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 الملخص
  ضمن  لتكوين كولوش في مقطعين  البيئة الترسيبية والطباقية التتابعيةو   الطباقية الحياتية  يتناول البحث الحالي

تم تشخيص  حيث    ، والقاعية  الفورامنيفرا الطافية  وذلك من خالل استخدام انواع    ، في منطقة دهوكطية بيخير المحدبة  
وتم    ، القاعية  الفورامنيفرا  ( جنسا من19( نوعا تعود الى)34من األنواع الطافية و)  ا( جنس14( نوعا" تعود الى )48)

تقسيم تكوين كولوش الى سبعة انطقة حياتية رئيسة    في انواع الفورامنيفرا الطافية وتوزيعها الطباقي    االعتماد على
الباليوسين المبكر    عمر  ان عمر تكوين كولوش في المقاطع المدروسة يمتد منبينت  والتي  وثالث انطقة ثانوية  

(Danian( و حتى نهاية الباليوسين المتاخر )Thanetian ) . اسة البيئة الترسيبية للتكوين وذلك من  كذلك تمت در
خالل االعتماد على التغاير في تنوع الفورامنيفرا الطافية وكذلك من خالل نسبة الفورامنيفرا الطافية على مجمل 

  ينتكو لوتم التوصل الى تحديد البيئة الترسيبية ل   .ونسبة الفورامنيفرا الطافية الى الفورامنيفرا القاعية   ، حشود الفورامنيفرا 
 Upperحيث يمثل الجزء السفلي للتكوين بيئة البحر المفتوح ضمن منطقة الباثيال االعلى )  في مقطعي الدراسة

Slope،)  ( وبعض االجزاء من وسط التكوين ترسبت ضمن منطقة الرصيف الخارجيOuter Shelf )،    بينما يكون
 . ين العليا اجزاء التكو  ( فيMiddle Shelfالترسيب ضمن منطقة الرصيف االوسط )

ان  . دورات تتابعية من الرتبة الثالثة ثالثالى   هتم تقسيمحيث  تمت دراسة الطباقية التتابعية لتكوين كولوش  
  أكثرمقطع بادي    في حين كان  ،االفضل لكونه يمثل البيئة االعمق  نتيد الدورات في مقطع ليناوا كاعملية تحد

في    أكثر حجما من الترسبات الناعمة المتجمعة بصورة    أكبر تلقى ترسبات رملية  و   ضحالة في اغلب فترات ترسيبه
 . في مقطع بادي مما هي عليه في مقطع ليناوا  أسرع لمجال األستيعاب كانت   ءعملية الملفأن لذلك  ، مقطع ليناوا

 . شمال العراق  ، الباليوسين،تكوين كولوش  ،الطباقية التتابعية ،الطباقية الحياتية  الكلمات الدالة:
Biostratigraphy and Sequence Stratigraphy and Depositional Environment 
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ABSTRACT 

The present study deals with biostratigraphy, depositional environment and 

sequence stratigraphy of Kolosh Formation in two sections of Bekher anticline, 

northeastern Iraq by using the planktonic and benthonic foraminifera. Therefore, (48) 

species of planktonic foraminifera belonging to (14) genera and (34) species of 

benthonic foraminifera belonging to (19) genera have been recognized. The detailed 

planktonic foraminiferal investigation permits the recognition of seven well defined 

biozones and three subzones; they indicate that Kolosh Formation extends from the 

Early Paleocene (Danian) to Late Paleocene (Thanetian) age. The depositional 

environment of the formation was studied throughout relying on the variation in the 

diversity of planktonic forminifera, as well as throughout the ratio of the planktonic 

foraminifera to the whole mass of foraminifera, and the ratio of planktonic forminifera 

to the benthonic formiminifera. The lower part of the formation represents the upper 

bathyal environment, while the middle part deposited within the outer shelf 

environment, then deposition basin became within the middle shelf area in the upper 

parts of the formation. 

Sequence stratigraphic analysis for the studied sections of Kolosh Formation  

delineated three sequences which is interpreted as 3rd order sequences, and it is found 

that the deposition of Kolosh Formation in the Badi section had been occurred in 

shallower level for most sedimentation intervals compared to the Linwa section which 

represents a somewhat deeper marine environment. 
Keywords:  Biostratigraphy, Sequence stratigraphy, Kolosh Formation, Paleocene, 

Northern Iraq. 
 المقدمة 

واهم مايميزه    ،يعتبر تكوين كولوش من التكاوين المثالية في العراق لدراسة انواع الفورامنيفرا الطافية والقاعية
  ، متكررة ضمن مقاطع التكوينال(  clastic sedimentsفي ذلك هو طبيعة ترسباته الهشة التي تمثل رواسب فتاتية )

وبالرغم من وجود    .وهي تتألف من تتابعات من صخور المارل والطفل فضال عن وجود صخور الحجر الرملي
الى التحديد الدقيق للعمر في بعض المقاطع    بحاجةزال  ي العديد من الدراسات الطباقية الحياتية لهذا التكوين فهو ال

الترسي البيئة  لدراسة  الحاجة  الى  اضافة  سابقا،  المدروسة  التتابعيةغير  والطباقية  القديمة   sequence)  بية 

stratigraphy)   لترسبات هذا التكوين.   

 الموقع الجغرافي لمنطقة الدراسة
شكل  )  تكوين كولوش ضمن مناطق الطيات العاليةب  المتمثلة  تشمل الدراسة الحالية تتابعات الباليوجين االسفل

مدينة دهوك على الطرف الشمالي   يشمال شرق ( كم  8) بعد في منطقة بادي التي تقع على يقع المقطع االول  . (1
ويقع المقطع الثاني في    ، شماال  (27̏ ˋ54 °36)  شرقا ودائرة عرض  ( 13̏ ˋ05 °43)لطية بيخير عند خط الطول  

  (21̏ ˋ59 °42)لطية عند خط طول  لمدينة دهوك في الطرف الجنوبي    يكم( شمال غرب  5منطقة ليناوا على بعد )
 شماال.  (43̏ ˋ54 °36)شرقا ودائرة عرض 
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 ,Jassim and Buday) عن،  خارطة التقسيمات التكتونية شمال شرق العراق موضحًا عليها منطقة الدراسة: 1الشكل 

2006). 

 البحثف اهدأ
الحالي  تتركز   البحث  الحياتية  دراسة  علىاهداف  ضمن  البيئة  الو   الطباقية  التكوين  هذا  لمكاشف  ترسيبية 

طبيعة انواع واجناس  المقاطع المقترحة للدراسة وتحديد طبيعة واعماق الحوض الترسيبي خالل هذه الفترة من خالل 
. كما تشمل الدراسة الحالية التقسيم الطباقي التتابعي  ونسب الفورامنيفرا الطافية الى القاعيةالفورامنيفرا القاعية    حشود

تكوين كولوش على ضوء النتائج المستحصلة من الدراسة الطباقية الصخرية والحياتية والزمنية ومحاولة ربط  لمقاطع  
 . بين مقطعي الدراسةنتائجها 

 لمقاطع الدراسة وحدود التماس الوصف الصخري 
كولوش  تظهر   لتكوين  الرسوبية  الطرف    مقطعي في  التتابعات  في  بادي  بمقطع  المتمثلة  الحالية  الدراسة 

  . في التركيب الصخري وطبيعة الترسبات   ابسيط  االشمالي لطية بيخير ومقطع ليناوا في الطرف الجنوبي للطية اختالف
في  وتسود    ا منه، ( نموذج35وتم اخذ )  ا متر   (280)ما يقارب    بالنسبة لمقطع )بادي( يبلغ سمك تكوين كولوش فيه

حيث   التكوين  امتداد مقطع  كبير على  الرملي بشكل  الحجر  المقطع صخور  متقطع    توجدهذا  بدايته بشكل  من 
الرملي   الجيري  المارل والحجر  الطفل االسود والقليل من صخور  المقطع فضال عن صخور  نهاية  الى  وتستمر 

  ا منه( نموذج52وتم اخذ )  امتر ( 285رب )يبلغ سمك تكوين كولوش فيه مايقافبالنسبة لمقطع )ليناوا(   اما .والسلت 

 منطقة الدراسة
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أما الجزء االوسط فيتكون    ،ويتكون الجزء السفلي منه من تعاقبات من صخور المارل ذات اللون الرصاصي الغامق
  والجزء العلوي يتكون من صخور الحجر الرملي.  ،من تعاقبات من الطفل والحجر الرملي والحجر الجيري الرملي

بعض الدالئل الحقلية بين تكوين كولوش وتكوين    فقد لوحظت تماس للتكوين بالنسبة لمقطع بادي  اما بالنسبة لحدود ال 
( سم  50حيث ينتهي تكوين شرانش بتتابعات من المارل الرصاصي الفاتح وتعلوه طبقة طينية ذات سمك )  ،شرانش

لم يالحظ وجود اي  ليناوا ف اما مقطع    . سم تمثل بداية تكوين كولوش  )60(تعقبها طبقة من الحجر الجيري بسمك  
حيث لم يسجل وجود اي طبقة من المدملكات او معدن    ،دالئل حقلية على حالة عدم التوافق الموجودة بين التكوينين 

ضمن الطبقات الصخرية من   االنتقالوانما لوحظ استمرار الترسيب عند    ،الكلوكونايت او سطح من االرض الصلبة 
مع مالحظة التغاير في حشود  ين كولوش والمكونة بشكل عام من صخور المارل  اعلى تكوين شرانش الى اسفل تكو 
التكوينين بين  الطافية  منطقة  بينما    ، الفورامنيفرا  في  الذي يظهر  تكوين خورمالة  تكوين كولوش من االعلى  يحد 

كولوش لتكوين  االعلى  الجزء  في  وذلك  عدسات  بشكل  التو   .الدراسة  في  واضح  حقلي  تغاير  هناك  ركيب  يظهر 
الصخري من صخور الحجر الرملي الخضراء العائدة لتكوين كولوش الى صخور الحجر الجيري الصلبة ذات اللون  

ويبدو الحد الفاصل    ،االصفر البيجي والتي تبرز بشكل حرف واضح في الحقل نتيجة لصالبتها ومقاومتها للتعرية
طباقيا حيث يحدد بأول تسجيل لصخور الحجر    افي الحقل ومتوافق  امتدرج  تكوين كولوش وتكوين خورمالةبين  

 .لتكوين خورمالة ةاللون البني الفاتح العائد  ذاتالجيري  

 الدراسات السابقة
االيوسين االوسط في    - تحليل الطباقية التتابعية لفترة الباليوسين االوسط  (Lawa, 2004)  دراسةتناولت  

والعلوي   االوسط  الجزء  تكوين كولوش السليمانية  تكوين كولوش في  2007  ،)الوزان دراسة    حددتوكذلك    .من   )
واعتمادا على التوزيع    ، من الفورامنيفرا الطافية  اجنس  (14)تعود الى    انوع  (47)وجود  منطقة دهوك شمال العراق  

(  2013  ،)البقالحدد    .انطقة حياتية  ةالطباقي لهذه االنواع من الفورامنيفرا الطافية تم تقسيم تكوين كولوش الى خمس
  ، ( اجناس8تعود الى )  ا( نوع16العراق )  يدهوك وشقالوة شمال شرق  تيالسفلي لتكوين كولوش في منطق لحد في ا

وثالثة انطقة حياتية ثانوية ضمن    P0 , P∞ , P1)وحدد من خاللها ثالثة انطقة حياتية للباليوسين االسفل هي )
 . (  P1a , P1b , P1cوهي ) P1النطاق الحياتي 

 

  BIOSTRATIGRAPHYكولوشالطباقية الحياتية لتكوين 

(. حيث تم  Olsson et al., 2000تم االعتماد في هذه الدراسة على نظام التقسيمات الموضوع من قبل )  
وثالثة انطقة ثانوية    ،( من االقدم الى االحدثP0, Pα, P1,P2,P3,P4.P5)هي  تحديد سبعة انطقة حياتية رئيسة  

وقد تم االعتماد    .( تابعة لعمر الدانيان استنادا الى التوزيع الطباقي للفورامنيفرا الطافيةP1a ,P1b & P1cهي )
على العمر المطلق للحدود العلوية والسفلية لهذه االنطقة الحياتية استنادا الى مقياس الزمن الجيولوجي الموضوع  

  ( قبل  لها  Olsson et al., 2000من  المكافئة  الحياتية  االنطقة  مع  محليا  االنطقة  لهذه  مضاهاة  عمل  وتم   ،)
مضاهاة هذه االنطقة مع    ت كما وتم  ،والمحددة ضمن الدراسات السابقة التي جرت في مناطق متفرقة من العراق 

 ث:  وهي كما يأتي من االقدم الى االحد  ، االنطقة الحياتية المكافئة في مناطق مختلفة من العالم 
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 .المقطع الصخري لمقطعي بادي وليناوا :2 شكلال

 
 

 ليناوا(مقطع ) (مقطع بادي)
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Guembelitria cretacea Partial Range Zone (P0)                                   - 1 

بين اخر ظهور لمتحجرات    المحصور(  Guemblitria cretacea)   هو نطاق مدى طباقي جزئي للنوع  
( بـالحد  والممثل  االسفل  حده  في  األعلى  للنوع  K/T Boundaryالكريتاسي  ظهور  واول   )

(Parvularogoglobegirina. Eugubina)   سم في مقطع ليناو  (50)ويبلغ سمك النطاق    .في حده االعلى،  
 . الباليوسين األسفل المبكر )الدانيان(بلهذا النطاق  العمر حديدتتم  و  ، مقطع بادي فلم يتم تشخيص هذا النطاق اما

              (Pα )2-Parvularugoglobigerina eugubina Total Range Zone      

النطاق النطاق   يتمثل هذا  به  المسمى  للنوع  الكلي  الطباقي  النطاق الول مرة من قبل   ،بالمدى    وحدد هذا 
(Luterbacher and Premoli Silva, 1964 )،    وفي مقطع    ا واحدا، وسمك النطاق في مقطع ليناوا  متر ويبلغ

 كر )الدانيان(. حديد العمر لهذا النطاق بالباليوسين األسفل المبتتم  و  ان. بادي( متر 
                   (P1)3-Parasubbotina pseudobulloides Partial Rang Zone 

 Parasubbotina pseudobulloidesهو نطاق مدى جزئي ممثل بجزء من المدى الطباقي الحياتي للنوع  

(Plummer).   سمكه يمثل  ليناوا  في مقطع  يلي:  كما  المدروسة وهي  المقاطع  في  النطاق  هذا  سمك  تحديد  تم 
 : وتم تقسيم هذا النطاق الى ثالثة انطقة حياتية ثانوية وهي ا،( متر 25وفي مقطع بادي بسمك ) ا ( متر 15.5)

 a-Parvularugoglobigerina eugubina -  Subbotina triloculinoides Interval Subzone (P1a)  
b-Subbotina triloculinoides- Globanomalina compressa Interval Subzone (P1b)  
 c-Globanomalina compressa/ Praemurica uncinata Interval Subzone (P1c) 

 )الدانيان(.حديد العمر لهذا النطاق بالباليوسين األسفل المبكر  تتم  و 

4-Praemurica uncinata Interval Zone (P2) 
ــل يتم تحديده بين اول ظهور للنوع الدال   وأول    Praemurica uncinata (Bolli)هو نطاق مدى فاصــــــ

ــخيصــــ   Morozovella angulata (White)ظهور للنوع الدال   (   Berggern et al., 1995)  قبل من  هوتم تشــ
حديد العمر لهذا  تتم  و   ا( متر 70وفي مقطع بادي يبلغ ســــمكه )  ا،( متر 55مقطع ليناوا )يبلغ ســــمك هذا النطاق في و

 النطاق بأواخر الباليوسين المبكر.
5-Morozovella  angulata Interval Zone (P3) 

وأول     Morozovella angulata (White)يمثل نطاق مدى فاصل يتحدد بين اول ظهور للمتحجر الدال  
ويبلغ سمك هذا النطاق في مقطع ليناوا    Globanomalina pseudominardii (Bolli)ظهور للمتحجر الدال  

اما مقطع بادي فلم يتم تحديد سمك هذا النطاق بشكل دقيق وذلك لوجود شحة في المتحجرات    ا، ( متر 60بحدود )
الباليوسين  بحديد العمر لهذا النطاق  ت تم  و   ،وكذلك الحال بالنسبة لالنطقة التي تعلوه  ،وكذلك الظهور المتقطع لها

 (. Selandianالمتوسط )
6-Globanomalina  pseudomenardii Total Range Zone (P4) 

الدال   للمتحجر  بظهور  بأول  يتحدد  كلي  مدى  نطاق   Globanomalina pseudomenardiiيمثل 

(Bolli)    ( وتم تعريفه ألول مرة من قبلBerggern et al., 1995)،    ويبلغ سمك هذا النطاق في مقطع ليناوا
 (. Thanetianبداية الباليوسين المتأخر )العمر لهذا النطاق   حدد و   ا،( متر 77بحدود )
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7-Morozovella  Velascoensis Partial Range Zone (P5) 
ويمثل هذا    ، Morozovella Velascoensis (Cushman)يمثل نطاق مدى حياتي جزئي للنوع الدال  

النطاق ما تبقى من تكوين كولوش الى حدود التماس مع تكوين خورمالة ويبلغ سمك هذا النطاق في مقطع ليناوا  
 (. Thanetianحدد العمر لهذا النطاق بالباليوسين المتأخر )و   ا،( متر 62بحدود )

 
 . (ليناواضمن تكوين كولوش )مقطع  الطافيةالمدى الجيولوجي واالنطقة الحياتية للفورامنيفرا  :3شكل ال
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 .(باديضمن تكوين كولوش )مقطع  الطافيةالمدى الجيولوجي واالنطقة الحياتية للفورامنيفرا  :4شكل ال
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مضاهاة االنطقة الحياتية للفورامنيفرا الطافية ضمن تكوين كولوش في الدراسة الحالية مع عدد من الدراسات في   :5شكل ال

 .العراق
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مضاهاة االنطقة الحياتية للفورامنيفرا الطافية ضمن تكوين كولوش في الدراسة الحالية مع عدد من الدراسات  :6شكل ال

 .العراق خارج
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  Depositional Environmentين كولوشالبيئة الترسيبية لتكو 

العمق البحري من العوامل البيئية المهمة التي تؤثر على توزيع الفورامنيفرا؛ وذلك بسبب ارتباطها الكبير   يعد
خاصة القاعية منها بأعماق بحرية محددة، لذا تم االعتماد على متحجرات الفورامنيفرا في دراسة وتحديد األعماق  

،  من خالل متحجرات الفورامنيفرا  لغرض تحديد األعماق البحرية القديمةو   ،القديمة وطبيعة الحوض الترسيبي   البحرية
لفورامنيفرا  لحشود ا  للنسبة المئوية للفورامنيفرا الطافية على المجموع الكلي  من خالل  الدراسة االحصائية  تطبيقتم  

 ,Boersma( و )Gibson, 1989راسة كل من )حيث اوضحت د  ،طع الدراسة ا)الطافية + القاعية( ضمن مق 
المئوية تتغير مع العمق حيث تكون )  (1978  Outer%( في مناطق الرصيف الخارجي )50ان هذه النسبة 
shelf( وتصل الى )( في منطقة المنحدر االعلى ) 80%Upper slope( وتزداد الى )في منطقة المنحدر  %90 )

وانتشارها خالل اعماق مختلفة    االعتماد على الفورامنيفرا القاعية وتنوعها، فضاًل عن  ( Middle slopeاالوسط ) 
تحديد البيئات الترسيبية باستخدام    تناولت الدراسات التي    بعض  مع االخذ بنظر االعتبار   ،بسبب ارتباطها بالبيئة 

في الدراسة الحالية على  حيث تم االعتماد    ، في الدراسة الحالية  تطبيقهاالفورامنيفرا القاعية لغرض    نفس مجاميع  
 Grimsdale)  من قبل  ةالنسبة المئوية ألنواع الفورامنيفرا الطافية على مجمل حشود الفورامنيفرا الكلية الموضوع

and Markhoven ,1955 in Boltovskoy and Wright, 1976  )    على باالعتماد  البحرية  البيئات  تقسيم  في 
 . النسبة المئوية ألنواع الفورامنيفرا

 (مقطع ليناوا) لتكوين كولوش لبيئة الترسيبيةا
( حيث تمتاز بسيادة  P0-P1( بداية الجزء االسفل من التكوين )الباليوسين المبكر( ) 24-1تمثل النماذج من )

وتزداد نسبة الفورامنيفرا الطافية على مجمل حشود الفورامنيفرا تدريجيا في النماذج االولية والتي تبدأ    ،صخور المارل
  ، (24%( في نموذج رقم )52الى )  تتراجع %( ثم  74( الى )14,15%( الى ان تصل في نموذج رقم )50من )

النسبة المئوية محصو و  %( وهذه النسبة تمثل  74-50رة بين )نالحظ وفرة عالية للفورامنيفرا الطافية حيث تكون 
  ا، ( متر 600-200( التي تكون محصورة بين االعماق من )Upper slopeالترسيب ضمن بيئة المنحدر العلوي )

التي   القاعية  الفورامنيفرا  من  اجناس  مجموعة  تسجيل  وتم  وتشمل:  توجدكما  والبيئات  االعماق  هذه    ضمن 
(Cibicidoides , Anomalinoides , Spiroplectammina , Dentalina , Lenticulina )  

الى ارتباط بعض انواع الفورامنيفرا  لتكوين كولوش في شقالوة  (Al-Mutwali, 2000حيث اشارت دراسة )
ومنها   البيئة  هذه  ضمن  وشخص     Cibicidoides alleni , Cibicidoides susanensisالقاعية 

(Kouwenhoven et al.,1995  )  االجناس منها جنسفي تونس بعض  (Anomalinoides  )بيئة ل التابعة لنفس ا،  

 Upper( الى بعض االنواع القاعية الدالة على البيئة العميقة )Saint-Marc and Berggren , 1988كما واشار )

slope  )منها التيثس  كل من  ،(Cibicidoides dayi , Spiroplectammina dentata)  في بحر  وبين  كما 
(Widmark and Speijer, 1997 بعض االجناس التي تعود الى الباثيال االعلى ومنها )(Anomalinoides, 

Lenticulina) . 

وتتألف بشكل    ،( P2( نهاية الجزء االسفل من تكوين كولوش والتي تمثل نطاق )29-25النماذج من ) وتمثل  
في هذا الجزء اعداد الفورامنيفرا الطافية كما وتقل   ،الى القليل من الطفل  باإلضافةعام من الحجر الرملي االخضر 
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النسبة تمثل    هوهذ  ،%( 35- 33وتقل فيه نسبة الفورامنيفرا الطافية الى مجمل حشود الفورامنيفرا حيث تتراوح ما بين )
تسجيل مجموعة    كما وتم  ا، ( متر 200-100( المحصورة بين االعماق )Outer shelfبيئة الرصيف الخارجي )

والتي   السابقة  البيئة  من  المستمرة  القاعية  الفورامنيفرا  من  وتشمل  توجداجناس  والبيئات  االعماق  هذه    ضمن 
(Cibicidoides , Anomalinoides , Spiroplectammina , Dentalina , Lenticulina , Pullenia). 

بالنطاق )و الجزء االوسط من تكوين كولوش  (  42-30النماذج )  وتمثل والتي تتكون بصورة    p3)المتمثل 
في الظروف البيئية انعكس ذلك    اونالحظ تحسن  ،عامة من صخور الطفل مع تداخالت بسيطة من صخور المارل

كما وتزداد نسبة الفورامنيفرا الطافية على مجمل حشود الفورامنيفرا    ،على زيادة اعداد الفورامنيفرا الطافية في هذا الجزء 
%( ثم تنخفض تدريجيا  71( الى )33%( الى ان تصل في نموذج رقم )50( حيث تكون )30ي النموذج )تدريجيا ف

%( وهذه النسبة تمثل الترسيب  71-50حيث تكون النسبة المئوية محصورة بين )  ، (42%( في نموذج رقم ) 55الى ) 
كما وتم    ا ( متر 600-200( التي تكون محصورة بين االعماق من )Upper slopeضمن بيئة المنحدر العلوي ) 

 ,Neoflabelina)  ضمن هذه االعماق والبيئات وتشمل  توجد تسجيل مجموعة اجناس من الفورامنيفرا القاعية التي  

Nodosaria, Ammodiscus)    باالضافة الى االجناس المستمرة من االجزاء السفلى وتشمل  (Cibicidoides 

, Anomalinoides , Spiroplectammina , Dentalina , Lenticulina , Pullenia،)    هذه    شخصحيث
 ( التابعة لهذه البيئة.Al-Mutwali,2000) ،(Gibson, 1989) ، (Berggern, 1974) االجناس كل من

( والتي تمثل بداية الجزء العلوي لتكوين كولوش تناقصا كبيرا في اعداد  48-43بينما تسجل النماذج من ) 
ويمثل    ، وتتكون من تعاقبات من صخور المارل والطفل تليها تعاقبات من الحجر الرملي والسلت  ،الفورامنيفرا الطافية 

وتتناقص نسبة الفورامنيفرا الطافية على مجمل حشود الفورامنيفرا تدريجيا في    ، (p4هذا الجزء من التكوين نطاق ) 
حيث تكون النسبة المئوية    ،%( 39( الى ) 48%( الى ان تصل في نموذج رقم )33( حيث تكون )43النموذج )

( التي تكون  Outer shelfمحصورة بين هذه االرقام وهذه النسبة تمثل الترسيب ضمن بيئة الرصيف الخارجي )
  توجد كما وتم تسجيل مجموعة اجناس من الفورامنيفرا القاعية التي    ا،( متر 200-100محصورة بين االعماق من )

 ضمن هذه االعماق والبيئات وتشمل:  

Lenticulina, Pullenia, Neoflabelina, Nodosaria, Ammodiscus, Bulimina, Bolivina, Eponides, 

Lagina, Dorothia, Marsonella, Gavelinella,   

ن  ضم  ظهورها  يكون   Gavelinellaلجنس    التي تعوداألنواع    ان  (Koutsoukos and Hart, 1990)بّين  و 
 .األوسط والخارجي ين بيئات الرصيف

في  الفورامنيفرا القاعية    ألجناسفي عدد انواع الفورامنيفرا الطافية مع تناقص نسبي    ا ملحوظ  ا نالحظ تزايدو 
والسبب يعود الى تيارات العكورة    ، ( والذي يتكون من تعاقبات من صخور الطفل االسود والحجر الرملي49النموذج )

وكذلك تزداد نسبة الفورامنيفرا الطافية على مجمل حشود الفورامنيفرا    ، التي تمثل بيئة غير مستقرة للمجاميع القاعية
  باألعماق( والتي تكون محصورة  Upper slope%( وهذه النسبة تمثل الترسيب في بيئات بحرية عميقة )63لتمثل ) 

ضمن هذه االعماق والبيئات    توجدوتم تسجيل مجموعة اجناس من الفورامنيفرا القاعية التي    ,   مترا  (200-600)
 وتشمل: 
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Lenticulina, Pullenia, Neoflabelina, Nodosaria, Ammodiscus, Bulimina, Bolivina, Eponides, 

Lagina, Dorothia, Marsonella, Gavelinella,   

والمتكونة من تعاقبات من الحجر الرملي    ، الجزء االخير من التكوين  ( والتي تمثل52-50خالل النماذج ) 
  ء وملتذبذب في الظروف الترسيبية مع ازدياد رواسب الحجر الرملي الناتج عن التراجع البحري  ، لوحظ  والطفل 

افية  كما ونالحظ انخفاض نسبة الفورامنيفرا الط  ،الحوض الرسوبي لتكوين كولوش حيث يمثل مناطق ترسيبية ضحلة
%(  18%( ثم تنخفض الى ) 47على مجمل حشود الفورامنيفرا حيث تكون )  لهاوبالنتيجة تنخفض النسبة المئوية  

وكذلك انخفاض في اعداد وانواع الفورامنيفرا القاعية بسبب تأثرها باالنقراض    ،في اخر نموذج في تكوين كولوش
  . (Thomas, 1996)سين في مناطق متفرقة في العالم  الذي حصل في الفترة مابين نهاية الباليوسين وبداية االيو 

 Middle( الى الرصيف االوسط )Outer shelfالبيئة المحصورة بين الرصيف الخارجي )هذه  تمثل النسبة المئوية  

shelf )،  ( متر 200-30والتي تكون محصورة باالعماق ) ،وتم تسجيل مجموعة اجناس من الفورامنيفرا القاعية التي    ا
 ضمن هذه االعماق والبيئات وتشمل:   توجد

(Quinqueloculina, Dorothia, Repmanina, Oolina, Coryphostoma, Anomalinoides, Lenticulina  

, Nodosaria, Verneuilina)  .  

االجناس القاعية الدالة على هذه البيئة الترسيبية منها جنس    شقالوة بعضفي    ( Al-Mutwali, 2000)  حدد
(Quinqueloculina)  وكذلك بين (Giusberti et al., 2015 جنس )Nodosaria   ضمن نفس البيئة في شرق

 التيثس. 

كل ما سبق يمكن تفسير البيئة الترسيبية لتكوين كولوش في مقطع ليناوا ابتداءا من جزئه االسفل    وبناءا على
الترسيب في مناطق الباثيال  ح التكوين    األعلى،يث يكون  الترسيب في منطقة    فيكون اما في الجزء االوسط من 

الخارجي الترسيبي    ، الرصيف  العمق  الرصيف االوسط حيث يقل  بيئة  الترسيب في جزئه االعلى ضمن  وينتهي 
اع ترسيب الرواسب الفتاتية وظهور الرواسب  تليها فترة انقط  ،بسبب التراجع البحري وامتالء الحوض بالرواسب الفتاتية

 . (7شكل ) الجيرية ذات الترسيب الكيميائي المتمثلة بتكوين خورمالة

 بادي(مقطع  ) لتكوين كولوش البيئة الترسيبية
يظهر هذا المقطع اختالفا بسيطا عن مقطع ليناوا من حيث التركيب الصخري الذي يغلب عليه صخور  

كذلك قلة اعداد متحجرات    ،بينما تقل نسبة صخور الطفل وصخور المارل  ،كبيرة وكذلك السلت الحجر الرملي بنسبة  
 . الفورامنيفرا الطافية والقاعية 

الرملي    ( الجزء االسفل من المقطع وتتكون بصورة عامة من تعاقبات من الحجر 14-2تمثل النماذج من )
( حيث تكون اعداد الفورامنيفرا الطافية  3نموذج رقم )والطفل مع طبقة قليلة السمك من صخور المارل متمثلة بال 

حيث تكون النسبة المئوية للفورامنيفرا الطافية    ،بيئية جيدة   اوالقاعية عالية جدا في هذا النموذج الذي يعكس ظروف
النموذج ) الفورامنيفرا في هذا  الباثيال او المنحدر االعلى ) 58على مجمل حشود  بيئة   Upper%( والتي تمثل 

slope( المحصورة باالعماق )توجدوتم تسجيل مجموعة اجناس من الفورامنيفرا القاعية التي    ا،( متر 600-200  
وتشمل البيئات  هذه   ,Anomalinoides, Cibicidoides, Lenticulina, Dentalina):  ضمن 

Spiroplectammina  )الفورامنيفرا من النموذج )و النموذج )(  4تقل اعداد  النسبة    ( ويالحظ انخفاض12لغاية 
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  ، (outer shelfوتؤشر هذه النسبة الترسيب ضمن بيئة الرصيف الخارجي )  ،%( 38-45تتراوح مابين )لالمئوية  
اق  ور كذلك اوهنا يؤشر الترسيب حالة من التضحل حيث تم تشخيص بعض االثار للمتحجرات بشكل حفر سكنية  

الترسيب نتيجة انخفاض    وحالة التضحل في  ،نبات بشكل طابع على الصخور باالضافة الى بقايا اصداف للمحاريات
مستوى سطح البحر النسبي مترافقة مع تزويد وتجمع رسوبيات فتاتية ألن الحفر العمودية ربما تعود للجنس اآلثاري  

(Skolithos)    الدال على السحنة اآلثارية(Skolithos Ichnofacies)  اما    .مع استمرار نفس االجناس القاعية
في الظروف البيئية وارتفاع    افي اعداد الفورامنيفرا وتحسن  اللذين شهدا ارتفاعا ملحوظا(  14- 13)  النموذجين في  

يئة  %( والتي تمثل الترسيب ضمن ب65نسبة الفورامنيفرا الطافية على مجمل حشود الفورامنيفرا التي وصلت الى ) 
 نفس المجموعة من اجناس الفورامنيفرا القاعية التي تمثل هذه االعماق. وجودالباثيال االعلى مع  

 
 .مقطع ليناوا في البيئة الترسيبية لتكوين كولوش :7شكل ال
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تتألف من تعاقبات من الحجر الرملي   فانها( والتي تمثل الجزء االوسط من التكوين 20-15خالل النماذج ) 
في الظروف البيئية حيث تقل اعداد الفورامنيفرا الطافية تدريجيا وتصل النسبة المئوية    انالحظ تذبذب  ،وصخور الطفل 

(  19( ثم يعقبها ارتفاع في النموذج )17%( في النموذج ) 38للفورامنيفرا الطافية على مجمل حشود الفورامنيفرا الى )
فيه ) النسبة  العمق   .%( 69لتبلغ  يزداد  الخارجي ثم  بيئات ترسيبية مختلفة تتمثل بالرصيف  التذبذب يعكس  هذا 

مايزيد عن عمق  ثم    مترا   (200-100الترسيبي الى ان يصل بيئة الباثيال االعلى اي باالعماق المحصورة بين )
التي    ا،متر (  200) القاعية  الفورامنيفرا  البيئات وتشمل:  توجدكما وتم تشخيص مجموعة اجناس من    ضمن هذه 
(Neoflabelina, Ammodiscus, Lenticulina, Bulimina, Eponides, Bolivina, Lagina, 

Dorothia, Gavelinella, Marsonella)   

اعية وتذبذبها من االنواع الدالة على البيئة العميقة  حيث نالحظ في هذا الجزء تداخل اجناس الفورامنيفرا الق 
  Lenticulinaالى االنواع التي تشير الى البيئة االقل عمقا مثل    Gavelinella  (Giusberti et al., 2015 )  مثل

 ,Bulimina (Al-Mutwali, 2000) .  الى تيارات العكورة التي تؤدي لنقل   االختالط السبب في ذلك رجع  يربما
 االكثر عمقا. بعض اجناس مناطق الرصيف البحري الضحل الى المناطق البحرية 

اعداد  في    اتدريجي  اانخفاض  العلوي من ترسبات تكوين كولوش  ( التي تمثل الجزء35-21النماذج )اظهرت  
حيث لوحظ تباين وانخفاض تدريجي في   ، مالئمة للمعيشةعن ظروف بيئية غير  االفورامنيفرا الطافية والقاعية ناتج

ومن خالل هذه    ،%( 16-40والتي تتراوح بين )  النسبة المئوية للفورامنيفرا الطافية على مجمل حشود الفورامنيفرا
 Outer-Middle)النسبة تبين ان هذا الجزء قد ترسب ضمن منطقة الرصيف الخارجي الى الرصيف االوسط  

shelf) ،   ال القاعية  الفورامنيفرا  من  اجناس  مجموعة  تشخيص  وتم  وتشملتوجد  تي  كما  البيئات  هذه    ضمن 
(Quinqueloculina sp., Coryphostoma, Verneuilina, Oolina, Anomalinoides, Nodosaria)  .

  بيئات ال على    بر دليالفي نيجيريا والتي تعت(  Petters, 1979)سجل البعض من هذه االجناس ضمن نفس البيئة  
 .المناخ االستوائي  الضحلة ذات

يتضح مما سبق انه يمكن تفسير البيئة الترسيبية لتكوين كولوش في مقطع بادي ابتداءا من جزئه االسفل  
حيث يكون الترسيب في مناطق الباثيال االعلى وتعكس ذلك رواسب صخور المارل والطفل التي تترسب في بيئات  

الخارجيعميقة   الرصيف  بيئة  الى  يمتد  قليل  الرملي    ،ماعدا جزء  الحجر  من  وتزداد رواسب  الجزء االوسط  في 
التكوين بنسبة اكبر من مقطع ليناوا مع القليل من الطفل وهذا الجزء يمثل الترسيب في منطقة الرصيف الخارجي  

الرصيف  -ى ضمن بيئة الرصيف الخارجيفي جزئه االعلويكون الترسيب    األعلى، ويتذبذب قليال مع بيئة المنحدر  
االوسط حيث يقل العمق الترسيبي بسبب التراجع البحري وامتالء الحوض بالرواسب الفتاتية وظهور الرواسب الجيرية  

 . ( 8شكل  )ذات الترسيب الكيميائي المتمثلة بتكوين خورمالة 
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 .باديمقطع  في البيئة الترسيبية لتكوين كولوش :8شكل ال
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 Sequence Stratigraphyالطباقية التتابعية  

بط  ا علم طباقية التتابع الر   على اساس  طباقية التتابع التاريخ الترسيبي لتكوين كولوش في مقاطع الدراسةتفسر  
الصخور الرسوبية ضمن حدود األنظمة   الذي يختص بدراسة كافة العمليات المؤدية الى تكوين بين علم الرسوبيات

الطباقية الذي يختص بدراسة صفات وخواص الصخور المتطبقة وتقسيمها استنادًا الى طبيعة    المنفردة وعلمالترسيبية  
ان الهدف الرئيسي من الطباقية التتابعية هو  و  .مكوناتها الصخرية او محتوياتها من المتحجرات وعمرها الجيولوجي

وكل حزمة تمثل دورة ترسيبية خالل وقت معين شهدت خاللها    (sets)يم تتابعات الصخور إلى حزم  العمل على تقس 
وتتحدد هذه الحزم بسطوح طباقية زمنية تمثل سطوح عدم    ، تغيرًا في مستوى سطح البحر ضمن فترة زمنية معينة

كما يتطرق هذا العلم الى العالقات    . توافق  أسطح من    اما يضاهيهعدم ترسيب او  سطوح  توافق او سطوح تعرية او 
الهندسية   والطبيعة  التتابعات  لهذه  موحدة   المتداداتهاالمنشأية  ازمان  خالل  الرسوبية  األحواض   Van  )  ضمن 

Wagoner et al., 1995 ) . 

 طباقية التتابع لتكوين كولوش مقطع ليناوا 
 10تمتد تتابعات تكوين كولوش في مقطع ليناوا بعمر الباليوسين واستغرق ترسيبها فترة زمنية تقدر بحوالي ) 

Ma ). ثالث دورات تتابعية من االسفل الى االعلى كما يلي:   هذا التتابع  وتضمن 

 االول تتابع ال
( ممثال  P2( الى نهاية )P0يتمثل هذا التتابع بالجزء االسفل من تكوين كولوش وتحديدا ضمن االنطقة من ) 

هذه  ( وتعود  Ma 3.5وترسب بفترة زمنية تقدر بحوالي )  ا، ( متر 75ويبلغ سمك هذا التتابع )  ،( 29-1بالنماذج )
 (. order rd3)  الثالثةالفترة الزمنية الى الرتبة 

يحده من األسفل الحد  ( الذي  Transgression System Tractيبدأ هذا التتابع بمسار النظام التقدمي )
 Low system) علما اننا لم نالحظ وجود تتابعات المسار الواطئ    ،والباليوجين الفاصل بين عصري الكريتاسي  

tract) او ان تلك    ،ربما لكون مقطع الدراسة الحالي يمثل منطقة بحرية عميقة نسبيا حيث لم تصل وتتجمع هنا
تأثير بفعل  ازيلت  قد  متعكرات   الترسبات  بشكل  كان  الذي  الرسوبيات  بسطح  حركة  فيتمثل  االعلى  سطحه  اما   ،

 (20)وتمثلت ترسباته بصخور المارل التي يبلغ سمكها    (Maximum Flooding Surface)  يضان االعظم الف
وي هذا المسار  تيح   .(Retrogradation)( والمترسبة بنمط تراكم تراجعي  14( الى )1ضمن النماذج من )  امتر 

را الطافية على مجمل حشود الفورامنيفرا  كما ان النسبة المئوية للفورامنيف   ،على نسبة عالية من الفورامنيفرا الطافية
  الرواسب عند سطح الفيضان االعظم  تكون عالية ايضا، وتستمر الظروف الترسيبية وصوال الى اعلى تعمق في

 Condensedكما وتم تشخيص المقطع المكثف )  ،( 14ضمن النموذج )  امتر   (20المثبت وجوده عند السمك )

Sectionحاِو  والذي ينتهي بسطح  ( متر 2بسمك )  عظم ممثال بتتابعات من المارلاال  ( متزامن مع سطع الفيضان
وكذلك تم تشخيص معدن الكلوكونايت    .وبيئة هادئة   ءبطي اثار متحجرات بشكل انابيب افقية تدل على ترسيب    على

 High) مسار النظام العالي يتبعه   ( Emery and Myers, 1996)  االدلة على المقطع المكثف  أحد الذي يعتبر  

Stand System Tract)  ( متر 55الذي يبلغ سمكه ) ( الذي يتكون من صخور  29( الى )15ضمن النماذج من )   ا
ويظهر تضحل نحو االعلى    .( Progradation)الطفل والحجر الرملي ويمثل الرواسب المترسبة بنمط تراكم تقدمي  
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بة الفورامنيفرا الطافية وكذلك النسبة المئوية للفورامنيفرا الطافية على  برواسب الحجر الرملي، وتقل فيه نس  متمثال
( الذي  29والنموذج )  ا( متر 70عند السمك )  (-Type -2)مجمل حشود الفورامنيفرا وصوال الى حد تتابع من نوع  

 يمثل نهاية التتابع.  
 التتابع الثاني 

  ، (P4( الى منتصف )P3وتحديدا ضمن االنطقة من ) يتمثل هذا التتابع بالجزء االوسط من تكوين كولوش  
( وتعود  Ma 3.3وترسب بفترة زمنية تقدر بحوالي ) ، (47-30ضمن النماذج )  ا( متر 120ويبلغ سمك هذا التتابع )

 . (order rd3)الثالثة   الرتبةهذه الفترة الزمنية الى 

، اما سطحه  -Type -2تابع من النوع   يبدأ هذا التتابع بمسار النظام التقدمي الذي يحده من االسفل حد ت
ضمن النماذج   امتر   (25)االعلى فيتمثل بسطح الفيضان االعظم وتمثلت ترسباته بصخور الطفل التي يبلغ سمكها  

  ،وي هذا المسار على نسبة عالية من الفورامنيفرا الطافية تيح  .( والمترسبة بنمط تراكم تراجعي33( الى )30من )
ة للفورامنيفرا الطافية على مجمل حشود الفورامنيفرا تكون عالية ايضا، وتستمر الظروف الترسيبية  كما ان النسبة المئوي

يتبعه    ،(33( متر في النموذج )100وصوال الى اعلى تعمق في الرواسب عند سطح الفيضان االعظم عند السمك )
(  95قبات من الحجر الرملي بسمك )مسار النظام العالي الذي يتكون من تعاقبات من صخور الطفل والمارل وتعا

ويظهر تضحل نحو االعلى    .( ويمثل الرواسب المترسبة بنمط تراكم تقدمي47( الى )34ضمن النماذج من )  امتر 
ويحد هذا المسار من االسفل سطح الفيضان االعظم ومن االعلى حد التتابع نوع    .برواسب الحجر الرملي  متمثال

(Type -2-  وتقل فيه نسبة الفورامنيفرا الطافية تدريجيا نحو ،) تقل النسبة المئوية للفورامنيفرا الطافية    االعلى وكذلك
الذي يمثل نهاية    ا ( متر 190عند السمك )  (-Type -2)على مجمل حشود الفورامنيفرا وصوال الى حد تتابع من نوع  

 التتابع.  
 التتابع الثالث 

( الى نهاية  P4على من تكوين كولوش وتحديدا ضمن االنطقة من منتصف )يتمثل هذا التتابع بالجزء اال
(P5ممتد )النماذج من )  ا الى )48ضمن   )52 ).  ( التتابع  بفترة زمنية تقدر    ا،( متر 85ويبلغ سمك هذا  وترسب 

 . ( order rd3)الثالثة   الرتبة( وتعود هذه الفترة الزمنية الى aM 3.4بحوالي ) 

، اما سطحه  -Type -2النوع  يبدأ هذا التتابع بمسار النظام التقدمي الذي يحده من االسفل حد تتابع من  
ضمن النماذج    امتر   (20)يبلغ سمكها  و ترسباته من صخور الطفل والسلت  و االعلى فيتمثل بسطح الفيضان االعظم  

على نسبة عالية من الفورامنيفرا الطافية  وي هذا المسار  تيح  .( والمترسبة بنمط تراكم تراجعي49( الى )48من )
وتستمر الظروف الترسيبية    أيضا. كذلك النسبة المئوية للفورامنيفرا الطافية على مجمل حشود الفورامنيفرا تكون عالية  

( يتبعه   49في النموذج )  ا ( متر 215وصوال الى اعلى تعمق في الرواسب عند سطح الفيضان االعظم عند السمك )
ويمثل الرواسب    ا( متر 65م العالي الذي يتكون من تعاقبات من صخور الطفل والحجر الرملي بسمك )مسار النظا 

وتقل فيه نسبة الفورامنيفرا    ،برواسب الحجر الرملي  متمثالنحو االعلى    المترسبة بنمط تراكم تقدمي ويظهر تضحال 
الطافية على مجمل حشود الفورامنيفرا ثم تختفي    الطافية تدريجيا نحو االعلى وكذلك تقل النسبة المئوية للفورامنيفرا 

الجيري   الى طبقات الحجر  تتابعات  تمثل    التينحو االعلى وصوال  وبداية ترسيب  تتابعات تكوين كولوش  نهاية 
 (.  9شكل )  تكوين خورمالة التي تمثل استمرارا لنظام المسار العالي لهذا التتابع
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 .الطباقية التتابعية لتكوين كولوش مقطع ليناوا :9شكل ال

 

 طباقية التتابع لتكوين كولوش مقطع بادي 
 10تمتد تتابعات تكوين كولوش في مقطع بادي بعمر الباليوسين واستغرق ترسيبها فترة زمنية تقدر بحوالي )

Ma )،   :وتضمن هذا التتابع ثالث دورات تتابعية من االسفل الى االعلى كما يلي 
 االول تتابع لا

ويبلغ سمك    .( P2( الى بداية ) P0يتمثل هذا التتابع بالجزء االسفل من تكوين كولوش ضمن االنطقة من )
( وتعود هذه الفترة  Ma 2.8وترسب بفترة تقدر بحوالي )  ، (11( الى )2ضمن النماذج من )  ا ( متر 45هذا التتابع ) 
 . ( order rd3)الثالثة  الرتبةالزمنية الى  
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يمثل حد تتابع  الثالثي وهو    –حد الكريتاسي  يبدأ هذا التتابع بمسار النظام التقدمي الذي يمثل حده االسفل  
بصخور المارل والطفل    ترسباته  وتمثلت  األعظم،  الفيضان  بسطح  فيتمثل  االعلى  حده   اما  ،-Type -1   النوع  من

( والمترسب بنمط تراكم  5( الى ) 2ال بالنماذج من )ممث  امتر   (15)والقليل من الحجر الرملي التي يبلغ سمك المسار  
وي هذا المسار على نسبة عالية من الفورامنيفرا الطافية كما ان النسبة المئوية للفورامنيفرا الطافية على  تيح  .تراجعي

الرواسب عند  مجمل حشود الفورامنيفرا تكون عالية ايضا، وتستمر الظروف الترسيبية وصوال الى اعلى تعمق في  
( الفيضان االعظم عند السمك  )  ا( متر 15سطح  النموذج  المكثف في هذا  5ضمن  المقطع  يتم تشخيص  (. ولم 

ثم يعقب ذلك مسار النظام العالي الذي يتكون من    ،المقطع الذي تطغي عليه ترسبات الحجر الرملي منذ بدايته
( ويمثل الرواسب  11( الى ) 6النماذج من )  ضمن   ا( متر 30تعاقبات من صخور الطفل والحجر الرملي بسمك )

برواسب الحجر الرملي، وتقل فيه نسبة الفورامنيفرا    متمثالنحو االعلى    المترسبة بنمط تراكم تقدمي ويظهر تضحال 
 Type)الطافية وكذلك النسبة المئوية للفورامنيفرا الطافية على مجمل حشود الفورامنيفرا وصوال الى حد تتابع من نوع  

 ( الذي يمثل نهاية التتابع.  11ضمن نموذج )   ا( متر 45عند السمك ) (-2-

 التتابع الثاني 
ويبلغ    ، ( P3( الى بداية ) P2يتمثل هذا التتابع بالجزء االوسط من تكوين كولوش وتحديدا ضمن االنطقة من )

(  Ma 2.5وترسب بفترة زمنية تقدر بحوالي )  ،( 17( الى )12ممثال بالنماذج من )  ا( متر 75سمك هذا التتابع )
 . (order rd3)الثالثة  الى الرتبةوتعود هذه الفترة الزمنية  

، اما سطحه  -Type -2يبدأ هذا التتابع بمسار النظام التقدمي الذي يحده من االسفل حد تتابع من النوع   
يبلغ   التي  الرملي  والحجر  الطفل  بتعاقبات من صخور  ترسباته  وتمثلت  الفيضان االعظم  بسطح  فيتمثل  االعلى 

وي هذا المسار على نسبة  تيح   ،( والمترسبة بنمط تراكم تراجعي13( الى )12ضمن النماذج من )  ا متر   (30)سمكها  
ية للفورامنيفرا الطافية على مجمل حشود الفورامنيفرا تكون عالية  عالية من الفورامنيفرا الطافية كما ان النسبة المئو 

يتبعه  مسار    األعظم، وتستمر الظروف الترسيبية وصوال الى اعلى تعمق في الرواسب عند سطح الفيضان    أيضا. 
(  14ضمن النماذج من )  ا( متر 45النظام العالي الذي يتكون من تعاقبات من صخور الطفل والحجر الرملي بسمك )

  .برواسب الحجر الرملي متمثال نحو االعلى   ( ويمثل الرواسب المترسبة بنمط تراكم تقدمي ويظهر تضحال 17الى )
الفيضان االعظم ومن االعلى حد التتابع نوع ) المسار من االسفل سطح  وتقل فيه نسبة    ،( Type-2ويحد هذا 

مئوية للفورامنيفرا الطافية على مجمل حشود الفورامنيفرا  الفورامنيفرا الطافية تدريجيا نحو االعلى وكذلك تقل النسبة ال 
 الذي يمثل نهاية التتابع.    (-Type -2)وصوال الى حد تتابع من نوع  

 التتابع الثالث 
  ،( P5( الى نهاية )P3يتمثل هذا التتابع بالجزء االعلى من تكوين كولوش ضمن االنطقة من منتصف ) 

 4.8وترسب بفترة زمنية تقدر بحوالي )  ، (35( الى )18مثال بالنماذج من )مت  ا( متر 155ويبلغ سمك هذا التتابع )

aM  الثالثة   الى الرتبة( وتعود هذه الفترة الزمنية(order rd3 ) . 
، اما حده  -Type -2يبدأ هذا التتابع بمسار النظام التقدمي الذي يحده من االسفل حد تتابع من النوع   

يبلغ   التي  الرملي  والحجر  الطفل  بتعاقبات من صخور  ترسباته  وتمثلت  الفيضان االعظم  بسطح  فيتمثل  االعلى 
وي هذا المسار على نسبة  تيح   .تراجعي  ( والمترسبة بنمط تراكم19( الى )18ضمن النماذج من )  ا متر   (15)سمكها  
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عالية من الفورامنيفرا الطافية كذلك النسبة المئوية للفورامنيفرا الطافية على مجمل حشود الفورامنيفرا تكون عالية  
يتبعه  مسار    األعظم، ايضا، وتستمر الظروف الترسيبية وصوال الى اعلى تعمق في الرواسب عند سطح الفيضان  

ويمثل الرواسب    ا( متر 140لذي يتكون من تعاقبات من صخور الطفل والسلت والحجر الرملي بسمك )النظام العالي ا 
تضحال ويظهر  تقدمي  تراكم  بنمط  نسبة    المترسبة  فيه  وتقل  الرملي،  الحجر  برواسب  يتمثل  الذي  االعلى  نحو 

را الطافية على مجمل حشود الفورامنيفرا  الفورامنيفرا الطافية تدريجيا نحو االعلى وكذلك تقل النسبة المئوية للفورامنيف
نهاية تتابعات تكوين كولوش وبداية ترسيب  تمثل    التيثم تختفي نحو االعلى وصوال الى طبقات الحجر الجيري  

 (.  10شكل )  تتابعات تكوين خورمالة التي تمثل استمرارا لنظام المسار العالي لهذا التتابع

 
 . الطباقية التتابعية لتكوين كولوش مقطع بادي :10شكل ال
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 مقطعي الدراسة  فيمناقشة عامة للطباقية التتابعية لتكوين كولوش 

بينهما قليال  الطغيان  الحدود واســـــــطح   مواقع  ثالث دورات طباقية تتابعية في المقطعين ولكن تختلف  تم تثبيت -1
في طبيعة الترســــــبات وكذلك االختالف في كمية حشــــــود المتحجرات التي    االختالف  الى  اســــــباب ذلك  عزى تو 

عمليـة تحـديـد الـدورات في مقطع لينـاوا كـان هو   لـذلـك  ،تميزت بكثرتهـا في مقطع لينـاوا وقلتهـا في مقطع بـادي
من   االفضـل لكونه يمثل البيئة االعمق وطبيعة ترسـباته تمكننا من ذلك اضـافة الى احتوائه على الوفرة العالية

 .انواع الفورامنيفرا الطافية والقاعية
ــطح طغيان بحري    ان اول -2 بنفس الزمن   تقريبا  في المقطعين حدث  (Maximum Flooding Surface)ســـــ

حيـث ان مقطع   لينـاوا  مقطع  قبـل    ظهر زمنيـا في مقطع بـادي  (2)و(  1)بين تعـاقـب    ((SB  حـد التتـابعولكن  
وهذا من المحتمل ان يكون الســــبب لعدم    االقل عمقا من مقطع ليناوابادي على العموم كان هو االضــــحل او  

ولـذلـك كـان    .(3( و )2وكـذلـك الحـال بين تعـاقـب )  ،في مقطع بـادي  (P0)ظهور ترســــــــــــــبـات الـدانيـان المبكر  
ومما يؤكد هذا الكالم هو ظهور ســـــــــــــطح الطغيان االعظم    ،ليناوا مقطع تمييز التعاقبات اكثر وضـــــــــــــوحا في

وهذا يدل على ان مجال االســـــــــتيعاب في مقطع بادي اقل من مقطع   ،بادي قبل مقطع ليناوا الثاني في مقطع
   الطغيان االعظم الثالث.لسطح  وكذلك الحال بالنسبة    ،ليناوا

ــبات النظام العالي -3 ــمكا كبيرا وفترة زمنية طويلة    (High Stand System Tract)  ترسـ ــمل سـ آلخر تعاقب شـ
كون مقطع بادي تلقى ترســبات  الى    والســبب يعود  (m 65)  ليناوا  مقطع اكثر من  (m 140)  في مقطع بادي

رملية اكبر حجما من الترســـــــــبات الناعمة المتجمعة بصـــــــــورة اكثر في مقطع ليناوا بســـــــــبب ان تيارات العكورة  
طق  والترسـبات الطينية الناعمة في المنا  (Proximal)ترسـب الرسـوبيات الخشـنة في المناطق األقرب للسـاحل  

لمجال األســــــتيعاب كانت اســــــرع في مقطع  ءالملعملية  فأن لذلك    ،((Distal areasاألبعد واألعمق نســــــبيا  
ــار النظام العالي    بادي مما هي عليه في مقطع ليناوا وذلك ادى الى الترســـــــــيب الكبير الســـــــــمك ضـــــــــمن مســـــــ

 هناك عملية تراجع بحري متزامنة مع عملية الترسيب. تخصوصا في فترة اعلى هذا المقطع حيث كان

  Conclusions االستنتاجات

ورامنيفرا الطافية  تم استنتاج البيئة الترسيبية لتكوين كولوش في مقاطع الدراسة باالعتماد على طبيعة حشود الف -1
ونســـــــــبة الفورامنيفرا الطافية/    ،والقاعية وكذلك النســـــــــبة المئوية للفورامنيفرا الطافية/ مجمل حشـــــــــود الفورامنيفرا

  أســـــــــــــــفل حـيث حـددت البيـئة الترســــــــــــــيبـية لتـتابعـات تكوين كولوش التي تمـثل البيـئات األكثر عمـقا في   ،الـقاعـية
خارجي لتصـبح بعدئذ اقل عمقا ضـمن الرصـيف األوسـط في اجزائه  التكوين ممثلة ببيئات الباثيال والرصـيف ال

 العليا.
ــة الى   -2 ــيم تكوين كولوش في مقاطع الدراســـــــــ دورات تتابعية حيث تمثل كل دورة تتابع من الرتبة    ثالثتم تقســـــــــ

ــار النظـام التـقدمي الذي ترســــــــــــــب بنمط التراكم    ،الـثالـثة ويـبدأ كل تـتابع من هذه التـتابعـات بحـد التـتابع ثم مســــــــــــ
التراجعي وصــوال الى ســطح الفيضــان االعظم ويعقبه مســار النظام العالي الذي تمثل ترســباته النمط التراكمي  

للفيضــان االعظم    أســطحالثة  كذلك تم تمييز ث  .التقدمي خالل مرحلة الهبوط النســبي في مســتوى ســطح البحر
(  Ma 65( بعمر )P1بالنسـبة لمقطع ليناوا سـطح الفيضـان االول عند نطاق )ف  ،خالل ترسـيب تكوين كولوش
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اما مقطع   .(Ma 58.3( بعمر )P4( والثالث عند نهاية نطاق )Ma 61.3( بعمر )P3والثاني عند نطاق )
يكون االختالف  ث  يحم ماعدا الســــطح االخير  الفيضــــان االعظ  أســــطحبادي فهناك اختالف بســــيط في ازمنة 

ومن المقارنة للطباقية التتابعية للمقطعين ومطابقة الحدود الفاصـلة لكل دورة تتابعية وكذلك سـطح   .قليال  أكبر
ضـــــــحالة في اغلب فترات ترســـــــيبه    أكثرالفيضـــــــان االعظم تبين ان ترســـــــبات تكوين كولوش في مقطع بادي  

 نوعا ما وبنعكس ذلك على طبيعة ترسبات كل مقطع. أعمقمقارنة مع مقطع ليناوا الذي يمثل بيئة بحرية  
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PLATE 

1-: Guembelitria  cretacea  (Cushman) . sample no 1Linawa 

2-: Parvularugoglobigerina eugubina (Luterbacger and premoli Silva), umbilical view. 

Sample no 3Bady 

3- Subbotina triloculinoides (Plummer) , umbilical view . sample no 13Bady 

4- Globanomalina compressa (Plummer) , umbilical view . sample no 31Linawa 

5- Praemurica uncinata  (Bolli) , umbilical view . sample no 15Bady 

6- Morozovella angulata  (White) , umbilical view . sample no 42Linawa 

7- Globanomalina  pseudomenardii  (Bolli) , umbilical view . sample no 41Linawa 

8-  Morozovella  velascoensis  (Cushman) , umbilical view . sample no 51Linawa 
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