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دراسة بتروغرافية ومعدنية للتتابعات الطباقية بين تكويني جركس وبيالسبي ضمن طية
بيخير في منطقة دهوك ،شمالي العراق

عبد الستار عبد القادر السنجري ، 1عمار رمضان الخطابي

2

كلية علوم البيئة وتقاناتها  ،جامعة الموصل  ،الموصل  ،العراق

1
2

كلية الهندسة  ،جامعة كركوك  ،كركوك  ،العراق

( تاريخ االستالم ---- 0101 / 6 / 01 :تاريخ القبول) 0101 / 00 / 01 :

الملخص

تضممما الب مما د ارسممة بترو راعيممة ومعدنيممة للتتابعمما

الطباقيممة بمميا تكمموين جرك (االيوسمميا االوسممط ) وبيالسب (االيوسمميا االوسممط-االعلمم) ) ضممما

طيممة بيريممر ع م منطقممة دامموك ،مممال الع مراق والمةل ممة ممما تعاقبمما

ممما الصممرور الرمليممة باسممتردام المجهممر

ممما الصممرور الكاربوناتيممة وتعاقبمما

المستقطب وال رائح الصرارية الرقيقة المعاملة بصمبةة االلمرريا ال ممرا( ( .)Alizarine Red-Sكمما اجريم
معممادا ال ضممالة المتبقيممة يممر الةائبممة لممبعض عينمما
والسممبار الممدقيق والسممبار) وال بيبمما
الجيريممة و مموكيا
للتتابعمما

الجلممد وال تات مما

الصممرور الكاربوناتيممة .تتممول

الت م ت مممل كممال ممما ال بيبمما
العضمموية) وال بيبمما

الطباقيممة بمميا تكمموين جممرك

او معدا الكالساي

المقدمة

والنسبة االقل للدولوماي

الهيكليممة (االل يوليني مد والمليوليممد والروتاليممد والكلوبوجرينمما واالوسممتراكودا والط الممب

يممر الهيكلي ممة (المتممدملقا

الرارجي مة وال تات مما

وال تاتمما

الصرري الكاربونات  .اا المعدا الرئي

الطباقيم ممة بم مميا

وبيالسب ضما طية بيرير الم دبة عم منطقمة داموك،

مممال الع مراق ( ممكل  )1والممثلممة بمموربا مقمماطا سممط ية ا م كممل ممما
مقطمما بين مارينك وكل م بيسممري وكل م دامموك و س م ج م  .وا م د ارسممة
مستلة ما اطرو ة ماجستير(الرطاب . ) 2007،

242

(المك اري م

الممدقيق والمك اري م

الصممررية وال
المةلم

الدارليممة) .اممما الصممرور الرملي ممة
ممو والسمممن

عضممال عمما المكونمما

للصمرور الكاربوناتيمة عم تتابعما

الد ارسمة

ومعادا ال ضالة المتبقية ير الةائبة (المعادا الطينية والمرو والصواا).

تتضم ممما الد ارسم ممة ال اليم ممة د ارسم ممة بترو راعيم ممة التتابعم مما
تكوين جرك

الصممرور الكاربوناتيممة ممما المك اري م

وبيالسممب عانهمما تتكمموا ممما المممرو وال لدسممبار وال تاتمما

االررى .واتضح اا اةه الصرور ا ما نوع االريناي

عمليمة العمد النقطم  ،عضمال عما عصمل

تظه ممر تتابع مما

الد ارس ممة بن مموعيا ام مما الص ممرور الكاربوناتي ممة والص ممرور

ال تاتي م ممة .يه م ممد

الب م مما ال م مم) د ارس م ممة بترو راعي م ممة ومعدني م ممة للتتابع م مما

الطباقيمة بمميا تكموين جممرك
منطقة داوك ،مال العراق.

وبيالسممب ضمما طيممة بيريمر الم دبممة عم
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 تكوين كولوش.3

Khurmala Fn.  تكوين خورماله.4
Gercus Fn.

 تكوين جيركس.5

Avanah Fn.

 تكوين افانه.6

Pila spi Fn.

 تكوين بيالسبي.7

Fatha Fn.
Injana Fn.

Cliff

 تكوين بخمه.1
 تكوين شرانش.2

 تكوين فتحه.8

 تكوين انجانه.9
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شكل  :1يوضح طية بيخير مبيناً عليها مقاطع الدراسة ضمن جناحي الطية عن ).(FAO, 1994

بتروغرافية الصخور الكاربوناتية

تضم الصرور الكاربوناتية ثالثة مكونا

( )Micriteوالكالساي
( )Allochemsالت

رئيسة ا

المكراي

السباري ( )Sparry Calciteوال بيبا
تضم المست اثا

والسرئيا

والدمالق وال تاتا

الصررية ( .)Folk, 1962وتتكوا بترو راعية الصرور الكاربوناتية

 -1السبار الدقيق ( :)Microsparتتراوح ا جام بلوراتها مابيا (10-
 )4مايكروا  .ويعود اصل اةا النوع ال) عملية اعاد التبلور للمكراي
(لو ة .)B-1
البلو ار

 -4السبار ( :)Spariteوا

الت

ما:

مايكرونا

اوال -المكرايت:

ماد سمنتية ضما االرضية (لو ة .)C-1

ا ار ( )Folk, 1962ال) اا الرد ة تتكوا ما بلو ار

الكالساي

المجهري التبلور وب جم يتراوح بيا ( )4-1مايكروا ،وبلوا بن معتم
ال) به معتم انعكاسا لما ت تويه ما مواد طينية او عضوية .ويعتقد
اا اام مصادر المكراي
وت تي

الرئيسة ا

الط الب الجيرية والت تي

الترسيب الكيميائ

ال يات

ال يريائ او ال يات لعموم ال بيبا

الهيكلية الجيرية ( .)Morse, 2004تبعا ألعكار ()Folk, 1959
تنقسم ارضية الصرور الكاربوناتية الموجود ضما تتابعا

مقاطا

الدراسة ال الية ال) كل ما:
 -0المكراي

الدقيق ( :)Minimicriteوتتول

ما بلو ار

الكالساي

( :)Micriteتتراوح ا جام بلوراتها مابيا ()4-1

مايكروا .ويعد المكوا الرئي
تتابعا

251

قيقيا ( )Orthospariteعيظهر بهيئة

ثانيا :الحبيبات :Allochems
تن طر ال بيبا
و بيبا

ال)

بيبا

و طامها)

ايكلية (تضم المست اثا

ير ايكلية (تضم االنواع المتبقية ما ال بيبا ) ( Tucker,

.)1981
 -0ال بيبا
الرئي

الهيكلية :تمثل المكونا

الهيكلية (المست اثا ) المكوا

للصرور الكاربوناتية الموجود ضما تتابعا

وا تضم مجاميا مست اثا

الدراسة ال الية

ال ورامني ار القاعية اآلتية:

أ -مجموعة األل يولينيد :اام مايمير اةه المجموعة ع

الت تقل جما عا مايكروا وا د.
 -0المكراي

وقد يكوا سبا ار

يريد جمها عا ع ر

ألرضية الصرور الكاربوناتية ع

الدراسة ال الية (لو ة .)A-1

تتابعا

الدراسة ال الية او امكانية رةيتها بالعيا المجرد ع ال قل (لو ة D-
.)1

اام

االنواع

الم رصة

ا

(

Alveolina

( )fusiformis,Alveolina aragoneusisلو ة  E-1ولو ة F-
.)1
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ب -مجموعة المليوليد :تتمثل اةه المجموعة ع
ال الية باالجنا

تتابعا

الدراسة

()Pyrgo, Triloculina, Quinqueloculina

(لو ة  ، A-2لو ة  B-2ولو ة .)C-2
جم -مجموعة الروتاليد :اام االنواع الم رصة ما اةه المجموعة ع
الترسبا

قيد الدراسة ا

( Rotalia avonparkensis, Rotalia

( )trochidiformisلو ة  D-2ولو ة  .)E-2عضال عا وجود
قاعية تابعة لمجاميا اررى ما ال ورامني ار القاعية وتضم

مست اثا

الفتاتات الصخرية :تتكوا ال تاتا
لتتابعا

الصررية ع

صرور الدراسة ال الية ما ال تاتا

ت مل ال تاتا
أ -ال تاتا

الصرور الرملية

الرسوبية والنارية عقط .إة

الصررية الرسوبية كال ما:
الصررية الكاربوناتية  :وا ت كل نسبة كبير ما مكونا
منطقة الدراسة وةلك بمدى ()%50-18.8

الصرور الرملية لتتابعا

وبمعدل (( )%35جدول  1ولو ة  .)F-4تتكوا ال تاتا
قطا ال جر الجيري ويكوا لوا ال بيبا

بنيا عات ا ال) بن

امق

كال ما الجن

( )Valvulinaالتابا لمجموعة اتاكسوعراكميدي (لو ة

وأ كال ال بيبا

 ،)F-2وجن

( )Textulariaالتابا لمجموعة التكستوالريد (لو ة

( )Folk, 1974; Pettijohn, 1975عإا وجود مثل اةه النسبة

.)G-2
وما ال دير بالةكر انه تم مال ظة وجود المست اثا
بالجن

الطاعية والممثلة

(( )Globigerinaلو ة  )A-3ومست اثا

االوستراكود

(لو ة  )B-3والط الب الجيرية (لو ة  )C-3و وكيا

الجلد (لو ة

 )D-3وال تاتا

العضوية (لو ة .)E-3

 -0ال بيبا

ير الهيكلية :وا ت مل كاعة ال بيبا

باال يا( والت

قد تتكوا بطرق عيريائية او كيميائية مرتل ة تتمثل

بال بيبا

ير الهيكلية ضما ترسبا

المتدملقا  :الدمالق عموما ا
ال كل او مجمعة ما بيبا
المتدملقا

الدراسة ال الية بيا ( )35-0.5ملم (لو ة
المنقولة ما رارج وض الترسيب
اد الروايا و ير

الدارلية :تتمثل بالقطا الصررية والت

تم اعاد ترسيبها

الصواا :ت كل عتاتا

الصواا نسبة كبير ما مكونا

منطقة الدراسة ،وةلك بمدى (19.5-
ا

ما نوع الصواا الراديوالري واةا يطابق ماأ ار اليه (Al-
 )Juboury, 1994ال) كوا مصدر التجهير يمكا اا يكوا
الصواا الراديوالري ما نطاق ال والق ال ار ة ()Thrust Zone
لسلسلة تكويا الكلكلة.
الصرور الطينية :وا ت كل النسبة األقل مقارنة بال تاتا

ج -عتاتا

الدراسة ال الية وا بمعدل

الصررية الكاربوناتية والصوانية ع تتابعا

عل) المكونا

قيد الدراسة و دد

ع

.)B-5
الحشوة:

الدراسة ال الية لل

اا م توى تتابعا

بصور رئيسة وال بيبا

المعدنية اآلتية للصرور الرملية ضما
نسبها بواسطة العد النقط :

المرو :يعد المرو ما المعادا قليلة الوجود نسبة للقطا الصررية ،إة
مال ظة وجود نوعيا ما المرو واما المرو اال ادي التبلور

( )Monocrystallineيا يوجد بمدى ( )%9-1وبمعدل ()%7.8
كما ع الجدول (( )1لو ة  .)B-4اما النوع الثان عهو المرو المتعدد
التبلور ( )Polycrystallineواو يوجد بمدى ( )%6.1-2ومعدل
( )4%كما ع الجدول ( )1و (لو ة  .)C-4علما اا النوع االول او
السائد.
الفلدسبار :اا نسبة ال لدسبار ع تتابعا

يا ت كل نسبة عتاتا

الصرور النارية (( )%2جدول  1ولو ة

و او مقدار واطئ إة يبلغ

(( )%4جدول  1ولو ة  .)C-5تتكوا ال

بتروغرافية الصخور الفتاتية

وا

تجري

(( )%5جدول  1ولو ة .)A-5

ضما وض الترسيب ن سه (لو ة .)A-4

تم

ةا

عالية وأا عملية التعرية كان

 )%5وبمعدل (( )%10.2جدول  1ولو ة  .)G-4وال بيبا

اجسام كروية او االيجية-كروية

منتظمة ال كل مةمور بورضية مكراتية (لو ة .)G-3

التتابعا

ب -عتاتا

الدراسة ال الية:

وتتمثل بالمرو وقطا ناعمة جدا ما الصواا وا

تم التعر

تضاري

داللة عل) اا منطقة

بسرعة عالية نسبيا.

كلسية دقيقة التبلور ،واام مايميراا انها

الرارجية :ت مل ال تاتا

ال تاتا

المصدر كان

ير المرتبطة

.)F-3
ال تاتا

العالية ما عتاتا

به مستدير .وعقا آلرا( وم اايم

الصرور الكاربوناتية يعط

الصرور الرملية لتتابعا

الت توي عل) أي تركيب دارل ( .)Pettijohn, 1975ويتراوح جم
ضما ترسبا

به راوي ال)

الصررية ما

الدراسة ال الية قليلة جدا،

ممثلة باالورثوكلير والبالجيوكلير إة يوجد االورثوكلير بمدى

( )%4.2-1وبمعدل (( )%2جدول  )1و (لو ة  ،)D-4ع

يا

يتراوح مدى نسبة البالجيوكلير ( )%5-1.5ومعدل (( )%2جدول )1

و ما المعادا الطينية

الت تكوا ب جم الطيا وقد يصل جمها ال)

جم الةريا (.)Selley, 1982
السمنت:

ت ير الدراسة البترو راعية ال) انت ار السمن

الكاربونات بصور كبير

بمدى ( )%40-10.2ومعدل (( )%26جدول  1ولو ة  .)D-5ويكوا
السمن

بهيئة السمن

بلو ار

صةير جدا مالئة لل ار ا

السمن

وينةم

الكلس (المكرايت والسباري) والةي يظهر بهيئة
او ا يانا كبقا مكونة ارضية

بها الرمل او بهيئة

عضال عا وجود نوع آرر ما السمن

اعا

ول

واو السمن

بيبا

الرمل.

ال ديدي بمعدل

(( )%5جدول  1ولو ة  )E-5واو ةو لوا بن م مر.
المكونات األخرى:
ت مل المعادا الثقيلة بمعدل ( )%0.36كما ع الجدول ( )1واللو ة
( ،)F-5عضال عا معادا المايكا و طامها (المسكوعاي
إة بلة

والبيوتاي )

نسبتها بمعدل ( )%1كما ع الجدول ( )1واللو ة (.)G-5

و (لو ة .)E-4
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جدول  :1النسب المئوية لمديات ومعدالت مكونات الصخور الرملية لتتابعات منطقة الدراسة الممثلة للوحدة السفلى لمقطع كلي بيسري.
Total Average
Sandstone compositions
Range %
Average %
%
Min
1
Monocrystalline Quartz
7.8
Max
9
11.8
Min
2
Pollycrystalline Quartz
4
Max
6.1
2
4
2

35

1

Min

4.2

Max

1.5

Min

5

Max

18.8

Min

50

Max

5

Min

10.2
52.2

19.5

Max

1

Min

10.2

Max

0
5

Min
Max

0.36

Min

2.1
10.2

Max
Min

40

Max

1

Min

8

Max

2

1.36

26

26

4

4

تصنيف الصخور الرملية:
يعتمممد تصممنب

الصممرور الرمليممة علمم) المكونمما

مم مما اا ال جم ممم ال بيب م م (لل

المعدنيممة ،علمم) الممر م

م ممو ) يلعم ممب دو ار ع م م بعم ممض التصم مماني

( .)Boggs, 2006وت ممم االعتم مماد عل مم) تص ممني

()Folk, 1974

وتصم ممني

(1982

بال تاتم مما

الصم ممررية الكاربوناتيم ممة .بعم ممد اتمم ممام عمليم ممة ال سم مماب للنسم ممبة

المئوية للمكونا

 )Al-Rawi,الرم ممال بالصم ممرور الرمليم ممة الةنيم ممة

ارئيسة الثالا (الممرو وال لدسمبار وال تاتما

الصمررية)

تمم تسمقيطها سمب ال مكل ( )3علم) مثلما ( )Folk, 1974إة تراكمم

252

Feldspar
Plagioclase
Carbonate
)(R.F

)Chert (R.F

5

1.36

K. Feldspar

Sedimentary
)(R.F

Rock Fragments
)(R.F

Clastic
)(R.F

Igneous R.F.

)Other components (Mica, Heavy Minerals

Cement

Matrix

نقمماط نممماةج الد ارس ممة ع م
كما تجمع
ع التصني
ال تاتمما

ق ممل األريناي م

الدرسمة عم
جميا نماةج ا
الثمانوي لل تاتما

الص ممرري (.)Lithiarenite
قمل ال تاتما

الصمررية .واعمرر نتمائس التسمقيط ألنمواع

الصممررية الرسمموبية علمم) مثلمما التصممني

اا جمي م م ما نمم م مماةج الد ارسم م ممة تراكم م م م
الكاربوناتية.

الصمررية الرسموبية

عممم

الثممانوي الرممال بهمما

قم م ممل ال تاتم م مما

الصم م ممررية
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Qtz
Qzt arenite
Subarkose

Sublithic arenite

R.F
.

Lithic Arkose

Arkose

Lithic arenite

25
Feldspathic Litharente

25

F
.

01

SS. arentie, shale, arenite
S.R.F.

Sedarenite
Calclithite
Volcanicarenite Phyllarenite

Cabonate
R.F.

Chert

V.R.F.

M.R.F.
التصنيف الفرعي لنوع

نوع االرينايت الصخري

االرينايت الصخري

الرسوبي

شكل  : 3تصنيف الصخور الرملية عن ) (Folk, 1974لتتابعات الوحدة السفلى لمقطع كلي بيسري.
اما بالنسبة لتصني

لترسيب مثل اةا النوع ما الصرور الرمليمة ،واا

( )Al-Rawi, 1982عقد تبميا مما رمالل التسمقيط

ممما ال تاتمما

و س م ممب ال م ممكل ( )4اا الص م ممرور الرملي م ممة ام م م م م مما ن م مموع األرينايم م م

ترسب

الصممرري الكاربونممات ( ،)Calclithicareniteوع م اممةا الصممدد ا ممار

مظ امةا الكمم الهائمل

الصممررية الكاربوناتيممة يممدل علمم) اا صممرور المنطقممة قممد

قرب المصدر المجهر ودوا دوا نقل لمساعا

كبير.

البا م مما ن سم ممه الم مم) اا الرعم مما التكتم ممون ام ممو العمليم ممة ال م ممائعة المراعقم ممة
Q+F
5

5

SA SCLA 25

25

50

CA
C.R.F
+
C.C.

LA

01

RF
Excluding C.R.F

+F = Quartz + Fedspar, R.F. = Rook Fragment, C.R.f = carbonate
Rock Fragment, SLA = Sublithic arenite, SCLA = Sub Calclithicarenite
LA = Lithic arenite, CLA = Calcilithic arenitg[ldue, CA = Carbonate arenite, C.C. = Carbonate Cement

شكل  : 4تصنيف الصخور الرملية عن ) (Al-Rawi, 1982لتتابعات الوحدة السفلى لمقطع كلي بيسري.
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المكونات المعدنية

اظهم م ممر الد ارسم م ممة المجهريم م ممة بواسم م ممطة المجهم م ممر المسم م ممتقطب لل م م مرائح

إة بلة م

الصم ممرارية الرقيقم ممة للصم ممرور الكاربوناتيم ممة والمعاملم ممة بصم ممبةة األلم ممرريا

دا مموك ( )0.50-0.42وعم م مقط مما كلم م بيس ممري ( .)0.85-0.60وام م

ال ممرا( انهمما مةل مة ممما معممدا الكالسماي
الدولوماي

بصممور رئيسمة والي ممكل معممدا

عيها اال نسبة اقل.

-1مع ممدا الكالس مماي  :يظه ممر الكالس مماي

عم م تتابع مما

منطق ممة الد ارس ممة

لجميا المقاطا بو مكال مرتل مة ،إة يظهمر امةا المعمدا كورضمية مكونمة
م مما المك اريم م

وبنس ممبة اق ممل الس ممبار ال ممدقيق (لو ممة  A-1ولو ممة .)B-1

ويظهر اةا المعدا نتيجة عمليمة السممنتة إة يظهمر بهيئمة سممن

بيبم

وبل مموك (لو ممة  A-6ولو ممة  .)B-6ويظه ممر مع ممدا الكالس مماي

ب ممكل

المك اري م

نتيجممة عمليممة المكرتممة إة يةل م

اج مرا( ممما المكونمما

الهيكليممة

(لو ة .)C-6
-2معدا الدولوماي  :اا جمر(ا مما صمرور تتابعما
تمموثر بعمليممة الدلمتممة والت م اد

منطقمة الد ارسمة قمد

بالنتيجممة المم) تكممويا معممدا الممدولوماي

الةي يظهر بو جام وا كال متباينة ،إة يظهر اةا المعمدا بهيئمة النسميس
دقيق الت بب ( )Aphanotopic fabricوالنسيس الدملق ( Peloidal
 )fabricوالنسمميس المممورائيك المنرل م ()Sieve mosaic fabric
(لو ة  D-6ولو ة  E-6ولو ة  .)F-6والنسيجاا االريمراا تابعماا الم)
مجموعمة النسميس متسماوي ال بيبما

( )Equigranular fabricسممب

تقسمميم ( )Randazzo and Zachos, 1984اللممةاا ا مما ار المم) اا
تكممويا النسمميس الممدقيق الت بممب والنسمميس المممورائيك قممد يعممرى المم) الدلمتممة
المبكر للرمل الجيري.
-3معممادا ال ضممال المتبقيممة ي مر الةائبممة :وا م الم مواد يممر الكاربوناتيممة
و ي ممر الةائب ممة المتبقي ممة م مما معامل ممة الص ممرور الكاربوناتي ممة ال اوي ممة له مما
ب ممامض الهيممدروكلوريك المر م

( .)Carver, 1971اعتمممادا علمم)

طريقمة ( )Bisque and Lemish, 1959تمم عصمل معمادا ال ضممالة
المتبقية ير الةائبة ،إة تم

معاملة ( )12عينة صمررية مما التتابعما

الطباقيممة قيممد الد ارسممة وةلممك بواقمما ( )4عينمما
امض الهيمدروكلوريك المر م

صممررية لكممل مقطمما ممما

( )HClبتركيمر ( )%10مما التسمريا.

وممما رممالل د ارسممة ال مرائح الصممررية الراصممة بال ضممالة المتبقيممة يممر
الةائب ممة بواسم ممطة المجهم ممر ثن ممائ العينيم ممة تبم مميا اا ال ض ممالة مكونم ممة م م ما
المعممادا الطينيممة والمممرو والصمواا .اا نسممبة ال ضممالة قليلممة علمم) العممموم
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ع م مقطمما كل م

ع م مقطمما س م ج م ( ،)0.35-0.20وبلة م

دليل عل) قلة التجهير بالرواسب االررى ير الكاربوناتية.

االستنتاجات

 .0اظهممر د ارسممة بترو راعيممة الصممرور الكاربوناتيممة اا األرضممية تضممم
ال ممدقيق والمك اريم م

المك اري م

ال بيب مما

مممل

والس ممبار الممدقيق والس ممبار ،عم م

الهيكلي ممة عل مم) مجموع ممة االل يوليني ممد والمليولي ممد

والروتاليم ممد اضم مماعة الم مم) طم ممام المسم ممت اثا
ال بيبم مما

مميا

االرم ممرى وتضم مممن
وال تاتم مما

يم ممر الهيكليم ممة علم مم) المتم ممدملقا

الرارجيم ممة

والدارلية.
 .0اظهممر بترو راعيممة الصممرور ال تاتيممة لمقطمما كل م بيسممري وجممود
معدا المرو بنوعيه اال ادي التبلور والمتعدد التبلمور اضماعة الم)
ال لدسم ممبار بنسم ممبة قليلم ممة وسم ممياد ال تاتم مما
الص مواا .وتكون م

وعتاتمما
رئ م ممي

ال

م م مما انت م ممار الس م مممن

الس مممن

الصم ممررية الكاربوناتيم ممة

ممو ممما المعممادا الطينيممة ب ممكل
الكاربون م ممات بص م ممور كبي م ممر بهيئ م ممة

الكلسم م اض مماعة ال مم) انم مواع ار ممرى كالس مممن

ال دي ممدي

بنسبة قليلة.
 .1اظهممر نممماةج الد ارسممة للصممرور الرمليممة لمقطمما كلم بيسممري انهمما
ممما نمموع األرينايم
الص ممررية عم م

الصممرري يمما وقعم
ق ممل ال تات مما

الص ممررية الكاربوناتي ممة .واعتبم ممر

الصمرور الرمليمة سمب تصمني
األريناي م

جميمما نممماةج ال تاتمما

( )Al-Rawi, 1982مما نموع

الصممرري الكاربونممات واممةا يعك م

اا الرعمما التكتممون

او ال ائا والمراعق للترسيب ع مثل اةا النوع ما الصرور.
 .4وجممود الكممم الهائممل ممما ال تاتمما

الصممررية الكاربوناتيممة لمقطمما كل م

بيسمري دليمل علم) اا صمرور المنطقمة قمد ترسمب
المجهر دوا دوا نقل لمساعا

 .5اظهر دراسة المكونا
الكالساي
مل

قمرب المصممدر

كبير.

المعدنية لمقطا كل بيسري سمياد معمدا

واا معدا الدولوماي

ي كل نسبة قليلمة عيهما عم

ميا

معادا ال ضالة ير الةائبمة علم) المعمادا الطينيمة والممرو

والصواا.
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دليل اللوحة :1
 : Aالمكراي (التكبير .)10X
 : Bالسبار الدقيق (التكبير .)10X
 : Cالسمن
 : Dمست اثا

ال بيب (التكبير .)20X
االل يولينيد الواض ة للعياا ع ال قل.

( Alveolina fusiformis : Eالتكبير .)5X
( . Alveolina aragonensis : Fالتكبير .)10X
اللوحة 1

A

B

C

D

E

F
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:2 دليل اللوحة
.)20X  (التكبير. pyrgo : A
.)20X  (التكبير. Triloculina : B
.)10X  (التكبير. Quinqueloculina : C
.)20X  (التكبير. Rotalia avonparkensis : D
.) 20X  (التكبير. Rotalia trochidiformis : E
.)10X (التكبير. Valvulina : F
.)20X  (التكبير. Textularia : G
2 اللوحة

B

A

D

C

F

E

G
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( . Globigerina : Aالتكبير .)10X
 : Bاالوستراكود (التكبير .)5X
 : Cالط الب الجيرية (التكبير .)10X
 : Dوكيا
 : Eعتا

الجلد (التكبير .)10X
عضوي (التكبير.)5X

 : Fالمتدملقا

(التكبير .)10X

 : Gبيبة المرو (التكبير .)10X
اللوحة 3

B

A

D

C

F

E

G
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 : Aعتاتا

دارلية المن و (التكبير .)10X

 : Bبيبة مرو ا ادية التبلور (التكبير .)10X
 : Cبيبة مرو متعدد التبلور (التكبير.)10X
 : Dاالورثوكلير (التكبير .)10X
 : Eالبالجيوكلير (التكبير .)10X
 : Fبيبة عتاتية كاربوناتية (التكبير .)10X
 : Gبيبة صواا (التكبير .)10X
اللوحة 4

A

B

D

C

F

E

G
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 : Aبيبة عتاتا

طينية (التكبير .)10X

 : Bبيبة عتاتا

نارية (التكبير .)10X

 : Cال

و الطينية (التكبير .)10X

 : Dالسمن

الكاربونات (التكبير .)10X

 : Eسمن

أكاسيد ال ديد (التكبير .)10X

 : Fالمعادا الثقيلة (التكبير .)5X
 : Gبيبة المايكاما نوع المسكوعاي

(التكبير.)10X
اللوحة 5

A

B

C

D

E

F

G
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.)20X  السمن ال بيب (التكبير: A
.)10X البلوك (التكبير

 السمن: B

.)10X  المكرتة (التكبير: C
.)20X  النسيس دقيق الت بب (التكبير: D
.)10X  النسيس الدملق (التكبير: E
.)10X النسيس المورائيك المنرل (التكبير: F
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Abstract
The research includes petrographic and mineralogical study of the stratigraphic sequences between Gercus and
Pila Spi Formations within Baikhair anticline in Dohuk district, northern Iraq, which composes of alternations of
carbonate and sandstone rocks, using polarizes microscope and thin sections that treated with alizarine red
pigment. Point counting is also accomplished, in addition to separation of insoluble residue of heavy minerals for
some samples of the carbonate rocks. The carbonate rocks compose of micrite (micro-micrite and micro-spar)
and grains of each of skeletal one (alveolinide, meleolide, rotalide, globigerina, ostracoda, carbonate algae, and
organic clastics) and non-skeletal grains (pellets and extra- and intraclastics). The sandstone rocks of the
stratigraphic sequences between Gercus and Pila Spi Formations are composed of quartz, feldspar, organic
clstics, and cement, in addition to other constituents. These rocks are carbonate lithic arenites. The main mineral
constituting the carbonate rocks in the studied sequences is calcite, with less abundant dolomite and insoluble
residue minerals (clay minerals, quartz and chert).
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