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 صلخالم 
راوندوز ) سطحية مكاشففي ثالثة الكاميريجيان المبكر(  -)األكسفورديان المتأخر ناوكليكانتكوين  درس

 التطبق رقيق الحجر الجيريمن  متكررة  تعاقباتمن التكوين صخور لف  تأت .( في شمال شرقي العراقورانيه وساركلو
الكالسايت وعقد من عروق االسود الغني بالمواد العضوية مع وجود خيوط الدولومايتي والسجيل  الجيري والحجر

كذلك توافر آثار لطبعات االمونايت فضاًل عن توفر أنماط . الصوان وخطوط الستايلواليت الغنية بالمواد العضوية
 .والمتموج والقببي المستوي ت متمثلة بالستروماتواليتمتعددة من الستروماتوالي

مونايت وفأسية القدم وبطنية األمتحجرات لتكوين على أصداف وحطام الجيرية ل صخورالتحوي بتروغرافيًا، 
وستراكود والستروماتواليت والراديوالريا والبرايوزوا والدمالق فورامنيفرا الطافية والقاعية واألالقدم والكرات الكلسية وال

تأثرًا صخور التكوين  ظهرت. كما أالتبلور ن المكرايت والسبار دقيقعن أرضية مؤلفة م فضالً  الداخلية،والفتاتات 
الحياتية والمعادن  عن عمليات االنضغاط والمكرتة والتعكرات فضالً  السيما الدلمتة،بالعمليات التحويرية  كبيراً 

 ذابة والكسور والعروق والسلكتة واالحالل والديدلمتة.ديد واإلالموضعية النشأة والسمنتة والتشكل الج 
تتألف من تعاقب ثالث سحنات دقيقة  ناوكليكانأظهرت نتائج التحليل السحني الدقيق أن تتابعات تكوين 

 الجيريسحنة الحجر و الدقيقة الطيني الجيري الحجر سحنة  :على التوالي ، وهيوسحنتان صخاريتان اساسيتان
الصخارية سحنة اللحجر الجيري و ل والسحنة الصخارية الدقيقة المرصوص الجيري سحنة الحجرو  الدقيقة الواكي

كما قسمت السحنة الصخارية للحجر  ثانوية،دقيقة  اتسحن ثمان الىبدورها  الدقيقة السحنات قسمت. لسجيلل
قد ترسبت في  ناوكليكانأن تتابعات تكوين  التحليل السحني تبين نتائج من خالل .ثانوية حقلياً  ينتسحن الجيري الى
الوسطى ضمن بيئة  بينما ترسبت التتابعات التكوين،تحت المدية في التتابعات السفلى والعليا من بيئة بحرية 

  الرصيف الخارجي.
الرصفففي    المدية، بيئةبيئة تحت  ،المبكر الكاميريجيان ،المتأخر األكسفففدوانيان ،تكوين ناوكليكان :الكلمات الدالة

 الخااجي
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ABSTRACT 

The Naokelekan Formation (Late Oxfordian - Early Kimmeridgian) was studied at 

three surface sections (Rowanduz, Ranya and Sargelu), in northeastern Iraq. The 
Formation is composed mainly of alternating sequence of thin- bedded limestone, 

dolomitic limestone and bituminous black shales. Streaks of calcite veins, chert nodules 

and bituminous stylolite are present. Traces of Ammonite molds, flat, wavy to domal 
stromatolites are also present.  

The Petrographic study showed that the formation contains various petrographic 

components represented by Ammonites, pelecypods, gastropods, calcispheres, 

planktonic and benthonic foraminifera, ostracods, stromatolite, radiolaria and 
bryozoans, pellets and intraclasts, in addition to the groundmass of micrite and 

microspars. The rock successions were extensively affected by many diagenetic 

processes and their effect is most pronounced pronounced on textural properties of these 
rocks. The dolomitization seems to be one of the most important diagenetic processes 

recognized. The other processes are; compaction, micritization, bioturbation, authigenic 

minerals, cementation, neomorphism, dissolution, fractures and veins, silicifaction, 
replacement and dedolomitization.  

The detailed facies analysis reveals that the rock succession consists mainly of 

three microfacies and two lithofacies type. The main microfacies include lime mudstone, 
wackestone and packstone.  Where the lithofacies comprise limestones and shales which 

are represented by four sub lithofacies. The overall characters of these facies indicate 

that the formation was deposited in two different environments; (1) shallow marine sub 
tidal environment at the lower part and upper part respectively. (2) Outer shelf in a 

euxinic environment at its middle part. 

Keywords: Naokelekan Formation, Late Oxfordian, Early Kimmeridgian, sub tidal 

environment, outer shelf. 
 

 مقدمة ال
على أحد التكوينات الجوراسي األعمر ب المترسب Naokelekan Formation))يعد تكوين ناوكليكان 

لدراسة )راوندوز ورانيه الكاربوناتية المنكشفة في شمال وشمال شرقي العراق في عدة مقاطع ومن ضمنها مقاطع ا
تقع ضمن نطاق الطيات العالية التابع لنطاق الرصيف غير  ن هذه المقاطعومن الناحية التكتونية فإ .وساركلو(
مك التكوين في مقطعه يبلغ س   .(1)الشكل  .Unstable Shelf (Jassim and Buday, 2006a))) المستقر

 متر(. 9.4مكه الى )ساركلو يصل س  وفي  ،متر( 7.1) مكه تقريباً رانيه يبلغ س  متر(, وفي  14النموذجي )
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هم الصخور المصدرية في من أ فإن هذا التكوين يعد  (Aqrawy et al., 2010; Ismael, 2018)ًا لـوفقو 
 ,Abdulaأكد . كما (Al-Ameri and Zumberge, 2012) ناضجة ومحتملة حرارياً  ذ تكون صخوره  إ .العراق

وقد حدد  .انه مولد وخازن للنفط فضاًل على ،يكون ذات محتوى هيدروكاربوني هذا التكوينن على إ ((2017
(Bellen et al., 1959)  عمر التكوين(Late Oxfordian-Early Kimmeridgian)  وذلك بواسطة

 ,Hawarth and Donovan) الرأي ووافقهم (.Callovian)ومن المحتمل يكون بعمر الكالوفي  األمونايت،

فإن من المرجح ان عمر  بالتاليو مع هذا التحديد لعمر التكوين لكن من خالل دراسة النشاط االشعاعي.  (1964
البيئة الترسيبية  ستنباطأ تهدف الدراسة الحالية إلى .(Late Oxfordian- Early Kimmeridgian)التكوين هو 

 لى رسم الموديل الرسوبي. إوصوالً 
 طرائق البحث

يان في المكاـشـف الصــخرية. حي   تضــمنت الدراـسـة الحقلية وصــفًا دقيقًا لكافة الملاهر الحقلية اللاهرة للع
ـــــــيلية التكوين درس ـــــــورة تفصـ ـــــــخرية اال من ناحية وبصـ ـــــــخري الدقيق والتغايرات الصـ ـــــــف الصـ فقية والعمودية  الوصـ

ــــــحنات  ــــــخرية،للـس ــــــف الصـ ــــــوبية في المقاطع المختارةثار الفعاليات الحياتية آ تكذلك وصـ . كما  كافة والتراكيب الرـس
ـــــفلي والعلوي للتكوين ـــــة الحقلية تحديد حدود التماس الـس ـــــمنت الدراـس ـــــخرية،( عينة 58نمذجة ). تم تضـ   جمعذ إ صـ

ـــــــاركلو،مقطع من  ةعينـ  ((19مقطع رانيـه ومن  ةعينـ  ((12 لنموذجيعينـة من المقطع ا( 27) ـــــــ ـجل  وذلـك من أ ـس
ـــــرائح ـــــــ ـــــة المكونات البتروغرافية والعمليات التحويرية المؤثرة فيها بتروغرافيًا ومن ثم   تهيئة الـش ـــــــ الرقيقة لغرض دراـس
ــبغ الـشــرائحخرى فقد تم ومن جهة أ .تحليلها ـســحنياً  ــخرية صـ ــبغة األ الصـ  (Alizarin Red-S) لحمراءلزرين ابصـ

 (.Friedman, 1959)حسب طريقة ذلك و لومايت و الكالسايت عن الد معدن تمييز لغرض

 
 .مؤشر عليها المقاطع المختارة  ، (Jassim and Buday, 2006b)عن    العراق،خارطة تكتونية لشمالي : 1الشكل  
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 الطباقية 
ومن  ،تنكشف تتابعات تكوين ناوكليكان في شمال وشمال شرقي العراق ضمن محافلتي اربيل والسليمانية

تكوين سفل وبصورة تبدو متوافقة تتابعات إذ يحدها من األ ،الية )راوندوز ورانيه وساركلو(ضمنها مقاطع الدراسة الح 
تعاقبات لف تتابعات التكوين من تتأعلى وبصورة متوافقة تتابعات تكوين بارسرين. بينما يحدها من األ ،ساركلو

عن  فضالً  ،(1االسود اللون )الصورة  السجيلفضاًل عن  ،الدولومايتي الجيري والحجر الحجر الجيريمتكونة من 
وطبعات آثار  كذلك توافر البتيومينية،المملوءة بالمواد  ذابة الستايلواليتعروق من الكالسايت وخطوط اإلتوارد 

 والقببي( 4)الصورة والمتموج  (3)الصورة  وتراكيب الستروماتواليت من النوع المستوي (2)الصورة  متحجر األمونايت
 .مقاطع الدراسة الحالية )راوندوز ورانيه وساركلو( (4و 3و 2) شكالاألتوضح  .(5و 4)الصور 
  

 
 

 

توضح قالب متحجر    :2 الصورة
 االمونايت.

: توضح السجيل االسود اللون 1الصورة 
 اعلى تكوين ناوكليكان.
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توضح الستروماتواليت من    :3 الصورة
 .النوع المستوي

: توضح الستروماتواليت من  4الصورة 
النوع المتموج )السهم األزرق( والقببي  

 )السهم األسود(.

توضح الستروماتواليت من    :5الصورة 
 النوع القببي.
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 النموذجي. مقطعالالعمود الطباقي لتتابعات تكوين ناوكليكان في   :2  الشكل

 
 العمود الطباقي لتتابعات تكوين ناوكليكان في مقطع رانيه. :3  الشكل
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 في مقطع ساركلو. : العمود الطباقي لتتابعات تكوين ناوكليكان4الشكل  

 
 الدراسة البتروغرافية 

ساسية، األفي وصف الصخور الرسوبية وتشخيص مكوناتها  الدراسات البتروغرافية من الوسائل المهمة دتع
ن صخور بأ تبين من خالل دراسة تتابعات التكوين مجهرياً . حديد العمليات التحويرية التي أثرت فيهاعن ت فضالً 

-1)اللوحة  وبطنية القدم (B-1 )اللوحة وفأسية القدم (A-1 لوحةال) مونايتعلى أصداف وحطام األتحوي التكوين 

C )اللوحة  والكرات الكلسية(1- D 4واللوحة-F)  اللوحة( 1والراديوالريا-D) متمثلة باالنواع   والفورامنيفرا الطافية
Globuligerina bathoniana  1)اللوحة-(E و Globuligerina oxfordiana اللوحة (1-F)  و

Haueslerina relvetojurassica (4 اللوحة-E)، س متمثلة بالجن والقاعيةChablasia اللوحة(G-1 و ) فوق
 والبرايوزوا (A-2)اللوحة  والستروماتواليت (H-1)اللوحة  وستراكودواأل D)، -4اللوحة )  Lituoloidea العائلة

عن أرضية مؤلفة فضاًل  ،(C-2 )اللوحة والفتاتات الداخلية (.C-2واللوحة  G-1)اللوحة  لدمالقوا (B-2)اللوحة 
ان صخور التكوين تبين ب. كما (D-2)اللوحة  والسبار الدقيق D-3) واللوحةC -1 واللوحة  B-1)اللوحة من المكرايت 

 عن عمليات  فضالً  ،H)-3واللوحة  G-3)اللوحة  الشديدة الدلمتةتأثرها بعملية  السيما متأثرة بالعمليات التحويرية
والتعكرات  (H-2)اللوحة  والسمنتة (G-2)اللوحة  والمكرتة (F-2)اللوحة  االنضغاط( و E-2)اللوحة  التشكل الجديد

)اللوحة  والكسور والعروق (C-3)اللوحة  ذابةواإلD)  -1 )اللوحة والمعادن الموضعية النشأة (A-3 اللوحة) الحياتية
3-D)  ة )اللوح والسلكتة  (E-3 اللوحةواالحالل( 3-F) اللوحة والديدلمتة( 3-B). 

 التحليل السحني
حياتية تميزها بوضوح عن بقية صخرية و ت ْلهر  صفات التي  ئهاأجزاطبقة أو أحد على أنها الرسوبية  السحنة ع رفت

نها مجموعة فت السحنة بأر  ع   كما. (;Reading, 2001 Miall, 1985)األجزاء، حي  تمثل حدث بيئي معين 
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 ستنتاج البيئة الترسيبيةف من خالل الشرائح الرقيقة لغرض أن تدرس وتصنل الحياتية والرسوبية التي يمكن أالدالئ
(Flügel, 1982.) ( ا عتمـدت الدراسة الحالية على تصنيـفDunham, 1962 ًلكونه تصنيفا )سية سا يعتمد بصورة أ

تتألف من تعاقب  ناوكليكانأظهرت نتائج التحليل السحني الدقيق أن تتابعات تكوين ذ بعالقة الحبيبات مع البيئة. إ
 ثمان الىهذه السحنات بدورها  قسمت. و ساسية حقليةمجهرية وسحنتان صخارية أ سحنات دقيقة أساسية ثالث
. اذ أ ستخد مت الشرائح الصخرية الرقيقة والدالئل الحقلية في ثانوية حقلية تانسحنو مجهرية  دقيقة ثانوية اتسحن

 :يأتي وصفًا موجزًا للسحنات التي تم تمييزهاوفيما  تحديد هذه السحنات.

 سحنة الحجر الجيري الطيني الدقيقة -1

Lime Mudstone Microfacies (M)                                                          

ـــــــ  الحبيباتمن أرضية مكرايتية مع وجود نسب قليلة  من أساساً  هذه السحنةتتألف  من   (%10)ال تتجاوز الــ
ــحنة ) ـــــــ ــبة مكونات الـس ـــــــ ــة الحالية   .(Dunham, 1962نـس ـــــــ ــحنة في منطقة الدراـس ـــــــ وتتمثل الحبيبات في هذه الـس

ــــــيـة القـدم   ـــــــ ـــــــداف فـأـس ـــــــ ـــــــارات األحيـاء التي تعود ألصـ ـــــــ ــــــيـة القـدم وعلى حطـام وكـس ـــــــ بـالحبيبـات الهيكليـة مثـل فـأـس
(Pelecypoda) ــــة عملية الدلمتة. و قـســــمت  . ويالحظ تأثير العمليات التحويرية الـشــــديدة في هذه الـســــحنة، وخاصـ

 وهي: ،تين اعتمادًا على نوعية الحبيبات المكونة لهاثانوي تينسحن إلى ئيسةالر  هذه السحنة

                    :سحنة الحجر الجيري الطيني الالمستحاثي الثانوية الدقيقة  1-1

Non –Fossiliferous Lime Mudstone Submicrofacies (M1)                         
ــــــــحنة من  تتكون  ــــــــيةهذه الـس االحيائية وذلك   راتهااالحبيبات وكـســــــــ  التي تتميز بخلوها من المكرايتية األرضـ

ــــــــديدة )اللوحة  ــــــــبب تأثرها بعملية الدلمتة الـش ــــــــيد الحديد ما بين  . (A-4بـس كما لوحظ وجود المواد البيتومينية وأكاـس
ــمن هذه الـســحنة. كما  ــغاط و  عمليات تعدمعينات الدولومايت ضـ من أهم العمليات  واالذابة  ور والعروقالكســـ االنضـ

ـشـخصــت   .ة فضــاًل عن نـشـوء معادن موضــعية النـشـأة متمثلة بمعدن البايرايتالتحويرية المـشـخصــة في هذه الـسـحن
  سحناتلل بالصفات العامة هذه السحنة صفات مقارنةعند و . من تكوين ناوكليكانهذه السحنة في التتابعات السفلى 

  (-SMF (23 لـســــحنة القياـســــية الدقيقةا تماثلنها أ( تبين ;Flügel, 2004 Wilson, 1975) القياـســــية لكل من
 (. (Open Platformالمفتوحة البحرية بنطاق المنصة المعروف(، FZ- 7المترسبة ضمن النطاق السحني الـ)

 :الدقيقةالحاوية على الحطام االحيائي الثانوية الحجر الجيري الطيني  سحنة  1-2

Bioclastic Lime Mudstone Submicrofacies (M2)                                          

ـــــــ تتميز هذه السحنة باحتوائها على نسبة قليلة ال تتجاوز  ـــــــ من الحطام )الكسارات( االحيائية التي   (%10)الــ
كما لوحظ ضــمن هذه الـسـحنة وجود   (.B-4 )اللوحة Pelecypoda))يعتقد انها تعود إلى اصــداف فأـسـيات القدم 

ــــــبـة قليلـة. ـــــــ ــــــيـة الـدمـالق بنـس ـــــــ ــــــلكتــة   بعمليـات، كمـا تلهر تـأثرهـا  الـدلمتـةعمليـة بمكريتيـة ال ويالحظ تـأثر األرضـ ـــــــ الـس
ــغاط ــت. واالنضـ خصـ ــمن  ـشــ  .  الجزء الـســفلي من التتابعات الـســفلى من المقطع النموذجي )راوندوز(هذه الـســحنة ضـ

(  ;Flügel, 2004 Wilson, 1975) القياـسـية لكل من ـسـحناتلل بالصــفات العامة هذه الـسـحنة صــفات مقارنةوب
بنطاق   المعروف(، FZ- 7المترسبة ضمن النطاق السحني الـ) (-8SMF) لسحنة القياسية الدقيقةا تماثلنها أتبين 
 .Open Platform))المفتوحة  البحرية المنصة
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  :ةسحنة الحجر الجيري الواكي الدقيق -2
Lime Wackestone Microfacies (W) 

ـــــــ) ـــــــ  ,Dunhamتعد هذه الـسحنة من الـسحنات ذات االنتـشار الواـسع في تتابعات تكوين ناوكليكان. ووفقًا لــ

ـــية المكرايتية والحبيبات الهيكلية التي تتراوح نـســـبتها بين   (1962 ـــورة عامة من األرضـ فإن هذه الـســـحنة تتكون بصـ
  هيكليةراـســــة الحالية على حبيبات من نـســــبة مكونات الـســــحنة. وتحوي هذه الـســــحنة في منطقة الد (40%-10%)

ــية وا ـــــــ ــال عن   لفورامنيفيرا القاعيةمثل االمونايت والكرات الكلـس ـــــــ ــية القدم فضـ ـــــــ والفورامنيفرا الطافية والراديوالريا وفأـس
. وتقـسـم هذه الـسـحنة الرئيـسـة إلى ثالث وحبيبات غير هيكلية متمثلة بالدمالق ،الحطام االحيائي العائد لفأـسـية القدم

 وهي: ،سحنات دقيقة ثانوية

 :اإلحيائي الثانوية الدقيقة حطامسحنة الحجر الجيري الواكي الحاوية على ال 2-1
Bioclastic Lime Wackestone Submicrofacies (W1)             

الذي يعود اغلبه الى حطام   واـشكاله،تتكون هذه الـسحنة من الحطام االحيائي الذي يمتاز باختالف احجامه 
ــداف فأـســية القدم ) ــية المكريتيةلوحظ ان .  (C-4اللوحة اصـ   .بعملية التـشــكل الجديدفي هذه الـســحنة متأثرة   األرضـ

التتابعات  هذه السحنة في  شخصت .ات الحياتيةاالنضغاط والتعكر و تتوارد ضمن هذه السحنة عمليات السمنتة  كما
ـــــفلى من المقطع النموذجي )راوندوز( في تكوين ناوكليكان.ال ـــــفات هذه الـســـــحنة نالحظ انها تكافيء   بمقارنةو  ـس صـ

ــــفات العامة للـســــحنة القياـســــية  ــــمن النطاق الـســــحني  (SMF- 10)الصـ بنطاق   والمعروف (-FZ 7)المترـســــبة ضـ
   .(;Flügel, 2004 Wilson, 1975) تتبعًا لموديال ،Open Platform))المفتوحة  البحرية المنصة

                    :الثانوية الدقيقة سحنة الحجر الجيري الواكي الحاوية على الفورامنيفرا القاعية 2-2
 Benthonic Foraminifera Lime Wackestone Submicrofacies (W2)        

ـــــــداف الفورامنفيرا القاعية التي تعود  ـــــــحنة من أصـ ـــــــكل حبيبات هذه الـس   ،(Lituoloidea) لفوق العائلةتتـش
ـــداف كاملة بنـســـبة  من المجموع الكلي من المكونات الحبيبية لهذه الـســـحنة   %30-%20))حي  يتواجد بـشـــكل أصـ

فتكون   رضـيةاألأما . رات الكلـسية وفأـسية القدمالك صـدافأ فضـاًل عن احتوائها على نـسب أقل من(. D-4)اللوحة 
ـــــيد الحديد ـــــبة عالية من المواد البتيومينية وأكاـس العمليات  ومن أبرز . مكرايتية داكنة اللون بـســـــبب احتوائها على نـس

ضمن   د هذه السحنةتواج تو . والسلكتة والديدلمتة االنضغاطو  ات الدلمتةعمليفهي التحويرية المؤثرة في هذه السحنة 
ــــــــفلي من التتابعات العليا من المقطع النموذجي )راوندوز(. ا ــــــــحنات  لجزء الـس ــــــــحنة بالـس ــــــــفات هذه الـس وبمقارنة صـ

ـــفات العامة للـســـحنة القياـســـية تبين بأنها تماثل  (;Flügel, 2004 Wilson, 1975) القياـســـية لكل من   18)الصـ

SMF-)  ــــــــحني ــــــــمن النطاق الـس ــــــــبة ضـ ــــــــةوالمعروف بنطاق ( -FZ 7)المترـس  Open)المفتوحة  البحرية المنصـ

(Platform  . 

                    :الثانوية الدقيقة سحنة الحجر الجيري الواكي الحاوية على الفورامنيفرا الطافية 2-3
Planktonic Foraminiferal Lime Wackestone Submicrofacies (W3)  

ـــداف  تتألف هذه الـســـحنة بـشـــكل أـســـاس التي   Planktonic Foraminifera))الفورامنيفرا الطافية من أصـ
ـــــــاس ) ــــــنـ ــــــالـج ــــــود لـ ــــــعـ  Globuligerina bathoniana, Globuligerina oxfordiana, Haueslerinaتـ

relvetojurassica 4من مكونات الـســـحنة )اللوحة %30-%40) )( بنـســـبة تتراوح ما بين-E ـــاًل عن توفر (. فضـ
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الكرات الكلـســـية وفأـســـية القدم واألمونايت وحطام أحيائي يعود لومونايت وفأـســـية القدم لكن بنـســـبة   أصفدا تواجد 
ــــــيةالاكما نالحظ بأن  قليلة. ــــــحنة،   المكرايتية رضـ ــــــكل الجديد في بعس االجزاء من الـس ــــــل لها عملية التـش قد حصـ

الوـسـطى من   تتابعاتال ضــمن هذه الـسـحنة دج و وت فضــال عن توارد معدن البايرايت وعمليتي االنضــغاط والـسـمنتة. 
المترسبة ضمن النطاق  و  (-SMF 3) لسحنة القياسيةل الصفات العامة هذه السحنةصفات  ماثلوتالمقطع ساركلو. 

ــيف البحري المفتوح ( -FZ 3ـســحني )ال  ;Wilson, 1975حـســب موديالت ) ،Outer Shelf))والمعروف بالرصـ

Flügel, 2004  .) 

 :Lime Packstone Microfacies (P)ص سحنة الحجر الجيري المرصو  -3
ة   إذ ناوكليكان،عد هذه الـســحنة من الـســحنات الـشــائعة في تتابعات تكوين ت ـــ تتصـــف بوفرة الحبيبات المتراصـ

ـــــــية ميكرايتية وتكون متدلمتة في بعس  ـــــــط أرضـ ـــــــبة الحبيبات الهيكلية فيها .االحيانفي وـس ما بين   حي  تكون نـس
ـــــة الحالية. (Dunham, 1962)الـســـــحنة من مجموع مكونات  (50%- 90%) من   تؤلف هذه الـســـــحنة في الدراـس
ــــــيـة القـدم وبطنيـة القـدم و وهي األمونـايـت  الحبيبـات الهيكليـة ـــــــ والفورامنيفرا الطـافيـة والكرات   الفورامنيفرا القـاعيـةوفـأـس

ـــــــتراكودا والبرايوزوا ـــــــية واالوـس ـــــــخرية   الحطامو  الكلـس اإلحيائي، والحبيبات غير الهيكلية متمثلة بالدمالق والقطع الصـ
ــــــحنة متأثرة بالعمليات التحويرية. الداخلية ــــــكل الجديد.   الدلمتة والمكرتة ، وباألخصوعلى العموم فإن هذه الـس والتـش

 هي:و ، في الدراسة الحالية  سحنات ثانوية ثالث الىم هذه السحنة الدقيقة يتقس تم  الحياتي،ًا لمحتواها قبطو 

 :رات الكلسية الثانوية الدقيقةالكمرصوص الحاوية على ال الجيري  سحنة الحجر 3-1
Calcispheratic Lime Packestone Submicrofacies (P1)                                                        

  للـسـحنة كونةالمللمكونات الحبيبية من المجموع الكلي  (%80-%85)تـشـكل أصــداف الكرات الكلـسـية نحو 
ــداف األمونايت (.F-4 لوحةال) ــًا القليل من أصـ ــاًل  الطافية،والفورامنيفرا وفأـســية القدم  وتحوي هذه الـســحنة أيضـ فضـ

ــــية فاأل عن الحطام األحيائي والذي يعود لهذه المكونات. اما او الداكن   البني الفاتحالمكرايت أنها متـشــــكلة من رضـ
ــــــيـد الـحديـد.و  ةطينيـ وذلـك الحتوائهـا على المواد البتيومينيـة وال ،في بعس االحيـان ـــــــ   العمليـات التحويريــةومن  أكـاـس

عروق والـسـمنتة.  وـشـخصــت هذه الـسـحنة ضــمن  الكـسـور والوالـسـلكتة و  واإلذابةهي الدلمتة في هذه الـسـحنة المؤثرة 
ـــفات  عند مقارنةو  التتابعات الوـســـطى من المقطعين النموذجي )راوندوز( ورانيه. نالحظ أنها تماثل  هذه الـســـحنةصـ

ـــفات العامة ـــمن النطاق الـســـحني )و ( -SMF 3) لـســـحنة القياـســـيةل الصـ ـــيف ( -FZ 3المترـســـبة ضـ والمعروف بالرصـ
   .(Wilson, 1975; Flügel, 2004)حسب موديالت  ،Outer Shelf))البحري المفتوح 

 :الدقيقة الحطام االحيائي الثانوية -فأسية القدم لمرصوص الحاوية علىسحنة الحجر الجيري ا  3-2
Packestone Lime Pelecypodal- Bioclast Microfacies (P2) 

وحطام األحيائي الذي يعود  %45))فأسية القدم الكاملة بنسبة تقريبا  أصدا  من بشكل أساس هذه السحنة ألفتت
في هذه السحنة  لمكونات الحبيبيةلالمجموع الكلي من  %40))لفأسية القدم وبطنية القدم والفورامنيفرا القاعية بنسبة 

متمثلة بأصداف بطنية القدم والفورامنيفرا الطافية والبرايوزوا، فضاًل عن نها إ، فت السحنةما بقية مكونا(. أG-4)اللوحة 
ة اللون، كما داكنوفي بعس األحيان تلهر لفاتح اللون االمكرايت  فإنها متشكلة منالسحنة هذه رضية أ أما. الدمالق

مليات التحويرية كثير من العبالعمومًا متأثرة تأثر بعملية إعادة التبلور. وان هذه السحنة تلهر في بعس الحاالت م



 41 الكاميريجيان المبكر( لمقاطع سطحية مختارة من شمال شرقي العراق  -األكسفورديان المتأخرالبيئة الترسيبية لتكوين ناوكليكان )

ضمن التتابعات السفلى والعليا من المقطع  هذه السحنةسجلت و واإلذابة والسمنتة والسلكتة والديدلمتة. نضغاط واأللدلمتة اك
المترسبة و ( -SMF 10) لسحنة القياسيةل تماثل الصفات العامة هذه السحنةوشوهد بأن صفات النموذجي )راوندوز(. 

, حسب موديالت Open Platform))المفتوحة  البحرية والمعروف بنطاق المنصة( -FZ 7ضمن النطاق السحني )
(Wilson, 1975; Flügel, 2004) . 

    :الدقيقة الثانوية الدملقي المرصوصسحنة الحجر الجيري  3-3
Peloidal Lime Packestone Submicrofacies (P3)                                    

ــــــــحنةحبيبات كون تت ــــــــًا من الحبيبات غير الهيكلية متمثلة هذه الـس ــــــــاـس تتراوح  ( التي Peloidsالدمالق )ب أـس
فضاًل عن احتوائها على الحبيبات الهيكلية   (.H-4 )اللوحة ( من نسبة مكونات السحنة%70-%60) نسبتها مابين

ـــخرية. أما   ـــــــ ـــتراكود والحطام االحيائي والقطع الصـ ـــــــ ـــية القدم وبطنية القدم والفورامنيفرا القاعية واالوـس ـــــــ المتمثلة بفأـس
ـــية هذه الـســـحنة فتكون مؤلفة من المكرايت وفي بعس االجزاء من الـســـبار الدقيق. وتلهر هذه الـســـحنة بأنها  أرضـ

ـــــــديدةيعملمتأثرة ب ـــــــغاطالسففلكتة واإلذابة و  ات الدلمتة الـش ـــــــطي من  واالنضـ ـــــــحنة في الجزء الوـس . وتم تمييز هذه الـس
ـــــــاركلو. ـــــــفلى في المقطع النموذجي )راوندوز( والتتابعات العليا من المقطع ـس ـــــــار إليه   التتابعات الـس تبعًا إلى ما أـش

Flügel, 2010)) ه   بأن الدمالق ــــحلة االـســــتوائية، وتندر او تختفي في الميا تتواجد بوفرة في المناطق البحرية الضـ
ــورة. ــحلة أو المحصـ وقد تمت   الباردة المدارية. وهذا ما يؤـشــر الى ان هذه الـســحنة تتواجد في المنطقة البحرية الضـ

ــــفات  ــــفات العامة هذه الـســــحنةمالحلة صـ ــــمن النطاق  المترـســــ و ( -SMF 16) لـســــحنة القياـســــيةل تماثل الصـ بة ضـ
 ,Wilsonحسب موديالت ) ،Open Platform))المفتوحة  البحرية والمعروف بنطاق المنصة( -FZ 7السحني )

1975; Flügel, 2004). 
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ــــــحنــة من الحجر الجيري المتطبق والحجر الجيري الــدولومــايتيت ـــــــ الرمــادي اللون. وقــد تم   ،تكون هــذه الـس
ـــن ـــها المميزة من ،ثانوية ينتيفها في الدراـســـة الحالية إلى ـســـحنتصـ ـــائصـ   التراكيب الرسفوبية وذلك اعتمادا على خصـ

 وهي:   ،والمحتوى الحياتي

 :سحنة الحجر الجيري الصخري الحاوية على االمونايت 4-1
Ammonitic Limestone Lithofacies (Al) 

ـــــل قطرها إلى )   5تتميز هذه الـســـــحنة باحتوائها على آثار وقوالب متحجر األمونايت الكبيرة الحجم التي يصـ
ــــديدة ـــــــ ــــمن طبقات من الحجر الجيري الرمادي اللون المتعرض للدلمتة الـش ـــــــ ــــم( ضـ ـــــــ مما أدى إلى طمس معالم   ،ـس

ـــــــورة  ـــــــايت وعقد من2المتحجر )الصـ ـــــــمن هذه الطبقات عروق من الكالـس ـــــــوان. وتتوارد هذه   (. كما لوحظ ضـ الصـ
ـــــــار   ـــــــاركلو. أـش ـــــــة الحالية راوندوز ورانيه وـس ـــــــطى من المقاطع المختارة في الدراـس ـــــــمن التتابعات الوـس ـــــــحنة ضـ الـس

(Tuker, 1981) ــداف األمونايت تكون ـشــائعة في المياه البحرية المفتوحة نالى أ ــاًل  (Open marine) أصـ فضـ
ه   ــمن البيئات العميقة في الميا ــمن الترـســبات العميقة. وهذا يعطي دلياًل على وجود هذه الـســحنة ضـ عن وجودها ضـ

    (Open marine) .المفتوحةالبحرية 
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  :سحنة الحجر الجيري الصخري الحاوية على الستروماتواليت 4-2
 Stromatolitic Limestone Lithofacies (SL)     

ضــمن طبقات من  من النوع المـسـتوي والمتموج والقببي تتصــف هذه الـسـحنة بوجود تراكيب الـسـتروماتواليت  
ـــــــتروماتواليتز ذ مي  إ ،الحجر الجيري في تتابعات التكوين حقلياً  ـــــــتوي في التتابعات الـس ـــــــفلى من   من النوع المـس الـس

ــــــــاركلو ــــــــل بين تكوين ناوكليكان وتكوين ـس ــــــــورة  المقطع النموذجي )راوندوز( بالقرب من الحد الفاصـ وفي   (3)الصـ
ـــــاركلو ـــــفلى من المقطع ـس ـــــمن التتابعات   .التتابعات الـس ـــــتروماتواليت من النوع المتموج والقببي ضـ كما ـشـــــخص الـس

ـــــفلى من المقطع النموذجي ـــــــ ـــــورتان  الـس ـــــــ ـــــار إليه  .(5و 4)راوندوز( )الصـ ـــــــ  Feldman and))وطبقًا إلى ما أـش

Mckenzie, 1998; Daoud and Karim, 2009   فإن الـسـتروماتواليت تعتبر من المكونات االكثر ـشـيوعًا في
وهـذا   (.Subtidal)والمنـاطق المـديـة  (Intertidal)أي تتوفر في منـاطق المـد والجزر  ،تعـاقبـات المنـاطق المـديـة

  يعطي مؤشرًا على ترسب هذه السحنة ضمن المناطق المدية.

 :Shale Lithofacies( SHL) سحنة السجيل الصخري  -5

كما يدل على   ،وذلك الحتوائه على نسبة من المواد العضوية ،سود اللونتكون هذه السحنة من السجيل األت
  من التكوينلكن يكثر في التتابعات الـســــفلى والعليا  التكوين،بيئة ـســــامة )مختزلة(. تم مالحلته في جميع تتابعات 

 يكون متداخل مع طبقات الحجر الجيري.   إذ ،(1الصورة )

 (:(Depositional Environmentلتكوين ناوكليكان  البيئة الترسيبية

ذ إ، اً بعضالحياتية التي تتداخل مع بعضها مجمل العوامل الكيميائية والفيزيائية و  بأنها الترسيبيةالبيئة  تعرف
 ,Boggsن االختالفات التي تحصل عند هذه العوامل هو ما يميز الرواسب ويجعلها ذات خصائص معينة إ

ن البيئة الترسيبية لتتابعات تكوين ق والدالئل الرسوبية والحياتية، أتضح بأمن خالل التحليل السحني الدقي .((2006
 Outer)وبيئة الرصيف الخارجي  Subtidal))في مقاطعه الثالثة قيد الدراسة هي بيئة تحت المدية  ناوكليكان

Shelf)، :وفيما يأتي شرح لترسبات هاتين البيئتين 

 (:  (Subtidal Environmentالبيئة تحت المدية  -1

هي البيئة التي تقع تحت اوطأ مد، حي  تكون مغطاة بالمياه بشكل دائم يصل عمقه الى عدة أمتار و 
((Flügel, 2004ألجزاءفي اتحت المدية الممثلة بترسبات المناطق الشاطئية شبه المغلقة تتابعات البيئة  . وشوهدت 
كبر من ه وساركلو(، والتي تحتل الجزء األفي مقاطعه الثالثة )راوندوز وراني ناوكليكانمن تكوين  لسفلى والعلياا

وستركودا والفورامنيفرا القاعية وتراكيب اف فأسية القدم وبطنية القدم واألتم مالحلة أصد إذ. تتابعات التكوين
ضمن هذه  Intraclasts))ية الدمالق والقطع الصخرية الداخل فضاًل عن االحياء،الستروماتواليت والبرايوزوا وحطام 

 ,Shinn)حجام حبيباتها وصالبتها ومكوناتها تتصف بوجود الدمالق وتنوع في كل أن بيئة تحت المدية البيئة. إذ أ

 على البيئة تحت تراكيب الستروماتواليت من النوع القببي يعطي مؤشراً  فرفإن تو  (Salae, 2001) لـ. وتبعًا (1983
والحجر الجيري المتدلمت مع سجيل الجيري  من الحجر متشكلة تكون بأنها  تتميز هذه البيئة تتابعات نالمدية. كما أ

للكسارات  تفاوتةالنسب المفإن  (Maikliem et al., 1969; Flügel, 2004)يه وطبقًا إلى ما اشار إلسود اللون. أ
ًا . عن تذبذب مستوى سطح البحرتجة المياه الناى تذبذب طاقة إلر يتش فأسية القدم،  كسارات السيمااألحيائية،  ووفق
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 أهم السحناتومن  ن ترسبات هذه البيئة تتصف بطبقاتها السميكة جدًا وبغناها بالمتحجرات.فإ James, 1979))لـ
الحجر وسحنة الثانوية الدقيقة  الطيني الالمستحاثي هي سحنة الحجر الجيريالمميزة لهذه البيئة في الدراسة الحالية 

وسحنة الحجر الجيري الواكي الحاوية على الحطام  الثانوية الدقيقة حيائيري الطيني الحاوية على الحطام األالجي
شرقي تركيا من  جنوبإذ تم تسجيل سحنة مشابهة لهذه السحنات في دراسة لمقاطع في  ،الثانوية الدقيقة حيائياأل
الثانوية  حيائياأل الحطام-القدموسحنة الحجر الجيري المرصوص الحاوية على فأسية  .(Mulayim, 2013)قبل 
خ صت  ،الثانوية الدقيقة القاعيةوسحنة الحجر الجيري الواكي الحاوية على الفورامنيفرا  الدقيقة سحنة مطابقة إذ ش 
وسحنة الحجر  .(Rikhtegarzadeh at al., 2016)تين السحنتين في دراسة جنوب غربي إيران من قبل لها

وسحنة الحجر الجيري الصخري الحاوية على  الثانوية الدقيقة الدمالقالجيري المرصوص الحاوية على 
الى ان سحنتا الحجر الجيري  (Lasemi et al., 2008)شار وقد أ .السجيل الصخريالستروماتواليت وسحنة 

 ىعل (Solak et al., 2016) أكدوالمرصوص قد تشيران الى الترسيب بالقرب من البيئة تحت المدية. كما  الواكي
على هذه البيئة. وتبعًا لودلة السابق ذكرها  ن سحنة الحجر الجيري المرصوص الحاوية على الدمالق تعطي مؤشراً أ

يبدو جليًا أن األجزاء السفلى والعليا من تتابعات تكوين ناوكليكان في مقاطع قيد الدراسة مترسبة في بيئة تحت مدية 
((Subtidal . 

   :(Environment Outer Shelf)بيئة الرصيف الخارجي  -2
المحصور ما  الجزء العميق من الرصيف تمثل هذه البيئة فإن (Koutosoukos, 1985)  لتقسيماتبعاً ت

ي د منطقة ترسيب األطيان أتقع أسفل قاعدة االمواج، والتي في الغالب تع إذ.( متر200-100بين االعماق )
 (Scholle et al., 1983; Milliman, 1974) كل من وقد ذكر. (Nichols, 2009)ترسيب الحبيبات الناعمة 

تطبق رقائقي، تمامًا كالذي تتصف به  يؤدي الى تشكلهذه البيئة يكون بمعدالت بطيئة، مما  أن الترسيب فيب
بمياه ذات ملوحة  تمتاز   ،أي بيئة الرصيف الخارجي ،لهذين الباحثين فان هذه البيئة طبقاً تتابعات الدراسة الحالية. و 

الوسطى  جزاءألتتابعات هذه البيئة في ا وتلهر سيليزي. 10–30))ما بين  اوحتتر  بحرية اعتيادية ودرجات حرارية
ص وجود أصداف األمونايت والكرات خ  ش   إذ .ناوكليكان في مقاطعه الثالثة )راوندوز ورانيه وساركلو(من تكوين 

الغنية  ترسباتأن ال إذحيائي ضمن هذه البيئة. والفورامنيفرا الطافية وحطام أوفأسية القدم وبطنية القدم  الكلسية
 -200)بين  تتراوح أعماقعمليات الترسيب ضمن مياه ذات  حصولالطافية تدل على  والفورامنيفرا الكلسية تبالكرا

 Bein and)شار كل من كما أ .(Adams et al., 1967)خالل ظروف التقدم البحري  دثمتر، والتي تح  (100

Reiss, 1976) على حد سواء الضحلة والعميقة ات البحريةبيئالضمن  وافرتت ات الكلسيةر كالصداف أن ألى إ .
والفورامنفيرا الطافية في  مونايتصداف األأمع  الكلسية راتالكتوارد  نفإراء اآلهذه لكن على الرغم من تباين 

ناعمة الحبيبات ومؤلفة  تكون بأنها تمتاز هذه البيئة تتابعات نكما أالبحرية العميقة. بيئتها رجح السحنات الحالية ي
سود اللون الذي يعكس بيئة اختزالية. سجيل أ ومتداخل معالجيري الغني بالمواد العضوية والمواد الطينية  من الحجر

مونايت والحشوة الناعمة تعطي مؤشر الطافية مع األ فإن توافر الفورامنيفرا (Rikhtegarzadeh, 2016)لـ وتبعاً 
عطي ن وجود الرواسب الناعمة من األطيان والسجيل يأى إل (Chillingar et al., 1967)شار ـ إذ أعلى هذه البيئة

سحنة الحجر هي المميزة لهذه البيئة في الدراسة الحالية  أهم السحناتومن  .على بيئة ترسيبية عميقة نسبياً  دليالً 
الثانوية  الكلسية راتالكوسحنة الحجر الجيري المرصوص الحاوية على  .الثانوية الدقيقة الجيري الطيني الالمستحاثي
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وسحنة  .شرقي تركيا جنوببتسجيل سحنة مطابقة لهذه السحنة في دراسة  (Mulayim, 2013اذ قام ) ،الدقيقة
 الطافيةوسحنة الحجر الجيري الواكي الحاوية على الفورامنيفرا  .الحجر الجيري الصخري الحاوية على األمونايت

خ صت نفس مواصفات هذه السحنة في جنوب غربي إيران من قبل  ،الثانوية الدقيقة  Rikhtegarzadeh et)إذ ش 

al., 2016)كذلك خالل دراسة أ جريت في باكستان تم تشخيص سحنة مشابهة لها من قبل ، (Ali et al., 2014). 
جزاء الوسطى من تتابعات تكوين ناوكليكان تكون  لما تم شرحه يبدو جليًا أن األووفقاً  .وسحنة السجيل الصخري

 (. Outer Shelf) البيئة البحرية المفتوحة بيئتها الترسيبية

 (Sedimentary Model ):الرسوبي الموديل 
والدالئل الرسوبية  ستنتج من التحليل السحنيأوال سيما ما  الحالية،ستنتاجه من الدراسة ألى ما تم إ تبعا

 الحالية يمثلصبح بأمكاننا القول بإن الموديل الرسوبي لترسبات الدراسة أ الترسيب،والحياتية المشكلة لهيكلية بيئة 
تبدأ تتابعات الجزء السفلي من تكوين ناوكليكان  بالبيئة تحت المدية  إذبيئة تحت المدية وبيئة الرصيف الخارجي. 

تليها سحنة  ،تتبعها سحنة السجيل الصخري ،يري الصخري الحاوية على الستروماتواليتمتمثلة بسحنة الحجر الج 
ري الطيني تتبعها سحنة الحجر الجي  ،حيائيالحطام األ -اوية على فأسية القدمالمرصوص الح  الحجر الجيري

تليها  ،الحجر الجيري الصخري الحاوية على الستروماتواليت ةا سحنتأتي بعده ،حيائيالحاوية على الحطام األ
سحنة الحجر الجيري الواكي الحاوية على  تأتي بعدهاثم  ،سحنة الحجر الجيري المرصوص الحاوية على الدمالق

ثم ينتهي الجزء السفلي بسحنة الحجر  ،الحطام االحيائي الذي يكون ناتج عن حركة المياه  في البيئة تحت المدية
ما التتابعات الوسطى لتكوين ناوكليكان فإنها أ. وسط كذلكالتي تكون بداية الجزء األ الجيري الطيني الالمستحاثي

سحنة الحجر الجيري  تتبعها ،تليها سحنة السجيل الصخري ،بسحنة الحجر الجيري الطيني الالمستحاثي تبدأ
جر الجيري الصخري الحاوية على الى سحنة الح ثم تتدرج بعدها  ،الكرات الكلسيةالمرصوص الحاوية على 

الفورامنيفرا الطافية. وهكذا يبدو  وتختتم التتابعات الوسطى بسحنة الحجر الجيري الصخري الحاوية على ،مونايتاأل
ببيئة جزاءه الوسطى والمتمثلة لتكوين في ألى تعمق سحنات اأدى إ ،ذب وتقدم بحري بأتجاه اليابسة جليا حدوث تذب

نه متمثل بالبيئة تحت المدية ألجزء العلوي من التكوين فنالحظ بما تتابعات اأ (.Outer shelf)ف الخارجي الرصي
 المرصوصبدأ هذا الجزء بسحنة الحجر الجيري  إذ اخرى،البحر بأتجاه اليابسة مرة تراجع التي ترسبت نتيجة 

تختتم التتابعات  خيراً أو  الدمالق،مرصوص الحاوية على تليها سحنة الحجر الجيري ال الفورامنيفرا القاعية،الحاوية على 
دلة السحنية والبيئية التي بينتها الدراسة الحالية ب ني الموديل الرسوبي على هذه األ ستناداً أ. و الصخري السجيلبسحنة 

 (.5)( وعلى النحو المبين في الشكل لتكوين ناوكليكان في مقاطعه الثالثة )راوندوز ورانيه وساركلو
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 يوضح الموديل الرسوبي لتكوين ناوكليكان في مقاطع الدراسة الحالية. :5الشكل  
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 48 رافع أبراهيم عبدهللا الحميديو         زينب جمال سلمان المال

 اللوحات
 :اللوحة األولى

-A ( صدفة االمونايتAmmonite تحت الضوء المستقطب )( السويPlan Polarized Light( )P.P.L.) 

-B ( صدفة فأسية القدمPelecypoda( ضمن ارضية مكرايتية تحت )P.P.L.) 

-C ( صدفة بطنية القدمGastrapoda( ضمن ارضية مكرايتية تحت )P.P.L.) 

-D  اصداف الراديوالريا(Radiolaria) الكرات الكلسية  واصداف )السهم االسود( مملوءة بمعدن البايرايت

(Calcispheres ))تحت  )السهم االبيس(P.P.L..) 

-E  اصداف الفورامنيفرا الطافية عائدة للنوعGlobuligerina bathoniana ( تحتP.P.L.) 

F-  اصداف الفورامنيفرا الطافية عائدة للنوعGlobuligerina oxfordiana ( تحتP.P.L.) 

-G القاعية جنس  صدفة الفورامنيفرا(Chablasia) ( والدمالقPeloids( تحت )P.P.L.) 

H- ( صدفة االوستراكودOstracods( تحت )P.P.L.) 
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 اللوحة االولى
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 50 رافع أبراهيم عبدهللا الحميديو         زينب جمال سلمان المال

 للوحة الثانية ا

A- الستروماتواليت القببي (Domal stromatolite)  تحت(X.N..) 

B-   حطام صدفة البرايوزوا(Bryozoa)  تحت(P.P.L..) 

C-   الفتاتات الداخلية(Intraclasts) )السهم االبيس(  والدمالق(Peloids ))البرازية والدمالق  )السهم االسود

(Pellets ))تحت  )السهم االزرق(P.P.L..) 

D-   ارضية من السبار الدقيق(Microsparite)  تحت(P.P.L.). 

E-  عملية اعادة التبلور(Recrystallization)  تحت(P.P.L.). 

F-  ستايلواليت ذو سعة واطئة( Low-Amplitude Peaks stylolite)  تحت(P.P.L.). 
G-   االغلفة المكرايتية (Micrite envelope) حول الحبيبات الهيكلية الناتجة عن عملية المكرتة تحت(P.P.L.). 

H-   السمنت الكتلي(Blocky cement)  تحت(X.N.). 
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 اللوحة الثانية 
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 52 رافع أبراهيم عبدهللا الحميديو         زينب جمال سلمان المال

 اللوحة الثالثة 

A-  التعكرات الحياتية(Bioturbation)  تحت   )السهم األسود( بهيئة ثقوب(P.P.L.). 

B-  االسود(   )السهم عرق من الكالسايت يحوي على معينات حصلت فيها الديدلمتة متمثلة بالنسيج البوكيلي 

والثقوب المعينية الصغيرة المملوءة بالكوارتز دقيق  )السهم االبيس( والثقوب المعينية الصغيرة الفارغة

 (.السهم االزرق )التبلور 

C-  القنوات مسامية(Channel porosity)  تحت(P.P.L..) 

D-  عروق الكالسايت(Calcite veins)  في ارضية مكرايتية تحت(P.P.L..) 

E- بهيئة كوارتز شعاعي الجالسيدوني تحت  عملية السلكتة(X.N..) 

F-  عملية احالل السليكا محل الكالسايت بهيئة الكوارتز الموزائيكي مع وجود بقايا من الكالسايت داخل بلورات

 (..X.N)السيليكا ) السهم االسود( والكالسايت )السهم االبيس( تحت  الكوارتز،

G-  المنخلينسيج الدولومايت الموزائيكي (Sieve Mosaic Fabric) (P.P.L.). 

H- نسيج الدولومايت الموزائيكي الدرزي (Suture  Mosaic  Fabric) (P.P.L.). 
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 اللوحة الثالثة 
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 54 رافع أبراهيم عبدهللا الحميديو         زينب جمال سلمان المال

 اللوحة الرابعة 

 -Aسحنة الحجر الجيري الطيني الالمستحاثي (P.P.L..)  

B- سحنة الحجر الجيري الطيني الحاوية على الحطام االحيائي (X.N..) 

 -Cسحنة الحجر الجيري الواكي الحاوية على الحطام االحيائي (P.P.L.). 

D-  العائدة لفوق العائلةسحنة الحجر الجيري الواكي الحاوية على الفورامنيفرا القاعية  (Lituoloidea)  تحت

(P.P.L..) 

-E  الحاوية على الفورامنيفرا الطافية, النوعالواكي سحنة الحجر الجيري (Haueslerina relvetojurassica) 

 .(.P.P.L)تحت 

F-  تحت  الحاوية على الكرات الكلسيةسحنة الحجر الجيري المرصوص(P.P.L.). 

G- الحطام االحيائي تحت  -سحنة الحجر الجيري المرصوص الحاوية على فأسية القدم(P.P.L.). 

 -Hتحت  سحنة الحجر الجيري المرصوص الحاوية على الدمالق(P.P.L.). 
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 اللوحة الرابعة
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