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  الملخص

 Paleocene-Early) والسحنية امكانية تقسيم تعاقبات تكـوين سـنجار   أظهرت التحليالت الحقلية

(Eocene         وهي الوحدة الـسفلى شـبه الكتليـة        .  الحيدية في طية سنجار الى ثالث وحدات طبقية متميزة

الالغونية، والوحدة الوسطى المتطبقة الالغونية، والوحدة العليا الكتلية الالغونيـة فـي جزئهـا األسـفل                

وتتصف هذه الوحدات بـسهولة المتابعـة       .  جزئها األوسط وأمام الحيدية في جزئها األعلى       والحيديـة في 

كما اتضح ان سـطحي التمـاس       . والمضاهاة الجانبية عبر معظم المقاطع الصخرية المنكشفة في المنطقة        

  .السفلي والعلوي يعدان سطحين غير متوافقين
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ABSTRACT 

Field and facies analyses have revealed the possibility of dividing the reefal Sinjar 
Formation (Paleocene–Early Eocene) within Sinjar anticline into three diagnostic 
stratigraphic units. These are: lagoonal semi Massive lower unit, lagoonal stratified middle 
unit and massive upper unit, which is lagoonal, reefal and forereefal in its lower, middle 
and upper parts respectively. The units are characterized by the quick identification and 
ease lateral correlation across most lithological sections exposed in the area. It has also 
been revealed that the lower and upper contact surfaces are unconformable. 
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  المقدمة

من الترسبات الحيديـة الـشهيرة فـي     (Paleocene–Early Eocene)تعد ترسبات تكوين سنجار 

ضحة المعالم والواسعة االنتشار على جناحي طية سـنجار، إال أن           وبرغم مكاشفها الصخرية الوا   . العراق

إذ ان  . طبيعة سحناتها وامتداداتها الجانبية والعمودية لم تنل االهتمام الكافي من قبل الباحثين كمـا ينبغـي               

  معظم الدراسات التي أجريت على تواضـعات هـذا التكـوين، منـذ وصـفها الول مـرة مـن قبـل                      

)Keller, 1941: in Buday, 1980 (ولحد اآلن، تركزت على المحتوى األحيائي وتحديد العمر.  

تقع منطقة الدراسة الحالية، والمتمثلة بطية سنجار، في الجزء الشمالي الغربي من العراق، المتـاخم              

إحداهما يمثل المقطـع  . حيث نمذجت ترسبات تكوين سنجار من خالل مقطعين سطحيين       . للحدود السورية 

الواقع على الجناح الشمالي للطية، والموصوف من قبل الباحث اعـاله، واالخـر             ) ع كَرسي مقط(المثال  

اختير على الجناح الجنوبي للطية، في احد الوديان السحيقة المنحدرة مـن هامـة الطيـة                ) مقطع سنجار (

مقطعين المختارين  وتبلغ المسافة االفقية بين ال    . جنوبا باتجاه االطراف الشمالية الغربية لمدينة سنجار نفسها       

 (116) عينة صخرية من تتابعات قيد الدراسة وذلك بواقع (202)واختير ). 1شكل ( كيلومتر (17) حوالي 

  . عينة من مقطع سنجار(86)عينة من مقطع المثال و

  
  

توزعت معظم الدراسات السابقة الخاصة بتكوين سنجار، وبرغم ندرتها، على مكاشـف منطقتـي              

 Bellen, et al., 1959; Johnson, 1964; Al-Saddiki, 1968; Al-Sayyab (صرا سنجار وسليمانية ح

and Al-Saddiki, 1970 ( .  لقد تعددت اآلراء في تحديد عمر تكوين سنجار تبعا لتعدد الباحثين وتبـاين

  .تتضمن مواقع المقاطع المختارة) Ma’ala, 1977عن (خارطة جيولوجية لطية سنجار :  1شكل  
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مجمل هو العمر المناسب ل   ) االيوسين المبكر -الباليوسين(منطقة الدراسة، إال أنها تتفق عموما على أن عمر        

 ,Bellen et al., 1959; Ditmar, 1971; Al-Saddiki(تعاقبات التكوين في مختلـف منـاطق العـراق   

  ). 1980شذايا،(و  )1968

، (Paleocene-Lower Eocene)طبقياً، يعد تكوين سنجار أحد اهم التكوينات التي تعود الى دورة 

علما أن هـذه    . كاملة، بتعاقبات تكوين سنجار   اذ ان هذه الدورة في منطقة المقطع المثال ممثلة، وبصورة           

 حيث انها تمثلـت، فـي   (Tertiary )الدورة تعد أول واهم دورة رسوبية توضعت خالل العصر الثالثي 

حينها بحوض رسوبي واسع يمتد من االجزاء الوسطى لجنوب تركيا مروراً باألجزاء الـشمالية الـشرقية       

ويمثل تكـوين   . ق وينتهي باألجزاء الشمالية الغربية من ايران      مـن سوريا واألجزاء الشماليـة من العرا     

ومن جهة اخـرى، يبلـغ سـمك        . سنجار السحنة األكثر ضحالة في التعاقبات المترسبة خالل تلك الدورة         

في المناطق المتاخمة لمدينة سنجار، ثم يتناقص تـدريجياً باتجـاه األجـزاء             )  متراً 176(التكوين حوالي   

ذات الـسحنات  ) Aaliji Formation(ث يتداخل جانبياً بشكل السنة مع تكوين العليجي الشرقية للطية، حي

  .العميقة

تهدف هذه الدراسة الى تسليط الضوء على طبقية تكوين سنجار وجغرافيته القديمة وعالقته الطبقية              

 منطقة الدراسة،   مع الوحدات الصخرية المكافئة له، محلياً واقليمياً، وتحديد طبيعة حدي تماس التكوين في            

  .فضالً عن تشخيص البيئة الرسوبية لكل وحدة طبقية

  

  الجغرافية القديمة

تعرض العراق، أسوة بمعظم أنحاء الكرة األرضية إلى انحسار بحري واسع تـزامن مـع نهايـة                 

يقة الحركة األرميدية البانية، مما أدى إلى اختتام تعاقبات العصر الطباشيري باستثناء بعض األحواض العم             

 والذي ُأثبت وجودهـا فـي       (Danian)التي احتفظت بالمياه والتي بدورها رسبت تعاقبات مرحلة الدانيان          

  .وغيرهم) 1983المتولي، ( و(Al-omari, 1970)العراق من قبل العديد من الباحثين مثل 

ذلـك  لقد أظهرت الدراسة الحالية تأييداً لوجود مثل هذه الترسبات في منطقـة الدراسـة، وتمثـل                 

بتشخيص وحدة رمال جيرية بسمك ثالثة أمتار تسفل تتابعات تكوين سنجار، وهي ذات تماس حاد وغيـر             

وهي مؤلفة عمومـاً مـن سـحنة    . متوافق مع تتابعات تكويني شيرانش الذي يسفلها وسنجار الذي يعلوها         

هـر أحيانـاً دالئـل      الحجر الجيري الحبيبي الغني بالفتاتات الصخرية والقطع الفوسفاتية العـضوية، وتظ          

  .التعرض للتعرية الهوائية مثل السلكتة

بعدئٍذ، وبسبب الحركة االلبية، حدث تقدم بحري عالمي واسع، محددة بذلك بداية دهر الحيـاة               

حيث غطت رواسبه معظم أنحاء العراق والمنـاطق        .  أي بداية العصر الثالثي    (Cenozoic)الحديثة  

فهي اذن تعد أول دورة ترسيبية في       ). االيوسين األسفل - اليوسينالب(المجاورة له، فكانت بذلك دورة      

  .العراق خالل دهر الحياة الحديثة
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امتد األول من العمادية في أقصى شمال العـراق         . تميزت الدورة الرسوبية أعاله بظهور مرتفعين     

راق، حيث كانـت    ماراً بمنطقتي راوندوز ورانيا وصوالً الى حلبجة في األجزاء الشمالية الشرقية من الع            

ويعتقد أن تعاقبات تكـوين كولـوش الفتاتيـة         ). 2شكل  (سلسلة من الطبقات الحمر تترسب على طرفيه        

 ذات  (Flysch)قد جهزت أساساً من سنون هذا المرتفع على هيئة مراوح فليشية            ) المكافئة لتكوين سنجار  (

  .(Numan, 1997; Al-Hamdani, 1995)دورات تناغمية متنعمة نحو األعلى 

  

  

  

  

 يمثل بقايا تركيبية لنهاية العصر الكريتاسي فـي األجـزاء            كان أما المرتفع الثاني فإن المعتقد بانه     

حيث ترسبت علـى أطرافهـا الـشمالية        . الشمالية الغربية وفي بعض األجزاء الوسطى من شمال العراق        

فـضالً عـن بعـض    . (Khurmala Formation)الشرقية رواسب بحرية ضحلة تمثلت بتكوين خورمالة 

ترسبات الحواجز المتوضعة على المرتفع نفسه وأطرافها، تمثلت بترسبات تكوين سنجار الحيدية الضحلة،             

حيث وجد أنها، ومع نهاية هذه الـدورة، تتغيـر جانبيـاً الـى ترسـبات ضـحلة غنيـة بالمنخربـات                      

(Foraminifera) لشمالية الشرقية من العراق، مـع      وهذه األخيرة تتداخل، وخاصة في األجزاء ا      .  القاعية

كما تتداخل بشكل السنة مع تعاقبات المارل البحريـة العميقـة           . (Flysch)فتاتيات تكوين كولوش الفليشية     

  .(Buday, 1980)المؤلفة لتكوين عليجي في الجهات الوسطى والغربية من العراق 

) A(. في العـراق ) Paleocene-Lower Eocene(مقطع عرضي تكتوني لدورة :  2شكل

، حيث يظهر توافقاً مع طبيعة )Numan, 1997(تبعاً لـ ) Turonian-Paleocene(من دورة ض

  )Al-Hashimi and Amer, 1985(المحور عن ) B(الحوض الرسوبي 
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لة كانت تترسـب فـي شـمال        تُشير المعطيات الجيولوجية الى ان ترسبات تكويني سنجار وخورما        

العراق على حاجز تحت بحري طولي، تمتد فاصلة ما بين رواسب تكوين كولوش الفليشي الـى الجهـة                  

 (Buday, 1980)وتبعاً لــ  . الشمالية الشرقية، ومارل تكوين عليجي البحرية الى الجهة الجنوبية الغربية

الشرقي الى ان يتوغل، عبر منطقة السليمانية،       فان هذا الحاجز كان يمتد من منطقة سنجار باتجاه الجنوب           

  ).2شكل (الى داخل االراضي االيرانية 

ترسبت في بعض اجزاء مرتفعي الكَعرة والخليصية الواقعين في الجهات الغربيـة مـن العـراق                

. (Buday, 1980)سحنات بحرية ضحلة تمثلت بتكويني أم ارضمة وعكاشات المتداخلة مع تكون عليجي 

بحدوث انحسار بحـري واسـع عـن منطقـة          ) االيوسين االسفل -الباليوسين(تسمت نهاية دورة    عموماً، ا 

وقد تمثلت دالئل هذا االنسحاب في التعاقبات العليا من تكوين سنجار بشيوع أنماط مختلفـة مـن                 . سنجار

  .(Stromatolites)تراكيب الستروماتواليت 

  

  مكافئات تكوين سنجار

ومكافئاتها باالمتدادات االقليمية الواسعة سواءاً في العـراق ام فـي           تتصف ترسبات تكوين سنجار     

فبالنسبة لمكافئات التكوين في االجزاء الجنوبية الغربية من        . االقطار المجاورة مثل سوريا وتركيا وايران     

 العراق فانها ممثلة عمرياً بالتكوينين عليجي والرص وعمرياً وسحنياً بالتكوينين أم ارضـمة وعكاشـات،              

(Jassim et al., 1984) .   أما في االجزاء الشرقية من العراق فان تكوين سنجار يكافئ تكـوين خورمالـة

  ).3(، وكما موضح في الشكل (Buday, 1980)عمرياً وسحنياً وتكوين كولوش عمرياً 

  ).Jassim et al., 1984(تكوينات الكريتاسي المتأخر والترشري المبكر في العراق عن  :  3شكل
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فيما يخص مكافئات التكوين في االقطار المجاورة، فان التكوين يحمل نفس االسم في سوريا ويكافئ               

  أما في االجزاء الجنوبية الغربية من تركيا فان التكوين .  عمرياً في شرق االردن(Taqiye marle)تكوين 

. ، حيث يكافئ تكوين سنجار سحنياً وعمرياً      (Becirman)المكافئ لتكوين سنجار يعرف بتكوين البكرمان       

. (Germar) وكذلك عمرياً تكـوين      (Sinan)يكافئ سحنياً وعمرياً تكوين     ) في تركيا (علماً ان هذا التكوين     

اما في االراضي السعودية والكويتية فان تكوين ام ارضـمة يكـافئ تكـوين سـنجار سـحنياً وعمريـاً          

(Beydoun, 1991) . وفي ايران فان تكوين سنجار يكافئ تكوين(Taleh Zany)  ويكافئ الجزء الـسفلي 

  .(James and Wynd, 1965) عمرياً (Pabdeh)من تكوين 

  

  وحدات الطبقية ال

لقد حفز وضوح المقاطع الصخرية المختارة وتنوع مظاهرها الحقلية على تقسيم تعاقبـات تكـوين               

وهي الوحدة السفلى شبه الكتلية والوحدة الوسطى المتطبقة        . سنجار الى ثالث وحدات طبقية حقلية متميزة      

تساير التقسيمات الطبقيـة الحقليـة بـل        لوحظ ان السمات البتروغرافية والسحنية      . و الوحدة العليا الكتلية   

  .وفيما يلي وصفاً شامالً للمقطعين المختارين لوحداتهما الطبقية. وتؤكدها

  

  )المقطع المثال(مقطع كَرسي 

  :وهي، بدءاً من االقدم) 4-شكل(تم تقسيم هذا المقطع في الدراسة الحالية الى ثالث وحدات طبقية 

  

  
عي الدراسة الحالية، مرسوماً على السطح المرجعي المضاهاة الطبقية لمقط :  4شكل

  .الممثل بسطح التماس السفلي للوحدة الوسطى
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  :الوحدة السفلى شبه الكتلية

ثل هذه الوحدة أقدم وحدة في التكوين حيث تقع، وبصورة غير متوافقة، فوق تكـوين شـيرانش                 تم

.  متراً، وتتألف من تعاقبات جيرية متأثرة بشدة بعملية اعـادة التبلـور            (42)مباشرة،ويبلغ سمكها حوالي    

  .ر مت(3-6)وهي غالباً ذات مظهر كتلي برغم اظهارها تطبقاً وبسمك متباين يتراوح ما بين 

ويبلغ سمك هذه الطبقة ثالثة     . صخرياً، تبدأ هذه الوحدة بطبقة من الرمال الجيرية الرصاصية اللون         

امتار تقريباً، ومتاثرة بشدة بعملية اعادة التبلور اكثر من أي جزء آخر مـن التكـوين،وهي ذات مظهـر                   

  الواحدة منها الـرملي خشن الحبيبات، ومتوضعة على هيئـة عدسات متراصـة نحيفـة ال تتعدى طول

تتألف هذه الوحدة من سحنة الحجر الجيري الحبيبي الحامل للفتاتـات الـصخرية والقطـع    . سنتمتر (30)

ويعتقد أن هذه الوحدة ال تعود الى ترسبات تكوين سنجار، بل الـى بقايـا مرحلـة الـدانيان                   . الفوسفاتية

  . المتداخلة مع ترسبات تكوين عليجي

كل مفاجئ وحاد، طبقات من الحجر الجيري االبيض الحليبي المتدرج الـى            تعقب هذه الطبقة، وبش   

وتتميـز بوجـود   . وهي عموماً، تظهر بمظهر كتلي وخاصةً في االجزاء العليا منها     . االصفر نحو االعلى  

المنخربات القاعية فيها مثل المليوليد والتكستوالريا، فضالً عن عدد من الحشود الحياتية االخرى كبطنيات              

  . وغيرها(Echinoderm) وشوكيات الجلد (Gastropoda)قدم ال

  :الوحدة الوسطى المتطبقة

وهي عبارة عن تعاقبات جيرية جيدة التطبـق، يتـراوح          .  متراً (27)يبلغ سمك هذه الوحدة حوالي      

وهي عموماً، ذات صالبة أقل من صالبة الوحدة التي قبلها، رغم           .  سنتمتراً (50-90)سمك طبقاتها ما بين     

كما أنها متعرضة جزئياً الى عملية اعادة التبلور فـي بعـض            . تباين درجة صالبتها من طبقة الى أخرى      

واظهرت الدراسة البتروغرافية ان سحنة الحجر الجيري الواكي الميليوليدي تعد السحنة االساسية            . أجزائها

ه الوحـدة بطبقـات ذات لـون    تبدأ هـذ . والمميزة لهذه الوحدة، مشيرة بذلك الى ترسبها في بيئة الغونية       

 (Gastropods) رصاصي مائل الى االخضرار وتحتوي على عدد مـن االحـافير مثـل بطنيـة القـدم      

لقـد  . والمنخربات الكبيرة والتي تبدو على هيئة أقراص بيضاء، قد يصل حجم بعضها الى سنتمتر واحـد          

، وهي ذات انتشار    (Rotalidiae)والـ   (Miliolidae)وجد ان غالبية هذه المنخربات تعود الى عائلة الـ          

  .مبعثر تتركز عادةً في بقعة دون اُألخرى

 (30)تعلو الطبقات أعاله تعاقبات جيرية بيضاء نحيفة التطبق يصل سمك بعـضها الـى حـوالي                 

تتغير هذه التعاقبات   . تتسم هذه التعاقبات بمظهرها الرملي وذلك بسبب غناها بالمنخربات القاعية         . سنتمتراً

 والقليـل   (Maliolidae)و األعلى الى جيريات بيضاء مصفرة غنية جداً بالمنخربات القاعية من عائلة             نح

كما تظهر فـي    . ، فضالً عن قطع متباينة األحجام واألشكال من الرخويات        (Alveolindae)من عائلة الـ    

وهي عادة . (Burrowing)وتحديداً حفر األحياء  (Bioturbation) بعض طبقاتها بعض الفعاليات الحياتية
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مليئة ببلورات كبيرة الحجم من الكالسايت، والبعض اآلخر منها مملوءة برواسب ذات لـون وسـحنة                

  . مخالفة لألرضية السائدة

  :الوحدة العليا الكتلية

وهي مؤلفة من تعاقبات جيرية كتلية وخاصـةً        . متراً (107)يصل سمك هذه الوحدة الى حوالي       

حقلياً تبدأ هذه الوحدة بمرتفع كتلي عالي، عاكسةً بذلك صالبتها العالية وبالتالي            . في بدايتها ومنتصفها  

والجيريات في هـذه الوحـدة عمومـاً        . صعوبة تأثرها بعوامل التعرية مقارنة بالوحدات المتاخمة لها       

ئها على  تمتاز هذه التتابعات باحتوا   . بيضاء اللون تتحول تدريجياً الى بيضاء رمادية في أجزائها العليا         

نسبة عالية جداً من المنخربات الكبيرة، والتي أتضح فيما بعد بالفحص المجهري أن معظمهـا عائـدة                 

علماً أن نسبة االلفيولينا في االجـزاء       . (Miliolidae) والبعض الى عائلة     (Alveolindae)الى عائلة   

ى، رغم قلة المنخربات فـي      السفلى والوسطى من هذه الوحدة عالية نسبياً مقارنة بنسب العوائل االخر          

كما ال تخلو صخور هذه الوحدة من الرخويات وخاصة بطنية القـدم، حيـث تمتـاز                . بعض أجزائها 

باحجامها الكبيرة نسبياً مقارنة بمثيالتها في األجزاء االخرى، إذ يصل طول الواحدة منها الى حـوالي                

 فضالً عن احتواء أجزائهـا العليـا علـى          وتتسم هذه الوحدة بخشونة حبيباتها نسبياً،     . ثالثة سنتمترات 

 سنتمترات، والتي اتـضح بانهـا       (10)تراكيب قببية تشبه الكرات، وهي ذات أحجام تصل الى حوالي           

. وهي عموما جيريات بيضاء خالية من المنخربـات       ). الطحالب المرجانية (عبارة عن الطحالب الحمر     

 (Nummulites)ذات محتوى من متحجرات الـ      وتعلو هذه الطبقات تعاقبات جيرية متطبقة مصفرة، و       

فضال عن وجود قطع الطحالب الحمر كبيرة       . الطوالنية الكبيرة، اذ تصل احجامها الى ثالث مليمترات       

  ).سم2-4  (الحجم 

تتغير هذه التعاقبات عموديا الى حجر جيري متطبق، بيضاء الى رمادية اللون، تبدو عليها اثار               

ويالحـظ وجـود تراكيـب      . باحتوائها علىنسبة عالية مـن النيومواليـت      التعرية التفاضلية وتتصف    

الستروماتواليت بشكل حصائر مباشرة على السطح العلوي لهذه الوحدة، تحديدا في موقع قريب مـن               

  .المقطع المثال

سحنياً، تتميز تتابعات هذه الوحدة، بدءاً من االسفل، بتعاقب سحنات خلف الحيد والحيد وجبهـة               

اذ ان التتابعات السفلى منها تتالف من تعاقبات سحنات الحجر الجيري الواكي الفتاتي العضوي              . الحيد

) خلـف الحيـد   (نية  الغني بالمليوليد والروتاليد والدمالق مشيرة بذلك الى تواصل ظروف البيئة الالغو          

 ثـم تليهـا الـسحنات الجيريـة المترابطـة      . المرسبة لـسحنات  الوحـدتين الـسفلى والوسـطى    

(Boundstone)            المترسبة في بيئة الحيد، وتعقبها السحنات الجيرية الغنية بالنيومواليت المترسبة فـي

 الظـروف البيئيـة   وتختتم هذه الوحدة بجيريات حصائر الـستروماتواليت المـسلكتة ذات         . بيئة الحيد 

  ). 5شكل(الضحلة المنكشفة على الهواء 
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  ).المقطع المثال(العمود الطبقي والسحني لمقطع كرسي : 5شكل 

  

  مقطع سنجار

 (145)يقع هذا المقطع في الجناح الجنوبي للطية بالقرب من مدينة سنجار، ويبلغ سـمكه حـوالي                 

اذ ان عمليـات    . ع التكويني التي تـسفله وتعلـوه      ويتميز بعدم انكشاف حدي تماس تكوين سنجار م       .متراً

كما ان  . التعرية في اسفل الوادي لم تكشف تعاقبات تكوين سنجار بشكل كامل وصوالً الى تكوين شيرانش              

لقـد قُـسم هـذا      . تتابعات منطقة حد التماس العليا مغطاة تماما بفتاتيات سميكة من ترسبات اقدام الجبال            

ية اسوة بالمقطع المثال وذلك اعتمادا على الخصائص الحقلية والصخرية          المقطع الى ثالث وحدات صخر    

   ).4شكل (والمجهرية 
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  :الوحدة السفلى شبه الكتلية

 مترا، فهي عموما ذات مظهر كتلي ويمكن تقسيمها الى جزئين،           (22)يبلغ سمك هذه الوحدة حوالي      

  ي حليبي اللـون وذي حبيبات ناعمـة  مترا تقريبا، ومؤلفـة من حجر جيري كتل(12)سفلي ويبلغ سمكه 

ويندر مالحظة الحشود الحياتية الكبيرة فيه اال في اجزائه العليـا،           . ومتعرض بشدة الى عملية اعادة تبلور     

 امتار تقريبا، وهـي     (10)اما تتابعات الجزء العلوي فيبلغ سمكها       . حيث لوحظ فيها بعضا من البرايوزوا     

وتتالف من حجر جيري معاد التبلور ذات       .  امتار (2-4)طبقاتها ما بين    عموما كتلية المظهر يتراوح سمك      

تتصف هذه التتابعات باحتوائها على تراكيب قببية الشكل ذات اغلفـة           . لون ابيض رمادي، ومصفر احيانا    

ومن الجدير بالـذكر أن     . ، فضالً عن البرايوزوا   )الطحالب المرجانية (كروية والتي تمثل الطحالب الحمر      

المقطـع  (ت الجزء العلوي تضاهي وتشابه تتابعات الجزء العلوي من الوحدة العليا في مقطع كرسي               تتابعا

  . من حيث التشابه الصخاري والسحني والبيئي) المثال

  :الوحدة الوسطى المتطبقة

وتتألف من صخور جيرية متباينة التأثر بعمليـة اعـادة          .  متراً (35)يبلغ سمك هذه الوحدة حوالي      

وهـي ذات   . وذات مظهر متطبق، ويتراوح سمك طبقاتها من نصف متر الى حوالي ثالثة أمتار            التبلور،  

عموماً يالحظ أن هذه الوحدة ذات محتـوى احيـائي          . صالبة أقل نسبياً من الوحدات التي تعلوها وتسفلها       

 (10)ي  إذ تبدأ بمجموعة من الطبقات الرصاصية الفاتحة، يصل سمكها الى حـوال           . متنوع والوان مختلفة  

 وبعض الرخويات مثل بطنيات القدم، ثـم تتـدرج الـى            (Burrowing)أمتار، وحاوية على حفر األحياء      

.  سـنتمترات  (10)طبقات صفر فاتحة مؤلفة من عدسات صغيرة يصل حجم الواحدة منها الـى حـوالي                

ت جيريـة  وهذه الطبقات تتدرج بدورها الـى تعاقبـا     .  وقطع الرخويات  (Miliolidae)وتحتوي على الـ    

ولقد لوحظ وجـود    . بيضاء مائلة الى الرصاصي مع آثار لحفر األحياء ووجود ثانوي للمنخربات الكبيرة           

سطح فاصل، بشكل حاد وواضح، ما بين هذه الوحدة والوحدة العليا التي تعلوها، عاكسة بذلك االخـتالف                 

 من حيـث المحتـوى الـصخاري        وتماثل هذه الوحدة مثيلتها في المقطع المثال      . السحني الواضح بينهما  

  .والسحني والنطاق الترسيبي

  :الوحدة العليا الكتلية

 مترا، وهي ذات مظهر كتلي، مؤلفة ابتداءاً من حجـر جيـري    (88)يبلغ سمك هذه الوحدة حوالي 

ابيض متعرض بشدة الى عملية إعادة تبلور وحاوية على نسبة محدودة من المنخربات الكبيرة من عائلـة                 

تتدرج هذه الطبقة إلى طبقات جيرية      .  والرخويات (Nummulitidae) والقليل من الـ     (Miliolidae)الـ  

كما يالحظ وجـود    ). المرجان(من الطحالب الحمر    )  سم 2( رمادية اللون غنية ببقايا هيكلية بيضاء بحجم        

لون الى مـصفرة    ثم تعلوها تراكيب قببية جيرية بسمك سنتمتر واحد، بيضاء ال         . قطع من البرايوزوا فيها   

اال ان هذه التراكيب تختفي في االجزاء العليـا         . تصاحبها احياناً القليل من البرايوزوا    . في بعض اجزائها  
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 وقطع بيضاء تمثـل حطـام       (Nummulitidae)كما سجل فيها نسبة عالية من عائلة الـ         . من هذه الوحدة  

 فيها شحيحـة او معدومـة مقارنـة      (Alveolinidae)الطحالب الحمر، ولوحظ ان نسبة توارد عائلة الـ         

سحنياً، تتعاقب نفس سحنات انظمة الحيد الوارد ذكرها في المقطـع المثـال             . بمثيالتها في المقطع المثال   

  ). 6شكل (باستثناء انطمار حصائر الستروماتواليت تحت ترسبات اقدام الجبال المروحية الحديثة 

                    جارالعمود الطبقي والسحني لمقطع سن: 6شكل 

  

  سحنية الوحدات وبيئاتها الترسيبية  

 (Dunham, 1962)فحصت جميع الشرائح الصخرية المختارة مجهرياً، ثم صـنفت تبعـاً لنظـام    

، وذلك وصوالً الى التحليل الـسحني  (Embry and Klovan, 1972 in Flugel, 1982)المحور من قبل 

. (6) و (5)لسحنية المرسبة لها، وعلى النحو المبين تفاصيلها فـي الـشكلين            الدقيق، وبالتالي الى االنطقة ا    

حيث اتضح، وعبر المقطعين المختارين، أن ترسبات تكوين سنجار ما هي اال وليدة منظومة حيود مثالية                

  ).  2001الحاج،(بيئاتها الثالث معروفة، أي خلف الحيد والحيد وجبهة الحيد 
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بيئة خلف الحيد تتمثل بترسبات الوحدتين السفلى والوسـطى والجـزء           اظهرت الدراسة الحالية ان     

اما بيئة الحيد فانها ممثلة     . السفلي من الوحدة العليا، وبذلك فانها تمثل اكثرالبيئات سيادة في تكوين سنجار           

بالجزء الوسطي من الوحدة العليا، في حين تتمثل بيئة جبهة الحيد بتعاقبات الجزء العلـوي مـن الوحـدة           

  .العليا

  حدود تماس التكوين

 Upper)يحد تكوين سنجار من االسفل تكوين شـيرانش الطباشـيري العائـد الـى دورة الــ      

Campanian-Maastrichtian (     وتتصف تعاقبات شيرانش المتاخمة لـسطح      . ، وهو يمثل لب طية سنجار

مـصفر، وذات تطبـق     التماس بانها مؤلفة من تعاقبات الحجر الجيري المارلي والمـارل الرصاصـي ال            

يعد السطح الفاصل بين هذه التعاقبات الممثلة لقمة تكوين شيرانش وترسبات تكوين سنجار سطحاً              . متوسط

إذ ال يوجد أي تغير تدريجي في الصفات الصخرية الموجودة بينهما، حيث تتغيـر الـسحنة                . مستوياً حادا 

، وبصورة فجائية، الى سـحنة     )ادل مع المارل  الحجر الجيري المارلي الهش المتب    (الممثلة لتكوين شيرانش    

الرمل الجيري المعاد التبلور ذي اللون الرصاصي والبني احياناً بسبب االكسدة، والعائـدة الـى الوحـدة                 

ومن الجدير باالشارة، ان وصف حد التماس هـذا         . أي انه يعد سطحاً غير متوافق     . السفلى لتكوين سنجار  

ــنفس الموقــ   ــسجل ب ــق م ــدم تواف ــسطح ع ــراق  ب ـــاء الع ـــم أنح ــي معظ ــاقي ف   ع الطب

 (Kassab et al., 1986; Al-Shaibani et al., 1993).  

حيث يتحدد بترسـبات    . أما سطح التماس العلوي لتكوين سنجار فهو اآلخر يعد سطحاً غير متوافقاً           

، وهي عبارة عن تعاقبـات  (Late Lower Eocene-Upper Eocene)تكوين جدالة المترسبة خالل دورة 

مؤلفة من طفال صفائحية سميكة واحجار جيرية طباشيرية رقيقة التطبق واحجار جيرية مارليـة ومـارل      

). 2000البياتي، ( معها (Avanah Formation)مخضر مع وجود تداخالت لجيريات تكوين افانا الجيري 

د أي  يتصف سطح التماس العلوي بنفس خصائص سطح التماس السفلي من حيث كونه حاداً وعدم وجـو               

تدرج صخري او سحني بين التكوينين، بل يحدث تغير فجائي وحاد من حجر جيري رصاصي فاتح عائد                 

  .لتكوين سنجار الى طفل صفائحي وحجر جيري طباشيري عائد لتكوين جدالة

من االدلة المضافة على اعتبار سـطح التمـاس العلـوي سـطحاً ال توافقيـاً، وجـود تراكيـب                    

ة المسلكتة في اعالي تتابعات التكوين، وتحديداً في االجزاء القريبة مـن الحـد              الستروماتواليت الحصائري 

الفاصل بينه وبين تكوين جدالة في مقطع كَرسي، وكذلك في السطح الفاصل بينهما بالقرب من قرية جدالة                 

اذ يالحظ فيه شيوع حصائر الستروماتواليت على هيئـة         ). 1شكل  (الواقعة الى الشرق من مقطع سنجار       

ومن الجدير باالشارة، ان الموقع الطبقي المتوقع لوجـود الـستروماتواليت فـي مقطـع         . قببية وعمدانية 

اذ اليخفى ما لهذه التراكيب     . سنجار، وكما نوه عنه سابقاً، مغطى بترسبات اقدام الجبال المروحية الحديثة          

هايات الدورات الرسوبية فـي   من اهمية في تحديد ن(Supratidal)التي تتشكل على األغلب في نطاق الـ    
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وهكذا فان الدراسة الحالية تؤكد هذه الحقيقة، مخالفةً بذلك آراء بعض الباحثين مثـل              . السجل الجيولوجي 

(Ditmar, 1971)من ان سطح التماس العلوي لتكوين سنجاريعد سطحاً توافقياً) 1983السنجري، ( و .  

  

  المضاهاة الطبقية

قية التي افرزتها الدراسة الحالية الى وجـود اختالفـات وتغـايرات            تشير المعطيات السحنية والطب   

اذ يالحظ مثالً وجود سحنة معينة في احد المقطعين، بصورة متواصـلة،            . سحنية وسميكة جانبياً وعمودياً   

ولغرض المضاهاة الطبقية، فقد اختير سطح التماس الـسفلي         . اال انها فجأة تختفي تماماً في المقطع اآلخر       

 الطبقية الوسطى سطحاً مرجعياً، وذلك الستمرارية وتجانس السحنة المترسبة في هـذه الوحـدة،               للوحدة

عموماً، تظهرالوحدات الـسحنية    . وكذلك لكونها تحمل معظم متطلبات الطبقة الدالة، الحقلية منها والسحنية         

دة لـبعض التعاقبـات     مضاهاة جانبية جيدة رغم تباين سمكها من مقطع آلخر، ومن امثلتها المضاهاة الجي            

السحنية الموجودة بالوحدة السفلى وكذلك التعاقبات الجيدة التطبق والمتماثلة السحنات في الوحدة الوسطى،             

كما ان هناك بعض السحنات في الوحدة العليا تتقبل بوضوح المضاهاة الجانبية بين المقطعين المختـارين                

  ). 4(المضاهاة للوحدات الصخرية الحظ الشكل ولمزيد من تفاصيل . رغم اختالفها النسبي بالسمك

  إن مثل هذه االختالفـات والتباينـات الـسحنية والـسميكة وتبعـاً لالدبيـات الجيولوجيـة مثـل                  

(Gischler and Hudson, 1998) وغيرها، تُعزى الى تباين طبيعة الحوض الرسوبي واختالف الظروف 

  .ضات الموجودة فيه من موقع آلخروالمعطيات التكتونية من حيث االرتفاعات واالنخفا
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