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2115/  5/  13يخ قبول انبحث: تار                                  2114/  11/  2تاريخ استالم انبحث:   

 الممخص

 ,QY53) اربعة آبار في حقل قيارة النفطي وهي ضمن رسوبية لتكويني الهارثة والسعديدراسة اجراء  تضمن البحث

QY84, QY82, QY54) الجيري  الحجر الجيري والحجر من. تشير الدراسة الى ان صخور كال التكوينين تتكون

أثرة بالعمميات التحويرية الرئيسية واهمها الدلمتة والتشكل الجديد والسمنتة واالذابة والمكرتة الدولومايتي والدولومايت مت

بأن حدودهما العميا والسفمى متوافقة طباقيًا وتبّين ( لكال التكوينين Contactتم تحديد الحدود الفاصمة )واالنضغاط. 

لكال التكوينين إذ تم تقسيمها ( Microfaciesدقيقة )السحنات الرئيسية ال شخصتالتشابه الصخاري والسحني.  بدليل

البيئة  متدتالترسيبية لكال التكوينين إذ ة تحديد البيئثم بحسب تواجدها ضمن التكوينين. و عمى عدة سحنات ثانوية و 

 ( إلى الميل.Inner –Middle - Outer) بأجزائـه الرف ةبيئبين  الترسيبة
 

  .، البيئة الترسيبيةسحنات ال،  شمالي العراق اليارثة والسعدي الكممات الدالة :
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ABSTRACT 

 
The research included sedimentological study of Hartha and Saadi formations in Qayara 

oil fields: (QY53, QY84, QY82, QY54). The study indicates that the rocks of both 

formations are composed from limestone, dolomitic limestone, and dolomite which are 

effected by diagentic processes such as, dolomization, neomorphism, cementation, 

dissolution, micritization, and compaction. The lower and upper contact between both 

formations are conformable due to the lithological and facies similarity between them. The 

essential and secondary microfacies are designated from both formations. The depositional 

environment of both formations indicate shelf (inner- 

Middle-Outer) to slope environment. 

 

Keywords : Hartha and Saadi Northern Iraq, facies, sedimeutary environment . 

 

  (Introduction) 1. المقدمة 

ضم يية والرسوبية إذ الناحية التكتونمن العصر الطباشيري األعمى ي اليارثة والسعدي من اىم التكاوين في ُيعد تكوين        

 من ناحية العمر والتتابع الطباقي وصولً  أسس طباقيتو وصخاريتو ، والتي تحددتكوينات متشابية في السحنةىذا العصر 

ترسيبية التي تؤدي الى نشوء العديد من البيئات الثانوية ضمن البيئة الو  ،إلى طبيعة حوض الترسيب والتداخالت السحنية

،  (Upper Campanian - Maastrichtian Sequence)اليارثة ترسب ضمن الدورة الترسيبية  ان تكوين .الرئيسية

مترًا في شمال العراق )الرصيف الغير مستقر(  350تنتشر رسوبياتيا في وسط وشمال العراق في سمك يصل إلى أكثر من 
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 Lateترسب ضمن الدورة الترسيبية قد  أما تكوين السعدي .متراً  100اما في )الرصيف المستقر( يصل سمكو إلى أقل من 

Turonian – Early Campanian Sequence) )في جنوب  وينتشر في وسط وجنوب وشمال العراق إذ يبمغ عمق

 . [1]مترًا  300العراق ويكون بسمك 

 (Area Location of Studied)  منطقة الدراسة. 2

موضح  كما، من مدينة الموصل عمى الجانب الغربي لنير دجمة كم إلى الجنوب الغربي 50حقل القيارة حوالي يقع       

 (1) شكلالفي 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 [2]( Google Earthخارطة ومرئية فضائية لموقع اآلبار في حقل قيارة ) :(1شكل )
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 ((Previous Studies لدراسات السابقة ا. 3

خشن التحبب متدلمت موضعيًا ويحتوي عمى دمالق  وصف تكوين اليارثة بأنو يتألف من حجر جيري فتاتي عضوي،     

. ودرس التكوين في مناطق وسط العراق وشمالو، واستنتج بأن بيئة ترسيب تكوين اليارثة تتداخل [3]في أجزائو السفمى

 تجتاستن. [4]وتتدرج من بيئة الرف الخارجي العميق الى البيئة الضحمة، فالبيئة الالغونية، واخيرًا بيئة مسطحات المد

لتكوين شيرانش واليارثة بأن تكوين اليارثة يتميز بمسامية عالية بسبب وجود الدولومايت وقمة وجود الطيان فيو مع  دراسة

 .[5] زيادة نسبة الفراغات المتكونة في ذلك

 : [6] قس م تكوين السعدي عمى جزئين

 لحياتية والتي تقل في األعمى.الحجر الجيري الطباشيري الصمصالي متدلمت جزئيًا غني بالمكونات ا .1

 الحجر الصمصالي ذو لون رمادي مخْضر يضم معينات الدولومايت يتداخل معو السجيل في األسفل. .2

التكوين من ناحية السحنات الصخرية والحياتية، واشارت الدراسة الى ان انتشار الفورامنيفرا الطافية ضمن تكوين  درس

 .[7] اتيةنطقة حيالسعدي وقسماه إلى ثالث أ

  Aim of Study)) بحثف الهد. 4

إجراء دراسة رسوبية لتحديد طبيعة الصخور المدروسة والعمميات التحويرية وتشخيص السحنات  إلى لبحثيدف اي     

  سعدي في حقل القيارة شمال العراق.اليارثة وال لتكوين ي الرئيسية والثانوية

 (Methods of Study)  5. طرائق البحث 

د الشرائح المدروسة دراسة الشرائح الصخرية والوصف البتروغرافي إذ بمغ عدمن خالل  دراسة رسوبية بحثال تضمن     

( HDCE-90D( المزود بكاميرا لمتصوير)Cyber Scientific Incتيا بواسطة المجير المستقطب )تم دراسشريحة  451

، موضحة كما في بيةيترسالى تحديد البيئة الت عمييا وصوًل التحويرية التي أثر  السحنات الصخرية والعممياتعمى لمتعرف 

 يز بين الدولومايت والكالسايت.ي( لمتمAlizern redsمادة الليزرين األحمر ). وقد تم صبغ بعض الشرائح ب (1جدول )ال
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 المدروسة من البار المختارةوين اكاذج في التيمثل عدد النم :(1جدول )

 عدد النماذج الصخرية السمك بالمتر أسم التكوين رقم البئر

QY 53 
 77 89.5 الهارثة

 12 9.5 السعدي

QY 54 
 187 89 الهارثة

 16 25.3 السعدي

QY 82 61 137 الهارثة 

QY 84 
 91 107.5 الهارثة

 14 27.5 السعدي

الصفات الصخرية مثل ، مع وصف  المدروسة من البار العائدة لمتكاوينوصف المباب الصخري الى  باإلضافة     

 عن الشواىد النفطية.  فضالً  (قالبيةالفجوات وال)مثل والمسامية الصالبة والمون 

  Results and Discussion))  النتائج والمناقشة. 6

                                           الوصف الصخاري

لشرائح الصخرية الدقيقة التي تم فحصيا تحت المجير عمى ا بالعتمادليارثة والسعدي تم وصف صخارية تكاوين ا     

ين من طبقات الحجر الجيري،  التكوينين. تتألف مقاطع التكاو ( لكال(QY53, QY84, QY82, QY54المستقطب لالبار 

 والحجر الجيري المتدلمت والدولومايت. 

 (QY53)بئر قيارة  -

( مترًا، إذ يبمغ 100( مترًا، بسمك كمي )750-850العمقين ) ينحصر تكوين ي اليارثة والسعدي في ىذا البئر بين     

( مترًا، ومن ضمنيا طبقات مفقودة في تكوين 10مترًا بينما يبمغ سمك تكوين السعدي حوالي ) 90سمك تكوين اليارثة 

البني الفاتح في يتألف تكوين اليارثة من طبقات الحجر الجيري ذو المون لعدم توفر الشرائح الصخرية فييا. اليارثة فقط 

مت ذات سمك قميل في الجزء تواجد طبقات الحجر الجيري المتدلتكذلك  ،ذو المون الغامق في الجزء الوسطيو الجزء العموي 
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يتألف تكوين السعدي من طبقات الحجر  في الجزء السفل من التكوين.وتتواجد طبقات الدولومايت بسمك قميل  ،الوسطي

 (2الشكل )وسطي، كما في الجزء الفي والحجر الجيري المتدلمت منو  سفميوال الجزء العمويفي الجيري 

 SP Textularia, SP Peneroplid, SP Miliolids, SP Globigerinides أىم المتحجرات في التكوينين:

   QY84بئر قيارة  -

( مترًا. يبمغ 135السمك الكمي ) ( مترًا ويبمغ840-705ينحصر تكوين ي اليارثة والسعدي في ىذا البئر بين العمقين )     

( مترًا، ومن ضمنيا طبقات مفقودة في تكوين اليارثة فقط لعدم 28( مترًا، بينما يبمغ سمك السعدي ىو )107سمك اليارثة )

 توفر الشرائح الصخرية فييا.

    .لحجر الجيري المتدلمتا يتبعو العمى في الجزء  يتألف تكوين اليارثة من الحجر الجيري ذو المون البني الفاتح     

يتألف تكوين السعدي من  .منووالجزء السفل الوسطي لجزء ذو المون الغامق في االحجر الجيري من التكوين  يتكونكذلك 

لذي تتدرج ىذه الطبقات مع طبقات من الحجر الجيري المتدلمت او  ،في الجزء العمى والوسطي طبقات الحجر الجيري

 (3الشكل )، كما في لتكوينيتواجد في وسط وأسفل ا

 SP lidpPenero, SP Miliolids, SP Hetrohelix, SP Globigerinides أىم المتحجرات في التكوينين: 

   QY82بئر قيارة  -

( مترًا ولم يخترق البئر تكوين 137( مترًا بسمك كمي )865-728ينحصر تكوين اليارثة في ىذا البئر بين العمقين )     

لعدم توفر الشرائح الصخرية ، ومن ضمنيا طبقات مفقودة في تكوين اليارثة صل الى العمق المتواجد فيوالسعدي ولم ي

الحجر الجيري ون ما تك  بينالوسطى. و  جر الجيري ذو المون البني الفاتح في الجزاء العميايتألف تكوين اليارثة من الح فييا.

الشكل ، كما في جزاء الوسطى والسفمى من التكوينالبايرايت  في األنسبة قميمة من قطع معدن الدولومايت مع و  المتدلمت

(4)  

 SP  Textularia ,SP Peneroplid ,SP Miliolids أىم المتحجرات في تكوين اليارثة: 

 QY54بئر قيارة  -

( مترًا إذ يبمغ 114( مترًا بــسمك كمي )881 – 767نحصر تكوين ي )اليارثة والسعدي( في ىذا البئر بين العمقين )ي     

مترًا. ومن ضمنيا طبقات مفقودة في تكوين اليارثة فقط  25( مترًا ويبمغ سمك تكوين السعدي 89سمك تكوين اليارثة )
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الجيري ذو المون الغامق المتدرج الى المون  يتالف تكوين اليارثة من تتابعات الحجر لعدم توفر الشرائح الصخرية فييا.

 .تكوينالالجزء السفمي من  الدولومايت في مع تواجد مع طبقات الحجر الجيري المتدلمت درجةالبني في الجزء العموي مت

السفمي و حجر جيري متدلمت في الجزء العموي من من طبقة الحجر الجيري و  منيا يتألف تكوين السعدي في الجزء العموي

 (5الشكل )، كما في في الجزء الوسطيالدولومايت  من طبقة مع تواجد

 SP Peneroplid, SP Globigerinides  لمتحجرات في التكوينين:أىم ا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  QY53يوضح التتابع الصخاري لبئر قيارة   :(2شكل )
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   QY84يوضح التتابع الصخاري لبئر قيارة  :(3كل )ش

 

 

 

 

 

 

 

 

 QY82يوضح التتابع الصخاري لبئر قيارة   :(4شكل )    
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   QY54 يوضح التتابع الصخاري لبئر قيارة :(5)شكل 

  (Petrographic Study)الدراسة البتروغرافية  

-Non( والحبيبات غير الييكمية )Skeletal Grainsتشمل الحبيبات الييكمية )والتي مكونات الحجر الجيري  درست     

Skeletal Grains( واألرضية ،)Matrix( والمادة الرابطة ،)Cement.) المتحجرات  بوجود الحبيبات الييكمية أذ تمثمت

يتميز تكوين ي اليارثة والسعدي باحتوائيا عمى وفرة من الحبيبات الييكمية والتي ، إذ Bioclastوحطاميا   Fossilالييكمية 

 Rudistوالرودست  ، Ostracoda، الستراكودا Echinodermata، وشوكيات الجمد Foramaniferaتضم المنخريات 

التي ظيرت في الدراسة الييكمية بالدمالق والسرئيات  الحبيبات غير تتمثمبينما  .  Bioclastلفتات العضوي ضاًل عن اف

  .الحالية
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   Processes) (Digenesisالعمميات التحويرية  

ب وتؤدي الى تغيير ية والحياتية التي تطرأ عمى الرواسالفيزيائية والكيميائارة عن مجموعة من العمميات وىي عب     

  [9]ىناك نوعان من العمميات التحويرية التي تؤثر عمى الصخور الجيرية.  [8]ة تصخرىا نسيجيا من وقت ترسيبيا ولغاي

 وتشمل :  Processes  Digenetic  Constructive العمميات التحويرية البنائية -أ

  Isocheimal العمميات التحويرية المتماثمة كيميائياً . 1

 :ىي ويناىذه العمميات في صخور التكمن في تركيب الرواسب و  اً يالتي ل ينجم عنيا تغيرًا كيميائ ىي العمميات      

إذ انيا عممية ممئ المسامات الولية والفراغات بين الدقائق او الحبيبات والفجوات الناتجة عن  ،(Cementationالسمنتة )

 فيتظير في الجزاء العميا في تكويني اليارثة والسعدي  .(B-1لوحة )يميائيًا بسمنت مترسب كالذابة بواسطة المحاليل 

المميزة  أن النواع .ء التكاوينع اجزافتظير السمنتة في جمي QY82و  QY84أما البئرين  QY54و   QY53البئرين 

، السمنت النيايدرايتيو لدروزي، السمنت او ، السمنت البموكيو ، السمنت الحبيبي: ىي رثة والسعديفي تكوين ي اليا لمسمنتة

اذ تختفي البمورة  المتعددةتحول المعدن الصمي الى احد اشكالو فيو  Neomorphism)التشكل الجديد )عممية أما 

 QY53 يظير في الجزاء السفمى في كال التكوينين من بئرإذ  .(A -1لوحة ) . [10] الصمية وتحل محميا بمورة جديدة

ثة والجزء العمى من السعدي في بئر والجزء السفل من تكوين اليار  QY54بئر  فيي كال التكوينين والجزاء العميا ف

QY84  ويظير في الجزء الوسط والسفل من تكوين اليارثة في بئرQY82 . 

 يًا  ت التحويرية غير المتماثمة كيميائالعمميا. 2

تحدث بفعل  التي (Dolomitizatio  عممية الدلمتة) :تشملرواسب و ي لمتغي ر في التركيب الكيميائالتي ىي العمميات و      

 اعتماداً  (.C-1لوحة ) ،عممية اإلحالل ما بين المياه الغنية بالمغنسيوم والصخور الجيرية التي تكون بتماس مع ىذه المياه

 :وكما يمينسجة الدولومايت أل [11] عمى تصنيف

 لتكوين ي اليارثة والسعدي  بارالمقاطع  في جميع ينتشر:  نسيج المعينات الطافية -

   اآلبارالجزاء العميا لتكوين ي اليارثة والسعدي في جميع  ينتشر في نسيج المعينات المتالمسة : -

 بنسبة قميمة اآلبارينتشر في الجزاء العميا لتكوين السعدي في جميع  :النسيج الموزائيكي الدرزي  -
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جميع األبار عدا  في األجزاء السفمى والوسطى لتكوين ي اليارثة والسعدي في  ينتشر دقيق :لنسيج الموزائيكي الدرزي الا -

 .لم يظير ىذا النسيج فيو إذ QY54بئر قيارة 

  .بنسبة قميمة جدًا لتكوين ي اليارثة والسعدي في جميع األبار وفي أعماق مختمفة ينتشر :النسيج الموزائيكي المنخمي  -

يي عممية أحالل السميكا محل المعادن الخرى، وتحدث بشكل انتقائي او تترسب بشكل مواد ف Silicification السمكتةأما 

. وتظير في الجزء العموي من تكوين اليارثة [12]الصخرة  سمنتية وقد يكون الحالل جزئي او بشكل كامل لجميع مكونات

 لجميع البار.

 Destructive Digenetic Processes العمميات التحويرية الهدمية -ب

 (Compaction) االنضغاط عممياتائي، وتشمل يىي عبارة عن عمميات تحدث تغي ر في التركيب المعدني والكيم     

بعد ازالة  حجم الترسبات ونقصان في مساميتياؤدي الى تقمص في تية ينشأ نتيجة لثقل الغطاء الرسوبي و وىو عممية فيزيائ

 .[13]بات مع بعضيا البعض بفعل القوى العمودية المسمطة عمى الرواسب بتأثير عممية الدفن المياه البينية وتقارب الحبي

والجزاء السفمى لميارثة والعميا لمسعدي في  QY53ر ئين في البنإذ تم مالحظة النضغاط في الجزاء الوسطى لكال التكوي

 فال يظير فيو عممية النضغاط. QY82البئر أما  QY84في البئر لكال التكوينين  وفي الجزاء العميا QY54 بئر

تتضمن عممية المكرتة إزالة الغالف الخارجي لمحبيبات الييكمية بفعل الحياء الدقيقة  (Micritization) المكرتةأما      

تم مالحظة عممية . (D-1لوحة ) ،[14]( Micritic Envelopeويحل محميا ترسبات مكرايتية عمى شكل غالف مكرايتي )

وفي الجزاء السفمى من تكوين اليارثة فقط في بئر  QY53في الجزاء السفمى من تكوين السعدي فقط في بئر  لمكرتةا

QY84  والجزاء العميا من تكوين اليارثة فقط لمبئرينQY82   وQY54. 

الكاربوناتية او تزيميا  تجزء من المحتويا إزالةتؤدي الى فأنيا ( Chemical Dissolution) االذابة الكيميائيةأما      

، ودرجة تشبع المياه البينية بكاربونات الكالسيوم فضاًل عن العمق ذابة عمى معدنية الجزاء المذابة، وتعتمد عممية التماماً 

 .وتم مالحظتيا في جميع مقاطع ابار الدراسة لكال التكوينين. (E-1لوحة ) ،[15]

 نواعألتم تشخيص ا .[16]الفراغات الموجودة في الصخرة الى الحجم الكمي  ت عرف بأنيا نسبة حجم  Porosityالمسامية 

 .المقاطع المدروسةالمسامية في  التالية من

 جميع مقاطع ابار الدراسة لكال التكوينين.شخصت في  :Porosity Vuggyمسامية الفجوات   
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والجزاء العميا  QY53 في البئر تكوينينشخصت في الجزاء السفمى لكال ال :Channel Porosityمسامية القنوات  

لتكوين  والجزاء الوسطى QY82لتكوين اليارثة فقط في بئر  ، والجزاء السفمى QY84لتكوين اليارثة فقط في بئر 

 .QY54في بئر  اليارثة فقط

الجزاء و  QY53 شخصت في الجزاء السفمى لكال التكوينين في البئر : Shrinkage Porosity مسامية الشقوق 

لتكوين اليارثة  والجزاء العميا QY84بئر فيلكال التكوينين ، والجزاء العميا  QY54السفمى لتكوين السعدي فقط في بئر 

 .QY82فقط في بئر 

في  لتكوين اليارثة والجزاء العميا لتكوين السعدي شخصت في الجزاء السفمى:   Moldic Porosityالمسامية القالبية  

لتكوين اليارثة فقط في بئر  عميا، والجزاء ال QY84في بئر لكال التكوينين والجزاء العميا ،  QY54و QY53 ين البئر 

QY82 . 

أما بقية  QY54 شخصت في الجزاء العميا لكال التكوينين في البئر  Interpartical Porosityالمسامية بين الحبيبات  

 ية.المسام ا النوع منالبار فال تظير فييا ىذ

اما  QY54و QY53 ينبئر ملعميا فقط لتكوين اليارثة شخصت في الجزاء ال  Fracture porosityمسامية الكسور  

 فال تظير فييا ىذا النوع من المسامية. QY84و QY82البئرين 

والجزاء العميا  QY53 فقط من بئر شخصت في الجزاء السفمى لتكوين اليارثة Cavern Porosityمسامية التكيف   

 . QY82في بئر  لتكوين السعدي فقط في ، والجزاء العميا QY84و QY54 ين في البئر  يارثة فقطلتكوين ال

 Microfacies and Sedimentary Environmentالسحنات الدقيقة والبيئات الترسيبية  -

( التي يمـكن وصفيا وتصنيفيا Paleontological( والحيائية )Sedimentologicalمجموع البيانات الرسوبية ) ىي     

الصخور الرسوبية عمى أساس المون، والتطب ق، والتركيب، والنسيج، ونوعية  صنفإذ تمــن الشرائح الرقيقة والمصقولة، 

  .[17] [18] المتحجرات، والتراكيب الرسوبية 

 السحنات التالية: وتبي َن من خالل الفحص المجيري بأن تكوين ي اليارثة والسعدي تتكون من
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 السحنات الدقيقة لتكوين السعدي -

%( وتحتوي عمى المكونات الييكمية 90أكثر من ) بنسبةتتألف من المكرايت : سحنة الحجر الجيري الطيني الرئيسية 

 الى: قسمتو %( ، 10التي ل تزيد نسبتيا عمى )

،  بسبب QY82في جميع البار عدا بئر  : شخصت سحنة الحجر الجيري الطيني الخالية من المتحجرات الثانوية 

ىذه  طابقمتر. تت 40عدم اختراق البئر لتكوين السعدي ضمن الجزاء السفمى من التكوين وبسمك يصل الى حوالي 

  .(FZ-8,9( والمترسبة ضمن النطاق السحني )SMF-23السحنة مع السحنة القياسية )

شخصت في الجزء العموي من تكوين السعدي في :  وبيجيرينيد الثانويةالحاوية لمكمسحنة الحجر الجيري الطيني  -

متر. وتتطابق ىذه  4بسمك قميل ل يتجاوز  السحنة وتكون Globiginiredفقط إذ تم تشخيص متحجر  QY84بئر

ببيئة ( والتي تتمثل بالحافة العميقة FZ-1,3( والمترسبة ضمن النطاق السحني )SMF-3السحنة مع السحنة القياسية )

 ( ضمن الرصيف المفتوح.Deep Shelf Marginالرف )

وتم  % 50-10الييكمية تتراوح حوالي من  تتميز ىذه السحنة بأن نسبة المكونات : سحنة الحجر الواكي الرئيسية 

 تم تشخيص سحنة ثانوية واحدة وىي:فقط. و  QY53في البئر تشخيصيا 

في حقل  QY53شخصت ىذه السحنة في الجزء العموي من بئر :  الثانوية سحنة الحجر الواكي الحاممة لمكموبيجيرينيد -

-SMF. وتتطابق ىذه السحنة مع السحنة القياسية ) عن وجود الستراكودا والدمالقمتر. فضالً  2قيارة بـسمك ل يتجاوز 

 (  FZ-8( والمترسبة ضمن النطاق السحني )19

      السحنات الدقيقة لتكوين الهارثة -

تتكون من أرضية ذات نسيج مكراتي متجانس تحتوي عمى القميل من الحبيبات  :الحجر الجيري الطيني الرئيسية نةسح -

 .متر  45-2%(. تظير في جميع مقاطع البار ويتراوح سمكيا من 10الييكمية )أقل من 

ر الدراسة في الجزاء تظير في جميع مقاطع ابا : سحنة الحجر الجيري الطيني الخالية من المتحجرات الثانوية -

-FZ( المترسبة ضمن النطاق السحني )SMF-23وتكون مشابية لمسحنة القياسية ) الوسطى والسفمى من تكوين اليارثة.

8). 
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تظير في الجزاء العميا من تكوين اليارثة في البار :  سحنة الحجر الجيري الطيني الحاممة لممتحجرات الثانوية -

QY54، QY84   ات السحنة من المكرايت مع احتوائيا عمى نسبة قميمة من المتحجرات الطافية والمتحجر وتتألف ىذه

 ضمن النطاق السحني( والمترسبة SMF-19ىذه السحنة مع السحنة القياسية ) طابقوتت .%(10القاعية التي ل تتجاوز )

(FZ-8( والتي تمثل بيئة الخمجان والبرك المائية المحصورة )Very Restricted Bays & Ponds في الرف )

 .(Restricted platformالمحصور )

تتواجد في الجزاء العميا من مقاطع البار لتكوين اليارثة ، وتميزت بمحتواىا :  الحجر الجيري الواكي الرئيسية سحنة -

 .[19]%(  40-10ة تترواح من )من الحبيبات الييكمية وغير الييكمية بنسب

شخصت في الجزاء العميا والوسطى في جميع : (كي الحاممة لمفورامنيفرا الطافية والقاعيةسحنة الحجر الجيري الوا) -

 متر( كحد اقصى.20-1مقاطع البار من تكوين اليارثة وتكون بسمك متفاوت ما بين )

بار الدراسة ُشخصت في الجزاء العميا والوسطى في جميع ا:  سحنة الحجر الجيري الواكي الحاممة لمفورامنيفرا القاعية -

 عمى المتحجرات اآلتية : متر. تتميز باحتوائيا 20ك ل يتجاوز وبسم

  SP Peneroplis ،SP  Miliolids ،SPTextularids  ، SP Hetrohelix لوحة( 1كما واضح في-D.)  تتطابق

مفتوحة الدوران والتي تمثل بيئة لغونية  (FZ-7) ( ضمن النطاق السحني SMF-9ىذه السحنة مع السحنة القياسية )

Shelf Lagoon with Open Circulation    .ضمن الرصيف المفتوح   

 QY53شخصت في الجزاء العميا من البئر :  سحنة الحجر الجيري الواكي الحاممة لمفورامنيفرا الطافية الثانوية -

تتطابق ىذه السحنة مع (.  E-1( )لوحةGlobigerinidesعمى )ىذه السحنة متر، وتحتوي  2وبسمك قميل يصل الى 

 Margin Deep(، والتي تمثل بيئة الحوض العميق )FZ-3,1,7( ضمن النطاق السحني )SMF-3السحنة القياسية )

Shelf.ضمن الرصيف المفتوح ) 

شخصت في الجزاء السفمى من ابار حقل قيارة من :  سحنة الحجر الجيري الواكي الحاممة لمفتات العضوي الثانوية -

-SMFمع السحنة القياسية ) تتطابقو  (F-1 متر )لوحة 2بسمك ل يتجاوز  QY84و QY53يارثة في البار تكوين ال

 Shelf Lagoon with Open( والتي تمثل بيئة لكونية مفتوحة الدوران )FZ-82( المترسبة ضمن النطاق السحني )8

Circulation.ضمن بيئة الرف ) 
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إذ تترواح نسبة الحبيبات الييكمية  QY84و QY82شخصت في اآلبار :  ة الحجر الجيري المرصوص الرئيسيةسحن -

 نويتان ضمن ىذه السحنة الرئيسية.شخصت سحنتان ثا .% 90-50وغير الييكمية بين 

شخصت في الجزاء العميا من تكوين اليارثة في البار :  سحنة الحجر الجيري المرصوص الحاممة لمفورامنيفرا الثانوية -

QY82 وQY84  متر كـحد اقصى. إن من أىم المتحجرات التي ُشخصت والمتمثمة بالفورامنيفرا  10وبسمك ل يتجاوز

 SP , HetrohlixSP , PeneroplidSP , Miliolid SP Globigerinidesالقاعية والطافية: 

(. إن أىم العمميات Peloids( والدمالق الكبيرة )Intraclasts( والفتاتيات الداخمية )Ostracodaفضاًل عن الستراكودا )

( المترسبة SMF-18السحنة القياسية ) مع تطابقت إذ (Cementationالتحويرية المؤثرة في ىذه السحنة ىي السمنتة )

 Tidal Barsوالتي تتمثل ببيئة القنوات والحواجز المدية ضمن البحيرات الشاطئية ) (FZ-87ضمن النطاق السحني )

and Channel Langoonضمن ال )( رف المفتوحOpen Platform.) 

 QY82شخصت في الجزء السفمي من ابار حقل قيارة :  سحنة الحجر الجيري المرصوص الحاممة لمدمالق الثانوية -

وىي مطابقة مع السحنة القياسية  متر ، فضاًل عن الستراكودا وشوكيات الجمد والرودست. 6وبسمك ل يتجاوز  QY53و

(SMF-10والمترسبة ضمن ا )( لنطاق السحنيFZ-7 )[20] .( والتي تمثل بيئة الرصيف المفتوحOpen Platform.) 

  Modal Deposition Environment andالبيئات الترسيبية والموديل الرسوبي     -

 ون خالل فترات من النيوض والتعرية والترسيب التي ينتج عنياعبارة عن نظام بيئي رسوبي غير متجانس تك   وىي     

مع محتوى  العديد من السحنات المميزة والدالة عمى تكوين ي اليارثة والسعديرًا سحنيًا لرسوبيات التكاوين، أذ تم تمييز تغي

تواجدت في بعض الحيان مع شوكيات الجمد مما كان دلياًل عمى حدوث من المتحجرات من الفورامنيفرا القاعية التي 

، أما في حالة تواجدىا مع الفورامينفيرا الطافية فأنو يكون داًل عمى (Inner Shelf) الترسيب ضمن بيئة الرف الداخمي

 مستوى سطح البحر فأن الترسيب المميز يكون بتواجد ارتفاع(، ومع Middle Shelfالترسيب ضمن بيئة الرف األوسط )

أما .(Outer Shelf Slopeالميل ) –وفي كمتا التكوينين يكون قد أنتقل الى بيئة الرف الخارجي  فقط. الفورامينفيرا الطافية

الستراكودا التي تم تميزىا ضمن رسوبيات تكويني اليارثة والسعدي فأنيا تدل عمى الترسيب ضمن مدى بيئي يمتد بين بيئة 

 (، ىذا فضاًل عن تواجدىا ضمن البيئات الضحمة ذات الطاقة العاليةOuter Shelf-Slopeالرف الخارجي والميل )

]21[. 
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 [22] لتكىيني الهبرثت والسعدي في حقل قيبرة والمىديل الرسىبي بيئبثال :(6شكم )                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تكىيني الهبرثت والسعدي  QY53يىضح التغير في مستىي سطح البحر لبئر قيبرة  :(7شكم )  
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 الموحة األولى

(، 1مترًا ، نموذج لباب رقم ) 773، عمق QY54ة، بئر قيارة  (: عممية التشكل الجديد، تكوين اليارثA -1لوحة ) -

 .(10Xضوء مستقطب، قوة تكبير )

 10Xمترًا، ضوء مستقطب، قوة تكبير) 814، عمق 54QY(: السمنت البموكي ، تكوين اليارثة، بئر قيارة B -1لوحة ) -

(، 1مترًا ، نموذج لباب رقم ) 811، عمق QY 54(: الدلمتة نوع معينات طافية، تكوين اليارثة، بئر قيارة C-1لوحة ) -

 .(10Xضوء مستقطب، قوة تكبير )

(،  ضوء 1مترًا، نموذج لباب رقم )710، عمق QY 84، تكوين اليارثة، بئر قيارة  (: عممية مكرتةD-1لوحة ) -

 (.10Xمستقطب، قوة تكبير)

(، ضوء مستقطب، قوة 1مترًا، نموذج لباب رقم ) 783، عمق QY 82(: اإلذابة، تكوين اليارثة، بئر قيارة E-1لوحة ) -

 (.10Xتكبير)

(، ضوء 1مترًا، نموذج لباب رقم ) 757، عمق QY53(: مسامية الفجوات، تكوين اليارثة، بئر قيارة  F-1لوحة ) -

 (.10Xمستقطب، قوة تكبير)
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 الموحة الثـانية

المتحجرات الثانوية ويظير فييا إعادة تبمور المكرايت الى  (: سحنة الحجر الجيري الطيني الخالية منA-2الموحة ) -

 .(10Xمترًا، قوة تكبير ) 752-751، العمق QY53(، تكوين اليارثة، بئر Microsparالسبار الدقيق )

(، متعرضة لعممية Globigerinides(: سحنة الحجر الجيري الطيني الحاممة لمفورامنفرا الطافية الثانوية )B-2الموحة ) -

 .(10Xمترًا ، قوة تكبير) 705، عمق 84QY، تكوين اليارثة، بئر قيارة  (Vuggy)الذابة، مكونة مسامية من نوع 

، متعرضة لعممية  )Peneroplid ((: سحنة الحجر الجيري الطيني الحاممة لمفورامنفرا القاعية الثانويةC-2الموحة ) -

 (.10X(، قوة تكبير)1مترًا، نموذج لباب رقم ) 781عمق  ،QY54اليدرتة البسيطة، تكوين اليارثة، بئر قيارة 

، وتبي ن معيا الدمالق، تكوين  Miliolid (: سحنة الحجر الجيري الواكي الحاممة لمفورامنفرا القاعية الثانويةD-2الموحة ) -

 (.10X(، قوة تكبير)1مترًا، نموذج لباب رقم )737، عمق QY84اليارثة، بئر قيارة  

،  Globigerinides (: سحنة الحجر الجيري الواكي الحاممة لمفورامنفرا الطافية الثانوية المتمثمة بالجنسE-2الموحة ) -

 (.4Xمترًا ، قوة تكبير) 753، عمق QY53تكوين اليارثة، بئر قيارة  

، عمق QY84قيارة  (: سحنة الحجر الجيري الواكي الحاممة لمفتات العضوي الثانوية ، تكوين اليارثة، بئر F-2الموحة ) -

 (.10X(، قوة تكبير)2مترًا، نموذج لباب رقم ) 789-790
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 Conclusions))االستنتاجات . 7

( فيظير فيو تكوين QY82( أما بئر )QY53)  ،QY54  ،QY84 يظير تكوين اليارثة والسعدي في جميع األبار -

( لمتكوينين، تبين ان التماس األعمى والسفل لكال التكوينين Contactاليارثة فقط. ومن خالل تعيين الحدود الفاصمة )

 يكون متوافق طباقيًا وذلك لمـتشابو في الصخارية والسحنة.

من خالل الدراسة البتروغرافية لمشرائح الصخرية ، تبي ن أن تكويني اليارثة والسعدي تتكون من صخور جيرية فتاتية  -

 عضوية متدلمتة.

  Dolomitizationوعممية الدلمتة  Compaction اليارثة والسعدي بالعمميات التحويرية مثل النضغاطتأثرت صخور  -

التي كان تأثيرىا كبير عمى الرضية، وتم تمييز العديد من أنسجة الدولومايت )المعينات الطافية، المعينات المتالمسة، 

فقد ظيرت عدة انواع من السمنت وىي  Cementation الموزايك الدرزي، الموزائيك المنخمي(، اما عممية السمنتة

)الحبيبي،البموكي،النيايدرايتي(. في حين يكون تأثير عممية التشكل الجديد فعاًل في الحبيبات أكثر من األرضية، ويكون 

ص. تأثير عممية المكرتة شديد في بعض الحيان عمى المكونات الحياتية وخصوصًا في صخور الحجر الجيري المرصو 

 ونتيجة لمعمميات التحويرية فقد تغير الكثير من المعالم األصمية لصخور التكوينين وخاصة تكوين اليارثة.

يضم تكوين اليارثة ثالث سحنات  دقيقية رسوبية رئيسة. وتم تصنيفيا الى ثمانية سحنات ثانوية. أما تكوين السعدي  -

 فيضم سحنتان رئيسيتان وثالث سحنات ثانوية.

ابقة السحنات الدقيقة الرئيسية ومقارنتيا مع السحنات الدقيقة القياسية لستنتاج البيئة الترسيبية ووجد أن التكوينين تم مط -

 . ( إلى الميلInner –Middle - Outerبيئتيما من بيئة الرف ) تمتد
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