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  المستخلص

 درست الطباقیة الصخاریة والحیاتیة والزمانیة للوحدات الصخریة للعصر الجوراسي (تكوین النجمة، العامج) في  

تم تمییز متحجرات  الفورامنیفیرا  ي الصحراء الغربیة من العراق، اذالواقع ف (K.H.9/7)) 7/9 البئر(مفتاح مقطع 

  والطحالب المختلفة في تكوین النجمة وتم تحدید نطاق حیاتي تجمعي واحد للتكوین وھو:

(Haurania sp. – Pfenderina sp.__ Kurnubia palastiniensis Assemblage Zone)  

ً الفورامنیفیرا والطحالب فلم یحدد نطاق حیاتي ممیز    اما تكوین العامج فتمیز بقلة المتحجرات الدالة وخصوصا

كمردیجیان) وعمر تكوین العامج بالجوراسي  -للتكوین وتم تحدید عمر تكوین النجمة بالجوراسي االوسط االعلى (باثونیان

  االسفل (لیاسك).
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Biostratigraphy succession Jurassic Rock in well (K.H.9l7), western desert 

Iraq 

 

Abstract 

 This study deals with the lithostratigraphy, biostratigraphy and chronstratigraphy of 

the rock units, which belong to the Jurassic period (Najmah and Amij formations) in the (K.H. 

9/7) western desert Iraq. 

 Depending on the assemblages of different groups foraminifera and algae in Najmah 

Fn., one biozone has been distinguished (Haurania sp.- Pfenderina sp.- Kurnubia 

palastiniensis Assemblage Zone) and Amij Fn. the rare Assemblage foraminifera and algae, 
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no biozone.The Suggest age of Najmah Formation Middle-Late Jurassic (Bathonian- 

Kimmeridgian) and Amij Formation Early Jurassic (Liassic).     

Key words 

Biostratigraphy, Jurassic Age, Najmah formation and Amiji Formation, Foraminifera fossils, 

Algae, fossils. 

  

  المقدمة

لھا یعد العصر الجوراسي من العصور الجیولوجیة المھمة في العراق واھمیتھ تتجلى ان صخور  ھذا العصر   

امتداد واسع، تمثلت في بیئات سامة مولدة للھیدروكاربونات، سجلت في المقاطع تحت سطحیة شمال العراق وامتدت الى 

  منطقة الخلیج العربي.

الى  (1)تعرضت طباقیة العصر الجوراسي في الصحراء الغربیة منذ وضع االسس الطباقیة االولى من قبل   

ً وسحبت تغیرات كثیرة في مسمیات وحداتھا ال صخاریة واعمارھا حیث وضعت تكوینات جدیدة لم تكن مذكورة سابقا

مسمیات بعض التكوینات تحت السطحیة الى السطح كتكوین نجمة، عامج (بطمة االعلى) وھذا البحث تناول دراسة الطباقیة 

  ).1- لوادي عامج، (شكل الواقع في بلوك السابع في الصحراء الغربیة (K.H. 9/7)الحیاتیة للعصر الجوراسي في بئر  

  

  اھداف البحث

یھدف البحث الحالي دراسة الطباقیة الحیاتیة والصخاریة لتكوینات العصر الجوراسي (نجمة وعامج) ضمن   

) والحصول على معلومات اوسع وأشمل عن الصخاریة والمتحجرات 1-(شكل  (K.H. 9/7)المقطع الجیولوجي في البئر 

  دقیقة.الدقیقة وتحدید العمر بصورة 

  

  طرائق البحث

) 350تم وصف الشرائح الخاصة بتكوینات العصر الجوراسي (نجمة وعامج) موضوع البحث والبالغ عددھا (  

ً للباب المتواجدة في الشركة العامة للمسح الجیولوجي والتعدین،  6) شریحة لكل 3- 1شریحة صخریة بمعدل ( متر تقریبا

صف المتحجرات الدقیقة ومقارنتھا مع المصادر المحلیة والعالمیة المتوفرة ووصف المحتوى الحیاتي فیھا واعتمد في و

وبخاصة المناطق القریبة من حوض التیثس لتشابھ انواع المتحجرات ضمن فتراتھا الزمنیة المعینة وقد تم استحداث جدول 

  ).2- ن (شكل لتوزیع المتحجرات بصورة عمودیة في البئر قید البحث مع توضیح صخاریة واعمار التكاوی
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  الدراسات السابقة

 تكوین النجمة -1

) متر 340) الواقع في تركیب النجمة وبلغ سمكة (29) في بئر نجمة (1وصف تكوین النجمة الول مرة من قبل دنكتن (

وصخاریة من الحجر الجیري السرئي الكاذب ودولومایت متبلور خشن الحبیبات وطبقات من االنھایدرایت ودرس 

  تي وحدد المتحجرات التالیة:المحتوى الحیا

Valvulinella cf. jurassic, V. wellingsi, Nautiloculina oolithica, Pfenderina ssp., 

Trochammina sp., Glomospira sp., Pseudochrysalidina sp., Trocholina ssp., T. cf. elongate, 

Haurania ssp., H.amiji,  Ostrocoda, etc. 

  االكسفوردي). -وین بالجوراسي االعلى (الكالوفيواعطى عمر للتك

  

في مقطع وادي حوران وصخاریة  (2)ووصف تكوین النجمة الول مرة في الصحراء الغربیة من قبل كریم وشیروكي 

  من الصخور الرملیة والطینیة تعقبھا صخور جیریة ودولوماتیة ویشمل وحدة الصكار وحدد المتحجرات التالیة:

Pseudochrysalidina sp., Kilianina sp., Nodosaria sp., Choffatella sp., Valvulinds, 

Nauliloculina oolithica, Pfenderina salernitana, Protoglobigerina sp., Haurania amiji, H. 

deserta, Calcispheres, etc. 

  وحدد عمره بالجوراسي االعلى

  وتم تمییز المتحجرات التالیة: (K.H. 9/7)) التكوین في البئر 3ودرست ایشو وراجي (  

Protoglobigerina sp., Kurnubia sp., Nautiloculina oolithica, 
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Fig: (1) Location map K.H. 9/7 
 

وبین ان صخاریة تتكون من حجر جیري سرئي وحجر جیري متدلمت  (K.H. 9/7)) التكوین في البئر 4ودرس كریم (

  تیة وتم تمییز المتحجرات التالیة:وصخور فتا

Haurania amiji, H.deserta, Bigenerina sp., Lenticulina sp., Glomospira sp., Textularia sp., 

Pseudochrysalidina sp., Trochammina sp., Valvalinella sp., etc. 

الغربیة حیث یتكشف شرق مدینة الرطبة  ) تكوین النجمة في التكشفات السطحیة من الصحراء5ودرس الجبوري وكریم (  

  ویتكون صخاریاً من جزئین جزء اسفل فتاتي وجزء علوي من صخور جیریة ودولومایت وتم تمییز المتحجرات التالیة:
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Clypeina jurassica, Calponella sp.,Conicospirillina basiliensis, Salpingoporella selli, 

Haurania deserta, H. amiji, Kurnubia palastiniensis, K. wellingsi, Pfenderina trochoidea, 

Protoglobigerina sp., Valvuline jurassica. 

  وحدد لھ عمر جوراسي متأخر.

  

 تكوین العامج -2

) في منطقة وادي عامج ووادي الحسینیات على شكل تعاقب 6سمي التكوین باسم العامج الول مرة من قبل بودي وھاك (

لرملي والطفل المترسب في بیئة ساحلیة الى شبھ ساحلیة یعقبھ الحجر الجیري المدلمت المترسب في بیئة من الحجر ا

  الغونیة ھادئة.

  المتحجرات التالیة: تویمثل تكوین العامج الدورة الرسوبیة الثالثة في العصر الجوراسي، وسجل

Tancredia sp., Plearomya sp., Plagiostoma sp., Mytilus sp. 

وبقایا  Gastropods, pelecypodsوخصوصاً  (Mulusca) یث لوحظ ان معظم المتحجرات ھي من النواعمح

  ونباتات واعتبر العمر الباثوني او اقدم من الباثوني معتمداً على عمر تكوین المحیور الذي یعقبھ. Algaeطحالب 

  ) الى وجود المتحجرات التالیة:2واشار كریم وشیروكي (  

Grammatodon sp., Oxytoma sp., Pinna sp., Corbulomya sp., Stromatolites. 

  المتحجرات المسجلة في الجزء االعلى من تكوین البطمة في بئر ثرثار وھي تدل على عمر اللیاسك. ھوھي تشب

  وسجل المتحجرات التالیة: (K.H.5/9)ودرس ایضاً التكوین في بئر   

 Valvulina asiphon, Valvulina aff. pffenlerine, Mesoandthy evotia. 

  واعطى لھ عمر الباجوسي.  

التابعة لمتحجرات النواعم والتي تدل  Eomiodon) التكوین ووصف ثالثة انواع من الجنس 7ودرس حسن (  

  على عمر الباثوني.

ً  (K.H. 9/7)) تكوین العامج في بئر 4ودرس كریم ( من  فقط الجزء الجیري العلوي من التكوین ویتألف صخاریا

  الدولومایت وتم تمییز المتحجرات التالیة:

Litusepta cf. compressa, Glomospira sp., Ostracods, echinoides spines, Gastropod molds, 

Pelecypods fragments and algae.  

  

  واعطى لھ عمر لیاسك اوسط.

) متر ویتألف صخاریتھ من 21بسمك (في الصحراء الغربیة و 160) التكوین جنوب غرب الكیلو 8ودرس العزاوي (

 .Glomospira sp., Modiolus spصخور فتاتیة جیریة تعلوھا صخور جیریة وحدد المتحجرات التالیة: 

  واعطى عمر لیاسك.  
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ً الجزء الجیري منھ من الناحیة الحیاتیة ولوحظ من خالل االطالع على  ولوحظ قلة الدراسات لتكوین العامج وخصوصا

بقة للتكوین ان معظمھا كانت مركز على مكاشف التكوین وخصوصاً على الجزء الفتاتي منھ وكانت معظمھا الدراسات السا

  دراسات صخاریة ومعدنیة ولذلك لم تذكر.

  

  .K.H) (9/7التطبق في المقطع الجیولوجي للبئر 

لغ السمك الكلي للمقطع درس التطبق في ھذا المقطع من النواحي الصخاریة والحیاتیة والزمانیة المختلفة اذا یب  

m)422:وكما یأتي (  

 الطباقیة الصخاریة

  لوحظ من خالل دراسة التتابع الصخري لصخور العصر الجوراسي وابتداء من االعلى لالسفل اذا ظھرت التكاوین االتیة:

  تكوین النجمة: -1

جر جیري ویتكون من ح m(403.5)ویبلغ سمكھ  m(194-597.5)عثر على ھذا التكوین ما بین العمق 

صلصالي وحجر جیري سرئي ودملقي وحجر جیري متدلمت بدرجات متفاوتھ وطبقات الدولومایت یتخللھ طبقات 

انھایدرایت وحجر رملي مع حجر رملي طیني اسفل التكوین، یعلوه تكوین نھر عمر ویفصل بینھما سطح عدم توافق حدد 

ما سطح عدم توافق استدل بظھور طبقة من حجر رملي طیني باول ظھور لمعدن الكوارتز ویسفلھ تكوین عامج ویفصل بینھ

(Sandy Claystone).  

 تكوین العامج:  -2

ویتكون من الدولومایت بشكل كامل  m(19)وبلغ سمكھ  m(597.5-616.5)عثر على ھذا التكوین ما بین العمق 

مج یعلوه تكوین النجمة ویفصل بینھما مع قلیل من صخور جیریة دولوماتیة وھو یمثل الوحدة الكلسیة العلیا من تكوین العا

 سطح عدم توافق حدد بظھور الحجر الرملي الطیني. أما اسفل التكوین فیمثل نھایة الحفر للبئر.

  

  الطباقیة الحیاتیة

  ي:) من االعلى لالسفل ولكل تكوین وكما یأت2-درس التطبق الحیاتي لصخور الجوراسي (شكل  

  

  تكوین النجمة:  -1

الشرائح الصخریة الرقیقة للتكوین ان اغلب المتحجرات الموجودة ھي القاعیة من الفورامنیفیرا  لوحظ من خالل فحص

  والقلیل جداً الطافیة والطحالب وبعض المتحجرات الكبیرة االخرى، ولوحظ ان درجة حفظ
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ا الدلمتة المتحجرات كانت جیدة الى حد من وبعضھا مشوھة بسبب تأثیر العملیات التحویریة والتي كان اھمھ

 وتأثیر المحالیل الضغطیة وعملیة اعادة التبلور والبایرتة.

  وامكن تمییز متحجرات وفیرة للتكوین وھي كما یأتي: 

  الفورامینفیرا.

Haurania sp., Amijiella amiji (HENSON) FUGAGNOLI (Pl.1, Fig.7), Haurania 

deserta HENSON (Pl.1, Fig. 9), Pfenderina sp., Pfenderina salernitana SARTON & 

CRESCENTI (Pl. 1, Fig.1,2), Pfenederina trochoidea SMOUT & SUDGEN (Pl., 1 Fig., 4), 

Pfenderina arabica REDMUND (Pl. 1, Fig., 3), Pfenderina bulterlina BRUN, Kurnubia sp., 

Kurnubia Palastiniensis HENSON (Pl. 1, Fig. 8), Kurnubia wellingsi (HENSON) (Pl.1,Fig. 

6), Valvulina lugeoni (SEPTFONTAINE), Valvulinidae (Pl.2, Fig. 9), Valvulina sp., 

Nautiloculina oolithica MOHLER,  Globuligerina sp (Pl. 2, Fig., 4), Ataxophragmiidae sp., 

(Pl. 2, Fig. 7), Pseudocyclammin sp., (Pl.2, Fig.5), Textulara sp., Pseudochrysalidina sp., 

Trocholina sp., Miliolids, Glomospira sp., Rotalids sp., Lenticulina sp. 

  الطحالب:

Salpingoporella annulata CAROZZI (Pl. 2, Fig. 4), Salpingoporella Sellii (CRESCENI) 

(Pl. 2, Fig. 8), Salpingoporella sp., Cylindroporella arabica ELLOTT, Cylindroporella sp., 

Acicularia elongate CAROZZI, Acicularia sp., Cayeuxia piae FROLLO (Pl. 2, Fig. 3), 

Clypeina jurassica FAVER, Thaumatoporella sp., (Pl. 2,   Fig. 2), Macroporella pygmaea 

CUMBL (Pl. 2, Fig. 5), Dasycladacean algae, Algae Indet. 

  اخــرى

Echinoderms, Calcispheres, Fossils Indet, Stilosmilia sp., (Coral) (Pl. 2, Fig. 6), 

Gastropoda, Pelecypoda, Ostracoda, spong spicules. 

واعتمد في  (Assemblage Zone)ونظراً لالھمیة الطباقیة فقد تم تحدید نطاق حیاتي تجمعي واحد للتكوین 

  تواجد المشترك والمتداخل النواع الفورامنیفیرا الدالة على امتداد التكوین والنطاق ھو:تحدید النطاق على ال

(Haurania sp.-Pfenderina sp. – Kurnubia palastiniensis Assemblag Zone) 

 

 تكوین العامج -2

ً الفورامنیفیرا ال قاعیة لوحظ من خالل فحص الشرائح الصخریة للتكوین بقلة المتحجرات الدقیقة وخصوصا

  والطحالب الدالة وتواجد المتحجرات الكبیرة وكانت درجة حفظ المتحجرات غیر جیدة الى حد ما وبعضھا



  

 

  ةفي الصحراء الغربیة العراقی (K.H.9/7)دراسة الطباقیة الحیاتیة لصخور العصر الجوراسي لبئر    

  لؤي سمیر الدجیلي

 

 

 

8Vol: 10 No:2, April 2014 ISSN: 2222-8373  

ً الدلمتة وذلك الن معظم صخور التكوین ھي دولومایت  مشوھة بسبب تأثیر العملیات التحویریة وخصوصا

  ومحالیل الضغط واعادة التبلور وغیرھا............

  وامكن تمییز المتحجرات التالیة: 

Lituosepta compressa HOTINGER, Glomospira sp., Textularia sp., Lenticulina sp., 

Valvulinida, Trocholina sp., Miliolids. 

   الطحالب:

Algae Indet 

  اخــرى

Echinoderms, Fossils Indet, Gastropoda, pelecypoda, ostracoda, sponge spicules. 

ویلحظ ان المتحجرات الظاھرة لیست وفیرة ومشوھة قد یعود سبب ذلك الى التأثیرات الشدیدة لعملیات الدلمتة في   

التكوین او بسبب تغیرات في مستوى سطح البحر  او بسبب التغیرات الجانبیة التي حالت دون تواجد المتحجرات في البیئة 

  تحدید نطاق حیاتي ممیز للتكوین.الترسیبیة او نشاط تكتوني لذلك لم نستطیع 

 
 الطباقیة الزمانیة

حاولنا تحدید اعمار التكاوین باالعتماد على المتحجرات الدقیقة  (K.H. 9/7)من دراسة التطبق في مقطع البئر 

 الدالة الظاھرة في كل تكوین وكان كاالتي:

 تكوین النجمة -1

طاق الحیاتي وغیرھا من الفورامنیفیرا والطحالب في التكوین قدر عمر التكوین باالعتماد على اعمار المتحجرات في الن

  وھي:

Kurnubia palastiniensis HENSON, Kurnubia wellingsi (HENSON). Haurania deserta 

HENSON, Amijiella amiji (HENSON), Pfenderina salernitana SARTONI & ESCENTI, 

Pfenderina arabica REDMOND, Pfenderina trochoidea SMOUT & SUDGOEN, Valvalina 

lugeoni (SEPTFONT AINE). 

  وبعض الطحالب 

Clypina jurassic FAVRE, Cayeuxi piae FROLLO, Salpingoporella annulata CAROZZ, 

Salpingoporella sellii (CRESCENTI). 

قة الصحراء الغربیة من العراق بالجوراسي ومن دراسة مدیاتھا الزمنیة في مناطق من العالم قدر عمر التكوین في منط

  كمردیجیان). -اعلى (باثونیان - اوسط

 تكوین العامج -2

  امتاز التكوین بقلة المتحجرات الدقیقة الدالة ومن االنطقة الحیاتیة عدد متحجر دال واحد من الفورامنیفیرا ھو:
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Lituosepta compressa HOTINGER 

اھاة والوضع الطبقي قدر عمر التكوین في منطقة الصحراء الغربیة من العراق ومن مالحظة مداه الجیولوجي ومن المض

  بالجوراسي االسفل (لیاسك).

  
  االستنتاجات

في الصحراء الغربیة العراقیة من الناحیة الصخاریة والحیاتیة  (K.H. 9/7)من الدراسة التفصیلیة لمقطع البئر   

-597.5)من االعلى لالسفل اذا عثر على تكوین النجمة ما بین العمق  m(422)والزمانیة المختلفة لمقطع البئر البالغ سمكھ 

199)m  (403.5)حیث بلغ سمكھm  وتتألف صخاریتھ من حجر جیري صلصالي وحجر جیري سرئي ودملقي وحجر

طین  جیري یحوي أنھایدرایت وحجر جیري دولومایتي ودولومایت واسفل التكوین عثر على طبقة رملیة تحوي في نھایتھا

ً على تكوین  یعلوة تكوین نھر عمر بشكل غیر متوافق ویسفلة تكوین عامج ویفصل بینھما سطح عدم توافق وعثر ایضا

وھو یمثل الجزء العلوي الجیري من التكوین واحتمال اسفلھ  m(19)وبلغ سمكھ  m(597.5-616.5)عامج ما بین العمق 

ف صخاریاً من الحجر الدولومایتي وقلیل من الحجر الجیري الدولومایتي یوجد الجزء الفتاتي وھو لم یصل الحفر آلیة ویتأل

  یعلوه تكوین النجمة ویفصل بینھما سطح عدم توافق.

ومن دراسة المحتوى الحیاتي لتكوین النجمة اذا امكن تمییز متحجرات وفیرة من الفورامنیفیرا والطحالب   

تم استنتاج نطاق حیاتي تجمعي ممیز للتكوین یستمر على امتداد ومتحجرات اخرى ومعظمھا متحجرات دالة على التكوین و

  .(Haurania sp., Pfenderina sp., Kurnubia palastiniensis Assemblage Zone)التكوین وھو

ومن دراسة المدیات الزمنیة النواع الفورامنیفیرا والطحالب ومقارنتھا مع مناطق مختلفة من العالم قدر عمر   

  كمردیجیان). -اعلى (باثونیان -ي اوسطالتكوین جوراس

ً الفورامنیفیرا    أما تكوین العامج فمن دراسة المحتوى الحیاتي للتكوین اذ امكن تمییز متحجرات قلیلة وخصوصا

والطحالب، لم یحدد نطاق حیاتي ممیز للتكوین وقد یعود سبب ذلك الى تأثیر عملیة الدلمتھ او تغیر مستوى سطح البحر او 

ومن  (Litusepta compressa)الاسباب ولذلك قدر عمر التكوین باالعتماد على ظھور متحجر دال ھو  غیرھا من

) متر اسفل تكوین النجمة ال تعود 60المضاھاة والوضع الطبقي قد عمر التكوین بالجوراسي االسفل (لیاسك) ونقترح ان (

صخاریة التكوین في ھذا البئر وفي أي مكان اخر للتكوین  للتكوین. احتمال تعود لتكوین محیور او منقولة النھا مختلفة عن

  .m(341)اذا یبلغ سمكھ  m(194-535)واقترح ان یمتد التكوین 

  

  الشكر والتقدیر

 اتقدم بالشكر واالمتنان الى المنشأة العامة للمسح الجیولوجي والتحري المعدني للمساعدات العلمیة في توفیر  

جاھر طیلة فترة البحث واتقدم بالشكر والتقدیر الى رئاسة جامعة بغداد / عمادة كلیة الشرائح الصخریة والمصادر والم

  .العلوم ورئاسة قسم علم االرض على دعمي المتواصل
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PLATE -1 

All Figures are from Najmah Formation in K.H.9/7, Western Desert of Iraq, 

(Bathonian- Kimmerdgian). 
 

Fig. (1)- Pfenderina salernitana SARTONI & CRESCENTI, Depth 272m, X 50. 

Fig. (2)- Pfenderina salernitana SARTONI & CRESCENTI, Depth 217m, X 50. 

Fig. (3)- Pfenderina arbica REDMOND, Depth 217m, X 50. 

Fig. (4)- Pfenderina trochoidea SMOUT & SUDGEN, Depth 213m, X 100. 

Fig. (5)- Pseudocyclammina sp., Depth 318m, X 50. 

Fig. (6)- Kurnubia wellingsi (HENSON), Depth 272m, X 50. 

Fig. (7)- Amijiella amiji (HENSON) FUGAGNOL, Depth 271m, X 50. 

Fig. (8)- Kurnubia palastiniensis (HENSON), Depth 271m, X 50. 

Fig. (9)- Haurania deserta (HENSON), Depth 271m, X 50. 

 

PLATE -2 

All Figures are from Najmah Formation in K.H. 9/7, Western Desert of Iraq, 

(Bathonian- Kimmerdgian). 

 
Fig. (1)- Globuligerina sp., Depth 324m, X 100. 

Fig. (2)- Thaumatoporella sp. Depth 327m, X 50. 

Fig. (3)- Cayeuxia piae FROLLO, Depth 271m, X 50. 

Fig. (4)- Salpingoporella annulata CAROZZI Depth 271m, X 100. 

Fig. (5)- Macroporella pygmaea CUMBEL, Depth 281m, X 50. 

Fig. (6)- Stilosmilia sp., Depth 294m, X 50. 

Fig. (7)- Ataxophragmiidae sp., Depth 294m, X 50. 

Fig. (8)- Salpingoporella sellii (CRESCENT), Depth 365m, X 50. 

Fig. (9)- Valvulinidae Depth 213m, X 50. 
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PLATE -1 
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PLATE -2 
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