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 الممخص

(, ترسبت التتابعات الصخرية AP8ًا من تتابعات الدورة الثامنة من الصفيحة العربية )تعد صخور تكوين قمجوقة جزء

, وتتصف صخور (Late Tithonian – Early Turonianالتوروني المبكر) –لهذه الدورة خالل التيثوني المتأخر

العالية والمكونة من الحجر  التكوين في مقطعي الدراسة )مقطع بخمة ومقطع ًكاللة( شمالي العراق بالصالدة والمسامية

ثالث سحنات رسوبية أساسية  واحتوت تتابعات التكوين عمى ,الدولومايتي والحجر الجيري المتدلمت والحجر الجيري

وهي: سحنات الحجر الجيري التي تتألف من أربع سحنات دقيقة وسحنات حجر الدولومايت الدقيقة, والتي تم تقسيمها 

الموديل الرسوبي  لسحنات الصخارية والتي تم تقسيمها إلى سحنتين ثانويتين, عكس إلى خمس سحنات ثانوية, وا

 أمام الحيد ترسب صخور التكوين في بيئات بحرية ضحمة تمتد من بيئةوبية والمستنبط من السحنات الرس لمتكوين

(Fore reef إلى ) بيئة المسطحات المدية (Tidal flat) المدروس لكن باإلمكان . بيئة الحيد لم تسجل في المقطع

 تخمين وجوده قرب منطقة َكمي عمي بيك.

 تكوين قمجوقة, بخمة, َكاللة, الباريمي. كممات الدالة:ال
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ABSTRACT 

Qamchuqa Formation rocks are part of eighth cycle of the Arabian plate (AP8). The rock 

sequences of this cycle deposited in Late Tithonian - Early Turonian. The study based on 

two surface sections of Qamchuqa Formation in Bekhme and Galala sections Northern 

Iraq. Qamchuqa Rocks are characterized by their  hard and High porosities, and formed of 

dolostone, limestone and dolomitic limestone. The formation sequences are composed of 

three main sedimentary facies: limestone facies consists of four microfacies, dolostone 

microfacies is subdivided into five submicrofacies and lithofacies is subdivided into two 

lithofacies.  

The sedimentary model of the formation deduces from the sedimentary facies, It reflects 

marine depositional environments extending from the fore reef to the tidal flats 

environments. The reef environment doesn't recorded in the studied section but we can 

estimated its place near Gali Ali Bek area.    

Keywords: Qamchuqa Formation, Bekhme, Galala, Barremian. 
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 طعً انذراسةخارطة شمال انعراق توضح موقع مق (:0انشكم )

 ((Introduction  المقدمة. 1

في قرية قمجوقة, شمال غرب مدينة السميمانية,  ي الواقعفي مقطعو المثال [1] قبلوصف تكوين قمجوقة ألول مرة من      

األلبي  -ست وحدات متبادلة من الدولومايت والحجر الجيري بعمر الباريمي  م وقسم إلى799يبمغ سمكو حوالي إذ 

(Intra-Barremian to Albian.)  مقطعين سطحيين, إذ يقع المقطع األول )مقطع بخمة( عمى  منطقة الدراسةضمت

حداثيات المقطع عند تقاطع خط طول  متراً  555.75الجناح الجنوبي لطية بيرات في منطقة سد بخمة بإجمالي سمك  وا 

(44ο 14- 20= E( وخط عرض )36ο 40- 15=  N )لة( عمى الجناح الشمالي , في حين يقع المقطع الثاني )مقطع َكال

حداثيات المقطع عند مترًا   55الشرقي لطية زوزك قرب الطريق المؤدي لمدينة كاللة في منطقة راوندوز وكان سمكو  وا 

 . (1)الشكل ( 36ο  37-  15=  N ( وخط عرض )44ο 41- 50= Eتقاطع خط طول )

لترسيبية لمتكوين ومن ثم رسم الموديل الرسوبي لمحوض ييدف البحث إلى دراسة السحنات الرسوبية لتشخيص البيئة ا     

 الترسيبي لتكوين قمجوقة.
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 (Previous Studies)   الدراسات السابقة

وقد أشارا إلى أن تكوين مودود  [2]إن أول من أطمق تسمية قمجوقة العموي عمى الجزء العموي من تكوين قمجوقة ىما      

. وبينا أن التكوين يتكون من جزأين سفمي متكون من حجر جيري أوربيتواليني وعموي متكون لو نفس عمر تكوين قمجوقة

 من حجر الدولومايت.

مقاطع مختارة من حقل جمبور النفطي وتوصل إلى أن صخور تكوين قمجوقة العموي قد ترسبت في بيئتين  [3] درس     

 بيئة الساحمية ذات المياه اليادئة. رئيسيتين ىما البيئة الساحمية ذات المياه المضطربة وال

إلى إن التكوين يتألف من صخور جيرية إلى جيرية دولومايتية في شمال وشمال شرق العراق ويمتد [4] لقد أشار      

 (Hauterivian – Albian).       عمره من الياوتروفي إلى األلبي

قل جمبور شمال شرق العراق, وقام بتقسيمو إلى سبِع تكوين قمجوقة العموي في آبار مختارة من ح[5] كما درس      

الخارجي ذات مياه ضحمة ودافئة ومالحة مع  -سحنات رئيسة وثانوية واستنتج ترسيب التكوين في بيئات الرف الداخمي 

 تفاوت في درجة اضطراب وحركة المياه وقد تتغير إلى مياه أكثر عمقا نسبيا في الرف الخارجي.

اقية التتابع لتكوين قمجوقة في مقاطع مختارة من شمال العراق وأشارت إلى أن تكوين قمجوقة في طب [6]ودرست      

 مقطع سفين يتألف من وحدتين صخريتين الحجر الجيري  والدولومايت.

العمميات التحويرية المؤثرة عمى تكوين قمجوقة العموي لحقل كركوك النفطي في شمال العراق ضمن [7] كما درس       

( إذ قسم التكوين إلى سحنتين رئيستين تتخمميا سحنات ثانوية K-229, K-260, K-218, K-334ربعة آبار نفطية )أ

األولى: سحنة الحجر الدولومايتي في الجزء العموي وتظير ىذه السحنة في جميع اآلبار, الثانية: سحنة الحجر الجيري 

-K  ل في الجزء األسفل وتظير في جميع اآلبار عدا البئروالحجر الجيري الحاوي عمى معينات الدولومايت والسجي

 بسبب عدم اختراق عممية الحفر لمسحنة األولى.334

 Methodology)) طرق الدراسة . 2

 من أبرزىا: مكممة الواحدة لؤلخرى عدة أعتمدت الدراسة الحالية في تنفيذىا عمى طرائق تحميمية     
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 Field method العمل الحقمي: .1

من العمل الحقمي الوصف الدقيق لمقطعي الدراسة الحالية وجمع النماذج الصخرية فقد تم أخذ النماذج الصخرية تض     

باالعتماد عمى التغايرات في الصفات الفيزيائية لمصخور, وتم وصف الطبقات الصخرية من ناحية السمك والمون وصالدة 

إنموذجًا من   17إنموذجًا من مقطع بخمة و  168, بواقع  إنموذجاً  185وجمعت النماذج الصخرية البالغة الصخور, 

 مقطع كاللة,

 Laboratory method العمل المختبري: .2

( شريحة صخرية من مقطع بخمة و 66( شريحة رقيقة لمنماذج الصخرية في المختبر, وذلك بواقع )83تم عمل )     

 Alizarin Red)ة المختارة بمادة االليزرين األحمر وصبغت الشرائح الصخري .(  شريحة صخرية من مقطع َكاللة17)

Staining ).وذلك لفرز معدن الكالسايت عن الدولومايت 

 (Sedimentary facies)  السحنات الرسوبية. 3

تمعب السحنات الرسوبية دورًا اساسيًا في أستنباط البيئة الترسيبية التي ترسبت فييا صخور التكوين, لما تمتمكو من      

ت بتروغرافية ومستحاثية دقيقة يمكن دراستيا وتميزىا, إذ أظيرت الدراسة المجيرية أن إجمالي تتابعات تكوين قمجوقة سما

تتألف من ثالث سحنات رئيسٍة, وىي: سحنات الحجر الجيري وسحنات حجر الدولومايت والسحنات الصخرية. وفيما يأتي 

 .(3)و  (2)الشكل عرض لمسحنات المشخصة في الدراسة 

  Limestone facies                                                                  . سحنات الحجر الجيري:1

التي تحافظ عمى النسيج األصمي لمصخور. وتتألف ىذه السحنات من المكونات الحبيبية والحشوة  ىي السحنات      

 ياتيا وتضم ىذه السحنة أربع أنواع من السحنات الدقيقة وكآلتي: والسمنت, وقد تتأثر بعممية الدلمتة في بعض مستو 

  Lime mudstone microfacies                                    الدقيقة: سحنة الحجر الجيري الطيني 1.1

تباين مكونات ىذه %( ولتنوع و 15تتميز ىذه السحنة بقمة الحبيبات الييكمية المتضمنة ليا والتي ال تتجاوز نسبتيا )     

 السحنة تم تقسيميا عمى ثالث سحنات ثانوية تتميز كل منيا بسيادة أحد المكونات الييكمية أو غير الييكمية.
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 Fossiliferous lime mudstoneسحنة الحجر الجيري الطيني الحاممة لممستحاثات الثانوية الدقيقة: 1.1.1

submicrofacies (M1) 

الجزء السفمي من مقطع بخمة, وتظير بييئة تتابع ذات تطبق سميك, وىي جزء من ثالث توجد ىذه السحنة في      

 Lenticular) دورات تتألف كل دورة من وحدتين وىي حجر جيري ذات تطبق سميك وحجر جيري ذات تطبق عدسي

bedding) ( أمتار, وتتألف الحبي8-2ويوجد أعمى ىذه السحنة طبقة من المارل. السحنة ذات سمك ) بات الييكمية

(, وكذلك تحتوي  Rudistوالرودست Orbitoid واالوربيتويد  Miliolid المكونة لمسحنة من الفورامنيفيرا القاعية )المميوليد

(. وتتسم 1a -عمى الفتاتات الحياتية كقطع من شوكيات الجمد واألوربيتويد والفتاتات الصخرية المتكونة من السيميكا )الموحة

السحنة بمونيا البني الغامق, ومدعمة بحشوة من الدولومايت الناتج من عممية الدلمتة لؤلرضية الميكراتية. األرضية في ىذه 

إن وجود الرودست بشكل حطام أو كامل مع الحشود القاعية يشير إلى بيئة خمف الحيد وتحديدًا البيئة المدية وتحت المدية 

تية لمسحنة تشير إلى ترسيبيا في البيئات البحرية المدية وتحت المدية. إن الدالئل الرسوبية والحيا. [10]و   [9]و   [8]

 . [9]و  [8]( FZ-7) النطاق السحني ( والمترسبة ضمنSMF-9)بالسحنة القياسية الدقيقة ويمكن مقارنتيا

 Lithoclastic lime mudstoneسحنة الحجر الطيني الحاممة لمفتاتات الصخرية الثانوية الدقيقة: 2.1.1

submicrofacies (M2) 

( أمتار. 4يقتصر وجود ىذه السحنة عمى تتابعات األجزاء السفمى من تكوين قمجوقة في مقطع بخمة, ويبمغ سمكيا )     

%( من مكونات 15وتتألف ىذه السحنة من تتابع من الحجر الجيري الصمد, وال تتجاوز المكونات الحبيبية فييا نسبة )

(, 1b-لوحة تات الصخرية, إضافة إلى وجود أشباح من المتحجرات غير معروفة األصل )السحنة الكمية ممثمة بالفتا

ضمن أرضية من الميكرايت. وتأثرت السحنة بالعديد من العمميات التحويرية ومنيا عممية اإلذابة مكونة مسامية بين 

زي, كما تحتوي ىذه السحنة عمى التراكيب البمورات والقالبية والكسور. فضاًل عن عممية السمنتة ومن أنواعيا السمنت الدرو 

الرسوبية ومنيا الترقق. أن الدالئل الرسوبية والحياتية لمسحنة تشير إلى ترسيبيا في بيئات المسطحات المدية ويمكن 

 . [9]و  [8]( FZ-8) النطاق السحني المترسبة ضمن( SMF-24)السحنة القياسية الدقيقة مقارنتيا مع 
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 الدقيقة:الثانوية الجيري الطيني الحاممة لمفورامنيفرا الطافية سحنة الحجر  3.1.1

Planktonic foraminiferal lime mudstone submicrofacies (M3)                

تقع ىذه السحنة في األجزاء السفمى من تتابعات تكوين قمجوقة ضمن مقطع كاللة وتعتبر جزءَا من تكوين بالمبو      

ين قمجوقة, إذ تظير ىذه السحنة بشكل تتابع من طبقات رقيقة إلى متوسطة السمك من الحجر الجيري المتداخل مع تكو 

( أمتار. تتألف الحبيبات الييكمية من الفورامنيفرا الطافية 5-4المارلي والمارل ذات المون الرمادي وبسمك يتراوح مابين )

عمة الحجوم وغالبا ما تكون عائديتيا غير معروفة, كما تحتوي (, وتحتوي عمى العديد من الفتاتات الحياتية نا1c-)لوحة 

% من مكونات السحنة الكمي في 15عمى قطع من شوكيات الجمد, وتتموضع الحبيبات الييكمية التي ال تتجاوز نسبتيا 

في بيئات الرصيف أرضية ميكرايتة بنية غامقة. أن النسبة الواطئة من الفورامنيفرا الطافية في السحنة يشير إلى ترسيبيا 

 .[11]األوسط 

  Lime wackestone microfacies سحنة الحجر الجيري الواكي الدقيقة: 2.1

%( من مكونات السحنة. 45-%15تتميز ىذه السحنة باحتوائيا عمى نسبة من المكونات الحبيبية تتراوح مابين )     

 مى ثالث سحنات ثانوية وكآلتي:ولتنوع واختالف المكونات الحبيبية ليذه السحنة تم تقسيميا ع

 Fossilifereous lime wackestoneسحنة الحجر الجيري الواكي الحاممة لممستحاثات الثانوية الدقيقة: 1.2.1

submicrofacies (W1)                           

جر الجيري ذو لون ظير ىذه السحنة في الجزء السفمي من مقطع بخمة, إذ تظير بييئة تعاقب لطبقات من الح     

( مترًا, تتألف ىذه 31-11سم( مع عدسات نحيفة من المارل يبمغ سمك السحنة ) 75-15رصاصي فاتح  وبسمك يتراوح )

%( من مكونات السحنة الكمية, والمتمثمة بالفورامنيفيرا 35-%25السحنة من الحبيبات الييكمية والتي تبمغ نسبتيا حوالي )

)البطنقدميات  Mollusca(, فضاًل عن وجود الرخويات 1d-ربيتويد والتكستيوالريا( )لوحة القاعية )المميوليد  واألو 

Gastropoda والفأسقدميات  Pelecypoda كما تحتوي ىذه السحنة عمى القميل من الفتات الحياتي العائد لمحشود .)

يت ذو المون البني والقميل من السبار القاعية وقطع من شوكيات الجمد والرخويات. تتكون أرضية ىذه السحنة من الميكرا

ذابتيا مكونة  الدقيق, وتمتاز ىذه السحنة بتأثرىا بعممية اإلذابة التي أثرت بشكل كبير عمى بعض المكونات الييكمية وا 

ن مسامية داخل الحبيبات وبين البمورات والفجوات, فضاًل عن عممية السمنتة ومن أنواعيا السمنت الدروزي والحبيبي, كما أ
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. إن (Fogedd mosaic fabric) ىذه السحنة متأثرة بعممية الدلمتة في بعض مستويات المقطع مكونة النسيج الضبابي

تماثل ىذه السحنة السحنة   [13]و  [8]تواجد الفورامنيفرا القاعية وأصداف الرخويات معا  يشير إلى بيئة قريبة من الساحل 

 . [12]و [9]و   [8]( FZ-7)السحنيالنطاق ( المترسبة ضمن SMF-8القياسية )

 Mollusca lime wackestoneالحجر الجيري الواكي الحامل لمرخويات الثانوية الدقيقة: سحنة 2.2.1

submicrofacies (W2)    

تظير ىذه السحنة في األجزاء السفمى من مقطع بخمة, إذ تظير بييئة تتابع من صخور الدولومايت الصمد ذو لون      

( مترًا, حقميًا تحتوي ىذه السحنة عمى أصداف من الرخويات )البطنقدميات والفأسقدميات( 18ت سمك )رصاصي غامق ذا

(, فضاًل عن وجود أصداف الرودست. أما مجيـريًا تتكون ىذه 1e-التي تعد الحبيبات الييكمية الرئيسية فييا )الموحة 

عديمة األوجو والحدود -وذات أشكال بمورية ناقصة ( ممم,>5.516السحنة من بمورات الدولومايت ذات أحجام مختمفة )

البمورية متعرجة. كما يالحظ فييا العمميات التحويرية كاإلذابة مكونة مسامية بين البمورات والقنوات والفجوات التي تكون 

دميات متحركة , إذ تعيش البطنق[14]و  [9]قسم منيا ممموءة بالمواد القيرية, أن وجود الرخويات يدل عمى مياه مختمطة 

. وبمقارنة ىذه السحنة مع السحنات القياسية الدقيقة لوحظ أنيا تكافئ [9]عمى القاع ومرافقة لمرودست المكون لييكل الريف 

(SMF-8 ضمن ) (FZ-7) [8]   [9]و. 

 Bioclast lime wackestoneالدقيقة:الثانوية سحنة الحجر الجيري الواكي الحامل لمفتاتات الحياتية  3.2.1

submicrofacies (W3) 

تتوارد ىذه السحنة في مناطق متفرقة من تتابعات تكوين قمجوقة ضمن مقطع كاللة ويتراوح سمك ىذه السحنة مابين      

( أمتار. وتظير بييئة طبقات رقيقة من صخور الحجر الجيري والحجر الجيري المارلي, تتشكل ىذه السحنة من 1-8)

%( من مجموع مكونات السحنة, ممثمة بالفتاتات الحياتية ناعمة الحجوم, فضاًل عن 45-%15حبيبات ىيكمية بنسبة )

وجود القميل من أصداف الفورامنيفرا الطافية وقطع من أشباح فأسيات القدم والرودست وشوكيات الجمد. تنطمر جميع 

ير الدالئل إلى ترسيبيا في بيئات (, تش1f-المكونات الييكمية في أرضية ميكرايتة غامقة المون وسباري كالسايت )لوحة 

ذات عمق  (Fore reef) أمام الحيد. أن نعومة الفتاتات الييكمية وترافقيا مع الفورامنيفرا الطافية يشير إلى بيئات أمام الحيد

 . [13] (Middle shelf)يصل إلى الرصيف األوسط
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                                                                 Lime packstone microfacies (P)سحنة الحجر الجيري المرصوص الدقيقة:  3.1

تتألف ىذه السحنة بالدرجة األساس من الفتاتات الحياتية ذات الحجوم الكبيرة, وتتراوح نسبة مكوناتيا الييكمية وغير      

لفتاتات الصخرية الحاوية بداخميا عمى %( من نسبة مكونات السحنة الكمية والتي تعود إلى ا85 -%55الييكمية مابين )

الفتات االحيائي ومحاطة بأكاسيد الحديد المتمثمة بأصداف شوكيات الجمد ونسب نادرة من فأسية القدم, فضال عن أشباح 

-المتحجرات المكونة ليذه السحنة. وتقع جميع المكونات الييكمية داخل أرضية من السباري كالسايت والميكرايت )لوحة 

1g .) وتوجد ىذه السحنة في األجزاء الوسطى والعميا من مقطع كاللة, إذ تظير ىذه السحنة بشكل طبقات كتمية من

( مترًا. وتتأثر ىذه السحنة باإلذابة مكونة مسامية 15-7الحجر الجيري والحجر الجيري المارلي وذات سمك يتراوح مابين )

الكسور. وكذلك عممية السمنتة ومن أنواعيا السمنت الحبيبي والبموكي بين البمورات وداخل الحبيبات والمسامية القالبية و 

والدروزي الذي يممئ الفجوات والكسور, إن األدلة الرسوبية ليذه السحنة تشير إلى ترسيبيا في مناطق أمام الحيد والقريبة 

 .[9]و  [8] (FZ-3( المترسبة ضمن )SMF- 5. ويمكن مقارنتيا بالسحنة القياسية )[13]منو

  Bindstone microfacies (B)سحنة الحجر الجيري المترابط: 4.1

 Flat) بشكل رئيس من الطحالب التي تشكل الستروماتواليت المستوي المترابط الجيري الحجر سحنة تتكون     

stromatolites)تويةمس ترققات بييئة في أجزاء عديدة من مقطع بخمة, إذ يكون الستروماتواليت المستوية , وتظير 

إن الستروماتواليت يتواجد في بيئة المسطحات المدية الحديثة في الجزء  (.1h-)الموحة  الرواسب األخرى مع متعاقبة

  . [16]و  [15] (Supratidal) العموي لممنطقة بين المدية وفي الجزء السفمي لممنطقة فوق المدية

  Dolostone facies. سحنات حجر الدولومايت:2

الناتجة عن العمميات التحويرية لسحنات الحجر الجيري وتتألف ىذه السحنات من معينات الدولومايت  اتىي السحن     

المختمفة األحجام التي تنتج بفعل عممية الدلمتة الكمية لمرواسب الجيرية, وبذلك تكون ىذه السحنة ذات مسامية عالية جدًا. 

عض أشباح المتحجرات التي يعتقد بأنيا معالم نفس الحبيبات الييكمية وتكاد تكون خالية من المكونات الحبيبية بأستثناء ب

المشخصة في التكوين. تشمل ىذه السحنة جميع أنواع أنسجة الدولومايت الذي تم تشخيصيا في تكوين قمجوقة, وتقسم 

 إلى خمس سحنات ثانوية وىي كاآلتي. [17]ىذه السحنة باألعتماد عمى تصنيف راندوز وزاخوس 
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 Aphanotopic dolostone submicrofacies (D1)سحنة حجر الدولومايت الدقيق التحبب الثانوية: 1.2

تظير ىذه السحنة في الجزء العموي من مقطع بخمة بييئة تتابع من صخور الدولومايت الصمد ذات لون رصاصي      

( مايكرون, وىي ناتجة عن 2حجم اقل من )( أمتار, وتتميز ىذه السحنة ببمورات الدولومايت الدقيقة ال15غامق وبسمك )

. أن نسب الحبيبات الييكمية فييا اقل من (2a-)الموحة  [17]عممية الدلمتة المتجانسة لصخور الحجر الجيري الطيني 

السيما الفجوات الموزية مكونة المسامية الموزية , وىي عبارة عن  بالفجوات الممموءة بالسمنت %(. وتتأثر ىذه السحنة 15)

, ويعتقد أن البيئة الترسيبية ليذه السحنة أشكال لوزية مستوية إلى بيضوية فارغة أو مممؤة بمعدن الكالسايت أو المتبخرات

(. ويمكن Penecontemporaneousىي المناطق فوق المدية التي تتعرض لعممية الدلمتة المرافقة لعممية الترسيب )

 . [9]و  [8]( المتمثل ببيئة الشواطئ التبخرية FZ- 9لموجودة ضمن )( واSMF- 23) الدقيقة معمقارنة ىذه السحنة 

 Suture mosaic dolostone sudmicrofacies :سحنة حجر الدولومايت الموزائيكي الدرزي الثانوية 2.2

(D2)  

ئة تتابع تعتبر ىذه السحنة من السحنات الشائعة في تتابعات صخور تكوين قمجوقة ضمن مقطع بخمة, إذ توجد بيي     

( مترًا. وتظير بمورات 51-5رصاصي غامق, وبسمك يتراوح مابين ) –من صخور الدولومايت الصمد ذات لون رصاصي 

 –عديمة األوجو وتكون الحدود البمورية منحنية  –مايكرون(, ذات أشكال بمورية كاممة  16الدولومايت بأحجام مختمفة )< 

مستويات السحنة فاتحة الحواف ومعتمة المركز وكذلك وجود معينات  متعرجة, وتكون بمورات الدولومايت في بعض

(. وقد 2b-الدولومايت المركبة التي تحتوي عمى بمورات الدولومايت السرجي, ولم تشخص المتحجرات في السحنة )الموحة 

جيرية طينية أو واكية أو أن النسيج الموزائيكي الدرزي تمثل المرحمة النيائية لمدلمتة غير المتجانسة ألحجار  [17]ذكر 

مرصوصة, كما تظير ىذه  السحنة في مستويات أخرى من التكوين عمى شكل نسيج موزائيكي درزي دقيق الحبيبات 

(Micro suture mosaic texture  إذ تكون بمورات ,)مايكرون(,  16في ىذا النسيج بحجم حبيبي  )>  الدولومايت

أن النسيج الموزائيكي الدرزي  [17](. وقد عَد 2c-دود بمورية متعرجة  )لوحة وبأشكال بمورية عديمة األوجو, وذات ح

الدقيق تمثل المرحمة األخيرة لعممية الدلمتة المتجانسة لمحجر الجيري الطيني. تأثرت صخور ىذه السحنة بعممية الدلمتة 

 [18]يج األصمي إثناء الترسيب. يعتقدالشديدة التي عممت عمى محو معالم النسيج األصمي مما يصعب التكين بماىية النس

 أن ىذا النوع من الدلمتة تحدث لصخور الحجر الجيري في بيئات بحرية ضحمة. 
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 Cluody- centered clear-rimmed  معتم المركز الثانوية: –سحنة حجر الدولومايت واضح الحافات  3.2

dolostone submicrofacies (D3)  

ء السفمي والعموي من مقطع بخمة, إذ تظير ىذه السحنة بشكل تتابع من صخور وجد ىذه السحنة في الجز ت     

( مترًا, وتظير بمورات الدولومايت بأحجام 32-7الدولومايت الصمد, ذي لون رصاصي غامق وبسمك يتراوح مابين )

متعرجة, كما توجد بقع  – ناقصة األوجو. والحدود البمورية مستقيمة –مايكرون(, ذات أشكال بمورية كاممة  16متباينة )< 

( تأثرت ىذه السحنة بعمميات اإلذابة والسمنتة إضافة إلى االنضغاط الكيميائي مما 2d-الموحة من الدولومايت السرجي )

 والشبكي (Parallel sets) والمتوازي (Peaks low amplitude) أدى إلى تكوين سطوح إذابة من النوع البسيط

(anastomosing  stylolite). 

 Saddle dolostone submicrofacies(D4) سحنة حجر الدولومايت السرجي الثانوية : 4.2

ميزت ىذه السحنة ضمن صخور الدولومايت الكتمي في الجزء العموي من التكوين ضمن مقطع بخمة. تكون الصخور      

الدولومايت بأحجام كبيرة  ( مترًا, إذ تظير بمورات85-17رصاصي غامق وبسمك يتراوح مابين ) –ذات لون رصاصي 

 –عديمة األوجو والحدود البمورية مستقيمة  –(, وتكون األشكال البمورية ناقصة 2e-مايكرون( )لوحة  16ومتباينة )< 

 Burial)متعرجة. أن ىذه السحنة تنتج من عممية الدلمتة الشديدة لصخور الحجر الجيري بطريقة الدفن العميق

compaction model). 

  Sieve mosaic dolostone submicrofacies (D5)ة حجر الدولومايت الموزائيكي المنخمي الثانوية:سحن 5.2

تقع ىذه السحنة في األجزاء الوسطى والعميا من مقطع بخمة, إذ تظير بييئة تتابع من صخور الدولومايت الصمد      

كون نسيجيا من بمورات من الدولومايت بحجم ( أمتار, ويت15-8غامق وبسمك يتراوح مابين ) –ذات لون رصاصي فاتح 

مايكرون(, وتكون ىذه البمورات ذات أشكال عديمة األوجو والحدود البمورية متعرجة وتكون قميمة التراص. وأن ىذا  16)< 

(. 2f-)الموحة  [17]النوع من األنسجة الموزائيكية يتكون من الدلمتة غير المتجانسة لصخور الحجر الجيري الواكي

 16حتوي عمى بقع من الدولومايت السرجي في بعض مستويات السحنة. كما تظير بمورات الدولومايت بحجم )> وت

 Micro sieveمايكرون( في مستويات أخرى من السحنة, وعندئذ تكون السحنة ذات النسيج الموزائيكي المنخمي الدقيق )
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mosaic texture 2-( )الموحةgينتج من الدلمتة المتجانسة لصخور الحجر الجيري  أن ىذا النسيج [17] (. وقد ذكر

 أن ىذا النوع من النسيج ينتج من دلمتة الحجر الجيري في بيئات بحرية ضحمة. [18]الواكي. يعتقد 

   (Lithofacies)   صخرية. السحنات ال4

الخواص الفيزيائية التي تحتوي التتابعات الصخرية لتكوين قمجوقة سحنتين صخريتين, تم تميزىا باألعتماد عمى      

تحمميا كل سحنة والمشخصة حقميًا, كالحجم الحبيبي لمرواسب, والتراكيب الرسوبية والمون, والصالدة. وفيما يمي وصف 

 ليذه السحنات:

           Intraformational conglomerate lithofacies (L1) السحنة الصخرية لممدممكات الداخمية:  1.3

( أمتار, 3-5.2ة في الجزء السفمي من تكوين قمجوقة ضمن مقطع بخمة, وبسمك يتراوح مابين )تظير ىذه السحن     

سم( ذات استدارة متوسطة وذات توزيع عشوائي وفرز رديء وىي  25-2يتراوح قطر الحصى في ىذه المدممكات مابين )

سبتو ىي الغالبة. إذ أن قطع (, ضمن أرضية من الطين الجيري التي تكون ن2h-موجودة في أكثر من موقع )لوحة 

الحصى الموجودة في السحنة تعود إلى حجر جيري داخمي تعرض لعممية التكسير والنقل داخل الحوض الترسيبي وعادة ما 

   .[13]تتواجد ىذه السحنة في المناطق الساحمية المتأثرة باألمواج 

                  Marl lithofacies (L2)السحنة الصخرية لممارل: 2.3

( 45ي الجزء السفمي من مقطع بخمة, وبسمك قميل يصل إلى )د في تكوين قمجوقة القميل من طبقات المارل فتوج     

سم, وذات لون أخضر وذات صالدة واطئة مما يكسبيا الطبيعة اليشة, ويكون بصورة متعاقبة مع طبقات سميكة من 

كل دورة من وحدتين وان طبقة المارل توجد في أعمى الدورة.  الحجر الجيري المتدلمت المكونة من ثالث دورات تتألف

تمتاز ىذه السحنة الصخرية بكونيا مزيجًا من معادن بحجم الطين, وتتراوح نسبة الكاربونيت إلى المعادن الطينية مابين 

ك وجودىا فوق ومن المرجح أن تتوارد ىذه السحنة في المناطق الساحمية المدية والدليل عمى ذل (.35.4% - 60.6%)

 ترسبات سحنة الحجر الطيني الثانوية الدقيق
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توزٌع انسحنات انرسوبٍة عهى انمقطع انصخري نتكوٌن قمجوقة فً مقطع بخمة (:5انشكم )  
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(5تكمهة انشكم )  
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نصخري نتكوٌن قمجوقة فً مقطع َكالنةتوزٌع انسحنات انرسوبٍة عهى انمقطع ا (:3انشكم )  
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  sedimentary model:الموديل الرسوبي

حرية دراسة السحنات الترسيبية في مقطعي الدراسة إلى أن تكوين قمجوقة ترسب في طيف من البيئات الب تشير     

في مقطع َكاللة وتمتد ىذه البيئة البحرية الضحمة من النياية األمامية  ترسبةبيئة أمام الحيد  الم الضحمة.إذ تدرجت من

, إذ تتداخل ترسبات سحنة الحجر الجيري الطيني الحاممة لمفورامنيفرا (4)شكللجسم الحيد إلى مناطق الرصيف األوسط 

(, وسحنة الحجر W3و(, وسحنة الحجر الجيري الواكي الحاممة لمفتاتات الحياتية )( )تداخالت تكوين بالمبM3الطافية )

المتمثمة بسحنة الحجر الجيري الطيني الحاممة لممستحثات البيئة تحت المدية )خمف الحيد( , إلى (Pالجيري المرصوص )

(M1( وسحنة حجر الدولومايت الموزائيكي المنخمي ,)D5ثم البيئة المدية المتمثم ) ة بسحنة الحجر الجيري الطيني الحاممة

(, وسحنة الحجر الجيري الواكي الحامل W1( وسحنة الحجر الجيري الواكي الحامل لممستحثات )M2لمفتاتات الصخرية )

(, وتتأثر ىذه السحنة بالدلمتة مكونة الدولومايت ذات النسيج الدرزي )سحنة حجر الدولومايت الموزائيكي W2لمرخويات )

المتكونة من الطحالب التي تشكل تراكيب  (B)كما سجل تواجد سحنة الحجر الجيري المترابط  (.D2الدرزي 

بسحنة  . في حين تتمثل البيئة فوق المدية [9]الستروماتواليت المستوية والتي تتواجد ضمن األجزاء العميا من البيئة المدية

وكذلك سجل  . [11]المتجانسة لصخور الحجر الجيري الطيني والناتجة عن عممية الدلمتةحجر الدولومايت الدقيق التحبب 

. ولم يسجل تواجد بيئة الحيد ضمن مقاطع الدراسة ويمكن توقع وجوده في منطقة (B)تواجد سحنة الحجر الجيري المترابط 

 .(4)الشكل  ما بين مقطعي الدراسة في مكان قريب من قضاء سوران
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  (  Conclusions)االستنتاجات  .5

أظير التحميل السحني الدقيق إن تتابعات التكوين تتألف من ثالث سحنات رئيسة, ىي: سحنات الحجر الجيري      

وسحنات حجر الدولومايت والسحنات الصخارية, إذ تنقسم سحنات الحجر الجيري إلى سحنة الحجر الجيري الطيني, 

المرصوص, وسحنة الحجر الجيري المترابط  وتنقسم سحنة الحجر الجيري وسحنة الحجر الجيري الواكي, وسحنة الحجر 

الجيري الطيني و سحنة الحجر الجيري الواكي عمى ثالث سحنات ثانوية دقيقة. أما سحنات حجر الدولومايت فتقسم إلى 

وين قمجوقة والذي تمتد خمس سحنات ثانوية,  ومن تنوع السحنات الرسوبية ودالئميا البيئية نستنتج الموديل الرسوبي لتك

 من بيئة أمام الحيد وبيئة تحت المد والبيئة المدية والى البيئة فوق مدية. بيئاتو

شك
ان

م )
1

:)
 

سة
را

طقة انذ
ً من

جوقة ف
ن قم

ً نتكوٌ
سوب

ر
م ان

انمودٌ
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 -1 -الموحة

a.  ,مقطع بخمة.41نموذج سحنة الحجر الجيري الطيني الحاممة لممستحاثات الدقيقة  , 

b. مقطع بخمة  43نموذج , سحنة الحجر الجيري الطيني الحاممة لمفتاتات الصخرية. 

c. مقطع َكاللة.5نموذج , سحنة الحجر الجيري الطيني الحاممة لمفورامنيفرا الطافية , 

d.  ,مقطع بخمة.33نموذج سحنة الحجر الجيري الواكي الحاممة لممستحاثات الدقيقة  , 

e. ( أصداف فأسيات القدمPelecypoda( وبطنيات القدم )Gastropodaضمن سحنة الحج ) ر الجيري الواكي

 مقطع بخمة. ,45نموذج  ت,الحامل لمرخويا

f.  مقطع َكاللة.13سحنة الحجر الجيري الواكي الحاممة لمفتاتات الحياتية, نموذج , 

g.   ,مقطع َكاللة.11نموذج سحنة الحجر الجيري المرصوص , 

h.   ضمن سحنة الحجر الجيري المترابط, مقطع بخمة.المتسوية الستروماتواليت 
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a b 

 d 

e f 
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 -1-لـــــوحــــة 
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 -2-الموحة 

a. مقطع بخمة31, نموذج سحنة حجر الدولومايت الدقيق التحبب, ضمن نسيج الدولومايت الدقيق التحبب  , 

b. مقطع 61نموذج  الدولومايت الموزائيكي الدرزي,, ضمن سحنة حجر نسيج الدولومايت الموزائيكي الدرزي  ,

 بخمة.

c. 63سحنة حجر الدولومايت الموزائيكي الدرزي الدقيق, نموذج  ضمن, نسيج  الدولومايت الموزائيكي الدرزي دقيق  ,

 مقطع بخمة.

d.  ,معتم المركز,  –سحنة حجر الدولومايت واضح الحافات ضمن نسيج الدولومايت واضح الحافات معتم المركز

 ,  مقطع بخمة.61نموذج 

e. ( الدولومايت السرجيSaddle dolomiteضمن سحنة حجر الدولومايت السرجي, نم ,) مقطع بخمة.143وذج  , 

f. مقطع بخمة.115ضمن سحنة حجر الدولومايت الموزائيكي المنخمي, نموذج , النسيج الموزايئكي المنخمي  , 

g.  ,ضمن سحنة حجر الدولومايت الموزائيكي المنخمي الدقيق, نسيج الدولومايت الموزائيكي المنخمي دقيق التبمور

 ,  مقطع بخمة.146نموذج 

h. مقطع بخمة.3سحنة المدممكات الداخمي, نموذج  الفتات الداخمي ضمن , 
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 -2-لــــوحــــة 
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