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  الملخص

عبر مقطعين مكشوفين على طرفـي      ) االيوسين المبكر -الباليوسين(ر  درست جيريات تكوين سنجا   

اظهر التحليل السحني وجود عشرين سحنة دقيقة ضمنية، اربع منها متفرعـة عـن سـحنة                . طية سنجار 

اشارت السحنات المشخصة الى ان جيريات تكوين سـنجار مـاهي اال نتـاج              . الحجر الجيري المترابط  

تتمثل االولى، والتـي    . اقبات تكوين سنجار من دورتين ترسيبيتين ثانويتين      تتألف تع . منظومة حيود كاملة  

تشكل بداية التكوين، بسحنة رمال جيرية متدرجة نحو سحنات نطاق منحدر الحيد، حيث تتميـز بـضألة                 

مشيرة الى بقايا سحنات ترسيبية     . والحيد ومحدودية نطاق منحدر الحيد    ) الالكون(نطاقي البحيرة الشاطئية    

اما الدورة الثانية، فانها تتمثـل بكافـة تعاقبـات          . جعية سابقة، يعتقد بأنها قد حصلت مع نهاية الدانيان        ترا

االيوسين -الباليوسين(التكوين االخرى، ويعتقد بأنها قد ترسبت بفعل التقدم البحري الواسع الحاصل خالل             

  .االنطقة البيئية المتعلقة بهاحيث تشكلت اثناءها منظومة حيود متطورة تجسدت فيها كافة ). المبكر
  

Diagnostic Reef Pattern Within Sediments of Sinjar Formation 
(Paleocene-Early Eocene) of Sinjar Anticline 

 

Abdul-Aziz M. Al-Hamdani                                  Mohammed A. Al-Haj 
      Department of Geology 

    College of Science 
   Mosul University 

 
ABSTRACT 

Carbonates of Sinjar Formation (Paleocene-Early Eocene) have been studied along 
two exposed sections situated at both limbs of Sinjar anticline. Facies analysis shows the 
presence of twenty microfacies, including four facies of boundstone type. The delineated 
microfacies indicate that the succession of Sinjar Formation represents a complete reef 
system zone. The succession of Sinjar Formation consists of two sedimentary subcycles. 
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The lower one represented by sandy lime facies of reef slope facies. This reef system is 
characterized by a very narrow lagoon and reef zones and limited reef slope zones. This 
refers to remnant facies of previous regressive phase, which occurred at the end of 
Danian period. The second subcycle represented by the rest of the succession of the 
formation. This subcycle is believed to be deposited through regional transgressive phase 
during Paleocene to Early Eocene period. This led to the development of reef system with 
all reefal environmental zones. 

 
 المقدمة

من التكوينات الحيدية المعروفة في العراق، حيـث        ) االيوسين المبكر -الباليوسين(يعد تكوين سنجار    
  ورغـم مكاشـفه    . سـنجار وسـليمانية   : تنكشف ترسباته على السطح في منطقتين مـن شـماله وهمـا           

  . بل الرسـوبيين كمـا ينبغـي      الصخرية الواضحة في تلك المناطق ، اال انه لم ينل االهتمام الكافي من ق             
  اذ اليزال يورد ذكره بالوصف الكالسيكي المـبهم والمختـصر الـذي كتـب وألول مـرة مـن قبـل                     

)Keller, 1941 in Buday, 1980 (قبل اكثر من ستين عاما.  
. في شمال غرب العراق   ) غرب-شرق(تقع منطقة الدراسة الحالية ضمن طية سنجار الممتدة تقريبا          

  وخطـي عـرض   ) ˝00 ΄07 ˚42 – ˝00 ΄39 ˚41( الطية، جغرافيا بين خطـي طـول   حيث تنحصر هذه
وتنفرد هذه الطية بارتفاعها المميـز فـي المنطقــة، اذ    ). 1شكل ال(، ) ˝00 ΄15 ˚36 – ˝00 ΄26 ˚36(

فهي طية غير متناظرة، يصل طولهـا الـى         . مترا فوق مستوى سطح البحر    ) 1463(يربـو الى حوالي    
كما تتميـز   . السورية في الغرب  -مترا متجاوزا بذلك وببضع كيلومترات الحدود العراقية      كيلو) 70(حوالي  

بوجود عدد من الفوالق المضربية فيها، حيث ان أحدها ، في الجناح الشمالي، قد تسبب في تكرار تكـوين                   
ـ  . سنجار واجزاءاً من تكويني شيرانش وجدالة اللذين يسفلـه ويعلوه علـى التوالي       ا، فـان  امـا تكتونيـ

التابع لنطـاق  ) بطمة-جمجمال(تقع ضمن نطاق ) Buday and Jassim, 1987(طيـة سنجار، وتبعا لـ 
  .اقدام الجبال

 ، يعد تكوين سنجار طبقيا، احد اهم التكوينات التي تعود إلى الـدورة  (Buday, 1980)تبعاً لـ 
فضال . ات الدورة في منطقة الدراسة    ، اذ انه يمثل مجمل تتابع     )االيوسين االسفل - الباليوسين(الترسيبية  

يبلغ سمك التكـوين    . عن كونه التكوين األكثر ضحالة من بين التكوينات المؤلفة لها في عموم العراق            
لمدينة سنجار ، ثـم يتنـاقص تدريجيــا نحـو االجـزاء             مترا في المناطق المحاذية     ) 176(حوالي  

سنة مع ترسبات تكوين عليجـي ذات الـسحنات     الشرقيـة للطية، حيث تتداخل ترسباته جانبيا بشكل أل       
  .العميقة

من الجدير باالشارة ، ان الدراسة التفصيلية لطبقية التكوين في منطقة الدراسة قد اجريت من قبـل                 
حيث قسما تعاقبات التكـوين، وبنـاءا علـى المعطيـات           ). 2005الحمداني والحاج،   (و  ) 2001الحاج،  (

  الوحدة الـسفلى شـبه الكتليـة والوحـدة        : ث وحدات طبقية متميزة، وهي    الحقليةوالسحنية الدقيقة، الى ثال   
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  هما) السفلي والعلوي(الوسطى المتطبقة والوحدة العليا الكتلية ، كما أكدا ان سطحي تماس التكوين 
  . سطحين غير متوافقين 

  
  

  
  

يين عينة صخرية منمذجـة مـن مقطعـين سـطح         ) 200(اعتمدت الدراسة الحالية على اكثر من       

مقطـع  (الواقع على الجناح الشمالي للطية، واالخر         ) مقطع كرسي (مختارين، احداهما يمثل المقطع المثال      

وتمـت النمذجـة تبعـا للتباينـات        ). 1شكلال(المحاذي لمدينة سنجار على جناح الطية الجنوبي        ) سنجار

  . العينات مجهرياثم درست شرائح هذه. الصخرية واللونية والصالبة والمالمح الحقلية االخرى

تهدف الدراسة الحالية الى تسليط الضوء على طبيعة سحنات تكوين سنجار وخاصة الحيدية منها ،               

وصوال الى بناء موديل رسوبي خاص بها، ومن ثم تشخيص انماط الطحالب الحيدية المتحققة فيه، وعالقة                

  .مية المطروحة حديثاذلك مع الترسبات غير الحيدية المرافقة لها تبعا للموديالت العال

  
  المكونات البتروغرافية

تتألف الحبيبات الجيرية في صخور تكوين سـنجار مـن حبيبـات هيكليـة عاديـة كالمنخربـات                  
)Foraminifera ( والرخويات)Mollusca ( والهياكل المترابطة الناشئة في مكانها)In situ (  كالطحالـب

ضال عن نسب قليلة من الحبيبـات غيـر الهيكليـة           ف . (Bryiozoa) والـ   (Coralline)الحمر من جنس    

  . تتضمن مواقع المقاطع المختارةMa’ala, 1977)عن (خارطة جيولوجية لطية سنجار : 1شكل  ال
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اما حشواتها فانها تتالف من الـسبار بنوعيهـا         ). Lithoclasts(والفتاتات الصخرية   ) Peloids(كالدمالق  
  .الحقيقي والكاذب والميكرايت

  التحليل السحني
، أظهـر  )Flugel, 1982(تبعا آلليات التحليل السحني الدقيق للصخور الجيرية المقترحة من قبل 

 ,Embry and Klovan(المطور مـن قبـل   ) Dunham, 1962(التحليل السحني المستند على تصنيف 

1972 In; Flugel, 1982 (  ان صخور تكوين سنجار تتألف من تعاقبـات خمس سحنــات رئيـسـة ,
 تنقسم بدورها الى عشرين سحنة دقيقة ضمنية ، وانها تعكس بوضوح االنطقة السحنية المرسـبة لهـا                

  ).3و2 الشكالن  (
تشتمل السحنات الدقيقة أعاله على سحنة طينية واحدة، وهي ذات محتوى من الفتات العـضوي               

وسحنتين ضمن الصخور الجيرية الواكية ، احـداهما غنيـة          ) الالكون(المترسبة  في الحوض الشاطئ      
 الشاطئ ايـضاً ،     المترسبة في الحوض  ) Bioclast(واالخرى غنية بالفتات العضوي     ) Miliolid(بالـ

ـ               والثانيـة غنيـة    ) Rotalid(وثالث سـحنات ضـمن الجيريـة المرصوصـة إحـداهن غنيـة بالـ
فضال عن عشر سحنات ).  Discocycline(والـ) Nummulite( والثالثة غنية بـ  (Nummulite)بـ

 (Peloids)والحاملة لـ ) Lithoclast(ضمن الصخور الجيرية الحبيبية ، وهي الحاملة للفتات الصخري 
والحاملـة لــ   ) Fecal pellets( والحاملـة للـدمالق البرازيـة    (Pelletoids)والحاملة للمتـدملقات  

)Alveolina-Milliolid (   والحاملة للمتدملقات)Pelletoid (      والمنخربات والحاملـة لــ(Alveolina) 
ـ     ) Algae(والدمالق الحاملة للطحالب     والحاملـة  ) Nummulite(والمنخربات والحاملة للطحالـب والـ

الحـاج،  (علماً، ان تفاصيل السحنات المذكورة اعاله مذكورة في دراسة          . للفتات العضوي والمنخربات    
2001.(  

سحنتين : من الجدير باالشارة ، ان خمساً من السحنات الستة عشر المذكورة اعاله ، والتي هي                
-Discocycline)يـة بالــ      و الغن  (Nummulite)الغنية بالــ    : ضمن الجيرية المرصوصة ، وهما    

Nummulite)         الحاملــة للفتــات الـصخري      :  ، وثالث سحنات ضمن الجيرية الحبيبيــة وهـي
 وقطع الطحالب والحاملة للفتات العضوي والمنخربـات قـد ترسـبت            (Nummulite)والحاملـة لـ   

الخرى ، فانها اما السحنات الدقيقة االحد عشر ا . (Fore reef shoal)ضمن نطاق امام الحيد الضحل 
 وحافـة المنـصة الهائجـة       (Lagoon)الحـوض الـشاطئ     : قد توضعت ضمن النطاقين المتـاخمين     

(Winnowed platform edge)    وذلـك تبعـاً لمـصنفات (Wilson, 1975) و (Flugel, 1982) و 
(Hallock and Clenn, 1986) .  

، فهي تعد بحق    )Boundstone(اما السحنة الرئيسة الخامسة ، أي سحنة الحجر الجيري المترابط           

وعليه ستعرض سحناتها الضمنية الدقيقة، بـشئ مـن         . السحنة االكثر اهمية واستهدافا في الدراسة الحالية      

  :التفصيل ، وعلى النحو المبين ادناه
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  :Boundstone Microfaciesسحنة الحجر المترابط الدقيقة 
ون فيها المكونات مترابطة مع بعضها الـبعض اثنـاء          تمثل هذه السحنة الترسبات الجيرية التي تك      

، وهي تقابل مـصطلح  )Reef and Bioherms) (Dunham, 1962(الترسيب مثل صخور الحيد والقبب 
)Biolithite ( المقترح من قبل)Folk, 1959 .( حيث ان نسبة المكونات الهيكلية التي تمثلها تتراوح مابين
  وهـي مؤلفـة مـن االحيـاء الباقيـة فـي مكانهـا             .  للعينـة  من مجموع المحتوى الكلـي    ) %95-90(
)In situ Organism ( مثل الطحالب الحمر من جنس(Coralline)اما النسبة الباقية فانهـا  .  والبرايوزوا

  وانابيب الديدان  ) Echinoderms(غالبا تمثل المسامات بمختلف انواعها واحياء اخرى مثل شوكيات الجلد           
)Worm tubes (وتظهر هذه السحنة بوضوح في الجـزء األوسـط مـن    . لمنخربات وغيرهاوبعض ا

وتم تقسيم هذه الـسحنة فـي       . وقد تمتد إلى نهاية المقطعين    , الوحدة العليا في كال المقطعين المختارين     
الى اربع سحنات , )Embry and Klovan, 1972, In: Flugel, 1982(وتبعا لتصنيف , الدراسة الحالية
  :النحو المبين ادناهثانوية ، وعلى 

  

  :Floatstone Submicrofacies سحنة الحجر الجيري الطافي الدقيقة الثانوية 1-
مليمتر، ) 2( تتألف حبيبات هذه السحنة من الحطام الطحلبية الكبيرة الحجم، إذ يقدر قطرها بحوالي              

م كونها ذات اصل    وهي رغ . من مجموع المحتوى الكلي للعينة    ) 70%(وتتعدى نسبة وجودها حاجز الـ      
توجد هذه السحنة بصورة ). Matrix Supported(، اال انها ذات تدعيم حشوي )Allochthonous(منقول 

وتتشكل حبيبات هذه السحنة من     . شائعة في الجزئين الوسطي والعلوي من الوحدة العليا في كال المقطعين          
. ن قطع البرايوزوا الـصغيرة الحجـم       المتفرعة ، مع قليل م     (Coralline)قطع الطحالب الحمر من جنس      

وتتمثل ). A, B -لوحة(وهي جميعا مغمورة في وسط ارضية مؤلفة من المكرايت والسبار على حد سواء 
ولدى مقارنة هذه الـسحنة  . العمليات التحويرية في هذه السحنة باعادة التبلور وتشكل بعض انواع السمنت         

وجد انها تقابل السحنة القياسية ) Flugel, 1982; Wilson, 1975(مع السحنات القياسية المقترحة من قبل 
  ).Buildups(المعروف بمباني الحيد ) FZ-4(المترسبة في النطاق السحني ) SMF-5(الدقيقة 

   :Bafflstone Submicrofacies سحنة الحجر الجيري الحاجزي الدقيقة الثانوية 2-
، إذ تتكون نتيجة صـيد او حجـز         )Autochthonous(تعد هذه السحنة من السحنات غير المنقولة        

اظهرت الدراسة الحالية ان    . الرواسب من قبل المتناميات الطحلبية المتفرعة، حيث انها توجد بهيئة طافية          
البرايوزوا وبعض الطحالب الحمر تعدان من اكثر المتناميات التي تحجز بين تفرعاتها الحبيبات المنقولـة               

). C, D -لوحة(لمختلفة وحطام شوكيات الجلد وقطع صغيرة من الطحالب كالمنخربات وقطع االصداف ا
كما وجدت مقرونـة مـع      . توجد هذه السحنة في الجزء األوسط من الوحدة العليا من المقطعين المختارين           

ويظهر تأثير عملية اعادة التبلـور      . اصداف المليوليد في الجزء العلوي من الوحدة السفلى لمقطع سنجار         
المترسبة في النطـاق    ) SMF-7(ووجد بأنها تضاهي السحنة القياسية      . ضحة على هذه السحنة   بصورة وا 

  ).Flugel, 1982: Wilson, 1975(المعروف بإسم مباني الحيد طبقا لموديل ) FZ-5(السحني 
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 (C, D) ، وسحنة الحجر الجيري الحاجزي (A, B) توضح سحنة الحجر الجيري الطافي لوحات

   . (G, H) ، وسحنة الحجر الجيري الهيكلي (E, F)، وسحنة الحجر الجيري المحزم 

A 

D C 

B 

F E 

H G 
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  :Bindstone Submicrofacies سحنة الحجر الجيري المحزم الدقيقة الثانوية -3
والتي تحـزم   ) Tabular( تتكون هذه السحنة من الطحالب القشرية او المترققة والطحالب المستوية           

ذات اصـل غيـر   ) James, 1979(وتعد مثل هذه السحنة تبعا لـ . معا اثناء الترسيب او تربط الرواسب
أو ) Encrusting(تكون إما قـشرية      ، والتي    (Coralline)منقول، وتتكون من الطحالب الحمر من جنس        

وتلعب هذه الطحالب دور الحاجز المحزم لألحياء األخرى وخاصة تلك التي تعيش ضمنها مثـل               . مستوية
تلجأ مقتحمـةً  , إذ أن هذه االحياء، وبسبب حركة االمواج القوية). E, Fلوحة (المنخربات واالوستراكودا 

 ويالحظ وجود بعض انواع السمنت بين ألياف وتفرعات هـذه           .إلى الشبكات الطحلبية الحازمة أو الرابطة     
  .الطحالب

وكذلك فـي أعـالي الوحـدة       , رصدت هذه السحنة في الجزء األوسط من الوحدة العليا من التكوين          
وهي تضاهي الـسحنة القياسـية الدقيقـة        . السفلى لمقطع سنجار، حيث يالحظ وجود المليوليد معها ايضا        

)SMF-7 (لنطاق السحني المترسبة في ا)FZ-5 (   المقترح مـن قبـل)Flugel, 1982; Wilson, 1975 (
  .والمعروف بمباني الحيد

   :Framstone Submicrofacies سحنة الحجر الجيري الهيكلي الدقيقة الثانوية 4-
وتعد السحنة االساسية المكونة    . تتألف هذه السحنة من االحياء الهيكلية الثابتة في مواضعها االصلية         

 الكتليـة   (Coralline)وتتكون في ترسبات تكوين سنجار من الطحالب الحمر من جنس           . يكل الحيد العام  له
-100%(مجهريا، يالجظ انها تترتب على هيئة خاليا النحل، وتؤلف حوالي           . الشكل والكبيرة الحجم نسبيا   

وأنابيب ) Mollusca(يات  اما النسبة الباقية فهي مؤلفة من قطع الرخو       . من مكونات السحنة االجمالية   ) 90
والسحنة عموما قليلـة التـأثر بالعمليـات    ). G, H-لوحة (وقطع احيائية اخرى ) Worm tubes(الديدان 
وكذلك في أعالي الوحـدة     , ووجد بانها تنتشر في الجزء األوسط من الوحدة العليا من التكوين          . التحويرية

) FZ-5(المترسبة في النطاق السحني     ) SMF-7(قياسية  وتبين انها تماثل السحنة ال    . العليا من مقطع سنجار   
  .، والتي تعرف بمباني الحيد)Flugel, 1982; Wilson, 1975(المقترح من قبل 

  
  الموديل الرسوبي

 اعتمادا على المعطيات الحقلية والبتروغرافية والسحنية تم استنتاج الموديـل الرسـوبي الخـاص              
يشير هذا الموديل الى ان ترسبات تكوين سنجار ماهي اال          ). 4-شكل(بتعاقبات التكوين في منطقة الدراسة      

وقـد اظهـرت    . نتاج منظومة حيود مثالية ببيئاتها الثالث المعروفة ، أي خلف الحيد والحيد وجبهة الحيد             
ان بيئة خلف الحيـد     ) 2005الحمداني والحاج ،    (الدراسة الحالية، وكما اكدتها ايضا الدراسة التي سبقتها         

 بترسبات الوحدتين السفلى والوسطى والجزء السفلي من الوحدة العليا، أي انها تعد البيئة السائدة في                تتمثل
منطقة الدراسة، في حين تتمثل بيئتا الحيد وجبهة الحيد بالجزئين األوسط واألعلى من الوحدة العليا، على                

  .التوالي
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  :Back Reefبيئة خلف الحيد 

ه البيئة بين الساحل او اعلى المد وحافة الحيد الواقعة باتجاه الساحل، ويتمثـل هـذا                يتحدد نطاق هذ  

. تتوارد سحنات هذه البيئة ضمن ترسبات سنجار اكثر مـن غيرهـا           . النطاق عموما ببيئة الكونية واسعة    

). Barrier Reef(وهذا قد يعزى الى كون حيد تكوين سنجار كان على  االغلب مـن النـوع الحـاجزي    

تمثل ترسبات هذه البيئة في تعاقبات تكوين سنجار بالوحدتين السفلى والوسطى وكذلك بالجزء السفلي من               ت

ويالحظ ان هناك اختالفا كبيرا في طبيعـة الـسحنات الدقيقـة    . الوحدة العليا في كال المقطعين المختارين    

ان التغير العمـودي فـي   من ) Pomar, 1991(وهذا ينسجم مع ماأشار اليه . المشخصة ضمن هذه البيئة

السحنات ، وعلى مقياس طبقة، ضمن بيئة الالكون يمكن ان يعزى الى التذبذبات االعتيادية لمستوى سطح                

، )Pomar, 1991; Pomar et al., 1996(واعتمادا على هذه االختالفات السحنية، وتبعا لتقسيمات . البحر

  :نوية الثالث اآلتيةفقد تم تقسيم الكون سنجار الواسع الى البيئات الثا

.  الممثلة بتعاقبات الوحدتين السفلى والوسطى من التكـوين ):Inner Lagoon( بيئة الالكون الداخلي 1-

. حيث تبدأ بطبقات سميكة في الوحدة السفلى وتتنحف تدريجيا لتنتهي بطبقات رقيقة بالوحدة الوسـطى              

، حيث عثر عليها في تتابعات أعـالي  )Patch reef(وتتميز هذه البيئة بوجود احدى البقع الحيدية فيها 

وتتألف ترسبات هذه البقع من السحنات الحيدية الدقيقة المنوه عنها في           . الوحدة السفلى من مقطع سنجار    

وقد تعزى هذه الشحة في البقع الحيدية الى عدم وجود حاجز بحري يمنع اخـتالط               ). 3 -شكل  (أعاله  

الجيري الحبيبي المتـدملق والجيـري      : الكون الداخلي هي سحنات   والسحنات المشخصة لبيئة ال   . المياه

الحبيبي الدملقي البرازي والجيري الواكي الفتاتي العضوي والقليل من السحنات المترابطة في اعـالي              

  . الوحدة السفلى من مقطع سنجار

 

 Tidal-inlet

  .دراسةالموديل الرسوبي لترسبات تكوين سنجار في منطقة ال: 4 -شكل 
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الوحدة العليـا   الممثلة بترسبات بداية الجزء االسفل من ):Middle Lagoon( بيئة الالكون الوسطي 2-

أي على سـحنات بيئـة الالكـون        , يث تتجلس وبصورة حادة على ترسبات الوحدة الوسطى       الكتلية، ح 

الحبيبـي  : وتتميز هذه البيئة بالسحنات الجيرية الخمـس اآلتيـة        . وخاصة في المقطع المثال   , الداخلي

ي الـدملق -الدملقي والحبيبي االلفيـوليني   -المليوليدي والحبيبي الدملقي والحبيبي المنخربي    -االلفيوليني

  . والمرصوص الروتاليدي

 الممثلة بتعاقبات وسط وأعلى الجزء السفلي من الوحـدة  ):Outer Lagoon( بيئة الالكون الخارجي 3-

والحدود الفاصلة بينها وبين السحنات التي تسفلها والتـي         . وهي عموما ذات مظهر كتلي    . العليا الكتلية 

ا تمثل بيئة انتقالية مابين البيئة الالكونية والبيئة        وقد يعزى هذا التدرج الى كونه     . تعلوها تكون متدرجة  

المنخربـي والحجـر    -الحجر الجيري الحبيبي الطحلبي   : وتشخص هذه البيئة بسحنتي   . الحيدية النشطة 

  . الجيري المترابط الطافي
  

  :Reef Environment (Reef Core)بيئة الحيد 

عاب والتي تكون باشكال كتليـة او هيكليـة         تتشكل ترسبات هذه البيئة من تجمع االحياء البانية للش        

وهي ذات مظهر كتلي غير متطبق في منطقة الدراسة، ومؤلفـة           . وقشرية، فضال عن حطام هذه االحياء     

عموما من الطحالب الحمر الكتلية والقشرية والمنضدية والبرايوزوا، فضال عن قطع كبيرة من حطام هذه               

تتصف امثال هـذه البيئـة عمومـا،        . وشوكيات الجلد والرخويات  االحياء، والقليل من المنخربات القاعية      

بضحالتها الشديدة، إذ ان معدل نمو الحيد فيها يكون على ذروته بالقرب من سطح البحر ويقل مع زيـادة                   

تتمثل هذه البيئة في تعاقبات الدراسة الحالية بصخور الجـزء  ). Sarg, 1988; In; Pomar, 1991(العمق 

 العليا في كال المقطعين المختارين ، وكذلك على هيئة بقعة حيدية في الجزء العلـوي                األوسط من الوحدة  

سحنياً تتمثل هذه   . من الوحدة السفلى لمقطع سنجار، حيث تتصف بمظهرها الكتلي وبصالبتها العالية نسبيا           

الجيـري  البيئة اساساً من سحنة الحجر الجيري الهيكلي وسحنة الحجر الجيري المتحزم وسحنة الحجـر               

  . الطحلبي-المحجوز وسحنة الحجر الجيري الحبيبي النيوميالتي

  

  :Forereef Environmentبيئة جبهة الحيد 

تتمثل هذه البيئة بالنطاق الواقع في جبهة الحيد وتحديدا في اسفل مستوى نمو األحياء البانية للحيود                

)Longman, 1981 .(لوي من الوحدة العليا من التكوين في وتتمثل ترسبات هذه البيئة بسحنات الجزء الع

إذ يبدو ان بعض األجزاء العليا من هذه الـسحنات فـي            . المقطعين المختارين وخاصة في مقطع كرسي     

وهي عموما، عبارة عن تعاقبات ذات سمك جيـد وتنتهـي           . مقطع سنجار قد تعرضت إلى عملية تعرية      

  ).Stromatolites(ماتواليت بسطح تعروي يستدل عليه من احتوائها على حصائر السترو
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ذات رواسب غير منقولة،    ) Shoal(قسمت هذه البيئة الى بيئتين ثانويتين، االولى تتمثل ببيئة ضحلة           

وتنقـسم  ). ˚10-˚30(والثانية تتمثل بحزام المنحدر، وهي ذات انحدار تتراوح مابين          . ومحاذية لبيئة الحيد  

 Proximal(المنحـدر القريـب   : الى نطاقين وهمـا , السحنيةبيئة حزام المنحدر بدورها، وتبعا للتباينات 

Slope ( والمنحدر البعيد)Distal Slope .(  والسحنات الممثلة لعموم هذه البيئة هي سحنة الحجر الجيـري

الدسكوسـيكليني وسـحنة الحجـر      -الحبيبي النيوميالتي وسحنة الحجر الجيري المرصوص النيـوميالتي       

  .  المترابط الطافي

  

  الحيود المتكونة في ترسبات تكوين سنجارانواع 

ان لطبيعة وشكل الحيد المتشكل عالقة جوهرية مع ارتفاع وانخفاض مستوى سطح البحـر والتـي          

بدورها مرتبطة بالحركات التكتونية، حيث توجد عالقة مترابطة ومحكمة مابين تطور الحيـد الطحلبـي               

ور نحو االعلى مع أي ارتفاع طبيعـي لمـستوى          إذ تزدهر الحيود وتتط   . المرجاني ومستوى سطح البحر   

أي الحيـد سـوف يغـرق       , اما في حالة ارتفاعه بمعدالت اسرع من معدل نمو الحيد فانـه           . سطح البحر 

وفي حالة انخفاض مستوى سطح البحر فان الحيد يتراجع باتجاه البحر العميق، مقرونة بتقلص              . ويضمحل

كان استنتاج وفهم انواع الحيود المتكونة خالل فترات تقدم وهكذا يصبح باالم). Pomar, 1993(في حجمه 

  .وتراجع البحر اثناء ترسيب تتابعات تكوين سنجار

تبعا لما جاء اعاله، اظهرت الدراسة الحالية وجود دورتين ترسيبيتين ثانويتين في تعاقبـات التكـوين                

 الوحدة السفلى، والتي هي عبارة عن       تمثلت الدورة االولى بترسبات بداية التكوين في مقطع كرسي أي بداية          

وباالمكان تشخيصها حقلياً من    . تتابع جيري ذات حبيبات رملية الحجم وبسمك يقدر بحوالي ثالثة امتار فقط           

خالل خواصها الصخرية المتكونة من طبقات جيرية رملية الحجم، ذات لون بني ضارب الى الرصاصـي                

سحنة الحجر الجيـري الحبيبـي الفتـاتي الـصخري الحامـل        واظهرت الدراسة المجهرية بانها تتألف من       

ان وجـود ترسـبات   ). Reef Slope(والتي يعتقد بانها قد ترسبت في بيئة منحدر الحيد , للمنخربات الطافية

بيئة المنحدر في بداية التكوين يدل على انها تمثل بقايا دورة رسوبية سابقة ترسبت اثناء حـدوث انحـسار                   

ــة ــن المنطق ــري ع ــي   . بح ــد التراجع ــسمى بالحي ــي ت ــود الت ــن الحي ــا م ــشابه نوع ــا ت   إذ انه

)Off lapping reef ( المشخصة من قبل)Pomar, 1991 .( ومما يذكر، أن هذه التسمية قد اقترحت من قبل

)Swains, 1949; In Pomar, 1991 .( وقد عّرف)Pomar, 1991 (  الحيد التراجعي بانه عبارة عن وحـدة

نحدرة نحو الرصيف البحري المفتوح وتظهر سطحا تعرويا فـي اجزائهـا العليـا،              صخرية رقيقة تتدرج م   

  حيث تحدث عملية تعرية للجانب المواجه لليابـسة       , عاكسة بذلك تشكلها خالل انخفاض مستوى سطح البحر       
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يتميز هذا النوع مـن النظـام   ). Condense Section( اما باتجاه الحوض العميق فتتشكل المقطع المكثف 

اال ان نطاقي الحيد ومنحدر الحيد موجودان ولكن        . لبيئي بندرة او عدم تطور نطاق البحيرات الشاطئية فيها        ا

بانه خالل انخفاض مستوى سطح البحـر تحـصل   ) Pomar and Ward, 1995(اذ يذكر . بأحجام صغيرة

في حجم الحيز الذي ، يرافقها تقلص )Shallow platform(شحة او قلة في انتاجية رواسب المنصة الضحلة 

وهكذا فان الجزء المتبقي من هذا النوع من الحيود يعود الى ترسـبات منحـدر الحيـد                 . يستوعب الرواسب 

حيث تحصل في اغلب االحيان عملية تعرية لترسبات بيئة الالكون ان وجدت ولترسـبات بيئتـي                 . حصرا

علـى ان الحيـد   ) Longman, 1981 (وقد اكد. الحيد وجزء من منحدر الحيد وذلك نتيجة انكشافها للسطح

  .المتكون خالل انخفاض مستوى سطح البحر يكون ضحال جدا ومحدود النمو ويتعرض الى السطح

وفيما يلي االدلة التي تشير الى ان الوحدة الجيرية ذات الحبيبات الرملية الحجم والموجودة في بداية                

  ):Danian(راجعي خالل عصر الدانيان التكوين في مقطع كرسي تمثل جزءا من ترسبات الحيد الت

تدل خواصها السحنية، المؤلفة من سحنة الحجر الجيري الحبيبي الفتاتي الصخري الحامل للمنخربـات              1- 

علما بانها تسفل سحنات نطاق بيئة الالكـون المتطـورة         . الطافية ، على ترسيبها في بيئة منحدر الحيد       

  .العائدة للدورة الالحقة

ارية هذه الوحدة وتميزها الواضح والمجسد عبر سطح التماس الحاد الموجود بينها وبين             ان تباين صخ  2- 

وهي بذلك تشابه تماما لحالـة مماثلـة        . باقي تتابعات التكوين التي تعلوها، يدل على سطح عدم توافق         

  ).Pomar, 1993(شخصها 

ان وجودها يدل على ان البيئة      إذ  . اقتصار وجود قطع الفوسفات العضوية على هذه الوحدة دون غيرها          3-

كما انها تشير الى تعرض ترسـباتها المواجهـة         . كانت ذات معدل ترسيب واطئ ولفترة زمنية طويلة       

لليابسة للتعرية، فضال عن كونها تمثل في امتداداتها باتجاه البحر العميق رواسب المقطـع المكثـف،                

  .وكما نوه عنه سابقا

وحدوث عملية تراجع بحري مع نهاية عـصر الـدانيان وبدايـة عـصر              استذكاراً للجغرافية القديمة    4- 

يعتقد ان وجود مثل هذه الوحدة الجيرية الفتاتية الصغيرة ما هي اال بقايـا نـواتج تعريـة                  , الباليوسين

  .ترسبات الدانيان في المنطقة

بارة عن توضعات   اما بالنسبة للدورة الثانية، والتي تمثلها ترسبات تكوين سنجار بشكل عام، فانها ع            

وتبعا لـ . ، متشكلة خالل مرحلة ارتفاع مستوى سطح البحر)Aggrading Reef(حيدية بنائية او متنامية 

)Read, 1985 (وهذه الظاهرة . فان هذا النوع من الحيود يتميز بتنامي االنطقة البيئية المتحققة فيه وبسعته

تطورا وسعة متناميةً في انطقة الالكـون والحيـد         متحققة فعال في ترسبات تكوين سنجار، إذ انها تظهر          

  .وجبهة الحيد

  

  



  ..…يود المشخصة ضمن ترسبات تكوين سنجار انماط الح

 

203

يتميز هذا النوع من الترسبات الحيدية بتجلس سطحها السفلي مباشرة فوق سطح تعروي تراجعـي،               

علما ان طبيعـة سـطح التمـاس    ). Pomar et al., 1996(وبكون سطحها العلوي تراجعيا وليس تقدميا 

 حدوث مثل هذا التراجع البحري، إذ توجد فيها تراكيب الـستروماتواليت            العلوي لتكوين سنجار تدل على    

 Suppratidal and Intertidal) (Rajulu and(والتي تنمو عادة في البيئات فوق المديـة وبـين المديـة    

Gowda, 1968; Cherns, 1982 .(  

) Walther, 1893; in Hubbar and Swart, 1982(وتبعـا لنظـام والثـر    , يتضح عن ما سبق

المتعلق بطبيعة تطور انظمة الحيود خالل التراجع البحري فان بيئة جبهة الحيد تتشكل فـي المرحلـة                 

اما خالل التقدم البحري فتتكون في البداية       . االولى ثم تعقبها بيئة الحيد، ومن ثم تتشكل بيئة خلف الحيد          

أي ان هنـاك، وتبعـا للدراسـة    . يـد بيئة خلف الحيد ثم تتدرج لتشكل بيئة الحيد وبعدها بيئة جبهة الح   

تشكلت االولى مع نهاية عصر الـدانيان وأثنـاء         . الحالية، مرحلتين من نمو الحيود في ترسبات سنجار       

علماً بأنه قد تم رصد حيود الدانيان في مناطق مختلفـة مـن العـالم               . التراجع البحري اإلقليمي الواسع   

)Haq et al., 1987 .( وفي هذا الصدد ايضا، اكـد) Vecsei and Moussavian, 1997 (  ان رواسـب

حيود الدانيان في ايطاليا محدودة االنتشار وذلك بسبب انخفاض مستوى سطح البحر في حينها، االمـر                

تماماً مثلما حدثت فـي منطقـة الدراسـة         , الذي ادى الى شحة الرواسب وحدوث تعرية واسعة النطاق        

حيد الموجودة في بداية تتابعات التكوين مؤلفة على االغلـب          وعليه، يعتقد ان ترسبات منحدر ال     . الحالية

امـا  . من بقايا ترسبات الدانيان التي تعرضت وبسبب االنحسار البحري الى عمليات تعريـة واسـعة              

، )االيوسبن االسفل - الباليوسين(المرحلة الثانية فهي تمثل فترة تقدم بحري واسع، تمثلت بترسبات دورة            

وتأسيساً علـى   . متطور وواسع، وتجسدت فيه انطقة الحيد الثانوية بشكل واضح        حيث تشكل خاللها حيد     

 ;Pomar et al., 1996; Pomar and Ward, 1994 (ووفقاً للموديالت المقترحة مـن قبـل   , ما سبق

Pomar, 1991( ,  فقد تم رسم موديالت الحيود المتشكلة ضمن ترسبات تكوين سنجار في منطقة طيـة

  ).5 - شكل ( الموضح في وعلى النحو, سنجار
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  :موديالت الحيود المتكونة في ترسبات تكوين سنجار حيث ان: 5 -شكل 
A - يمثل الحيد المتكون خالل الظروف االعتيادية لمستوى سطح البحر  .  

Reef slope

Reef slope 

Reef core
Lagoon

R f

 



  ..…يود المشخصة ضمن ترسبات تكوين سنجار انماط الح

 

205

B -جبهة الحيد فقط ، إذ ان بيئة الالكون وجزء من  يمثل الحيد المتكون خالل التراجع البحري حيث يالحظ بيئة 

  . بيئة الحيد متعرض إلى عملية التعرية 

C - يمثل الحيد المتكون خالل التقدم البحري حيث يالحظ كل من بيئة الالكون المتطور والواسع وبيئة الحيد 

  . النامي وبيئة جبهة الحيد الواضح 
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