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  الملخص

دة المدملكات الجيرية المجهولة االصل التي افرزتها مؤخراً عمليات حفر االبار النفطيـة              درست وح 

وجد ). التوروني ـ السانتوني (في حقل صفية شمال غرب العراق طبقياً وسحنياً، وحدد عمرها طبقياً بـ 

ه، ان هذه الوحدة ممثلة صخرياً بالمدملكات والعدسات الطينيـة الـضمنية فـي غـرب الحقـل ووسـط                  

وبالمدملكات المتداخلة مع الجيريات الالغونية في اجزائه الجنوبية الشرقية وبجيريـات الغونيـة مثاليـة               

سميكة متجلسة فوق لسان ممتد من المدملكات اعاله، في االجزاء الجنوبية الشرقية وصوالً الى اطـراف                

حدة قد توضعت في بيئة الغونيـة  تشير الحقائق الطبقية والسحنية الى ان هذه الو       . حقل عين زالة المجاور   

  .محدودة
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ABSTRACT 

The Stratigraphy and facies analyses of the unknown calcareous conglomerate unit, 
which has recently been brought up by bore holes in Sfaya oil field at north western Iraq, 
have been shown that this unit is of “Turonian-Santonian” age. Lithologically, 
conglomerate and embedded mudstone lenses at the western and centeral parts of the 
field represent the unit. On the other hand, it is represented by conglomerate, which is 
interfingering with lagoonal carbonates at the southeastern parts and by thick typical 
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lagoonal carbonate facies, which overlay a tongue of conglomerate extending towards 
Ain-Zala oil field. Stratigraphic and facies analyses have indicated that this unit was 
deposited in a limited lagoonal environment. 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  المقدمة

 المؤلفة من تعاقب الجيريات و المدملكات الجيرية، في شمال )التوروني ـ السانتوني (تُعد ترسبات 
وتمثـل هـذه التتابعـات    . غرب العراق من التتابعات المجهولة غير المنسبة ألي من التكوينات المعروفة          

في حقلي صفية وعين ) التوروني االعلى ـ الكمباني االسفل (ألولى من ترسبات الدورة الثانوية الطالئع ا
سـابقاً  (وهذه الوحدة محصورة طبقياً مـا بـين سحنتــي          . زالة وما بينهما وما جاورهما من المناطق      

تابعـة  ال) Campanian(التابعة لتكوين قمجوقة في األسفل ومـشورة        ) Cenomanian(جيربير  ) تكويني
  .لتكوين كوميتان في األعلى

تقع منطقة الدراسة الحالية والتي تشمل مجمل حقل صفية والحافـات الغربية من حقل عين زالـة                
فهي تتوسـط النطـاق الفيزيوغرافـي    . إلى الشمال الغربي من العراق، متاخماً بذالك الحدود السوريـة        

تقـع ضمن النطـاق الثـانوي المسمى وتبعـاً لــ        وتكتونيـاً  . المعروف باسم نطـاق أقـدام الجبـال    
)Buday and Jassim, 1987 ( بنطاق)1شكل(التابع لمنطقة الرف غير المستقر ) بطمة-جمجمال  .(  

 جنـوب   -شمـال غرب (يعد تركيب صفية من الطيات تحت السطحية الممتدة محورها قليالً باتجاه            
وهي طية غير متماثلـة، إذ أن الجنـاح        . عرضاً)  كم 3.5(طوالً و   )  كم 11(، وبأبعاد تقدر بحوالي     )شرق

تقتـصـر المكاشـف    . الجنوبي الغربي أكثر ميالً من الجناح الشمالي الشرقي، وذات غاطسيـن متماثلين          
والمنطقـة ). Middle Miocene  (الصخرية الموجودة في المنطقة على ترسبات تكوين فتحة ذي العمر 

يث تتشكل من تالل واطئـة تتخللها الوديـان الصغيرة والمنخفـضات          عمومـاً ذات تضاريس بسيطة ح    
  .الضحلة

حيـث تـم    .  بئراً نفطياً موزعاً على عمـوم منطقـة الدراسة       )20(اعتمدت الدراسة الحالية على     
وتبعاً لوفرة العينات والشرائح الصخرية، فقد اختيـر        . دراسة وتحليل تقاريرها النهائية ومجساتها المتاحة     

فضـالً عـن الدراسـة التفصيليـة    .  من هذه اآلبار لدراسة تتابعات الوحدة بتروغرافيـاً وسحنيـاً        خمساً
لغـرض  والذي تم اختياره من أقاصي األطراف الغربية لحقل عـين زالـة             ) Az-19 ( عين زالة  لبئـر

 وبريـشيا  الدالة على وجود وحدة مدملكـات) Chatton and Hart, 1961(حات باستثناء تلمي. المضاهاة
إلـى وجـود وحـدة    ) Chatton, 1962(فوق سحنة جيربير في شمـال غرب العـراق، وكذلك إشـارة 

جيريـة الغونية فـي حقل عين زالـة ما بين سحنتي جيربير ومشورة، ودعوتـه إلى رفعها إلى درجة                
ـ        )Wajna(التكوين وتسميتها باسم تكوين الوجنة       دة إال مـع بدايـة      ، لم يتم التطرق إلى تتابعات هذه الوح

شركة نفـط الـشمال     : الثمانينات، وذلك من خالل الدراسات الداخلية غير المنشورة التي انجزت من قبل           
  إذ ). 1998العجيلي، (، ومؤخراً دراسة )1991(وشركة االستكشافات النفطية ) NPC , 1986(و) 1981(
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  ).Buday and Jassim, 1987(الخارطة التكتونية للعراق تبعا لـ ) A: (1شكل   

)B (توضح منطقة الدراسة ومسارات مقطع المضاهاة.  
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الدراسـات جميعاً إلى وجود وحدة مدملكات وبريشيا فوق سحنة جيربير في حقـل صـفية،               أشارت هذه   

حيـث  ) Sf-4(و  ) Sf-25 ( صـفية  تتطرق إلى اآلبار الجنوبية الشرقية مـن الحقـل كبئـري         انها لم   إال

كما أنها لم تتطـرق إلـى الطبقـات والعدسـات الطينيـة            . المتداخلة مع المدملكات  الجيريات الالغونية   

  ).Sf-20(و) S f-16(المتداخلة مع المدملكات في بئري 

يهدف البحث الحالي إلى إجراء دراسة طبقية ورسوبية لتتابعات الوحدة المحصورة ما بين سـحنة               

ة لتكوين الكوميتان في منطقة الدراسة، وصوالً إلـى         جيربير التابعة لتكوين قمجوقة وسحنة المشورة التابع      

  .تحديد عائديتها الطبقية والتطرق الى بيئتها الرسوبية

  صخرية الوحدة وسحناتها

تتألف تعاقبات الوحدة قيد الدراسة اساساً من المدملكات وبعض الطبقات والعدسـات الطينيـة فـي              

إال أن هـذه    . مع طبقات مدملكة في جنوب شرقه     غرب حقل صفية ووسطه، ومن تعاقبات جيرية متبادلة         

الوحدة تتدرج جانبياً وباالتجاه الجنوب الشـرقي إلى سحنات جيرية الغونية سميكة متجلسة فوق لـسان               

وحدة المدملكات القاعدية الممتد من حقل صفية نحو االجزاء الجنوبية الشرقية، حيث االطراف الـشمالية               

  .الغربية من حقل عين زالة

ل معظم حصوات وحدة المدملكات من الصخور القديمة المشتقة من سحنة جيربيـر الجيريـة               تتشك

أمـا فيما يخـص    . التي تسفلها، في حين تتألف موادها الرابطة من السمنت الطيني الكلوكونايتي المخضر           

 Fecal(مؤلفــة مــن الدمالــق البرازيـة     ) Allochems(بتروغرافية وحدة الجيريات فإن حبيباتها 

Pellets (   وفاسيات القدم)Pelecypods (  والمليوليد)Miliolid (      اساساً، فضالً عن حبيبـات قليلـة مـن

) Intraclasts(بنوعيهـا الداخليـة   ) Lithoclasts(واإلوستراكودا وفتاتات صخريـة    ) Algae(الطحالب  

  ).Phosphatic Lithoclasts(الفوسفاتية  ، والقليل من الفتاتات الصخرية)Extraclasts(والخارجية 

سـحنة  : سحنياً، تتألف ترسبات جزء الوحدة الجيرية من تعاقـب متداخل لثالث سحنـات، وهـي            

الحجر الجيري الواكي الدملقي المؤلفة من الدمـالق البرازية أساساً والمليوليـد واالوسـتراكودا وحطـام               

حنات األساسية في تعاقبـات بئـري       وتعد هذه السحنة من الس    . الطحالب والفتاتات الصخرية بشكل ثانوي    

)Az-19 (و)Sf-25 .(      ًتعكس هذه السحنة بيئة محميـة      . وهي عموماً ذات أرضية ميكرايتية متدلمتة جزئيا

وتتمثل السحنة الثانية بسحنة الحجـر الجيري الـواكي        . ذات طاقة ترسيبية واطئة   ) Subtidal(تحت مدية   

وهي ذات قاعدة أرضية ميكراتية متدلمتة      . الفتاتات الصخرية المليوليدي، مع وجود القليل من المحاريات و      

، عاكسة بيئة الحوض الشاطئي     )Sf-25(و) Az-19(وتتوارد هذه السحنة في تعاقبات بئري       . جزئياً أحياناً 

)Lagoon (  أما السحنة الثالثة، فهي سحنة الحجر الجيري المرصوص المحاري،         . الضحل المعتدل الملوحة

لرودست معظم مكوناتهـا الحبيبية،  فضالً عن وجود القليل من المليوليد والـدمالق             حيث تشكل أصداف ا   

تنتشر هذه السحنة ضمن آبار حقـل صفيــة  . البرازية والفتاتات الصخرية، وهي ذات أرضية ميكرايتية   

الشرقية، في حين تختفي باتجاه حقل عين زالة لتحل محلها تدريجياً سـحنة الحجـر الجيـري الـواكي                   
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 Local(يعتقد أن السحنة المحارية هذه تعكس وجود بقـع صـغيرة مـن المتناميـات المحليـة     .ملقيالد

buildups (على أطراف الالغون الغربية الضحلة المضطربة.  

أما الجزء المدملك من الوحدة قيد الدراسة،  فإنها تتألف عموماً من سحنة المدملكات الجيرية المؤلفة                

وتلـتحم هـذه    .  شبـه مستديرة مشتقة من سحنة جيربيـر التـي تـسفلها           أسـاسـاً من حصوات جيرية   

  .الحصوات غالباً بمواد طينية كلوكونايتية مخضرة

  

  سمك الوحدة

رغم تباين سمك الوحدة قيد الدراسة من بئر آلخر في حقل صفية، إال أنها، أي الوحدة تبدي ازدياداً                  

ا الجنوبية الشرقية وصوالً إلى حقل عين زالـة في         بالسمك ابتداءاً من وسط حقل صفية ومروراً بأطرافه       

الجهة الجنوبية الشرقية، عاكسةً بذالك شكل االسفين الممتد من حقل صفية، حيث نهايته المستدقة، المؤلفة               

أساساً من المدملكات عند الحدود السورية، وصوالً إلى األطراف الغربية من حقل عين زالـة، أي البئـر                  

)Az-19(ه السميكة المؤلفة أساساً من الجيريات الالغونية ، حيث نهايت) 2شكل.(  

  

  

  

  

  

  .للترسبات) Isolith(خارطة تمثل السمك الصخري المتماثل : 2شكل 
 

من المدملكات في آبار األجزاء الغربيـة والوسطى من حقـل          ) م1-5(يتراوح سمك الوحدة ما بين      

أما في آبـار صفيـة    ). م15(التتابعات فيه حاجز الـ     ، حيث يتجاوز سمك     )Sf-16(صفية، باستثناء بئر    

). م18(فإن السمك يزداد فيها تدريجياً نحو الجنوب الشرقي ليبلـغ حوالي ) Sf-4 ; Sf-25(الشرقية، مثل 

?
?
?
?
?
?  

?   ?  ? ?  ?   ?   ?   
?  
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وهكذا تستمر الزيادة التدريجية بالسمك، بنفس االتجاه، لتبلـغ ذروتهـا في أطراف حقـل عـين زالـة                

)Az-19(     حوالي  ، حيث يصل إلى)متراً من التعاقبات الجيرية المتجلسة فوق طبقة مـن المـدملكات          ) 72

ويالحظ أن اإلمتدادات الجانبية لترسبـات هذه الوحـدة في الحقول النفطية المجاورة، كحقلـي             . القاعدية

الواقع إلى الجنوب الـشرقي     ) Gl-1(الواقع إلى الشمال الشرقي من حقل صفية، وكَلير         ) Mh-1(مشورة  

نه، تقتصر على طبقة نحيفة من سحنة المدملكات المشكلة من تعرية سحنة جيربير الجيرية التي تـسفلها                 م

 وهذا قد يعزى إلى استمرار بقاء هاتين المنطقتين فوق مستوى سطح البحر طيلة فترة ترسيب                .)1شكل  ال(

  .الوحدة قيد الدراسة

  سطوح التماس

وي في اآلبار المختـارة باالعتمـاد على تباين طبيعـة         تم تحديد سطحي تماس الوحدة السفلي والعل      

الفاصل ما بين الوحدة وسحنة جيربير      (إذ يتمثل سطح التماس السفلي      . السحنات والمجسات بشكل أساسي   

بأسفل طبقة المدملكات المكونة لمجمل تتابعات الوحدة قيد الدراسة في غرب حقـل صـفية              ) التي تسفلها 

وكما سبق التنويـه،   . ممتد إلى شرق الحقل وصوالً إلى أطراف حقل عين زالة         ووسطه، وكذلك للسانها ال   

التـي  ) تكوين قمجوقة (فإن غالبية حصوات هذه المدملكات مشتقة من سحنة جيربير الجيرية الالغونيـة            

وعليه فان تشخيص   . تحتهـا، إذ تلتحـم الحصوات الجيرية ببعضها البعض بالسمنت الطيني الكلوكونايتي         

إذ تتصاعد قراءة مجس أشـعة كَامـا        .  السطح في اآلبار المختارة، سحنياً ومجسياً يعد امراً ميسوراً         هـذا

)GR (               مثالً عند واجهة هذه المدملكات نظراً الحتواء بنية سمنتها الكلوكونايتي على نظيـر البوتاسيــوم

ر متوافقاً، إذ يـشير   وهكذا فان هذا السطح وما يتصف به من خصائص يعد سطحاً غي           ). 3شكل  (المشـع  

  .إلى فترة انحسار البحر عن المنطقة

نظراً الختتام تتابعات وحدة الدراسة الحالية في آبار حقل صفية المتاخمة للحدود الـسورية، بـنفس                

سحنة المدملكات المنوه عنها أعاله أو بلسانها الممتد عبر آبار وسط الحقل وشرقه، فان طبيعــة سـطح                  

ا الحقل ال تختلف كثيراً عن مثيله السفلـي، سـواءاً بالخـصائـص الـسحنية أم               التماس العلـوي في هذ   

فـوق وحـدة    ) تكوين كوميتـان  (إذ تتجلس جيريات سحنة المشورة الحوضية       . بتذبذبات مجس أشعة كَاما   

المدملكات قيد الدراسة الغنية باألطيان الكلوكونايتية في مجمل آبار صفية، في حين تتجلس فوق تتابعـات                

وهكذا، فان سطح التماس العلوي يعد أسوةً بسطح        ). Az-19(حدة الجيرية الالغونية في بئر عين زالة        الو

  .التمـاس السفلى سطحـاً غير متوافقـاً

  المضاهاة المحلية

سطحاً مرجعيـاً   ) أي السحنة التي تعلو الوحدة قيد الدراسة      (اُتخذت قاعدة سحنة مشورة االنتقاليـة      

  قية، وذلك لما تتصف به هذه السحنة من صفـات صخاريـة ومجاميـع حياتية ألغراض المضاهاة الطب



 97  ……السانتوني -الطبقية الصخرية لوحدة التوروني

  ) .`ب-ب(يوضح المضاهاة الطبقية للمسار : 3شكل 

  املقياس العمودي

  حجر جيري اوليجوستيجانيي

  حجر جيري متدملت
  حجر جيري حامل للدمالق

  للفأسقديبات حجر جيري حامل

  حجر جيري حامل للرودست

  ل للمليوليدحجر جيري حام

  رواهص مدملقة
   حجر جيري حامل لالوستراكودا

  مواقع النماذج
  جريبري

  

مميزة فضالً عن سمكها الثابت تقريباً وكذالك النتشارها الواسع في عموم منطقة الدراسة وبذلك أصـبحت   

اقبــة  ونظراً النعكاس التغيرات السحنية المتع    . عملية مقارنة السحنات بين المقاطع المختارة أمراً ممكناً       

في مقاطع اآلبار المختارة، فقد تمت المضاهاة السحنية لآلبار التـي           ) GR(عمودياً على مجس أشعة كَاما      

وبذلك فقـد ربطـت تلك اآلبــار      . درست بالمجسات فقط مع تلك التي درست بالمجسات والعينات معاً         

فية إلى اطراف حقل عين     ولعل المقطع الممتد من حقل ص     . بمقاطـع مضاهاة عديدة ذات مسارات مختلفة     

فهو فضـالً عن   . زالـة يعد من أبرزها حيث يقطع الحوض الترسيبي للوحدة قيد الدراسة بصورة طولية            

عرضـه الواضـح لظاهرة الزيادة التدريجية لسمك الوحدة باتجاه حقل عين زالـة فإنـه يظهـر ايـضاً         

  لمؤلفة لغالبية الوحدة فـي حقـل صـفية إلـى          التغير الجانبي التدريجي المتالسـن لسحنـة المدملكات ا      

كما رسم مقطعاً اخراً عموديـاً علـى        ). 4,3الشكالن  ( جيريات الغونية مثالية باتجاه حقـل عين زالـة        

والذي يوضح التوزيع  المتباين النتشار وحدة  المدملكات  في منطقـة             ) 5شكل  (محور الحوض الرسوبي    

في حين ال يتجاوز حاجز الثالثة أمتار في اآلبار المجـاورة           ) Sf-16(في بئر   ) م18(صفية إذ يبلغ سمكها     

  .له، عاكساً بذلك كثافة التباينات الطوبوغرافيـة التي كانت سائـدة آنذاك في تلك المنطقة
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 املقياس العمودي

 تقرييب:املقياس االفقي

  تحجر جريي حامل للفاسقدميا

  حجر جريي حامل للدمالق

  حجر جريي حامل للرودست

  حجر جريي حامل للمليوليد 

  حجر جريي حامل لالوستراكودا 

 رواهص مدملقة

  .يوضح التغيرات السحنية الجانبية والعمودية ) `أ-أ(مقطع للمسار : 4شكل 

  )1:200(املقياس العمودي 
  تقرييب: املقياس االفقي 

 لناعمأطيان حاملة للحصى ا

  مدملكات 
  موقع النماذج 

 حجر جريي اوليجوشيجاين
 حجر جريي متبلور ومدملت

  .في حقل صفية ) `جـ-جـ(مقطع مضاهاة طبقية للمسار : 5شكل 
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  المضاهاة اإلقليمية

 لترسبات  يتضمن هذا المحور عرضاً موجزاً ألهم التكوينات والوحدات الصخرية اإلقليمية المكافئة          

. الوحدة قيد الدراسة، وذلك من خالل ربطها بالتكوينات المكافئة لها طبقياً في العراق واألقطار المجـاورة              

ولغرض تحديد الموقع الطبقي للوحدة، فقد اعتمد جدولين للمضاهاة اإلقليمية ، وضع أحـدهما مـن قبـل                  

)Buday, 1980 ( واآلخر من قبل)El-Nakhal, 1988 .(يـدهما وتحويرهمـا، ومـن ثـم     حيث تم توح

  وبذلك فان هذا الجدول يقدم استعراضـاً موجـزاً ). 1جدول (مقارنتهما مع ترسبات الوحدة قيد الدراسة 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

في مجمل مناطـق الرصيف المـستقر  ) Turonian-Early Campanian(لمعظم تكوينات الفترة الزمنية 

كما يظهر تماثل التكوينات المشخـصة ضـمن        . ين في العراق  والرصيف غير المستقر والمايوجيوسينكال   

إذ أن  . سـواءاً من حيث الطبقية أم من حيث الـسحنات الرسـوبية          ) الكمباني المبكر -التوروني المتأخر (

الحزام الممتد من شمال غرب شبه الجزيرة العربية مروراً بمرتفعات الكعرة والخليـصية وديـر الـزور     

) الكمباني المبكر -التوروني المتأخر (ع الموصل وما جاوره من المناطق كان وطيلة         بسورية وانتهاءاً بمرتف  

. نطاقاً موجباً بارزاً فوق مستوى سطح البحر باستثناء المنخفضات الالغونية الصغيرة المتناثرة هنا وهناك             

  ).Lagoon(ة إذ يعتقد أن ترسبات الوحدة قيد الدراسة ما هي إال نتاج واحدة من تلك البحيرات الشاطئي

  

  

  .المضاهاة االقليمية لوحدة الدراسة الحالية : 1جدول 
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  عمر الوحدة الرسوبية

اعتماداً على الموقع الطبقي لتتابعات الوحدة قيد الدراسة وخصائصها الصخرية والسحنية والحياتية            

من جهة، ومقارنةً بعمر السحنة التي تسفلها وعمر تلك التي تعلوها في حقلي صفية وعين زالــة مـن                   

 .ة محصور ما بين التوروني المبكر والسانتوني المتأخرجهـة أخرى ، يعتقد أن عمر ترسبات هذه الوحد

أن ) Dunnington, 1956; Bellen et al., 1959; Chatton and Hart, 1961; Chatton, 1962(وأكـد  

عملية ترسيب سحنة جيربير انتهت مع نهايـة السينوماني، كما أشاروا إلـى أن سحنة مشورة لـم تبـدأ                  

إذ ال يمكن إعطاء سحنـة مشورة نفس االسـتغراق         ). 2جدول  (اني المبكر   بالترسيب إال مع بدايـة الكمب    

تمثل فقط السحنة ) Ditmar et al., 1971(الزمني المقدر لتكوين الكوميتان، الن سحنة مشورة، وتبعاً لـ 

) Buday , 1980(كما اشيرت إلى هذه الحقيقـة أيـضـاً مـن قبـل    . العليا المختتمة لترسبات الكوميتان

ا ذكر ان سحنة مشورة تتجلس فوق السحنة المثاليـة لتكوين الكوميتان في مناطق كركوك ومكحول               عندم

وتأسيساً على ما سبـق، يصبـح باإلمكـان منطقياً تحديد عمـر وحــدة المدملكــات بــ                . ونجمة

ـ       ) السانتوني المتأخر -التوروني المبكر ( ا العليـا   وتحديد عمر وحدة الجيريات المتداخلـة معها في أجزائه

بالسانتوني المتأخر، إذ لم تبدأ الجيريات الالغونية بالترسيب المتزامن مع المـدملكات إال خـالل فتـرة                 

  .السانتوني المتأخر وحسب
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  البيئة الترسيبية والمناقشة

تعرضت منطقة الجزيـرة العربيــة، خـالل   ) Murris , 1980(و) Saint-marc , 1978(تبعاً لـ

، ممـا أدت إلى إنهـاء دورة )Sub Hercynian(وروني المبكر، إلى إحدى نوبات الحركة الهرسينيـة الت

السينوماني الترسيبية التي كانت سائدة في المنطقة آنذاك، والى خلق اتجاهـات وأنماط تركيبيـة مختلفـة              

في منطقة  ) بسحنة جيربير الممثلة  (وعليه، يبدو أن ترسبات السينوماني      . بهيئة أحواض ومرتفعات فاصلة   

  .راء االخرينعمر الوحدة الحالية وعمر السحنات التي تعلوها وتسفلها مقارنة بآ: 2جدول 
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إذ أن ارتفاع معظم شمال غرب العراق مع بقـاء          . الدراسة تعرضت إلى عمليات التعرية وإعادة الترسيب      

  منطقة الدراسة الحالية مغطاة بالمياه الضحلة جداً، بل أحياناً مكشوفة، قد خلـق ظروفـاً جيـدة لتعريـة 

ا أدى إلى تهشم وتكسر جيريات سحنة جيربير ثم إعـادة        الترسبات المنكشفة للسطح في عموم المنطقة، مم      

وهكــذا  . ترسيبهـا في نفس مواقعها، فضالً عن احتمالية انتقال قسماً منها إلى المنخفضات المجـاورة            

وبـذلك يعـزى    . تحققت الظروف البيئية المالئمة لترسيـب سحنة المدملكات الجيرية فوق سحنة جيربير          

المدملكات في آبار حقل صفية المتجاورة إلى تعرض األجزاء المرتفعة نـسبياً            التباين الشديد بسمك وحدة     

ويبدو أن هـذه    . إلى تعرية شديدة مقارنةً بالمناطق المنخفضـة التي اصبحت موضعاً لنواتج تلك التعرية           

تيـة  البيئة الضحلة المتصفة ببطء الترسيب قد هيأت الظروف المالئمة لترسيب المعادن الطينية الكلوكوناي            

  .الرابطـة لحبيبات المدملكات، بل وان يتبادل أحياناً مع طبقاتها على هيئة عدسات وطبقات رقيقة

تشير طبيعة المدملكات وسمكها العالي في األجزاء الغربية والشمالية الغربية من حقـل صفية إلـى               

ى الـى انحـسار البحـر       وهذا قد يعـز   . قسوة وأسبقية بدء عمليات التعرية فيها مقارنةً بحقل عين زالة         

عن غرب صفية اوالً ثم انسحابه التدريجي باتجاه الجنوب الشرقي حيـث            ) الحاصل مع نهاية السينوماني   (

وبذلك تحققت البيئة المناسبة لترسيب المـدملكات       . حقل عين زالة ليبلغ ذروة انحساره مع نهاية التوروني        

 سيادة هذه البيئة الى بدايــة الـسانتوني فـي           واستمرت. من جيريات جيربير المفتتة في عموم المنطقة      

فـي  ) نهاية الفترة الزمنية المشمولة بالدراسة الحاليـة      (اطراف حقل عيـن زالـة والى نهاية السانتوني        

  ).6شكل (االجزاء الغربية من حقل صفية 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  العمود الطبقي لمنطقة الدراسة مقترنا مع منحني التقدم البحري وتراجعه : 6شكل   

  ).  السانتوني–التوروني (         خالل فترة 
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دم بحري واسع نتيجة للهبوط     يعتقد انه مع نهاية الكونياسي المتأخر وبداية السانتوني المبكر حدث تق          

وامتد هذا الهبـوط الى ). Chatton and Hart , 1961(التدريجي العام الذي شمل معظم اراضي العراق 

شمال غرب العراق مما ادى الى تشكل حوض شاطئي في منطقة عين زالة وما جاورها، ثم تطور الحقاً                  

نهايـة السانتوني معظـم االجـزاء الجنوبيـة       وبصورة تدريجية باتجاه الشمال الغربي فغمر بذلك ومـع         

)  جنوب شـرق   -شمال غرب (وهكذا تشكل حوضاً شاطئياً طولياً ضحالً بمحور        . الشرقية من حقل صفية   

أي ) Sf-25(حيث تحددت حافاته الشمالية الغربية بمرتفعات صفية الواقعة الى الغرب قليالً من بئر صفية               

وهـذا  ). Az-19(اً باتجاه الجنوب الشرقي حيث بئر عين زالـة          ان الحوض الالغوني كان يتعمق تدريجي     

يتوافق مع ما تظهره الخارطة الخاصة بقيم نسبة الجيريات الى مجمل ترسبات الوحدة في منطقة الدراسة                

ويعتقد ان المياه المندفعة من البحر المفتوح في الشرق كانت تندفع عبر المنخفضات والممرات              ). 7شكل  (

دادات مرتفعي الموصل والخليصية متدفقة الى الحوض الشاطئي المتشكل في منطقة الدراسة            المخترقة المت 

الحجر الجيري الواكي الـدملقي     : وقد تمثل ذلك بسحنات   . الحالية وتُرسب السحنات الالغونية المثالية فيه     

  .والحجر الجيري الواكي الميليوليدي والحجر الجيري المرصوص المحاري

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  ).الترسبات ككل/ الجيريات(خارطة نسبية تمثل نسبة : 7شكل 

  

?  

?  

?  

?  

? 
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