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  الملخص

فـي منطقـة المحلبیـة والتـي تبعــد في الجـزء العلـوي مـن تكـوین فتحـة)م٨-٤(توجد قشرة الجبسوم بسمك      

تــم . الـــتطبقتـــتألف هـــذه القشــرة مــن عــدة انطقـــة تفـــتقد الــى    ظــاهرة.غــرب مدینــة الموصــل)كــم٤٠(حــوالي 

ـــــــــمه ـــــــــ ــــــــاداً اتقسیــ ـــــــــ ــــــــــى اعتمــ ــــــــــجةعلـــــــــ ــــــــــا األنســـــــــ ــــــــف بهـــــــــ ـــــــــ ــــــــــــي تتصــ ـــــــب التـــــــ ـــــــــ ــــــــــوالتراكیـــ ــــــــــة الـــــــــ ـــــــــ   ـى ثالثـ

ــــــــى قــــــــــــاشتـــــــــــانــــــــــــواع،  ــــــــع قــــــــــــت ســـــــــــطحیة متعاقبـــــــــــشرة تحــــــــــــملت علـــ   شرةـوقـــــــــــ،الهشـــــــــــةوم ـشرة الجبســــــــــــة مـــ

الممیـزة لهـذا واألحجـاماألشـكالالسـطح بهیئـة مضـلعات مختلفـة ىتظهـر علـدة التيلـة الصـالجبسوم السطحی

                . النطاق

تــرات الجفــاف تكونــت هــذه االنطقــة نتیجــة العملیــات التحویریــة المختلفــة بفعــل المیــاه الجوفیــة وتعاقــب ف       

والتــي ترافقــت مــع نشــوء قشــرة )Calcrete(هــذه العملیــات الــى نشــوء بقایــا القشــرة الكلســیة أدتكمــا والرطوبــة

والـذي ینشـأ بفعـل العوامـل الفیزیوكیمیائیـة )Alpha fabric(نسـیج الفـا بوجـود تتمیز القشـرة الكلسـیة .الجبسوم

والتـي مـن )Pseudomorphic calcite after gypsum(الجبسومشكلتأخذالتي بلورات الكالسایتبوجود و 

خـــالل اإلزاحـــةأو اإلحـــاللنتیجـــة أمـــافـــي المراحـــل التحویریـــة المبكـــرة ) القشـــرة الكلســـیة ( نشـــوئها المحتمـــل 

  .)Pedogenesis(عملیات تكوین التربة 

خور االسـاس صـلواإلذابـةالقشـرة علـى األرجـح قـد نشـأ مـن التعریـة هلهـذاتمصدر الجبسـوم والكاربونـ        

بــاألمالحأن معظــم بلــورات الجبســوم قــد نشــأت فــي نفــس المكــان بفعــل المیــاه الجوفیــة المشــبعة و لتكــوین فتحــة، 

  . الرواسب المضیفة)Displasive growth(بإزاحةونموها 

ـــــــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــــــــــــ
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ABSTRACT  
         Gypcrete with a thickness between (4 - 8) meters occur at the upper part of Fat`ha 
Formation at Mahalabia area, northwest of Iraq. The gypcrete consists of several zones 
which are lacking stratification. It has been divided on the basis of textures and 
characteristic structures into three types. These are from bottom to top: subsurface crust, 
followed by friable gypcrete and the hard surface gypcrete. This last crust is exposed at 
the surface and consists of gypsum polygons of different shapes and sizes and are 
characteristic of this zone. The three zones were formed by different diagenetic processes 
caused by groundwaters and the alternation of dry and wet periods. Calcrete as well as 
gypcrete also formed due to these processes. The calcrete exhibits alpha fabrics which 
often reveal the influence of physico-chemical processes and calcite pseudomorph after 
gypsum. All these features indicate that the calcrete is associated with gypsum crust, 
probably during the early stages of diagenesis through pedogenesis. The source of 
gypsum and carbonates of these crusts were most likely the bed rocks of Fat`ha 
Formation. The majority of gypsum crystals were formed insitu, mainly from 
groundwaters by displasive growth within the host sediment. 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــ

  المقدمة 

نة الموصـل، شـمال غـرب العـراق ـالـى الغـرب مـن مدیـ)كم ٤٠(تقع منطقة المحلبیة على بعد حوالي         

لجــزء ات والمــواد الطینیــة فــينــاتتكــون قشــرة الجبســوم بشــكل رئیســي مــن الجبســوم  والكاربو . )A-١كل الشــ( 

.M(األوسـطالمایوسـین ) Fat`haaFormation(العلـوي مــن تكـوین فتحـة  Miocene( والـذي یتـألف مـن ،

ـــبسوم فضــالالمــارل تعاقبــات منتظمــة وغیــر منتظمــة لصــخور  عــــن الصــخور والصــخور الجیریــة وصــخور الجـ

  ).٢٠٠٠، وآخرونأغوان(اتیة   الفـت

ــ         ا ـتوجــد قشــرة الجبســوم فــي منــاطق عــدة مــن العــالم الســیما فــي منــاطق الخلــیج العربــي وجنــوب استرالی

لة والبیئـات سبخة والبحیـرات الشـاطئیة الضـحالبیئاتفي بیئات متعددة مثلوئهاوشمال افریقیا، فضال عن نش

Recent(شبه الحدیثة –، وهي تمثل في الدراسة الحالیة الرواسب الحدیثة البحیرات المالحةالقاریة وحافات -

Subrecent  (الموجـودة فـوق صـخور تكـوین فتحـة)Tamar Agha, 1985(  . تـم اختیـار )نموذجـا ) ٢٥

ســیجیة لهــا وذلــك صــخاریا لعمــل الشــرائح الرقیقــة لغــرض التعــرف علــى المكونــات البتروغرافیــة والمواصــفات الن

  . باستخدام المجهر المستقطب
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ة الــى ـقط لــذا تهــدف الدراســة الحالیـــلقشــرة الجبســوم فــالجــزء الســطحيتركــزت الدراســات الســابقة علــى       

  . هاوئالى نشأدتتشخیص انطقة قشرة الجبسوم من حیث الصفات النسیجیة والصخاریة والظروف التي 

  

                

  

  

  

Stratigraphic        لمقطع قشرة الجبسوم           الطباقيالوصف  description of gypcrete                            

A  

مقطع مركب النواع مختلفة من قشرة الجبسوم في : Bخارطة موقعیة لمنطقة الدراسة، :   A:١الشكل 

  .منطقة الدراسة

B  
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  قدي المــــــتطبمـــــن الجبســـــوم العقـــــB )–١الشـــــكل (یتـــــالف المقطـــــع الصـــــخري قیـــــد الـــــدرس  

)Nodular bedded gypsum( وبسـمك یتـراوح مـابین)رقیقـة ، ثـم یعقبهـا طبقـة )١صـورة ال) ( م ٣-٢

Ammonia(دمالغنــــي بمســــتحاثات بطنیـــــة القـــــارليمـــــن الحـــــجر الجیــــري المــــ accuta (دمـة القـــــورأسیــــ

، شـوكیــات الجلــدن ـأ مــقطعـو )Quinquiloculina sp., Texturalia sp.(ةـالقاعیدا والفورامنـیفرا ستراكو و واال

 ,AL-Abawi((Brackish water)اهــیــة الملطـختـــمضــحلةةـئة بحریـــیـــي بـا فـــبهــیـى ترسـدل علـــي تـــوالتــ

1973(.  

تمتــاز بوجــود )م ٣-١(ســمكها مــابین تدریجیــة طبقــات مــن المــارل یتــراوحیلــي هــذه الطبقــة بصــورة           

  ويـالجبســــــوم الثانــــــتحتــــــوي اغلبهــــــا علــــــى بلــــــورات مــــــنالنحــــــلـبه خالیــــــا انــــــواع مختلفــــــة مــــــن التشــــــققات تشــــــ

ـــــى )االلیـــــافي (  ـــــي تمتـــــد الـــــى االســـــفل لمســـــافة قـــــد تصـــــل ال   وتكـــــون باشـــــكال وانمـــــاط مختلفـــــة ) م ٢(، والت

  ).٢الصورة ( 
      

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                              

تراكیــب مــن ارل وتتكــونـالمــي المقـــطع قیــد الــدرس فـــوق سطـــح طبقـــاتسوم فـــة  قشــرة الجبـــانطقــتظهــر        

,Watson(اثلةـدراســات ممــاعتمــادًا علــىقسیمهاـة والتــي تــم تـــوانســجة مختلفــ وصــف یلــي ، وفیمــا)1985

                                                                                .                                                         تفصیلي لهذه االنطقة

١  

Subsurface gypsumقشرة الجبسوم تحت السطحیة.١ crust                                                   

– Massive(قـطة  التطبــبسیـ-ةـمــدیـكون عـطع، تــالمقـیكـون مــوقع هــذه القــشرة متـبایــنأ خــالل     

crudly bedded( ،ین ـمابــــســــمكهاراوحـویتــــ)التـشقـــــقات تحتــــوي علــــى،)٣الصــــورة( )م٢.٥-٠.٣

ــــــــــ ـــــــــ ـــــــــ ـــــــــــوعـــــــ ـــــــــ ـــــــــ ـــــــــــن الجبـروق مـــــــ ـــــــــ ـــــــــ ـــــــــــوي ومـســـــــ ـــــــــ ـــــــــ ـــــــ ـــــــــــوبالثـان ـــــــــ ـــــــــ ـــــــــــــــابینطرـقـــــــ ـــــــــ ـــــــــ ـــــــــراوح مــ ـــــــــ ـــــــــ   یتــــــــ

بــداخلها التــي یتـــرسبققاتـذه التشـــهــتنشــأ، وقــدوتمـــتد الــى اســفل الطبقــات التــي تحتهــا) ســم ٢–٠.٥(

نتیجة الجفاف عند تعرض هذه القشرة الى السطح مما یؤدي الى تشویــه الطبقـات اً الجبـسوم االلیافي الحق

    التشققات في طبقات المارل :٢صورة الالجبسوم العقدي لمتطبق:١صورة ال

شبه خالیا النحلبشكل ی         
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٥٠مــن البـلورات اقــلحجم ( تـتألف هذه القشرة مـن تجـمعات بـلوریة من الجبـسوم االلباسـتري . الحاملة لها

  ).  ٤صورةال( ) lozenge shape(وبلورات عدسیة الشكل) میكرون 

                  

  
  

                                                                                                  

واغلبهــا ،الجبســومتاخــذ شــكل باشــكال عدســیة )المكرایــت(یتاتواجــد كثیــف لبلــورات الكالســفضــال عــن 

  والــــــبعض األخــــــر یكــــــون جزئیــــــًا علــــــى طــــــول خطــــــوط االنفصــــــام ) ٥الصــــــورة (ل كامــــــلیكــــــون بشــــــكل احــــــال

  .  )٤الصورة ( 

) ٣الصـورة ( ـون ضاء اللــیة بــــیاتبات كاربونـیى حبـلـوي عـرة فـي جزئهـا العلــوي صخور هـذه القـشــحتت

وذات ) ملـــم٣.٥-١(ن ـتراوح حجمهـــا مابیــــ، یـــ)Glaebules(ةـد كاربوناتیــــقشكل عــــر بــــظهر تحـــت المجهــــتـــ

د، وبلـورات ـبات الكـوارتز بحجـم الغـرین واكاسـید الحدیـیــغیـر منتظمـة تحتـوي بـداخلها علـى حب–اشكال دائریـة 

( ةـیت والمواد الطینــغیر منتظمة من المكرایـة او ئة عقدیـة بهیـع داكنـبقـة و لفـالكالسایت الموزائیكیة باحجام مخت

  ةـشرة الكلسیــــــا القـــــایــــــقـر بـذه الظواهــــــل هــــــوتمثـــــ) ٧الصـــــورة (ةـیـــــالكســـــور المجهر ، فضـــــال عـــــن)٦الصـــــورة 

1982)Arakel, ;Esteban and Klappa, 1983;Retallack, 1997Flugel, 2004;(.                                                                                                                     

.قشرة الجبسوم تحت السطحیة:٣صورة ال
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      ت                                                                         

           
  

  

  

         

            
  

  

                            

mm ٠. ٢٤  

                            

mm ٠. ٢٤  

                            

mm ٠. ٢٤  
mm٠. ٢٤  

                            

mm ٠. ٢٤  

0 .37 mm  

0.5 mm

A B

A B

B

ري وعملیـة یوضـحان بلـورة الجبسـوم العدسـي فـي ارضـیة مـن الجبسـوم االلباسـت BوالمخطـطA::٤صورة ال

محـــل الجبســـوم علـــى طـــول خطـــوط االنفصـــام وفـــي منـــاطق ) المكرایـــت(الكالســـایت إحـــالل

  .).A ) .X.Nوالذي یظهر بلون بني غامق في الصورة الضعف في البلورة

  یوضـــــحان الكالســــایت الثـــــانوي النــــاتج عــــن عملیـــــة احــــالل الكالســـــایت Bوالمخطــــط : A:٥صــــورة ال

محــل الجبســوم بصــورة كاملــة، حیــث یظهــر بشــكل بلــورات عدســیة وبلــون ) المكرایــت ( 

  )..A) .P.P.Lبني غامق في الصورة 

A:٦صورة ال ل تحوي بداخلها حبیبات ناعمة یوضحان عقد كاربوناتیة غیر منتظمة الشكBوالمخطط :

  )..P.P.L. (من الكوارتز موزعة بصورة عشوائیة، فضال عن بلورات الجبسوم العدسیة

  

A
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ــــى نســــیج الفــــا وبیتــــا  Alpha(تقســــم ظــــواهر القشــــرة الكلســــیة ال and Beta Fabrics(حســــب  

)Wright, 1990(.وكیمائیـة المتمثلـة زینتیجـة الفعالیـات الفینسـیج الفـا والتـي تتكـون السـابقة تمثـل التراكیـب إذ

في الظروف المناخیة الجافة ذات الفعالیات البایولوجیة القلیلـة أبعملیات اإلحالل واإلزاحة والتشققات التي تنش

بقـع فتكـون غیـر واضـحة المعـالم وتظهـر بشـكل ) نسـیج بیتـا ( الظواهر التي تمثل الفعالیـات البایولوجیـة أما. 

  ).٨صورة ال( جذور النباتات آثاریحتمل ان تمثل داكنة اللون 

  

             

  

    

Friableالهشــةقشـرة الجبسـوم -٢ or powdery gypsum crust                                              

Friable(تتكون هذه القشرة بشكل رئیسي من الجبسوم الهش  gypsum( األبـیض الحلیبـي، ، تمتاز بلونهـا

الســطحیة وتمتــاز بمحتــوى عــالي مــن السـطحیة وتحــتتقــع بــین القشــرة. )م٢–١(ویتـراوح ســمكها بــین 

الجبسـوم قیاسـًا الـى بقیـة االنــواع، تتـألف بشـكل رئیسـي مـن الجبســوم االلباسـتري فضـًال عـن بلـورات ناعمــة 

  .العدسيوم من الجبس

mm٤٢ . mm٤٢ . mm٤٢ .

     0.25mm  

A B  

A  B  

یوضحان الكسور المجهریة وبلورات ناعمة من الجبسوم العدسي، فضال عـن Bوالمخطط : A: ٧صورة ال

  )..X.N. (بقع من المكرایت والمواد الطینیة

یظهـــران بقایـــا المـــواد العضـــویة والتـــي مـــن المحتمـــل ان تمثـــل اثـــار جـــذور Bوالمخطـــط : A:٨صـــورة ال

  .).P.P.L. (اتاتالنب

Pore

Micro fractures
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Trace of root
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المتعاقبة لبلورات الجبسوم اإلذابةعلى األرجح ناتج عن عملیات ن مصدر الجبسوم  لهذه الطبقة هوا       

,Watson(العدسیة بفعل میاه االمطـار وعملیـات التبلـور السـریع والتـي تـؤدي الـى نشـوء الجبسـوم االلباسـتري 

  .)9صورة ال(اإلذابةآثارتظهر بعض الحافات الخارجیة لبعض البلورات وعلیها إذ،)1985

  

           
    

  

  

  Surface gypsum crust                                 قشرة الجبسوم السطحیة         -٣

دة ـصلـونـوتكـ) م 0.05-0.03(نـطع، یتـراوح سـمكها مابیــتقع هذه القشرة في الجـزء العلـوي مـن المقـ      

ــــــــــ ـــــــــ ـــــــــــظهروتــــــــ ـــــــــ ـــــــى الســــــــ ـــــــــ ـــــــــ ـــــــــــطح بـعلــ ـــــــــ ـــــــــــشكــــــــ ـــــــــ ــــــــــه)Polygons(اتـل مضلعــــــــ ـــــــــ ـــــــــــــیة االوجــــــــ ـــــــــ   خماســـــ

)Orthogonal type(ــــــــــ ــــــــــاألحجــــــــــــامة ـمختلفــ ــــــــــ). 10صــــــــــــورة ال(الكواألشــ ـــــــــراوح قطرهــــــــــــا مابــ   ینـیتـــ

)1.2 – ,Tucker(وتعد هذه المضلعات من الظواهر الممیزة لهذة القشرة )م0.30 1978(.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                      

0.12 mm  

A
B  

التي تظهر على حافـات بلـورات الجبسـوم العدسـیة اإلذابةعملیة ثارآیوضحان Bوالمخطط :A:٩صورة ال

  )..X.N. (وین الجبسوم االلباستیريوالتي باستمرارها تؤدي الى تك

.المضلعات التي تظهرعلى السطح في الجزء العلوي من قشرة الجبسوم السطحیة:١٠صورة ال

Dissolution 
features

Alabastrine
gypsum
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سطحاتـئات مــیقة فـي بــزة والموثــممیـمات الـالسـمـن ظاهرة المضلعات والتشققات المصاحبة لهاتعد 

وقـد تتكــون مــن كاربونـات الكالســیوم او المتبخــرات ،اطق ذات المنــاخ الجــاف وشـبة الجــافالمـد المختلفــة للمنـ

)Kendall and Warren, 1987(.

الجانبیـــةاإلزاحـــةالمضـــلعات قیـــد الـــدرس علـــى تكونهـــا نتیجـــة هلهـــذاألعمـــدةالجبســـوم بـــین وجـــودیـــدل          

,Watson(للرواسب المضیفة خالل عملیات تبلور الجبسوم  1985(.  

بلـورات ناعمـة مـن الجبسـوم وجـودمن بلـورات الجبسـوم االلباسـتري مـع يهذ القشرة بشكل رئیستتألف      

بعـض وجـودوالمكرایـت، فضـال عـن ) Clay rich zone(باألطیانمن تجمعات غنیة أرضیةالعدسي ضمن 

  ). ١١الصورة(یة ـبوناتالعقد الكار 

       

           
  

  

         

ري عن طریق االذابة لبلورات الجبسوم العدسیة خالل تغلغل ییحتمل نشوء بلورات الجبسوم االلباست

,Watson(في الشقوق الموجودة بین المضلعات (Meteoric waters)ـیاه الجویةالمـ 1985.(  

  

Origin and diagenetic alteration of       والتغیرات التحویریة لقشرة الجبسوماألصل gypcrete             

عــن ناحیــة )م ٥٠٠(الجبســوم بوضــوح فــي مقطــع عــین المــاء والــذي یبعــد حــوالي یظهــر مقطــع قشــرة 

فضال عـن سـفوح منطقـة جبـل شـیخ . ةالمحلبیة، بینما ال یظهر بشكل كامل في المقاطع االخرى لنفس المنطق

، والسـبب فـي ذلـك الهشةرقیقة من الجبسوم تقع فوق قشرة الجبسوم یتكون المقطع فیها بشكل قشرةإذإبراهیم، 

ــیعــود الــى التبــاین فــي تواجــد المنخفضــات الطوبوغرافیــة التــي تعــد مــن العوامــل الرئی ـــتربة ـ ـسیة لتكــوین مقطــع الــ

)1985; 1982;Arakel,  Gypcrete(دةـة الصلـــد قشــرة الجبســوم تحــت السطحیـــان تواجــكمــا. )1986

hardpan (تعــد و ،والتــي تكـافئ القشــرة الكلسـیة الصــلدةتعمــل علـى أنشــاء طبقـة غیــر نفـاذة تحــتفظ بالمحالیـل

  .أیضا من العوامل المهمة لنشوء مقطع التربة

0.75 mm                        

A B  

غنیـــــة أرضــــیةي والعدســــیة ضـــــمن یظهــــران بلـــــورات الجبســــوم االلباســـــتر Bوالمخطـــــط :A:١١صــــورة ال

  )..X.N. (، والمكرایت، فضال عن العقد الكاربوناتیةباألطیان

Gypsum

Carbonate nodules

Alabastrine 
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فضـــًال عـــن )Groundwater(المیـــاه الجوفیـــةیروتـــأثالجویـــةبفعـــل المیـــاهتلعـــب العملیـــات التحویریـــة      

تعاقـــب فتـــرات الجفـــاف والرطوبـــة دورًا مهمـــًا فـــي نشـــوء المقطـــع وحصـــول التغیـــرات فیـــه مـــن الناحیـــة الفیزیائیـــة 

، جفافــاً األكثــر، اذ تتكــون قشــرة الجبســوم بطریقــة مماثلــة لتكــوین القشــرة الكلســیة ولكــن فــي المنــاطق ائیــةیوالكیم

Cook and(فـي السـجل الصـخري وذلـك لطبیعتهـا الوقتیـة وكونهـا ترسـبات غیـر تراكمیـةوهـي قلیلــة الحفـظ 

Warren, 1973 (.  

وكیمیائیـــة كبیـــرًا قیاســـا الـــى یمـــن العملیـــات التحویریـــة یكـــون تـــاثیر العملیـــات الفیز األولیـــةفـــي المراحـــل       

تـؤدي فـي بـادى االمـر الـى إذغطـاء النبـاتي، الفعالیات البایولوجیة وذلك بسبب الملوحة العالیـة وقلـة أو نـدرة ال

للصـخور المصـدریة نتیجـة سـقوط األمطـار فـي المواسـم اإلذابـةنشوء القشرة الكلسیة وذلـك مـن خـالل عملیـات 

م، ونتیجــة عملیــات التبخیــر المتعاقبــة فــي الســیو الرطبــة والتــي تعمــل علــى تكــوین محالیــل مشــبعة بكاربونــات الك

وم یســبونــات الكالحــد ممــا یــؤدي الــى ترســیب كار أدنــىالمیــاه الجوفیــة یصــل الــى المواســم الجافــة فــان منســوب 

  . )Tamar Agha, 1985(ضمن التربة بواسطة الخاصیة الشعریة ویؤدي الى تكوین قشرة كلسیة صلدة

عندما تكون شدة التبخیر للمحالیل عالیة في فترات الجفاف السیما في المناطق المنخفضة طوبوغرافیاً        

لرواســب فــان عملیــات التبخیــر المتعاقبــة لألمــالح تــؤدي الــى تبلــور الجبســوم فــي نفــس المكــان ونمــوه بازاحــة ا

، لــذلك یحتمــل ان المیــاه الســطحیة المتحركــة جانبیــًا خــالل مقطــع التربــة فــي )وم یســكاربونــات الكال( المضــیفة 

ـــــــــــوا ـــــــــن مـــ ـــــــــتق مـــــ ـــــــــــوم المشـــــ ــــــــــــبعة بالجبســـ ـــــــــــبح مشــ ــــــــــًا تصـــ ـــــــــــة طوبوغرافیــــ ـــــــــاطق المنخفضـــ ــــــــــة المنـــــ   د التربــــ

)Risacher,   .  لتكوین فتحةاألساسصخور األغلبالقشرة هو على ، وان اصل الجبسوم لطبقات ) 1978

بازاحـة الرواسـب وذلـك لتواجـده طافیـًا وم قـد نشـأ معظـم انـواع الجبسـإنتشیر الشـواهد البتروغرافیـة الـى         

الكالسـایت والمـواد الطینیـة، والتبـاین الكبیـر ضمن الرواسب المضـیفة ، فضـًال عـن احتوائـة علـى مكتنفـات مـن

Bowler(في حجم البلورات ضمن نفس الموقع  and Teller, 1986 ( )وبذلك یكـون ممـاثأل ). ١٢صورة ال

,Shearman(للجبســوم المتكـــون فـــي ترســـبات مســـطحات المـــد الجافـــة والبحیـــرات الملحیـــة القدیمـــة والحدیثــة 

1966 (;)Warren, 1982(.  

                       

                      

0.35 mm

A B  

.كبیر في حجم بلورات الجبسوم ضمن نفس الموقعیظهران التباین الBوالمخطط A:١٢صورة ال

)X.N. (  

Variable size of 
gypsum crystals in 
random orientation
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النقــل والتكســر ممــا یــدل علــى ان بعــض بلــورات آثــاربینمــا تظهــر بعــض البلــورات وبشــكل قلیــل علیهــا         

التي یحتمل ان تكون في المراحل التحویریة المبكرة قد عانت من عملیات النقل باإلزاحةالجبسوم التي تكونت 

  ).١٣صورة ال( ( Ephemeral stream )ریان المیاه الموسمیةبسبب تأثیر ج

       

            
  

  

تفتقــر صــخور هــذه القشــرة الــى ظــاهرة التطبــق وشــیوع ظــواهر نســیج الفــا وفقــدان الظــواهر البایولوجیــة       

ركة المیـــاه ـبفعـــل حـــيها بشـــكل رئیســـممـــا یـــدل علـــى نــــشؤ ) نســـیج بیتـــا ( الدالـــة علـــى تـــاثیر فعالیـــات النباتـــات 

  .)Alonso-Zarza, 2003(الجوفیة

لفـا علـى وجـود بقایـا القشـرة الكلسـیة والتـي ترافقـت اتشیر الشواهد البتروغرافیة مـن خـالل ظـواهر نسـیج         

مل حصول هذا الترافق خالل العملیات التحویریة المبكـرة عنـدما یكـون السـاقط ـسوم، ویحتـشرة الجبـمع تكوین ق

وم مــن یســیــل الغنیــة بكاربونــات الكالوترشــیح المحالإزالــةمواســم الجافـــة وغیــر قــادر علــى مطــري قلیــل فــي الال

ــــــــــ ـــــــة المحالــــــــــ ـــــــــ ـــــــالل حركــــ ـــــــــ ـــــــــــول خــــ ــــــــــةـالمحلـــــــــ ـــــــــ ــــــــــع التربـ ـــــــــ ــــــــل مقطـ ـــــــــ ـــــــى داخـــ ـــــــــ ــــــــطح الــــ ـــــــــ ــــــــن الســـ ـــــــــ   یل مـــ

( Arakel and McConchie, 1982 );)Watson, 1985(.  

مـــن اً قســـمإنبســـوم فـــي الدراســـة الحالیـــة علـــى الجالتـــي تاخـــذ شـــكلبلـــورات الكالســـایت وجـــود یـــدل         

أحـالل عملیـةالـىشرة الكلسـیة وأدتـبكاربونـات الكالسـیوم قـد تكونـت نتیجـة ذوبـان القـالمحالیل المتبقیة الغنیة

عملیــات ونـــتیجة تعــرض القشــرة الســطحیة الــىالمتــأخرةامــا فــي المراحــل التحویریــة .الكالســایت محــل الجبســوم

ــــــــــة فــــــــــي المواســــــــــاإلذابــــــــــة ـــــــــار ( م الرطبـ ـــــــدریجي) نتیجــــــــــة ســــــــــقوط األمطـ ـــــلف تـــ ــــــ ــــــــى تــ   فأنهــــــــــا تــــــــــودي إلــ

 )Deterioration( كمـــا تـــؤدي هـــذه العملیـــات الـــى ذوبـــان بلـــورات الهــــشلهـــذه القشـــرة  ونشـــوء الجبســـوم ،

ـــــــدرًا لبقیــــــــة ونشــــــــوء الجبســــــــوم االلباســــــــتةسوم العدســــــــیـالجبــــــــ   الجبســــــــومقشــــــــرةأنــــــــواعري الــــــــذي یكــــــــون مصـ

)Watson, 1985(.  

معظم طبقات القشرة على تكونه في نفس المكان بواسطة المیـاه الجوفیـة فيتدل مواصفات الجبسوم          

,Tamar Agha(، وهذا یتفـق مـع دراسـة)٢الشكل ( ضمن الرواسب المضیفة . فـي منطقـة سـنجار)1985

  0.26 mm  

A  B

  .).X.N. (النقل والتكسر على بلورات الجبسوم العدسیةأثاریوضحان Bوالمخطط A:١٣صورة ال

Fractured 
margins
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قـــد تكونـــت فـــي المراحـــل ت والجبســـوم والهاالیـــت فـــي مقطـــع التربـــة نـــامعظـــم معـــادن الكاربو أنالـــى أشـــارإذ

,Tucker(وتتعــارض مــع دراسـة . الجوفیــةهالتحویریـة المبكــرة بشــكل رئیســي نتیجــة التبخیــر مــن المیــا 1978(

ة المیـاه ـواسـتبعد  تكونهـا بواسطـ)Wind–blown dust(الذي رجح تكوین قشرة الجبسـوم مـن الریـاح المغبـرة 

لجبســوم الضـعیفة، فضــًال عــن اسـتبعاد تكونهــا بواســطة المیــاه لقابلیـة ذوبــان ا)Surface run–off(ةـالجاریـ

بینمــا تبــین الدراســة الحالیــة احتــواء القشــرة علــى محتــوى غیــر قلیــل مــن . ت فیهــانــاالجوفیــة لقلــة تواجــد الكاربو 

  .ت، لذا فان احتمال نشؤها بفعل الریاح المغبرة یكون ضعیفًا جداً ناالكاربو 
  

  

  

  

  
  

  

  جاتاالستنتا

) العدســـــيري وتااللباســـــ( مـــــن الجبســـــوم بإشـــــكاله المختلفـــــة يتتـــــألف قشـــــرة الجبســـــوم بشـــــكل رئیســـــ       

من خالل المواصـفات النسـیجیة والحقلیـة تبـین أن مقطـع القشـرة یتكـون مـن ثالثـة أنـواع . واألطیانوالكاربونات 

  .لسطحیةوقشرة الجبسوم االهـشةتمثلت بالقشرة تحت السطحیة وقشرة الجبسوم 

Shaikh Ibrahim

Subaerial exposure  

Pedogenic gypcrete  

Rise & fall
  of water   
      table    

          

Bed rock of Fat`ha 
Formation          

     Successive 
    desiccation 

cracks     

.المودیل الرسوبي  لتكوین قشرة الجبسوم في منطقة الدراسة:٢الشكل 

Polygonal cracks

Not to Scale
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تحتـــوي بعـــض مســـتویات هـــذه الصـــخور علـــى عقـــد القشـــرة الكلســـیة والكســـور المجهریـــة التـــي تعـــد مـــن 

یعتمــد نشــوء .  التراكیــب الرســوبیة التحویریــة الدالــة علــى وجــود قشــرة كلســیة مترافقــة مــع تكــوین قشــرة الجبســوم

  . على الصخور المضیفة وطوبوغرافیة المنطقةبشكل كبیروتوزیع هذه الصخور 

السیما ( ة ـة واسعـرات معدنیـالعملیات التحویریة الى نشوء أنواع مختلفة من القشرة والى حدوث تغیأدت

  . واإلذابة والتكسرات التي غیرت كثیرًا من مالمحها) عملیة أحالل الكالسایت محل الجبسوم 

القشــرة، إذ تكونــت ةانطقــبینــت الدراســة البتروغرافیــة أن بلــورات الجبســوم تشــكل المكــون الرئیســي لمعظــم 

نتیجة عملیات التبلور من المیاه الجوفیة ونموها بواسطة إزاحة الرواسب المضـیفة، وان مصـدر الجبسـوم علـى 

بفعـل المیـاه ياألغلب طبقات الجبسوم لتكوین فتحة، وان عملیة تكوین قشرة الجبسوم قـد حصـلت بشـكل رئیسـ

  .  الجوفیة
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