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 الملخص

لللللدور  تق   للللللل للللللجة  ا اللي الجوي العلو  لتمويق  دمة  ا تنطقة دخور، متت ل   ل للللللل يقع نطاق االرض الصل
للللللأنييق )(( م ) ( لللللللجة   .التجمعيق السل للللللدور الجيرية الم ونة لالرض الصل للللللأنا )(( طجقاي الصل للللللع التجمع السل يضل

طجقاي الصللدور الجيرية مالجيرية المارلية مالمارل الواةعة بيق طجقاي   بينما يمثل التجمع السللأنا ) ( ،مسللطأي ا
االرض الصللجة. دل  الدصلا ا الصلدرية مالبترمفرا ية لسلأناي خالق التجمعيق للي ترسليب ما  ا بيمة المنول   

يب  الماربوناتا. شللدصلل   ال ة تراتل تتسلللسلللة لن للوي نطاق االرض الصلللجة مسللطأي ا مخا ترتلة انت اي الترسلل 
لللللي  القار  لللللأل مانلمار الر ل للللليب   ،الماربوناتا الضل للللللجة مترتلة ترسل لللللطأا االرض الصل مترتلة تمويق متطور سل

للليبية   للللة متتداسلة تق العملياي الترسل للللة تتوا ل للللسل لللران . تميوي المرتلة الثانية بوةود سل لللا الل جية لتمويق شل الرماسل
لللللللو  مالتم لللللللطرا  الأياتا مالتللي  العضل لللللللمل  تطاخر االحل سرى  ألتأويرية االعملياي العدن الثانو  م مالأياتية شل

للوبا  لي انلمار تمتونا فير تنتطع ادى  لي المج رة م ال للللللل للاتل  تمت سرة. تعرض الأوض الرسل للللللل قدم  أر   طاي مشل
ه  ترة تق التراةع الجأر  المأدمد، مانع س ت  ير ذلك  ا تصللول العدلد تق لملياي الترسلليب مالنقل مالادة تتدلل

للليب مالتعرية تأ  للللجة تمثال   الترسل للللجة. يعد نطاق االرض الصل لللطأا االرض الصل لللب مسل   الجأرية م ا تمويق رماسل
 لعدم توا   انلمار  تا بيق تموينا  دمة مشران  سالل الفترة المأصورة تا بيق الماتجانيان مالماسترستيان.

 االرض الصلجة، تنطقة دخور، تمويق  دمة، المنول  الماربوناتا، لدم توا   انلمار . الكلمات الدالة:
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ABSTRACT 

Hard ground at the uppermost part of Bekhme Formation is studied at three outcrop 

sections located in the Dohuk area, northern Iraq, and it is found that it consists of two 

distinct facies associations. The first includes limestone beds that comprise the hard 
ground and its omission surfaces. The second consists of limestone, marly limestone, 

and marl, which is interbedded with successive hard ground. The overall characters of 

these two facies associations indicate that deposition took place in a carbonate ramp 

setting. Vertical variations of sedimentary components suggest that the hard ground was 
developed by three successive stages. These are the end of shallow carbonate 

sedimentation and the drowning of the platform, the formation and modification of hard 

grounds, and finally the deposition of pelagic carbonate sediments of the Shiranish 

Formation.  

The second stage is characterized by intercalations of continuous depositional and 

biological processes. These include bioturbation, bioencrustation, and secondary 
mineralization in addition to other early and late diagenetic processes. The depositional 

area had been affected by tectonic drowning of carbonate ramp with a wide gradual 

marine transgression associated with a period of local marine regression that is, in turn, 
responsible for deposition, transportation, redeposition, submarine erosion and 

formation of hard grounds. Thus, the hard ground zone represents drowning 

unconformity surfaces between Bekhme and Shiranish formations through the 
Campanian- Maastrichtian boundary. 

Keywords: Hard ground, Dohuk area, Bekhme Formation, Carbonate ramp, drowning 

unconformity.  

 
 المقدمة 

للللللجة ) للللل ل طجقاي االرض الصل لللللجة  ا  Hardgroundتت ل لللللب الجيرية المترسل للللللب الجطاي للرماسل ( تق التصل
لللللللب  ميا  الجأر ) لللللللطب الرماسل (. تؤد  خا  العملية  لي تمويق  Bathurst, 1975قيعان الجأار لند تواةع التقاي سل

( التا ت  ل  discontinuity surfaces( (م سطوح لدم االستمرارية )omission surfacesالسطوح المترمكة )
لللللوبية تدمدا  ت  لللللأناي الرسل لللللل بيق السل لللللية الطجقاي مالعملياي  ادة تفصل لللللوبية مخندسل المدتلفة التمادا  للي االدلة الرسل

لللللللول  لللللللير  لي تصل للللللليب ) توة التأويرية مالطجاقية الأياتية تما ي ل (. لتف  تعطع  Chari et al., 1995 ا الترسل
 الطجقاي الرسوبية الواةعة  وة ا متأت ا.( بيق hiatusالجاتثيق للي ان خا  السطوح تمثل  ترة زتنية تفقودة )

للللللال  بيق   للللللل للللا ل للللدا   ل لللللل تل لللللة تمثل لللللللجل للللللل للللللطوح االرض الصل للللللل لللللة  لي ان سل للللا قل للللللل للللللل للللاي السل للللللل للللللل للللدراسل للللللير الل للللللل  ت ل
لللللللران  )Bekhme Formationتموينا  دمة )  Wetzel, 1950; In(، ميعد )Shiranish Formation( مشل

Bellen et al., 1959لللللللطب تاد بيق التموينيق تترا لللللللة تق  ( امل تق التظ مةود سل لللللللود تتمدسل  قا  تع مةود ت ل
للللللجة تعدن Condensed planktonic forminiferaاي الطا ية )بالمندر  للللللل ك  الملوكونال (، مزيادة  ا نسل . كالل

للة كل  للاري دراسل للريدة، Al-Mutwali et al., 2008تق )اشل ( لتمويق  دمة  ا تنطقة دخور  لي  2009( م )ال ل
 مةود طجقتيق تق االرض الصلجة  ا ةو ه العلو .
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 موقع منطقة الدراسة والوضع الجيولوجي
للللمق طية بيدير المأد ة ) للللة حل ( الواةعة  ا نطاق الطياي العالية  Bekhair Anticlineتقع تنطقة الدراسل

(High Folded Zone متجعد خا  الطية توالا )لي ال مال ال رةا تق تدلنة دخور، تنم    ا   ايكيلوتتر  6 
(  Neogene(  لي النيوةيق )Upper Cretaceousخا  الطية الصدور التا تمتد المارخا تق المريتاسا العلو  )

  تأة مانجانة. ،بيالسبا ، انه( ،ةركس ،كولوش ،شران  ،مالتا تتمثل تق االةدم  لي االتدث بتمويناي  دمة
الية للي المنم لفاي الصلدرية لنطاق االرض الصللجة الواةعة بيق اللي تتا عاي تمويق  اشلتمل  الدراسلة الأ 

تتا عاي تمويق شللران ، متترامح المارخا تا بيق الماتجانيان المت سر مالماسللترستيان المج ر، تع استيار   م(سللفل دمة 
( متقطع الجناح  L2الموةع ( متقطع الجناح الجنوبا )L1 ال ة ت اشلل   للدرية خا تقطع ماد  كرتامة )الموةع 

 (.1( )ال  ل L3ال مالا للطية )الموةع 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (2009: سارطة ةيولوةية تبيق تواةع تقاطع الدراسة )لق ال ريدة، 1ال  ل   
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 طرائق وأهداف الدراسة 
تضللمق العمل الأقلا الو لل  الصللدار  لنطاق االرض الصلللجة متتا عة تليرات ا العمودية مالجانبية  ضللال  

لللللللوبية الفيويا ية مالأياتية. استير ) لللللللة التراكب الرسل لللللللدريا  30لق دراسل لللللللة الأالية، ( انموذةا   ل تعاتلة    متمللدراسل
للللللليو  للللللليانيد البوتاسل لللللللجلتا االليواريق الأمراي مسل لللللللرا أ ا الرقيقة  صل (.  Dickson, 1966م الأدلد  م قا  لطريقة )شل

للللللني   ولك ) للللللتددم تصل للللللدرية لتعلقه  االلتجاراي  Folk, 1962اسل للللللجة الصل لللللل  االنسل للللللأنا مم ل (  ا التأليل السل
 المن  ية مالبيمية للصدور الجيرية.

للللللطوح مطجقاي االرض   للللللأنية لسل للللللدرية مالسل لللللليلية للطبيعة الصل للللللة تفصل ل دف الجأث الأالا  لي اةراي دراسل
للللللجة  ة  الصل للللل لللللو  ا متق  ع تناة ل لللللير طريقة تموين ا متراتل ن ل لللللوبية المميوة ل ا متفسل لللللديا كا ة الطواخر الرسل مت ل

 لالةت ا  البيمة الترسيبية مالعواتل المسيطرة للي ا.
 

 الصخارية والتحليل السحني
لللللللجلة  للللللل للللللي الجوي العلو  لتمويق  دملة تق طجقتيق تق االرض الصل للللللل تمتلاز  تتل ل  الطجقلاي الواةعلة  ا اةصل

ي   2.6 -0.5(  سمك لترامح بيق )Ridges دورخا  صالدت ا العالية متط ر ك حالع  ارزة ) م( تنت ا  ا االةوا
للللا قت ا   للللالدة تق سل للللدور (ةل  ل لللللجة. كالك توةد بيق خاتيق الطجقتيق تتا عاي لصل للللطوح االرض الصل العليا تن ا  سل

لللم  ا  لي ) لللل سل للل الن م( ) 4يصل لللتنادا   لي 3م 2ال ل للليجية مطبيعة  (. ماسل لللدرية مالنسل لللا ا الصل التلالر  ا الدصل
لللللللوبية متطاخر اال ار الأياتية ) للللللللجة  لي تجمعيق   (ت ق( Trace fossilsالتراكيب الرسل للللللليع نطاق االرض الصل تقسل

 ( خما:Facies associationsسأنييق )
 التجمع السأنا )(( )ي س.((: -1

  ل ل ر يس تق الصلدور الجيرية  أجع الرتل  يمثل خاا التجمع طجقتا االرض الصللجة مسلطأي ا، ميت ل  
للتأثاي ) للي مالطيق  Biocalcareniteفنية  المسل للدور الجيرية  أجع الأصل (، تع مةود  عض التداسالي تق الصل

(Calcirudite and calcilutiteللللدور بتطجق ا الجيد لللل  خا  الصل للللمك طجقات ا المنفردة بيق  لترامح اذ  ،(. تتصل سل
خا  الطجقاي  تأد  . ار الأياتية  ي ا  ضال  لق تأتواخا تق التراكيب الرسوبيةسع( مبوحوح تطاخر اال 50 -20)

 وة ا طجقة تق  تقع  ،(L3( ماتيانا  سلطوح تتموةة )الموةع L2م L1ن اتق االسلفل سلطوح تسلتوية متادة )الموةع
للللللل  ) للللللل ال لتعلدى   تألدمدة االتتلداد (Intraformational conglomeratesالملدتلملاي الملاربونلاتيلة داسليلة المن ل

 (.3سع( )ال  ل  40سم  ا )
 

 

  
 
 
 
 
 

SE NW  

: طجقاي االرض الصلجة )االس ع(  ا 2ال  ل 
 (.L3الجناح ال مالا لطية بيدير )الموةع 
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للللللدور خاا التجمع  ا  عض  للللللل (  parallel lamination -) األتاكق للي تراكيب الترة  األ قاتأتو   ل
م / (م  لي  ( Wave - ripple cross lamination -) نأو األللي  لي الترة  النيما المتقللاطع تتللدر التا 

لللللل ل ( )hummocky cross - bedding) تطب  الرمابا المتقاطع للللللل مينت ا خاا التتا ع (تيانا  عالتاي   .(4ال ل
 .(5ال  ل( )interference - ripple caps) المتداسلةالنيع 

 

 
االللي  لي  نأو تدر  لقا  : تراكيب الترة  األ4ال  ل  

تراكيب الترة  النيما المتقاطع لصدور التجمع السأنا (  
 (L2 ا الجناح الجنوبا لطية بيدير )الموةع 

 دور سطب   لليع المتداسلة  ني: لالتاي ال5  ال  ل
 (L1ماد  كرتامة )الموةع   التجمع السأنا (  ا تقطع

 
 foraminiferalاي )بالأاتلة للمندر  ا تتمون سأناي خاا التجمع    ل ر يس تق سألة الم رال  األتا

biomicrite )بنولي ا المر لوص (packed biomicrite )( مالمتفرقsparse biomicrite )  ضلال  لق مةود 
للللأ  للللجة ةليلة تق سل للللتأا اي )ننسل للللأيب المسل ية  تالأبيجاي الماربونال  تات .(fossilifereous micriteة الم رال  شل

للللللأنلة للللللل لللللل  ةنل مالمتمثللة  ل ( benthonic foratninifera) ا تق المندرباي القلاييلة الم رال  األتا لسل للللللل للللللل للللللل  اس اللل

orbitoids م rotaliids  مmiliolidsللللللوكيلاي الجللد للللللل  redمالطألاللب الأمراي )( echinoids) ، مةطع تق شل

algae )مالنوالع (mollusks ) مالم سللراي الأياتية الطا ية المندربايجة ةليلة تق نسلل م (bioclasts( ) 1لوتة -  
لللللللأ تلت ل  الت، (1-2لوتة ( )oncoids) ديماألنمو ( intraclasts) اي الداسليةتاتمالف(، 1 ي خاا  ناا ع العمود  لسل

للأ  التجمع تق تعاةب دمر  تتجادل تا للوص مالم رال  األتا   األتالا الم رانتبيق سل رق لتداسل  متفا ال ا المر ل
  رفع التنوع) خاا التجمع سلأنايكالك تتصل  (، 3ال ل ل ) الم رال  شلأيب المسلتأا ايأنة سل ا متع ما (م تعلوخ

سفلية تقارنة تع ازدياد  لايية المبيرة  ا (ةوا  ا اقاي البدر نة المنسج ا  ةبوةود زياد (ال دلد  ا ت ونات ا النسيجية
لللللجة المندر  للللللل لللللليرة تدريجيا  ا األةواي العليا ت الطا يةاي بنسل للللللل  ا تما لؤد   لي تمويق ظاخرة التدر  الأجما  نالصل

 .(fining upward sequence) المتنعع نأو األللي
للللأ  للللفاي السل للللوبية للي ت  رخا نتدل الموا ل للللدرية ل اا التجمع م(طوار التعاةب العمود  للتراكيب الرسل ية مالصل

لة لموا للفاي   ماتا نأ سلل ن للو  ا، مبالك تمون توا للفاي خاا التجمع ال العوا لل  ماألتوا  الجأرية سالل  تراي 
للللللل تر  للللللجل للللللل لللللللةسل لللللل  الجأريل للللللل  storm deposits or tempestite( )Kreisa, 1981; Jones and) اي العوا ل

Desrochers, 1992; Burchette and Wright, 1992; Bádenas and Aurell, 2001).  للة للد بيمل متعل
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لللللل  )المنول  الماربوناتا الداسلا ماألم  للللللل  inner to middle carbonate rampسل ( ذ  الطاةة العالية تق ا ضل
للللجاي م  للللب خا  للك ذالمواةع البيمية الممثلة ل ا  الترسل للللا ا رماسل للللا ه المبير  ا سصل للللأنة لت ل للللب خاا  السل تع رماسل

للللللللأ   ;Burchette and Wright, 1992; Gómez-Pérez, et al., 1998; Pomar, 2001) انالتجمع السل

Bádenas et al., 2005). 
 :(س. ا ) ( )ي سأنالتجمع ال - 2

للللللدور  طجقلايتتل ل   للللللل للللللدور الجيريلة الملارليللة  ريلة يالج خلاا التجمع تق الصل للللللل  أجع الرتلل مالطيق متق الصل
 ذ لترامح  ،( ميتلير سم  ا الملا  ا تقاطع الدراسةبيق طجقتا األرض الصلجة )ي س . ( الواةعة دور المارلم 
لللللللع  ا الموةع  55بيق  لللللللل  لي  L1سل للللللل ال) للي التوالا L3 م L2م  ا الموةعيق  4م  3.4ليصل   .(3م  2ن ال ل

لللللللدور خاا التجمع   لللللللم غ ا الرقيقة التا لبلتجقاطتمتاز تعطع  ل لللللللع 10  ا تعدل سل ، متمون  عض خا  الطجقاي  سل
لت  رخا  ىورخا ب يمة لقدية مالتا ربما تعو  ظا األسر  سللطوح تتموةة تسللبب   ا تأاطة  سللطوح تسللتوية مبعضلل 

  عملياي االنضلاط.
 ا العالا متت ل     ل  س انج رية المارلية بتجيرية مبعض الصدور اليي الدقيقة للصدور الج سأناتص  الت
للللللأيب الم ق الم رال  األتار يس ت للللللل للللللجة ةليلة تا المتفرق مالم رال  شل للللللل للللللتأا اي منسل للللللل در  خا   ت، متق الم رال سل

بيق  دور خا  السأناي تما   (للي التجمع  لي  دور المارل الا  ةد لتداسل (تيانا    اج  ا اللالب  ات سأنايال
للللللل ل )لدل لموتا للي التنعع  اتجا  األللي  لللللللتأا اي  ية تربونا. تتمون الأبيجاي الما(3ال ل لللللللة تق تسل لللللللورة ر يسل  صل

لللللللل ع ةطم  طا يةاي البالمندر  للللللللوكياي الجلد تع مةود نسل للللللللليرة الأجع مالبر د ةليلة تق المن بشل والع  ناي القايية الصل
 .(3 - 1لوتة ) مالم سراي الأياتية
لللللللم   لللللللأنااتسل لللللللوبية الدالة للي الطاةة العالية مبلوارة  يسل المندرباي  خاا التجمع  دلوخا تق التراكيب الرسل

  .تات  رخا  مطاخر االحطرا  الأيا  ضال لق ندرة( 4 - 1وتة )لتصل (تيانا  لي تستوى التمثي   التا الطا ية
لللجاي بيمة المنول  العمي  لللفاي تع ترسل لللا ه تجمل خا  الموا ل  ,Burchette and Wright) (deep ramp) تت ل

1992; Gómez-Pérez, et al., 1998; Badenas et al., 2005) للة المنول للل بيمل للاربونللاتا    الللا  يمثل المل
 .ذ  الطاةة ال يمة نسبيا   (outer carbonate ramp) الدارةا
 

 مراحل نشوء نطاق األرض الصلبة 
للللأ  لللللجة مالتلير السل للللطوح األرض الصل للللة الأالية مةود  نتع س سل للللدور الواةعة  وة ا متأت ا  ا الدراسل ا للصل

 :(6ال  ل ) ا م   ل ا  المراتلي تتتسلسلة، م يما  تن  ية ال ة تراتل 
 :صيف القاري غمار الر نالترسيب الكاربوناتي الضحل وا اء مرحلة انته - 1

توى   ،اريةقاألر لفة ال( drowning) انلمارا  سلجاةترت  لدة طرق لتفسلير ا (خم ا االرتفاع المفاةئ لمسل
للللطب الجأر (م االنقال  التمتونا للللعا ية نالما ناي الجا  قدان(، tectonic collapse) سل للللول ال بوط  لن لل ل د تصل

(م تصللول طايان للميا  اللنية  ، (م المواد البركانية/تلوث الميا   المواد الفتاتية م ، متع ر (ميةتاللمنصللاي الماربون
للب المواد اللاا ية  للطرد  ا ة د ة جتسل للان تضل للة الأالية تي اني ية   .(Clari et al., 1995) النمونقصل ترةب الدراسل

  -6ال ل ل ) ا  ر يسلا  النلمار الر لي  القار بجاالنقال  التمتونا المصلاتب الرتفاع تسلتوى سلطب الجأر   ونه سل 
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Aللطل تلير النطام البيما لند تدمد ( مذلك بدلي للفة القارية  لي البيمة العميقة  سل لللجة تق بيمة األر ل وح األرض الصل
لللجة المنويادمالمترا قة تع ال لللطردة  ا نسل لللاري  بر د ة المضل لللطوح كما (شل لللب الواةعة  وق خا  السل اي الطا ية  ا الرماسل

 (.Winterer and Bosellini, 1981; Read, 1985; Clari et al., 1995) لي ذلك العدلد تق الدراساي 

 

 
 : تراتل ن وي متطور نطاق االرض الصلجة6ال  ل  

 
 :  صلبةتكوين وتطور نطاق األرض ال مرحلة -2

لللللللة  لللللللة تتوا ل لللللللسل للللللع خا  المرتلة سل للللللوبية التا (لقب  توة  م/تضل يب(م تتداسلة تق األتداث الرسل للللللل   الترسل
 :مال خا  األتداث  ما ي تاة ميم ق  ، أا األرض الصلجةسطبوناتا الضأل متسبب   ا ت  يل المار 

 :(bioturbation and bioerosion) تطاخر االحطرا  مالتعرية الأياتية -(
للللللملل آ لار الأ  للللللل للللللطوح المترمكللة  ( boring) مالتثقيلب( burrowing) رفت ل للللللل التا انع س تل  يرخلا للي السل

   يمة ت ل يالي شلج ية تتفرلة (م ب يمة دخاليوبت  ير تفر األتياي  يط ر .(B - 6ال ل ل ) مالترسلجاي المرا قة ل ا



 نطاق االرض الصلجة  ا اللي الجوي العلو  لتمويق  دمة، تنطقة دخور، شمالا العراق ن  ة دارية متراتل  

 

9 

(galleries ) لللللل للللللل للللللع 7-2بيق جلله ( ةيللة تترامح (ةطللارخللا شل للللللل للللللتأللا للاي اال للاريللة لل .سل للللللل   لمتعود خللا  الأفر  لي المسل
Thalassinoides لللأة لل يان  تا ألن لللج ات ا ماحل لللب الماربونا،  ذ تمون شل   ،ية الفاتأة اللونتا تلم  التقا  الرماسل

تعد   .(7 رازات ا المداطية تول الجدران )ال لل ل (م نتيجة التصلللب السللريع لجدران ا الداسلية  فعل تركة األتياي ما
لل ار ةويا تق المستأا اي األ فخا  الأ    يمان الجأريةةالمنت رة  ا رماسب ال Gruzianaرية العا دة  لي تجمولة اللل

لللللللمق البيماي ذاي الطاةة الواطم للللللللجة حل لللللللة مالمتصل لللللللطةال  ل  ,.Bromley, 1975; Reolid et al) ة  لي المتوسل

لللللل ث، (تا لملياي الت(2010 للللللل لللللللب متتمثل بقيب الأياتا  تبد(  عد التصل للللللل للللللبا للرماسل للللللل للللللتأثايقو  ثلب النسل للللللل الل   تسل
Gastrochaenolites للللل  ذاي لللللطوانية مالن اياي شل للللل ال األسل للللل ل الموخريةجاألشل لللللبي ة   ل لللللتدلرة ال ل -vase) ه المسل

shaped ) رةع  ت ضال  لق مةود آ ار لثقو  تتنولة  ،(8ال  ل ) سع 7سع مطول ا  لي  3ةطرخا  لي التا يصل
  )لوتةترة ا   ل ل لمود  د (م ت( 9ال ل ل ) ب الطجقايطللي (سل  وا  لي الدلدان الجأرية التا تتركلا دية تعطم 

1 - 5). 
 للي التنلاةا المفلاةئ  ا تعلدل  خملا تعلا دلياللأفر م قو  األتيلاي مكثرة توارد تعلد الو رة مالتركيو العلالا

 ,Bromley, 1975; Chacón and Martin-Chivelet) سللرلة الترسلليب مالتعاةب المسللتمر لتصلللب الةيعان

2008; Grádinaru et al., 2011)، للللوبية متمويق  ا زيادة د ؤ مت للللللل لفعالياي الأياتية  لي استالط الم وناي الرسل
لل ل ( )nodular structures) التراكيب العقدية للللللل لل ل  ( )mottled structures) ( (م التراكيب المجقعة7ال ل للللللل ال ل

  الفاتب اللون،  لاي تق الم رال  الداكق اللون حلمق (رحلية تق الم رايجتت ل  خا  التراكيب تق  قع (م تب .(10
لللللللويةزدى األلوان الداكنة ل ا  التراكيب  لي االو مربما تع لللللللجة المادة العضل لللللللبيا   ا بيمة لميقة  ياد الملأوظ  ا نسل  نسل

(Grádinaru et al., 2011.)   
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

تفر االتياي الس ع للمستأثاي اال ارية   :7ال  ل 
(Thalassinoides( مالتراكيب العقدية الداكنة )N  )

 (L3)الموةع 

:  قو  االتياي ذاي االش ال االسطوانية مالن اياي 8ال  ل  
  Gastrochaenolitesشجه المستدلرة لمستأا اي الل 

 (L1)الس ع( )الموةع 
   

 
 

N 

Fracture 
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:  قو  تتنولة للي سطب االرض الصلجة لرةب 9ال  ل  
 (L1لا دية تعطم ا  لي الدلدان الجأرية )الموةع 

: التراكيب المجقعة للي سطب االرض الصلجة  10ال  ل  
 (L1( )الموةع NDمالقاطع النبتونا )

 
 (:early diagenesis) العملياي التأريرية المج رة -  

للللللب الةيعان الجأريلة  طالجأر مالتجمع المتوالد لالتياي الأارة كالج تريا مالتو ر كيميا ية تيا   للللللل أالب  ا رماسل
لللللمنتر  الطرمف المال مة لعمليتا الم  يع  تة مالسل للللل لللللب ت  ير  عالياي خا  األتياي تق سالل تفر مت  ل ة المج رة. ميتضل

للللللل يل األفلفة لللللللداف محياكل األتياي لت ل .  (6 - 1لوتة ( )micrite envelopes) يةتالم را النطاق الدارةا أل ل
ال   سللمن  الم ا التقا  بوالةاف ماتتالي دمالج تير   لي تأطيع خا  األ لل  مةد لؤد  اسللتمرار الن للاط الطألبا السلل

 .(7 - 1لوتة ) الم رالتا
وار تتعاقجة تق السمن  تمثل   ة بوةود  ال ة (طجالمج رة لصدور نطاق األرض الصل السمنتةل  ترتلة ثتم

للمك ال للللللل للام  السل للللللل للمن  المتسل للللللل للمن مال( 8 - 1لوتة ( )isopachous cement) سل للللللل للريا سل للللللل  الأا ا المتوا    صل
(syntaxial rim cement( ) 1 - 2لوتة )للللللمن  الأبيبا للللللير   .(2 - 2لوتة ( )granular cement) مالسل ت ل

لع الن اياي    ا  تسللبجهاألسير للتصلللب المج ر بدليل  طورة للسللمن  الأبيبا   ونه يمثل الالدصللا ا البترمفرا ي
لللللوا ا لأبجالمد لللللر الع ل لللللمك سالل ترا قه تع خا  األنواع (م تع  فلفة (م التمسل لللللام  السل لللللمن  الم رالتا مالمتسل ة مالسل

 .(2 - 2)(تدخما داسل الفجواي لوتة 
مالطأالب متد     يوع الج ترياة مالمتمثلة بوةود ةدران الأفر المتصلللجة مالمفتوتة مشلل تسللالد العواتل تجتمع

ماستمرار ن وي السطوح المترمكة المعرحلة  ( sediment bypassing) تع زيادة ةريان الرماسب قاييةالتياراي ال
للللللللب المج ر تأ  الجأر  للللللليوم مالماربوناي الالزتة للتصل للللللل ل ) للتعرية للي تو ير الوناي المالسل لند  ( C - 6ال ل

لللجتدمد التقاي التر  لللدرية  ا المواةع التا اي  الميا  السل للللب المتعاةب للةيعان الصل  ي ا  قل يجأرية. كالك لؤد  التصل
مخا تق الطواخر   ،(3 - 2لوتة ) ت  ير التعرية الأياتية  لي تمويق سلطوح لدم االسلتمرارية ذاي المقاس المج ر 

ر تع الطرمف  يتوا للفات ا  لي تد كبفة الاكر  ا تت للا ه العواتل السللال .(() التجمع السللألا سللأنايال للا عة  ا 
للللو ة  ا للللمن  المو ل لللل  البيمية م(نواع السل لللللجة للرماسل للللدور األرض الصل للللطوح م ل  ;Bathurst, 1975) القديمة بسل

Hips and Haas, 2009; Reolid et al., 2010) ( مكالك الأدلثة تن اBathurat, 1975; Whittle et 

al., 1998). 

ND 



 نطاق االرض الصلجة  ا اللي الجوي العلو  لتمويق  دمة، تنطقة دخور، شمالا العراق ن  ة دارية متراتل  

 

11 

 :(bioencrustation) التللي  العضو  -  
للللترمتاتوالل  المي رمبا  للللللل للللو  بتراكيب السل للللللل ( للي خيمة  microbial stromatolite)لتمثل التللي  العضل

للللللللتوية  لي ة لللللللل ل ببيةرةا   تسل للللللللارخا الجانبا تأدمدا ميترامح ن( ي ون اlaminated to dome-shaped) ال ل ت ل
للللللم  ا بيق  للللللل (تيانا  الأبيجاي الماربوناتية (م الم رالل   . تأي  خا  الرةا   (4 - 2لوتة ) تاي رمن 100 - 20سل
للللع 1ألنمويد التا ال تتجامز (ةطارخا ت ونة تبيجاي ا للللللل للللترمتاتوالل  المي رمبا   .(1 - 2لوتة ) سل للللللل لؤد  تراكع السل

بية (م تضلعة  ب ا  لي ظ ور خا  األسطب ب يمة ةنطب طجقاي األرض الصلجة مبالقر  تللي (س  يداي األنمو جيبمت 
 .(D-6 م 11 نال  ال)

للللار  الج ي للللترمتاتوالل  مانت ل للللير النمو المتقطع لرةا   السل للللوي تبيجاي ا نم ل يد ممةودخما  و انبا المأدمد من ل
لللط للللجة  ليو للي (م  القر  تق سل لللمق المراتل المتعاقجة  ح األرض الصل لللجاي  تطورخما حل لللطب الترسل لمواةع التقاي سل

لللأناي الم رادلميا  الجأرية. كالك ت ا لللا ا السل لللجه ية الأامية ل ا  التراكيب للي لتل سصل البيمة الجأرية المفتوتة شل
لللير )(Chacón and Martiri – Chivelet, 2008) (hemi-pelagic) يةج الل  Hips and 2009. كالك ي ل

Haas, ) للللللتو للللللترمتاتوالل  المسل للللللار الجانبا لل   لي (ن السل يب  ( microbial mat) رش المي رمبيةفماالنت ل لللللل مترسل
للللللمق المنألدر الملاربونلاتا   الم رالل  المي رمبا للللللل يأتلا   لي بيملة  أريلة تفتوتلة ذاي طلاةلة ماطملة يقع تعطم لا حل

 العمي .
 :  (secondary mineralization) ن الثانو دعمالت -د 

للللللللجة  لو اج تعد تعادن ال يماتال  مال   مالليموناي تق (خع المعادن الثانوية الموةودة  ا طجقاي األرض الصل
تلع (م   ل ل   40لرة  لي طولية ال ل ل يصلل ةطرخا  لي د ذ توةد ب يمة لقد شلجه تسلت(، () انسالل التجمع السلأ 

 .(12ال  ل ) التطب طجقة رقيقة ناتجة لق اندتا  العقد تع  عض ا الجعض متترتب  صورة توازية لمستوى 
 

 
 مويدن: السترمتاتوالل  المي رمبا متبيجاي اال11ال  ل 

 (L1الموةع للي سطب األرض الصلجة )
  طب الت  لمستو ية  ز )األس ع( توا  أدلدية: العقد ال12ال  ل  

 (L3مسطب األرض الصلجة )الموةع 
 

فر  لأ  تجطنةخيمة ة للور (م  للجلاي تأي   الم وناي الصللدرية (م تالمة م  لليتوةد المواد الأدلدية (يضللا  
الأجع فير   نالمة. كالك تتجلي تطاخر التمعدن األسرى تق سالل مةود تبيجاي (5 - 2لوتة ) م قو  األتياي

2 cm 
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اي الصلدرية (م  نالمة للسلأ نية التتنت لرة حلمق األرحلية الم رال الملوكونال  ا الجالرال نتنتطمة ال ل ل تق تعد
للللل ل ) م( 7م 6 - 2لوتة ) تالمة للفجواي متفر األتياي للللل ية   .(E - 6ال ل لللللير التراكع المتمرر للمعادن الموحل ي ل

للل ة للليبا  ا بيمة ذ الن ل لللاط لال   لي مةود تراتل تق التوة  الترسل  ;Flügel, 2004) ةمللج تريا مطاةة ماط اي ن ل

Reolid et al., 2010; Clari et al., 1995). 
 :(late diagenesis) العملياي التأريرية المت سرة -ه

للللل ري   ت لللللدور التجمع  ل للللليما  ل لللللة سل لللللأنادور الدراسل لللللقوق )() السل ( المدتلفة  fissures(  مجمولة تق ال ل
للللللل  لي الم( 1 - 2لوتللة ) ( م6م  1 - 1لوتللة )( الأللادة veinsاس ترامتلل  بيق العرمق المج ريللة )المةيلل  للللللل ور  سل

(cracksلللدور لللجه العمودية القاطعة لم وناي الصل للل ل ) رخا الأياتية اما ( العمودية مشل لللع (تجام . تت(7ال ل   عضسل
لللللور  لي  جواي  لللللم  ا  لي توالا  طوليةالمسل لللللل سل للللللجة   8تأاطة  جدران تادة يصل لللللع تقطع طجقاي األرض الصل سل

لللل مت لللل صل ع التقا  طخا  القوا ئ(، متمتلneptunian dykes) يةنتو بأ ا العلوية لتمويق تراكيب القواطع النطل  لي (سل
لللل  للللأناالتجمع ال ببرماسل للللرا سل للللب تمويق شل لللل ل ن) ( (م برماسل ي  للفتاح خا  الفجواي ن( تما لدل للي ا10  )ال ل

للللليبالةيعان ال للللللل لللللجاي الالتقة  اجأرية سالل  تراي التوة  الترسل للللللل للللليب. عد  لادة التر متق  ع اتتالؤخا  الترسل للللللل تق   سل
لللللل يل تراكيبس  يرية المتو المطاخر األسرى للعملياي التأ  للللللل للللللل  ما ذا ة لت ل للللللل للللللتاللواللل    رة تمويق تأاليل الضل للللللل السل

(stylolites  مالتا ةد لؤد ،) لللليو لللليا )لوتة  ل ا (تيانا  لي تمويقشل للللل ل  ) ( م8 - 2التراكيب العقدية (م البري ل ال ل
6-F). 

تق (تد األدلة للي التوة    صلجةقاي األرض الطجراكيب السترمتاتوالل   ا تية م نتو باطع النمةود القو عد ي
لللليبا تأ  الجأر  ) للللور مال). كالك تدل خا  الطواخر (,.1995Clari et alالترسل ( للي  نبتونيةال قواطعتمويق المسل

 .(Reolid et al., 2010واتق (م الالت  لعملية الترسيب )الن اط التمتونا المت
 :(deep pelagic sedimentation) ية العميقةج ترتلة ترسيب الرماسب الل -3

ا  الرسوب ض  الأو مالتياراي الجأرية (م  سبب الويادة التدريجية لعتترسب الرماسب العميقة  عد خدمي ت  ير  
للدور الج  لليب الصل للرار رية مالمايتما تؤد  الي ترسل لطجقة العلوية لنطاق األرض ا اط  الا  يلنل العا دة لتمويق شل

للللللجة ) للللل ل الصل لللللأ G - 6ال ل لللللدور خاا التمويق السل لللللية العميقة )نا(. متمثل  ل ( لدمرة  basinal faciesي الأوحل
 .(,Al – Qayim 1992) العراق اان  ا شماليالماسترست -سيب  ترة الماتجانيان تر 

 
 المناقشة 

لللا  ا العراق  لللر المريتاسل للل د العصل للللانظرمف شل لللبب( tectonic compression) ط تمتونااضل فتاح  نا  سل
لللللل وال  الليف(دى  لي تمويق التملا ( neo-Tethys Ocean) يس الألدللثث  التييتأ  للللللل  listric)تريلة االلتيلاديلة سل

normal faults )لللللللدمع للللللل  suspended) (Numan, 2000) المعلقة تواضماأل( rift basins) م(تواض الصل

basins)لللللمال الماتجانيان المت ،  ذ تميوي  ترة للللل ية اسر  ا شل لللللاي الموحل (  local subsidence) العراق  التجلسل
(Sharland et al., 2001)لللريدة لللت ا لتمويق  دمة  ا تنطقة دخور تودلل بيمة  ( 2009) ، ماةترت  ال ل ا دراسل

لللللل ( carbonate slope) المنألدر الملاربونلاتا للللللل  ون تمثال للعواتللل  ييلب لالنلات  لق  لال  تأل   أر  تواتق للترسل
 .تمتونية المؤ رة  ا بيمة الترسيبال
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لللللللة الأالية اتتمالية  لللللللفةت ترةب الدراسل لللللللمالا العراق   القارية لفترة الماتجانيان المت  ر تواف األر ل سر  ا شل
للليب ادي بدمرخا  لي تجو ة مت فال  (م لدة  وال  تتواتنة تع ال للللة تق   خا  قطعترسل للللسل لللفة لتمويق كتلة (م سل األر ل

 .تداخا المتل ال ا طة مالتا ربما تمون تنطقة الدراسة تمثلة 
للل ت لللدرية  ل لللا ا الصل للللجة  لي التجار المنول  المار ير الدصل لللب نطاق األرض الصل تا  ناو بمالبترمفرا ية لرماسل

للأ  طتمثال لتلك المتلة ال ا للألة لسل للب الضل للمك العالا للرماسل  ا  ( () ي التجمعناة  فعل االنلمار التمتونا، يعد السل
للللللم  لا القليلل  ا تواةع ةنلاتا طيلة بيدير )الموةع (L1تنطقلة ماد  كرتلامة )الموةع  للللللل ( L3م  L2يق تقلارنلة  سل

للأ  للب العميقة لسل للمك الرماسل لل نااللاان لوداد  ي ا سل للال لق زيادة نسل للقوق مالقواطع النبتونية  جي التجمع ) (،  ضل ة ال ل
للللفلية المتم طجقةممةود  لللل  ذاي الأدمد السل للللتأا اي المندر المدتلماي داسلية المن ل للللجة تسل ية   اي الطابوةة مزيادة نسل
للللللللتأا اطماستال للللللللرة  اتجا   ا  مسل للللللللأناي (سرى تنقولة مت سل اط  ي تقطعا ةناتا الطية دليسل لللللللل ال للي ت  ير الن ل

 .(13)ال  ل  (الترسيبا متعمقه ب ا  االتجا  )شرق مةنو  شرق تنطقة الدراسة أدار السطبنالتمتونا ما
للدور التجمعيق ال ن التعاةب العمود   للأنييقمالجانبا لصل للوبية ا(  ) م( () سل للأناي الرسل لعا دة  متعاةب السل

التجمعيق ت للير ةميع ا  لي تعرض الأوض الرسللوبا   لليالتنعع الأجما مالتعم   اتجا  ا لمل تن ما مالدالة للي 
للللللع للللللل  local) ه  ترة تق التراةع الجأر  المأدمدتتدلل( regional transgression)  لي تقدم  أر  تدريجا ماسل

regression.)  للللليب لللللل  العدلد تق لملياي الترسل للللليب مالتعرية تأ  الجأريةمسالل ذلك تصل ،  مالنقل مالادة الترسل
ملع تتم ق الرماسب تق التوا ل المستمر تع االرتفاع النسبا لمستوى سطب الجأر تما ي ير  لي اندفاض تعدل  

 تق األرض الصلجة. سطأيقاربوناتا متق  ع  لي تمويق الترسيب الم
للل  للللللل لللوباالأوض الر لتدريجا بويادة لم  بب ال بوط مالتقدم الجأر  اتسل للللللل لللجأ  تعطع (ةواي المنول    سل للللللل م( ل

  التجمع سأنايق و  (  ) التجمع ناية نسبيا  تما (دى  لي ترسيب سأ الماربوناتا ماةعة تأ  ظرمف البيمة العميق
للللللطب المتمويق ( () للللللفلاالسل لللللللجة ل سل للللللتوى التقدم  ، بين ماأرض الصل للللللتمري خا  الطرمف لأيق اندفاض تسل ملقد اسل

لللللباأر  المأدمد.  ن االندفاض الالجالجأر  مبداية التراةع  لللللبيل لويادة ا نتا   نسل لللللطب الجأر ت د السل لللللتوى سل لمسل
مسالدي  (، () التجمع سأناينول  م ا  لادة ترسيب ألة للمض ا المواةع ال( carbonate factory) الماربوناتا

لللللل  للللللتيعابيةلواتل اندفاض السل للللللوبا للأ ( accommodation space) عة االسل للللللطبماالنأدار العالا لوض الرسل   سل
ل ا متق  السا قة (  ) تلطا بالك رماسب التجمع اتجا  المواةع العميقة للمنول  ل سأنايتقدم خا  ال للي ترسيبال

رماسللب نطاق    وقشللران  ية العميقة لتمويق ج (تا ترسلليب الرماسللب الل،  أرض الصلللجةلالعلو  سللطب المويق  ع ت
للللجة  يدل للي تعرض ال لللوبا  انية  لي خبوط تمتو  أوضاألرض الصل لللتوى  نالرسل لللب لمسل لللريع را قه ارتفاع ماحل ا سل

 (.13)ال  ل  الجأرية العميقة تسبب  ا تأول بيمة المنول   لي البيمةتما سطب الجأر 
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: بيمة المنول  الماربوناتا لصدور نطاق األرض الصلجة  عد االنلمار التمتونا مالتعرض لعملياي التقدم 13ال  ل  
 .(L1, L2 and L3الثال ة )  تواةع تقاطع الدراسة ي ا مالتراةع الجأر  توحأا 

 

ي ب ا يم ق القول  متجعا لما اتصف   ه رماسب نطاق األرض الصلجة ماألتداث الرسوبية مالتمتونية التا تر 
للطأا األرض  للوي سل لل ل ر يس بت ان تي اني ية ن ل لللجة كان تتعلقا   ل للال لق العواتل   الصل  ير العواتل ا ةليمية  ضل

با   األسرى.المألية  لللللل لللللليطرة للي ال بوط مالتابا  النسل تتمثل العواتل ا ةليمية  عدم انتطام الأركاي التمتونية المسل
للللللطب الجأر متعدل التج يو   للللللتوى سل للللللوبياي مةلرا ية المأي  القديع. (تا العواتل ا ا تسل لم   خم ا   لمألية الرسل

للللللتوى ةلاللدة األتوا  الجأريلة(  wave abrasion depthالموةا ) (لأل  للللللل المألددة  ( wave base) المرتج   مسل
لللة األسرى لللاتيل لللة تق النل لللل مالتعريل لللاي النقل لللة متواةع لمليل لللاتيل لللب تق نل لللللليل للللللل لللاي الترسل  Jones and) لمواةع لمليل

Desrochers, 1992.) 
لأالة االنتقالية تق  لرماسلب نطاق األرض الصللجة تمثال  ت لير تعطياي الدراسلة الأالية  لي  ت انية التجار

للب ال للألة لتمويق  دمة  لي رماسل للب البيمة الجأرية الضل للرارماسل مكالك  لي مةود  ،  نبيمة الجأرية العميقة لتمويق شل
لللللليبا  ترة انقطاع  للللللل بيق التموينيق سالل  ( drowning unconformity) لمار نا   الدم تو  متدمثمتوة  ترسل

للللترستيان للللورة بيق الماتجانيان مالماسل  ال (ن تأدلد   ،(boundary Campanian- Maastrichtian) الفترة المأصل
ترتجة خاا االنقطاع متدته الوتنية المفقودة تأتا   لي دراساي دقيقة للطجاقية الأياتية ترتجطة  االلتجاراي التمتونية  

 تتجامز تنطقة الدراسة الأالية لت مل تناط  تدتلفة تق شمالا العراق.
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 االستنتاجات
للللأنييق خما ال لللللجة  لي تجمعيق سل للللدور نطاق األرض الصل للللنف   ل للللأ  ل للللأ( () انتجمع السل   انمالتجمع السل

للللأناعد التجمع الي(،  ) لللللجة ( () سل للللطتمثال لطجقاي األرض الصل للللدور  ل    ميت، ت او مسل للللة تق الصل للللورة ر يسل  صل
بينما لت ل  التجمع  ، داسلية المن ا ربوناتيةرية  أجع الرتل اللنية  المستأا اي منسجة ةليلة تق المدتلماي المايالج 
لللللل  للللللدور الج تق (  ) أناالسل للللللدور الج يالصل للللللا ا   .لر لية مالمار رية المايرية  أجع الرتل مالطيق مالصل دل  الدصل

لللدرية مالبترمفرا ية ل الق التجمعيق للل   (  ) م( () الصل للليب ما  ا بيمة المنول  الماربوناتا الداسلا ماألمسل للي ترسل
 .مبيمة المنول  الماربوناتا الدارةا للي التوالا

للل  لللدصل لللوي متط  شل للللجة ال ة تراتل لن ل يب  ، ور نطاق األرض الصل للل  ذ بد(ي المرتلة األملي تع انت اي الترسل
للللللب تمويق  للللللأل لرماسل للللللفة القارية مانلمارخا الماربوناتا الضل للللللم  المرتلة   .دمة نتيجة ال بوط التمتونا لأر ل محل

لللللطأ لللللوي متطور سل لللللاخم   ا ن ل لللللوبية مالأياتية المتعاقجة (م المتداسلة التا سل للللللة تق األتداث الرسل للللللسل ا  الثانية سل
لللللللللجة األرض  للللللللمنتةالأياتا ململياي الم رتة مالقيب ث مطاخر الأفر مالت تتمثلةالصل للللللللو    سل المج رة مالتللي  العضل

للللللللترمتاتوالل  للي  لللللللل لتمويق تراكيب السل لللللللللجة (م  القر  تن ا مالعملياي التأريرية المتاس ب ط(سل رة تثل  األرض الصل
تا تترسلب سالل ا رماسللب  متدتتع خا  العملياي  المرتلة الثالثة ال .السلتاللوالل تراكيب م  بتونيةال لقوق مالقواطع الن

 .  العميقة  وق طجقاي نطاق األرض الصلجةنتمويق شرا
وال  المتواتنة تع الترسلليب سالل  ترة فألر للفة القارية ال ا طة  فعل الل اتتمثل تنطقة الدراسللة ماتدة تق ك

لللللل دي ظرم جالمات للللللتقرةتمتو  اانيان التا شل للللللار   .ميعد المنول  الماربوناتا تمثال لتلك المتلة ال ا طة ،نية فير تسل (شل
ر  متعاةب السللأناي التا عة لمل تن ما  لي تعم  مانأدا(  ) م( () ييقنالعمود  مالجانبا للتجمعيق السللأ  التعاةب

ماسلع تدلله تراةع  أر   متعرحله  لي تقدم  أر  تدريجا ، ية بيدير المأد ةطتا ناالمنول  الماربوناتا  اتجا  ة 
للللب األ للللاتأدمد (دى  لي تمويق رماسل للللطأي ا ةبل  لادة ن ل لللللجة مسل لللليب  التم طال بو  طرض الصل تونا تق ةدلد مترسل

للب الل للران ج الرماسل لللجة تمثال لفترة توة  تر ملليه يعد نطاق األ، ية لتمويق شل لل رض الصل يبا ملدم توا   انلمار   سل
   .بيق تموينا  دمة مشران  تا
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لللل  ا ( orbitoids) اي القايية المبيرةب. المندر  1 للللللل تع مةود الفتاي  ( . (ي س ) ا المتفرق  أنة الم رال  األتاسل

للللللأيب ا -2 (.L1 الموةع( )7) مالعرمق( 1) الداسلا للللللأنة الم رال  شل للللللتأا اياالنمويد  ا سل (  ي م . () لمسل
لللللللل  -3 .(L2الموةع ) ا الدارةا  عملياي الأ  مالنقل  مت  ر فال أنة الم رال  المتفرق الأاتلة للمندرياي  سل

  تتمدسللة تق المندرباي الطا يةت للود -4 (.L2 الموةع( )ي س .  ) الطا ية مبعض النوالع  للليرة الأجع
  الثقو  الأياتية العمودية مشللجه العمودية  ا تألة الم رال  شللأيب المسللتأا اي -5(. L3الموةع)( ي سللب)
للللمن    -7 (.L1الموةع( )V) اللالف الم رالنا تول المليوليدا مالعرمق -6 (.L3الموةع)( ي س .  ) للللللل السل

السلمن  المتسلام  السلمك يأي   قطعة تق ( لداف   -8(، L3 الموةع)الم رالتا المالئ القوالب المسلتأا اي 
 . سوذة تأ  المستقطبيق المتعاتدلق: ةميع الصور ت تالتطة .(L2الموةع )( IC) ر(سية القدم
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لللوكية الجلد مالعرمق القاطعة ل ا 1 لللريا يأي   قطعة تق شل لللمن  الأا ا المتوا    صل   -2 (.L1الموةع)( V) . السل

لللللمن   لللللمكالسل لللللام  السل لللللمن  الأبيباالداسل مسار  ( IC) المتسل الالت   ( GC) قالب المندرباي الطا ية مالسل
للللللتمرارية -3 (.L2الموةع)داسل القالب  للللللل للللللطب لدم االسل للللللل للللللأنتا ا (DS) سل للللللل لم راب  األتا ا المتفرق  بيق سل

للللأيب البمالم را للللللل للللتأا اي  شل للللللل للللتوية مالقب -4(. L3الموةع) مسل للللللل للللترمتال  المي رمبا ذ  ال يمة المسل للللللل   يةبالسل
للللليد الأدلد -5(. L1الموةع) للللللل لللللب الالتقة متجطنة  اكاسل للللللل   -6 (.L3الموةع)( 10) تفر األتياي تلم   الرماسل

لللللللدرة  لللللللية الصل لللللللرة  ا (رحل المالكونال   ا   -7. (L2الموةع)الجالرال  داسل ةوالب المندرباي الطا ية متنت ل
للدرة للللللل للية الصل للللللل للا ك -8 (.L3الموةع) (رحل للللللل للتاللوالل  المت ل للللللل .  ( L2الموةع ) التراكيب العقدية الناتجة لق السل

 .  ة تأ  المستقطبيق المتعاتدلق: ةميع الصور ت سوذ تالتطة


