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  جريبيتكوين منكشفات الموديل الرسوبي لو الرسوبية السحنات 
 العراق يشمال غرب األوسط المبكر( )المايوسين

 
 

 

  
 
 
 

 ( 9/3/7137 ،  تاريخ القبول  72/2/7133 ) تاريخ االستالم
 

 الممخص 
  دد ويددا األنطقددة السددحنية وتو يعيددا دورًا حاسددمًا  دد  تن أدت خددالل المايوسددين األوسددط المبكددر التكتونيددة يبدددو أن

، إال إن المنكشددد ة تكدددوينالغونيدددة  مددد  معظدددم تتابعدددات الالبيئدددة ال نطدددا  . ورغدددم سددديادر تددد  يراتجريبددد  تكدددوين حدددوض
 ان انعكاسدددات الر دددا التكتدددون  المتقطددددا عتقددددأخدددرو. وي ضدددحمة تددد  يرات أنطقدددة بيئيدددة التحميدددل السدددحن  الددددقي  أظيدددر

نتددائا التحميددل السددحن   ة تراجعددات بحريددة  انويددة متتاليددة. إ  تشدديرئددكانددت تظيددر  مدد  ىي بموكددات القا دددر الحاصددمة  دد 
 لدك  ت. وقدد تجسددتتجو نحو مرك  الحوض  د  منطقدة الشديخ إبدراىيم نتال انوية المتعاقبة كا االنسحابات تمكإل  أن 

ة بو دالمسطح المدد  السدميكة المطدورر المتبسحنات  لمنطقة الدراسة    االج اء الشرقية سحنيًا باختتام تتابعات التكوين
 . قط االج اء الغربية بطبقة نحي ة من سحنات المسطح المد    بالسحنات البحيرية الع بة و 
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ABSTRACT 

It appears that the tectonism throughout early middle Miocene played an important 

role in the variations and distribution of facies zones within Jeribe basin. Although, the 
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domination of the lagoonal influences within the most studied exposed succession; 

microfacies analysis revealed the influences of many other shallow environmental zones. 

Intermittent tectonic uplifts in basement blocks are reflected by successive secondary 

marine regressions toward the center of the basin in Sheikh-Ibrahim area. However, this 

regression had led to the termination of the Jeribe successions at studied area. This is 

represented at study area by a thick development of tidal flat facies overlain by a fresh 

lake facies at eastern parts; however  it is exclusively represented by a thin bed of tidal 

flat facies at the western parts.  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 

 المقدمة
 

  الكاربوندددددددات  جريبددددددد  أول مددددددن قددددددددموا وصدددددد ًا وا يدددددددًا لتكددددددوين (Bellen et al., 1959)يعددددددد 
منتصد  الجنداا الجندوب  لطيدة  د  الواقدا  المختدار قدرق قريدة جدالدة الم دال و   مقطعد )المايوسين األوسط المبكر(

 رالمتبمدور  ةالجيريد اتتعاقبدال مدن سدبعون متدراً  . إ  وص وا التكوين  مد  أندو  بدارر  دن   شمال غرب  العرا  سنجار
تكدوين  جيريداتبصدورر غيدر متوا قدة و     مكاش  طّيدة سدنجار من األس ل التكوين يحد. و ةالمتدلمت ةالكتمي ةوالجيري

. أما  د  منطقدة مقطدا تدل مسدعود  دين تكدوين  يبدان ىدو (األوسطبداية المايوسين   -مايوسين المبكر )ال سريكاكن 
 الدددددددددددد   يحددددددددددددد مددددددددددددن األسددددددددددددد ل وبصددددددددددددورر غيددددددددددددر متوا قددددددددددددة التتابعدددددددددددددات تحددددددددددددت السددددددددددددطحية لتكددددددددددددوين جريبددددددددددددد 

 المايوسين  األوسط. ترسبات تكوين  تحة وبصورر متوا قة  موماً  من األ م يحده  (. بينما8::2)البنا، 
 مختدارر سطحيةو بر  ال ة مقاطا  لمنكش ات التكوين لجوانق السحنية والرسوبيةا لتكممةقد أتت ى ه الدراسة ل

 الجنددوب الجندداا و  )مقطددا بددارر( الغدداطا الغربدد  :، و لددك بواقددا مقطعددين  مدد  طيددة سددنجارالعددرا    دد  شددمال غربدد
 شكلال)    غرب  الموصل تل مسعود(مقطا ) ة شيخ إبراىيمالشرق  لطيّ  الغاطا واحد قرقمقطا و  )مقطا جدالة(

العرا  )األيوب ،   وأستمت ى ه الدراسة السحنية من دراسة رسوبية وطبقية شاممة لتكوين جريب     شمال غرب (.1
3116.) 
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   ددددين تكددددوين جريبدددد  يقددددا ضددددمن التتددددابا الطبدددداق  الضددددخم (Jassim and Buday, 2006طبقددددًا لددددد)
(Latest Eocene – Recent Mega sequence AP11)   لصد يح احا دات تصدادم  ب حددا  ترسديبوأقتدرن  الد

 وبان تداا خمديا  ددن والبحدر األحمدر  مد   مد  التدوال ،مدا الصد يحين التركد  وااليراند ،  الشمالية والشدرقية العرب 
نطقدة ال ر دار خدالل ىد ه وكدان المرت دا الممتدد مدن الموصدل الد  م . مد  التدوال حا اتدو الجنوبيدة والغربيدة،  امتدادات

األحدددا  يددؤد  الدد  تنحيدد  سددمك ىدد ا التتددابا  ددو  ىدد ا الحدداج  مددن جيددة والدد   صددل حددوض سددنجار  ددن حددوض 
 كركوك من جية أخرو.

 بدد لك  اكسددة آخددرالدد  الطبقيددة مددن مقطددا و  طبيعتيددا السددحنية  دد  المنكشدد ة جريبدد تختمدد  تعاقبددات تكددوين 
 مكاشد   د  ات الصدخرية الواضدحةاالختال د مدن رغمبدالو  .ميدات الترسديبيةلمعم المت امندة بصمات الحركدات التكتونيدة

 وبيحتوائيددددا  مدددد  الضددددعي  التطبدددد  الصددددمق دممكمددددالكتمدددد  ال ىددددامظير تتسددددم بإال أنيددددا  مومددددًا  المختددددارر، طاامقددددال
المسددددددمكتة والمحاريددددددات وبعددددددض التراكيددددددق الطحمبيددددددة  البنيددددددة المسددددددتحا ات الكبيددددددرر الحجددددددم م ددددددل: شددددددوكيات الجمددددددد

)البندا، ، إال أن ( متدراً 75   مقطدا تدل مسدعود حدوال  )المنكش  لتكوين اويبمغ سمك  ستروماتواليت والرودولي .كال
-Siالتكدددوين غيددر المنكشددد ة  دد  البئدددر المح دددور)مدددن تتابعددات أضدددا يا ( متددرًا 76حدددوال  ) أشددار إلددد  وجددود( 8::2

CH1 .( متددرًا  دد  81كمدد  لمتكددوين يبمددغ حددوال  )أمددا  دد  مكاشدد  طّيددة سددنجار  ددين السددمك ال( بجددوار ىدد ا المقطددا
 ( مترًا    مقطا بارر.68)حوال  مقطا جدالة و 

 

 .ىاقع المقاطع المختارةطت تىضح مار: خ3 شكلال
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 التحميل السحني
 ,Embry and Klovan, 1971 in James)محددور مدن قبددل ال (Dunham, 1962) تمدد نظدام أ  

مقارنتيدا مدا  التدال  تحميدل سدحناتيا و ر ىدا وصدواًل الد بتكوين جريب  الكاربونات ، و  صخورتصني  ل (1983
 ( أم مددددددددن قبددددددددلFlugel, 2004) بددددددددلمددددددددن ق ، سددددددددواءً السددددددددحنات القياسددددددددية الدقيقددددددددة المقترحددددددددة مدددددددد مخت
(Hallock and Glenn, 1986).  مدان  شدرر  الد  بددورىا مقسدمةسدبا سدحنات رئيسدة وبد لك  قدد ش خصدت 

 ، وى :سحنة  انوية
 

 :(Lime Wackestone Facies) الحجر الجيري الواكي اتسحن .1

السيما    أج ائيا الوسط  والعميا. و  ، مومًا بانتشارىا الواسا    تتابعات التكوين اته السحنتتص  ى 
  انوية ى : جيرية  ال  سحنات،  قد وجد أنيا تضم وا تمادًا  م  نو ية مكوناتيا الييكمية

 

 نوية:ثاال (Echinoderms) ي الحامـل لشوكيات الجمدالواكـي الفتاتـي العضو سحنة الحجر الجيري  . أ
 الطحالق الحمرو  والمسرجياتبطنيات القدم   سيات و من قطا شوكيات الجمد و  ى ه السحنة ال انوية تت ل 

 ,.Lithothamnium sp., Lithophyllum sp., Mesophyllum sp)المم مة باالجناا 

Archaeolithothamnium  sp., Gonilithon sp., Lithoporella sp) ، أصدا  منالقميل  ضال  ن 
مؤل ة  مومًا من المكرايت والسبار الدقي  ال ك ي ال مظيرالب ياتأرضيوتمتا  القا ية واالوستركودا.  ال ورامني يرا

تكوين نطا  واسا    ترسبات  تنتشر ى ه السحنة  م (. 2 األطيان الداكنة )لوحةو  المواد العضوية جدًا من قميلوال
صمبة  متعاقبة    الغالق ما طبقات كتمية (متر 3 – 2طبقة )تتابعات مت    منتص يا تشكل أنيا حي جريب . 
 من الحجر الجير  المرصوص الحامل لشوكيات الجمد. مؤل ة

 
 :ةثانويامل لمفورامنيفيرا القاعية الالواكي الحسحنة الحجر الجيري  . ب

. ا تددل مسددعودمقطدد أسدد لمقطددا بددارر و  أ ددال  يددة ضددمن تتابعدداتمتر  مدد  طبقددة  ىدد ه السددحنة ال انويددة تددوارديقتصددر 
المكددون  (Quinquloqlina, Pyrgo. Peneroplis, Textularia)القا يددة المم مددة باألجندداا:  ال ددورامني يراتعددد و 

 .  )3 )لوحة  ضاًل  ن   سيات القدم واالوستركودا ،لي ه السحنةالحبيب  الرئيس  
 

 :ثانويةلمتة الالمتد (Intraclastic) ي الفتاتي الصخري الداخميةالواكسحنة الحجر الجيري  . ج
 مقطا تدل مسدعود، و لدك  مد  ىيئدة طبقدات نحي دةمكش  لالعميا تتابعات ال م   ةال انوي السحنة ى ه يقتصر وجود

حبيبددات ىدد ه السددحنة مددن  مددن (40 %)تتدد ل  و  متعاقبددة مددا سددحنة الحجددر الجيددر  السددتروماتواليت . متددر( 2 – 1.6)
بمدددورات و  مدددن السدددبار الكدددا ق والقميدددلمدددن السدددبار الددددقي   مؤل دددة ضددديةالمغمدددورر  ددد  وسدددط أر  ال تاتدددات الصدددخرية الداخميدددة

 .(4 )لوحة المعينية الدولومايت
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وجددد أنيددا تقابددل  ،المعرو ددة القياسددية الدقيقددة السددحنات مددا الدد ال  ال انويددة الواكيددة السددحنات ىدد ه ةمقارنددلدددو 
تبعدًا لموديدل و ، مترسدبةوال . وىد  جميعدًا  مد  التد ،والرابعدة والعشدرون التاسدعة وال امندة  (SMF)القياسدية اتالسدحن

(Flugel, 2004،)  الالغدون، وتبعدًا لموديدل  نطدا   د(Hallock and Glenn, 1986)  ،  المنصدة  نطدا  د
 .  (Restricted  Platform) المقيدر
 

 (:Lime Packtone Facies) الحجر الجيري المرصوص اتسحن. 2
 بتباينو المتراص  المتنوعد ميا الحبيب  وب المنكش ة التكوين تتابعات بانتشارىا الواسا    اتتمتا  ى ه السحن

  دددال  ،المييمندددةمكوناتيدددا الحبيبيدددة وتبعدددًا لنو يدددة   قدددد وجدددد أنيدددا تضدددم، وبددد لك .ت  رىدددا بالعمميدددات التحويريدددة درجدددة
 ، ى : انوية جيرية سحنات
 

 الثانوية: (Pellitoidal) المرصوص الحامل لمفورامنيفيرا المتدممقةسحنة الحجر الجيري  . أ
ل ورامني يرا القا يدة ا أصدا  ، وى  مؤل ة من (60%)حاج  الد ال انويةسحنة ال ى ه تتجاو  نسبة الحبيبات   

ًا، جميعددد ىددد . و حطدددام الطحالدددق الحمدددرو بطنيدددات و  سددديات القددددم واالوسدددتراكودا ( والقميدددل مدددن بندددروبما والمميوليدددد)ال
 بعضدًا مدن السحنة ى ه تتضمن. و (5 )لوحة مستديرر ومتراصة بيحكام تدممقةإل  حبيبات م متحولة ،مكرتةال وبسبق
ضددمن التتابعددات العميددا لمقطعدد  بددارر  حصددراً  وتظيددر الجحددور الحياتيددة المممددوءر بالمكرايددت وصددد ات المميوليددد. آ ددار

 ،  د  نطداق (Flugel, 2004) المترسدبة، و قدًا لموديدل (SMF-16)القياسدية  تضداى  السدحنة وجدد انيداو وجدالدة. 
 .الحركة معتدلةالمياه والدا ئة الضحمة اليئة البب تص ينالم الر  الالغون  والمسطح المد 

 
 

 الثانوية:المرصوص الفتاتي العضوي الحامل لشوكيات الجمد سحنة الحجر الجيري  . ب
بدات،  ضداًل ىد ه الحبي تتد ل و . ال انويدة سدحنةال ىد ه مكوناتمن  (50-60 %)ؤل  الحبيبات الييكمية حوال  ت

ال ددورامني يرا القا يددة  وأصدددا والطحالددق الحمددر  (Mollusca) مددن حطددام الرخويددات ، ددن شددوكيات الجمددد وحطاميددا
المتعكددر حياتيددًا  السددبار الدددقي و  المكرايددت مددن . وتتدد ل  أرضددية السددحنة  مومدداً كالمميوليددد والبنددروبما والتكسددجوالريا

   نطا   ،(Flugel, 2004)، وطبقًا لموديل المترسبة (SMF-12) قةتما ل السحنة القياسية الدقي  وى .(5لوحة )
 .عالية الطاقةال حمة   البيئة الض  (Shelf edges)المنحدر وحا ات الر 

 الثانوية: المرصوص الطحمبيج. سحنة الحجر الجيري 
باحتوائيددا  مدد  نسددبة و  كرايددتقميددل مددن الموال مؤل ددة أساسددًا مددن السددبار الدددقي ب رضدديتيا المتجانسددة ال ىدد ه السددحنة تمتددا 

 ,Archaeolithothaminum, Mesophyllum, Lithophyllum) الطحالددددق الحمددددر حيددددود  اليددددة مددددن حطددددام

Lithothaminum)  الطحالدددددق الخضدددددر حطدددددام مدددددنالقميدددددل و (Dasycaladacy) بعدددددض شدددددوكيات الجمدددددد و و  والرخويدددددات
ظيدور  يقتصدرو (. 7 )لوحدة (Rotalia, Triloculina, Quinquloculina, Peneroplis) ال دورامني يرا القا يدةا  أصدد
  (SMF-6)السدحنة القياسديةتضداى   بدارر وجدالدة. وىد ه السدحنة :مقطعد تتابعدات أ دال    د  يدةمتر  مد  طبقدة   ه السحنةى
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،  (Fore-reef slope)مددام الحيدددأمنحدددر  نطددا  أ  (، FZ4)  دد  نطددا ، (Flugel, 2004)، وو قددًا لموديددل المترسددبة
 حطام الطحالق المنقولة من حواج  الحيود المتاخمة.و  اه اليائجة العالية الطاقةحي  المي
 

 :(Lime Grainstone Facies) الحجر الجيري الحبيبي اتسحن .3
حددداج  وبتجددداو  نسدددبة مكوناتيدددا الحبيبيدددة  Orthosparite))ب رضددديتيا السدددبارية   مومددداً  اتتتصددد  ىددد ه السدددحن

تبعددًا الخددتال  نو يددة المكونددات و  ورغددم محدويددة إنتشددارىا  يدد ، د م الحبيبدد .، ممددا يضدد    مييددا صدد ة الدد(60%)الددد
 ىما:و  سحنتين مقسمة ال  ،الييكمية الموجودر  ييا

 

 لمفورامنيفيرا القاعية الثانوية: سحنة الحجر الجيري الحبيبي الحامل . أ

ىد  و  .م الكمد  لمسدحنةمدن الحجد (60-70%)مدا بدين  السدحنة ىد ه تتراوا نسبة إجمال  الحبيبات الييكميدة  د 
أصدددا    سدديات القدددم و  (المميوليددد والبنددروبما والتكسددجوالريا)القا يددة  ال ددورامني يرا أصدددا مددن  معظميددا مؤل ددة دد  

 نغمارىدا  د  وب الجيدد ىار  ب ى ه السحنة  وتمتا  حبيبات .تات العضو ال و  (Lithothaminum)والطحالق الحمر 
مدن  وتتباين أحجام أصدا  ال دورامني يرا القا يدة  د  ىد ه السدحنة .(8 )لوحة وسط أرضية مؤل ة من السبار الحقيق 

 العميدا تتابعداتالو  مقطا جدالدةلتتابعات الوحدر الس م    م  متر( 1-2) ى ه السحنة توارد قتصروي .رآخال  مقطٍا 
 ضدمن ،(Flugel, 2004)، طبقدًا لموديدل المترسدبة (SMF-18)السدحنة القياسدية . وىد ه السدحنة تقابدل مقطدا بداررل

تقابددل السددحنة  ىدد و . (FZ-8) المددد  حوالمسددط (FZ-7) قنددوات الالغددون الضددحل :المتددداخمين النطدداقين السددحنيين
د  المدد نطددا  المسددطح ضددمن ،(Hallock and Glenn,1986) ، وو قددًا لموديددلالمترسددبة (SMF-8)القياسددية 
 القا يدددة الكبيدددرر الحجدددم ال دددورامني يرا ين غددد ارر أصددددا . وطبقدددًا لممصددددر األخيدددر  دددأيضددداً  يدددةبيئدددة الالغونلم المتضدددمن

 . نطا  الالغون نمو جية لسحنات تعد ص ة كالمميوليد والبنروبما
 

  نيفيرا الثانوية:سحنة الحجر الجيري الحبيبي الطحمبي الحامل لمفورام . ب
 نسددددددبياً  ةنخشددددددالو  جيدددددددر ال ددددددر ال (60%)العددددددال  مددددددن الحبيبددددددات الييكميددددددة بمحتواىددددددا  ىدددددد ه السددددددحنة تمتددددددا 

 قطدا تعددو  سدبارية وسدبارية دقيقدة. مغمدورر  د  وسدط أرضدية . والحبيبدات  مومداً السيما الطحمبية منيداو (، مميمتر 3)
 المكددددون الحبيبدددد  الرئيسدددد   (Mesophyllum, Lithothaminum, Lithophyllum)الطحالددددق الحمددددر

 ,Peneroplis) القا يددة ل ددورامني يرااو  (20%)قطددا شددوكيات الجمددد والمسددرجيات بنسددبة تمييددا مسددحنة، ل (% 20)

Quinquloculina, Textularia)  تتابعدداتال ويقتصددر وجددود ىدد ه السددحنة  مدد . (9 )لوحددة  (10%)بنسددبة 
 ،(Flugel, 2004) ، وطبقدًا لموديدلالمترسدبة( SMF-5) تقابل السحنة القياسدية ى ه السحنةو مقطا بارر. ل الوسط 

 .(Fore-reef slop) منحدر أمام الحيدنطا     
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 :                       (Lime Boundstone Facies) الحجر الجيري المترابط اتسحن .4
 من أك ر سحنات،    مكاش  تل مسعود رغم إقتصار وجودىا  م  التتابعات الس م  وتنح ياو ، اتتعد ى ه السحن

مقطا تل  منكش ات    ومترينمقطا جدالة  ر   اربعة امتاو     مقطا بارر اً متر  (28) ياسمكيبمغ . إ  التكوين شيو اً 
المكون  (Corallinaceous)الطحالق الحمر الكورليناس   وى   مومًا طبقات كتمية  ات أنسجة خشنة. وتعد مسعود.

لبرايو وا وشوكيات الجمد والرخويات والمنخربات القا ية. ويتخ  نمو الطحالق ا  ضاًل  ن القميل من الرئيا لي ه السحنة،
  نظام تصنيل وطبقاً   ضاًل  ن الرودولي . ،لحمر    ى ه السحنة ىيئات مختم ة م ل اليي ر العقدية والمت ر ة العموديةا

أن ى ه السحنة الرئيسة  جدو  .(Eambry and Klovan, 1971 in James, 1983)    وضعوالصخور الحيدية ال
 :، وى  انويةتت ل  من خما سحنات 

 

  :(Algal Lime Bound Bafflestone Subfacies) الثانويةالطحمبي الحاجزي  مترابطال سحنة الحجر الجيري . أ
تتددد ل  ىددد ه السدددحنة أساسدددًا مدددن ىياكدددل الطحالدددق الحمدددر الكورليناسددد  المت ر دددة باتجاىدددات متعدددددر، والمم مدددة 

حي  تنمو  ،(Archaeolithothamnium, Mesophyllum, Lithothamnium, Lithophyllum) باألجناا
ىد ه اليياكدل ضدمن  حتجد وت . مد  ىيئدة حدواج  مت ر دة  (Autochthonous)أ نداء الترسديقاليياكل وتتدرابط  ى ه

القا يددة كالمميوليددد والبنددروبما  ال ددورامني يراو  الرخويددات وصدد ائح شددوكيات الجمدددو   وايددو البرا أصدددا و  دقددائ  الرسددابة
بعدات العميدا اوالتت رة  مد  التتابعدات السد م  لمقطدا بدار ويقتصر ظيور ى ه السحن. (9 )لوحة والروتاليد والتكسجوالريا

 دد   ،(Flugel, 2004)، وطبقدًا لموديدل المترسددبة (SMF-7)  تقابددل السدحنة القياسدية الدقيقدة  وىد لمقطدا جدالدة.
و)الحدا،،  (Studencki, 1979 ,Bosence and Pedley, 1979, 1982) أجمدا كدل مدن قددو  .نطدا  الحيدد

-31ا ماقيدا مدا بدين ) نحصدرى  بيئة حيدية ضحمة مضدطربة ت لم ل ى ه السحنةالمرسبة  ان البيئة  م  (3112
 ( متر.61

 

 :(Algal Lime Bound Framestone Subfacies) ثانويةالطحمبي الهيكمي ال المترابط سحنة الحجر الجيري . ب
. وتتسم (Autochthonous)الطحالق القا ية المكانية النش ر  ىياكل وتداخل تتشكل ى ه السحنة من ترابط 
لدق الحيدود الصدمبة.  امدبالتحاميب شكاليا الشبكية المؤىمدة لصديد واقتنداص الرواسدق االخدرو مكوندة  المت ر ة ياىياكم
أجنددددداا الطحالدددددق الحمدددددر الكوراليناسددددد   مدددددن اساسددددداً  األولددددد  تتكدددددون ،سدددددحنتين ضدددددمنيتينىددددد ه السدددددحنة  نتضدددددموت

(Lithophyllum, Lithoporella)  محجدو ر بددون أيدة حشدواتو بقدور  قشدور كبيدرر مترابطدة ىيئدة مد  المتراكمدة. 
  دددةلمغما (Mesophyllum)جدددنا السدديما و ،  الناميدددة ىياكدددل الطحالددق مددن أساسددداً   انيدددا تتدد ل  ال انيددة امددا السدددحنة
 مد   متدر( 4-3) ىد ه السدحنة ظيدوريقتصدر و  .(21 )لوحدة  م  ىيئدة ت ر دات  موديدة وجانبيدة سدميكة بالبرايو وا

 ،(Flugel, 2004)، وطبقًا لموديل المترسبة (SMF-7)تما ل السحنة القياسية   وى .ات الس م  لمقطا باررتتابعال
 .(Reef core)لق الحيد نطا  ضمن 
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 :(Algal Lime Bound Floatstone Subfacies) الثانوية الطافي الطحمبي المترابط سحنة الحجر الجيريج. 
الناميدة  (Lithothamnium, Mesophyllum)لدق الحمدر الكورليناسد تت ل  ى ه السحنة مدن كسدارر الطحا 

 دد   (10-20%) ياكسددارات تنغمددرو  معددادر التبمددور سددحنة وىدد   مومدداً  مترققددة.مت ر ددة و أصدداًل  مدد  ىيئددات  قديددة و 
 المقدداطا المختددارر، رغددم  دد  بدايددة تتابعددات (متددر1-2 ) ىدد ه السددحنةوتتددوارد  .(22 )لوحددةأرضددية ميكرايتيددة وسددط 

 وطبقدددددددًا لموديدددددددل ،المترسدددددددبة (SMF-5) السدددددددحنة القياسدددددددية اى . وىددددددد  تضدددددددمقطدددددددا بدددددددارر تتابعدددددددات  ددددددد  ىدددددددار اكر ت
(Flugel,2004)،  ضمن نطا  جوانق الحيد(Reef Flanks).  

 

 :الطافي الرودوليثي الثانوية المترابط سحنة الحجر الجيريد. 
Float Rhodolith Lime Boundstone Subfacies: 

وص ائح شوكيات الجمدد وبعدض  %(31) السحنة أساسًا من  قد الرودولي  الطحمبيةى ه  حبيبات تت ل 
 من حطام الطحالق الحمر قميلوالالقا ية كالمميوليد والبنروبما،  ال ورامني يراأصدا  الرخويات الكبيرر الحجم و 

(Mesophyllum, Lithophyllum). ار الددقي ؤل دة مدن المكرايدت والسدبوتمتدا  بعددم تجدانا أرضديتيا الم، 
 ددد  متددر(  3-2) مدد  طبقدددة   ه السددحنةىددد وجددود ويقتصددر ادر التبمددور والسدددمكتة. ددالمكرتدددة وامعددالم ل اظيارىدداو 

 يدة المكوندة ليد ه السدحنة مدن مقطداالطحمب الرودوليدت  قد ئةىي. وتتباين تتابعات مقطع  بارر وجدالةمنتص  
 )لوحدة  د  مقطدا جدالدة مرك يدةال نويداتالو دة حدول مجم ياً ماسم مترققة قد قرصية  ئةاخر.  ي   م  ىي ال 
 وطبقدًا لدد. (13 )لوحدة خاليدة مدن النويدات  د  تتابعدات مقطدا بدارر قرصدية ة  قددئ،    حين تكون  م  ىي(12

(Bosellini and Ginsburg, 1971)  ت سدخياإلد   ي عد و العقدد الطحمبيدة م دل ىد هالنويدات  د   عددامان دين 
 مدا بدين ىد ين المقطعدين ال يعند  اختال دا بيئيدا. يتضح أن تباين ىيئة الرودوليد ،  ميوو ب عل األحياء الحا رر. 

جوانق  نطا     ،(Flugel, 2004) ، وطبقا لموديلالمترسبة (SMF-5)تقابل السحنة القياسية  وى ه السحنة
 .الحيد

 

 :ثانويةالمترققة الالستروماتواليتي  المترابط سحنة الحجر الجيريه. 
Laminated Stromatolite Lime Boundstone Subfacies: 

 الرواسدق األخدرو رقدائ  ستوية متعاقبة مداترققات م ىيئةال رقاء    ى ه السحنة -تتخ  الطحالق الخضراء
 مدددددددددددددددن الددددددددددددددددمال  الطحمبيدددددددددددددددة بعضددددددددددددددداً جدددددددددددددددد  بدددددددددددددددين ترققاتيدددددددددددددددا تتح ا  ،(Fenestral) لو يدددددددددددددددةمسدددددددددددددددامات وب
 (Algal Peloids)  ويبددو ان ىد ه السدمات (25 )لوحدة االوسدتراكودا وال تاتيدات الحياتيدةو  المميوليدد القميل مدنو .

مقطددا بددارر،  التكددوين  دد  اتعددباتت تمتددختىدد ه السددحنة المعرو ددة. و  سددمات ترسددبات السددبخة كبيددر،والدد  حددٍد  ،تما ددل
بينمدا  .ومسدمنتة  غرية صدغيررمسامات  و ات كم رية الشكل والحجمقبق  ييئةحقميًا ب الستروماتواليتتظير  حي 

 ىاحتوابشّحة م ايضا بيا، حي  تتسم امو،  ضال  ن اختتو الوسط تتابعات ضمن مقطا جدالة    يكون ظيورىا
 طبقتددين ىيئددة مدد    ينيددا تظيددر  دد  مقطددا تددل مسددعود أمددا .واسددعةال مو يددةال يامسدداماتبو  جددرات األخددروالمتح مددن
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،  المترسدبة (SMF-19)السدحنة القياسدية الدقيقدة ىد ه السدحنة تما دل و  .   التتابعات الوسدط  لمتكدوين متدلمتتين
 .المسطح المد  نطا ضمن  ،(Flugel, 2004) وطبقًا لموديل

 

 :ثانويةتروماتواليتي االونكوليثي الالس المترابط سحنة الحجر الجيريو. 
Oncolithic Stromatolitic Lime Boundstone Subfacies:  

  ائرقددالكبيددرر الحجددم مؤل ددة مددن  (Oncolith)نة أشددكااًل  قديددة كرويددة تتخدد  أنسددجة السددتروماتواليت  دد  ىدد ه السددح
قتصر وجود ىد ه  السدحنة  مد  التتابعدات العميدا مدن مقطدا تدل ي  و . (26 )لوحةالمحورر المعالم  ال رقاء-الخضراء يةمبالطح

 ,Flugel, 2004; Riding) وتبعدًا رراء متدر. (18)مسدعود، مكوندًة تعاقبدات كتميدة صدمبة جددًا يبمدغ سدمكيا اك در مدن 

،  ضدداًل  ددن تسددجيل ىدد ه السددحنة م ددل  دد  والمتحجددرات األخددروالمو يددة انعدددام الدددمال  الطحمبيددة والمسددامات  ددين  (1979
(Abdullah et al., 1994لط )غيدر بحريدة.  يا  د  بيئدةترسديب الد  يشدير جميعداً  قدد حالدق الميداه الع بدة  د  ىد ا الموقدا
، قدددد ترسدددبت  ددد  بيئدددة البحيدددرات الع بدددة المديدددة ةمو يدددتعمدددو سدددحنة السدددتروماتواليت ال التددد و  ميدددو، يبددددو أن ىددد ه السدددحنة، و 

 .حا ات الحوض الرسوب  ال  مرك ه المتشكمة من تجمعات مياه األنيار المنحدرر من
 

  :(Recrystaline Limestone Facies) تبمورعاد السحنة الحجر الجيري الم. 5
جميدا الحبيبدات  معدالمل التدام تددميرال مميدة إ دادر التبمدور قدد أدت إلد   إلد  ىد ه السدحنة يبددو أن شددر تعدرض

ىد ه السدحنة مدن السدبار  المسدامية  د  رضديةة األجنسدأوالتراكيق الرسوبية والنسيجية الموجدودر  ييدا. وتتددر، بمدورات 
قطعدد  جدالددة وتددل أ ددال  م تتابعددات ىدد ه السددحنة  دد توجددد و  .(27 )لوحددةالدددقي  إلدد  السددبار الكددا ق الخشددن نسددبيًا 

 ,Flugel) ، وطبقددًا لموديددلالمترسددبة  (SMF-23)بددارر. وىدد  تقابددل السددحنة القياسدديةأواسددط مقطددا  دد  ، و مسددعود

 .رالمنصة المقيدنطا      ،(2004
 

 : (Intraformational Breccia Facies) يةالداخم سحنة البريشيا. 6

 ات  وايا وحا ات حادر  قطا وى . األحجامو  لمختم ة األشكا كاربوناتيةتت ل  ى ه السحنة من كسارات 
 تكددوينالوممتحمددة ببعضدديا بالسددمنت السددبار  المتدددلمت. وتعددد ىدد ه السددحنة مددن السددحنات النددادرر  دد  تتابعددات 

مددددابين سددددحنات   اصددددمةً  ،مقطددددا تددددل مسددددعودل مدددد  التتابعددددات العميددددا  يقتصددددر وجودىددددا حيدددد ، متددددر( 1.6-2)
الترسددبات سددحنات  ما ددلىدد ه السددحنة تو رات الع بددة  دد  األ مدد . البحيددالمسددطحات المديددة  دد  األسدد ل وسددحنات 

معظددم و لددك مددن حيدد  إشددتقا  ، (Tidal channals) دد  بيئدددة القندددوات المديددة  (Lag deposits)المتخم دددة 
 (SMF-24) تمامًا السحنة القياسد  ى ه السحنة تما لو ت المدية الت  تس ميا. حبيباتيا من ترسبات المسطحا

 المسدددددددددددددددطحات المديدددددددددددددددة نطدددددددددددددددا ضدددددددددددددددمن  (،Flugel, 2004، وطبقدددددددددددددددًا لموديدددددددددددددددل )ةالمترسدددددددددددددددب
(Tidal Flats).  
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 ير التكتونية عمى الحوض الرسوبيتأث
ضحمة بحرية بيئة  قد حصمت    جريب  تكوين إل  أن  مميات ترسيق تتابعات الم شخصة قرائنتشير ال

 تكتونيدداً  تقددا ،(Numan, 1997)لددد اً وتبعدد إ  أن منطقددة الدراسددة، .(Epicontinental Seas) قاريددةضددمن 
 مددددددددددا بددددددددددات ضددددددددددمن بدددددددددددورىا الواقعدددددددددة (Suspended Basin) المعمقددددددددددةضدددددددددمن نطددددددددددا  األحددددددددددواض 

 . وو قدددددًا لدددددد(Quasiplatform Foreland) نطدددددا  أقددددددام الدددددتالل لشدددددبو س دددددطيح ال ورالنددددددب يعدددددر  حاليددددداً 
(Numan and Al-Azzawi,1993; Numan,1997) نصدد  الخاسدد ة ال ىدد ه األحددواض م ددل  ددان نشددوء
(Half Graben)  ال والد  سمسدمة مدن ب الحا دة الخاممدة لمطبد  العربد  يعدود الد  تصددع منداط م دل ىد ه ال  د

ىدد ه  تجمدداحركتدد  ر ددا و  تددوال تدد  يرات  انعكسددتو ميددو،  قددد  .غيددر المسددتقرر (Listric Faults) الميسددتيرية
الحدظ ي    مد الً . المؤل دة لمتكدوين سحنات الدقيقدةال  م  طبيعة يةترسيبال اتيعممالبموكات الصغيرر نسبيًا خالل ال

ح سددحنات المسددطب تبو ددةالم السددحنات الالغونيددةو السدد م   وتتابعاتدد  دد  سدديادر السددحنات الحيديددةمقطددا بددارر   دد 
 واردتددتلددم ، و  مددوم تتابعددات مقطددا جدالددة  مدد ترسددبات الالغونيددة ال  دد  حددين تيدديمن العميددا، وتتابعاتدد  دد  المددد 

ىددد ه التغيدددرات  م دددل . وال يمكدددن ت سدددير(3 شدددكلال) ادو العميددددتتابعاتددداال ضدددمن  ، يدددو والمديدددة ةالسدددحنات الحيديددد
وض  د  منطقدة الحد قيعدانل النسدب  رت داعاإلإال با تراض  لي ين المقطعين القريبين والتباينات السمكية السحنية

 .منطقة جدالةمقارنة بقيعان  بارر
و بدر  دالقين متدوا يين  مدوديين  مد  محدور الطيدة  ،ج ئدة ان طية سنجار مت (Maala, 1979)طبقًا لد 
 كوالت وسنجار وجريب . وكان من الشر : اً وى  ابتداء ،بموكات  انوية ةم   ال  غرق( -)شر  الممتد باتجاه
ددددددددددددددددد  مراحددددددددددددددددددل  (1982، )العدددددددددددددددددد او   طيددددددددددددددددددة سددددددددددددددددددنجار خددددددددددددددددددالل ر ددددددددددددددددددا وتجمددددددددددددددددددا بموكددددددددددددددددددات قددددددددددددددددددد و ّد

بموك مقارنة ب بارت اع بموك سنجار تتم م، والت  تمك المراحل أّن آخروأكد  (،المايوسين األوسط -الباليوسين )
ن بموك سنجار ال انو ، أ ال  الباح كما أشار ى ا  قق توضا ترسبات تكوين سريكاكن .  ، قد حد تجريب 

مدواٍ  لمحدور   دال  طدول  ليسدتير ب عدل  ، قدد تصددع بددورهآن داً  امدالمندوه  ني ين العمدوديينالمتشكل ب عل ال الق
و ة من البموكات ال انويدة أو مى  تج ئة بموك سنجار إل  مج تصد اتية. وقد كان من أبر  نتائا ى ه الالط

 ما يعر  باألحواض المعمقة.
إن ظدداىرر تدددن  سددمك تكددوين جريبدد  وضددحالة سددحناتو  دد  مقطددا بددارر مقارنددة بمقطددا جدالددة، وبددالرغم مددن 

األولد  بي تمداد  كدرر تكتونيدة نطدا  ال ورالندد التد  طرحيدا تقاربيما الجغرا  ، يمكن أن ت سر ب رضيتين. تتمخص 
(Numan, 1997 و لك لوقوع  موم منطقة الدراسة ضمن نطا  األحواض المعمقدة ووقدوع مقطعد  بدارر وجدالدة )

 م  طر   إحدو تمدك األحدواض النصد  خاسد ة، أ   مد  طر د  الحدوض الضدحل والعميد ،  مد  التدوال . أمدا 
 ا تسددددددددددددددتند  مدددددددددددددد   كددددددددددددددرر تدددددددددددددد  ر بمددددددددددددددوك سددددددددددددددنجار بحركددددددددددددددة ال والدددددددددددددد  الطوليددددددددددددددة ال رضددددددددددددددية ال انيددددددددددددددة  ينيدددددددددددددد

(Maala, 1979 ;  ، 2:93العدد او) ممددا أدو الدد  تبدداين أ مددا  الحددوض الرسددوب ، وبالتددال  ترسدديق سددحنات ،
 ميقة وسميكة    منطقة جدالة مقارنة بم يالتيا    منطقة بارر القريبة. وب لك ينسجم ى ا الت سير ما ما طرحدو 

 ( حول تباين سماكات التكوينات  م  طر   طية سنجار.2:93و ، )الع ا
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 دد   جريبدد  مدد  ترسددبات تكددوين  قددد انعكسددت أيضددا تدد  يرات الحركددات العموديددة البانيددة لمجبددال يبدددو ان
ات تكدوين ابعدتاالرت اع المميد  لت ( أن:2:9 قد  كر ) نوش،  ة شيخ إبراىيم.مقطا تل مسعود الواقا ضمن طيّ 

ويت د  ىد ا الدرأ  مدا  .يعد و إلد  وجدود  دالقين  د  المنطقدةقد   غاطسيا الشرق القريق منة    لق الطيّ  جريب 
. ويبددو طيدة شديخ ابدراىيم الميستير     منطقدة حدو  م ل ى ا التصدعب الخاصة (2003 )الع او ، اتجاأستنت

  نيدا وما كانت تنجم ال وال  تمكالمتشكل ب عل  راسةمنطقة الد حوضعموم المتواصل ل واإلنخ اض ن االرت اعأ
 ، قددد أدت الدد  ترسددديقجريبدد  تكدددوين تتابعددات خددالل ترسدديق ، وال سدديماالحدددوضمسددتمر لقيعددان ال تبدداين العمدد 

 .الع بة اتالبحير  جيرياتربما بل و  ،   منطقة الدراسة الجيريات الساحمية الضحمة
 

 .   المقاطا المختارر جريب منكش ات تكوين قية لا: المضاىار الطب3 شكلال          
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 الموديل الرسوبي
 جريبددد  تكدددوين ن التغدددايرات السدددحنية العموديدددة والجانبيدددة تشدددير إلددد  اسدددتيالل ترسدددبات،  ددد ت سيسدددًا  مددد  مدددا سدددب 

 يددةبيئددة الالغونال ىدد ا النطددا  تطددور تدددريجيا الدد  نطددا  منطقددة الدراسددة. إال أنّ  منكشدد ات بسددحنات جبيددة الحيددد  دد   مددوم
 السددديماو  ،ىددداتين البيئتدددين داخلتددد يجمدددا نطدددا الددد  ، و  ددد  منطقدددة بدددارر يدددةبيئدددة الحيدال نطدددا  الددد  ددد  منطقدددة تدددل مسدددعود و 

 تم مددت توحيددد بيئدد  الحددوض ىدد ه األجدد اء مددن  دد  ىدد ا التبدداين البيئدد  أ قددقو  .(4الشددكل )  دد  منطقددة جدالددة يددةالالغون
والد   ىد  االخدرو لت درض الالغدوننطدا  بيئدة تددريجيًا  أ قبتيدا منطقدة الدراسدة،  مد   مدوم نطا  الحا دة اليائجدةييمنة ب

 ينبدو  يشدير، التحميدل السدحن   دينالالغونيدة  ىد ه الييمندة . ورغمشبو الكاممة لعموم المنطقة ىيمنتيا ننياية ترسيق التكوي
حدوض تكدوين ء الحدوض.  مد اًل، وكنتيجدة ألنحسدار نحدا د  بعدض أغيدر الغونيدة  أنطقدة بيئيدة ، ال  تحقد خرارحين و ال

، )تدل مسدعود( ستروماتواليت    منطقة شديخ ابدراىيمبيئة نطا  المسطحات المدية المرسبة لم حققتت،  قد جريب  المستمر
يشددير  . كمدداالسددائدر  ييددا إلدد  منطقددة جدالددة لتتالسددن مددا السددحنات الالغونيددة تمتددد احياندداً  تدد  يرات ىدد ه البيئددة كانددتبددل و 

 يددا، أ لكن ،المييمنددة البيئددة الالغونيددةضددمن  حيديددة بقعيددة اتبيئددل نمددواً منطقددة جدالددة قددد شدديدت  التحميددل السددحن  الدد  أن
 مددوم المنطقددة مددرر  تيا  مدد  ددرض سدديطر  البيئددة الالغونيددة يدددلتع مددا مددرور الدد من اً تدددريجيتتالشدد   كانددت الحيديددة البقددا
 البيئدة الالغونيدة رغدم ان إلد  بيئدة المنصدة المقيددر،المييمنة  البيئة الالغونية لوّ ح قدً  تدريجياتضحاًل بحريًا اال أن  أخرو.

منطقدة إلد  السدحنات الالغونيدة  د   مدوم ال رسديقاستمرت  مميدات ت، ب لكمرر أخرو. و  طقةأ ادت ىيمنتيا  م  المن قد
نطددا   بيئددة وراءه تدددريجياً  ليخمدد  دد   مددوم الحددوض معددالم انحسددار بحددر   التكددوين ومددا نيايددة  مددن ترسدديق أن الحددت

منطقددة  مقدداطا  دد  تكددوينال اتتتابعددأختتمددت بيددا التدد   . وىدد  السددحنةالمسددطحات المديددة المرسددبة لسددحنة السددتروماتواليت
تشدكل  أطدرا  الحدوض الد  مركد ه مدن  ينيا شيدت وب عل تجما مياه األنيدار المنحددرر ،الشيخ ابراىيمسنجار. أما منطقة 

تتابعدات  تختتمدأ بيدا تد الو  ، دو  المديدة  و  سدحنة السدتروماتواليت الع بة طحالق المياهسحنة ت رسب  بة  بيئة بحيرية
 .(3)الشكل  منطقةلا ه ى التكوين   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  .: الموديل الرسوب  لحوض تكوين جريب     منطقة الدراسة4شكل ال
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 االستنتاجات
اىاتيا مددا السددحنات القياسددية الدقيقددة والسددحنات المما مددة ليددا ضددمطبيعددة ة السددحنات المشخصددة و نو يددل اً و قدد

جريبددد  قدددد  تكدددوين سدددحنات التحميدددل السدددحن  أن يدددر،  قدددد أظلمترسددديق  امنتدددالم  الميدددًا، واسدددتقراًء لموضدددا التكتدددون 
توضدددعت  ددد  منطقدددة الدراسدددة  بدددر خمدددا مراحدددل ترسددديبية. وتجسدددد كدددل مرحمدددة سدددحنات نطدددا  بيئددد  محددددد. وىددد ه 

  :ى  س لاألمن  بدءً و  االنطقة،
(: يتم ددل بسددحنات الحجددر الجيددر  الطددا   والجيددر  الحبيبدد  الطحمبدد  Reef frontنطددا  جبيددة الحيددد ) .2

  روامني يرا، والجير  المرصوص الطحمب .الحامل لم

 الحجر الجير  المترابط الطحمب ، وبمختم  سحناتو الدقيقة. : يتم ل بسحنة(Reefنطا  الحيد ) .3

. ويتم ددل بسددحنات  دد  التكددوين ( الالغونيددة: وىددو النطددا  االك ددر تددوارداً Back Reefخمدد  الحيددد ) نطددا  .4
 لشدوكيات الجمدد، والجيدر  المرصدوص الحامدل لم دوراميني يراالحجر الجير  الواك  ال تات  العضو  الحامل 

الجيددر  الحبيبدد  الحامددل لم ددورامني يرا الحجددر الجيددر  المرصددوص الحامددل لممحائيددات، و الحجددر المتدممقددة، و 
 القا ية.

مددرتين متتدداليتين مشدديرا الدد    دد  التكددوين (: يتددوارد ىدد ا النطددا Tidal Flatsنطددا  المسددطحات المديددة ) .5
ابين بحدددريين  دددانويين  دددن منطقدددة الدراسدددة ب تجددداه الغدددرق. ويتم دددل بسدددحنات الحجدددر الجيدددر  حصددول انسدددح

 و الجير  المتبمور. ال تات  الصخر  الداخم الجير  الحجر و  ةتروماتواليت  المترققة المو يالس

 ( الع بة: ويتم ل بسحنة الحجر الجير  الستروماتواليت  االنكولي  .Lacustrineنطا  البحيرات ) .6
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3 16X 

: سحىت الحجر الجيري الىاكي الفتاتي 3لىحت 

 العضىي الحامل لشىكياث الجلذ.

7 16X 

لحامل سحىت الحجر الجيري الىاكي ا :7لىحت 

 .لفىرامىيفيرا القاعيتل

 

1 16X 

تاتي : سحىت الحجر الجيري الىاكي الف1لىحت 

 الصخري الذاخليت المتذلمتت.

 

1 16X 

: سحىت الحجر الجيري المرصىص 1لىحت 

 الحامل للفىرامىيفيرا المتذملقت.

6.4X 1 

: سحىت الحجر الجيري المرصىص 1لىحت 

 الفتاتي العضىي الحامل لشىكياث الجلذ.

1 16X 

: سحىت الحجر الجيري المرصىص 1لىحت 

 .الطحلبي

16X 2 

سحىت الحجر الجيري الحبيبي الحامل : 2لىحت 

 للفىرامىيفيرا القاعيت.

1 16X 

: سحىت الحجر الجيري الحبيبي الطحلبي 1لىحت 

 الحامل للفىرامىيفيرا.
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16X 9 

: سحىت الحجر الجيري المترابظ الطحلبي 9لىحت 

 الحاجسي.

16X 10 

: سحىت الحجر الجيري المترابظ 31لىحت 

 .الهيكلي الطحلبي

16X 11 

 المترابظ الطافي: سحىت الحجر الجيري 33لىحت 

 الطحلبي.

6.4X 12 

: سحىت الحجر الجيري المترابظ الطافي 37ت لىح

 الحاملت للىىياث. الرودوليثي

 

16X 13 

: سحىت الحجر الجيري المترابظ الطافي 31لىحت 

 الخاليت مه الىىياث. الرودوليثي

6.4X 14 

: سحىت الحجر الجيري المترابظ 31لىحت 

 .المترققت اللىزيت الستروماتىاليتي

16X 15 

ت الحجر الجيري المترابظ : سحى31لىحت 

 الستروماتىاليتي األوكىليثي.

 

40X 16 

 .معاد التبلىر: سحىت الحجر الجيري 31لىحت 


