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  الملخص

ي طیـة بیخیـر فـي فـ)المتـأخرالماسترختيبدایة (رانشأظهر التحلیل السحني الدقیق لتتابعات تكوین شِ 

وغنیـة من تعاقب سبع سحنات دقیقة، جمیعهـا ذات أرضـیة میكرایتیـةتتألف إنهاالعراق يمنطقة دهوك، شمال

أن أظهــرت الدراســة الحالیــة،وزیــع الســحني العمــودي والجــانبيلتوٕاســتنادًا علــى طبیعــة ا. یرا الطافیــةبــالفورامنیف

األوسـط والرصـیف الخـارجي فـي خسـفة -الباثیال األعلى: النطاقین البیئیینضمنتتابعات قد تم الهذهترسیب

بــأحواض ظهــر الخنزیــر فــي مــن الخســفات النصــفیة المتشــكلة بفعــل الصــدوع اللیســتیریة التــي كونــت مــا ُیعــرف

كـان هـو السـبب هـذه األحـواضوُیعتقد أن التباین التكتوني في تضاریس قیعان. العربيرصیفمقدمة حافة ال

  .كوین وتباین سمكه من منطقة الى أخرىصخریة التلالنسبيتنوعالفي 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ABSTRACT
The microfacies analysis of the Shiranish Formation (Early-Late Maastrichtian) 

at the Bekhair anticline, Dohuk area, northern Iraq revealed that the succession is 
composed of alternation of seven microfacies, which are wholly micritic 
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groundmass and rich in Planktonic Foraminifera. Based on the mode of vertical 
and lateral distribution, the present study deduced that this succession was
deposited at Dohuk area by two environmental zones: upper-middle bathyal and 
outer shelf within one of the half-graben basin, which formed by Lisstric rifts. The 
latter was formed by the what so-called "piggy-back" basins at Foreland of the 
Arabian shelf. It is thought that the lithological and thickness variations at the 
bases of half-graben basin topography are due to tectonic irregularity. 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  المقدمة

تعــد تتابعــات تكــوین ِشــرانش مــن الترســبات الواســعة االنتشــار ضــمن منكشــفات الكریتاســي األعلــى فــي 

 یـزال یكتنفـه الكثیـر مـن لمعـروف لـدى االوسـاط الجیولوجیـة، الإال أن هذا االنتشـار الجغرافـي ا. العراقيشمال

إذ یتـراوح سـمك التكـوین . الغموض والتساؤالت وذلك بسبب تباین سمكه وتنوع صخریتُه من منطقة إلـى أخـرى

یـــة، إلـــى حـــوالي متـــرًا فـــي إحـــدى مقـــاطع منطقـــة دهـــوك مـــثًال، حیـــث منطقـــة الدراســـة الحال) 55(بـــین حـــوالي 

Bellen)الواقعـة بجـوار مدینـة تلعفـر)١-ساسـان (متـٍر فـي بئـر ) 1500( et al., 1959) .أمـا صـخریته

إلــى الحجــر الجیــري المعروفــةوع مــن الحجــر الجیــري والجیــري المــارلي فــي تتابعــات معظــم مكاشــفهفإنهــا تتنــ

ومــن هنــا تــأتي أهمیــة الدراســة . ســة الحالیــةوالجیــري المــارلي والمــارل فــي بعضــها اآلخــر كمكاشــف منطقــة الدرا

ال تتســم بقلــة ، وطبقــًا للدراســة الحالیــة،الرســوبیة لهــذا التكــوین فــي منطقــة دهــوك تحدیــدًا، إذ إن تتابعاتــه فیهــا

  .من حیث شیوع المارل فیها،المتباینة نسبیافحسب، بل أیضًا بصخریتهاوتطبقها المتنحف الجیدسمكها

وعلى امتدادات األطراف الشمالیة ،العراقيفي شمال، المتمثلة بطیة بیخیر، حالیةتقع منطقة الدراسة ال

تتصـف عمومـا و . فیما تقع فیزیوغرافیًا ضمن منطقة الطیات العالیة المتجزئة من نطاق الطیات. لمدینة دهـوك

وتبعـًا لتقسـیمات ، هـا تقـعأمـا تكتونیـًا، فإن. لبابها الكریتاسـیةقة بارتفاعاتها الشاهقة وبمكاشف اطیات هذه المنط

)Numan, 2001(،حـــواض الفورالنـــد ألضـــمن نطـــاق الطیـــات العالیـــة)Foreland( وضـــمن الـــرف غیـــر ،

  ) Buday, 2006 aJassim and(تبعــــــــــًا لـــــــــــ) Unstable shelf(المســــــــــتقر 

  ).١الشكل (

نـــب الرســـوبیة رغـــم كثـــرة الدراســـات المتعلقـــة بتكـــوین ِشـــرانش فـــي العـــراق، إال أن مـــا اخـــتص منهـــا بالجوا

،وعلیـه، فـإن الدراسـة الحالیـة. إذ نحـت معظـم تلـك الدراسـات منحـًا بالیونتولوجیـاً . قلیلة تكـاد ال تـذكرالسحنیةو 

,Al-atroshi(ستیروالتي استلت من رسالة الماج التحلیـل السـحني الـدقیق ظهـار نتـائجتهدف إلـى إ، )2007

فـي المودیـل الرسـوبي ، وصـوًال إلـى تحدیـد وبیئة الترسـیبمودیة لتتابعات التكوین وطبیعة تغیراتها الجانبیة والع

  .آنذاكالمنطقةمنطقة دهوك، ومن ثم ربطها باألحداث التكتونیة التي حصلت في 

وذلـك بواقـع مقطعـین فـي . اختیر ثالثة مقاطع سطحیة فـي مكاشـف طّیـة بیخیـر إلجـراء الدراسـة الحالیـة

) زوي(واآلخـــر قـــرب الغـــاطس الغربـــي ) بـــري بهـــار(طس الشـــرقي الجنـــاح الجنـــوبي للطیـــة، إحـــداهما قـــرب الغـــا

) (120ر الوصـف الحقلـي التفصـیلي للتتابعـات ُأختیـبعـد إجـراء و ). إیكمالـة(ومقطع واحـد فـي الجنـاح الشـمالي 



١٧  منطقة دهوك، شمال العراقالتحلیل السحني وبیئة ترسیب تكوین ِشرانش في طیة بیخیر،

عینـة مـن ) 46(و) بـري بهـار(عینة مـن مقطـع ) 41(عینة صخریة من تتابعات المقاطع المختارة وذلك بواقع 

  ).٢شكل ال) (إیكمالة(عینة من مقطع ) 33(و ) زوي(مقطع 

  

  لطباقیةا

ـــة ا ـــة الُمشــــكِّلة ) الماســــترختي- الكمبــــاني المتــــأخر (كتســــبت مرحلـ ـــي األحــــداث الجیولوجیـ ـــة كبیــــرة فـ أهمیـ

الفعالـة للبلوكـات الممتـدة تصفت بالحركـة النشـطة و ي افه. لتضاریس الجغرافیة القدیمة في العراق والدول المجاورة

صـــرت التوضـــعات الحوضـــیة التـــي ترســـبت خاللهـــا علـــى الســـحنات البحریـــة العمیقـــة المفتوحـــة، كمـــا اقت.طولیـــاً 

,Dunnington(وتبعــًا لـــ . كتتابعــات تكــوین ِشــرانش مــثالً  خــالل هــذه و فــي هــذه المنطقــة، فقــد حــدثت)1958

تســم هــذه وت. المرحلــة الجیولوجیــة سلســلة مــن األحــداث تمخضــت عنهــا تراكمــات رســوبیة تقدمیــة ســمیكة ومتنوعــة

نهــا محتواهــا العــالي مــن البتیــومین، بــل أحیانــًا بأحتمالیــة كو بو تكســراتهاالكلوبوجیرانیــة بكثافــةالرواســب الحوضــیة 

ِشـرانش وعقـرة ورانیـا، فضـًال عـن مـا بـات معروفـًا كمنـاطق شمالي العـراق تعمل كخزانات نفطیة في بعض اجزاء

  .عین زالة وبطمة:العراق كطیتييغربعن كونها منتجة فعًال للنفط في بعض تراكیب شمال 

العـراق ووسـطه، بـل إن بعضـًا مـن سـحناِتها يتتصف تتابعات تكوین ِشرانش بسعة إنتشارها في شمال

ــد أقلیمیـــًا باتجـــاهي مجـــاورة ، أي إیـــران وتركیـــا الشـــمال الشـــرقي والشـــمال الغربـــي، إلـــى حیـــث األقطـــار ال: تمتـ

فان المناطق الرئیسة التي توجـد فیهـا(Jassim and Buday, 2006 b ; Buday, 1980)وتبعًا لـ. وسوریا

قدام الجبال والطیات العالیة الواقعتین تكتونیًا ضمن نطاق الرصیف غیر ا: ترسبات تكوین ِشرانش هي نطاقي

أبـو : وتحدیـدًا ضـمن نطـاقي، جزائـه الشـرقیةعلـى افتتركـزالمسـتقرالرصـیفأما انتشارها في منـاطق . المستقر

  .ثانوي وما بین النهرین، حیث تتالسن ترسبات تكوین ِشرانش فیهما مع ترسبات تكوین هارثةجیر ال

  العـــــــراق تكـــــــافئ ترســـــــبات تكـــــــوین يفـــــــإن التتابعـــــــات الســـــــفلى لتكـــــــوین ِشـــــــرانش فـــــــي شـــــــمال،محلیـــــــاً 

الحیدیـــة الضـــحلة، فـــي حـــین تكـــافئ التتابعـــات العلیـــا منـــه ترســـبات تكـــوین تـــانجیرو الفلشـــیة ) بخمـــة–عقـــرة (

أما باتجاهي الغرب والجنوب الغربي، حیث نطاق الرصیف المستقر، فإن تتابعـات تكـویني . لحوضیة العمیقةا

العراق، يوباتجاه منخفض عانة في غرب. هارثة وطیارات الجیریة الضحلة، تعد هي المكافئة لترسبات ِشرانش

ـــــــــــوین ــــــــــافئ تكـــــ ــــــــــي تكــــــ ـــــــــي التــــــ ــــــــــة هـــــــ ـــــــــة العمیقــــــ ـــــــــة البحریـــــــ ـــــــــة الجیریـــــــ ـــــــــــوین دكمـــــــ ــــــــــبات تكـــــ ــــــــــــان ترســــــ   فــــ

)نشِشرا Buday, 1980 ) .  
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كل ال دة: ١ش راق موح ة للع یمات التكتونی ة التقس خارط
ن   ,Jassim and Buday, 2006 a; Numan)ع

  .موضحاً علیھا منطقة الدراسة. (2001

  

2

  

  

  

  

  

  
  

  

Henson,  1940 ;تتوافـق معظـم اآلراء المطروحـة in Bellen et al., 1959 ) ;Bellen et al., 

1959 Munium, 1976;Kassab, 1973, 1978;Buday, 1980;Al-Qayim, et al., 1986;

Jassim and Buday, 2006 c  ( مــع مــا أفرزتهــا الدراســة الحالیــة لمنطقــة دهــوك مــن ســمات رســوبیة دالــة علــى

المكـافئ تكـوین بخمـةلسـطح التمـاس السـفلي لتكـوین ِشـرانش مـع، حقلیًا ومجهریـًا،المتدرجةالتالسنیةالطبیعة التوافقیة

، وسـمات رسـوبیة دالـة علـى الطبیعـة غیـر المتوافقـة لسـطح تماسـه العلـوي مـع تكـوین كولـوش البالیوسـیني )١لوحة(له

مـن تعاقبـات الوحـدة السـفلىتـألفت،علـى وحـدتینوین ِشرانش في منطقة دهوك طباقیاوتنقسم تتابعات تك). ٢لوحة  (

تــألف مــن ا فتیــعلالأمــا الوحــدة). ٣ةاللوحــ(الحجــر الجیــري المــارلي البنــي أو الرمــادي واحیانــًا ، الحجــر الجیــري المــارلي

وهـذا التقسـیم ). ٤  اللوحـة(الداكنـة المزرقـة والمخضـرة احیانـاً ) Shale(تعاقب طبقات المارل والمـارل الجیـري والطفـال 

-Alو Henson, 1940 in Bellen et al., 1959(یتوافـق مـع دراسـة كـل مـن  Qayim et al.,  1986(

  .وغیرهم

  

  تحلیل السحنيال

الـداكن اللـون المتنحـفالمسـتويبتطبقهـا ، حقلیاً في منطقة الدراسة الحالیةالجیریةتتصف ترسبات تكوین ِشرانش

المتسـمة )Skeletal grains(بمحتواهـا العـالي مـن الحبیبـات الهیكلیـةو )Mud supported(وبترغرافیاً بدعمها الطیني 

Numan, 2001 Jassim and Buday, 2006

1. Subductional tectonic Facies of 

the Zargos Thrust. 

2. Zone of imbrications of the 

foreland basin. 

3. Highly folded zone of the 

foreland basin. 

2+3 Foreland basin. 

4. Suspended basins, foothill zone 

of the quasiplatform foreland. 

5. Sagged Basins of the 
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  منطقة الدراسة                
1. Bekhme Formation
2. Shiranish Formation
3. Kolosh Formation
4. Khurmala Formation
5. Gercus Formation
6. Avanah Formation
7. Pila Spi   Formation
8. Fatha Formation
9. Injana Formation
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١٩  منطقة دهوك، شمال العراقالتحلیل السحني وبیئة ترسیب تكوین ِشرانش في طیة بیخیر،

ال سیما الطافیة منها، غالبیة الحبیبات الهیكلیـة الموجـودة فـي وتشكل اصداف الفورامنیفیرا، . ة حفظها وٕاعتدال تنوعهابجود

صداف هـذه الطافیـات بأحجامهـا وعموماً، تتسم ا. لى لهذا التكوینفهي تعد بذلك السمة التشخیصیة األو . تتابعات التكوین

جناســـها المشخصـــة فـــي ترســـبات تكـــوین ِشـــرانش هـــي وابـــرز ا. وحفظهـــا الجیـــدهاوحجیراتهـــا المتعـــددة ورقـــة جـــدرانالدقیقـــة 

،یة، والتي تأتي بالمرتبـة الثانیـةالفورامنیفیرا القاعاما.(Heterohelix, Globigerinelloides, Globotruncana)اـل

فــي مشخصــةالهابــرز اجناســن اومــ.وبتضــاغط حجیراتهــا مقارنــة بــالفورامنیفیرا الطافیــةالنســبيبــثخن جــدرانهافانهــا تمتــاز

ــ القلیــــل مــــن تتضــــمن هــــذه الترســــباتكمــــا . (Textularia, Nodosaria)ترســــبات الدراســــة الحالیــــة هــــي جنســــي الـــ

، )Gastropoda(واألوستراكودا والبطنقدمیات ) Echinodermata(وشوكیات الجلد ) Calcispheres(الكالسیسفیرات 

  .والداخلیةمنهاالخارجیة)Lithoclastic(الدقیقةري عن القلیل من حبیبات الفتات الصخفضالً 

الموجــــودة فــــي ترســــبات تكــــوین ِشــــرانش مــــن المیكرایــــت )Matrix(أو الحشــــوة األرضــــیةالقاعــــدةتتــــألف غالبیــــة

(Micrite)،من السبار وبعضها القلیل(Sparite) .عموماً بلونه البني الفاتح المتدرج أحیاناً التكوینهذاویتصف میكرایت

إلى البني الغامق أو المعتم الباهت وذلـك الحتوائـه علـى المـواد العضـویة الدقیقـة الحجـم وتصـبغه باألكاسـید الحدیدیـة، وأحیانـاً 

إذ إنهـا قـد تتعـدى . یالحظ أن نسبة میكرایت هذه الترسبات تتباین من شریحة إلى أخرى، ومن جهة أخرى. بالمواد البتیومینیة

  .(%10)في بعضها اآلخر إلى ما یقارب اـلتتدنى لكنهاي لبعض الشرائح الصخریة،من المحتوى الكل(%80)اـل

نها متأثرة، مشخصة ضمن ترسبات تكوین ِشرانش بایتضح من خالل استعراض العملیات التحویریة ال

حبیبــات هــذه ویعتقــد أن الســبب فــي ذلــك یعــزى الــى دقــة). ٥لوحــة  (بعملیــة االنضــغاط، وعلــى نطــاق واســع

أمــا بقیــة العملیــات التحویریــة . أي الــى كونهــا طینیــة الــدعم،الجیریــةلي مــن األطیــانات ومحتواهــا العــاالترســب

لحیاتیـة والتشـكل الجدیـد واإلذابـة فإنهـا وتأثیراتهـا فـي هـذه الترسـبات مثـل اإلذابـة والسـمنتة والمكرتـة والتعكـرات ا

قلــة المســامیة والنفاذیــة األولیــة فــي ترســبات الــىمنهــا جانــبفــيوقــد تعــزى هــذه الشــحة. ة وثانویــةعمومــًا قلیلــ

  .العملیات التحویریة فیهاالضروریة لتوغل المحالیل الالزمة لتفعیل هامسالكقلةوبالتالي ، تكوین ِشرانش

  ونســـــــبة مكوناتهـــــــا البتروغرافیـــــــة دعمهـــــــاُقســـــــمت ســـــــحنات تكـــــــوین ِشـــــــرانش اعتمـــــــادًا علـــــــى طبیعـــــــة

ومســـــمیات نظـــــام تصـــــنیف ،ومعالمهـــــا الحقلیــــة مـــــن جهـــــةألولیـــــةاوطبیعـــــة أنســـــجتها) األرضــــیة والحبیبـــــات(

(Dunham, 1962)سـحنة الحجـر :، وتبعًا لشـیوعهاهيو .من جهة أخرى، على ثالث سحنات دقیقة رئیسة

هــذه الســحناتوُقســمت. المرصــوص وســحنة الحجــر الجیــري الــواكي وســحنة الحجــر الجیــري الطینــيالجیــري

ت دقیقــة ثانویــة، وعلــى النحــو ، علــى ســبع ســحناووفرتــهوع محتواهــا الحیــاتي، وٕاعتمــادًا علــى طبیعــة تنــبــدورها

  :المبین في أدناه
  

  : (M1)ة للفورامنیفیرا الطافیة الدقیقة الثانویة سحنة الحجر الجیري الطیني الحاوی.١

(Planktonic Foraminiferal lime Mudstone Submicrofacies) :  

من محتواها الكلـي، حیـث انـه یؤلـف إجمـالي القاعـدة (%90)ة عن ال تقل نسبة المیكرایت في هذه السحن

وهــو عمومــاً ذو لــون بنــي متفــاوت الشــدة وذلــك الختالطــه بالمعــادن الطینیــة والمــواد العضــویة . األرضــیة للســحنة

التـي ال تتعــدى نسـبة وجودهــا و ،الحبیبـات الهیكلیــة فـي هـذه الســحنةمعظــموتتـألف. وصـبغات االكاسـید الحدیدیــة



٢٠  عبدالعزیز محمود الحمداني    و    رضوان خلیل األتروشي

(,Globigerinelloidesأجنــاس الـــال ســیمامــن الفــورامنیفیرا الطافیــة،،(%10)الـــزحــاج Heterohelix, 

Globotruncana(أجناس الفورامنیفیرا القاعیـة كجنسـي الــمع نسبة قلیلة من(Textularia, Nodosaria) ،

وهـذه السـحنة .)٦لوحـة  (شـوكیات الجلـدو والكالسیسـفیرات (Bioclasts)الكسـارات الحیاتیـة بعـضفضـًال عـن 

المعـروف باســم (FZ-3)المترسـبة ضــمن النطـاق السـحني الثالـث (SMF-3)تكـافئ السـحنة القیاسـیة الدقیقـة 

  ). ,٢٠٠٤Flugel(طبقًا لمودیل (Deep Shelf Margin)حافة الرصیف العمیق 
  

  : (W1)للفورامنیفیرا الطافیة الدقیقة الثانویة ویةسحنة الحجر الجیري الواكي الحا.٢

(Planktonic Foraminiferal Lime Wackestone Submicrofacies) :

ــراوح نســــبة الحبیبــــات فــــي هــــذه الســــحنة مــــا بــــین  تشــــكل و . مــــن مجمــــوع مكوناتهــــا الكلیــــة) ٥٠%- ١٠(%تتــ

ــذه الحبیبــــاتمــــن (%75)حــــواليالفــــورامنیفیرا الطافیــــة  ــذه الطافیــــات باألجنــــاس الحاملــــة للجؤجــــؤ . هــ ــل هــ وتتمثــ

ـــ ــرات الكرویـــــــة (Globotruncana, Globotruncanita)كالـــــ ــــاس ذات الحجـــــ ـــة مـــــــن األجنـــ وبنســـــــبة قلیلــــ

حطـــام فانهـــا تتـــألف مـــنحبیبـــاتامـــا النســـبة الباقیـــة مـــن هـــذه ال). Globigerinelloides, Heterohelix(كالــــ

ب مهملـــة ونســـ، )١٠(%معــدني الكلوكونایـــت والبایرایــتو ) %5(والفــورامنیفیرا القاعیـــة ) %10(الفتاتــات العضـــویة 

لوحـة  (المتفـاوت شـدتهوتتمثل القاعدة األرضیة في هـذه السـحنة بالمیكرایـت البنـي.من الكالسیسفیرات واالوستراكودا

ــــیة الدقیقـــــــــة ). ٧ ــــاً الســـــــــحنة القیاســـــ ــــاهي هـــــــــذه الســـــــــحنة مجهریـــــ ــــاً لمودیـــــــــل و المترســـــــــبة، (SMF-8)وُتضـــــ طبقـــــ

)٢٠٠٤Flugel,( ضــمن النطــاق الســحني ،(FZ.2)الرصــیف البحــري المفتــوح نطــاق المعــروف ب(Open Sea 

Shelf).  
  

  :(W2)للفتاتات العضویة الدقیقة الثانویة ویةسحنة الحجر الجیري الواكي الحا.٣

(Bioclastic Lime Wackestone Submicrofacies) :

مــن مكونــات الصــخرة، مــع وجــود ألصــداف (%50)تشــكل الفتاتــات العضــویة فــي هــذه الســحنة حــوالي 

 ,Globotruncana, Globotruncanita)ســــیما أجنــــاسالطافیــــة الكاملــــة الحفــــظ، الالفــــورامنیفیرا 

Globigerinilloides, Heterohelix) .صـداف الفـورامنیفیرا القاعیـة كمـا تحتـوي هـذه السـحنة بعضـًا مـن ا

القیاسـیة وتكـافئ هـذه السـحنة مجهریـًا السـحنة ). ٨لوحـة(والفتاتات الصخریة والحیاتیة الدقیقة توالكالسیسفیرا

، ),٢٠٠٤Flugel(المعـــروف، طبقـــا لمودیـــل (FZ-2)المترســـبة ضـــمن النطـــاق الســـحني (SMF-9)الدقیقـــة

  .بالرصیف البحري المفتوح
  

  :(P1)للفورامنیفیرا الطافیة الدقیقة الثانویة ویةسحنة الحجر الجیري المرصوص الحا.٤

(Planktonic Foraminiferal lime Packstone Submicrofacies) :

جمـالي مـن ا(%75)تشكل الحبیبات الهیكلیة النسبة المهیمنة في هذه السحنة، فهي قد تصـل الـى حـوالي 

وتمتـاز هـذه األصـداف عمومـًا . صداف الفـورامنیفیرا الطافیـة وحطامهـامن اغلبهاحیث تتألف ا ،مكونات الصخرة

ــــــد وفرزهــــــا المتوســــــط وببأحجامهــــــا المتوســــــطة  ـــهااتنــــــوع وبحفظهــــــا الجی  ,Pesudotextularia)، جناســـ

Hedbergella, Globigerinelloides, Heterohelix, Globotruncanella, Globotruncanite, 



٢١  منطقة دهوك، شمال العراقالتحلیل السحني وبیئة ترسیب تكوین ِشرانش في طیة بیخیر،

Globotruncana) .صـــداف الفـــورامنیفیرا القاعیـــة والقلیـــل مـــن الكالسیســـفیرات كمــا تحتـــوي هـــذه الســـحنة علـــى ا

ر هــذه الحبیبــات جمیعــًا فــي أرضــیة طینیــة وتنغمــ. مــن قطــع الفتاتــات الحیاتیــةالقلیــلواالوســتراكودا، فضــًال عــن 

المترسـبة فـي النطـاق (SMF-2)والسحنة عمومًا تكافئ السـحنة القیاسـیة الدقیقـة ). ٩لوحة  (جیریة داكنة اللون 

  .الرصیف البحري المفتوحنطاق ، ب),٢٠٠٤Flugel(طبقًا لمودیلو المعروف، (FZ-2)السحني 
  

  :(P2)تاتات العضویة الدقیقة الثانویة للفویةسحنة الحجر الجیري المرصوص الحا.٥

(Bioclastic lime Packstone Submicrofacies) :

یما الفتاتـــات والكســـارات العضـــویة ال ســـیبـــات الهیكلیـــة، مـــن هـــذه الســـحنة مـــن الحب(%75)تتـــألف حـــوالي 

شــوكیات الجلــد تفضــال عــن كســارا،الــى أجنــاس مختلفــة مــن الفــورامنیفیرا الطافیــة والقاعیــةهــامعظمالعائــدة فــي

أصـــداف الفـــورامنیفیرا الطافیـــة والقاعیـــة الكاملـــة كمـــا تتضـــمن هـــذه الحبیبـــات بعضـــا مـــن. أخـــرىمختلفـــةوأحیـــاء

وهـذه السـحنة تكـافئ ). ١٠لوحـة  (المكونـات الكلیـة لهـذه السـحنة ربعوتشكل األرضیة المیكرایتیة حوالي . الحفظ

-FZ)، ضـمن النطـاق السـحني ),٢٠٠٤Flugel(بقًا لمودیل طو المترسبة، (SMF-4)السحنة القیاسیة الدقیقة 

  .حافة الرصیف العمیقنطاق المعروف ب(3

  

  

  :(P3)الحجیرات الدقیقة الثانویةسحنة الحجر الجیري المرصوص الحاویة للفورامنیفیرا الطافیة الكرویة 6.

(Globular Chamber Planktonic Foraminiferal Packstone Submicrofacies) :

الفـورامنیفیرا شـكلحیـث تمن المكونات الكلیة لهـذه السـحنة، (%85)حوالي الهیكلیةعمومًا، تشكل الحبیبات

ــرات الطافیــــة با ,Rugoglobigerina, Pesudotextularia(جناســــها الكرویــــة الحجیــ Hedbergella, 

Globigerinelloides, Heterohelix ( كمـا تحتـوي هـذه . كلیـةمـن هـذه المكونـات الهی(%60)النسـبة األعظـم

ــــــــــاس ـــــــــ ــــــــــة كأجنـــــــ ـــــــــ ــــورامنیفیرا القاعیـــــــ ـــــــــ ـــــــــ ــــن الفــــ ـــــــــ ـــــــــ ــل مــــ ـــــــــ ـــــــــ ــــفیرات والقلیــــــ ـــــــــ ـــــــــ ــــــــــى الكالسیســــ ـــــــــ ـــحنة علـــــــ ـــــــــ ـــــــــ   الســـــ

(Miliolids, Textularia, Bolivina) كمـا . مختلفـةعضـویة، فضـًال عـن قطـع مـن شـوكیات الجلـد وفتاتـات

ــدنيالموضـــعیة النشـــأة كبعـــض المعـــادنر فـــي هـــذه الســـحنةیظهـــ ــذه ). ١١حـــة  لو (البایرایـــت والكلوكونایـــت معـ وهـ

(FZ-3)، فــي النطــاق الســحني ),٢٠٠٤Flugel(المترســبة، طبقــًا لمودیــل(SMF-3)الســحنة تكــافئ ســحنة 

  .حافة الرصیف العمیقنطاق المعروف ب

  (P4) :یة الدقیقة الثانویةلجؤجؤ سحنة الحجر الجیري المرصوص الحاملة للفورامنیفیرا الطافیة ا.٧

(Keeled Planktonic Foraminiferal Packstone Submicrofacies) : 

مــن الحبیبــات أغلبهــا تتــألف و .مــن مكونــات الصــخرة الكلیــة(%80)حــواليالحبیبــات فــي هــذه الســحنةتشــكل

,Globotruncanella)االصـــــــداف(Keel)صـــــــداف الفـــــــورامنیفیرا الطافیـــــــة الجؤجؤیـــــــة ســـــــیما االالهیكلیـــــــة، 

Globotruncanita, Globotruncana)٦٠(تبلـغ نسـبتهما حیـث ،نیفیرا الطافیة الكرویـة الحجیـرات، والفورام% (

كمـا یتـوارد فـي هـذه السـحنة بعـض الكسـارات اإلحیائیـة والقلیـل . علـى التـوالي،من مجموع الحبیبات الهیكلیة(%20)و
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وتكـافئ ). ١٢  لوحـة(الكلوكونــایت والبایرایـت : جداً من أصداف الفورامنیفیرا القاعیة واالوستراكودا، فضـًال عـن معـدني

المترســـبة، وطبقـــًا لمودیـــل (SMF-10)الســـحنة القیاســـیة الدقیقــة ،عنـــد مقارنتهــا مـــع الســـحنات القیاســیة،هــذه الســـحنة

)٢٠٠٤Flugel,( في النطاق السحني ،(FZ-2)الرصیف البحري المفتوحنطاق المعروف ب.  

  

  البیئة الترسیبیةمؤشرات 

ـــــــًا لــــــــ   الكبیـــــــر الطبقـــــــيان التتـــــــابع، فـــــــ(Jassim and Buday, 2006 c)طبق

)Late Turonian - Danian Megasequence ( بتتـابع الصـفیح العربـي التاسـعالمعـروف)AP9 ( یعـد

ب التقــدم بتكونــت خــالل هــذه الــدورة الجیولوجیــة، وبســحیــث. فــي العــراقانتشــاراالطبقیــةمــن أكثــر التتابعــات

)NW-SE(ممتـــدة باتجـــاهذات محـــاور رســـوبیة عریضـــةأحواضـــًا الرصـــیف المســـتقرعلـــىالبحـــري الكاســـح، 

)Buday, 1980( . ـــــــــل یو ــزء العتمثـــــ ـــــــــ ــــــــــالجـــ ــــــــــابع ويلــــ ــذا التتــــ ـــــــــ ــــن هـــ ــــــــــر مــــــــــ ــــبالكبیــــ   ات دورةبترســــــــــ

)Campanian - MaastrichtianLate(،بخمة -طیارات ودكمة وعقرة : تكویناتخاللها حیث توضعت

، جملـــة مـــن األدلـــة والحقـــائق الحـــاليالتحلیـــل الســـحني مـــن خـــالل و تبلـــورت، وقـــد .هوِشـــرانش وتـــانجیرو وهدینـــ

  :ولعل من ابرزها، لتتابعات تكوین شرانشالمرسبة الرسوبیة والحیاتیة المؤشرة الى طبیعة البیئة الترسیبیة
  

  بشـــــكل أساســـــيمقـــــاطع المختـــــارة مـــــن المیكرایـــــتلل حشـــــوات جمیـــــع الســـــحنات المؤلفـــــة لتتابعـــــات اتشـــــكُّ .١

)Mud supported(السبار الحقیقي افتقارها الىو ،من جهة(Orthosparite)،یشـیر من جهـة أخـرى

  .(Flugel, 2004)إلى بیئة ترسیبیة هادئة واقعة تحت مستوى قاعدة األمواج المؤثرة

.الحبیبات الخشنة والكوارتز الفتاتي، یشیر الى ُعمق البیئة وبعدها عن الساحلقلةشیوع الحبیبات الناعمة و .٢

شحة، سواءٌ ضمن األرضیة المیكرایتیة أم ضمن بنیة الحبیبات الهیكلیة من جهة، و السیادة التامة لمعدن الكالسایت.٣

.من جهة أخرى، یؤشر الى أرجحیة حصول العملیات الترسیبیة في بیئة بحریة عمیقةفیهماتمعدن الدولومای

األوكسـجین غزارة معدني البایرایت والكلوكونایت الموضعیة النشأة تشیر الـى عمـق البیئـة الرسـوبیة وشـحة .٤

.(Nichols, 1999 ; Chilingar et al., 1967)تباطؤ العملیات الترسیبیةو 

.األوكسجینیئة البحریة العمیقة المتسمة بشحةیشیر الى البقداللون القاتم الذي تتصف به معظم ترسبات التكوین.٥

والعمیقــــة للبیئــــة الهادئــــةتعكــــس الطبیعــــة العالیــــةالمائیــــةالدالــــة علــــى الطاقــــةبیــــةالمكونــــات الحبیانعــــدام.٦

.الترسیبیة

یادة .٧ اھرةس قظ ق المترق د والتطب توي الجی ق المس ع تالتطب انبي الواس داد الج ح ذو االمت ى الواض یر ال ش

 ً .حصول الترسیب في بیئات بحریة عمیقة وھادئة نسبیا

تكـــوین وبلوغهـــا فـــي عمـــوم تتابعـــات ال،وبنوعیهـــا الجؤجؤیـــة والكرویـــة، الطافیـــةاغـــزارة حشـــود الفـــورامنیفیر .٨

حصـوللـىیر اشـت،أخـرىفیرا القاعیـة فیهـا مـن جهـة حشـود الفـورامنیوتدني،من جهة(Ooze)مستوى الـ

.عمیقة(Pelagic)الترسیب في بیئة لجیة 

.یشیر الى البیئة الترسیبیة العمیقةفي ارضیة میكرایتیةالطافیةااقتران الكالسیسفیرات مع الفورامنیفیر .٩



٢٣  منطقة دهوك، شمال العراقالتحلیل السحني وبیئة ترسیب تكوین ِشرانش في طیة بیخیر،

.الدالة على البیئات العالیة الطاقة تدل على بیئة رسوبیة واطئة الطاقةلهیكلیةندرة الحبیبات ا.١٠

ـــ.١١ القاعیـــة الموجـــودة ضـــمن ســـحنات ِشـــرانش بدقـــة إحجامهـــا ورقـــة جـــدرانها مقارنـــة از أصـــداف الفـــورامنیفیر تمّی

ســیبیة العمیقـــة البیئــة التر إلــىشـــیر العالیــة الطاقــة تأوالبیئــات الضــحلةبأحجــام وجــدران مثیالتهــا فــي ترســـبات

.نسبیاً 

  

  

  

  البیئة الرسوبیة

)Flugel, 2004(مودیــل لســحناتنش مــن تعاقــب ســحنات دقیقــة مشــابهة تتــألف تتابعــات تكــوین ِشــرا،عمومــاً 

-SMF)القیاسـیة الدقیقـة المرقمـة بــ 10, SMF- 9, SMF- 8, SMF- 4, SMF- 3, SMF- المترسـبة ضـمن و (2

(FZ-3)نطـــاق و (Open Sea Shelf)المعـــروف بالرصــیف البحــري المفتــوح (FZ-2)نطــاق:النطــاقین الســحنیین

ومــن جانــب آخــر، یتضــح ومــن خــالل مقارنــة . (Deep Sea Margin)المعــروف بحافــة الرصــیف البحــري العمیــق 

التي وضــــــعها كــــــمواصـــــفات ســــــحنات هــــــذین النطـــــاقین الســــــحنیین مــــــع تقســـــیمات األنطقــــــة البیئیــــــة لألنظمـــــة األخــــــرى 

(Koutosoukos and Hart, 1990 ; Koutosoukos, 1985) أن هنالك تطابقًا واضحاً ما بـین مواصـفات هـذین ،

ــــــــــاقین ال ــــــــــفاتالنطــــ ــــــــــهما ومواصــــ ــــــــــحنیین وخصائصــــ ــــــــــائصســــ ــــــــــاقيوخصــــ ــــــــــى: نطــــ ــــــــــال األعلــــ ــــــــــط - الباثیــــ   األوســــ

(Upper – Middle Bathyal) ، نطاق الرصـیف الخـارجي ،الى حد ماو(Outer Shelf))  سـیتم خـالل و .)٣شـكل

ا مع األوسط والرصیف الخارجي ومضاهاته- الباثیال األعلى: السحنات الدالة على كل من نطاقيالالحقة تأشیرالفقرات

  .الثاني والثالث: )Flugel, 2004(نطاقي

انتقالیـة ترسـباتبـدأت بفـي منطقـة دهـوكتتابعـات تكـوین ِشـرانشیشیر التحلیل السحني الحالي الى ان ترسـیب

ثـم . سـحنة الحجـر الجیـري المـارلي المتبلـورة جزیئـًا والكتلیـة مظهـراً ألسـنة مـن بتكوین بخمة تمثلتجیریات متالسنة مع 

توالـــت بعـــدها ســـحنات تكـــوین ِشـــرانش المؤلفـــة مـــن تعاقـــب الحجـــر الجیـــري المـــارلي والحجـــر الجیـــري والمـــارل والمـــارل 

  .ة السفلى لتكوین ِشرانشالجیري بالترسیب في المنطقة، مشكلة ما بات یعرف حالیًا بتتابعات الوحد
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تظهـــرإذ. طبیعـــة توزیـــع الســـحنات وســـماكاتها وبیئاتهـــا الترســـیبیة فـــي المقـــاطع المختـــارة) ٤الشـــكل (یوضـــح

فـي بدایـة تتابعـات الوحـدة السـفلى لعمـوم المقـاطع (W1)الطافیـة اة للفـورامنیفیر سحنة الحجر الجیـري الـواكي الحاویـ

ویسـتدل مـن هـذه السـحنة أن البیئـة . نسبیًا، رغم ازدیادهـا باتجـاه الغـرب، حیـث مقطـع زويالمختارة وبسماكات قلیلة 

بعـد ذلـك تـدرجت هـذه . المرسبة لها تتمثل بنطاق الباثیال األعلى العمیقـة الممتـدة احیانـاً الـى نطـاق الباثیـال األوسـط

مقطعــي بــري بهــار منــاطقيفــ(P2)الســحنة الــى ســحنة الحجــر الجیــري المرصــوص الحاملــة للفتاتــات العضــویة 

الرصـیف الخـارجي : ویبدو أن البیئة المرسبة لهذه السحنة كانت انتقالیة وواقعة بین نطـاقي. وایكمالة وبسمك معتدل

في مقطـع زوي كـان الـى سـحنة الحجـر الجیـري الـواكي )W1(هذه السحنةتدرجیالحظ أن بینما.اثیال األعلىوالب

  .على نطاق بیئة الباثیال األعلىوذلك القتصار بیئة هذه المنطقة(W2)الحاملة للفتاتات العضویة 

سـحنة الحجـر خالل التتابعات الوسطى للوحدة السفلى، ترسبت في عمـوم المقـاطع الثالثـة وبصـورة تدریجیـة، 

لسـحنة ویعتقـد أن البیئـة المرسـبة لهـذه ا. وبسـمك كبیـر نسـبیاً (P1)الطافیـة اة للفـورامنیفیر الجیري المرصوص الحاویـ

سـحنة بـري بهـار وزوي وبسـمك قلیـل،: ثم ترسبت بعد ذلك، وتحدیدًا فـي مقطعـي. كانت بیئة نطاق الباثیال األعلى

وذلـك تحـت وطـأة بیئـة نطـاق الباثیـال األعلـى، فـي حـین (M1)الطافیة اة للفورامنیفیر الحجر الجیري الطیني الحاوی

ثـم سـادت بعـد ذلـك، وبصـورة تدریجیـة فـي مقطـع ایكمالـة . في تتابعـات مقطـع ایكمالـة(M1)لم تظهر هذه السحنة 

ــرین،  ــري المرصــــوص الحاویــــوبصــــورة حــــادة فــــي المقطعــــین اآلخــ الطافیــــة ذات اة للفــــورامنیفیر ســــحنة الحجــــر الجیــ

احیانــًا ةویعتقــد أن البیئــة المرســبة لهــذه الســحنة كانــت بیئــة نطــاق الباثیــال األعلــى الممتــد. (P3)الحجیــرات الكرویــة 

تحدیــدًا، فرســبتثــم اســتمر عطــاء نطــاق الباثیــال األعلــى فــي منطقــة ایكمالــة. ئــة نطــاق الرصــیف الخــارجيإلــى بی

ــري الطینـــي الحاویـــ ــر الجیـ الســـفلى للتكـــوین واختتمـــت تتابعـــات الوحـــدة. (M1)الطافیـــة اة للفـــورامنیفیر ســـحنة الحجـ

ــ ال: ٣شــــكلال   ، مؤشــــراً علیهــــا الســــحنات واألنطقــــة)Koutosoukos, 1985(بیئــــات البحریــــة تبعــــُا لـــ

.)المنطقة المضللة(شرانشالبیئیة لتكوین   



٢٥  منطقة دهوك، شمال العراقالتحلیل السحني وبیئة ترسیب تكوین ِشرانش في طیة بیخیر،

الطافیــة اصــوص الحاویــة للفــورامنیفیر وبصــورة تدریجیــة بترســبات تضــحلیة نســبیاً تمثلــت بســحنة الحجــر الجیــري المر 

(P1) الطافیــة ا، رغــم مرورهــا المتــدرج فــي مقطــع زوي بســحنة الحجــر الجیــري الــواكي الحاویــة للفــورامنیفیر(W1) ،

  .وذلك إلستمرار هیمنة نطاق الباثیال األعلى واحیانًا نطاق الباثیال األوسط العمیقة نسبیاً 

  
  

  

وبتطـور تـدریجي واضـح نحـو األجـزاء ،العلیا للتكوین في عموم المقاطع الثالثةتتابعات الوحدةُأستهلت

،(W1)الطافیـــة اة للفـــورامنیفیر بســحنة الحجـــر الجیــري الـــواكي الحاویــ،)مقطـــع زوي(الغربیــة لمنطقـــة الدراســة

  الغرب                            الشرق   
زوي                   إیكمالة         بري بھار

المقیاس العمودي

M1 =حجر الجیري الطیني الحاملةسحنة ال  
  . )الباثیال األعلى(الطافیةاللفورامنیفیر

W1 = سحنة الحجر الجیري الواكي الحاملة  
  .)األوسط-الباثیال األعلى (الطافیةاللفورامنیفیر

W2 =الجیري الواكي الحاملة للفتاتاتسحنة الحجر  
  .)الباثیال األعلى(العضویة

P1 = االحاملة للفورامنیفیررصوص المسحنة الحجر الجیري  
  .)الباثیال األعلى(الطافیة

P2 = للفتاتات العضویةةالحاملالمرصوص سحنة الحجر الجیري  
  .)الرف الخارجي–الباثیال األعلى (

P3 = االحاملة للفورامنیفیرالمرصوص سحنة الحجر الجیري  
  .)الباثیال األعلى(الكرویة الحجیراتالطافیة 

P4 =االحاملة للفورامنیفیرالمرصوص جر الجیري سحنة الح  
.)الباثیال األوسط(الجؤجؤئیة الطافیة 

.وأنطقتها المرسبةالتغیرات السحنیة الجانبیة والعمودیة في منطقة الدراسة: ٤شكل  ال
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٢٦  عبدالعزیز محمود الحمداني    و    رضوان خلیل األتروشي

یـات توضـع وبعـد إتمـام عمل. فـي عمـوم المنطقـةاألوسـط-مشیرة بذلك الى هیمنة بیئة نطاق الباثیال األعلـى

سحنة إذ ترسبت وبصورة تدریجیة،،تباینت فیما بین المقاطع الثالثةقدهذه السحنة، یبدو أن الظروف البیئیة

في مقطع بري بهار عاكسة بذلك تواصل بیئة نطاق (W2)ة للفتاتات العضویة الحجر الجیري الواكي الحاوی

اة للفـورامنیفیر ة الحجـر الجیـري المرصـوص الحاویـسحنالباثیال األعلى فیها، في حین ترسبت، وبصورة حادة، 

ة للفتاتـات سحنة الحجـر الجیـري المرصـوص الحاویـفي مقطع ایكمالة و (P3)الطافیة ذات الحجیرات الكرویـة 

فــي مقطــع زوي، مشــیرًة بــذلك الــى بیئــة نطــاق الرصــیف الخــارجي الممتــدة إلــى نطــاق الباثیــال (P2)العضــویة 

قـــة لهــذه الظــروف البیئیـــة المتباینــة نســبیًا، ترســبت وفـــي عمــوم أرجائهــا وبصـــورة وبعــد خضــوع المنط. األعلــى

مشـیرًة (P4)الطافیـة ذات األشـكال الجؤجؤیـة اة للفـورامنیفیر جـر الجیـري المرصـوص الحاویـفجائیة، سـحنة الح

نطـاق ، والتـي تمثلـت ببیئـةفي المنطقةبذلك الى أقصى عمق ترسیبي وصلت إلیه بیئة ترسیب تكوین ِشرانش

ري تتابعــات الوحــدة العلیــا بترســیب ســحنة نســبیًا تضــحلیة مؤلفــة مــن الحجــر الجیــواكتملــت. الباثیــال األوســط

مختتمة بذلك تتابعات التكوین في عموم المنطقة، رغـم مرورهـا (P1)الطافیة اة للفورامنیفیر المرصوص الحاوی

بســحنة الحجــر الجیــري الــواكي تمثلــت )زويمقطــع(بیــة مــن منطقــة الدراســة بســحنة إنتقالیــة فــي األجــزاء الغر 

لــدالئل المســتوحاة مــن هــذه الدراســة وهكــذا تشــیر كافــة ا. المتوســطة العمــق(W1)الطافیــة اة للفــورامنیفیر الحاویـ

إلـــى أن مجمـــل تتابعـــات تكـــوین ِشـــرانش قـــد ترســـبت فـــي أنطقـــة بیئیـــة بحریـــة حوضـــیة عمیقـــة لجیـــة الســـحنیة

(Pelagic)ــــــــــدتها ـــــــــ ـــــــــ ـــــــــ ـــــــــ ـــــــــ ـــــــــ ـــــــــ ـــــــــ ـــــــــ ـــــــــ ـــــــــ ـــــــــ ـــــــــ ـــــــــ ـــــــــ ـــــــــ ـــــــــ ـــــــــ ـــــــــ ـــــــــ ـــــــــ ـــــــــ ـــــــــ ـــــــــ ـــــــــ ـــــــــ ـــــــــ ـــــــــ ـــــــــ ـــــــــ ـــــــــ ـــــــــ ـــــــــ ـــــــــ ـــــــــ ـــــــــ ـــــــــ ـــــــــ ـــــــــ ـــــــــ ـــــــــ ـــــــــ   جســـــــــ

موضـــح فـــي وعلـــى النحـــو ال،األوســـط، الممتـــد أحیانـــًا إلـــى نطـــاق الرصـــیف الخـــارجي-ل األعلـــىنطـــاقي الباثیـــا

  .)5الشكل (

  

  
  

  
  



٢٧  منطقة دهوك، شمال العراقالتحلیل السحني وبیئة ترسیب تكوین ِشرانش في طیة بیخیر،

.المودیل الرسوبي لتكوین ِشرانش في منطقة دهوك : ٥شكل  ال

    

  

  

    

  االستنتاجاتو المناقشة 

  

ك تعمقــًا بحریــاً التحلیــل الســحني والبیئــي إلجمــالي تتابعــات تكــوین ِشــرانش فــي منطقــة دهــو تعكــس نتــائج

مــــا اعتراهــــا بعــــض التراجعــــات البحریــــة، رغــــمللتكــــوینالعلیــــاالتتابعــــات باتجــــاه)Transgression(تــــدریجیا

كــان ) منطقــة زوي(ن منطقــة الدراســة ن الحــوض الرســوبي فــي األجــزاء الغربیــة مــاظهــر تنهــااكمــا . الثانویــة

، ممــا جعــل تــأثیر التراجعــات البحریــة )بــري بهــارمنطقتــي إیكمالــة و (الشــرقیةأعمــق نســبیًا مــن أجزائــهعمومــا

فـي األجـزاء حصـلتتـدریجیًا ولـیس حـادًا كمـا فیهاعلیها ثانویة، وبالتالي أصبحت التغیرات السحنیة العمودیة

مــا هــي إال نتــاج تقــدم بحــري عــام فــي المنطقــةویتضــح مــن هــذه الصــورة أن ترســبات تكــوین ِشــرانش. الشــرقیة

المعروفـةاألحـواض سلسـلة، حیـث)Foreland(علـى منطقـة الفورالنـد المتأخرختيحصل مع بدایة الماستری

 Oriofriendal, 1984)والتي تتشكل عـادة، وتبعـًا لــ(Piggy-back Basins)" ظهر الخنزیر " بأحواض 

in Nichols, 1999) على أطراف الحافة الخاملة ،)Passive Margin (رصیفلل.  

لصفیح العربـي، والتـي أمسـت فیمـا بعـد ُتعـرف بالفورالنـد كانـت مجـزأة الـى عـدة ُیعتقد أن الحافة الخاملة ل

او غیرهـا التـي ) Lisstric(وذلـك بفعـل التصـدعات اللسـتیریة " ظهـر الخنزیـر"أحواض ثانویة شبیهة بأحواض 

) Horst(المفصــولة بمرتفعــات الـــ ) Graben(هــذه األحــواض واتســمت). Numan, 2001(حصــلت فیهــا

فهـــي فـــي أجزائهـــا البعیـــدة عـــن حافـــة . بســـبب تقوســـات الصـــدوع اللیســـتیریة) Half-graben(المائلـــة بقیعانهـــا 

تمامـــا كالحالـــة المســـتنتجة فـــي ، بأجزائهـــا القریبـــة مـــن تلـــك الحافــةمقارنــةً )عمقـــاً (الصــفیح تكـــون أكثـــر هبوطـــاً 

واحـد مـن مثـلت فـيقـد تمـكیبـدو أن البیئـة المرسـبة لتكـوین ِشـرانش فـي منطقـة دهـو ، وعلیه. الدراسة الحالیة

ونظرًا للطبیعة التقعریة إلجمالي منطقة الفورالنـد، فقـد أمسـت جمیـع . هذه األحواض النصفیة المتشكلة صدعیاً 

ض هــذا الحــو یبــدو انو . البلوكــات الصــاعدة والخاســفة واقعــة إعتیادیــًا ضــمن هــذا الحــوض التقعــري اإلقلیمــي

تـــأثیرات الفوالـــقوبفعـــلكـــانانـــهكمـــا.  نســـبیًا نحـــو الشـــرقغـــرب وتضـــحالً یـــزداد عمقـــًا نحـــو الكـــانالتقعـــري

مســتوى القاعــدة تبــاینویبــدو أن هــذا الســبب، أي . نصــفیةمجزئــًا الــى عــدد مــن األحــواض الثانویــة الاللیســتیریة

تكـوینتنـوع صـخریة الـذي یـؤدى الـىكـان هـو،التقعريللحوض)Tectonic basement level(التكتونیة

  .أخرىإلىة مكه من منطقستباینو شرانش
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التطبق ، وھي جیدةتتابعات الوحدة السفلى
ر  ات الحج ن تعاقب ة م ون مؤلف ة الل بنی
من  ري ض ارل الجی ارلي والم ري الم الجی

.مقطع بري بھار

٣  

، وھي نحیفة التطبق تعاقبات الوحدة العلیا
بنیة داكنة مؤلفة من - وبألوان مخضرة 

المارل والمارل الجیري ضمن مقطع بري 
.بھار

٤  

A  5

ل  ق بفع وازاة التطب ة بم ات موجھ ة حبیب ي الحامل ري الطین ر الجی حنة الحج س

A  6  

ر  سطح التماس العلوي لتكوین شِرانش غی
.المتوافق مع تكوین كولوش

A  2

  شرانش

  كولوش

ویني  ات تك ین تتابع ا ب ن م درج المتالس الت
.نش في سطح التماس السفليبخمة وِشرا

A  1

  شرانش

  شرانش

  بخمة

  بخمة



٣١  منطقة دهوك، شمال العراقالتحلیل السحني وبیئة ترسیب تكوین ِشرانش في طیة بیخیر،

A  

ة  وص الحامل ري المرص ر الجی حنة الحج س
غوطة اللفورامنیفیر الطافیة، ذات حبیبات مض

.)X5(ومترابطة مع بعضھا البعض 

A  ٩  

A  7  

ة  واكي الحامل ري ال ر الجی حنة الحج س
.)X5(الطافیةاللفورامنیفیر

A  8

ة  واكي الحامل ري ال ر الجی حنة الحج س
ض ، للفتاتات العضویة ً بع وتظھر فیھا أیضا

.)X5(الطافیةاامنیفیرأصداف الفور

A11  

ة سحنة الحجر  وص الحامل الجیري المرص

١٢  

سحنة الحجر الجیري المرصوص الحاملة 

ة  وص الحامل سحنة الحجر الجیري المرص
داف  ض أص ویة وبع ات العض للفتات

).X5(االفورامنیفیر

A  ١٠  
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