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( تاريخ االستالم  ، 7133/2/72تاريخ القبول ) 7137/3/9
الممخص
يبدددو أن التكتونيددة خددالل المايوسددين األوسددط المبكددر أدت دو اًر حاسددماً د تنويددا األنطقددة السددحنية وتو يعيددا د

حددوض تكددوين جريب د  .ورغددم سدديادر ت د يرات نطددا البيئددة الالغونيددة م د معظددم تتابعددات التكددوين المنكشد د ة ،إال إن

التحمي ددل الس ددحن ال دددقي أظي ددر تد د يرات أنطق ددة بيئي ددة ض ددحمة أخ ددرو .ويعتق ددد ان انعكاس ددات الر ددا التكت ددون المتقط ددا
الحاصددمة د بموكددات القا دددر كانددت تظيددر مد ىيئدة تراجعددات بحريددة انويددة متتاليددة .إ تشددير نتددائا التحميددل السددحن

إل أن تمك االنسحابات ال انوية المتعاقبة كانت تتجو نحو مرك الحوض د منطقدة الشديخ إبدراىيم .وقدد تجسددت لدك
سحنياً باختتام تتابعات التكوين
بالسحنات البحيرية الع بة و

االج اء الشرقية لمنطقة الدراسة بسحنات المسطح المدد السدميكة المطدورر المتبو دة

االج اء الغربية بطبقة نحي ة من سحنات المسطح المد

قط.

ـ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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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
يعد د ددد (1959

al.,

(المايوسين األوسط المبكر)
سنجار

et

 )Bellenأول مد د ددن قد د دددموا وص د د د اً وا ي د د داً لتكد د ددوين جريب د د د الكاربوند د ددات

مقطعدو الم دال المختدار قدرق قريدة جدالدة الواقدا د منتصد

الجنداا الجندوب لطيدة

شمال غرب الع ار  .إ وص وا التكوين مد أندو بدارر دن سدبعون متد اًر مدن التعاقبدات الجيريدة المتبمدورر

طيدة سدنجار وبصدورر غيدر متوا قدة جيريدات تكدوين
والجيرية الكتمية المتدلمتة .ويحد التكوين من األس ل مكاش
ّ
سريكاكن (المايوسين المبكر  -بداية المايوسين األوسط) .أما د منطقدة مقطدا تدل مسدعود دين تكدوين يبدان ىدو
ال د د د د د د

يحد د د د د ددد مد د د د د ددن األس د د د د د د ل وبصد د د د د ددورر غيد د د د د ددر متوا قد د د د د ددة التتابعد د د د د ددات تحد د د د د ددت السد د د د د ددطحية لتكد د د د د ددوين جريب د د د د د د

(البنا .)2::8 ،بينما يحده من األ م

موماً وبصورر متوا قة ترسبات تكوين تحة المايوسين األوسط.

لقد أتت ى ه الدراسة لتكممة الجوانق السحنية والرسوبية لمنكش ات التكوين و بر ال ة مقاطا سطحية مختدارر

د شددمال غربد الع د ار  ،و لددك بواقددا مقطعددين م د طيددة سددنجار :الغدداطا الغرب د (مقطددا بددارر) والجندداا الجنددوب

غرب الموصل (الشكل

لطية شيخ إبراىيم (مقطا تل مسعود)
(مقطا جدالة) ومقطا واحد قرق الغاطا الشرق
ّ
شمال غرب الع ار (األيوب ،
 .)1وأستمت ى ه الدراسة السحنية من دراسة رسوبية وطبقية شاممة لتكوين جريب
.)3116
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الشكل  :3خارطت تىضح مىاقع المقاطع المختارة.
طبقد داً لد دد(2006

Buday,

and

 )Jassimددين تك ددوين جريبد د يق ددا ض ددمن التت ددابا الطب دداق الض ددخم

( )Latest Eocene – Recent Mega sequence AP11الد

أقتدرن ترسديبو ب حددا

تصدادم حا دات الصد يح

العرب الشمالية والشدرقية مدا الصد يحين التركد واالي ارند  ،مد التدوال  ،وبان تداا خمديا ددن والبحدر األحمدر مد

امتدادات حا اتدو الجنوبيدة والغربيدة ،مد التدوال  .وكدان المرت دا الممتدد مدن الموصدل الد منطقدة ال ر دار خدالل ىد ه
األحدددا

يددؤد ال د تنحيد

سددمك ىد ا التتددابا ددو ى د ا الحدداج مددن جيددة والد

صددل حددوض سددنجار ددن حددوض

كركوك من جية أخرو.
تختم د

تعاقبددات تكددوين جريب د المنكش د ة د طبيعتيددا السددحنية والطبقيددة مددن مقطددا ال د آخددر اكسددة ب د لك

بصمات الحركدات التكتونيدة المت امندة لمعمميدات الترسديبية .وبدالرغم مدن االختال دات الصدخرية الواضدحة د مكاشد

المقد داطا المختدددارر ،إال أنيد ددا موم د داً تتسدددم بمظيرىد ددا الكتمد د الم د ددممك الصد ددمق الضد ددعي

التطب د د وبيحتوائيدددا م د د

المس د ددتحا ات الكبي د د درر الحجد د ددم م د د ددل :شد د ددوكيات الجمد د ددد البنيدد ددة المسد د ددمكتة والمحاريد د ددات وبعد د ددض التراكيد د ددق الطحمبيد د ددة

كالستروماتواليت والرودولي  .ويبمغ سمك التكوين المنكش

مقطدا تدل مسدعود حدوال ( )75متد اًر ،إال أن (البندا،

 )2::8أشددار إل د وجددود ح دوال ( )76مت د اًر أضددا يا مددن تتابعددات التكددوين غيددر المنكش د ة د البئددر المح ددور(Si-

طيددة سددنجار ددين السددمك الكم د لمتكددوين يبمددغ ح دوال ( )81مت د اًر د
 )CH1بج دوار ى د ا المقطددا .أمددا د مكاش د
ّ
مقطا جدالة وحوال ( )68مت اًر مقطا بارر.
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التحميل السحني
أ تمدد نظدام ) (Dunham, 1962ال محددور مدن قبددل ( Embry and Klovan, 1971 in James,

 )1983لتصني

صخور تكوين جريب الكاربونات  ،وبالتدال تحميدل سدحناتيا و ر ىدا وصدوالً الد مقارنتيدا مدا
 )Flugel,أم م د د ددن قبدد د ددل

اء م د د ددن قب د د ددل ( 2004
مختمد د د د الس د د ددحنات القياس د د ددية الدقيق د د ددة المقترح د د ددة ،سد د د دو ً
(  .)Hallock and Glenn, 1986وبد لك قدد ش خصدت سدبا سدحنات رئيسدة مقسدمة بددورىا الد

مدان شدرر

سحنة انوية ،وى :
 .1سحنات الحجر الجيري الواكي ):(Lime Wackestone Facies
تتص

ى ه السحنات موماً بانتشارىا الواسا

تتابعات التكوين ،والسيما

وا تماداً م نو ية مكوناتيا الييكمية ،قد وجد أنيا تضم ال

أج ائيا الوسط

والعميا.

سحنات جيرية انوية ى :

أ .سحنة الحجر الجيري الواكـي الفتاتـي العضوي الحامـل لشوكيات الجمد ( )Echinodermsالثانوية:
تت ل

المم مة

ى ه السحنة ال انوية من قطا شوكيات الجمد و سيات وبطنيات القدم والمسرجيات والطحالق الحمر

باالجناا

(

sp.,

Mesophyllum

sp.,

Lithophyllum

sp.,

 ،)Archaeolithothamnium sp., Gonilithon sp., Lithoporella spضال
ال ورامني ي ار القا ية واالوستركودا .وتمتا أرضيتيا بالمظير الك ي

Lithothamnium
ن القميل من أصدا

المؤل ة موماً من المكرايت والسبار الدقي

والقميل جداً من المواد العضوية واألطيان الداكنة (لوحة  .)2تنتشر ى ه السحنة م نطا واسا

جريب  .حي

أنيا تشكل

منتص يا تتابعات متطبقة ( 3 – 2متر) متعاقبة

مؤل ة من الحجر الجير المرصوص الحامل لشوكيات الجمد.

ترسبات تكوين

الغالق ما طبقات كتمية صمبة

ب .سحنة الحجر الجيري الواكي الحامل لمفورامنيفي ار القاعية الثانوية:
يقتصددر تدوارد ىد ه السددحنة ال انويددة م د طبقددة متريددة ضددمن تتابعددات أ ددال مقطددا بددارر وأسد ل مقطدا تددل مسددعود.

وتعددد ال ددورامني ي ار القا يددة المم مددة باألجندداا )Quinquloqlina, Pyrgo. Peneroplis, Textularia( :المكددون
الحبيب الرئيس لي ه السحنة ،ضالً ن سيات القدم واالوستركودا (لوحة .(3
ج .سحنة الحجر الجيري الواكي الفتاتي الصخري الداخمية ( )Intraclasticالمتدلمتة الثانوية:
يقتصر وجود ى ه السحنة ال انوية م التتابعات العميا لمكش

مقطا تدل مسدعود ،و لدك مد ىيئدة طبقدات نحي دة

( 2 – 1.6متددر) متعاقبددة مددا سددحنة الحجددر الجيددر السددتروماتواليت  .وتت د ل

) (% 40مددن حبيبددات ى د ه السددحنة مددن

ال تاتددات الص ددخرية الداخمي ددة المغم ددورر د وس ددط أرض ددية مؤل ددة مددن الس ددبار ال دددقي والقمي ددل مددن الس ددبار الك ددا ق وبم ددورات

الدولومايت المعينية (لوحة .)4

السحنات الرسوبية والموديل الرسوب لمنكش ات تكوين جريب ...........
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مددا السددحنات القياسددية الدقيقددة المعرو ددة ،وجددد أنيددا تقابددل

السدحنات القياسدية ) (SMFالتاسدعة وال امندة والرابعدة والعشدرون ،مد التدوال  .وىد جميعداً مترسدبة ،وتبعداً لموديدل

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

 .2سحنات الحجر الجيري المرصوص (:)Lime Packtone Facies
تمتا ى ه السحنات بانتشارىا الواسا

تتابعات التكوين المنكش ة وبد ميا الحبيب المتنوع المتراص وبتباين

درجددة ت رىددا بالعمميددات التحويريددة .وب د لك قددد وجددد أنيددا تضددم ،وتبع داً لنو يددة مكوناتيددا الحبيبيددة المييمنددة ،ددال
سحنات جيرية انوية ،ى :

أ .سحنة الحجر الجيري المرصوص الحامل لمفورامنيفي ار المتدممقة ( )Pellitoidalالثانوية:
تتجاو نسبة الحبيبات

ى ه السحنة ال انوية حاج الد ) ،(%60وى مؤل ة من أصدا

ال ورامني ي ار القا يدة

(البنددروبما والمميوليددد) والقميددل مددن بطنيددات و سدديات القدددم واالوسددتراكودا وحطددام الطحالددق الحمددر .وى د جميع داً،
وبسبق المكرتة ،متحولة إل حبيبات متدممقة مستديرر ومتراصة بيحكام (لوحة  .)5وتتضمن ى ه السحنة بعضداً مدن

آ ددار الجحددور الحياتيددة المممددوءر بالمك اريددت وصددد ات المميوليددد .وتظيددر حص د اًر ضددمن التتابعددات العميددا لمقطعد بددارر
وجدالدة .ووجدد انيدا تضداى السدحنة القياسدية ) (SMF-16المترسدبة ،و قداً لموديدل ) ،(Flugel, 2004د نطداق
الر الالغون والمسطح المد المتص ين بالبيئة الضحمة الدا ئة والمياه المعتدلة الحركة.

ب .سحنة الحجر الجيري المرصوص الفتاتي العضوي الحامل لشوكيات الجمد الثانوية:
تؤل

الحبيبات الييكمية حوال ) (% 60-50من مكونات ىد ه السدحنة ال انويدة .وتتد ل

ددن شددوكيات الجمددد وحطاميددا ،مددن حطددام الرخويددات ( )Molluscaوالطحالددق الحمددر وأصدددا

ىد ه الحبيبدات ،ضدالً
ال ددورامني ي ار القا يددة

كالمميوليددد والبنددروبما والتكسددجوالريا .وتت د ل

أرضددية السددحنة موم داً مددن المك اريددت والسددبار الدددقي المتعكددر حياتي داً

المنحدر وحا ات الر )(Shelf edges

البيئة الضحمة العالية الطاقة.

(لوحة  .)5وى تما ل السحنة القياسية الدقيقة ) (SMF-12المترسبة ،وطبقاً لموديل )،(Flugel, 2004

نطا

ج .سحنة الحجر الجيري المرصوص الطحمبي الثانوية:

تمتددا ى د ه السددحنة ب رضدديتيا المتجانسددة المؤل ددة أساس داً مددن السددبار الدددقي والقميددل مددن المك اريددت وباحتوائيددا م د نسددبة

الي ددة م ددن حط ددام حي ددود الطحال ددق الحم ددر ( Archaeolithothaminum, Mesophyllum, Lithophyllum,

 )Lithothaminumوالقمي د ددل م د ددن حط د ددام الطحال د ددق الخض د ددر ( )Dasycaladacyوالرخوي د ددات وش د ددوكيات الجم د ددد وبع د ددض

أصددا

ال دورامني ي ار القا يدة (( )Rotalia, Triloculina, Quinquloculina, Peneroplisلوحدة  .)7ويقتصدر ظيدور

ى ه السحنة مد طبقدة متريدة د أ دال تتابعدات مقطعد  :بدارر وجدالدة .وىد ه السدحنة تضداى السدحنة القياسدية )(SMF-6
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المترسددبة ،وو ق داً لموديددل ) ،(Flugel, 2004د نطددا ( ،)FZ4أ نطددا منحدددر أمددام الحيددد )،(Fore-reef slope
حي المياه اليائجة العالية الطاقة وحطام الطحالق المنقولة من حواج الحيود المتاخمة.
 .3سحنات الحجر الجيري الحبيبي ):(Lime Grainstone Facies
تتص د

ى د ه السددحنات موم داً ب رضدديتيا السددبارية ( (Orthospariteوبتجدداو نسددبة مكوناتيددا الحبيبيددة حدداج

ال د) ،(%60ممددا يضد

مييددا صد ة الدد م الحبيبد  .ورغددم محدويددة إنتشددارىا يد  ،وتبعداً الخددتال

الييكمية الموجودر ييا ،مقسمة ال سحنتين وىما:

نو يددة المكونددات

أ .سحنة الحجر الجيري الحبيبي الحامل لمفورامنيفي ار القاعية الثانوية:
تتراوا نسبة إجمال الحبيبات الييكميدة د ىد ه السدحنة مدا بدين ) (%70-60مدن الحجدم الكمد لمسدحنة .وىد

د معظميددا مؤل ددة مددن أصدددا

ال ددورامني ي ار القا يددة (المميوليددد والبنددروبما والتكسددجوالريا) وأصدددا

سدديات القدددم

والطحالق الحمر ) (Lithothaminumوال تات العضو  .وتمتا حبيبات ى ه السحنة ب ر ىا الجيدد وب نغمارىدا د
وسط أرضية مؤل ة من السبار الحقيق (لوحة  .)8وتتباين أحجام أصدا

ال دورامني ي ار القا يدة د ىد ه السدحنة مدن

مقطا ال آخر .ويقتصر توارد ى ه السحنة ( 2-1متر) م تتابعات الوحدر الس م لمقطا جدالدة والتتابعدات العميدا
ٍ

لمقطدا بدارر .وىد ه السدحنة تقابدل السدحنة القياسدية ) (SMF-18المترسدبة ،طبقداً لموديدل ) ،(Flugel, 2004ضدمن
النطدداقين السددحنيين المتددداخمين :قن دوات الالغددون الضددحل ( )FZ-7والمسددطح المددد ( .)FZ-8وى د تقابددل السددحنة

القياسددية ) (SMF-8المترسددبة ،وو ق داً لموديددل ) ،(Hallock and Glenn,1986ضددمن نطددا المسددطح الم دد

المتضددمن لمبيئددة الالغونيددة أيض داً .وطبق داً لممصدددر األخيددر دين غ د ارر أصدددا

ال ددورامني ي ار القا يددة الكبي درر الحجددم

كالمميوليد والبنروبما تعد ص ة نمو جية لسحنات نطا الالغون.

ب .سحنة الحجر الجيري الحبيبي الطحمبي الحامل لمفورامنيفي ار الثانوية:
تمتد د ددا ى د د د ه السد د ددحنة بمحتواىد د ددا العد د ددال مد د ددن الحبيبد د ددات الييكميد د ددة ) (%60الجيد د دددر ال د د ددر والخش د د دنة نسد د ددبياً

( 3مميمتر) ،والسيما الطحمبية منيدا .والحبيبدات مومداً مغمدورر د وسدط أرضدية سدبارية وسدبارية دقيقدة .وتعدد قطدا

الطحالد ددق الحمد ددر

)Lithophyllum

Lithothaminum,

 (Mesophyllum,المكد ددون الحبيب د د الرئيس د د

( )20 %لمسددحنة ،تمييددا قطددا شددوكيات الجمددد والمسددرجيات بنسددبة ) (%20وال ددورامني ي ار القا يددة (Peneroplis,
) Quinquloculina, Textulariaبنسددبة )( (%10لوحددة  .)9ويقتصددر وجددود ى د ه السددحنة م د التتابعددات

الوسط لمقطا بارر .وى ه السحنة تقابل السحنة القياسدية ( )SMF-5المترسدبة ،وطبقداً لموديدل )،(Flugel, 2004
نطا منحدر أمام الحيد (.)Fore-reef slop
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 .4سحنات الحجر الجيري المترابط ):(Lime Boundstone Facies
تعد ى ه السحنات ،ورغم إقتصار وجودىا م التتابعات الس م وتنح يا
متر
التكوين شيو اً .إ يبمغ سمكيا ( )28اً
مسعود .وى

مقطا بارر واربعة امتار

مكاش

تل مسعود ،من أك ر سحنات

مقطا جدالة ومترين

منكش ات مقطا تل

موماً طبقات كتمية ات أنسجة خشنة .وتعد الطحالق الحمر الكورليناس ) (Corallinaceousالمكون

الرئيا لي ه السحنة ،ضالً ن القميل من البرايو وا وشوكيات الجمد والرخويات والمنخربات القا ية .ويتخ نمو الطحالق
ى ه السحنة ىيئات مختم ة م ل اليي ر العقدية والمت ر ة العمودية ،ضالً ن الرودولي  .وطبقاً لنظام تصني

الحمر

الصخور الحيدية ال
تت ل

وضعو ) .(Eambry and Klovan, 1971 in James, 1983وجد أن ى ه السحنة الرئيسة

من خما سحنات انوية ،وى :

أ .سحنة الحجر الجيري المترابط الطحمبي الحاجزي الثانوية (:)Algal Lime Bound Bafflestone Subfacies
تت د ل

ىد د ه الس ددحنة أساسد داً م ددن ىياك ددل الطحالددق الحم ددر الكورليناسد د المت ر ددة باتجاى ددات متع ددددر ،والمم م ددة

باألجناا ) ،(Archaeolithothamnium, Mesophyllum, Lithothamnium, Lithophyllumحي

تنمو

ى ه اليياكل وتتدرابط أ نداء الترسديق ) (Autochthonousمد ىيئدة حدواج مت ر دة .وتحتجد ضدمن ىد ه اليياكدل
دقددائ الرسددابة وأصدددا

الب اريددو وا والرخويددات وص د ائح شددوكيات الجمددد وال ددورامني ي ار القا يددة كالمميوليددد والبنددروبما

والروتاليد والتكسجوالريا (لوحة  .)9ويقتصر ظيور ى ه السحنة مد التتابعدات السد م لمقطدا بدارر والتتابعدات العميدا

لمقطدا جدالدة .وىد تقابددل السدحنة القياسدية الدقيقدة ) (SMF-7المترسددبة ،وطبقداً لموديدل ) ،(Flugel, 2004د

نطدا الحيدد .وقدد أجمدا كدل مدن ) (Studencki, 1979 ,Bosence and Pedley, 1979, 1982و(الحدا،،

 )3112م ان البيئة المرسبة لم ل ى ه السحنة ى بيئة حيدية ضحمة مضدطربة تنحصدر ا ماقيدا مدا بدين (-31
 )61متر.

ب .سحنة الحجر الجيري المترابط الطحمبي الهيكمي الثانوية (:)Algal Lime Bound Framestone Subfacies
تتشكل ى ه السحنة من ترابط وتداخل ىياكل الطحالق القا ية المكانية النش ر ) .(Autochthonousوتتسم

ىياكميا المت ر ة ب شكاليا الشبكية المؤىمدة لصديد واقتنداص الرواسدق االخدرو مكوندة بالتحاميمدا لدق الحيدود الصدمبة.

وتتضد ددمن ى د د ه السد ددحنة سد ددحنتين ضد ددمنيتين ،تتكد ددون األول د د اساس د داً مد ددن أجند دداا الطحالد ددق الحمد ددر الكوراليناس د د

) (Lithophyllum, Lithoporellaالمتراكمدة مد ىيئدة قشدور كبيدرر مترابطدة بقدور وبددون أيدة حشدوات محجدو ر.

امددا السددحنة ال انيددة انيددا تت د ل

أساس داً مددن ىياكددل الطحالددق الناميددة  ،والسدديما جددنا ) (Mesophyllumالمغم ددة

بالبرايو وا م ىيئدة ت ر دات موديدة وجانبيدة سدميكة (لوحدة  .)21ويقتصدر ظيدور ىد ه السدحنة ( 4-3متدر) مد

التتابعات الس م لمقطا بارر .وى تما ل السحنة القياسية ) (SMF-7المترسبة ،وطبقاً لموديل )،(Flugel, 2004
ضمن نطا لق الحيد ).(Reef core
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ج .سحنة الحجر الجيري المترابط الطافي الطحمبي الثانوية (:)Algal Lime Bound Floatstone Subfacies
ى ه السحنة مدن كسدارر الطحالدق الحمدر الكورليناسد )(Lithothamnium, Mesophyllumالناميدة

تت ل

أص دالً م د ىيئددات قديددة ومت ر ددة ومترققددة .وى د

موم داً سددحنة معددادر التبمددور وتنغمددر كسدداراتيا ( )%20-10د

وسددط أرضددية ميكرايتيددة (لوحددة  .)22وتت دوارد ى د ه السددحنة ( 2-1متددر) د بدايددة تتابعددات المقدداطا المختددارر ،رغددم
كررىد د ددا د د د تتابعد د ددات مقطد د ددا بد د ددارر .وى د د د تض د د داى السد د ددحنة القياسد د ددية ) (SMF-5المترسد د ددبة ،وطبق د د داً لموديد د ددل
ت ا
) ،(Flugel,2004ضمن نطا جوانق الحيد ).(Reef Flanks

د .سحنة الحجر الجيري المترابط الطافي الرودوليثي الثانوية:
Float Rhodolith Lime Boundstone Subfacies:
تت ل حبيبات ى ه السحنة أساساً من قد الرودولي الطحمبية ( )%31وص ائح شوكيات الجمدد وبعدض
الرخويات الكبيرر الحجم وال ورامني ي ار القا ية كالمميوليد والبنروبما ،والقميل من حطام الطحالق الحمر

أصدا

) .(Mesophyllum, Lithophyllumوتمتدا بعددم تجدانا أرضديتيا الم ؤل دة مدن المك اريدت والسدبار الددقي ،

واظيارىددا لمعددالم المكرتددة وا د ادر التبمددور والسددمكتة .ويقتصددر وجددود ى د ه السددحنة م د طبقددة ( 3-2متددر) د

تتابعات مقطع بارر وجدالة .وتتباين ىيئة قد الرودوليدت الطحمب يدة المكوندة ليد ه السدحنة مدن مقطدا

منتص

ال اخر .ي
، )12

م ىيئة قد قرصية مترققة مماسياً حدول مجمو دة النويدات المرك يدة د مقطدا جدالدة (لوحدة

حين تكون م ىيئة قدد قرصدية خاليدة مدن النويدات د تتابعدات مقطدا بدارر (لوحدة  .)13وطبقداً ل د

) (Bosellini and Ginsburg, 1971دين انعددام النويدات د م دل ىد ه العقدد الطحمبيدة ي عد و إلد ت سدخيا
ب عل األحياء الحا رر .و ميو ،يتضح أن تباين ىيئة الرودوليد

مدا بدين ىد ين المقطعدين ال يعند اختال دا بيئيدا.

وى ه السحنة تقابل السحنة القياسية ) (SMF-5المترسبة ،وطبقا لموديل )،(Flugel, 2004

نطا جوانق

الحيد.
ه .سحنة الحجر الجيري المترابط الستروماتواليتي المترققة الثانوية:
Laminated Stromatolite Lime Boundstone Subfacies:
ى ه السحنة ىيئة ترققات مستوية متعاقبة مدا رقدائ الرواسدق األخدرو
تتخ الطحالق الخضراء-ال رقاء
وبمس د د د د د د ددامات لو ي د د د د د د ددة ) ،(Fenestralا تحتج د د د د د د د د ب د د د د د د ددين ترققاتي د د د د د د ددا بعضد د د د د د د داً م د د د د د د ددن ال د د د د د د دددمال الطحمبي د د د د د د ددة

) (Algal Peloidsوالقميل مدن المميوليدد واالوسدتراكودا وال تاتيدات الحياتيدة (لوحدة  .)25ويبددو ان ىد ه السدمات
تما ددل ،والد حد ٍدد كبيددر ،سددمات ترسددبات السددبخة المعرو ددة .وىد ه السددحنة تختدتم تتابعدات التكددوين د مقطددا بددارر،

حي

تظير الستروماتواليت حقمياً بييئة قبق كم رية الشكل والحجم و ات مسامات غرية صدغيرر ومسدمنتة .بينمدا

بشحة محتواىا
يكون ظيورىا
مقطا جدالة ضمن تتابعاتو الوسط  ،ضال ن اختتامو ايضا بيا ،حي تتسم ّ
مددن المتحج درات األخددرو وبمسدداماتيا المو يددة الواسددعة .أمددا د مقطددا تددل مسددعود ينيددا تظيددر م د ىيئددة طبقتددين

السحنات الرسوبية والموديل الرسوب لمنكش ات تكوين جريب ...........

متدلمتتين

73

التتابعات الوسدط لمتكدوين .وىد ه السدحنة تما دل السدحنة القياسدية الدقيقدة ) (SMF-19المترسدبة ،

وطبقاً لموديل ) ،(Flugel, 2004ضمن نطا المسطح المد .
و .سحنة الحجر الجيري المترابط الستروماتواليتي االونكوليثي الثانوية:
Oncolithic Stromatolitic Lime Boundstone Subfacies:
تتخد أنسددجة السددتروماتواليت د ىد ه السددحنة أشددكاالً قديددة كرويددة ) (Oncolithكبيدرر الحجددم مؤل ددة مددن الرق دائ
الطحمبية الخضراء-ال رقاء المحورر المعالم (لوحة  .)26ويقتصر وجود ىد ه السدحنة مد التتابعدات العميدا مدن مقطدا تدل
مسدعود ،مكوندةً تعاقبدات كتميدة صدمبة جدداً يبمدغ سدمكيا اك در مدن ) (18متدر .وتبعداً رراء (Flugel, 2004; Riding,

) 1979ددين انعدددام الدددمال الطحمبيددة والمسددامات المو يددة والمتحجدرات األخددرو د م ددل ىد ه السددحنة ،ضدالً ددن تسددجيل

( )Abdullah et al., 1994لطحالدق الميداه الع بدة د ىد ا الموقدا قدد يشدير جميعداً الد ترسديبيا د بيئدة غيدر بحريدة.
و ميددو ،يبدددو أن ى د ه السددحنة ،والت د تعمددو سددحنة السددتروماتواليت المو ي دة المديددة ،قددد ترسددبت د بيئددة البحي درات الع بددة

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

 .5سحنة الحجر الجيري المعاد التبمور (:)Recrystaline Limestone Facies
يبددو أن شددر تعدرض ىد ه السدحنة إلد

مميدة إ دادر التبمدور قدد أدت إلد التددمير التدام لمعدالم جميدا الحبيبدات

والتراكيق الرسوبية والنسيجية الموجدودر ييدا .وتتددر ،بمدورات أنسدجة األرضدية المسدامية د ىد ه السدحنة مدن السدبار
الدددقي إلد السددبار الكددا ق الخشددن نسددبياً (لوحددة  .)27وتوجددد ىد ه السددحنة د تتابعددات أ ددال مقطع د جدالددة وتددل

مسددعود ،و د أواسددط مقطددا بددارر .وىد تقابددل السددحنة القياسددية ) (SMF-23المترسددبة ،وطبقداً لموديددل (Flugel,
)،2004

نطا المنصة المقيدر.

 .6سحنة البريشيا الداخمية (:)Intraformational Breccia Facies
تت ل

ى ه السحنة من كسارات كاربوناتية مختم ة األشكال واألحجام .وى قطا ات وايا وحا ات حادر

وممتحمددة ببعضدديا بالسددمنت السددبار المتدددلمت .وتعددد ى د ه السددحنة مددن السددحنات النددادرر د تتابعددات التكددوين

( 2-1.6مت ددر) ،حيد د

يقتص ددر وجودىدددا مد د التتابع ددات العمي ددا ل مقط ددا ت ددل مس ددعود ،اص ددمةً م ددابين سدددحنات

المسددطحات المديددة د األسد ل وسددحنات البحيد رات الع بددة د األ مد  .وىد ه السددحنة تما ددل سددحنات الترسددبات

المتخم ددة ) (Lag depositsد بيئددة القن دوات المديددة ) ،(Tidal channalsو لددك مددن حيد

إشددتقا معظددم

حبيباتيا من ترسبات المسطحا ت المدية الت تس ميا .وتما ل ى ه السحنة تماماً السحنة القياسد )(SMF-24

المترسد د د د د د ددبة ،وطبقد د د د د د د داً لمودي د د د د د د ددل ( 2004
).(Tidal Flats

 ،)Flugel,ض د د د د د د ددمن نط د د د د د د ددا المس د د د د د د ددطحات المدي د د د د د د ددة
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تأثير التكتونية عمى الحوض الرسوبي
تشير القرائن الم شخصة إل أن مميات ترسيق تتابعات تكوين جريب قد حصمت

بيئة بحرية ضحمة

ضددمن قاريددة ) .(Epicontinental Seasإ أن منطقددة الد ارسددة ،وتبع داً لد د) ،(Numan, 1997تقددا تكتوني داً
ض د د د ددمن نط د د د ددا األحد د د د دواض المعمق د د د ددة )Basin

 (Suspendedالواقع د د د ددة ب د د د دددورىا ض د د د ددمن م د د د ددا ب د د د ددات
 .(Quasiplatformوو قد د داً ل د د د

يع د ددر حاليد د داً بنط د ددا أق د دددام ال د ددتالل لش د ددبو س د د طيح ال ورالن د ددد )Foreland
(  )Numan and Al-Azzawi,1993; Numan,1997ددان نشددوء م ددل ىد ه األحدواض ال نصد

الخاسد ة

(  )Half Grabenد م دل ىد ه المنداط يعدود الد تصددع الحا دة الخاممدة لمطبد العربد بسمسدمة مدن ال والد

الميسددتيرية ) (Listric Faultsغيددر المسددتقرر .و ميددو ،قددد انعكسددت ت د يرات ت دوال حركت د ر ددا وتجمددا ى د ه

البموكات الصغيرر نسبياً خالل العمميات الترسيبية م طبيعة ال سحنات الدقيقدة المؤل دة لمتكدوين .مد الً ي الحدظ
د مقطددا بددارر سدديادر السددحنات الحيديددة د تتابعاتدو السد م والسددحنات الالغونيددة المتبو ددة بسددحنات المسددطح

المددد

د تتابعاتدو العميددا ،د حددين تيدديمن ال ترسددبات الالغونيددة مد

مددوم تتابعددات مقطددا جدالددة ،ولددم تتدوارد

الس ددحنات الحيديد دة والمدي ددة ي ددو ،اال ض ددمن تتابعات د دو العمي د دا (الش ددكل  . )3وال يمك ددن ت س ددير م ددل ىد د ه التغيد درات

السحنية والتباينات السمكية لي ين المقطعين القريبين إال با تراض اإلرت داع النسدب لقيعدان الحد وض د منطقدة
بارر مقارنة بقيعان منطقة جدالة.

طبقاً لد ) (Maala, 1979ان طية سنجار متج ئدة ،و بدر دالقين متدوا يين مدوديين مد محدور الطيدة

الممتد باتجاه (شر -غرق) م

ال ة بموكات انوية ،وى ابتداءاً من الشر  :كوالت وسنجار وجريب  .وكان

(الع د د د د د د د د د او  )1982،قد د د د د د د د ددد و ّ د د د د د د د د د م ارحد د د د د د د د ددل ر د د د د د د د د ددا وتجمد د د د د د د د ددا بموكد د د د د د د د ددات طيد د د د د د د د ددة سد د د د د د د د ددنجار خد د د د د د د د ددالل

أن آخر تمك المراحل ،والت تم مت بارت اع بموك سنجار مقارنة ببموك
(الباليوسين  -المايوسين األوسط) ،وأكد ّ
جريب  ،قد حد ت قق توضا ترسبات تكوين سريكاكن  .كما أشار ى ا الباح ال أ ن بموك سنجار ال انو ،
المتشكل ب عل ال الق ين العمدوديين المندوه نيمدا آن داً ،قدد تصددع بددوره ب عدل دال طدول ليسدتير مدوا ٍ لمحدور

الط ية .وقد كان من أبر نتائا ى ه التصد ات ى تج ئة بموك سنجار إل مجم و ة من البموكات ال انويدة أو
ما يعر باألحواض المعمقة.

إن ظدداىرر تدددن سددمك تكددوين جريب د وضددحالة سددحناتو د مقطددا بددارر مقارنددة بمقطددا جدالددة ،وبددالرغم مددن

تقاربيما الجغ ار  ،يمكن أن ت سر ب رضيتين .تتمخص األولد بي تمداد كدرر تكتونيدة نطدا ال ورالندد التد طرحيدا

( ) Numan, 1997و لك لوقوع موم منطقة الدراسة ضمن نطا األحواض المعمقدة ووقدوع مقطعد بدارر وجدالدة
م طر

إحدو تمدك األحدواض النصد

خاسد ة ،أ

ال رض د د د د د ددية ال اني د د د د د ددة ينيد د د د د د د ا تس د د د د د ددتند مد د د د د د د

مد طر د الحدوض الضدحل والعميد  ،مد التدوال  .أمدا

كد د د د د د درر تد د د د د د د ر بم د د د د د ددوك س د د د د د ددنجار بحرك د د د د د ددة ال والد د د د د د د الطولي د د د د د ددة

( ; Maala, 1979العد او  ، )2:93 ،ممددا أدو الد 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

(الع او  ) 2:93 ،حول تباين سماكات التكوينات م طر

طية سنجار.
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المقاطا المختارر.

يبدددو ان ت د يرات الحركددات العموديددة البانيددة لمجبددال قددد انعكسددت أيضددا م د ترسددبات تكددوين جريب د

د

طية شيخ إبراىيم .قد كر ( نوش )2:9: ،أن االرت اع المميد لتتابعدات تكدوين
مقطا تل مسعود الواقا ضمن ّ
الطية القريق من غاطسيا الشرق قد يعد و إلد وجدود دالقين د المنطقدة .ويت د ىد ا الد أر مدا
جريب
لق ّ

أستنتاجات (الع او  )2003 ،الخاصة بحدو م ل ى ا التصدع الميستير

منطقدة طيدة شديخ ابدراىيم .ويبددو

أن االرت اع واإلنخ اض المتواصل لعموم حوض منطقة الدراسة المتشكل ب عل تمك ال وال وما كانت تنجم نيدا
تبدداين العم د المسددتمر لقيعددان الحددوض ،وال سدديما خددالل ترسدديق تتابعددات تكددوين جريب د  ،قددد أدت ال د ترسدديق

الجيريات الساحمية الضحمة

منطقة الدراسة ،بل وربما جيريات البحيرات الع بة.
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الموديل الرسوبي
ت سيسد داً مد د م ددا س ددب  ،د د ن التغ ددايرات الس ددحنية العمودي ددة والجانبي ددة تش ددير إلد د اس ددتيالل ترس ددبات تك ددوين جريبد د

بسددحنات جبيددة الحيددد د

أن ىد ا النطددا تطددور تدددريجيا الد نطددا البيئددة الالغونيددة
مددوم منكشد ات منطقددة الد ارسددة .إال ّ

د منطقددة تددل مسددعود وال د نطددا البيئددة الحيديددة د منطقددة بددارر ،وال د نطددا يجمددا ت دداخل ىدداتين البيئتددين ،والسدديما

الالغونيددة د منطقددة جدالددة (الشددكل  .)4وأ قددق ى د ا التبدداين البيئ د
بييمنة نطا الحا دة اليائجدة مد

د ى د ه األج د اء مددن الحددوض توحيددد بيئ د تم مددت

مدوم منطقدة الد ارسدة ،أ قبتيدا تددريجياً بيئدة نطدا الالغدون لت درض ىد االخدرو والد

نياية ترسيق التكوين ىيمنتيا شبو الكاممة لعموم المنطقة .ورغم ىد ه الييمندة الالغونيدة دين التحميدل السدحن يشدير ،وبدين

الحين وارخر ،ال تحقد أنطقدة بيئيدة غيدر الغونيدة د بعدض أنحداء الحدوض .مد الً ،وكنتيجدة ألنحسدار حدوض تكدوين
جريب المستمر ،قد تحققت بيئة نطا المسطحات المدية المرسبة لمستروماتواليت

منطقة شديخ ابدراىيم (تدل مسدعود)،

بددل وكانددت ت د يرات ى د ه البيئددة تمتددد احيان داً إل د منطقددة جدالددة لتتالسددن مددا السددحنات الالغونيددة السددائدر ييددا .كمددا يشددير

التحميددل السددحن ال د أن منطقددة جدالددة قددد شدديدت نم دواً لبيئ دات حيديددة بقعيددة ضددمن البيئددة الالغونيددة المييمنددة ،لكنيددا ،أ

البقددا الحيديددة كانددت تتالش د تدددريجياً مددا مددرور ال د من لتعيددد البيئددة الالغونيددة ددرض سدديطرتيا م د

مددوم المنطقددة م درر

قد أ ادت ىيمنتيا م المنطقة مرر أخرو .وب لك ،استمرت مميدات ترسديق السدحنات الالغونيدة د

مدوم المنطقدة إلد

قد ح ّول البيئة الالغونية المييمنة إلد بيئدة المنصدة المقيددر ،رغدم ان البيئدة الالغونيدة
أخرو .اال أن تضحالً بحرياً تدريجيا ً
أن الحددت ومددا نيايددة مددن ترسدديق التكددوين معددالم انحسددار بحددر د

مددوم الحددوض ليخم د

وراءه تدددريجياً بيئددة نطددا

المسددطحات المديددة المرسددبة لسددحنة السددتروماتواليت .وىد السددحنة التد أختتمددت بيددا تتابعدات التكددوين د مقدداطا منطقددة

سنجار .أما منطقة الشيخ ابراىيم ،ينيا شيدت وب عل تجما مياه األنيدار المنحددرر مدن أطد ار الحدوض الد مركد ه تشدكل
بيئة بحيرية

التكوين

بة رسبت سحنة طحالق المياه الع بة و سدحنة السدتروماتواليت دو المديدة ،والتد بيدا أختتمدت تتابعدات

ى ه المنطقة (الشكل .)3

الشكل  :4الموديل الرسوب لحوض تكوين جريب

منطقة الدراسة.
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االستنتاجات
و ق داً لنو ي دة السددحنات المشخصددة وطبيعددة مض داىاتيا مددا السددحنات القياسددية الدقيقددة والسددحنات المما مددة ليددا

اء لموضددا التكتددون المت د امن لمترسدديق ،قددد أظيددر التحميددل السددحن أن سددحنات تكددوين جريب د قددد
المي داً ،واسددتقر ً
توضددعت د منطقددة الد ارسددة بددر خمددا م ارحددل ترسدديبية .وتجسددد كددل مرحمددة سددحنات نطددا بيئ د محدددد .وى د ه

بدء من األس ل ى :
االنطقة ،و ً
 .2نطددا جبيددة الحيددد ( :)Reef frontيتم ددل بسددحنات الحجددر الجيددر الطددا
الحامل لم روامني يرا ،والجير المرصوص الطحمب .

 .3نطا الحيد ( :)Reefيتم ل بسحنة الحجر الجير المترابط الطحمب  ،وبمختم
 .4نطددا خمد

والجيددر الحبيب د الطحمب د
سحناتو الدقيقة.

الحيددد ( )Back Reefالالغونيددة :وىددو النطددا االك ددر تدوارداً د التكددوين .ويتم ددل بسددحنات

الحجر الجير الواك ال تات العضو الحامل لشدوكيات الجمدد ،والجيدر المرصدوص الحامدل لم دوراميني ي ار

المتدممقددة ،والحجددر الجيددر المرصددوص الحامددل لممحائيددات ،والحجددر الجيددر الحبيب د الحامددل لم ددورامني ي ار

القا ية.

 .5نطددا المسددطحات المديددة ( :)Tidal Flatsيت دوارد ى د ا النطددا

د التكددوين م درتين متتدداليتين مشددي ار ال د

حصددول انسددحابين بح دريين ددانويين ددن منطقددة الد ارسددة ب تجدداه الغددرق .ويتم ددل بسددحنات الحجددر الجيددر

الستروماتواليت المترققة المو ية والحجر الجير ال تات الصخر الداخم و الجير المتبمور.

 .6نطا البحيرات ( )Lacustrineالع بة :ويتم ل بسحنة الحجر الجير الستروماتواليت االنكولي .
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