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 الممخص

ضمن حقمي نفط عين زالة وبطمة شمال غرب العراق في اآلبار: عين زالة  تم دراسة تكوين شرانش دراسة رسوبية ومكمنية

 ، وتتألف صخور الدراسة الحالية من الحجر الجيري والحجر الجيري المارلي. 15وبطمة  29وعين زالة  24

الحجر الجيري الطيني  أنها تتكون من سحناتالسحنات الدقيقة لصخور تكوين شرانش  تحديد تضمنت الدراسة الحالية

 وتم تقسيم السحنات الرئيسة إلى سحنات ثانوية وبحسب تواجدها ،الحجر الجيري المرصوصو والحجر الجيري الواكي 

متكوين،  حيث تمثمت باالنطقة السحنية لضمن التكوين ومن ثم تحديد البيئة الترسيبية ووضع الموديل الرسوبي  وانتشارها

واعتمادا عمى   Deep Shelf (Fz-5, Fz-4, Fz-3, Fz-2))) الرف العميق إلى مناطق الممتدة من مناطق المنحدر

 .والمنحدر بصورة عامةهذه الدالئل تم وضع موديل رسوبي والتي تمثل بيئة الرصيف 

                                                                                السحنات الدقيقة، تكوين شرانش، البيئة الترسيبية، شمال غرب العراق. :الكممات الدالة
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ABSTRACT 

This study is reveal the characteristics of Shiranish formation to elucidate the sedimentological 

properties Ain Zalah and Butmah Oil fields northwest in Iraq from wells Az-24, Az-29, But-15. 

The studied rocks are consist of limestone and marly limestone. 

The microfacies are classified into: Lime mudstone, Lime wackstone and Lim packstone. 

These microfacies are divided into several submicrofacies according to their components. The 

depositional environment for the formation is identified which extend from the Shelf-Slop (Fz-

5, Fz-4, Fz-3, Fz-2).  

Keywords: Sedimentary facis, Shiranish formation, Depositional environment, northwest.                                                                                                                                                  
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 ((Introduction  المقدمة. 1

شرانش من التكاوين واسعة األنتشار في جميع انحاء العراق ويكون منكشف عمى السطح شمال العراق وىو يعد تكوين        

 [1]أشار و  ،Late Campanian _ Mastrichtianضمن الدورة الرسوبية  Upper Cretaceousبعمر الكريتاسي األعمى 

ىي عبارة عن مجموعة المظاىر المعدنية والمستحاثية والنسيجية والتحويرية والجيوكيميائية  الجيريةبان السحنات لمصخور 

والبتروفيزيائية،  وان اليدف من إجراء التحميل ألسحني ىو اعطاء تفاصيل عن خصائص الصخور الكاربوناتية ضمن التتابع 

 يرا طبيعة المادة السمنتية.الطباقي المتمثل بأنواع وأشكال المتحجرات وحجم وشكل الحبيبات وأخ

 Location of the Study areaموقع منطقة الدراسة : 

 But-15 اشتممت الدراسة عمى ثالث مقاطع تحت سطحيو موزعو عمى حقمي عين زالة وبطمة متكونة من ثالثة أبار ىي      

 Az-29 و Az-24  ( 3الشكل) تقع منطقة الدراسة ( ضمن نطاق أقدام الجبالfoothill zone ضمن نطاق چمچمال )– 

ألذي يمتاز بطيات محدبة طويمة وضيقة وغير متماثمة  (3الجدول)  Chemchamal – Butmah Subzoneبطمة الثانوي 

 .[2]فسيحة وديانيفصميا عن بعضيا البعض 

 Structural setting of the Studied Area  تركيبة منطقة الدراسة :

 Ain Zalah Field   حقل عين زالة :

طيو محدبة غير ب تركيب تحت سطحي يتمثل كم شمال غرب مدينة الموصل وىو عبارة عن )86(الحقل عمى بعد  يقع     

كم. الجناح  ):.6(كم واكبر عرض لو ىو  )1.;3(غرب يبمغ طول التركيب حوالي –متناظرة ذات غاطسين تمتد باتجاه شرق 

من التركيب حيث يكون الجناح الشمالي أكثر مياًل   االوسطالجزء  بأستثناءالجنوبي لمحقل شديد الميل اكثر من الجناح الشمالي 

 .  [3]والغاطس الغربي ىو أكثر مياًل من نظيره في الشرق
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 Butmah Field    حقل بطمة :

غرب مكونًا قوسًا باتجاه الشمال في المنطقة التي تصل فييا قمة الطية -يتكون الحقل من طيو محدبة تمتد باتجاه شرق      

Crest  بطمة الغربية والشرقية وىي مرتبطة بسرج  ىما أقصى ارتفاع ليا،  وتتكون الطية من قبتينSaddle  الحقل قعيبينيما 

 .[4]كم شمال غرب مدينة الموصل إلى الجنوب الشرقي من حقل عين زالة  63عمى بعد 

 

 

 

 

   

 خارطة منطقة الدراسة :(1الشكل)
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 إحداثيات أبار الدراسة مع حدود وسمك التكوين وعدد الشرائح المدروسة. :(1جدول )

 عدد الشرائح تكوين شرانش (UTM)اإلحداثيات البئر

الحد 

 األعمى

الحد 

 األسفل

 سمك التكوين

24عين زالة   N:4068 905 

E:282 523 

1664 2223 619m 83 

29عين زالة   N:4067 743 

E:286 130 

1517 2225 708m 548 

15بطمة   N:4057 017 

E:290 279 

1166 1743 577m 497 

 

 Aim of study هدف الدراسة:

خالل الدراسات البتروغرافية وتحديد السحنات الدقيقة لتكوين شرانش في البيئة الرسوبية ورسم الموديل الرسوبي من تحديد      

 .منطقة الدراسة

 Previous Studies    الدراسات السابقة

في نطاق الطيات العالية في شمال العراق حيث يقع المقطع النموذجي في قرية  [5]وصف التكوين ألول مرة من قبل     

 ضمنيظير مكشف المقطع النموذجي بشكل مباشر أعمى وأسفل القرية حيث  شيرانش إسالم قرب زاخو في شمال العراق

 .m  ( ( 227 وبسمك يقدر بـ N 37 11 32  E 42 50 30احداثيات 
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شرانش في سنجار شمال غرب العراق وقسم التكوين الى ثالث أجزاء الجزء األسفل متكون من تتابعات تكوين  [6]درس      

(، والجزء الوسطي يمثل تداخالت صخرية من الحجر الجيري 80) mتعاقبات المارل المزرق والحجر الجيري المارلي وبسمك 

ر الجيري والمارل والحجر الجيري الرممي (، أما الجزء العموي يتألف من الحج400) mالكتمي وطبقات من المارل بسمك 

 m (80 .)وبسمك 

من خالل دراسة لسحنات تكوين شرانش في حقل عين زالو شمال العراق بأنيا ترسبت في ظروف بحرية عميقة  [7]استنتج      

 توي عمى اليايدروكاربونات.وىادئة أي إنيا لم تتأثر باألمواج و التيارات البحرية وكذلك بين بان المسامية الثانوية لمتكوين تح

الطباقية الحياتية والسحنات الدقيقة لتكويني شرانش وكوميتان في منطقة السميمانية شمال شرق العراق وشخص  [8]درس     

 فييما أربع سحنات دقيقة وبين بان البيئة الترسيبية لتكوين شرانش ىي بيئة بحرية عميقة .

في منطقة دىوك شمال العراق وقسم تتابعات التكوين طباقًا إلى وحدتين صخريتين، ومن  رسوبية تكوين شرانش  [9]درس   

في  [10]قسم  رايت وأصداف الفورمنيفرا الطافيةخالل التحميل السحني لتتابعات التكوين حدد ثالث سحنات رئيسة غنية بالميك

سحنتين دقيقتين رئيسيتان وسحنتين دقيقتين ثانويتان  دراستو لمتكوين في أبار مختارة من حقل خباز النفطي تكوين شرانش إلى

 الباثيال األعمى.–كما حدد البيئة الترسيبية وىي بيئة الرصيف الخارجي 

 Facies Analysis      التحميل السحني

إلى أربع سحنات رئيسية تم تقسيميا إلى سحنات ثانوية وذلك من   [11]قسمت صخور تكوين شرانش حسب تصنيف     

خالل الدراسة البتروغرافية اعتمادا عمى محتويات الصخور من الحبيبات الييكمية والحبيبات غير الييكمية بالنسبة إلى األرضية 

لعمميات التحويرية وأنواع السحنات وفي التي توضح توزيع الحبيبات الييكمية وغير الييكمية وا( 4( )3( )2الجداول )والموضحة 

 ما يمي وصف ألنواع السحنات التي تم تشخيصيا :
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 Lime Mudstone Microfacies (LM)    سحنة الحجر الجيري الطيني الدقيقة الرئيسة

% حيث تشتمل الحبيبات  31إذ ال تتعدى نسبة الحبيبات حاجز  تحتوي ىذه السحنة عمى نسبة عالية من الميكرايت      

( وتحتوي عمى  Globogerinilloids, Hedbergella, Heterohelixالييكمية عمى أنواع الفورامنيفرا الطافية األجناس )

رات من الكالسايت كما الفتات اإلحيائي وبعض الفورامنيفرا القاعية والكرات الكمسية وبنسب مختمفة ومتذبذبة وتحتوي عمى بمو 

( الشكل 3تحتوي عمى البايرايت وكذلك وجود عممية الدلمتة الجزئية والمتمثمة بالعديد من معينات الدولومايت الطافية لوحة )

(A كذلك وجود عممية اإلذابة عمى األرضية مثل الفجوات والتي تمال أحيانا بالمواد اليدروكاربونية وتتواجد ىذه السحنة في )

( وتعكس ىذه السحنة الترسيب في بيئات 1-5) mالعموي والوسطي من تكوين شرانش ألبار الدراسة  وبسمك يتراوح بين  الجزء

نالحظ تشابو ىذه السحنة مع السحنة  [12]وعند مقارنة ىذه السحنة مع السحنات القياسية الموصوفة من قبل  [11]ىادئة 

 .(Upper Bathyal)( والذي يمثل بيئة الباثيال األعمى FZ-3النطاق السحني )( والمترسبة ضمن SMF-3القياسية الدقيقة )

  Lim Wackestone Microfacies   (LW) رئيسة   سحنة الحجر الجيري الواكي ال

تتواجد ىذه السحنة في جميع مقاطع تكوين شرانش  وتكون من أكثر السحنات تواجدا حيث تالحظ في الجزء األعمى       

وتتميز  [11]%( حسب تصنيف 61 – 31واألوسط واألسفل من التكوين، نسبة الحبيبات الييكمية وغير الييكمية تتراوح بين )

لطافية والقاعية فضال عن وجود أحيانا اصداف االستركودا وشوكيات الجمد ىذه السحنة باحتوائيا عمى متحجرات الفورامنيفرا ا

(. كذلك تأخذ العمميات التحويرية دورا ىاما فييا متمثمة A-B-C-D-G-H( األشكال )2( لوحة )H( الشكل )3لوحة )

عادة التبمور واالنضغاط باإلضافة إلى وجود المعادن الموضوعية ا ( الشكل (3لنشأة كما في الموحة بعمميات السمنتة واإلذابة وا 

(D)  : وتقسيم ىذه السحنة إلى ثالث سحنات ثانوية ىي 
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 سحنة الحجر الجيري الواكي الحاممة لمفورمنيفرا القاعية الثانوية

 Benthonic Foraminiferal Lime Wackestone Submicrofacies (LWB) 

شخصت ىذه السحنة في جميع اآلبار قيد الدراسة وتتواجد في الجزء األعمى واألسفل من تكوين شرانش وبسمك يصل في      

 ,Red Alge, Ostracoda(، وأىم المتحجرات التي تم تشخيصيا )B( الشكل )3( كما في الموحة )m (40أقصاه إلى 

Nodosaria, Laftozia  ( وصفائح وأشواك شوكيات الجمد )Echinoderm وان ابرز العمميات التحويرية التي تم تحديدىا ،)

( الموحة G( الشكل )3ىي عممية إعادة التبمور فضال عن وجود الكسور والعروق واإلذابة والدلمتة والسمنتة كما في الموحة )

وعند مطابقة ىذه السحنة مع السحنات القياسية وجد بأنيا تطابق السحنة القياسية  (G)شكل ال( 1والموحة ) (H( الشكل )3)

 . (Outer Shelf)( والذي يمثل بيئة الرصيف الخارجي FZ-2( والمترسبة ضمن النطاق ألسحني )SMF-9الدقيقة )

  سحنة الحجر الجيري الواكي الحاممة لمفورمنيفرا الطافية ذات الحجرات الكروية الثانوي

Globular Chamber Planktonic Foraminiferal Lime Wackestone Submicrofacies (LWG)    

تعد ىذه السحنة من أكثر السحنات انتشارا ضمن تتابعات تكوين شرانش وتتألف صخور ىذه السحنة من الحجر الجيري       

%( 97الطافية ذات الحجرات الكروية المكون الرئيس لمحبيبات الييكمية إذ تتجاوز نسبة وجودىا )  المارلي، وتمثل الفورمنيفرا

 ,Globogerinelloids, Hetrohelix, Hedbergellaمن نسبة الفورمنيفرا الطافية وتكون متمثمة بأجناس ) 

Archaeoglobigerina( كما في الموحة )( الشكل )1C( والموحة )( الشكل )1Fلك تحتوي عمى القميل من الفورمنيفرا ( كذ

( كما يالحظ وجود معدن البايرايت الذي يظير بشكل E( الشكل )2القاعية والفورمنيفرا الطافية الحاممة لمجؤجؤ كما في الموحة )

 (. A-B-C-D( األشكال )1مالئ لبعض حجرات الفورمنيفرا الطافية أو متناثرة في األرضية كما في الموحة )

تتألف أرضية ىذه السحنة من الميكرايت ذي المون البني الفاتح والغامق وذلك الحتوائيا عمى المواد العضوية، إما السمنت      

( وىذه السحنة متأثرة بعدد من العمميات A( الشكل )1السباري الدقيق فانو مالئ ألصداف الفورمنيفرا الطافية كما في الموحة )

لكسور بييئة السمنت السباري الذي يكون أحيانا سمنت دروزيًا دخل الكسور فضال عن السمنت التحويرية كان أبرزىا سمنتة ا

 داخل ىياكل المتحجرات.
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إن الزيادة في نسبة الفورمنيفرا الطافية ذات الحجرات الكروية وقمة الفورمنيفرا الطافية الحاممة لمجؤجؤ تشير إلى بيئات      

      ( تشير إلى أعماق اقل من Hetrohelixي والمياه الدافئة كما إن الزيادة في نسبة )بحرية تقع ضمن منطقة الرصيف القار 

 (100m )[13]  لذلك تشير مجمل مكونات ىذه السحنة إلى بيئة الرصيف األوسط–  ( الخارجيMiddle- Outer Shelf )

( والمترسبة ضمن النطاق SMF-3سية الدقيقة )وعند مطابقة ىذه السحنة مع السحنات القياسية وجد بأنيا مشابيو لمسحنة القيا

 .  (Outer Shelf)( والذي يمثل بيئة الرصيف الخارجي FZ-2السحني )

  لمجؤجؤ سحنة الحجر الجيري الواكي الدقيقة الثانوية الحاوية عمى الفورامنيفرا الطافية الحاممة

Keeled Planktonic Foraminiferal Lime Wackestone Submicrofacies (LWK) 

وتتألف ىذه السحنة من الحجر  متر )31-3تتواجد ىذه السحنة في الجزء العموي والسفمي من تكوين شرانش بسمك )     

%( من مكونات السحنة الكمية وتتميز 11-21الجيري والحجر الجيري المارلي وتنحصر نسبة الحبيبات الييكمية فييا مابين )

%( من المجموع الكمي لمفورامنيفرا الطافية إذ تتمثل 87-77ىذه السحنة بسيادة الفورامنيفرا الطافية الحاممة لمجؤجؤ بنسبة )

( ولوحظ D( الشكل )1الموحة )  (  Globotruncana, Globotruncanita, Rosita and Gansserina )ناسيا بــ  أج

القميل من الفورامنيفرا القاعية وتكون ىذه الحشود ذات حفظ جيد واحجام طبيعية وتتواجد ىذه الحبيبات الييكمية في أرضية من 

ار الدقيق والبموكي مالئ لبعض أصداف الفورمنيفرا الطافية. تشير الدالئل (  ولوحظ السبH( الشكل )2الميكرايت الموحة )

الحياتية ليذه السحنة إلى تكونيا ضمن البيئات البحرية العميقة والبعيدة عن الساحل ومن مالحظة النسبة العالية لمفورامنيفرا 

( إذ يتراوح  Upper Bathyalيئة الباثيال األعمى )الطافية الحاممة لمجؤجؤ فان البيئة الترسيبية المقترحة ليذه السحنة ىي ب

( SMF-3تطابق ىذه السحنة السحنة القياسية الدقيقة ) . [14]( متر  171 – 371عمق المياه ضمن ىذه البيئة بين ) 

 . (Outer Shelf)( والذي يمثل بيئة الرصيف الخارجي FZ-2والمترسبة ضمن النطاق ألسحني )
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  Lime Packstone  Microfacies  (LP)         المرصوص الرئيسةسحنة الحجر الجيري 

حسب (40-%60)شخصت ىذه السحنة في جميع ابار الدراسة حيث تتراوح نسبة الحبيبات الييكمية وغير الييكمية بين       

 وقد قسمت الى سحنتين ثانوية ىما: m(30 -5)( يتراوح سمك ىذه السحنة منH( الشكل )2كما في الموحة ) [11]تصنيف 

 سحنة الحجر الجيري المرصوص الحامل لمفورامنيفرا الطافية الثانوية

Planktonic Foraminifera Lime Packstone Submicrofacies (LPP) 

%( من مجمل المكونات الصخرية لمسحنة، ومعظم الحبيبات الييكمية  81نسبة الحبيبات الييكمية في ىذه السحنة )      

 Globogerinelloids Hedbergella, Globotruncanita, Globotruncana)متمثمة بالفورامنيفرا الطافية ممثمة باألجناس 

and Hetroheli)،  األرضية وقد يكون نادر أحيانا عندما تكون السحنة اقرب إلى الـويتواجد المكرايت بنسب قميمة في 

 (Grainstone( الموحة )( الشكل )1E( كما لوحظ كذلك وجود السبار الدقيق المالئ ألصداف الفورامنيفرا الطافية الموحة )3 )

األوسط إذ يتراوح عمق المياه  –( وان مجمل صفات ىذه السحنة تشير إلى كونيا ترسبت ضمن بيئة الباثيال األعمى Hالشكل )

( والمترسبة ضمن النطاق السحني SMF-2)  ، تكافئ ىذه السحنة السحنة القياسية الدقيقة [15] متر( 811 – 111بين )

(FZ-2 والذي يمثل بيئة الرصيف الخارجي )(Outer Shelf). 

  الجمد سحنة الحجر الجيري المرصوص الثانوية الحاممة لفتات شوكيات

Echinodermal bioclast  Lime Packstone Submicrofacies (LPE)  

، Az-24 متر(3:11)عند االعماق  3mتتواجد ىذه السحنة بشكل محدد ضمن تكوين شرانش ويصل سمكيا إلى      

m(39:1)Az-29 ،m(3121)But-  ( من مكونات السحنة الكمية، يتكون الفتات  81وتمثل نسبة الحبيبات الييكمية ) %

( 1مايكرون( المكون الرئيسي ليذه السحنة كما في الموحة ) 711األحيائي من صفائح وأشواك شوكيات الجمد بحجم اكبر من ) 

( فضال عن الفتات الصخري. Nodosariaبـالجنس ) (، كما تحتوي عمى أعداد قميمة من الفورامنيفرا القاعية متمثمة Fالشكل )

تتسم أرضية ىذه السحنة بمونيا البني الفاتح وتكونيا من المكرايت والقميل من السبار الدقيق،  كذلك لوحظ وجود السمنت 

ت باتجاه بعيد السباري في بعض الشقوق تشير الى أن ىذه السحنة نشأتيا بفعل التيارات البحرية اليائجة التي نقمت ىذا الفتا
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وقد تتعرض حبيبات  [16]عن الساحل  لذا فان الدالئل الرسوبية والحياتية تؤشر إلى أن السحنة ترسبت في الرصيف الخارجي 

( والمترسبة ضمن النطاق SMF-11ىذه السحنة إلى اإلذابة ومن ثم تممى بالسبار النقي، وتكافئ السحنة القياسية الدقيقة )

 .  (Platform-margin reefs)  بيئة  مثل( الذي يFZ-5السحني )

 Depositional Environment      البيئة الترسيبية

إن دراسة البيئة الترسيبية ىي الغاية النيائية في الدراسات الجيولوجية ولقد تم تعريف البيئة الرسوبية بأنيا ذلك الجزء من       

حيث يمعب  [17]سطح األرض التي تتميز بخصائصيا الفيزيائية والكيميائية والبايولجية والتي تميزىا عن البيئات المجاورة 

ىي : التغير اإلقميمي  [18]مستوى البحر دورا ىاما في تحديد خصائص البيئات الرسوبية والتي تعتمد عمى ثالث عوامل حسب 

 لمستوى سطح البحر ومعدالت التجمس ونسب تجمع الرواسب والعمق وطبيعة التيارات المائية.

 Depositional Environment of Shiranish Formation       بيئة ترسيب تكوين شرانش

إن سحنة الحجر الجيري المارلي الواكي ىي أكثر السحنات انتشارا ضمن تتابعات تكوين شرانش في ابار الدراسة تمييا      

سحنتي الحجر الجيري الطيني وسحنة الحجر الجيري المرصوص والتي تتكون األرضية فييا بشكل عام من المكرايت الذي 

وجة والذي قد يتحول إلى السبار أحيانا، وعميو فقد تم تحديد بيئة ترسيب يعكس بيئات ذات طاقة ىادئة وترسيب تحت قاعدة الم

حيائية وعمى السحنات الدقيقة، حيث تشير بأنيا ترسبت في بيئة بحرية ىادئة  صخور التكوين باالعتماد عمى دالئل رسوبية وا 

ن سائدة ضمن التكوين والتي تعبر عن قمة والتي تقع تحت تأثير قاعدة األمواج، كذلك وجود معدني البايرايت والكموكانيت تكو 

. كذلك سيادة المون الغامق لترسبات تكوين [19]األوكسجين باإلضافة إلى تعمق البيئة الرسوبية والعمميات الترسيبية الواطئة 

عمى البيئة شرانش الذي يشير الى بيئة بحرية عميقة قميمة األوكسجين إضافة إلى وجود بمورات الدلومايت كاممة األوجو يدل 

   .[20]الرسوبية الضحمة وابتعادىا عن المناطق العميقة وشخصت في جميع اآلبار قيد الدراسة 

 التي تم تشخيصيا ضمن صخور التكوينالسحنات  في والمنتشرة ممكونات الييكمية المتواجدةللدالئل الحياتية ا توضح     

تواجد بعض  فضال عنالفورامنيفرا الطافية التي تشغل النسبة األكثر انتشارا ضمن سحنات تكوين شرانش  المتمثمة بحشود

األنواع القاعية وتتميز سحنات تكوين شرانش باختالف نسب تواجد حشود الفورامنيفرا الطافية ذات الحجرات الكروية عديمة 
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منيفرا الطافية ذات الجؤجؤ انتشارا متذبذبا قياسا بحشود الفورامنيفرا حيث تظير حشود الفورا ،الجؤجؤ واألخرى الحاممة لمجؤجؤ

الطافية الكروية عديمة الجؤجؤ إذ تقل وتزداد بشكل متذبذب خالل ابار الدراسة. إن سيادة حشود الفورامنيفرا الطافية عديمة 

دليل عمى مناطق بحرية  (Hetrerohelix, Globogerinlloides, Hedbrgella)الجؤجؤ الكروية الحجرات متمثمة باالجناس 

 . [21]ضحمة كما سجميا الباحثون 

( يميز مناطق الرف البحري المفتوح كما إلى أن وجود الجنس  Globogerinlloidsأن أنواع الجنس )[22] أشار     

(Globogerinlloids ( يدل عمى الترسيب في بيئة الرصيف الخارجي، وأوضح إلى أن أنواع الجنسين )Heterohelix and 

Hedbergella ( يشير إلى التواجد في بيئة الرصيف،  كما أن ترافق الجنسين  )Bolivinia and Nodosaria  من )

الفورامنيفرا القاعية مع الطافيات الكروية ىذه وندرة تواجد أجناس الطافيات ذات الجؤجؤ في الدراسة الحالية ىو دليل عمى 

. أن تواجد حشود الفورامنيفرا الطافية ذات الجؤجؤ من أنواع األجناس  Outer Shelf [23]ظروف الرف الخارجي

(Globotruncana, Globotruncanita,  and Gansserina تدل عمى ظروف بحرية أعمق من األشكال ذات الحجرات )

أنيا تتواجد ضمن منطقة ب [24]أن ىذه األنواع ذات الجؤجؤ تنتشر ضمن بيئات المنحدر كما أشار عديمة الجؤجؤ  الكروية

( محددة Ecological Specialistsالمنحدر وان تواجد األنواع ذات الجؤجؤ والتي تتميز بكونيا ذات خصوصية بيئية )

بظروف بيئية أي أنيا غير مقاومة لمتغيرات البيئية حيث تعكس ظروف طغيان بحري بسبب ارتفاع مستوى البحر أو كنتيجة 

متأثرة بعامل الحرارة إذ أن عممية ارتفاع مستوى سطح البحر  تكون ىذه األنواع ذات الجؤجؤ نكما أ [25]لعامل تكتوني 

ومن  [26]( يكون مترافق مع غزو ىذه األنواع Warmingوبالتالي زيادة العمق والذي يكون ناتجا الرتفاع دراجات الحرارة ) 

( SMF-3,SMF-9,SMF-2,SMF-11,SMF-12) مطابقة السحنات المشخصة في ىذه الدراسة مع السحنات القياسية 

( فان ترسبات تكوين شرانش مترسبة ضمن FZ-2,FZ-3,FZ-5,FZ-6,7والمترسبة ضمن االنطقة السحنية القياسية ) 

 ضمن مياه تعرضت لفترات متعاقبة من دفء وبرودة.  الميل –مناطق الرف الخارجي 
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 حقمي بطمة وعين زالة شمال غرب العراق الموديل الرسوبي لتكوين شرانش في :(2الشكل )
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 Az-24الوصف البتروغرافي والتوزيع السحني لتكوين شرانش لمبئر  :(2جدول )
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 Az-29الوصف البتروغرافي والتوزيع السحني لتكوين شرانش لمبئر   :(3جدول )
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 But-1الوصف البتروغرافي والتوزيع السحني لتكوين شرانش لمبئر  :(4جدول )
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-1-الموحة   

 

 

 

 

 

 

A B 

C D 

E 
F G 
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-1-الموحة   

A-  سحنة الحجر الجيري الطيني الدقيق ،البئر   Az -24 ( 1630عند العمقm في ذي قوة تكبير )X10  

B -   سحنة الحجر الجيري الواكي الحاممة لمفورامنيفرا القاعية الثانوية ،البئر Az -29 ( 1716عند العمقm في ذي )

 X10قوة تكبير 

C -  سحنة الحجر الجيري الواكي الحاممة لمفورامنيفرا الطافية ذات الحجرات الكروية الثانوية ،البئر   Az -29  عند العمق

(1574m في ذي قوة تكبير )X10 

D -  سحنة الحجر الجيري الواكي الدقيقة الثانوية الحاوية عمى الفورامنيفرا الطافية الحاممة لمجؤجؤ ،البئر   Az -29  عند

 X10( في ذي قوة تكبير 1678mالعمق )

E - لثانوية ،البئر سحنة الحجر الجيري المرصوص الحاممة لمفورامنيفرا الطافية ا   Az -29 ( 1761عند العمقm في )

 X10ذي قوة تكبير 

F -  سحنة الحجر الجيري المرصوص الحاممة لفتات شوكيات الجمد الثانوية ،البئر   Az -29 ( 1781عند العمقm في )

 X10ذي قوة تكبير 

G – ( السمنت البموكيBlocky cement ضمن سحنة الحجر الجيري الواكي ، البئر )Az-24 ( 2257عند العمقm )

 . X10ذي قوة تكبير 

 

 

 

H 
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H – ( متحجرHetorohelix ضمن سحنة الحجر الجيري الواكي ، البئر )Az-29 ( 1716عند العمقm ذي قوة تكبير )

X10  

-2-الموحة   

  

  

 

 

 

A B 

C D 

E F 

G H 
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 -2-الموحة 

A - ( متحجرOstrocoda    ضمن سحنة الحجر الجيري المرصوص ، البئر )Az-29  عند العمق 

(1530m ذي قوة تكبير )X10  

B -  ( متحجرBolivina ضمن سحنة الحجر الجيري الواكي ، البئر )Az-24 ( 2148عند العمقm ذي قوة تكبير )

X10  

C - ( متحجرRed Alge  ضمن سحنة الحجر الجيري المرصوص ، البئر )Az-29 ( 1537عند العمقm ذي قوة )

  X10تكبير 

D - ( متحجرEchinodermata ضمن سحنة الحجر الجيري المرصوص ، البئر )Az-29 ( 1537عند العمقm ذي )

  X10قوة تكبير 

E – ( متحجرGlobotruncanita ضمن سحنة الحجر الجيري الواكي ، البئر )Az-29 ( 1585عند العمقm ذي قوة )

  X10تكبير 

F - ( متحجرDicranella  ضمن سحنة الحجر الجيري الواكي ، البئر )Az-29 ( 2110عند العمقm ذي قوة تكبير )

X10  
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G -  ( متحجرCibicides ضمن سحنة الحجر الجيري الواكي ، البئر )Az-29 ( 2195عند العمقm ذي قوة تكبير )

X10 

H -  ( متحجرLenticulina ضمن سحنة الحجر الجيري المرصو ) ص ، البئرAz-29 ( 1792عند العمقm ذي قوة )

 X10تكبير 

-3-الموحة   

 

 

 

 

A B 

C D 
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-3-الموحة   

A –  بايرايت يممئ حجرات الهيتروهميكس ضمن سحنة الحجر الجيري المرصوص، البئرAz-29 ( 1764عند العمقm )

  X10ذي قوة تكبير 

B –  حبيبة بايرايت داخل متحجر االوستراكودا ضمن سحنة الحجر الجيري الواكي ، البئرAz-29 ( 1984عند العمقm )

  X10ذي قوة تكبير 

C -  حبيبة بايرايت داخل متحجر الهيتروهميكس  ضمن سحنة الحجر الجيري الواكي ، البئرAz-29  عند العمق

(1630m ذي قوة تكبير )X10  

D – معدن البا( يرايتPyrite Mineral  ضمن سحنة الحجر الجيري الواكي ، البئر )Az-29 ( 1666عند العمقm ذي )

  X10قوة تكبير 

 

 

 

 

 

 

 

E F 

G H 
G 
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E – المرصوص ، البئر  قالب مميء بالترسبات  ضمن سحنة الحجر الجيريAz-24 ( 2000عند العمقm ذي قوة تكبير )

X10 . 

F –  عممية المكرتةMicritization)  (جر الجيري المرصوص ، البئر ضمن سحنة الحAz-29 ( 1827عند العمقm )

 .X10ذي قوة تكبير 

G –  عرق ممموء ببمورات الكالسايت  ضمن سحنة الحجر الجيري الواكي ، البئرAz-29 ( 2254عند العمقm ذي قوة )

 . X4تكبير 

H –  (السمنت الحبيبيGranular Cement ضمن سحنة الحجر الجيري المرصوص ، البئر )Az-29  عند العمق

(1527m ذي قوة تكبير )X10. 
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