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  الملخص

اوضحت الدراسة الصخرية لثالثة مقاطع سطحية لتكوين جدالة في طية سـنجار، وجـود ثالثـة                

تداخالت لتكوين آفانة في مقطع قرية شرف الدين، وتداخالن في قرية جدالة وعدم وجود أي تداخل فـي                  

سحنة الحجر الجيري الحـاوي علـى       : الثة سحنات دقيقة هي   وضمت هذه التداخالت ث   . مقطع قرية بارة  

المرزوم الحاوي على الفتات االحيائي، وتكـون اصـداف         -النيوميواليت وسحنة الحجر الجيري الحبيبي    

النيوميواليت والدسكوسايكلينا والفتات العائد لهما النسبة العظمى من المكونات الهيكلية ، وتمثل الـسحنتان             

الخارجي، اما السحنة الثالثة فهي سحنة الحجر الواكي الحـاوي علـى االلفيولينـا              -سطيبيئة المنحدر الو  

ان التوزيع الجغرافي لتكوين آفانة يبرزتواجده فـي        . والتي تمثل الترسيب ضمن مناطق المنحدر الداخلي      

 ذلك داللة   المناطق الشرقية لطية سنجار بينما يقل ثم يختفي تواجده في الجهات الغربية لطية سنجار، وفي              

على ان مركز الحوض الرسوبي يقع في المناطق الغربية لمنطقة الدراسة، والذي تمثل بالترسبات السميكة               

  .لتكوين جدالة

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ABSTRACT  

Lithological studies of three surface sections of Jaddala Formation, Sinjar anticline, 
indicated the presence of Avanah Formation, this manifested by three interfingring beds 
in Sharafadden village section and two thin beds in Jaddala village section, while non is 
present in Bara village section. These interfingering beds are comprised of three 
microfacies : Nummulitic lime grainstone microfacies (A1), Bioclastic lime grainstone-
ies (A2) and Alveolina lime wackestone microfacies (A3), their depositional environment 
extended from inner-middle-outer ramp zones. 

The disappearance of interfingering from the western part of Sinjar anticline and it's 
presence in the eastern part, point to the deepening deepocenter during the Eocene of the 
Sinjar basin in westward direction of the studied area. 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  المقدمة

 مـن البئـر   (Mc Ginty, 1953 in Bellen et al., 1959)اول من وصف تكوين آفانة هو مكنتي 

ين  المحفور في قبة آفانة ضمن طية كركوك المحدبة، يتكون المقطع النموذجي للتكو            116النفطي كركوك   

المتاخر، -من حجر جيري متدلمت ومعاد التبلور المترسب في بيئات ضحلة خالل فترة االيوسين االوسط             

  .ويتداخل معه سحنات الحجر الجيري العائد لتكوين بيالسبي

ينتشر تكوين آفانة في شريط ضيق على طول الحدود الشمالية لنطـاق الطيـات الواطئـة ويمثـل                

  تفصل تكويني جركس وبيالسبي عـن تكـوين جدالـة ويتـداخل معهـم             الرواسب الجيرية الضحلة التي     

) Buday, 1980 Al-Hashimi and Amer, 1985  ، 1983(، درس شـاربازيري  )1989محي الـدين (

 (Maala, 1977)تكوين آفانة في منطقة دهوك محدداً عمره بااليوسين االوسط، كما سجلت دراستا المعال 

وجود تكوين آفانة متداخالً مع تكوين جدالة قرب )  (Al- Banna and Al-Mutwali, 2002والبنا والمتولي

مدينة سنجار، وعلى هذا االساس فقد تضمن البحث الحالي دراسة ثالثة مقاطع سطحية لتكوين جدالة فـي                 

مناطق مختلفة من طية سنجار لغرض تحديد تواجدات تداخالت تكوين آفانة في هذه المقـاطع والتعـرف                 

تقع المقاطع الصخرية الثالثة فـي قريـة        . ا وطبيعة السحنات الدقيقة لها وبيئاتها الترسيبية      على امتداداته 

 كم غرب مدينـة     120شرف الدين وقرية جدالة وقرية بارة في جبل سنجار، وتبعد منطقة الدراسة بحدود              

  ).1شكل (الموصل 
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  .واقع المقاطع الصخريةخارطة جيولوجية لمنطقة الدراسة تظهر فيها م: 1شكل     

  مقاطع الدراسة

استند البحث على الدراسة الحقلية لتتابعات تكوين جدالة الذي من المتوقع ان يتداخل معـه تكـوين                 

آفانة والمنكشفة على سطح االرض لثالثة مقاطع صخرية، حيث تـضمنت الدراسـة وصـف الطبيعـة                 

قة، وفيما يـأتي الوصـف الـصخري لهـذه          نموذج لعمل الشرائح الصخرية الدقي    ) 100(الصخرية واخذ   

  :المقاطع

  : مقطع شرف الدين-1

  يقع هذا المقطع على الجناح الشمالي لطية سنجار المحدبة قرب قرية شرف الدين عند خط عـرض                

 متر، يحده بصورة غير متوافقة 330يبلغ سمك تكوين جدالة     . 41 ْ 51 َ 14 شماال وخط طول ً    36 ْ 26َ 3 ً

. من االعلى ) االوليجوسين(من االسفل وتكوين تارجيل     ) االيوسين المبكر -الباليوسين(ر  طباقياً تكوين سنجا  

ميـزت ثالثـة    . تتالف تتابعات تكوين جدالة من صخور الحجر الجيري والحجرالجيري المارلي والمارل          

  ):2شكل (تداخالت لتكوين آفانة ضمن هذا المقطع 

متـر ويتكـون مـن      ) 19-16(كوين جدالة  بين السمك      متر في اسفل ت   ) 3(يظهر بسمك   : التداخل االول 

رصاصي كما  - واضحاً في الحقل وهي تمتاز بلون بني       (Ridge)صخور الحجر الجيري التي تشكل حرفاً       

 يظهر تعاقباً بين اللون البني الفاتح والغامق، كذلك يالحظ علـى الـسطح    ( Lamination)تحوي تصفحاً

 التي يبلـغ طولهـا المـوجي     Symmetrical ripple mark) (لمتماثلة العلوي لهذه الطبقة عالمات النيم ا

  .سنتمتر) 10(سنتمتر وسعتها حوالي ) 30(حوالي 
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متر مؤلفـاً   ) 220-217(لتكوين آفانة يظهر في النصف العلوي تكوين جدالة بين السمك           : التداخل الثاني 

، ) 1صورة  (صلد ذات لون بني غامق التي تشكل حرفاً بارزاً في الحقل            من طبقات من الحجر الجيري ال     

) 3(يبلغ سمك هذه الطبقـات      . الحدود السفلى لهذه الطبقات حادة مع صخور المارل العائدة لتكوين جدالة          

المقطع الصخري لتكوين جدالة وتداخالت تكوين آفانة في مقطع شرف : 2شكل 
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 علـى   تحوي(intraformational conglomerate )متر ويظهر في اسفلها عدسات من مدملكات داخلية 

سنتمتر، كما يمكن مالحظة اشكال النيوميواليت الكاملة بواسطة العـين          ) 2(طر اقل من    فتات صخري بق  

المجردة في اسفل هذه الطبقات، اما في السطح االعلى لهذا التداخل فيالحظ وجود فتات صخري مختلـف                 

 سنتمتر مكون من الحجر الجيري الناعم الحبيبـات ويتميـز         ) 1(يظهر باشكال عدسية وباقطار تصل الى       

  .بلون اصفر فاتح يعود الى تكوين جدالة
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  .طبقات التداخل الثاني لتكوين آفانة ضمن تكوين جدالة في مقطع شرف الدين : 1صورة     

  

متـر، تظهـر بـين      ) 0.5(ممثل بطبقة من الحجر الجيري ذات لون بني فاتح سـمكها            : التداخل الثالث 

  .طاً في الحقل وتمتاز بمكونات جيرية ناعمة الحبيباتمتر وتشكل حرفاً بسي) 240 -23905(السمك

  : مقطع قرية جدالة-2

 شماال  36 ْ 18 َ 20يقع المقطع على الجناح الجنوبي لطية سنجار قرب قرية جدالة عند خط عرض ً             

متر ويتكون  ) 342(وهو يمثل المقطع النموذجي لتكوين جدالة، يبلغ سمكه         .  شرقاً 41 ْ 41 َ 28وخط طول ً  

ميز تداخالن لتكوين آفانة في الثلث االخير من المقطع عند الـسمك            .  الجيري المارلي والمارل   من الحجر 

متر وهما بشكل طبقتين من الحجر الجيري يفصل بينهما طبقات من صخور المارل تعود لتكوين               ) 280(

تحاثات جدالة، وتظهر هاتان الطبقتان بشكل بروز واطيء في الحقل ويمكن أن نالحظ فيهما وجـود مـس                

  .االلفيولينا بالعين المجردة

  

  : مقطع بارة-3

  يقع مقطع بارة على الغاطس الغربي لطية سنجار المحدبة قرب قرية بـارة علـى خـط عـرض                  

تعاقب  منمتر وهو يتكون) 590(يبلغ سمك تكوين جدالة .  شرقا41ًْ 29 َ 00 شماال وخط طول ً    36 ْ 20 َ 30ً
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ري المارلي التي تظهر بلون بني فاتح، ويتراوح سمك الطبقـة           طبقات الحجر الجيري الصلد والحجر الجي     

 - 3(متر، يتخللها طبقات من صخور المارل البنية الزرقاء ذات سمك يتراوح بين             ) 12 - 0.5(الواحدة  

أظهرت الدراسة الحقلية عدم وجود أي تداخل لتكوين آفانة في هذا المقطع وقد تم التحقق مـن                 . متر) 10

  .يحة صخرية رقيقة اكدت هذه الحقيقةشر) 45(ذلك بعمل 

  :السحنات الدقيقة

تمكنت الدراسة الحالية من تشخيص ثالثة سحنات دقيقة في تداخالت تكوين آفانة التي تظهر ضمن               

  .المقاطع قيد الدرس

  :سحنة الحجر الجيري الحبيبي الدقيقة الحاوي على النيوميواليت -1
Nummulitic lime grainstone microfacies (A1): 
. شخصت هذه السحنة في الجزء االسفل من التداخل الثاني لتكوين آفانة في مقطع شرف الدين فقط               

من مكونات السحنة وهي مملثة بافراد النيوميواليت العائد        % 90المحتويات الهيكلية تشكل نسبة تزيد على       

ملمتـر  ) 4 - 1(  التي يتراوح قطرهـا بـين    Nummulites bayhariensis Chechia-Rispoliللنوع 

، كما لوحظ وجود    )2صوره  (من المكونات الهيكلية    % 80محفوظة بشكل واضح وكامل وتمثل اكثر من        

من المكونات الهيكليـة تعـود للنـوع        % 5األشكال العائدة لجنس الدسكوسايكلينا بنسبة قليلة تمثل بحدود         

Discocyclina varians Kaufman  الحمراء ، اضافة لوجود القليل من الطحالب(Lithothamnium sp. 

  ).3صورة ( وبقايا أصداف المحاريات وشوكية الجلد  (

أرضية السحنة مكونة من مكسرات النيوميواليت بشكل رئيسي والتي تكون حادة الزوايا، أي أنهـا               

تكسرت بواسطة األمواج وترسبت في نفس موضع تكوينها مع بعض مكسرات الدسكوسايكلينا والطحالب             

ومن العمليات التحويرية المشخصة حدوث عملية المكرتة على بعض الفتات األحيائي فاصـبح             الحمراء،  

  .ناعم الحبيبات غامق اللون

  

  

  

  

  

  

النـوع  ) ب. (السحنة الدقيقة الحجر الجيري الحبيبي الحاوي علـى النيوميواليـت         ) أ: (2صورة          

Nummulites bayhariensis Chechia - Rispoli    17الـدين، نمـوذج    مقطـع شـرف ،

  ). ملمتر0.5=المقياس(

  

  ب  أ
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ــوع ) أ: (3صــورة  ــراء ) ب( ، Discocyclina varians Kaufmanالن ــب الحم الطحال

(Lithothamnium sp.) ملمتر0.5=المقياس(، 17، مقطع شرف الدين ، نموذج .(  

  

 (intraformational conglomerate )يتواجد اسفل السحنة عدسات متقطعة من المدملكات الداخلية 

بني فاتح مخضر تحوي على قطع من الفتات الصخري الداخلي التي تصل أقطارها             -ذات لون بني غامق   

سنتمتر، ومن المعتقد أن هذا الفتات الصخري قد تكون نتيجة لالنحسار الجزئي لمياه البحر              ) 2(الى حدود 

الترسـبات المتماسـكة لـذلك التكـوين     في الحوض الترسيبي لتكوين جدالة، وأدى ذلك الى تفتيت بعض   

وتجمعت على شكل ركامات قليلة السمك من المدملكات في اسفل السحنة ، وتلى ذلـك تجمـع أصـداف                   

النيوميواليت لتوفر الظروف الترسيبية المالئمة لمعيشتها وتراكمها، وكلما اتجهنا نحو أعلى هذه الـسحنة              

كل فتات كما يزداد ظهور أشكال الدسكوسايكلينا، ويقـل         يقل عدد أصداف النيوميواليت الكاملة وتصبح بش      

حجم الفتات من حجم الرمل الخشن الى المتوسط، وعند ذلك تنتقل السحنة الى نوع آخر مـن الـسحنات                   

  .الدقيقة

ان أشكال النيوميواليت والدسكوسايكلينا المشخصة ضمن التداخل الثاني في مقطع شرف الدين تشير             

 bullbrooki وسط ويعزز ذلك وجود بعض أنواع الفورامنيفرا الطافية المشخصة الى أوائل األيوسين األ

Bolli, A. broedermanni Cushman and Bermudez A. الدالة على أألنطقة (p10, p11)  من أنطقـة 

  .الفورامنيفرا الطافية المميزة لهذا العمر

يوميواليت يشكل ركامـاً علـى شـكل        يعتقد العديد من الباحثين أن الفورامنيفرا الكبيرة وخاصة الن        

  (Bartholdy et al. 1999; Bartholdy, 2000) في مناطق قاعـدة األمـواج   (Nummulitic bar)حاجز 

حيث تقوم التيارات واألمواج البحريـة      . الحبيبي النيوميواليتية -المميزة بسحنات الحجر الجيري المرزوم    

. مة وتراكم مستحاثات النيوميواليت في أماكن معيشتها       وغسل المواد الناع   (Winnowing)بعملية التذرية   

ويرى آخرون أن هنالك عالقة بين شدة الضوء وتواجد النيوميواليت حيث يفضل التواجد فـي المنـاطق                 

 ,Buxton and Pedley, 1989; Hottinger) .  (Photic zone)الوسطية الى العميقة من قطاع الـضوء  
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 فقد أشار الى أن النيوميواليت يفضل العـيش فـي قطـاع    (Pomar, 2001a and b) اما بومار  (1997

 متر، وهـو العمـق   80-40 الذي يتراوح عمق المياه فيه بين  (Mezophotic zone)األضاءة المتوسطة 

المالئم لمعيشة النيوميواليت وذلك بـسبب اعتمـاده علـى العالقـة التكافليـة مـع الطحالـب داخـل                    

 (Hallock and Cleen, 1986; Pomar, 2001a). (Endosymbiotic algae)جسمه

  

  :المرزوم الدقيقة الحاوي على الفتات االحيائي-سحنة الحجر الجيري الحبيبي -2
Bioclastic lime grainstone-packstone microfacies (A2) 

توجد هذه السحنة ضمن التداخالت الثالثة لتكوين آفانة في مقطع شرف الـدين، وتتكـون بـشكل                 

لفتات االحيائي العائد للنيوميواليت والدسكوسايكلينا الذي تختلف نسبة تواجده في التـداخالت            رئيسي من ا  

  .من المحتويات الهيكلية % 90-50الثالثة، وهي تمثل نسبة تتراوح بين 

يتواجد الفتات االحيائي في اسفل التداخل االول بحجم الرمل الناعم مكوناً من فتـات النيوميواليـت                

 ، كما لوحظت اشكال كاملـة مـن    N. fraasi De La Hurpeنا وقد امكن تشخيص النوع والدسكوسايكلي

 .D. augustae Van der weijden, D. dispansa Sowerby and Dالديسكو سايكلينا تعود لألنـواع   

sella D΄Archiac)  (، وهذه األنواع تمثل أألنطاقة )4صورةSBZ10-SBZ12 (   بعمر اعلـى االيوسـين

أضافة الى ذلك تظهر أشكال الفورامينفرا القاعية العائـدة لألجنـاس   . (Serra-Kiel et al.,1998)المبكر

Cibicidoides , Lenticulina , Dorothia    وكذلك أنواع الفورامنيفرا الطافية التي تصل نـسبتها الـى  

 Morozovella aragonensis Nuttall andوقد امكن تشخيص االنواع الطافيـة التاليـة    % 20حدود 

Acarinina pentacamerata Subbotin    وهذه األنواع تؤكد عائدية التداخل االول  لتكوين آفانة فـي ، 

  . للفورامنيفرا الطافية P7-P9مقطع شرف الدين الى عمر االيوسين المبكر ضمن أألنطقة 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

النـوع  ) أ(فتـات االحيـائي،     المرزوم الحـاوي علىال   -السحنة الدقيقة الحجر الجيري الحبيبي    : 4صورة  

Nummulites fraasi De La Harpe  ، )النـوع  ) بDiscocyclina sella D΄ Archiac ، 

  ). ملمتر0.5=المقياس(، 4مقطع شرف الدين نموذج 



  ……السحنات الدقيقة والبيئة الترسيبية لتداخالت تكوين آفانة

  

117 

أن حجم الفتات األحيائي في الجزء األسفل من التداخل االول يكون بحجم الرمـل النـاعم ويـزداد                 

 الخشن ، كما تقل نسبة الفورامنيفرا الطافية        -األعلى بحجم الرمل المتوسط     حجمه نحو األعلى ليصبح في      

وفي ذلك اشارة الى قلة عمق المياه باتجاه األعلى، أي ان هناك انحسار تدريجي لمياه البحر، وهذا واضح                  

 اسفل السحنة يظهـر  أيضاً من الطاقة الحركية المؤثرة على الترسبات، حيث نالحظ وجود تصفح افقي في   

بشكل تعاقب واضح في لون الترسبات بين اللون البني الفاتح والغامق، وفي أعلى هذه الـسحنة نالحـظ                  

على السطح األعلى للتـداخل االول بطـول   ( Symmetrical ripple mark) وجود عالمات النيم المتماثلة

 الرسوبية على وجود طاقة حركيـة       سنتمتر، وتدل هذه التراكيب   ) 10(سنتمتر وسعة حوالي    ) 30(موجي  

التي ساعدت على تواجد وتراكم الفتات االحيائي في هذه المناطق من الحوض            ) التيارات واالمواج (للمياه  

  .الرسوبي

يلحظ في التداخل الثاني ان حجم الفتات يقل نحو األعلى وفي ذلك داللة الـى ان الـسحنة اخـذت                    

جم الفتات األحيائي وازدياد نسبة الفورامنيفرا الطافيـة ووجـود          تزحف نحو المناطق االكثر عمقاً، فقلة ح      

ــاه    ــق المي ــاد عم ــى ازدي ــشير ال ــة ي ــوين جدال ــود لتك ــشكل يع ــي ال ــات صــخري عدس   فت

 (Swift and Thorne, 1991))   5،6صورة.(  

من المحتويات الهيكلية للسحنة في التداخل الثالث لمقطع شـرف          % 50يشكل الفتات االحيائي نسبة     

، وهذا يدل على ان السحنة فـي        )7صورة  (، بينما تمثل الفورامنيفرا الطافية بقية المحتويات الهيكلية         الدين

تشير أألدلة الحياتية والرسوبية  الـى       . هذا التداخل تمثل اعمق بيئة ترسيبية لتكوين آفانة في هذه الدراسة          

  .متر) 150(ىان هذه السحنة تتواجد ضمن الرصيف البحري في اعماق متباينة تصل ال

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  

السحنة الدقيقـة الحجـر الجيـري       : 5صورة

االمرزوم الحـاوي علـى الفتـات       –الحبيبي  

، 18 الـدين، نمـوذج      األحيائي مقطع شرف  

 )ملمتر0.5=المقياس(

 المرزوم   - السحنة الدقيقة الحجر الحبيبي: 6صورة

    الحاوي على الفتات األحيائي تظهر فيها فتاتصخري  

  أعلى   ناعم الحبيبات يعود الى تكوين جدالة ،
  ). ملمتر0.5=المقياس ( ،19 التداخل الثاني نموذج 
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المرزوم الحاوي على الفتات االحيائي، التداخل الثالث،       -الحبيبي-السحنة الدقيقة الحجر الجيري   : 7صورة  

  ). ملمتر0.5=المقياس(مقطع شرف الدين 

  

  :سحنة  الحجر الجيري الواكي الدقيقة الحاوي على االلفيولينا  -3
Alveolina lime wackestone microfacies (A3) 

ميزت هذه السحنة تداخالت تكوين آفانة ضمن تكوين جدالة في مقطعه النمـوذجي قـرب قريـة                  

جدالة، مكوناتها الهيكلية األساسية ممثلة بأنواع الفورامنيفرا القاعية الكبيرة التي تعود الى جنس االلفيولينا               

 Pyrgo , Triloculina المليوليد العائدة لالجناس مضافاً اليها وجود أشكال% 60حيث تبلغ نسبة وجودها 

and Quinqueloculina  ) 8صورة.(  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

السحنة ادقيقة الحجر الجيري الواكي الحاوي على االلفيولينا، تداخل تكوين آفانة في المقطع  : 8-صورة

  ). ملمتر0.5=المقياس(النموذجي لتكوين جدالة 
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)  متر 40بعمق اقل من    (اع االلفيولينا تعيش في بيئة بحرية ضحلة        تشير جميع الدراسات الى ان انو     

  (Lagoon)هادئة او محمية من االمواج والتيارات البحرية في منـاطق البحيـرات الـشاطئية المغلقـة     

(Henson, 1950; Pautal, 1987)  ويرافق جنس االلفيولينا انواع المليوليد االخرى حيث تكون الظروف ،

 لتواجدها نظراً الرتفاع نسبة الملوحة في المياه البحرية لتلك المناطق والتي تعتبـر مناسـبة         البيئية مالئمة 

  .لمعيشة المليوليد

  

  :طبيعة الحوض الرسوبي لتكوين آفانة

تمثل مستحاثات النيوميواليت والدسكوسايكلينا والفتات العائد لهما النسبة االكبـر مـن المكونـات              

ين آفانة في منطقة الدراسة، وتعتبر اكثر اشكال الفورامنيفرا القاعية الكبيرة           الهيكلية لسحنات تداخالت تكو   

 ;Bartholdy et al., 1999(شيوعاً وانتشاراً في المناطق الرصيفية الضحلة لبحر التيثس خالل االيوسين 

Bartholdy 2000; Hauptmann and Bartholdy, 2000 and Pomar, 2001a.( 

 وقد ترسـبت فـي بيئـات    A1, A2, A3انة بثالثة سحنات رسوبية هي تمثلت ترسبات  تكوين آف

، وهي تسمية عامة الي سطح ترسيبي (Carbonate platform)مختلفة على المنصة او الرصيف الجيري 

تتجمع فيه سحنات جيرية ضحلة تعتمد على كمية المواد الجيرية المجهزة لها، ويتحكم فيها وفـي طبيعـة                  

ى قاعها طبيعة طوبوغرافية القاع ومقدار العمق الترسيبي وحاالت التقدم واالنحسار           األحياء التي تعيش عل   

  .(Pomar, 2001a)البحري الذي يحدث أثناء فترة الترسيب 

لقد اقترح العديد من الباحثين أشكاال متنوعة من الرصيف البحري الذي تتجمـع عليـه الترسـبات                 

، (Tuker, 1990; Handford and Loucks, 1993 and Wright and Burchrtte, 1996)الجيرية ومنهم 

ولعل خير نموذج يمكن ان يفسر شكل الرصيف البحري لترسبات تكوين آفانة على حافة الحوض العميق                

، واحسن تطبيـق علـى ذلـك    (Distally steepened ramp)لتكوين جدالة هو المنحدر شديد الميل بعيداً 

 فـي   (El Garia Formation) لترسبات تكوين الكاريا (Loucks et al., 1996)دراسة لوكاس واخرون 

  .تونس

بالرغم من صعوبة تحديد شكل الرصيف البحري في الحقل اال انه يمكن استنتاج ذلك من الدراسـة                 

 والمتكونـة   (A1)ان سحنة الحجر الجيري الحاوي على النيوميواليت        . المختبرية لطبيعة السحنات الدقيقة   

 الذي تكـون فيـه االضـاءة     (Middle ramp)يت قد ترسب ضمن المنحدر االوسطمن ركام النيوميوال

متوسطة، وهذه السحنة تتدرج نزوال نحو االعمق  لتنتقل الى سحنة الحجر الجيـري الحبيبـي المـرزوم                  

، حيث تزداد نسبة الديسكوسايكلينا وتظهر أشكال الفورامنيفرا القاعيـة         (A2)الحاوي على الفتات أالحيائي     

، واذا انتقلنا الى المناطق األكثـر  (Outer ramp)طافية وتمثل هذه الترسبات منطقة المنحدر الخارجي وال

عمقاً تتحول السحنة الى ترسبات اللمارل او الحجر الجيري المارلي الذي يتميز بسحنة الحجـر الجيـري        

اما في حالـة    . قة لتكوين جدالة  الواكي الحاوي على الفورامنيفرا الطافية الدالة على المناطق البحرية العمي         
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االنتقال صعوداً باتجاه المناطق األكثر ضحالة فان السحنات تتغير الى سحنة الحجـر الجيـري الـواكي                 

 Innerالمنحـدر الـداخلي   ( التي تمثل ترسبات ألبحيرات ألشاطئية المغلقة  (A3)الحاوي على االلفيولينا 

ramp -) ( 3شكل.(  

 في مقطع شرف الدين بثالثة تداخالت كانت األكثر وضوحاً وبروزاً في            تمثلت ترسبات تكوين آفانة   

 Al-Banna and( فيها، وقد حدد ت دراسة سابقة للبنا والمتولي A2, A1الحقل وميزت السحنات الدقيقة 

Al-Mutwali, 2000(    خمسة تداخالت لتكوين آفانة في مقطع قرب مدينة سنجار على الجنـاح الجنـوبي

 وميـزت حالـة   A2, A1، واظهرت أربعة من هذه التداخالت عائديتها الى السحنة )1ل شك(لطية سنجار

واذا انتقلنا غرباً باتجاه المقطع النموذجي لتكوين جدالة نالحظ اقتصار تداخالت تكوين            . A3واحدة لسحنة   

مقطـع قريـة   ، ثم تختفي هذه التداخالت نهائياً في       A3آفانة فيه على طبقتين وبسمك قليل تعود الى سحنة          

  .بارة

مما سبق ذكره يمكن االستنتاج بان الجهة الشرقية من طية سنجار المحدبة شهدت خـالل فتـرات                 

االوسط ترسبات جيرية ضحلة في مناطق المنحدر البحري مثلـت امتـداداً            -متعاقبة من االيوسين المبكر   

جمع فيه تتابعات تكوين جدالة التي      طبيعياً لتداخالت تكوين آفانة في هذه المنطقة وينحدر الحوض عميقاً لتت          

  .يزداد سمكها كلما اتجهنا غرباً نحو مركز الحوض الرسوبي
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

نموذج الحوض الترسيبي لتداخالت تكوين آفانة والتوزيع البيئي للمحتويات الحياتية والسحنات : 3شكل 

  .الدقيقة لها خالل فترة االيوسين في طية سنجار
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