت اف وػ ور اسػفب التكػويف 

 ور ا الػ  قة تعرضت ايضا ال  عمميات تكتولية ساعةت عم  رفػ  وػ
السط  ووقوع ا تات تللير الميػا  الجوفيػة ، بيلمػا وسػ  واعمػ  التكػويف 
يمكػػف اسػػتلتاج بيئتػػه و ملػػه التاػػوير  مػػف  ػػدؿ ةالئػػب اال ا ػػة وتشػػكيب 
المسػػػامية القالبيػػػة  وةالئػػػب االلضػػػغاو الفي يػػػائ   و االتوػػػاؿ المماسػػػ  

لػةرو   ةا ػب بيف الابي ات وتواجة اللواع السملت كالابيب  والبمػوك  وا
الابي ػػات والتػػ  تشػػكب مػػا يسػػم   السػػملت القػػالب  مػػ  تواجػػة لمعيلػػات 
الػػػةولومايت الطافيػػػة و ػػػ   الػػػػةالئب التػػػ  اشػػػير ل ػػػػا تػػػةؿ عمػػػ  تعػػػػرض 
الوػػػػػ ور الػػػػػ  عمميػػػػػات تاويريػػػػػة متوسػػػػػطة ضػػػػػمف البيئػػػػػة التاويريػػػػػة 

 الفرياتية.
( فػيدا  اف ج ئػه االسػفب يتكػوف Ba-5اما تكويف التلومة ضػمف بئػر )

ف  البيئات التاويرية الفرياتية بةاللة التشػار المسػامية القالبيػة مػ  وجػوة 
لشػػػوا ة االلضػػػغاو الفي يػػػائ   و االتوػػػاؿ المماسػػػ  بػػػيف الابي ػػػات ا  
تكول ا ضمف المرااب المتوسػطة مػف العمميػات التاويريػة ولتيجػة لوجػوة 

 ػػدؿ وػػ ور التكػػويف اضػػافة الػػ   المسػػامية اللغريػػة ومسػػامية الكسػػور
التشػػار معيلػػات الػػةولومايت الطافيػػة مػػػ  تواجػػة لعمميػػة المكرتػػة لسػػػتلتت 
 ػػلف وػػ ور التكػػويف قػػة تعرضػػت الػػ  عمميػػات تكتوليػػة اةت الػػ  رفع ػػا 
ال  السط  وتللر ا  الميا  الجوية ، بيلما وس  التكويف يةؿ عمػ  تكولػه 

ة بةاللػػػػػة التشػػػػار المسػػػػػامية ضػػػػمف البيئػػػػػات التاويريػػػػة الجويػػػػػة الفاةو يػػػػ
الك فيػػػة واللغريػػػة والمسػػػامية االوليػػػة بػػػيف وةا ػػػب الابي ػػػات اضػػػافة الػػػ  
معيلػػات الػػةولومايت الطافيػػة وااللضػػغاو الفي يػػائ   و االتوػػاؿ اللقطػػ  
بػػػيف الابي ػػػات ا  ال ػػػا متكولػػػة ضػػػمف المرااػػػب الم كػػػرة مػػػف العمميػػػات 

ب الػ  تكولػه ضػمف البيئػات التاويرية ، بيلما اعم  التكويف فتشير الةالئ
( Marine Phreatic Environmentالتاويريػػة ال اريػػة الفرياتيػػة )

بةاللػػػػػة التشػػػػػار المسػػػػػامية القالبيػػػػػة وااللضػػػػػغاو الفي يػػػػػائ   و االتوػػػػػاؿ 
المماس  بيف الابي ات والت  تةؿ ال  عمميات تاويريػة متوسػطة وايضػا 

بتواجػػة ا ضػػمف  ]00[تواجػػة ظػػا رة التعكػػر الايػػات  والتػػ  اشػػار الي ػػا 
 ػػػ   البيئػػػة اضػػػافة لتواجػػػة المسػػػامية الك فيػػػة واللغريػػػة والتػػػ  تػػػةؿ الػػػ  

الػػػ  تشػػػكم ا ضػػػمف اعمػػػاؽ  ]00[عمميػػػات تاويريػػػة م كػػػرة، ايػػػث بػػػيف 
 مائية م تمفة. 

( فػػلف ج ئػػه االسػػفب يتكػػوف فػػ  Tk-6امػػا تكػػويف السػػعة  ضػػمف بئػػر )
وػػػيم التػػػ  تعرضػػت ل ػػػا وػػػ ور تكػػػويف ال  التاويريػػػة لفػػت الظػػػروؼ

والجػػ ئ االسػػفب مػػف تكػػويف التلومػػة ضػػمف لفػػت البئػػر والتػػ  تشػػير الػػ  
بيئػػػػػات تاويريػػػػػة عميقػػػػػة جػػػػػةا ا  تكول ػػػػػا ضػػػػػمف العمميػػػػػات التاويريػػػػػة 
المتل رة  و لؾ بةاللة االلضغاو الكيميائ  وتشػكيب اسػط  السػتايمواليت 

( اضػػػافة Sutureوكػػػ لؾ االلضػػػغاو الفي يػػػائ  المتػػػل ر جػػػةا مػػػف لػػػوع )
( والػ   يملػب المرااػب المتػل رة Sutureالةولومايت الػةر   )ال  تواجة 

مػػف العمميػػات التاويريػػة ولكػػف  ػػ   الوػػ ور قػػة تعرضػػت الػػ  عمميػػات 
تكتوليػػػة سػػػاعةت عمػػػ  رفع ػػػا الػػػ  السػػػط  ووقوع ػػػا تاػػػت تػػػللير الميػػػا  
الجوية و التال  تشكيب المسامية الك فية  واللغرية ، بيلمػا وسػ  التكػويف 

البيئػػػػػات التاويريػػػػػة الفاةو يػػػػػة ضػػػػػمف العمميػػػػػات  يداػػػػػ  تشػػػػػكمه ضػػػػػمف
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التاويريػػػػػػة الم كػػػػػػرة  بةاللػػػػػػة المسػػػػػػامية اللغريػػػػػػة والك فيػػػػػػة اضػػػػػػافة الػػػػػػ  
المسامية االولية بيف وةا ب الابي ات وعةـ وجوة شػوا ة االلضػغاو مػ  
التشػػػار لمعيلػػػات الػػػةولومايت الطافيػػػة والتػػػ  تملػػػب المرااػػػب الم كػػػرة مػػػف 

عمػػػػو  مػػػف التكػػػػويف تشػػػير الػػػػةالئب الػػػ  تكولػػػػه الةلمتػػػة ، بيلمػػػػا الجػػػ ئ ال
ضػػػمف البيئػػػات التاويريػػػة الفرياتيػػػة لظػػػرا لكلػػػرة تواجػػػة المسػػػامية القالبيػػػة 
اضػػػافة الػػػ  ةالئػػػػب االلضػػػغاو الفي يػػػائ   و االتوػػػػاؿ المماسػػػ  ايػػػػث 
تملب المرااب المتوسطة مػف العمميػات التاويريػة اضػافة لتواجػة معيلػات 

 الةولومايت الطافية والم قعة.
( فػلف ج ئػه االسػفب يتكػوف فػ  Ba-5بيلما تكويف السعة  ضمف بئر ) 

البيئػػػات التاويريػػػة االلطماريػػػة العميقػػػة بةاللػػػة الةلمتػػػة الشػػػةيةة مػػػف لػػػوع 
((Suture  والتػػػػ  تملػػػػب المرااػػػػب الل ائيػػػػة مػػػػف عمميػػػػة الةلمتػػػػة وكػػػػ لؾ

( والػػػ   يشػػػػير Sutureيرافق ػػػا شػػػوا ة االلضػػػغاو الفي يػػػػائ  مػػػف لػػػوع )
المرااػػػػب الل ائيػػػػة مػػػػف عمميػػػػة االلضػػػػغاو، اضػػػػافة لتواجػػػػة  ايضػػػػا الػػػػ 

المسامية القالبية بلس ة عالية مقارلة  المسامية اللغرية ومسػامية الكسػور 
وترافق ا م  تكػويف معػةل  ال ايرايػت والكموكولايػت اللػالوييف والتػ  تشػير 

، امػا المسػامية اللغريػة فػلف ]00[ ال  تكويل ا ف  بيئات تاويريػة عميقػة
الكسػػػور الف الكسػػػور تمػػػرر المااليػػػب تواجػػػة ويل ػػػا يػػػرت   عػػػاةة مػػػ  تك

بلسػػم كبيػػرة، او لتيجػػة لتعػػرض وػػ ور التكػػويف الػػ  عمميػػات تكتوليػػة 

اةت رفع ػػػا الػػػ  االعمػػػ  وتعرضػػػ ا الػػػ  الميػػػا  الجوفيػػػة ضػػػمف البيئػػػات 
الفاةو يػة، بيلمػا الجػ ئ العمػو  مػف التكػويف يداػ  تكولػه ضػمف البيئػػات 

ياتيػػػػة بةاللػػػػة المسػػػػامية القالبيػػػػة وااللضػػػػغاو الفي يػػػػائ   و التاويريػػػػة الفر 
االتوػػػػاؿ المماسػػػػ  بػػػػيف الابي ػػػػات والتػػػػ  تشػػػػير الػػػػ  مرااػػػػب تاويريػػػػة 
متوسػػػػطة اضػػػػافة لتواجػػػػة الػػػػواع السػػػػملت كػػػػالبموك  والػػػػةرو   والابيبػػػػ  
ةا ػػب الابي ػػات والتػػػ  يشػػير تواجػػة ا الػػػ  البيئػػات التاويريػػة الفرياتيػػػة، 

   (.8()7()6االشكاؿ )
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 (1لوحة )
A-   السػػملت الابيبػػ(Granular Cement ) ضػػمف سػػالة الاجػػر

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

 933Xـ    قوة تكبير 
B-   السػػػملت البمػػػوك(Blocky Cement)   ضػػػمف سػػػالة الاجػػػر

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

 933Xـ    قوة تكبير 
C- (   السػػػملت الػػػةروDruzy Cement  ) ضػػػمف سػػػالة الاجػػػر

ـ     0008تكػػويف التلومػػة علػػة العمػػق  (Ba-5، بئػػر )الػػواك الجيػػر  
 933Xقوة تكبير 

D- ( السػملت المتراكػم ضػوئيارSyntaxial Rim Cementضػمف ) 

تكػػػويف التلومػػػة علػػػة  (Ba-5، بئػػػر )المروػػػو سػػػالة الاجػػػر الجيػػػر  
 933Xـ    قوة تكبير  0008العمق 

E- ( عمميػػػػػػػػػػػػػػة التشػػػػػػػػػػػػػػكب الجةيػػػػػػػػػػػػػػةNeomorphism مػػػػػػػػػػػػػػف لػػػػػػػػػػػػػػوع )
(Recrystalline )  بئػػػر ) الػػػواك ضػػػمف سػػػالة الاجػػػر الجيػػػر ،Ba-

 933Xـ    قوة تكبير  0977علة العمق  السعة ( تكويف 5
F- ( عممية التشكب الجةيػةNeomorphism( مػف لػوع )Invertion  )

( تكػػػػػػويف Tk-6، بئػػػػػػر ) المروػػػػػػو ضػػػػػػمف سػػػػػػالة الاجػػػػػػر الجيػػػػػػر  
 933Xـ    قوة تكبير  9877علة العمق  السعة 

 

 (2لوحة)
A-  اللسػػػػيت الػػػػةولومايت  المتملػػػػب  المعيلػػػػات الطافيػػػػة(Floating 

Rhomb Fabric )  بئػػر ) ، الػػواك ضػمف سػػالة الاجػػر الجيػرBa-

 933Xـ    قوة تكبير  0970علة العمق  السعة ( تكويف 5
B- ( لسػػػيت المعيلػػػات المتدمسػػػةContact Rhomb Texture )

تكػويف السػعة   (Tk-6، بئػر )المروػو ضمف سالة الاجر الجير  
 933Xـ    قوة تكبير  9897علة العمق 

C- الم قػػػ  الػػػةولومايت  اللسػػػيت (Spotted Mosaic Texture )
( Tk-6، بئػػػػػػػر ) (Dolostoneةولومايت  )ضػػػػػػمف سػػػػػػالة الاجػػػػػػر الػػػػػػ

 933Xـ    قوة تكبير  9899علة العمق  السعة تكويف 
D- (   اللسػػيت الػػةولومايت  المػػو ائيك  الػػةرSutured Mosaic 

Fabric )ضػػػػػػمف سػػػػػػالة الاجػػػػػػر (  الػػػػػػةولومايتDolostone ) بئػػػػػػر ،
(Ba-5)  933ـ    قوة تكبير  0904تكويف السعة  علة العمقX 

E-  معػػػػػةف(Pyrite )  ضػػػػػمف سػػػػػالة الاجػػػػػر الجيػػػػػر  مالئػػػػػار لمشػػػػػقوؽ
ـ    قػوة  9936تكويف السعة  علة العمػق  (Tk-6، بئر )المروو 

 933Xتكبير 
F- ( معةفGlauconite  )  المروػو ضمف سالة الاجػر الجيػر ،

 933ـ    قوة تكبير  9938تكويف السعة  علة العمق  (Tk-6بئر )
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 (3لوحة)
A- ( معػةفSilica )  بئػػر )الطيلػ ضػمف سػالة الاجػػر الجيػر ،Tk-

 933Xـ    قوة تكبير  9908تكويف التلومة علة العمق  (6
B-  عممية التعكر(  الايػاتBioturbation  ب يئػة الػار  اػ ) ضػمف

تكػػويف السػػعة  علػػة  (Tk-6، بئػػر )المروػػو سػػالة الاجػػر الجيػػر  
 43Xـ    قوة تكبير  9886العمق 

C- (  عمميػػػػػػة التعكػػػػػػر الايػػػػػػاتBioturbation ب يئػػػػػػة لقػػػػػػوم  فعػػػػػػب )
ضػػػػػػػمف سػػػػػػالة الاجػػػػػػػر الجيػػػػػػػر  الةيػػػػػػةاف عمػػػػػػػ  اوػػػػػػةاؼ الر ويػػػػػػػات 

ـ    قػوة  9935السعة  علة العمػق  تكويف (Tk-6، بئر )المروو 
 43Xتكبير 

D- ( عمميػػػػػػة المكرتػػػػػػػة(Micritization   تظ ػػػػػػػر  شػػػػػػكب كمػػػػػػػ  عمػػػػػػػ
تكػويف  (Ba-5، بئر )المروو سالة الاجر الجير   الابي ات ضمف

 933Xـ    قوة تكبير  0008التلومة علة العمق 
E- ( االلضػػػغاو الميكػػػاليكMechanical Compaction يظ ػػػر )

، بئػػر المروػػو ضػػمف سػػالة الاجػػر الجيػػر   مماسػػ  اتوػػاؿ شػػكب 
(Ba-5)  933ـ    قوة تكبير  0909تكويف السعة  علة العمقX 
F- االلضػغاو الكيميػػائ  مػػف لػػوع (Peaks High Amplitude) 

تكػويف السػعة   (Tk-6، بئػر )المروػو ضمف سالة الاجر الجير  
 933Xـ    قوة تكبير  9884علة العمق 

 

 (4لوحة )
A- ( المسػػػامية القالبيػػػةMoldic Porosity ضػػػمف سػػػالة الاجػػػر )

ـ  9683علػة العمػق  السعة تكويف  Tk-6)الجير  المروو ، بئر )
 933X   قوة تكبير 

B- ( مسػػػامية القلػػػواتChannel Porosity ضػػػمف سػػػالة الاجػػػر )
ـ  9896تكويف السعة  علػة العمػق  Tk-6)الجير  المروو ، بئر )

 933X   قوة تكبير 
C- ( مسػػػامية الكسػػػورFracture Porosity ضػػػمف سػػػالة الاجػػػر )

ـ  0008تكػويف التلومػة علػة العمػق  Ba-5)الجير  المروػو ، بئػر )
 933X   قوة تكبير 

D- ( المسػػػامية اللغريػػػةVuggy Porosity ضػػػمف سػػػالة الاجػػػر )
ـ     9753  علػة العمػق تكويف السػعة Tk-6)الجير  الطيل ، بئر )

 43Xقوة تكبير 
E- م(  سػػػػامية التك ػػػػCaven Porosity ضػػػػمف سػػػػالة الاجػػػػر )

ـ  9844تكويف السعة  علػة العمػق  Tk-6)الجير  المروو ، بئر )
 933X   قوة تكبير 

F- ( المسامية ما بيف البمػورات(Intercrystalline Porosity  ضػمف
تكػػػػػػويف  Tk-6)( ، بئػػػػػػر )Dolostoneسػػػػػػالة الاجػػػػػػر الػػػػػػةولومايت  )

 933Xـ    قوة تكبير  9808السعة  علة العمق 
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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. 


