 .......المجمة العراقية الوطنية لعموم األرض ،المجمد  ،18العدد  ،1ص.......2018 ،164 – 141

تأثير عممية الدلمتة عمى تتابعات تكوين ميركي (سينومينيان – التوروني المبكر)
في مقطعه المثال  /شمالي العراق

ابراهيم سمير العكمي

رافع ابراهيم الحميدي

قسم عموم االرض

قسم عموم االرض

كمية العموم

كمية العموم

جامعة الموصل

جامعة الموصل

( تاريخ االستالم  ، 4194/9/91تاريخ القبول ) 4194/2/42
الممخص
درست حقمياً وبتروغرافياً تتابعات تكوين ميركي ( (Cenomanian – Early Turonianفي

منكشفات مقطعو المثال في شمالي العراق ( )48مت اًر ،بيدف استقراء تأثير عمميات الدلمتة فييا .وقد تبين

التأثر الشديد لصخور التكوين بالعمميات التحويرية ،السيما عممية الدلمتة ،وبدرجة أقل عمميات السمنتة
واإلذابة والمكرتة واالنضغاط بنوعيو الفيزيائي والكيميائي .تظير بمورات الدولومايت في صخور التكوين

بأشكال وأحجام وأنسجة مختمفة ،ىي ذات ىيئات معينية عديمة الى ناقصة األوجو .من أبرز األنسجة
المشخصة ىي نسيج الدقيق التحبب ونسيج المعينات المتالمسة ونسيج الموزائيكي الضبابي ونسيج

الموزائيكي الدرزي ونسيج السرجي ونسيج الدولومايت واضح الحافات معتم المركز .يرجح تشكل الدولومايت
في ىذه الصخور بآلية الخمط والدلمتة التحت السطحية المتأخرة (الدفن لعميق).

الكممات الدالة :الدلمتة ،تتابعات ،ميركي ،سينومينيان ،التوروني المبكر.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
The Effect of Dolomitization on Mergi Formation Sequences
(Cenomanian- Early Turonian ) at The Type Section,
Northern Iraq
Rafi I. AL-Homadi
Department of Geology
College of Science
University of Mosul

Ibrahim S. Al-Okli
Department of Geology
College of Science
University of Mosul
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ABCTRACT
In order to study the effect of dolomitization on Mergi Formation sequences
(Cenomanian – Early Turonian), Field and petrographical examinations were
carried out on fourty six meters (46m) of the type section of this formation. It has
been observed that the formation is highly affected by diagenesis processes,
especially dolomitization. On the other hand, the effects of other processes such as.
cementation, dissolution, micritization and compaction in its both types, physical
and chemical were less than dolomitization. Dolomite crystals appeared as rhombshaped euhedral to subhedral. The main diagnosed fabrics were Aphanotopic,
Contact-rhomb porpherotopic, fogged mosaic, Sutured mosaic, Saddle dolomite
and Cloudy-centered clear-rimmed dolomite fabrics. It is concluded that formation
of dolomite was by the mechanism of mixing zone model and subsurface
dolomitization model.
Keywords: Dolomitization, Mergi, Sequences, Cenomanian, Early Turonian.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المقدمة
 حيث المكشف،) شمال غرب محافظة دىوك48Km( تقع منطقة الدراسة شمالي العراق عمى بعد

، تقع، أما من الناحية التكتونية فأنيا.الوحيد لمتكوين في العراق ضمن منطقة شرانش أسالم

)9  ( الشكل، )Jassim and Buday, 4112 a(( وتبعآ لـImbricated zone( ضمن نطاق التراكب
Praealveolinacretaceasubspp وRadiolitestrigeri واعتمادا عمى ظيور متحجرات الرودست
) عمر التكوينDunnington,1956 in Bellen et al., 1959 ( وغياب متحجرات السينوميني حدد

 فقد أشا ار الى ان تكوين ميركي يعود اما الى دورة،)Chattonand Hart,1961(  أما.بالتوروني

 عمى الرغم من ان الدورة،)Cenomanian(

 أو الى دورة،)L.Turonian_L.Campanian)

) فقد أيد ان تحديد عمر التكوين بالـBuday, 1980(  اما.انتيت تقريبا في التوروني المبكر

 وبالتالي،)Jassim and Buday, 2006( ً وىذا ما ايده ايضا.)Cenomanian _Early Turonian(
.)Cenomanian – Early Turonian( فأن المرجح أن عمر التكوين ىو

) التكوين ألول مرة في منطقة شرانش فيDunnington,1956 in Bellen et al., 1959( وصف

 متر من قرية شرانش أسالم عمى الجانب411  حيث يقع المقطع المثال عمى بعد حوالي،شمالي العراق

) شماالً وخط طول°37, ´14, "34( وتحديداً عند خط عرض،الشمالي لمطريق الى قرية شرانش نصارى

 تتصف تتابعاتو السفمى بطبقات.)46 m( وان سمك التكوين في المقطع المثال ىو.) شرقا°42, ´50, "44(
 في حين أنيا والى حد ما عقدي في األعمى،متكتمة ومدلمتة متبادلة مع مارل ومدممكات جيرية معادة التبمور

 ويشير.ذو لون ابيض الى وردي وبني فاتح سكري معاد التبمور مع عقد صغيرة متفرقة من الصوان االحمر

 بالرغم من ان ترسبات جيرية نيرتية عائدة لمتروني قد توضعت في، ) الى أنوChatton and Hart9529(

تأثير عممية الدلمتة عمى تتابعات تكوين ميركي (سينومينيان – التوروني المبكر) في مقطعو..........

919

اجزاء من حزام جبال زاكروس اإليرانية ،إال أن مثل ىذه الترسبات لم تظير في نطاق العراق ،باستثناء أحدى

طيات شرانش ،حيث أختير المقطع المثال لتكوين ميركي ،وان التعرية القوية قبل عصر الكمباني قد تكون

ىي التفسير لغياب تكوين ميركي في المناطق االخرى من العراق ،إذ يعتقد أن ىذه الوحدة كانت واسعة

االنتشار في العصر التروني .كما اشار (العكمي )4194 ،الى ان تكوين ميركي قد ترسب في بيئات
المسطحات المدية .نظ اًر لييمنة معالم العمميات التحويرية عمى مكاشف التكوين ،ال سيما معالم االدلمتة ،فأن
الدراسة الحالية تيدف الى تسميط الضوء عمى ىذه العممية وذلك باألعتماد عمى الدالئل الحقمية والبتروغرافية

وصوالً الى التعرف عمى أنسجة الدولومايت حسب التصانيف المعتمدة ،وبالتالي تحديد آلية الدلمتة التي
ىيمنت عمى صخور التكوين.

طرائق البحث METHODOLOY
تمثمت الدراسة الحقمية بالوصف الدقيق لممقطع الصخري المنكشف ،متضمناً الوصف الصخري الدقيق

والتغايرات الصخرية األفقية والجانبية ومتابعة كافة الظواىر والمعالم الحقمية والتغيرات الظاىرة عمى المكشف

الصخري .كما تضمنت تحديداً لطبيعة حدود التماس السفمي والعموي لمتكوين ،تم نمذجة ( )32عينة صخرية

لغرض تييئة الشرائح الرقيقة الخاصة لتشخيص المكونات البتروغرافية والعمميات التحويرية المؤثرة فييا،

فضالً عن تحديد خصائصيا النسيجية ،ومن جية أخرى فقد تمت معاممة الشرائح الصخرية بصبغة
االليزيرين الحمراء ( ،)Alizeren red stainingوحسب طريقة (  ،)Dickson,1965لغرض تميز معدن

الكالسايت عن معدن الدولومايت .تم أختيار ثمان عينات موزعة عمى طول المقطع الصخري ،لتحميميا
بجياز األشعة السينية الحائدة ( )XRDلمعرفة محتواىا المعدني .وذلك في مختبرات ىيئة المسح الجيولوجي

العراقية  /بغداد.

رافع ابراىيم الحميدي

914

و ابراىيم سمير العكمي

N

53Km

0

الشكل  : 4خارطة تكتونية لشمالي العراق ( ،)Jassim and Buday, 2006aوصورة
مرئية فضائية توضح منطقة الدراسة ( .)Google Earth, 2013

الطباقيةStratigraphy :
تنكشف تتابعات تكوين ميركي في منطقة شرانش أسالم ،بسمك ( )48 mتقريباً ،تحدىا من األسفل

وبصورة غير متوافقة تتابعات تكوين قمجوقة ،أذ تتجمس ترسبات تكوين ميركي بصورة مباشرة فوق طبقة
جيرية معادة التبمور ذات حصوات جيرية رمادية فاتحة المون معادة التبمور ،أما تتابعات تكوين ميركي

المتجمسة فوق ىذه الطبقة فيي مؤلفة في جزئيا السفمي من طبقة جيرية متدلمتة ىشة رمادية غامقة المون

( ،)2mحاوية عمى تراكيب الستروماتواليت ،ثم تمييا طبقة من الدولومايت المصمت المطعم بعروق
الدولومايت النقي األبيض المون ( )Saddleذات لون رمادي غامق يصل الى سمكيا حوالي المترين ،تعموىا
طبقة من الدلومايت المصمت السكري الرمادي الفاتح الى المبيض أحياناً ( ،)5.5mتمييا طبقة من
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الدولومايت المصمت ذات لون الرمادي الغامق الحاوي عمى عروق من الدولومايت األبيض النقي بسمك

( ،)4mتمييا تعاقبات ( )6.5mمن الدولومايت المصمت الرمادي الفاتح المون الناعم التبمور ،تمييا تعاقبات
من الدولومايت المصمت ( )6mالرمادي الغامق الحاوي عمى عروق من الدولومايت النقي االبيض ،تمييا

طبقة ( )2mمن الدولومايت المصمت الرمادي الفاتح ،تمييا طبقة ( )2mمن الدولومايت المصمت البني
الحاوي عمى عروق دولومايتية نقية بيضاء ،تمييا طبقة ( )3mمن الدولومايت المصمت الحاوي عمى البريشيا
واألكاسيد الحديدية ،وتكون ذات لون رمادي فاتح المون ،تمييا طبقة بسمك ( )5mمن الدولومايت المصمت

الرمادي الغامق ،تمييا طبقة ( )6mمن الدولومايت المصمت ذات لون رمادي فاتح ،تمييا طبقة ( )2mمن
الدولومايت المصمت الرمادي الحاوي عمى عروق الدولومايت النقي االبيض ،وتختتم ىذه التتابعات بطبقة

( ) 2mمن الدولومايت المصمت البني المحمر ،تعموىا بصورة غير متوافقة طبقة من المدممكات القاعدية
التابعة لتكوين بخمة .ويوضح (الشكل  )4العمود الطباقي لتكوين ميركي.
الدراسة البتروغرافيةPetrography study :
أظيرت الدراسة البتروغرافية التأثر الشديد لعموم مكونات الصخور الجيرية بالعمميات التحويرية .وتعد
عممية الدلمتة األكثر تأثي اًر عمييا ،إذ أنيا غالباً ما تمحو معالم المكونات الحبيبية بحيث يصعب التعرف عمى
عائديتيا .فضالً عن تأثير الدلمتة عمى ىذه الصخور فأنيا متأثرة بعمميات تحويرية أخرى مثل السمنتة

(لوحة )1-Aوالمكرتة (لوحة )1-Bواإلذابة (لوحة )1-Cواالنضغاط بنوعيو الفيزيائي والكيميائي (لوحة.)9-D

وتتطابق نتائج التحميل المعدني باألشعة السينية الحائدة ( )XRDمع النتائج المستحصمة حقمياً وبتروغرافياً

من حيث ىيمنة الدولومايت عمى ترسبات التكوين (الشكل .)2
الدلمتةDolomitization :

تعتبر الدلمتة من العمميات التحويرية غير المتماثمة كيميائياً وتتم من خالل إحالل أيون المغنيسيوم

( )Mg+4محل أيون الكالسيوم ( )Ca+4في الصخور الكاربوناتية ،حيث تحدث عممية اإلحالل مابين المياه
الغنية بالمغنيسيوم والصخور الجيرية التي تحتوي ىذه المياه ( .)Flugel, 2004تتم عممية الدلمتة
بتأثيرات المياه البحرية او القارية وفي أنطقة ذات مياه مختمطة اي مناطق أمتزاج المياه العالية المموحة مع

المياه الجوية ( .)Warren, 2000وتعرف الدلمتة بالمبكرة ( ،)Early Dolomitizationعندما
يحدث اإلحالل بعد عممية الترسيب بفترة قصيرة او قبل تصمب الصخور او تعرف بالدلمتة المتأخرة

( ,)Late Dolomitizationعندما يكون اإلحالل بعد عممية تصمب الرواسب .وتبعاً لـ
(.)Flugel, 1982; Atabey, 1995
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الشكل  :4يوضح العمود الطباقي لتكوين ميركي.
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Legend:
dolo= dolomite

Legend:
Cal= Calcite
dolo= dolomite

A

B

الشكل  :2يمثل مخططات) -A)XRDيمثل مخطط لنموذج مأخوذ من الجزء العموي لتكوين
ميركي -B .يمثل مخطط لنموذج مأخوذ من الجزء السفمي لتكوين ميركي.

911

رافع ابراىيم الحميدي

912

و ابراىيم سمير العكمي

تصنيف أنسجة الدلومايتClassification of dolomite fabric :
تتكون صخور تكوين ميركي أساساً من معدن الدولومايت ،حيث تظير بمورات الدولومايت

فييا بأشكال وأحجام متباينة وأنسجة مختمفة ،إال أن أغمب بمورات الدولومايت تظير عمى ىيئة

معينية عديمة الى ناقصة األوجو .وبأعتماد نظامـي تصنيـف ( )Sibley and Gregg, 1987و
( .)Randazzoand Zachos, 1984حيث بين األول أن األختالف في طبيعة أنسجة الدولومايت تعزى
ال ى تباين كل من معدل التنوي والنمو والحجم البموري .ويعتمد ىذا النظام عمى طبيعة التوزيع الحجمي
لمبمورات unimodal :أم  .polymodalوكذلك عمى طبيعة الحدود البمورية ىل أنيا ذات سطوح مستوية

 planarوالتي تكون أما ناقصة األوجو ) ،planar (sأو كاممة األوجو ) .planar(eاو سطوح غير مستوية

nonplanarعمماً ان التعبير  Nonplanarىو مرادف لمتعبير  .Exenotopicوالتعبير Planarىو مرادف

لمتعبير  .Idiotopicفيما يقسم التصنيف الثاني (( )Randazzo and Zachos, 1984الشكل  )4والذي
يعد أكثر شمولية من ناحية تصنيف صخور البحث ،والتصنيف يقسم انسجة الدولومايت الى ثالث مجاميع

رئيسة والتي بدورىا تتضمن عدة مجاميع ثانوية .ويعتمد ىذا النظام عمى شكل البمورات وحجميا
والمحتوى الييكمي والتوزيع البموري وأصل الصخرة المتدلمتة وتبعا ليذا التصنيف فأن دلمتة

لصخور تكون أما دلمتة غير متجانسة ( )Heterogenousdolomitizationوتحصل عبر مراحل
متعددة أو دلمتة متجانسة ( )Homogenous dolomitizationتحصل بمرحمة واحدة .ومن األنسجة

المشخصة في الصخور الكاربوناتية لتكوين ميركي تبعاً لنظامي ()Gregg andSibley, 1984
و( )Randazzoand Zachos, 1984ىي كاألتي:

 -1النسيج الدقيق التبمورAphanotopic Fabric :
يعود ىذا النسيج الى المجموعة النسيجية الدقيقة التحبب  ،فيو يتميز ببموراتو الدقيقة الحجم

(أقل من  )10114مميمتر الناتجة بفعل الدلمتة المتجانسة لصخور الحجر الجيري الطيني
( .)RandazzoandZachos, 1984وتتضمن عممية الدلمتة المتجانسة مرحمة من عممية تنويو كبمورات

الدولومايت وفي مواقع عديدة من الصخرة حيث تنمو سوية خالل فترات معينة .ويتصف ىذا النسيج بصعوبة
تميز حدوده البمورية .وتم رصد ىذا النوع من األنسجة في التتابعات الوسطى من التكوين ،وبنسب قميمة

ضمن تتابعاتو العميا (لوحة.) 1-E

 -2نسيج المعينات المتالمسةContact-Rhomb Porphyrotopic Fabric :
يتشكل ىذا النسيج من تالمس بمورات الدولومايت العديمة األوجو الى شبو كاممة األوجو .ويعود ىذا

الصنف الى مجموعة األنسجة غير متساوية الحبيبات .ذات ارضية كالسايتية .يمثل ىذا النسيج المرحمة

األولية أو الجزئية لعممية الدلمتة .وشخص ىذا النوع بشكل قميل جداً في التتابعات الوسطى من تكوين

ميركي (لوحة.)1-F

)1984

الشكل  :4يوضح مخطط توضيحي لتصنيف انسجة الدولومايت ( Randazzo and Zachos,
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 -3النسيج الموزائيكي الضبابيFogged Mosaic Fabric :
ىو من المجموعة النسيجية غير متساوية الحبيبات يتميز بوجود بمورات دقيقة ذات مبعثرة في وسط
أرضية مؤلفة من بمورات دولومايتية كبيرة الحجم .ويعبر عنو كنسيج موزائيكي يحتوي بداخمو عمى تجمعات
حبيبة ضبابية غير مشخصة األصل في األغمب .ويعزى نشوء ىذا النسيج الى عمميات الدلمتة غير

رافع ابراىيم الحميدي

914

و ابراىيم سمير العكمي

المتجانسة .يظير ىذا النسيج وبشكل قميل في التتابعات السفمى من التكوين ،إال إنو يزداد توارداً في

التتابعات العميا منو (لوحة.)4-A

 -4النسيج الموزائيكي الدرزيSutured Mosaic Fabric :
يتألف ىذ النسيج من بمورات دولومايتية عديمة الى ناقصة االوجو متراصة بأحكام ذات مسامية قميمة

او معدومة .وغالباً ما تكون أحجام بمورات ىذا النسيج أكبر من (  ،)0.016 mmينتج ىذا النوع من

األنسجة بفعل تقدم عممية الدلمتة المتجانسة لمحجر الطيني أو بفعل تزامن دلمتة صخور الحجر الجيري
الواكي أو المرصوص مع إذابة مكوناتيا الييكمية ( .)RandazzoandZachos, 1984وممكن األشارة إلى

ىذا النسيج وتبعاً لـ ( ،)Sibley and Gregg, 1987فأن ىذا النسيج وبسبب إحتواء بعض شرائحو عمى

بمورات ناقصة االوجة فأنيا تعرف ب ـ ـ) ،)Hypidiotopic textureفي حين تسمى البمورات عديمة االوجو

بالـ ( .(Xenotopic textureويندر مثل ىذا النوع من النسيج في التتابعات السفمى من التكوين ،لكنو يكون

أكثر أنتشا اًر في التتابعات العميا من التكوين ) لوحة. )4-B
 -5النسيج السرجيSaddle Dolomite :

يتألف ىذا النسيج من بمورات الدولومايت بييئة سرج أو باروكي وأحياناً مثل رمح معقوف بسبب التواء

التركيب البموري وتكون البمورات ذات إنطفاء متموج .وىذا النسيج عبارة عن بمورات دولومايتية سمنتية مالئة

لمفراغات ( .)Flugel, 2004; Sibley and Gregg, 1987ويشير ىذا النسيج إلى مراحل الدلمتة المتأخرة
( .)Shingaly et al., 2013و ُشخص ىذا النسيج بتروغرافياً في التتابعات الوسطى والعميا من التكوين
(لوحة )4-Cويكون بالقرب من خطوط اإلذابة الستايمواليت.

 -6نسيج الدولومايت واضح الحافات معتم المركزCloudy-centered Clear-rimmed Dolomite
يتألف ىذا النسيج من بمورات الدولومايت متراصة بشكل موزائيكي ،وىي عادة عمى ىيئة معينات

واضحة الحواف معتمة المركز بسبب وجود شوائب أو بقايا صخرية أصمية ) .)Warren, 2000وقد وصف

ىذا النوع من النسيج من قبل باحثين عدة أمثال ( özkanand Elmas, 2009; Gregg andSibley,
 )1984; Sibley, 1982; Murry, 1964فتبعاً لـ(  )Murry, 1964فأن نشأة ِ
ىذه الظاىرة تعتمد عمى

عممية الدلمتة ،أذ أن مصدر أيونات الكاربونات يكون موضعياً ،أي أنو مرتبط بأذابة الصخور الكاربوناتية

الموجودة أصالً ،مما يجعميا مراك اًز لمعينات الدولومايت غير النقية .أما ( )Sibley, 1982فقد بين أن
عتمة مراكز البمورات ناجمة عن وجود شوائب من الكالسايت الواطئ المغنيسيوم غير المتحول إلى
الدولومايت في مراحل الدلمتة المبكرة .وقد تتحول ىذه المراكز الكمسية إلى فجوات معتمة عند إذابتيا عقب

عممية الدلمتة أو خالليا .وأشار) ) Warren, 2000الى أن الدولومايت السباري المستوي ( )planarيييمن

عمى نسيج متعتم المركز واضح الحواف عند انخفاض درجة الح اررة .ىذا النسيج غالباً مايتكون بشكل متزامن
مع عممية الدلمتة أو في وقت مبكر بعد عممية ترسيب الدولومايت ،في حين تنتج الحافات الواضحة النقية
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بفعل النمو المتواصل خالل العمميات التحويرية المتأخرة ( .)Rameil, 2008ولوحظ من خالل دراسة

الشرائح الرقيقة وجود ىذا النسيج في االجزاء العميا من تكوين ميركي (لوحة.)4-D
موديالت الدلمتةDolomitization Model :

ىناك العديد من النظريات والموديالت المقترحة من قبل العمماء لتفسير عممية الدلمتة .أذ تبين من

خالل تنوع انسجة الدولومايت انو اليمكن وضع ألية واحدة لتفسير عممية الدلمتة ،ولذلك وضعت عدد من

النظريات والموديالت المفسرة آلليات تشكل الدولومايت .ان تنوع أنسجة الدولومايت ضمن صخور تكوين
ميركي يدل عمى تشكل الدولومايت بأكثر من موديل .فمن المرجح أن دلمتة صخور التكوين قد تمت بفعل

آليتي  :موديل الخمط الموضوعة من قبل ( )Badiozamane, 1973وموديل الدلمتة التحت السطحية(الدفن
لعميق) الموضوعة من قيل ( .)Illing et al., 1965وفيما يأتي اىم مميزات كل موديل ودالئميا في صخور
تكوين ميركي :
-1

موديل المزجMixing Zone Model :
يعد موديل المزج من الموديالت الميمة التي تفسر عممية الدلمتة ألكثر من ثالث عقـود مـن الـزمن فـي

منـاطق الرصــيف ( )Shelfالقاريــة مــع ذلــك ال توجــد إال أمثمــة قميمـة جــداً لتشــكل الــدولومايت بيــذه الطريقــة فــي

الرواسب الحديثة ) .(Flugel, 2010; Warren, 2000تعزي ىذه النظرية سـبب حـدوث الدلمتـة الـى أمتـزاج

المياه البحرية مع المياه العذبة او جويـة ( )Meteoric waterبنسـبة( )%21-1محققـة بـذلك البيئـة المالئمـة
لمدلمتــة ( ،)Badiozamane, 1973; Ward and Halley, 1985إذ أن المي ــاه العذب ــة المش ــبعة
بغاز( )CO2المذاب تنتج عند امتزاجيـا مـع ميـاه البحـر خميطـاً مـن الميـاه القـادرة عمـى أحـالل المغنيسـيوم بـدل

الكالسـيوم لتكـوين الـدولومايت .كمـا ذكـر ( ،(Ward and Halley, 1985ان الرتفـاع مسـتوى سـطح البحـر
وانخفاضــو دو اًر ميــم فــي عمميــة الدلمتــة ،أذ ان انخفــاض مســتوى ســطح البحــر يييــئ الظــروف المالئمــة لخمــط

دفقــات مــن الميــاه العذبــة مــع الميــاه البحريــة .ومــن أبــرز الــدالئل المشــيرة الــى مالئمــة ىــذا الموديــل لتفســير أليــة
الدلمت ــة ف ــي ص ــخور تك ــوين ميرك ــي ،ى ــي احتوائي ــا عم ــى المس ــامية القالبي ــة ومس ــامية الفجـ ـوات (لوح ــة)1-C
والسمنت البموكي والدروزي (لوحة  )1-Aوعممية المكرتة (لوحة  )1-Bوالمتطورة جميعيـا بوجـود الميـاه العذبـة

ضمن األنطقة الفرياتية والفادوزية ،وتواجد تراكيب الستروماتواليت التي تدل عمى المناطق المديـة ،فضـالً عـن

عدم ترافق المتبخرات مع عممية الدلمتة.

 -2موديل الدلمتة تحت السطحية modelSubsurface dolomitization
أقترح ىذا الموديل والذي يعرف أيضاً موديل ضغط الدفن ( )Burial Compactionمن قبل

( .)Illing, et al., 1965الدلمتة بيذا الموديل تتطمب مصادر كافية من ) (Mgوميكانيكية نقل مناسبة،

فضالً عن ظروف موأتية لترسيب الدولومايت .وتتم ىذه العممية بأزالة المحاليل عن طريق الضغط عمى
الصخور الطينية ويتم ىذه العممية بفعل ثقل الدفن وطرد المحاليل الغنية ) (Mgالالزمة لعممية الدلمتة من
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المياه المسامية وذلك بالتزامن لتحول المعادن الطينية االسمكتايت الى األاليت الناجم عن زيادة العمق
وأرتفاع درجة الح اررة .وقد يكون ضغط المحاليل والمحاليل الح اررية (الحرمائية) والمتحولة مصادر اخرى

لدولومايت الدفن ،فضالً عن طريق تحمل المواد العضوية بفعل البكتريا الالىوائية .عممية الدلمتة بالدفن ينتج
عنيا بمورات دولومايت خشنة أطمق عمييا الباحثان ( )Radike and Mathis, 1980مصطمح الدولومايت

السرجي ( )Saddle dolomiteوغالباً مايكون عمى شكل بمورات بيضاء حميبية خشنة متكونة في داخل
المسامات القالبية والفجوات ) .(Flugel, 2010; Warren, 2000ولعدم وجود مصدر قريب لالطيان
بكميات كبيرة وعدم وجود اثار لمييدروكاربونات ،فمن المرجح تكون الدولومايت السرجي عن طريق الترسيب

المباشر من المحاليل الحرمائية .اشا ار ( )Radike and Mathis, 1980الى ان الدولومايت السرجي عادة
يترسب من محاليل عالية المموحة غنية بـ( (Mgبدرجات ح اررة عالية مابين ( )21-11درجة سيميزية تحت

السطح .اتضح مجيرياً أن أغمب مظاىر الدلمتة في تكوين ميركي تدل عمى موديل الدلمتة تحت السطحية.
أذ أن انتشار الدولومايت السرجي االبيض الحميبي ذات البمورات الخشنة (لوحة )4-Cفي معظم أجزاء

التكوين تقريباً يدل عمى ظروف الدفن .كما أن ترافق الدولومايت مع عروق االذابة الستايمواليت (لوحة )1-D
تدل عمى تكون الدولومايت في المراحل المتأخرة من العمميات التحويرية وتحت ظروف الدفن.
األستنتاجات
الفحص الحقمي والدراسة المعدنية والمجيري الدقيقة أفرزت عدة نتائج ومن أبرزىا ما يأتي:

 -9بينت الدراسة الصخرية والبتروغرافية التأثر الشديد لصخور تكوين ميركي بالعمميات التحويرية  ،وكانت
الدلمتة األشد تأثي اًر فييا وبدرجة أقل عمميات السمنتة والتشكل الجديد .

 -4أظيرت تحاليل األشعة السينية الحائدة لعينات مختارة من مقطع التكوين سيادة معدن الدولومايت فيو
المقارنة بمعدن الكالسايت.

 -2أعتماداً عمى تصنيفي ( )Sibley and Gregg, 1987و ()RandazzoandZachos, 1984
ألنسجة الدولومايت فأن األنسجة المشخصة في الصخور الدولومايتية لتكوين ميركي ىي نسيج الدقيق

التحبب ،نسيج المعينات المتالمسة ،نسيج الموزائيكي الضبابي ،نسيج الموزائيكي الدرزي ،نسيج
السرجي ،ونسيج الدولومايت واضح الحافات معتم المركز.

 -4يشير تنوع أنسجة الدولومايت وتباينيا ضمن صخور التكوين الى تشكميا بفعل آليتي الخمط الموضوعة
من قبل ( ،)Badiozamane, 1973والدلمتة تحت السطحية (الدفن العميق) الموضوعة من قبل

(.)Illinget al., 1965
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 .Aصورة توضح السمنت الدروزي.
 .Bصورة توضح صدفة متحجرة محاطة بغالف مكرايتي.
 .Cصورة توضح عممية اإلذابة ومسامية الفجوات.
 .Dصورة توضح الستايمواليت نتيجة االنضغاط الكيميائي.
 .Eدولومايت ذو نسيج دقيق التحبب.
 .Fدولومايت ذو نسيج المعينات المتالمسة.
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الوحة 2

A

B

C

D

 .Aدولومايت ذو نسيج موزائيكي ضبابي.
 .Bدولومايت ذونسيج موزائيكي درزي.
 .Cدولومايت ذو نسيج السرجي.
 .Dدولومايت ذو نسيج واضح الحافات معتم المركز.
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