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في منطقة ) عضو الدملوق(لتكوین الرتكه ةالفوسفاتی–ةبتروجرافیة وبیئیة الصخور الكلسی

  ةالعراقیةعكاشات ضمن الصحراء الغربی

  

  االله نصارنافع عبد

  جامعة االنبار/علومكلیة ال

  

  ةالخالص

والــذي یمثــل الجــزء الوســـطي Memberلصــخور العضــوةمفصـــلةبتروجرافیــةتنــاول هــذا البحــث دراســ

الـى ةحیـث تهـدف هـذه الدراسـةالعراقیـةفـي منطقـة عكاشـات فـي الصـحراء الغربیـ) عمر االیوسـین(لتكوین الرتكه

من هذه السحنات ةللعضو بغیة تحدید بیئة الترسیب لكل سحنةالدقیقةمعرفة صخاریة العضو والسحنات الرسوبی

  .ةالتي تم التوصل الیها من خالل تلك الدراس

  DA1علـــى مقطعـــین طبقیـــین للعضـــو بـــالقرب مـــن منطقـــة عكاشـــات همـــا المقطـــع ةوقـــد أنجـــزت الدراســـ

لنماذج الصـخور التـي تـم جمعهـا مـن المقـاطع ةوذلك من خالل الفحص المجهري للشرائح الرقیقDA2والمقطع 

هـذه فـي ةلهـذه النمـاذج مـن خـالل المحتـوى االحفـوري أو المسـتحاثات الموجـودةالمجهریـةاعاله ولقد بینت الدراسـ

التــي تنتشــر علیهــا هــذه المكونــات بــأن غالبیــة الصــخور هــي مــن الحجــر ةواالرضــیةالصــخور والحبیبــات المتنوعــ

 Phosphaticأو الفوســــفاتي Fossilifereous chalky limestoneالجیــــري الطباشــــیري المتحجراتــــي 

limestoneـــأعـــن هیاكـــل ةار فـــي الغالـــب مـــع قلـــه مـــن الســـبارایت وأن حبیباتهـــا عبـــةذات أرضـــیه مكریتیـــ ةحیائی

  .في معظم االحیانةوحبیبات فوسفاتی

صــنفت بموجــب ةومــن خــالل هــذا التحلیــل امكــن تعیــین تســع ســحنات دقیقــه ذات بیئــات ترســیب مختلفــ

  . وهي كالتي Flugel 1982النطاق السحني الموصوف من قبل 

  . نسبیاً ةعمیقةبحریه هادئةبیئ/   ةالدقیقةسحنة الحجر الجیري الطینی-1

.امام الحاجزةومتوسطة الطاقةغیر عمیقةبیئ/   ةالدقیقةالمرصوصةالواكیةسحنة الحجر الجیري الصدفی-2

. بیئة بحریة هائجة نسبیًا / سحنة الحجر الجیري النیومیوالیتیة المرصوصة الدقیقة   -3

. بیًا نسةبحریه هائجةبیئ/    ةالدقیقةالحبیبیةسحنة الحجر الجیري النیومیوالیتی-4

.الضحضاح قریبه من الشعاب متوسطة الهیجان ةبیئ/   ةالدقیقةالصدفیةسحنة الحجر الجیري النیومیوالیتی-5

.بیئة الرف العمیق باتجاه البحر المفتوح /  ةالدقیقةالواكیةسحنة الحجر الجیري المنخری-6

.ةالمحاریةبیئة الضف/ ةالدقیقةالمرصوصةالمحاریةسحنة الحجر الجیري الصدفی-7

البحـر ه ضمن منطقة الشـعاب بأتجـاةبیئه هائج/  ةالدقیقةسحنة الحجر الجیري الفتاتي االحیائي المرصوص-8

.المفتوح 

وتشتمل على ةالسحنات الفوسفاتی-9

  .ةالواكیةسحنة الحجر الجیري الفوسفاتی- أ

  .ةالمرصوصةسحنة الفوسفورایت الواكی-ب

  .ةالفوسفاتیةسحنة الحجر الجیري الصدفی-جـ
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قریبـه مـن الحـاجز –غناء ماء البحر بالفوسفور إلى إأدت ةمصدر هذه الترسبات هو التیارات الصاعد

  .عند حافة الرف الخارجي) مام الحاجزأ(

  

Petrography and paleoecology of carbonate- phosphatic rocks of 
Ratga formation (Damlouk member) Akashat Area, western desert 

of Iraq
  

Nafi A. Nassar
College of Science / University of Al-Anbar

  

Abstract
This research covers the detail petrographic study of the rocks of Damlouk 

member, which represented the middle part of Ratga formation (Eocene) of Akashat 
area in the western desert of Iraq. This study including the knowldgment of the 
lithologic and microfacies aspects of this member and also the determination of 
environmental deposition for each of these microfacies obtained from petrographic 
analysis. From the field observations and study the rocks in thin sections under the 
microscope,it is clear that the studied member consist generally of about 40 meter of 
carbonat_dominated sequence_Rocks types are chalky,marly limestone,fossiliferous 
limestone with ocasional phosphatic horizons.Detailed petrographic examination of 
these rocks show that they are characterized by nine distinctive microfacies which 
include:
1  - L ime mudstone microfacies.
2 - S helly lime wackstone packstone microfacies.
3-Nummulitic lime packstone microfacies .
4-Nummulitic lime packstone to grainstone microfacies .
5-Shelly nummulitic lime packstone microfacies .
6-Foraminiferal lime wackstone microfacies.
7-Oyster_shelly lime packstone microfacies.
8-Bioclastic lime packstone microfacies.
9-a-Phosphatic lime wackstone microfacies .
9-b-Phosphatic wackstone and packstone microfacies .
9-c-Shelly phosphatic lime packstone microfacies.

  

  ةالمقدم

ةلقـــد زاد االهتمـــام فـــي الســـنوات األخیـــرة بدراســـة منطقـــة الصـــحراء الغربیـــة لمـــا لهـــذه المنطقـــة مـــن أهمیـــ

اقتصادیة كونها غنیة بالترسبات الفوسفاتیة حیث تعد هذه المنطقة مـن اكبـر المكـامن الحاویـة علـى هـذه الترسـبات 

یسـمى بتكـوین الـدمام والـذي ینتمـي إلـى عصــر أو مـاهحیـث توجـد هـذه الترسـبات ضـمن تكـوین الرتكــ.فـي العـراق 

ضـافة إلـى إحیث ینتشـر هـذا التكـوین بصـورة واسـعة فـي العـراق وخاصـة فـي منطقـة الصـحراء الغربیـة ) األیوسین(

بعـد الدراسـة التـي 1984انتشاره الواسع في السـعودیة وبعـض الـدول المجـاورة وجائـت التسـمیة لتكـوین الرتكـه عـام 

المنطقة وقاموا بتقسیم التكوین إلـى ثالثـة ةالتكوین حیث ادخلوا بعض التعدیالت على طباقیعلى هذا (1)قام بها

أعضاء من األعلـى إلـى األسـفل هـي عضـو مكـر ودملـوق وصـواب كمـا قسـموا عضـو الـدملوق إلـى ثالثـة وحـدات 

ودیــًا وأفقیــًا إلــى حیــث تتــدرج عم,هوالتــي تعــد امتــداد لتكــوین الجدالــةوتمثــل الســحنة الحوضــی) وحــدة التنــف(هــي 
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وتظهــر ) . هوحــدة عنــاز (أو ســحنة الحجــر الجیــري التیومیــولیتي الضحضــاحة و) وحــدة األثنــة(الســحنة الفوســفاتیة 

مكاشــف عضــو الــدملوق علــى مقــاطع شــبه كاملــة فــي ودیــان المنطقــة مثــل وادي عكــاش ووادي الرتكــه كمــا تظهــر 

فـوق هـذه ةجـود طبقـات الحجـر الجیـري النیومیوالیتیـنتیجـة لو ةضـمن منـاطق شـبه  مسـتویةعلى شكل تالل منعزل

حیـــث اســتدل مـــن خــالل هـــذه (2)امثــال لقـــد قــام كثیـــر مــن البـــاحثین بدراســة بتروجرافیـــة هــذه الصـــخور . الــتالل 

الدراســــة علــــى أن الترســــبات الفوســــفاتیة قــــد ترســــبت فــــي بیئــــة بعیــــدة عــــن الســــاحل وهــــي بیئــــة الــــرف الخــــارجي 

outershelfعضــاء ألالتكــوین والممیــزات الصــخریة العامــة ةبدراســة عــن طباقیــ(3)لمفتــوح و قــام باتجــاه البحــر ا

أما الدراسة الحالیة فتهدف إلى وصف بتروجرافي مفصل عن المكونات التي تحتویها هذه الصخور . هذا التكوین 

ت العضــو وكــذلك دراســة صــخارة وطباقیــة عضــو الــدلموق بغیــة الوصــول إلــى فهــم افضــل للوضــع الترســیبي لطبقــا

وتحدیـد ةالكلسیة والفوسفاتیة باالعتماد على جمیع المتغیـرات البتروجرافیـMicrofaciesوتحدید السحنات الدقیقة 

عالقتهـــا مـــع بیئـــة الترســـیب وكـــذلك تشـــمل الدراســـة علـــى توضـــیح المكونـــات الفوســـفاتیة ومحاولـــة تحدیـــد أصـــلها 

  .ببقیة سحنات العضو ةوعالقتها الترسبی

  منطقة الدراسة

ویتكــون مــن الصــخور الكلســیة بالدرجــة ) االیوســین(یمثــل عضــو الــدملوق الجــزء الوســطي لتكــوین الرتكــه 

حیـــث تنكشـــف (4)األساســـیة والتـــي تتـــداخل أحیانـــًا مـــع الصـــخور الفوســـفاتیة وطبقـــات خفیفـــة مـــن حجـــر الصـــوان 

DA1المقطـع األول  المقاطع المدروسة على أبعاد مختلفة عن بعضها البعض وعن منطقة عكاشات حیث یبعد 

كــم عــن المنطقــة ذاتهــا 30-20فیبعــد حــوالي  DA2كــم عــن منطقــة عكاشــات أمــا المقطــع الثــاني 10-7حــوالي 

كـم عـن منطقـة 80شـمال شـرق منطقـة  عكاشـات حـوالي ةالعراقیةفي الصحراء الغربیةوتحدیدًا تقع منطقة الدراس

وتنحصـر هـذه المنطقـة بـین 45 33     00 34)(وخطـي عـرض  0 4)00    (15 40الرطبة بین خطـي طـول 

  ..الجزء العلوي لوادي عكاش شرقًا ووادي الرتكه غربًا 

  

  المواد وطرائق العمل

  والعمل الحقليةالنمذج

لـى الشـرق مـن إفي مكشـفین تمتـد جانبیـًا ةیتضمن العمل الحقلي على تحدید مقطعین للعضو قید الدراس

ة وصــف مختصــر للطبقــات وصــفاتها الصــخریة موضــحة علــى المقــاطع شــملت الدراســة الحقلیــ, منطقــة عكاشــات 

15ولجمیـــع الطبقـــات المكشـــوفة بواقـــع DA2وDA1وجمـــع نمـــاذج صـــخریة للمقطعـــین المكشـــوفین . المرســـومة

  .نموذج لكل مقطع حیث تم اعتماد التغیرات الصخریة في جمع هذه النماذج

  العمل المختبري والتحلیل البتروجرافي

ركان العملیة المهمة فـي اسـتكمال الدراسـات الرسـوبیة لمـا توضـحه مـن ألت البتروجرافیة من اتعد الدراسا

دقـــة وطبیعـــة المكونـــات الصـــخریة وعالقتهـــا التركیبیـــة والنســـیجیة المختلفـــة وتســـاعد فـــي وصـــف وتحدیـــد وتصـــنیف 

حســاب الحبیبــات لPoint countingلقــد تــم اســتعمال طریقــة العــد النقطــي .الســحنات الرســوبیة موضــوع البحــث 

فلهـذا .الفوسفاتیة والحبیبات المرافقة لها أما الحبیبات األخرى في الصخور الجیریة فقد تـم حسـابها بطریقـة التقـدیر 

للنمـاذج الصـخریة تشـمل كافـة أنـواع الصـخور الموجـودة ضـمن sThin sectionالغـرض تـم عمـل شـرائح رقیقـة 

بغیـة عمـل ) الكندابلسـم(بعض األنواع الصخریة الهشة بسـائل منطقة الدراسة بما في ذلك حجر الصوان وعولجت

حــداهما عمودیـه علــى مســتوى التطبــق واألخــرى إوقــد تـم قطــع شــریحتین رقیقتــین مـن كــل نمــوذج .شـرائح رقیقــة لهــا 

  .موازیة لمستوى التطبق 
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 Polishedوتم استخدام المجهر الثنائي العینیة لوصف النماذج الصخریة بعد عمل الشرائح المصقولة 

slides كمـــا تـــم اســـتخدام المجهـــر المســـتقطب لدراســـة الشـــرائح الرقیقـــةThin sections وذلـــك لتمییـــز مختلـــف

والعالقــات النســیجیة وبقیــة الصــفات البتروجرافیــة وذلــك لتحدیــد Fossilsالمكونــات الصــخریة والمحتــوى األحفــوري 

  . لترسیب التنوع الصخري والسحنات الدقیقة لتحدید عالقتها مع بیئة ا
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وتظهر فیه الوحدة DA1منظر عام للمقطع االول)1(صورة رقم

  بوضوح والمتكونة من الصخور الفوسفاتیةAالسفلى الصخریة

وتظهر فیه الصخور DA2جزء من المقطع الثاني )2(صورة رقم

  Shelly limestoneالصدفیة الجیریة

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

وتظهر فیه طبقة DA1ولأل جزء من المقطع ا)3(صورة رقم

  Chalky limestoneالطباشیریةالصخور الجیریة

عقد واحزمة الصوان الموجودة في صخور المقطع )4(صورة رقم

  DA1ولأل ا

  

  ةیبین صور للمقاطع المدروس)2(شكل 
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  النتائج

     Petrographic Analysisالتحلیل البتروجرافي -1
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تـــم اســـتنتاج المكونـــات ةللعضـــو قیـــد الدراســـةمـــن خـــالل التحلیـــل البتروجرافـــي لشـــرائح النمـــاذج الصـــخری

  . ةتیآلاةالبتروجرافی

  . یلي وتضم ماGrainsالحبیبات -والأ

  Skeletal grainsةالحبیبات الهیكلی-1

ةأو المجهریـةمـن االحیـاء سـواء الكبیـر ةنـواع مختلفـأوالتـي تمثـل بقایـا ةوتشمل كل انواع الهیاكل الكلسـی

  . ةتیآلاةأو أجزاء منها وتشتمل على المجامیع الرئیسیةكامل

  Shellsصداف ألا-أ

 Oysterار صــداف المحــأوخاصــة Mollusca shellsصــداف الرخویــات أوتشــمل بصــوره عامــه 

shells القـــــدم ةاشـــــتملت علـــــى نـــــوعین همـــــا فأســـــیةفـــــي النمـــــاذج الصـــــخریةصـــــداف الرخویـــــات الموجـــــودأوأن

Pelecypodaفـــي المكرایـــت أو ةمـــا مغمـــور أســـم وتكـــون 1.5العظمـــى فـــي التواجـــد بحجـــم ةحیـــث تؤلـــف النســـب

سبتها اقل من سـابقتها وتكـون ونGastropodaخر بطنیة القدم ألوالنوع ا, فوق بعضها البعض ةمجتمعه ومكدس

نسـبه عظمـى مـن الحبیبـات الهیكلیـه وتعـد مـن Fossilsوتؤلـف هـذه المتحجـرات .  سـم 1صغیرة الحجم اقل من  

% 55–% 35وتصـل نسـبتها مـن  Shelly limestoneةالصـدفیةلقـوام الصـخور الجیریـةساسـیألالمكونـات ا

جزاء الحجر الجیـري أوهذا موجود في بعض )  5(  رقم ةصور , ال القالب الخارجي لها إزیل ولم یبقى أوبعضها 

  . DA2و المقطع الثاني DA1ول ألمن المقطع  اةالطباشیري في الطبقات السفلی

  Nummulitesالنیومیوالیت -ب

شـــــكال قرصـــــیه أالكبیـــــرة الحجـــــم ذات ةتعـــــد مســـــتحاثات النیومیوالیـــــت مـــــن مجـــــامیع المنخریـــــات القاعیـــــ

ه المستحاثات اكثـر المنخرییـات القاعیـة تواجـدًا وأكثرهـا  أهمیـة مـن الناحیـة البیئیـة فـي الدراسـة وتعد هذةمستعرض

لقد اختلفت أنواع النیومیوالیت ضمن المقطع الواحد بحیث شملت عدة أجناس فمنها الصغیرة الحجـم . (5)الحالیة 

 .Nو N.globulusع منهــا وتــم تمیــز بعــض االنــوا spN . gizhensisســم ممثلــة بجــنس1الیتجــاوز قطرهــا 

planulatus نــــــواع اآلتیــــــة ألفقــــــد تــــــم تمییــــــز ا) ســــــم3(أمــــــا االنــــــواع الكبیــــــرة منهــــــا والتــــــي یصــــــل قطرهــــــا الــــــى

N.bayhariensisوN.gizhensis  وتنتشــر هــذه االنــواع أیضــُا فــي الصــخور الجیریــة النیومیوالیتیــة فــي أعلــى

  ).  6( صوره رقم %) 80_%40(ة منوتصل نسبة النیومیوالیت بصوره عامDA2المقطع الثاني

Other Foramaniferaخرى ألالمنخریات ا-جـ

خــــرى التــــي كــــان لهــــا انتشــــار واضــــح وداللــــه بیئیــــة هامــــة هــــي المنخریــــات الطافیــــة ألمــــن المنخریــــات ا

Planktonic Foraminferaوالمنخریـات القاعیـةBenthonic Foramanifera  والتـي أشـتملت علـى أجنـاس

أما القاعیة فقد تم  SspGlobigerina،SspGloborotaliaتمییز بعض المنخریات الطافیة مثل وأنواع فقد تم

وقـد انتشـرت هـذه االنـواع بصـوره كبیـرة فـي الصـخور SspBuliminaو SspNodosariaنـواع اآلتیـة ألتمییـز ا

  ).  7( صوره رقم , %) 25-%15(الجیریة الطباشیریة وتتراوح نسبة المنخریات بصورة عامة 

  

  

  

   Other Skeletal Grainsخرىألالحبیبات الهیكلیة ا-د

صداف والهیاكل التـي شـملت نسـبة وجـود ضـئیلة وأنتشـار محـدود فـي المقـاطع المدروسـة ألوتشمل بقیة ا

مــع ةنــواع الصــخریة الجیریــة الفتاتیــة والطباشــیریة مختلطــألحیــث وجــدت منتشــرة فــي ا Bryozoaومنهــا البرایــوزوا
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بحیــث ملئــت % 2لــى إبنســبة تصــل Ostracodaكمــا تمــت مالحظــة االوســتراكودا .حیــائي أللفتــات االمنخریــات وا

فقــد Echinodermaأمــا شــوكیات الجلــد ,ولــم یبقــى ســوى غالفهــا Spary calciteأصــدافها بالكالســایت الســباري

صــوره رقــم , %3لــى إلوحظــت مختلطــة مــع أصــداف النیومیوالیــت فــي الحجــر الجیــري النیومیــوالیتي وبنســبة تصــل 

)8(  

  Phosphatic grainsالحبیبات الفوسفاتیة -2

تنتشــر الحبیبــات الفوســفاتیة فــي طبقــات الفوســفرایت وطبقــات الحجــر الجیــري الفوســفاتي ضــمن مقـــاطع 

وتــــــم تمییـــــز انـــــواع الحبیبــــــات الفوســـــفاتیة االتیـــــة وفقــــــُا DA1وخاصـــــة االجــــــزاء الســـــفلى للمقطـــــع االولةالدراســـــ

  .(6)لتصنیف

   Pelloidsق الدمال-أ

تتمییــز الــدمالق فــي الطبقــات المدروســة بأنهــا تكــون بیضــویة أو مســتدیرة الــى شــبه مســتدیرة وتفتقــر الــى 

ملـــم وذات الـــوان تـــداخل مختلفـــة تحـــت الضـــوء المســـتقطب ومنهـــا 2التركیـــب الـــداخلي ویصـــل قطرهـــا أحیانـــًا الـــى 

تعــد هــذه الحبیبــات أكثــر انتشــارًا فــي منطقــة ) 9(القهــوائي الفــاتح الــى االصــفر أو تكــون عدیمــة اللــون صــوره رقــم 

  .DA1وفي الطبقة الفوسفوراتیة ضمن المقطع االول %) 70-%35(الدراسة حیث تتراوح نسبتها من 

  Oolitsالسرئیات -ب

ملـم 2وهي عبارة عن حبیبات تحوي أكثر مـن غـالف فوسـفاتي یحـیط بنـواة معینـه وذات حجـم الیزیـد عـن

وتوجــد هــذه الحبیبــات بنســبة قلیلــة فــي منطقــة الدراســة . حلقــي متمركــز مــن اغلفتهــا وتمتــاز بأحتوائهــا علــى نســیج

  .وبعضها كاذبة ناتجة من انتشار المادة العضویة % 3التتجاوز 

  Cortoidsالحبیبات اللحائیة -جـ

وتتضـمن (6)وهي عباره عن حبیبات تتألف مـن غـالف فوسـفاتي واحـد یحـیط بحبیبـة تمثـل نـواة معینـه ،

  .حبیبات االنواع اآلتیة هذه ال

 Nucleatedالحبیبات المنواة-1

  وفیها یكون اكبر قطر للنواة اقل من اصغر نصف قطر الحبیبة

 Encasedالحبیبات المغطاة-2

وفیها یكون اكبر قطر للنواة اكبر من اصـغر نصـف قطـر للحبیبـة ویكـون انتشـار الحبیبـات قلیـل عمومـًا 

  %).13-%2(حوالي DA1ها اللحائیة في المقطع االول في منطقة الدراسة حیث بلغت نسبت
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نموذج لصخر جیري صدفي یظهر فیه)5(صورة رقم

  القالب الخارجي للصدفة
  نموذج لحجر جیري نیومیوالیتي) أ6(صورة رقم 

  

            
سحنة الحجر الجیري النیومیوالیتي)ب6(صورة رقم

  15x polفة النیومیوالیتویالحظ فیه كثا

تمثل المنخریات الطافیة او القاعیة والتي)7(صورة رقم 

  70xpolسحنة الحجر الجیري المنخریة 

  

            
تم مقطع عرضي لشوكة من شوكیات الجلد) 8(صورة رقم

ةارضیفيDA2مالحظتها ضمن صخور المقطع الثاني 

  pol250xمن المكرایت

ق فوسفاتیة في ارضیة من السمنتدمال) 9(صورة رقم

الكالسایت السباري والتي تمثل السحنة الفوسفاتیة

  polx70الدملقیه

  

  یمثل بعض الصخور والسحنات والدمالق في منطقة الدراسة) 5(شكل 

  

Phosphatic bioclastsالفتات االحیائي الفوسفاتي -د

مـن بقایـا االحیـاء الفقریـة واصـداف الالفقریـات المتعرضـة الـى ةوتشمل جمیع الحبیبات الفوسفاتیة الناتجـ

  . عملیة فسفتة كاملة أو جزئیة حیث تشمل قطع العظام والفقرات واسنان وحراشف بعض االسماك
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وتمثــــل كســــارة العظــــام اكثــــر الفتــــات الفوســــفاتي انتشــــارًا فــــي الطبقــــات المدروســــة وخاصــــة فــــي المقطــــع 

سم 2ویصل طولها الى ) 10(صوره رقم  , ف حادة أو تكون مستدیرة احیانا وتكون طویلة وذات حواDA1االول

  .في الصخور الجیریة الفوسفاتیة %) 18-%4(من DA1وتراوحت نسبتها في المقطع االول 

Phosphatic Lithoclastsالفتاتات الصخریة الفوسفاتیة -هـ

منتظمـة حـادة الزوایـا أو شـبه مسـتدیرة تكون هذه الفاتاتات في منطقـة الدراسـة عبـارة عـن متكسـرات غیـر

وتكــون ذات الــواح لونهــا بــین االبــیض الــى القهــوائي وبعضــها یحتــوي علــى كســور مجهریــة دقیقــه ) 11( صــوره رقــم

micro craks بلغت نسبتها في المقطع االولDA1(% 22.5- وتمثل المرتبة الثانیة في التواجد بعـد (6.5 %

  .الدمالق

  Micriteالمكرایت  -ثانیا

مایكرون ذات اصـل كیمیـائي أو حیـاتي 4-1بأحجام تتراوح من ةدقیقةعن حبیبات كاربونیةوهو عبار 

ویوجــد (7)وقــد تنــتج مــن اســتبدال الوحــل الجیــري االصــلي مــن الكالســایت علــى المغنیســیوم أو علــى االرجونایــت 

ةلقلـة المسـتحاثات وتقـل هـذه النسـبفي طبقات الحجـر الطباشـیري وذلـك% 95تصل الى  ةالمكرایت بنسبه عالی

النیومیوالیتیــه ةبأزدیــاد المســتحاثات فــي الطبقــات االخــرى كمــا هــو الحــال فــي الصــخور الجیریــ% 50لتصــل الــى 

ةویكون المكرایت مجهري ذو لون غامق أو قهوائي فاتح حسب وجود المواد العضـویةللمقاطع المدروسةالصخری

 Fineیت في مقاطع الدراسة الى التشكل الجدیـد حیـث یتحـول الـى السـبار الـدقیقیتعرض المكرا. وأكاسید الحدید 

sparite أو الســبار الكــاذبPseudospariteاضــافة الــى المكرایــت ةوتحتــوي ارضــیة معظــم الشــرائح المدروســ

  . تقریبا % 5والتي التزید نسبتها عن ةمن الماد الطینیةعلى نسبه قلیل

Cementالسمنت  –ثالثًا 

مـایكرون 100مـن بلـورات كبیـرة الحجـم بحـدود ةعن تلـك المـاده المتعـددة االصـل والمنشـأ والمتكونـةعبار 

بــین الحبیبــات فــي الترســبات ةوأحیانــا خالیــه مــن الشــوائب ونقیــه وهــذا مایمیزهــا عــن المكرایــت ویوجــد الســمنت بكثــر 

علـى شـكل رابـط بـین ةذي یوجـد فـي االخیـر والـ, ) 9(صـوره رقـم , ةعمـا هـو علیـه فـي الترسـبات الجیریـةالفوسـفاتی

  .مستحاثات النیومیوالیت 

Silica  السلیكا _رابعاً 

مــن اشــكال الســلیكا التــي تــم مالحظتهــا فــي المقــاطع المدروســة والتــي كانــت واســعة االنتشــار هــي حجــر 

  حیث وجدت على شكل عقد متقطعة أو أحزمه وطبقات شبه متصلة غیر منتظمة السمكChertالصوان 

امـا المـرو , صغیرة الحجم تم مالحظتها عند فحص الشـرائح تحـت المجهـر المسـتقطب ةاوعلى شكل بلورات لماع

Quartz فقد تمت مالحظة وجوده داخل غرف المستحاثات بشكل موزائیكي حیث یتكون من بلورات كبیـرة الحجـم

علـى شـكل DA1المقطـع االول فـي ةمایكرون تقریبا وخاصة في صـخور النیومیوالیـت الجیریـ200-10بحدود 

وعمومــا فــأن مــادة الســلیكا فــي منطقــة )   12( صــوره رقــم , بلــورات كبیــرة الحجــم داخــل اصــداف بعــض المحــار 

  .والفوسفاتیه ةمقارنة بالمكونات االخرى الجیریةالدراسه قلیل

  Microfacies Analysisتحلیل السحنات الدقیقة -2

نها تعبر عن جمیع الظواهر المستحاثیة والرسوبیة والتـي تـم التعـرف تعد دراسة السحنات الدقیقة مهمة آل

 (8)من خالل التحلیل البتروجرافي واالسطح المصقولة  thin sectionsعلیها بواسطة الشرائح الصخریة الرقیقة 

polished slabsسحنات آلن السحنات الدقیقة تعكس الظروف البیئیة والترسبیة وتساعد على توضیح وتوزیع ال

  . الرسوبیة في بیئة الترسیب
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  70x polقطعة عظمیة غیر متفسفتة )10(صورة رقم
فتات فوسفاتي احیائي ذات حواف)11(صورة رقم

  130x polحادة

  

         
الكوارتز الموزائیكي  مالئاً لصدفة) 12(صورة رقم

  70x polالمحاریات

من المادة العضویةسرئیة كاذبة ناتجة) 13(صورة رقم

150x pol  

             

          
المكسر المحاري الذي تم مالحظته في)14(صورة رقم

  DA1حجر الصوان ضمن المقطع االول 

النسیج نموذج صخري ویالحظ فیه تدمیر)15(صورة رقم

  الكاذباالصلي للصخر بسبب تكون السبار الخشن

  

  طقة الدراسةیمثل بعض النماذج في من)6(شكل 

  

نـــه ســـهل التطبیـــق ویصـــلح فـــي فـــي الدراســـة الحالیـــة لتســـمیة الســـحنات الدقیقـــة أل(9)واعتمـــد تصـــنیف 

التوصل الى توضیح تفسیر الظروف البیئیة السائدة من خالل توضیح العالقة بین الحبیبات واآلرضیة وثم مقارنة 

ثـم حـدد موقـع كـل سـحنة علـى نطـاق سـحني S.M.Fالسحنات الموجودة مع السحنات القیاسیة االربعـة والعشـرین 

حیث تم تحدید تسعة سحنات اساسیة من خالل دراسة الشرائح الرقیقة (8)من االنطقة المقدمة من قبل FZمعین 

بواسطة المجهر المستقطب باالضافة الى السحنات الثانویة وفیما یلي وصف مختصـر لصـفات وانتشـار كـل منهـا 



26

لمعرفـة البیئـة الترسـبیة لهـذه السـحنة (8)ع نطـاق سـحني معـین والمقدمـة مـن قبـل في عضو الدملوق ومطابقتهـا مـ

  وهي  كاآلتي 

  Lime mudstone microfacies (L)سحنة الحجر الجیري الطینیة الدقیقة -1

وهي السحنة التي تتكون فـي غالبیتهـا مـن المكرایـت وقلیـل جـدًا مـن المـواد الطینیـة حیـث تزیـد نسـبة المكرایـت عـن 

فـي أغلـب االحیـان % 5أما بقیة المكونات والتي تكون غالبیتها مؤلفة مـن أصـداف المتحجـرات فـال تتعـدى % 90

وتكــون غالبیتهــا مــن أصــداف الرخویــات تنتشــر هــذه الســحنة فــي طبقــات الحجــر الجیــري الطباشــیري والســیما فــي 

ضـمن النطـاق SMF -3یة وهـذه السـحنة تقابـل السـحنة القیاسـDA  2و  DA1الجـزء السـفلي مـن المقطعـین 

  . حیث تشیر هذه السحنة الى بیئة بحریة هادئة عمیقة نسبیاً ((8))(FZ-3)السحني 

 Shelly lime (S)المرصوصــــــة الدقیقــــــة  -ســـــحنة الحجــــــر الجیــــــري الصــــــدفیة الواكیـــــة -2

wackstone_packstone microfacies  

ات أقـل مـن أصـداف المســتحاثات وهـي السـحنة التـي تتكـون مـن تكـدس كثیـف آلصـداف الرخویـات وكمیـ

و تكـون اآلرضـیة فـي هـذه .ومعظم أصداف الرخویات من فأسـیة القـدم أمـا بطنیـة القـدم فتكـون نسـبتها أقـل.اآلخرى

Shelly limestoneالســحنة مكونــة غالبــًا مــن المكرایــت تمیــز هــذه الســحنة طبقــات الحجــر الجیــري الصــدفیة 

  هذه السحنة تقابل السحنة القیاسیةان2DAو  1DA1وتتركز في أسفل المقطعین

(S M F_5)  الموجودة في النطاق السحني(FZ-4) والـذي یمثـل بیئـة غیـر عمیقـة ومتوسـطة الطاقـة بیئـة أمـام

  .(8)الموصوفة من قبل Foreslopeالحاجز 

 Nummuliticlim packstone (.N1)ســحنة الحجــر الجیــري النیومیوالیتــة المرصوصــة الدقیقــة-3

microfacies  

وهــي الســحنة التــي تتكــون بصــورة رئیســیة مــن مســتحاثات النیومیوالیــت باآلضــافة الــى المكونــات القلیلــة 

االخرى ضمن ارضیة تتكـون فـي الغالـب مـن المكرایـت المتحـول جزئیـًا الـى السـباري كالسـایت تنتشـر هـذه السـحنة 

ان هــذه الســحنة تقابــل DA2و     DA1فــي الطبقــات الجیریــة النیومیوالیتــة فــي االجــزاء الســفلى مــن المقطعــین

Fore shoalوالـذي یمثـل بیئـة امـام الضحضـاح (FZ_4)ضـمن النطـاق السـحني(S M F_6)السحنة القیاسـیة 

  .(8)الهائجة نسبیًا والموصوفة من قبل 

 Nummuliticlime (N2)ســـحنة الحجـــر الجیـــري النیومیوالیتیـــة المرصوصـــة الحبیبیـــة الدقیقـــة -4

packstone to grainstone microfacies  

هي السـحنة التـي تتكـون غالبیتهـا العظمـى مـن مسـتحاثات النیومیوالیـت الكبیـرة الحجـم والتـي یصـل قطـر 

اضـــافة لـــبعض الحبیبـــات الهیكلیـــة والفتـــات االحیـــائي وارضـــیة مكریتیـــة تصـــل نســـبة ) ســـم3(بعضـــها الـــى حـــوالي 

طبقــات الحجــر الجیــري النیومیــوالیتي ةهــذه  الســحنتمیــز%  )   80  -%60(  ةالنیومیوالیــت فــي هــذه الســحن

بسبب التعریة ،ان هذه DA1وغیابها في المقطعDA2تقریبًا والتي تمثل الجزء العلوي في المقطع (B2)للوحدة 

-S M F)السـحنة تشـابه السـحنة القیاسـیة  الـذي یمثـل بیئـة امـام (FZ_4)الموجـودة ضـمن النطـاق السـحني (6

  .(8)ذات بیئة هائجة نسبیاً Fore shoalالضحضاح

 Nummulitic_Shelly (NS)ســحنة الحجـــر الجیـــري الصـــدفیة النیومیوالیتیــة المرصوصـــة الدقیقـــة-5

packstone microfacies  

وهــي الســحنة التــي تتكــون مــن اخــتالط فــي أصــداف الرخویــات مــع تواجــد قلیــل لمســتحاثات النیومیوالیــت 

وتتواجد هذه السحنة في الطبقات الجیریة الصدفیة النیومیوالیتیة في وسـط والفتات االحیائي ضمن ارضیة مكریتیة

 S M)المقطع الثاني فقط أعلى الطبقة الحاملة للنیومیوالیت صغیرة الحجم أن هذه السحنة تشابه السحنة القیاسیة 
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F_5) ضــمن النطــاق الســحني(FZ_4) والتــي تمثــل بیئــة الضحضــاح العلویــة القریبــة مــن الشــعاب(reef) ذات

  (8)البیئة المتوسطة الهیجان الموصوفة من قبل 

ـــة-6 ـــة الواكیـــة الدقیق ـــري المنخری  Formaniferal lime Wackstone (F)ســـحنة الحجـــر الجی

Microfacies  

وانـــواع Planktonic Foraminferaتتمیــز هـــذه الســـحنة بصـــورة رئیســیة بوجـــود المنخریـــات الطافیـــة 

علــى حــد ســواء فــي ارضــیة مكریتیــة حاویــة علــى Benthonic Foraminferaمحــددة مــن المنخریــات القاعیــة 

وتنتشـر هـذه السـحنه  بشـكل واســع %) 80_%60( الفتـات االحیـائي وتصـل نسـبة المكرایـت فـي هـذه السـحنة مـن 

والجـزء العلـوي مـن DA2وكبیر في الطبقات الجیریة الطباشـیریة فـي االجـزاء الوسـطى والعلیـا مـن المقطـع الثـاني 

والـذي یمثـل (FZ_3)فـي النطـاق السـحني(S M F 3)هذه السحنة تقابل السحنة القیاسـیة DA1االول المقطع 

  .(8)بیئة الرف العمیق بأتجاه البحر المفتوح 

 Oyster_Shellylime) (O)ســــحنة الحجــــر الجیــــري الصــــدفیة المحاریــــة المرصوصــــة الدقیقــــة  -7

packstone Microfacies  

بیتها العظمى من أصداف الرخویات والمحار على وجه التحدید اضافة الى وهي السحنة التي تتكون غال

احیائیـة آلنــواع اخـرى مــن الرخویــات وضـمن ارضــیة مكریتیـة وتكــون اصــداف ةالمكونـات الثانویــة التـي تمثــل كســار 

تنتشــر %) 50_%40(المحــار هنــا كبیــرة الحجــم تصــل الــى عــدة ســنتیمترات ذات نســیج حلقــي وتصــل نســبتها مــن 

والجــزء DA2الســحنة فــي الطبقــات الجیریــة المحاریــة الصــلبة والبــارزة فــي الجــزء العلــوي مــن المقطــع الثــاني  هــذه 

ضـمن النطـاق السـحني (S M F_12)ان هـذه السـحنة تقابـل السـحنة القیاسـیة DA1الوسـطي مـن المقطـع االول 

(FZ_6)والذي یمثل بیئة الضفة المحاریةOyster reefs (8).  

 Bioclasticlime packstone (B)ر الجیــري الفتــاتي االحیــائي المرصوصــة الدقیقــةســحنة الحجــ  -8

Microfacies  

وهــي الســحنة التــي تتكــون بصــوره رئیســیة مــن الفتــات االحیــائي والــذي یشــمل قطعــًا صــغیرة مكســره مــن 

ت االخـرى فـي أصداف المستحاثات التي غالبیتها مكونة من اصداف النیومیوالیت مع اصداف الرخویات والمكونـا

وتصـــل نســـبته مـــن )مـــایكرون20-10(ارضـــیة مكریتیـــة فقـــط والفتـــات االحیـــائي هنـــا یكـــون صـــغیر الحجـــم بحـــدود 

وتنتشر هذه السحنة بصورة كبیرة في الطبقـات الجیریـة الصلصـالیة ضـمن االجـزاء العلویـة تحـت %) 80-60%(

ضــمن النطــاق (S M F_4)حنة القیاسـیة وهــذه الســحنة تقابــل الســDA2طبقـة النیومیوالیــت فــي المقطــع الثـاني 

الذي یمثل بیئة هائجة واقعة ضـمن منطقـة الشـعاب بأتجـاه البحـر المفتـوح الموصـوف مـن قبـل  (FZ_4)السحني 

(8).  

  phosphatic microfacies (Ph)السحنات الفوسفاتیة الدقیقة -9

  وتشتمل على ما یأتي 

   peloid phosphatic microfacies (Ph)دقیقة سحنة الحجر الجیري الفوسفاتیة الدملقیة ال-أ

وارضـــیة مـــن %) 25-%12(تتمیــز هـــذه الســـحنة بوجــود الحبیبـــات الفوســـفاتیة التــي تصـــل نســـبتها مــن 

بمـا فـي ذلـك السـبار الـدقیق والسـبار الكـاذب ونسـبة الـدمالق فـي % 85المكرایت في بعـض االجـزاء الـى اكثـر مـن 

امــا العظــام فتصــل نســبتها مــن %)23-%18(والفتــات الــداخلي ) %65-%10(هــذه الســحنة تصــل نســبتها مــن 

تنتشـــر هـــذه الســـحنة فـــي الطبقـــات الجیریـــة الفوســـفاتیة فـــي الجـــزء الوســـطي مـــن المقطـــع االول %) 20-10%(

(DA1)  
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 Bone intraclastic peloidســـحنة الفوســـفورایت الدملقیـــة الفتاتیـــة الداخلیـــة العظمیـــة الدقیقـــة  -ب

phosphorite microfacies  

%) 60-%5(وهي السحنة التي تتكـون بصـورة رئیسـیة مـن الحبیبـات الفوسـفاتیة التـي تصـل نسـبتها مـن

  . وتشكل اعلى نسبة مقارنة بالسحنات االخرى وارضیة من السبار الدقیق المتحول من المكرایت 

الســحنة فــي طبقــات وتنتشــر هــذه %) 48-%45(تشــكل الــدمالق النســبة الغالبــة مــن الحبیبــات الفوســفاتیة وتصــل 

  .فقط DA1الفوسفرایت الصخریة وسط المقطع االول 

 Bioclastic peloidســـحنة الحجـــر الجیـــري الصـــدفیة الفوســـفاتیة الدملقیـــة االحیائیـــة الدقیقـــة -جــــ

phosphatic_shelly microfacies  

كونـة فـي غالبیتهـا تتمیز  هذه السحنة بتكونها الغالب من الحبیبات الفوسفاتیة واصـداف المسـتحاثات المت

%) 60-%45(ونســبة الــدمالق %)30-%10(مــن الرخویــات وارضــیة مــن المكرایــت نســبة الحبیبــات الفوســفاتیة 

واعتمــــادًا اعلــــى انتشــــار الســــحنات الفوســــفاتیة الدقیقــــة فقــــد تــــم تثبیــــت %) 25-%15(والفتــــات االحیــــائي نســــبته 

لم یعین النطـاق السـحني (8)علمًا ان Fore _slope beltالسحنات الفوسفاتیة في منطقة الحزام السحني الرابع 

للسحنات الفوسفاتیة ،لكن یتضح أن الترسبات الفوسفاتیة في منطقة الدراسة امتدت في ترسبها من المنطقة القریبة 

عنـــد حافـــة الـــرف الخـــارجي وحتـــى منطقـــة المنحـــدر وان مصـــدر هـــذه الترســـبات هـــو ) أمـــام الحـــاجز(مـــن الحـــاجز 

  . عدة التي أدت الى اغناء ماء البحر بالفسفور والسلیكا التي ترسبت نتیجة لتغیر الدالة الحامضیة التیارات الصا
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