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الدجيمي

الطباقية الحياتية لتكوين السارمورد االسفل في بئر كركوك 109 -شمال العراق
لؤي سمير شاكر الدجيمي*

قسم عمم االرض ،كمية العموم ،جامعة بغداد ،بغداد ،العراق
الخالصة
تضمن البحث الحالي دراسة الطباقية الحياتية لتكوين السارمود االسفل في بئر كركوك 109 -شمال

العراق ،وذلك اعتماد عمى االنتشار النسبي لمفورامنيفي ار القاعية وقد تم تثبيت نطاقين حياتيين وىذه االنطقة من
االقدم الى االحدث.

1- Choffatella decipiens SCHLUMBRGER Zone.
2- Orbitolina discoidea GARS Zone.
كما تم تحديد عمر التكوين حيث قدر العمر عمى انو كريتاسي اسفل (ىوتريفيان -أبتيان اسفل).

كممات مفتاحية :تكوين السارمود االسفل ،بئر كركوك ،109-الفورامنيفيرا ،كريتاسي اسفل
Choffatella decipiens, Orbitolina discoidea

Biostratigraphy of Lower Sarmord Formation in Kirkuk well no-109.
Nouthern Iraq.
*Luay S. S. Al-Dujile
Department of Geology, College of science, University of Baghdad, Baghdad, Iraq

Abstract.
The study includes biostratigraphy of the Lower Sarmord Formation in well
Kirkuk-No-109. North of Iraq, two biozones had been distinguished as follow:
1- Choffatella decipiens SCHLUMBRGER Zone.
2- Orbitolina discoidea GARS Zone.
The age of Formation in this study is determanid as Lower Cretaceous (Hauterivianearly Aptian).
Keyword: Lower Sarmord, Formation well Kirkuk-109, Choffatella decipiens and
Orbitolina discoidea, Lower Cretaceous

المقدمة:

يعود تكوين السارمورد االسفل الى دورة الكريتاسي االسفل (البرياسين-االلبيان) والتي قسميا ] [1الى دورتين ترسيبتين
ثانويتين يقع التكوين ضمن الدورة الثانوية (البرياسين-االبتيان).
الموقع المثالي لمتكوين يقع عمى الطية المحدبة من التواء سورداش في مدينة السميمانية شمال شرق العراق في قرية سارمورد ]،[2
يصل سمك التكوين في المنطقة النموذج ية الى  (455)mواما في المناطق التي يحصل فييا حالة التالسن او التداخل لمتكوين فان
السمك ال يتعدى .(100-150)m
وصخارية التكوين في مقطعة النموذجي تتألف من تتابع لصخور الطفل البنية الزرقاء المون مع تعاقب من صخور الحجر الجيري
الطفمي النرتي ،وان عمر ىذه الصخور في المنطقة النموذج(ىوتريفيان-بريميان) ].[2

______________________________________
*Email:Luay.S.3000@yahoo.com
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اهداف البحث

ان اليدف من اجراء ىذا البحث ىو الحصول عمى معمومات اوسع واشمل عن المحتوى الحياتي لتكوين السارمورد االسفل

ضمن المقطع الجيولوجي لمبئر كركوك  109 -في منطقة حقل كركوك النفطي شمال العراق شكل رقم ( )1اضافة الى تحديد عمر
التكوين وحدوده العميا والسفمى.

شكل  -1خارطة موقع الدراسة

طرائق البحث

تم وصف الشرائح الصخرية الخاصة لتكوين السارمورد االسفل والبالغ عددىا ( )140شريحة صخرية بمعدل ( )1-3شريحة

لمباب لكل  (2-5)mو ) (1-2شريحة صخرية لكل  .(1-4)mالمتواجدة في شركة نفط الشمال ،ووصفت المتحجرات في الشرائح
الصخرية وتم استحداث جدول لتوزيع المتحجرات بشكل عمودي شكل

المصادر التالية].[3-8

الدراسات السابقة

اشارة ] [2ان البنية الترسيبية لتكوين السارمورد تراوحت بين

( )2وقد اعتمد في وصف المتحجرات الدقيقة ومقارنتيا مع

بيئة نرتية الى بيئة مياه عميقة خالل الفت رة الممتدة من

البريسيان الى االبتيان وقد اعاد ] [9البيئة بحيث ان تكوين السارمورد اقتصر عمى صخور البيئة العميقة المترسبة من التيثونيان الى
االبتيان أما ] .[10فقد حاول تجزئة ىذا التكوين الى ثالث اجزاء سميت تكوين السارمورد االسفل واالوسط واالعمى واقترح ] .[1تقسيم
التكوين الى سارمورد اسفل وسارمورد اعمى ،ان ىذا االجتياد في التق سيم قد ال يكون موفق ًا كما انو يخالف قواعد التسمية العممية .

ئ التالسن
اوافق رأي ] [1بان التكوين المدروس ىو سارمورد اسفل  .أما في وجية نظر ] [2فان كثي اًر ما يالحظ حالة التداخل بىية
لمتكوين مع كل من تكوين البالمبو والقمجوقة مما أدى الى صعوبة مالحظة الفروقات بين تمك التكاوين المذكورة.

ينكشف التكوين في شمال العراق في مناطق مثل شرانش ا سالم ،جياكارا ،سرعمادية ،راو ندوز ،رانية اضافة الى ظيور

تكوين في مقاطع تحت سطحية مثل عين زالة ( ،)12،19كركوك  ، 109-بطمة ، 2-ساسان ، 1-نجمة .29
وسجل ] .[2في تكوين السارمورد االسفل في مقطعة النموذجي المتحجرات االتية:
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Heteraster couloni, H.oblongus var. musandamensis, pholadomya cf. esmarki, Postamides phillipsi,
Choffatella decipiens, Permocalculus inopinatus, Salpingoporella cf. muehlbergii, Strambus incertus,
Orbitolina discoidea, Cyclammina cf. greigi, Pseudocyclammina cf. lituus, P. cf. kelleri, Cuneolina
pavonia.
1-[ المتحجرات االتية في تكوين السارمورد االوسط في بئر خباز11] فيما ذكر
Orbitolina kurdica, Orbitolina cf. discoidea, Choffatella decipiens, Trocholina elongata,
Cuneolina aff pavonia, pseudocyclammina lituus, Nautiloculin oolithica, Hensonella cylindrical,
Miliolids etc…
) بريميان-ىوتيفيان
وحدد لو عم اًر ( ر
) االلبيان-طي واعطت لو عم اًر (البرياسيان
[ بالينولوجية تكوين السارمورد وتحديد النضوج العضوي لو في حقل عجيل النف12] ودرست
.وحتمال سنومانين

:[ تكوين السارمورد في عدة آبار شمال غرب العراق وحدد المتحجرات االتية13] ودرس
Choffatella decipiens, Cuneolin Laurentii, Orbitolina sp., Orbilolina discoidea, Globigerina sp., etc.
.)ابتيان-واعطى لو عم اًر (بريميان

:[ تكوين السارمورد االسفل في مقطع شمال شرق العراق وحددت المتحجرات االتية14] ودرست
Protopeneroplis striata, Globigerinelloides sp., Orbilolina sp., Choffatella cf. decipiens, Trochina cf.
elongate, Textularia sp., Nautiloculina oolilhica, Cuneolina sp., Cuneolina cf. Laurentii, Hensonella
cylindrical, Salpingoprella sp.
. أبتيان اسفل-فالنجنين
ا
واعطت لو عم اًر

:109 -ي المقطع الجيولوجي لمبئر كركوك
طباقة

( وقد بمغ2075-1929)m  ما بين العمق109 - درسة الطباقية الحياتية لتكوين السارمورد االسفل في بئر كركوك
تم ا

( وتتألف صخارية التكوين من حجر جيري صمصالي مع طبقات من الصمصال وطبقات قميمة من حجر جيري144)m سمك التكوين

الى

 يحد التكوين من االعمى تكوين القمجوقة االسفل بشكل متوا فق حدد عمى اساس تحول الصخارية،متدلمت بدرجات متفاوتة

صخور دولومايت واختفاء معظم المتحجرات و يحده من اال سفل تكوين الكريمية ويفصل بينيما سطح عدم توافق حدد عمى اساس
.اختفاء معظم المتحجرات الدالة لعمر عمر الكريتاسي وظيور طبقة حجر جيري تحوي عمى معدن الكلوكونايت

ولوحظ من خالل فحص الشرائح الرقيقة لمنماذج الصخرية ان اغمب المتحجرات الموجودة في التكوين ىي االنواع من

الفورامنيفي ار القاعية والطحالب واما درجة حفظ المتحجرات فقد كانت جيدة وبعضيا مشوىة بسبب تأثير العمميات التحويرية مثل تأثير

: وامكن تمييز المتحجرات االتية في التكوين.المحا ليل الضغطية وعممية اعادة التبمور والدلمتة

:الفورامنيفيرا
Orbitolina cf discoidea GRAS (Pl-1, Figure 1,3,4), Orbitolina aff. kurdica HENSON, Palorbitolina
lenticularis (BLUMENBACH) (Pl.1, Figure 2), Orbitolina sp., Pseudocyclammina lituus
(YOKYAMA) (Pl.1, Figure 5), Choffatella decipiens SCHLUMBRGER (Pl.1, Figure 7, 8),
Choffatella sp., Cuneolina cf. laurentii (SARTONTI & CRESCENTSI (Pl.1, Figure 9), Trocholina
elongate (LEUPOLD), Nautiloculina oolithica MOHLER, Textularia sp., Textulariidae, Trocholina
sp., Miliolidae, Cuneolina sp., Globuligerina sp. Valvaulinids sp., Nautiloculina sp., Bolivina sp.,
Dentalina sp., Pseudotextulariella sp., Foraminifera Indetified.

:الطحالب
Hensonella cylindrical ELLIOTT, Salpingoporella dinarica RODOCI (Pl.1, Figure10, 11),
Salpingoporella sp., Clypeina sp., Acicularia sp., Clylindroporella sp., Permacalculus cf. ampullaens
ELLIOTT, Permucalculas sp., Algae Indet, Algae Fragments.

اخرى
Fossils Indet., Ostracoda, Echinoidae, Gastropoda, Brachiopoda, Calcispheres, Coral, sponge specules.
االحدث
:
يين باالعتماد عمى ظيور واختفاء المتحجرات الدالة لنوعي الفورامنيفي ار وىذه االنطقة من االقدم الى
وتم تحديد نطاقين حيات
1Choffatella decipiens SCHLUMBRGER Zone.
2Orbitolina discoidea GARS Zone.
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كما في الشكل2-

الدال من الفورامنيفي ار والطحالب المتواجدة في التكوين وىي:
كما تم تحديد عمر التكوين باالعتماد عمى عدة انواع من المتحجرات ة
Orbitolina discoidea GARS, Palorbitolina lentieculavig (BLUMENBCH), Choffatella decipiens
& SCHLUMBERGER, Pseudocyclammina lituus (YOKYAMA), Cuneolina cf. laurentii SARTONI
CRESCENTS, Salpingoporella dinarica RODOCIC, Hensonella cylindrical ELLIOTT,
ومن دراسة مدياتيا الزمنية في مناطق مختمفة من العالم ] [3-8ومقارنتيا مع المتحجرات الظاىرة في التكوين  .قدر عمر تكوين
السارمورد االسفل بالكريتاسي االسفل (ىوتريفيان -أبتيان اسفل).

شكل  - 2جدول المحتوي الحياتي لتكوين السارمود االسفل في بئر كركوك 109-شمال العراق
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االستنتاجات

( حيث بمغ سمك2073-1929)m  ما بين العمق109 -درس التطبق الحياتي لتكوين السارمورد االسفل في بئر كركوك
يحد التكوين من

( وتتألف صخارية التكوين من حجر جيري صمصالي وحجر صمصالي وحجر جيري متدلمت144)m التكوين

االعمى تكوين قمجوقة االسفل بشكل متوافق ويحده من االسفل تكوين الكريمية ويفصل بينيما سطح عدم توافق امكن تمييز متحجرات

.من الفوارمنيفي ار والطحالب ومتحجرات اخرى وامكن تمييز واستنتاج نطاقين حياتيين وىما
1Choffatella decipiens SCHLUMBRGER Zone.
2Orbitolina discoidea GARS Zone.
ومن دراسة المديات الزمنية النواع الفوارمنيفي ار والطحالب المميزة لصخور التكوين ومقارنتيا مع مثيالتيا في أماكن مختمفة من العالم

.) أبتيان اسفل-تم استنتاج عمر التكوين عمى انو كريتاسي اسفل (ىوتريفيان
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PLATE-1
All figures from Lower Sarmord Formation in the well Kirkuk No-109
(Hauterivian-Early Aptian)
Figure(1) Orbitolina discoidea GARS; Depth 1955m ; X50.
Figure(2) Palorbitolina lenticularis (BLUMENBACH); Depth 1955m ; X50.
Figure(3) Orbitolina discoidea GARS; Depth 1970m ; X50.
Figure(4) Orbitolina discoidea GARS; Depth 1980m ; X50.
Figure(5) Pseudocyclammina lituus (YOKOYAMA); Depth 2025m ; X50.
Figure(6) Orbitolina sp., Depth 1955m ; X50.
Figure(7) Orbitolina sp. (above) and Choffatella decipiens SCHLUMBERGER (below); Depth
2025m; X50.
Figure(8) Choffatella decipiens SCHLUMBERGER, Depth 2040m ; X50.
Figure(9) Cuneolina laurentii SARTONI & CRESCENTI; Depth 2040m ; X50.
Figure(10) Salpingoporella dinarica RADOICIC, Depth 1970m ; X50.
Figure(11) Orbitolina sp., (above) and Salpingoporella dinaric RADOICIC (BELOW); Depth 1455m
; X50.
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