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 امللخص
تويأبع اتتوأبك (ترستتناًعوتيابعاًعوتر  تثةثمتتطعاإتداهت عتستت. ًميتي اترأنتعوتابرو ت-ُدِرستتتتابعاتعتتاين كتمنتابع)تلتوبنري اتتوأبر  

تأليستتتتت يتتكتتو ج تتوجا يتتو.بعشتتتتتا يتتوأب. جتئاتا ااسعتتووتتتتتي اتيتوت نيتياتعلجتتو ج تتوجا يتتوأعرواتيتوأعرفتيتووتتتتتجا تئاتا اسعت
كتتيا اكتأتكع ًمتاطوتتًتتاتعابعتتتوبين كتابعاًعوتر ثتثةوتياهتتتثع ن موتيأ)تأستت.اتاأعستتاترأنتعوتوا تتبنتئطموتستتنتسوتئاتتألستتي تتإتاين 

يتتإتاين كتشتتتتتتتتت ت  تئاترأنىتتوأطعاإت(تياين كتلأجنلمتئاتتط.إتستتتتتتتتتهتديمع)وتأىتئاتتألر ث1-(تيلاهيهة31-كنونا يتئاتبئ يتل بعز
وب  ا تتووتتتتتتتتتت ناتأ)تابعاتعتتاين كتمنتابع)تابرو تتكتاتعلجتثةوتستتتتتتتتتت نعتتراًوتتتتتتتتتتمتتهرنتمتاعو.اكتتوجا يتيونًمتار تتتتتتتتتتهت تتيتظس تت

توأ  تتتتتتتتتتتنجتيتو ج تتوجا يتتتت-توينرتتنًيا تتتو.عفًميتي ذهتتووتتتتتتتتتتت نعتتيابتعوتواتتتتتتتتتتتانرسعت اوتتو ج تتوجا يتتونتكاتيتو ج تتوجا يتتونتكا
تتوت ًعتأا تاسعتتاعستتتتتتبقنعستأل تتتتتتثابعاتعتتاين كتمنتابع)وتتأاضتتتتتتاتا ًعوتأ)تأاأعواتتأع)تستتتتتت نعتتثع ن ميتتو.اناوتيتوباتانطوتتتتتتتتبهير عتدوثتث

(تتوب  تتوتأاجلانضتتوبعثًعفتتأليست تتاولهتا ست تتنتأكت .علتلتط.إتستهتديمع)(تتوأب ستبمتنتأكتتو  تتوجعرااتلاعئمتتو  تتوتأاج(و
  (وتيإ سعتلهتا ستتتتتتتتتت تت بًجمتا تتتتتتتتتتنفتا تاإتا  يتراًمتتط ي)تتإتاتلتتوبطهتعتتتوب   متتوقع ن ميتوأيبنحر تتوب  تتلتألر ثتتتوبعثًعفتيت

تسحناتالالكلمات الدالة: الحجر الجيري، الرسوبية ، 
Abstract 

The succession of Late Turonian – Early Campanian Kometan Formation have been studied in three 

sections (one surface and two subsurface sections). Generally, the formation is composed of good bedded 

chacky limestone at its upper and lower parts, while it is composed of alternation of marly limestone, marl 

and shale at is middle part. The study reveals that Kometan Formation is divided into three informal units. 

The boundares of the formation are underlined by Gulneri Formation in (Khabaz-31) and (Judaida-1) wells 

and by Qamchuqa Formation in the surface Dokan dam section; and overlaid by Shiranish Formation in all 

the studied sections.    Facies analysis reveals that Kometan successions are composed of three main 

microfacies that were limemud-supprted and rich in planktonic foraminifera. These microfacies are; lime 

wackstone,lime wack-pakstone and lime mudstone microfacies, which inturn are subdivided into.It was 

clearly observed, that the Kometan succession were deposited in middle bathyal (deep sea basin) and upper 

bathyal (open sea shelf), except its uppermost parts (Dokan site section), where they were deposited in outer 

shelf (deep shelf margin) setting..Generally, deposition occurred due to regression accompanied with local 

transgression phases.Keyword: limestone, sedimentary, facies.                                                                           

 

 (: Selected Sectionsالمقاطع المختارة )
يذوكتبنتلإتتط.إتس. اتيتاهتلتط.إتسهتديمع)(تيتط.تاكتا تتس. ااكتير ثتتون نتتوأ اكتئاتتتتتتوب ثأ با تتثةثمتتطعاإتوبنياذت ذ

تأد عهو

 31- خباز

borehoesles 
 1- جديدة

boreholes 

 سد دوكان 

outcrop 
Kirkuk 

 (  Jassim and Buday, 2006a: خارطة تكتونية لشمالي العراق توضح مناطق الدراسة )1شكل  
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 المقطع السطحي )مقطع سد دوكان(:
(تما نتب توتتنسعوتيذوكتنأكتابعاتعتتتوجنعحتتوجننااتتوغ اات60يطإت ذتتتوأط.إتدوثتتواأعفتتوغ ااتتكتتهينمتتوو ًأع ًمتير ثتاتهتلتتتتتت

(تش لعويتي   غت  ت44تت  ت56تت وت16(تشأعالوتي  تتوت ضتل  ت35تت  ت56تت وت8و.ًمتسعرتتتوأ هاميتي طإتتوأط.إتا هيهتوترنهتاطعاإتدت  تتو.نفتل
(تتب تويتي برو ترأنتعوتتكتاتعلجتتو ج تتوجا يتيتو ج تتوجا يتتوأعرواتياةسنعتتراًطمتت122نتابع)تئات ذتتتوأط.إتانتواتلسأكتاين كتم

تتكتتوأعرفتتوأ ي يت
 (:-Jd-1 Judaida Fieldحقل جديدة )

(تما نتب تويتي تهت35يطإتاط تاهيهةتئاتت عئظمت ةحتتوهيكوتيا هيهتوتدوثتتوجننبتتوغ ااتتكتاط تاأ نروتااثتيبتهترناتا نتواتلتت    
تت وت91ي10(تتوأجبعرتتو ئ تتونااهتتوأ ينرتاعوًع تئات ذتتتو ط يتيلهتاي ت ذتتتو ئ ترنهت ط.متاطعاإتدتا اات  تتو.نفتلJd-1بئ تاهيهةتل

ت(تتب تويت5ي227(تش لعويتي   غتداأعواتسأكتاين كتمنتابع)تفًاتانتواتلت  ت44ت  ت22ت وت30ي52الوتي  تتوت ضتل(تشأع  ت34ت  ت58
 (: Field Workالعمل الحقلي )

اضأكتتوتأ تتو ط اتي  تيا ن  تمعئمتتوظنت  تيتوأتعوتتتو ط ًموتيذوكتاغًمتتو  نفتر ثتأل ثتتوأت نتعتتتوأياهةتيتوأؤش تتتتتتتتتت
متتوو نعتتتوأب سبمتيظ ي تتو ائعتتتوهاًطمتتوأ سبمتوي تتنسعيتيلهتا م تتون  تتو ط اتو أنيايعتتتوأجبعرةتر ثتا هيهتتتوهتومتر ثتا ًت

تو ةامتيتو ن)تيتوأوعتًمتيا ًتمتتوب. جتي  عاصتتو  ابعتتيا ًتمتأاجعتسعوتئضةوركتمعئمتتوأتعوتتتونوًجًمتتوظع  ةتو عًع)وتيمذوكت
وجع  ًمتيتوتأنديمتو ببعاتعتتير هتمعئمتتوب تكاجتتو سناًمتيتوأتعوتتتو.بعاًمتتوباتُا هيسعيتيتكتاأ متتألا تستتتتو ط ًمتتتبعاتمتا ًتمتتوبغا تتتت

تأل  ىتتوباتاأتتتاهت ًعوت اتا هيهتا ًتمتتس.اتاأعستتو.بطعتتيإا تستتوقًعسعتتتوسنهسًمتتوأ. نامتمعووأكتيتوأا تيتوأض بيتيلهتاتتت
تاع بعوتم ا توتتكتتأل بأعىتيذوكتاغًمتتو  نفتر ثترانعتتتأق متا نرٍةتاقًقًمتييتفًمتو ببعاتعتتتوأنأذاميتديةسترأ ًمتتونأذام

 (: Laboratory Workالعمل المختبري )
توأنيايمتيل35أ با تتلتتتتتت (تتكتبئ تت20(ترانمتئبعاًمتا تتس. ًموتيذوكتبنتلإتل32(ترانمت ج  متتكتابعاتعتتتط.إتلديمع)(ت
(يتيلهت ضتتت ذهتتوتانعتتتوثتاطع عتتا  ا ًمتيتكب ًمترهيهةتوغ ضتااجًصت  عا سعتJd-1(تتكتبئ تاهيهةتل12(تيلKz-31 بعزل

تمتيا هيهتتتعوتتيأثعرتوتأ ًعتتتوب ن   متتوأؤث ةتئاسعيتيتكتأب زت ذهتتوبطع عتتتوأجب   مت اوتوأته ًمتيتو ب يو تفًمتيتوو نً
ت(وتPreparing of Thin Sectionsاسائمتتوا تااتتو ج  متل

لتتتتتتت ل30أرهتت أسبتا ت مأعت توأنأذاميت توو. ًمت توتانعتت تكت تجبعرةت راًطمت ش   مت ج  مت بئ ت76(ت ئات اعوبين كت ش   مت ع مت (ت
(تت35(وتئضةوتركتلJd-1(تتكتش ممت ي تتواأعف/ك منكوتئاتااكتاتذرتتو  نفتر ثتأيمتش   متو بين كتئاتبئ تاهيهةتلKz-31عزل ب

(يتي ضتتت ذهتتوا تااتدوثتئ صتبب يو تئاتدلاجتارسبجهتىتتوأجس تتوأوبط.جتKz-31ش   مت ج  مت ع متببين كتتانرهتئاتبئ ت بعزتل
ضتااجًصتتكن عاسعتتو ب يو تفًمتيا ًتمتتوتأ ًعتتتوب ن   متتوأؤث ةتئاسعيتيوأ تتاأًإت ذهتتوا تاات(توغ تPolarizing Microscopeل

 Dickson, 1966(تتوأسائمتاعو.  طمتتو ياانًمتتوأت يئمتلتAlizeren Red Stainingتو ج  متا اًعوتاأ  نفت بغمتتألوا    كتتو أ تستل

in Carver, 1971توأط. تتإتلتت8ي99ت(تتكتتو بغمتئاتلوتت1ي0(يتتوباتاب جصتاإذتامتل توأعست ت  ب (تتكتاعتلتتت2ي0ت  ب (تتكت
ت(تتوأ م تو بأاا تتعتباكتب نرتتتتته)تتويعووعيتتتوباتابط  تتو بغموتاتكمتب نرتتتتته)تتوهيونتعيتتتوباتالابط  سعيHClتوساهريم نر كتل
 اسه تتوهرتسمتتو سناًمتتو عوًمتدوثتا طاجتتأل هت تتآلاًمواهداف البحث:

تتو.بعاًمتيتوجغ تفًمتتوطهيأمتوأن.طمتتوهرتسمت ةفتا ساجتتوبين كيت-1
تا هيهتتو ائمتتو سناًمتتكت ةفتتوب  ا تتوو ناتتوهلاجتو ب سبعتيتت-2
تابمتو تأ ًعتتتوب سا ًميبنعستتوأندي تتو سنااتو بين كتيرا.ِاتاعألاهتوتتوبيبن ًمتتوأ عت-3

 (: Depositional Environmentالبيئة الترسيبية لتكوين كوميتان )
ا. لتتدرتسعتترهةتدوثتااجًصتتو ائمتتو سناًمتوبين كتمنتابع)وتدالتأ سعترأنتعوتأاتتا نرةتر نًمتاغ جتر اسعت يمتتوتأنتًمتياجصتت

توهرتسعتتتناسمتأ ةوتوب هيهتتوأندي تتو سناايتي   ظتأ)ت ذهتتوهرتسعتترأنتعوتلهتتتن.طمتتتانمتدي)توا  عيتدذتوتتايكتأ هت تتتظتتا كت
تتت(ي1لاهيفتتت(Pelagicان  تتدوثتأ)تابعاتعتت ذتتتوبين كتا أ تتنت يعتتتو ائمتتو ننًمتتو جًمتل

تتو ائمت نعتتوهرتسمتتتستتتوأن.طمتتتوبعاث
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Bellen et al., 1959 تا   مترأًطمتتيبنامتتاانوناًمترعتمتتتوأط.إتتوأقعف
Buday, 1980 تتوبعثًعف-ا   متاننًمتاانوناًمترعتمتتتوأط.إتتوأقعف

س انعرت/تشأعواتت1991توج نريوت
تتوت تق

اانوناًمترعتمتت
تيس نًمت

توأن هرتتوطعريتو بعثًعفت
تتأليس تيتألر ثت

اعرتتجبعرةتتكتتآت1995اأنديوت
تشأعواتتوت تق

أر ثتت-توجعرااتو  تتابعاًمتاًعاًم
تتوأن هر

أر ثتت-تو  تتوجعرااتابعاًمتاًعاًمت46ت-بئ تاأ نرت1997توضعًفوت
تتوأن هر

Abawi and 
Hammoudi, 1999ت

ت-
ت

أر ثتت-تو  تتوجعرااتابعاًمتاًعاًمتشأعواتتوت تق
تتوأن هر

اعرتتجبعرةتتكتتآت2004اهتدوتت
شأعفتش لاتت

تتوت تق

تألا تستتوتأًطمتتكتتابعاًمتتوببعاإت
 .عقتتوأن وجت
تتوجعراًم(-لتونس.ث

شأعفتش لاتتت2005توجيع وت
تتوت تق

أر ثتت-تو  تتوجعرااتابعاًمتاًعاًم
تتوأن هر

Sissakian, 2005توبعثًعفتت-اننًمتابعاًمتتشأعواتتوت تقت
تتوتأًطم

Jassim and Goff, 
ت2006

-ت .عقتتو  تتوض  تاانوناًمترعتمتتشأعواتتوت تق
ت .عقتتوب  تتوأيبنحت

Taha, 2008 شأعفتش لاتت
تتوت تق

ت .عقتتو  تتوجعرااتترسناًمت

 : يوضح بيئات تكوين كوميتان  1جدول                   

سمتتوغ ضتتألسبهالفتر ثتا ًتمتتو ائمتتو سناًمتوببعاتعتتاين كتمنتابع)تلارسبقنعستتألتبعرتتوط ا متتكتتوببعاتعتتتوت ًع(تئاتتن.طمتتوهرتت
 ًمتتوباتشج بسعتتوهرتسمتتو عوًموتتوأؤث ةتئاسعوتيفًأعتيرااتر نعوتألب زتتوهالا تتو سناًمتيتو ًعاتو عوًمتيتوظ ي ت

ت(: Sedimentological Criteriaالدالئل الرسوبية )
توبين كوتيتكتاأ مت ذهتتأئ زتتتوهرتسمتتو ط ًمتيتوأجب   متتوتهيهتتكتتوهالا تتو سناًمتتوأؤش ةتدوثتا ًتمتتو ائمتتو سناًمتوببعاتعتت

تتوأؤش تتتتعيرااوت
تلب عرتاانةتتوطعرهةتتألرنًمتو ا تااتر ثتتوأك تيتتيتش متب تيإ تهتىوتتووبعرتتو قًطاتئاسعيتئساتبذوكتاتهتتكتتوو نعتتتوأهرنتمتتي1

ت(يتEffective wave base levelاانًعوتيتوباتيبتتا سا سعتئاتبائمت عدامتذتتتاعلمتيتائموتيا تتتوبنىتلعرهةتتألتنتجتتوأؤث ةتل
 دلمتأاجعىتا ابعاسعتتوسًك ًمتيت تهتىتتو  ابعتتتوجانموتيهفتر ثترأجتتو ائمتتوب سا ًمتياته عتركتتووعا ي

ًتعتتتوب ن   متتأل  ىوتارستتتتتتتتتتتتتتبقنتعستتظتع  تتوتأ ًعتتتونتعاأتمتركتتوبضتتتتتتتتتتتتتتعو وتتأتعتيهفتر ثتتيتت2 اه اتتظتع  تتوهوأبمتيإرعدةتتوب  نرتيتوتأ 
 ئعتتتوب سا ًمتتوض  متيا اًاتميمتتو ائعتتتوب سا ًمتتوتأًطميتسببتعدتتو ا

سًعدةتتته)تتويعووعيتتدي)توا هتتكتتوأتعد)تتويعران عاًموتسنتسوتنأكتتو  ابعتتتوسًك ًمتأىتنأكتتوطعرهةتتألرنًموتياا تدوثتا نفتتيتت3
 توتأ ًعتتتوب سا ًمتئاتبائمتا   مترأًطمي
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(وتدوثترأجتتو نضتيتو ائمتتNichols, 2009ننتتتتاتتوناتتترةتياسائعاسعتتوأجب يمتياتتتا وتيابطعوتوتتتتتتتتتتتتتتتتتتتلشتتتانعتا ابعتتتته)تتوبعي تيتتتوأيتت4
 تال ب توًمتتوأت يوموتا نرةتمعت متأيتشباتمعت موتركتتوهيرةتتوبعينمًأًعاًمي

 توأبوأمتاا متتأليموجاكتئاسعوياغًع)تتو ن)تتوطعاتت و ًعوتر ثتتو جتس نعتتتوبين كتياا تدوثتتو ائمتتوب   متتوتأًطمتيت5

(تيتويبعاًعتتتو تتتتتتتتتتتتتج  متيوا  عتيهفتر ثتتو ائمتتوب   متتوتأًطمتCoated grainsت تهتىتتو  ابعتتوا تتوسًك ًمتتق تتو  ابعتتتوأغ يمتليتت6
 توسعدامي

ااتا تتتتنفتتوتأ ًعتتتوب ستتتتا ًمتئاتتشتتتتانعتآثعرتتال ضتتتتغعاتتويا  عااتيتويًأًعااتيا تتتتأعاسعتمعو  ابعتتتوأناسمتير يقتتووتتتتبعي ناليتتي تيتت7
 تو ائعتتتوتأًطمتذتتتتوب تكأعتتتو سناًمتتووأًكموتياعوبعواتأرايععترأجتتوهئكي

انتردتتوب ستتبعتتتووتتا ًكعاًمتر ثت ائمترطهت تتنت ًمتنتتأكتتوب ستتبعتتتوجا  متيتوأعروًمتيا تتنرةتتنتز متألستت.اتتوب. جتيهفتر ثتا تتنفتتيتت8
 طميتتوتأ ًعتتتوب سا ًمتئاتبائمترأً

(وتر ثتتوتأ ًعتتGarrison and Fisher,1969 in Bishop, 1972توبجع متتو تتج يتوببعاتعتتتوبين كتتووتتأًكمتيهفوتيابطعوتوتتتتتتتتتتتتتتتتتليتت9
 توب سا ًمتتوتأًطمتتوأبنت  مت ةفترا تتتتوأةياكتتكتتووناكي

يتوبه اتتوأ  نظتونوتتتتتتتتتجتتويضتتتتتتتتتعومتوا تتوذتابمتتكتاسمتتت هرةتا ابعتتتوينترا تتويبعاًمتيوا  عتتكتتو  ابعتتتويبعاًمتتوأنطنومتتكتاسمويتت10
ت(:Biological Criteriaالدالئل الحياتية ) أ  ىوتاهال)تر ثتاتهتتو ائمتتوب سا ًمتركتتووعا ي

أؤشتتت ةتأستتتنةوتاعوهالا تتو ستتتناًمتئر)تتوهالا تتو ًعاًمتاوتتتع تت اتتأل  ىتئاتااتتتجًصتتو ائمتتوب ستتتا ًميتيتكتاأ متتوهالا تتو ًعاًمتتوتتت
تر ثتتو ائمتتو سناًموتيتوباتشج بسعتتوهرتسمتتو عوًمتئاتابعاتعتتاين كتمنتابع)ت اتتعتيرااو

متأئبطعرترأنىتتواتتتتتتتتتتتتتت تااتتو تتتتتتتتتتتتتتج  متتو اًطمتو   ابعتتتوسًك ًمتتوطعاًمتيونع عتتونوتتتتتتتتتتتتتت اتاعوأطعب تاعو  ابعتتتوسًك ًمتتو.عفًمتيهفتر ثتتو ائ ي1
 توب سا ًمتتوتأًطمي

 Adams etأ هت تتويعووًويا تتتا اندتأ هت تتوينرتتنًيا تتتو.عفًمتئاتابعاتعتتتوبين كتات.اتدالالتتيتن موتيابطعتوتللب ت)تشانعتد ي2

al., 1967 ;Olsson and Youssefnia, 1979 ;Hart,1991وتر ثتتو ائمتتوب   متتوجا  متتوتأًطمتتوأت يئمتئاتتر تتتتت يتتوجنرتستتتتتاتت)
 يتوي  بعسايت

(تيتلب تتتتعر عتئاتاعومتياند عتر ثتتويبعاعتتتوهاًطمتتوأاتتتتبطمتتكتأ تتتتهت تتو.عفًعتتاهفتر ثتتو ائمتBioclastsمتلشتتتت متتويبعاعتتتوتضتتتتن  ي3
 توب   متتوتأًطمتذتتتتو.علمتتونتائمي

توينرتتنًيا تت(تئاتابعاتعتتتوبين كتتكتاسموتيشتتتت متأ تتتتهت تGlobigerinelloidesستتتتًعدةتأ تتتتهت تتوينرتتنًيا تتتو.عفًمتتأق متار تتتتهت تل ي4
 توطعاًمتئاسعتتكتاسمتت  ىوتاتهتدواةوتر ثتتو ائمتتوب   متتوتأًطمتتوبتاهةتركتتووعا ي

 Milliman, 1974; Pettijohn, 1975; Larsen and Chilinger, 1979; Tuker,1981; Scholl andابطعوتوتتلت

Scholl, 2003; Flügel, 2004; Boggs, 2006إتتق ت ذهتتوج تعاصتيتوهالا تتو ستناًمتيتو ًعاًمتاؤشت تدوثتت(تتئع)تتوببعاتعتتتوباتاجأ
تا نفتتوتأ ًعتتتوب سا ًمتئاتبائمتاننًمتباةاًمت عدامتاتاهةتركتتووعا تيا تتتوبنىتلعرهةتتألتنتجتتوأؤث ةي

كتتووت نعتتتوهاًطمتتوأأعث متتااتا ت بعا تتوب  ا تتووت ناتتوهلاجتدوثتأ)تابعاتعتتاين كتمنتابع)تابرو تأستعستعتتكتاتعلجتتجأنرمتت        
(يتتWilson, 1975;Flügel, 1982; 2004(تابتعوتوبوأًمتلFZ-1تت-Deep Seaلو و نعتتتوقًعسًمتتوهاًطمتتوجع متار .طموتتوب  تتوتأاجتت

وتتتتت(تابتعوتDeep Shelf(تأيتتو  تتوتأاجتلWilson, 1975; Flügel, 1982(تابتعوتوتتتتتتتتتتتتتتتتتلFZ-2تت-Open sea shelfلتتر تتوب  تتوأيبنحيت
يتFlügel, 2004ل توتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت  (ت تاتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتعئتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتمت تتوتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتأتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتاتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتجتتت
 ,Flügel(تابتعوتوتتتتتتتتتتلToe of Slope(تأيتتطهتمتتوأن هرتلWilson, 1975; Flügel, 1982(تابتعوتوتتتتتتتتتلFZ-3تت-Deep Shelf Marginل

ت(يت2004
تووتت نًمتوط .طمتتو ائًمتا اكوتيتكت ةفتت.عاطمتتوج تتعاصتتووتت نًمتوسذهتتأل .طمتتووتت نًمتيتكعئئعاسعتتوقًعستتًمتتإتتوج تتعاصتت

(وتأ)ت نعوكتاأعثةوتيتنتتتتتتت عوتتعباكتتنت تتتتتتتيعتت ذهتتأل .طمتتو ائًمتي  تتتتتتتعا تتتتتتتسعتتإت5-لتت(Koutsoukos, 1985توأننتتتتتتتنرمتتكتل  تل
ي  تتتتعا تتتتسأعيتيلهتيأبهت ذتتتوبأعث وتيالستتتتًأعتئاتتوببعاتعتتت (Upper – Middle bathyal)تنت تتتتيعتتبائعتتتوبعثًعفتتألر ثتيتأليستتتت 
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(تتوأ ستبمتووت نعتتKoutsoukos, 1985(يتيفًأعتيرااتر ضتأل .طمتلShelfتتOuterت ًعتوأط.إتستهتديمع)وتتوثتبائمتتو  تتوجعرااتلتو
 ي(2لشك ت(Flügel,1982; 2004(تيلWilson, 1975اين كتمنتابع)تيتعتيضع اسعتتكتتأل .طمتتوقًعسًمتتوأنننرمتتكتل  تل

 

 

 

 

 

 

 

 

 ( للبيئية البيالجية مؤشر عليها األنطقة البيئية والسحنات الدقيقة لتكوين كوميتان.Koutosoukos, 1985: أنطقة )2الشكل 

 (:Bathyalبيئة نطاق الباثيال )
(تتونتلإتنتتتأكتتون.عقتContinental Slope(تئر)ت ذتتتون.عقتيطإتنتتتأكتتوأن هرتتوطعريتلKoutsoukos, 1985ابطعوتوتتتتتتتتتتتتتتتتتتلت
(يتي بضتتتأكت ذتتتون.عقتتتظتت .عقتتو  تتوب  يتتوأيبنحتي .عقتتوب  تتوتأاجتئاتت تتتنيعتتيووتتتكتيئ نم تOceanic Zoneتوأ ً.اتل

ااتتتتا تتتوقًعستتتتًميتيأ)تا هيهت ذتتتون.عقتتو ائاتيابوتتتتأًعااتتوأجب يمتلهتاتتاعألربأعدتر ثت بعا تتوب  ا تتووتتتت ناتتوهلاجتوببعاتعتتتوبين كيتدذ
توأت يئمتاعوبعثًعفيتيتكتاأ متت(Pelagic)عتتاين كتمنتابع)تلهتاننتتتتتتتتتتتئاتتأل .طمتتو ننتتتتتتتتًمتتو جًمتت ذهتتونبعا تتوثتأ)توعو ًمتستتتتتتتت ن

ت  عاصتابعاتعتتمنتابع)تلارسبقنعستتألتبعرتتوط ا متتكتتوببعاتعتتتوت ًع(تتوأأعث متوج عاصتتو ائمتتو ننًمتتوتأًطمت او
تاك ترعىيدلمتأاجعىتتوأكن عتتتو  ا ًمتيتو ان متو يتسجتتوبين كتا ي1
تيش متتوطعاًمتتنسعتئاتتوأطعب يت(Ooze)و ترةتأ هت تتوينرتتنًيا تتتو.عفًمتيي نوسعتدوثتتوبنىتتوتت ي2
 سًعدةتتألرنًمتتوأًك تيبًمتتوهتكنمتي هرةتتووبعرتتو قًطاتئاترأنىتا سبعتتتوبين كي ي3

ت(تتو سناًمتتوهت  ًمتيأ تهتىتتوجعراًمتتنسعيLithoclastش متتوط.إتتويبعاًمتل ي4
نتعووتابرو تابعاتعتتاين كتمنتابع)تتكتتووتت نعتتتوأهرنتمتاانًعوتيتوغنًمتار تتهت تتوينرتتنًيا تتتو.عفًميتيابأق ت ذهتتووتت نعتتترأ

توأ  تتتتتتنجتيتو ج تتوجا يتتو.انايتي ظ توتو .ًفتتت-ياوتتتتتتجتشتتتتتتانرسعتاعوبين كتاوتتتتتت نعتوتتو ج تتوجا يتتونتكاتيتو ج تتوجا يتتونتكا
تنًيا تتتو.عفًمتتوأناندةتئاتا ستتتتتتتتبعتتاين كتمنتابع)وتئر)تدالالاسعتتو ائًمتاببعيكتابطعوتو أهيعتتتوباتذم  عتتتونتستتتتتتتتإتونوتتتتتتتتجتأ تتتتتتتتهت تتوينرت

ًتمتأكق تتكتلGibson, 1989ل ًتمت70(يتئطتهتأكتهت تذتتتوبتعاتثتأ)تتووتتتتتتتتتتتتتت نتمتتوباتا  غتئاستعتتوينرتتنًيا تتتو.تعف %(تتكتتجأنعتتو  ابتعتتتوسًك 
%(تر ثت .عقتبائمتتو  تتوجعراايتياذوكتيبضتتتاتأ)تتونوتتتبمت50ر ث,تئاتااكتاهفتتونوتتتبمتتوباتاط تركتلاهفتر ثتبائمت .عقتتوبعثًعفتتأل

(يتيلهتأظس تتتوهرتستتتتتتتمتتو عوًمتا طجتتق ت ذهتتوأهيعتتئاتابعاتعتتاين كت70%-%50ئات .عقتبائمتتوبعثًعفتتأليستتتتتتت تان  تتتتتتت تتعباكتل
توينرتتنًيا تتتو.عفًمتتوأناندةتئاتستتتتتتتتتتتت نعتتاين كتمنتابع)تتكتتجأنرباكتراًوتتتتتتتتتتتتباكوتي أعوتتجأنرمترأنتعووتابرو تأ تتتتتتتتتتتتهت تتكنتابع)يتت

تأل تتهت تذتتتتو جا تتتتوي ي متيتجأنرمتتأل تتهت تذتتتتو جا تتتتوجؤاؤ ميتيروتتابعيكت وتتبمتياند أعتتكتستت نمتدوثتأ  ىوتدالتأ)تت
 جا تتتتوي ي ميتير ثتتو وتتتكتأ)تستتتتًعدةتتوينرتتنًيا تتتو.عفًم,تاهفترأنتعوتر ثتت وتتتتبمتياندتتوأجأنرمتتوجؤاؤ متل ا متتطعر متاأجأنرمتتو
(تاهفتر ثتبائمتا   متأكق رأطعوتتطعر متتGlobotruncanita, Globotruncanaتو ائمتتوب   متتوتأًطمتتوسعدام,تدالتأ)تتألانعستتوجؤاؤ متل

 ,Sliter(يتيأكتتهتلتتHedbergella, Globigerinelloides ,Heterohelixاتتعو ائتتمتتوباتاؤشتتتتتتتتتتتتتت  تتعتتألانتتعستذيتتتتو جا تتتتوي ي تتمتل

1972a(تأ)تانوتتتتتتتتتتاتلHedbergella, Heterohelix(تتوي ي متتو جا تتتانباتتتتتتتتتت ت)ترعدةتنتتتتتتتتتتأكتتن هرتتوبعثًعفتتألر ثوتتإتتابأعوًمت
ابطتتعوتوتتأ .طتتمتبائتتمتتوبتتعثًتتعفيتتتتبتتهتدتاسأتتعتدوثت .تتعقتتو  تتوجتتعرااوتئاتااكتيكن)تأ باتتتتتتتتتتتتتتتعرتتتألانتتعستتوجؤاؤ تتمترتتعتتتمتياتتتتتتتتتتتتتتأتت تاأًإ

(تتب توتاأبعزتاغنع عتار هت تتوينرتتنًيا تتتو.عفًموت200(تئر)تا سبعتتتو ائمتتو اةاًمتيتوباتابجعيزتأرأعلسعتاعا تتوتتتتتتتتلMilliman, 1974ل
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 عدةتيارةترأ ًعتت%(تتكتتجأنعتتوأ بنىتتوي اوتيمذوكتااتتتتتتتتت متأيت هرةتأ تتتتتتتتتهت تتوطعاًعتتيزت80يتوباتلهتا تتتتتتتتت ت وتتتتتتتتت بسعتدوثتانتواتل
توبضتتتتتتتعو تتوأًكع ًكاتيتويًأًعااتياوتتتتتتتعرعتدذتامتتوأنتدتتوتضتتتتتتتن متتو  نةتتوأعوئمتوط تتتتتتتهت توً  تت  سعتتووتتتتتتتأنتتتووتتتتتتتبعرييتي اترأنتعوت

(ت  تتتعاصتتChilingar et al., 1967 aاهدتل  تتتعاصتابنتئجتتإتتووتتتأعتتتوتعتمتوب ستتتبعتتاين كتمنتابع)تئاتتن.طمتتوهرتستتتمتتو عوًمي
تب (تااتتتتتتتتانعتاطعيعتتألاًعستتوي وتتتتتتتتًمتمعوينرتتنًيا تتي هرةتاطعيعتتألاًعستتالرتكن عاًمتتتت800-200تت .علاوتتوبعثًعفتتألر ثتيتأليستتتتتتتت تلا ستتتتتتتتبع

(تGlobotruncana, Globigerinelloides, Heterohelixكعويعستب ياندتتيستًعدةتأ تهت تأانعستتتانمتتكتتوينرتتنًيا تتتو.عفًمتمعوتتتتتتتتتتتتتتتل
تتنًيا تتتوطعاًمتيتاليستب تكندتيتي ذهتتوج تعاصتاب.عبجترأنتعوتتإت  تعاصتتتظتتا ستبعتتاين كتمنتابع)يتيتكتاع جتتيل متأ تهت تتوينرت

(تئر)تاعألتكع)تئ زتستتتتتتت نعتتتوبعثًعفتتألر ثتئاتتوببعاتعتتارربأعدتتوأ بنىتFriedman and Reeckman, 1982أ   وتيابطعوتوتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتل
 Scholle et)ااا ت ذهتتوج عاصتيابتعوتوتتمتتطعر موتاا بسعتئات .علاتتوبعثًعفتتأليس تيتألسي يتونتائتونوجتأ هت تتوينرتتنًيا تتتوطعاً

al., 1983)تتبٍ يتي ؤمهتتق ت ذهتتو قًطمتأيضتعوت200–2000توثتا تنفتتوب ستاجتنتأكتبائمتتوبعثًعفتياأهيعتترأًطمتت  تنرةتتعباكتلتت)
(Chilingar et al., 1967 b)اندتتته)تتوبعي تيتتنتتتتتتأكتتو تتتتتتجنرتتويعران عاًمتيهفتر ثتظ ي تتو ائمتتوب   متاانأعتأشتتتتتتعريتتدوثتأ)تيتت

(تتوثتأ)ت ذتتتوأته)تيب ستجتئاتتو ائعتتتوب   متPorrenga, 1967توتأًطمتم ائمتتوبعثًعفتتقةويتيفًأعتيبت جتاأته)تتوي نمن عيتتئطهتأشتعرل
(تئطتتهت نهتتوثتأ)تياندتب نرتتتتتتته)تتوي نمن تتعيتتتتتVelde, 2004عتلتب (يتأتتتتت700-100توأيبناتتمتمن.تتعلاوتتوبتتعثًتتعفتيتو  تتوجتتعرااتل

ابرو تااتنةتتوطعرهةتتألرنتًمتوب ستبعتتتا عئعتتمعت موتيونتاكأًعتتت هيدة,تيهفتر ثتتوب ستاجتئاتتو ائمتتوب   متتوتأًطمتتوسعدامتم ائمتتوبعثًعفي
تت(Flugel, 1982 ; Tucker, 1981 ; Wilson, 1975 ; Dunham, 1962)اين كتمنتابع)تأستتتتتتتتتعستتتتتتتتتعوتتكتتوأًك تيتوتيتاعتتتت يئعوتوهىتتوبعاقاكتت

)تيوا  توتأ)تتوأًك تيتتيب ستجتئاتتو ائعتتذتتتتو.علمتتونتائمتوا تتوطعدرةتر ثتا   كتتألاًع)تتو تكهةتتكتتنتنتتسعيتي  ىت ؤالستتوبعاقنت
تأ)تتستتتتتتتبط ترتتألاًع)تئاتتق ت ذهتتو ائعتتلهتيطب )تاكأًعتتل ا متاهتوتتكتا ابعتتتته)تتوينترا تتونعرتوتتوباتات.اتبهير عتتيضتتتتتتتعوتتؤشتتتتتتت توت

 ثتا تتتتتتنفتتوب ستتتتتتاجتئاتبائعتتاننتتتتتتًمترأًطمتاتاهةتركتتووتتتتتتعا يتي ظ توتوناندتمأًعتتل ا متاهتوتتكتدلعاجتتوينترا تنتتتتتتأكتتو اتتتتتتنةتتر
توأك تيبًمتتوأسًأنمتوب ستتتتتبعتتتوبين كتئر)ت ذهتتآلوًمتيتعتانجتترنسعتتكتستتتتتأعتترستتتتتناًمتانوتتتتتجتتبهير عتتيضتتتتتعوتتإتستتتتت نعتتابعاتعتتاين كتت

ئع)تأابأععتسأعتوتتق تتو  عدةتتوأ  نظمتئاتت باعرتر يقتتووبعي ناليتتيتوطعرهةتتألرنًمتتوأًك تيبًمتتت(Boggs, 2006)ابطرتوتتتتتتتتتتتتتكنتابع)ي
متتو.انًمتتو جتتتويعا متأيتتوطعاأمتتو ن)تاوتتتتتتتتتت جتتواتتتتتتتتتتنتاجتتو.انًمتيتو هيهيمتيو ترةتأ تتتتتتتتتتهت تتوينرتتنًيا تتتو.عفًمتيا.عتسعتياراجعىترت ً

(تتب وتيتوباتت200 – 1500ااتتتتتا تتوثتا تتتتتنفتتوتأ ًعتتتوب ستتتتتا ًمتئاتبائمتباةاًمتان  تتتتت تأرأعلسعتتعباكتليو  نًمتئاتا ستتتتتبعتتتتانمتت
يجوته عت .علاتتوبعثًعفوتتألر ثتيتأليست يتيمأعتأاضتاتا ًعوتئر)تتق ت ذهتتوج تعاصتاتهتتكتتووتأعتتتوتعتمتوب ستبعتتاين كتمنتابع)تئات

توأاتع هتتتتو ط ًمتيتوب عوا تتووت نًمتتوهاًطمتتكتاسم,تياعوأضتع عةتتإتتوب عوا تتو ائًمتتوأ  ًمتيتوتعوأًمتتيبضتاوتيتكت ةفتتتن.طمتتوهرتستمي
توبعثًعفتتأليستتتتتتت تيتألر ثتيتو ذت)تيكعئئع)تتتاوا تاسعتتوت ًعتلهتا ستتتتتتت تتنتتتتتتتأكت .علتكتاسمتأ  ىوتأ)تابعاتعتتاين كتمنتابع)وتارستتتتتتتبقنعستت

تأيبنحوتر ثتتوبنتواي .علاوتتوب  تتوتأاجتير تتوب  تتو
 :  (Outer Shelf)بيئة الرف الخارجي 

(تتToe of slopeأيتتعيت  تاأطهتمتتوأن هرتلتت(Deep Shelf Margin)يضتتتتتتتتتتتع ات .عقت ذهتتو ائمت .عقتاعئمتتو  تتوتأاجتت
(وتتContinental Shelfعريتلئاتتنديةتتيووتتتتكتيئ نم تتوقًعستتتتًميتي تهت .عقتتو  تتوجعرااتتاهتتأل .طمتتوقةثمتتوأكن متو ائمتتو  تتوط

(تتكتاسمتتووتتتتتتتتعا تي .عقتتوبعثًعفتتألر ثتتكتاسمتتوب  تتوأيبنحتMiddle Shelfااثتيكن)تت  تتتتتتتتنرتوتتعتباكت .علاتتو  تتأليستتتتتتتت تل
(تتوتأجتتألل تتتتتتتتتتتتتتثتتوتذيتلتهتاأق تاتبائتمتتو  تتScholle et al., 1983 ; Milliman, 1974اتهدتمت تتكتل(يتتKoutsoukos, 1985ل

(تتب تاط  بعويتيذم تتأ)تتوب ستتتتتتتاجتئاتتق ت ذهتتو ائمتيكن)تاأتهالتتا.ائمتيتًعهتذتتتت نامتا   متتربًعديمتيدراعتتت200تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتلتوجعرااتب
(تئر)تا تتنفتتتظتتتوتأ ًعتتتوب ستتا ًمتئات ذهتتو ائمتابتتا تتتوتتبنىتBoggs, 2006(يتيابطعوتوتتتتتتتتتتتتتتتتتتلC 30 o– 10ا تر متاأبهتتعتباكتل

(تئطهتأنتتع تار)تياندتمأًعتتتأا ةتتكتتته)تتوي نمن عيتتتوأننتتتاتتوناتترةتتإتتووتت نعتتNichols, 1999لعرهةتتألتنتجتتوأؤث ةيتأتعتلت
كتتوب ستتتتتتتتتتتتتبعتتتويبعاًميتمأعتأ اتأكهتأ)تتق ت ذهتتو. ًتمتتوأذمنرةتااتتتتتتتتتتتتتا تتوثتتوب يدتتوتعواتتكتتو يتستتتتتتتتتتتتتجتتويعران عاًمتيتوبأن  تتونتائتت

أا  تتت.عاطمتتوبجسا  متا  تتتتتتت ترنهتعتاين)تتوتأ ًعتتتوب ستتتتتتتا ًمتنتتتتتتتأكتتألر تتتتتتتيمتتوب   متتوأيبنامتيتوأأبهةتتوثت .عقتتو  تتوجعرااي
متتو  تتوتأاجتأيتتعيت  تاأطهتمت(تتإتستتت نعتت .عقتاعئOuter Shelfلرستتتناًمتتعتباكتستتت نعتت ذتتتون.عقوتأيت .عقتتو  تتوجعرااتت

توأن هرتتوبعاتمتوأنديةتتيووتتتتتتتتتكتيئ نم تتوقًعستتتتتتتتتًميتيلهتأربأهتئاتذوكتر ثت ناًمتتو  ابعتتتوسًك ًمتتووتتتتتتتتتعاهةتئاسع,تيالستتتتتتتتتًأعتأ تتتتتتتتتهت تت
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ًعتتتوج هتيتاليستتب تكندتتتوينرتتنًيا توتيدرامتشتتانعتا ابعتتتته)تتوي نمن عيتتيألب ت سعتتإت ذهتتأل تتهت وتئضتتةوتركت وتتبمتانتردتاطعيعتشتتنم
د)تياندتتته)تتوي نمن عيتتتطب  عوتتإتتيأ تتتتهت تتوينرتتنًيا تتتوطعاًمتيتويبعاعتتتو تتتتج  متيتوتضتتتتن متيتظع  تتوبتك تتتتو ًعاًمتتوأ  تتتتندة

 ستتبعتتتألتبعرتتوط ا متتتويبعاعتتتو تتج  متيأ تتهت تاتلتأانعستتوينرتتنًيا تتتوطعاًمتنتتأكتستت نعتتابأا تاوتتًعدةتتوينرتتنًيا تتتو.عفًمتئاتا
توأيعهًتتل (وتتؤشتت توتر ثتا تتنفتتوتأ ًعتتتوب ستتا ًمتاأتهالتتيتائمتئاتScholle et al., 1983تكتابعاتعتتاين كتمنتابع)تيت.اتيابتعوو

يتكتبائمتا   مترأًطمت وتتتتتتت ًعوتات  تبن.عقتتو  تتوجعراايتياتهت ذهتتووتتتتتتتأمتتكت  تتتتتتتعاصت .عقتاعئمتتو  تتوتأاجتلتطهتمتتوأن هر(يت
(,تدوثتتTucker, 1981اع جتأ  وتئر)تتوأ بنىتتوتعواتأل تتتتهت تتويعووتتتتًوتتتتيا تتتنتتتتأكتا ستتتتبعتتتوهرتستتتتمتتو عوًمتاؤشتتتت وتيابتعوتألئيعرتل

ا تتنفتتوب ستتاجتئاتبائعتتذتتتأرنتتًمتتًك تيبًمتياأتهالتتا ستتا ًمتيتائمتياعلمتتًعهت عدامت وتت ًعوتياررأعقتل  بمتتكتتهيعتت .عقتتو  تت
 ,Abdul-Karim, 1983 ; Sliter)تايجتم تتكتتوج عاصتذتاسعتتوباتابوتتبسعتبائمت .عقتاعئمتتو  تتوتأاجتتوقًعسًميتتتتوجعراايتي اتت

1972 a)ر ثتأ)تياندتاتلتأ نتعتانمتتوتتتتتتتتتتتتتتتتتت(Globigerinelloides)ئاتست نعتتتتانمتلهتياتا تتوثتا تنفتتوتأ ًعتتتوب ستا ًمتئاتتت
(وتيلهتاأبهتدوثتبائمتاعئمتتو  تتوتأاجتل .عقتتو  تتوجعراا(يتمأعتأينتتتتتتتتتاتتتأليستتتتتتتتت -ثًعفتتألر ثتوبعتتابائمتتو  تتوب  يتتوأيبنحتل .عل

(Sliter, 1972 b)تتلب ت)تاتلتأ تتتتهت تتوينرتتنًيا تتتوطعاًمتتق تتوتتتتتتتتتتتتتتتتتتتلتت(أBolivina, Nodosariaتتإتاتلتأ تتتتهت تتوينرتتنًيا تتت)
أ تتتتهت تتوينرتتنًيا تتتو.عفًمتتوجؤاؤاًمتتكتاسمتأ  ىتئاتستتتت نمتتتانم,تمأعت نتتو.عفًمتذتتتتو جا تتتتوي ي متتكتاسم,تيت تهتىتأيت هرةتت

تو عفتئاتتوببعاتعتتتوت ًعتوبين كتمنتابع)وتيتهتدواةوتر ثتا تنفتتوتأ ًعتتتوب ستا ًمتا تتظ ي ت .عقتتو  تتوجعراايتي ذهتتو تيمتاتهتت
ُاظس تا ستتتبعتتتوهرتستتتمتتو عوًمتتوط ا تتكتل.إتشتتتنمًعتتًعستتتًمي اتتأل  ىتبهير عت تتتيمتتكت تتتيعتت .عقتستتت نعتتاعئمتتو  تتوتأاجتتوق

توج هتتوأط ي متتإتاتلتأثعرتتوبتك تتتتو ًعاًمتئاتاتلتستتتتت نعاسعيتي ذهتتوظع  ةتلهتاؤشتتتتت تدوثتا تتتتتنفتتوتأ ًعتتتوب ستتتتتا ًمتنتتتتتأكتبائمت
(تتوطعاًمتنأكتاتلتBolivinaيلت(Textularia(يتمأعتأ)تااجًصتانواتتوتتتتتتتتتتلFlugel, 1982 ; Milliman, 1974تو  تتوجعرااتل

ئاتتو ًعااوتت Chose, 1977ستت نعتتاين كتمنتابع)تيؤمهتبهيرهتأيضتتعوتا تتنفتتوب ستتاجتئاتبائمتتو  تتوجعرااتتوأب تت متاعوب  تتوأيبنحتل
 ائًمتت كذتتيبضتتتتتتتتتاتا ًعووتيتكت ةفت بعا تتوب عوا تتووتتتتتتتتت نًمتيتوج تتتتتتتتتعاصتتو(يتت1989ئاتتو ًعااتوتتتBoers and Hug, 1969تت1989;
وتأ)تتو ائمتتوأ سبمتو ببعاتعتتتوت ًعتوبين كتمنتابع)تتب سبمتنأكتبائمتاعئمتتو  تتوتأاجتأيتتعيت  تاأطهتمتتوأن هرتتوأكعئئمتآ يعوتتتوأذمنرة

تون.عقتتو  تتوجعراايت
 سيناريو التتابع السحني لتكوين كوميتان :

(وتئضتتتتةوتركتت2تتجهيفتو.بعاًمتو وتتتت نعتتلبنعسوتر ثتتونبعا تتوأوتتتتبج  تتتتمتتكتتوب  ا تتووتتتت ناتتوهلاجتيتعتأظس اسعتتوأضتتتتع عةتتو
عرةتاعتتتوأؤشتت تتتيتوهالا تتو ستتناًمتيتو ًعاًمتتوأوتتبنب.موتئإ)تئستتا ًتمتتوبغا تتتتوجع  ًمتيتوتأنديمتو وتت نعتتتوهاًطمتتعباكتتوأطعاإتتوأجب

 وت نعتتتوهاًطمتئاتتوأطعاإتتوقةثمتستابتتببنعيفتأت توتستسة يتير ًاوتئإ)تر ضتستانعر نتأاهتوتتوتأ ًعتتتوب ستا ًمتتوهاًطمتياائعاسعتتوأ ستبمتو
وغ ضتدا تستتوأضتتتتتتتتع عةتتووتتتتتتتت نًمتتعتباكتستتتتتتتت نعتتتوأطعاإتا ًتمتم تستتتتتتتت نمتيأتبهتدتاسعتتوجع  ًمتيتوتأنديمتر ثتت ي تدوتياهتوتتكتتأللهىي

أنج اعتتتو.عفًمتيتويعووتتتتتتًوتتتتتتيا تتتستتتتتت. عتتوأجبعرةوتئطهتأ با تتووتتتتتت.اتتوت نيتو .بطمتتوأؤويمتتكتستتتتتت نمتتو ج تتوجا يتتونتكاتتو عت متو 
(يتي أق ت ذتتتووتتتتتتتت.اتأيضتتتتتتتتعوتتو هتيمتتو قًقًمتيتونتنتتتتتتتت متألزديعدتأ تتتتتتتتهت تتويعووتتتتتتتتًوتتتتتتتتي تتتتوأ تئطمتأل تتتتتتتتهت تتMarker Bedت اعًعوتل

تتوينرتتنًيا تتتو.عفًميت
ت

 سحنات تكوين كوميتان 

السحنات واألنطقة )البيئية( السحنية القياسية 
 (  Wilson, 1975المكافئة، تبعاً لموديل )

 (.Flügel, 2004 و )

انطقة كوميتان 
 )البيئية( 

السحنية تبعاً  
 لموديل

(Koutsouk
os, 1985) 

رمز 
 السحنة 

 اسم السحنة 

رمز 
السحنة  
القياسية 
 الدقيقة 

رمز 
النطاق 
السحني 
 القياسي

اسم النطاق  
السحني 
القياسي 
 تبعاً لولسن

اسم النطاق  
السحني 
القياسي 

 تبعاً لفلوكل 

 : السحنات واألنطقة البيئية لتكوين كوميتان وما يقابلها من أنطقة وسحنات قياسية.   2جدولال
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اا  متتعروًمتمب ًمتتب  نرةتي تتتتت بمت وتتتتت ًعوت ع تتتتتمتتابج متابعاتعتتاين كتمنتابع)تئاتتط.إتستتتتتهتديمع)تر ثتستتتتت نمتت بطعوًمتتؤويمتتكتابطمت
(تئر سعتابج متر ثتابطمتاا  متتؤويمتتكتتو ج تتJd-1(تيتلKz-31اعوب ستتتتتتتبعتتتوأجببأمتوببعاتعتتاين كتلأجنلمتتوجا ييتأتعتئاتتط.تاوتل

M1 

تو ج تتوجا يتتو.انات
تو عت متو أوب عثعتتتوهاًطمت

تتوقع ن م
SMF-3 FZ-1 

انضت
توب  تت
تتوتأاجت

انضت
توب  تت
تتوتأاجت

توبعثًعفت
تتأليس 

W1 

تو ج تتوجا يتتونتكاتت
تو عت متو أنج اعتتتو.عفًمت

تتوهاًطمتتوقع ن م
SMF-8 FZ-2 

تو  تت
تتوتأاجت

ر تتوب  تت
تتوأيبنحت

توبعثًعفت
تتأليس 

W2 

تو ج تتوجا يتتونتكاتت
تو عت متو يبعاعتتتألاًعاًمتت

تتوهاًطمتتوقع ن م
SMF-9 FZ-2 

تو  تت
تتوتأاجت

ر تتوب  تت
تتوأيبنحت

توبعثًعفت
تتأليس 

W3 

تو ج تتوجا يتتونتكاتت
تو عت متو أنج اعتتتو.عفًمت
يتويبعاعتتتألاًعاًمتتوهاًطمت

تتوقع ن م

SMF-8 FZ-2 
تو  تت
تتوتأاجت

ر تتوب  تت
تتوأيبنحت

توبعثًعفت
تتأليس 

W4 

تو ج تتوجا يتتونتكاتت
تو عت متو أنج اعتتتوطعاًمت

تألاًعاًمتتوهاًطمتيتويبعاعتت
تتوقع ن م

SMF-8 FZ-2 
تو  تت
تتوتأاجت

ر تتوب  تت
تتوأيبنحت

تتوبعثًعفتتألر ثت

W5 

تو ج تتوجا يتتونتكاتت
تو عت متو أنج اعتتتو.عفًمت
يتويعووًويا تتتتوهاًطمت

تتوقع ن م

SMF-3تFZ-3 
تطهتمت
تتوأن هر

اعئمتتو  تت
تتوتأاجت

تتوبعثًعفتتألر ثت

w-p1 

-تتونتكاتو ج تتوجا يت
توأ  نجتتو عت متت

و أنج اعتتتو.عفًمتتوهاًطمتت
تتوقع ن م

SMF-8 FZ-2 

تو  تت
-توتأاج
تطهتمت
تتوأن هر

ر تتوب  تت
تتوأيبنحت

تتوبعثًعفتتألر ثت

w-p2 

-تتو ج تتوجا يتتونتكا
توأ  نجتتو عت متت

و أنج اعتتتو.عفًمتيتويبعاعتت
تتألاًعاًمتتوهاًطمتتوقع ن م

SMF-4 FZ-3 
تطهتمت
تتوأن هر

اعئمتتو  تت
تتوتأاجت

تتو  تتوجعراا

w-p3 

-تتو ج تتوجا يتتونتكا
توأ  نجتتو عت متت
و أنج اعتتتو.عفًمت

تيتوي نمن عيتتتوهاًطمتتوقع ن م

SMF-4 FZ-3 
تطهتمت
تتوأن هر

اعئمتتو  تت
تتوتأاجت

تتو  تتوجعراا
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منتابع)تتوأؤويمتأستعستعوتتكتاتعابعتتتو ج تتوجا يتتوجا يتتووتجا اتتوجع تمتاعوببعاتعتتتوت ًعتوبين كتمنونا ييتيابنتوثتاته عتست نعتتاين كت
ا هأتابعاتعتتتوبين كتئاترأنىتتوأطعاإتتوقةثمتا.بطمتيتتتوأعروًمتيتووتتتتتجا ًمتتوساتتتتتميتو ج تتوجا يتتوأعرواتابنستتتتت.سعتياهةتتؤويمتتكتتوبتعابع

(وتيتوباتااتتتتا تدوثتا تتتتنفتا ستتتتا سعتنتتتتأكت .عقتW1تتبهومتتووتتتتأكتتؤويمتتكتستتتت نمتتو ج تتوجا يتتونتكاتتو عت متو ينرتتنًيا تتتو.عفًمتل
توبعثًعفتتأليستتتتتتتتتتت يتاتهتذوكتابهرجت ذهتتووتتتتتتتتتتت نمتئات ذهتتوأطعاإتتوثتابطمت  ًيمتتؤويمتتكتستتتتتتتتتتت نمتتو ج تتوجا يتتونتكاتتو عت متو يبعاعتت

.ثتو ناهةتتووتي ثوتاتندتا تنرةتاهر جًمتيتاتهتذوكوتيا هيهتوت ةفتتوببعاتعتتتونستتوأذمنرتآ يعوت(تتوأب ستبمتنتأكت يمتتون.عقتتW2تألاًعاًمتل
(تت ةتأ  ىيتي تبطهتأ)تتو ائمتتوأ ستتتبمتوسذهتتووتتت نمت اتتW1ياوتتتأكترعفت وتتت ًعووتستتت نمتتو ج تتوجا يتتونتكاتتو عت متو ينرتتنًيا تتتو.عفًمتل

اوتتتت نمتتو ج تتوجا يتتو.اناتتو عت متتتبائمتتوبعثًعفتتأليستتتت يتثتتأ ببأتتابعاتعتتتوناهةتتووتتتتي ثتئاترأنىتتوأطعاإتتوأجبعرةتيااتتتتك تاهر جا
(وتياوتأكتتتبهفت وت ًعويتي  هيتأ)تتو ائمتتوأ ستبمتوسذهتتووت نمتتبأق متب ائمتتوبعثًعفتتأليست يتياذوكتيبضتاتأ)تأاأعواتبائمتM1و أوتب عثعتتل

تونستتتتتتتت.ثتئاترأنىتتوأطعاإتاتندةتا هأتابعاتعتتتوناهةتتتا ستتتتتتتتاجتابعاتعتتتوناهةتتووتتتتتتتتي ثت اتا   مترأًطمتاأق تتبن.عقتتوبعثًعفتتأليستتتتتتتت ي
(يتي اترأنتعوتست نمتستأًكمتيا دتدتستأكعوتاراجعهتتوجننبتتوغ ااوتأيتتW1اهر جًمتووت نمتتو ج تتوجا يتتونتكاتتو عت متو أنج اعتتتو.عفًمتل

ثًعفتتأليستتتتتتت يتياجببتتابعاتعتتتاراجعهتاط تاهيهةيتي تبطهتأ)تتو ائمتتوأ ستتتتتتتبمتوسذهتتووتتتتتتت نمت اتبائمتتو  تتوب  يتتوأيبنحتتوأبأق تبن.عقتتوبع
(تلتوأتبأهةتموتت.اتت اتا(تتوأب ستتبمتنتتأكتتW5توناهةتتونستت.ثتاوتت نمتتو ج تتوجا يتتونتكاتتو عت متو أنج اعتتتو.عفًمتيتويعووتتًوتتيا تتتل

أكتتوأط.تاكتا تتروتتاأا تستتتتتتت نعتتتوناهةتتوت ًعتببأعث تيستتتتتتتسنومتتضتتتتتتتع عاسعتنتتتتتتتبائمتاعئمتتو  تتوتأاجتتوأبأق متبن.عقتتوبعثًعفتتألر ثي
(وتئر)تتضتتع عةتاتلت ذهتتووتت نعتتابتق تيابةشتتثتل  تي تتنوسعتدوثتتط.إتستتهتديمع)يتيتإتذوكوتئر)تتوهرتستتمتتJd-1; Kz-31تووتت. ااكتتل

ديمع)تاوتت.اتا هأتابعاتعتتتوناهةتتوت ًعتئاتتط.إتستتهت تو عوًمتستتج تترهةتياهتتتستت نًمتلعب متو أضتتع عةتيتوبنت تت تتعباكترأنىتتوأطعاإيتتت
(يتأتعتئاتتتوأط.تاكتW4ستتتتتتتتتي اتاعدتو.بطمت  ًيمتتؤويمتتكتستتتتتتتتت نمتتو ج تتوجا يتتونتكاتتو عت متو ينرتتنًيا تتتوطعاًمتيتويبعاعتتتألاًعاًمتل

(تئاتتW4(تياأبهتشتتتأعالوتوبغ.اتستتت نمتلW3ا تتتووتتت. ااكتئر)ت ذهتتوناهةتا هأتاوتتت نمتتو ج تتوجا يتتونتكاتتو عت متو يبعاعتتتألاًعاًمتل
تط.إتستتهتديمع)يتياذوكتيتبطهتأ)تبائمتتألر ثتا ططتتا تت توتئاتتن.طمتستتهتديمع)وتئاتااكتمع)تبهُاسعتئاتتوأط.تاكتا تتتووتت. ااكتب ائمت

(تدوثتستتتتتتتت نمتت;Jd-1تتKz-31 .عقتتوبعثًعفتتأليستتتتتتتت وتيتوباتأتبهتارثا  عتالاطعوتدوثتتط.إتستتتتتتتتهتديمع)يتابهرجتتووتتتتتتتت نمتتأل ا ةتئاتتوأط.تاكتل
(تياهر جًعوتدوثتستتتتتتتتتتتتتت نمتتو ج تتوجا يتتو عت متو أنج اعتتتو.عفًمتتW-P1توأ  تتتتتتتتتتتتتتنجتتو عت متو أنج اعتتتو.عفًمتل-توجا يتتونتكاتتتو ج 

(وتتاتا ةتبذوكتدوثتا طجتبائمت .عقتتوبعثًعفتتألر ثتياائمت .عقتتوبعثًعفتتأليست تئات عااكتتوأن.طباكوتر ثتتوبنتوايتتW2يتويبعاعتتتألاًعاًمتل
ًتمتتيالتاناتهتئ ًتعدةتستتتتتتتتتتتتتت نتمتتو ج تتوجا يتتونتكاتتو تعت تمتو أنج اتعتتتو.تعف اتتط.إتستتتتتتتتتتتتتتهتديمتع)تتتعتايتعئئت تعااكتتووتتتتتتتتتتتتتت نباكيتدالتأ)تستتتتتتتتتتتتتت

(تئاترأنىتتوأطعاإتياوتأكسعتتوأبهرجتاراجعهتتوجننبتتوغ ااتياهتتتو ائمتتوأ ستبمتتوأبأق متبن.عقتتوبعثًعفتتألر ثتئاسعيتW5يتويعووتًوتيا تتتل
(تتوأبوتتتتتتتتتتأكمتاهر جًعوتاراجعهتتوجننبتتوغ اايتتW3أطعاإوتستتتتتتتتتت نمتتو ج تتوجا يتتونتكاتتو عت متو يبعاعتتتألاًعاًمتليا اتذوكوتيئاترأنىتتو

(تدوثتس نمتس نمتتJd-1(تيلKz-31ي تبطهتأ)تتو ائمتتوأ سبمتوسذهتتوو نمتمع تتبائمت .عقتتوبعثًعفتتأليس يتيابهرجت ذهتتوو نمتئاتتط.تاتل
(تتوأب ستتتبمتنتتتأكت .عقتتوبعثًعفتتأليستتت يتيروتترهىتياندتتعتايعئئت ذهتتW2 اعتتتو.عفًمتيتويبعاعتتتألاًعاًمتلتو ج تتوجا يتتو عت متو أنج

(تتووتعاهةتياوتأكتتتبهفتئاترأنىتتوأطعاإتااتا تدوثتتW-P2توأ  تنجتل-تووت نمتئاتتط.إتستهتديمع)وتدالتأ)تست نمتتو ج تتوجا يتتونتكا
اجببتتابعاتعتتتوبين كتئاتتن.طمتجعرااتئاتتط.إتستتتتتتتتتهتديمع)تيالاطعوتئاتتوأط.تاكتتأل   كيتتوبضتتتتتتتتت  وتياعوبعواتا طجتبائمت .عقتتو  تتو

(تارراإتستتت نعتتاجب  تركتتووتتت نباكتتوأجببأباكتوببعاتعتتتن.طمتتط.إتستتتهتديمع)يتي اتتتا ت ذتتتوببعيكتتووتتت ناتJd-1(تيلKz-31تط.تاتل
توأن.طباكتدوثتابعيكتتألاهتوتتو ائًمتتوباترتئطتتتوتأ ًعتتتوب ستتتتتتتتتتتتتا ًميتدذتيةاظتأ)تا ستتتتتتتتتتتتتاجتو ببعاتعتتتوأجببأمتوأطعاإتتوبين كتئات عااكت

(تيطعب اتا ستتتاجتستتت نمتتو ج تتوجا يتتونتكاتتJd-1(تيلKz-31(تئاتتط.تاتلW1ستتت نمتتو ج تتوجا يتتونتكاتتو عت متو ينرتتنًيا تتتو.عفًمتل
(تئاتتط.إتستتتتتتتهتديمع)يتي ذتتياتتتتتتتا تدوثتا طجتبائمت .عقتتوبعثًعفتتأليستتتتتتت تئاتتأليوثتتW4متلتو عت متو ينرتتنًيا تتتوطعاًمتيتويبعاعتتتألاًعاً

ياائمت .عقتتألر ثتئاتتوقع ًموتأيتأ)تتو ائمتمع تتابضتتتتتتتتت  تاراجعهتتواتتتتتتتتتأعفيتياجوتتتتتتتتتهتانتواتتووتتتتتتتتت نعتتتووتتتتتتتتتأًكموتتو ج تتوجا يتتو عت متت
ًتمتل ًتعا ًتمتيتويبتعاتعتتتألا ًتمتل-تونتكا(تيتو ج تتوجا يتتW2و أنج اتعتتتو.تعف (تيتو ج تتوجا يتW-P1توأ  تتتتتتتتتتتتتتنجتتو تعت تمتو أنج اتعتتتو.تعف

(تا طجتتأل .طمتتو ائًمتتوتأًطمت وتتتت ًعووتتوبعثًعفتJd-1(تيلKz-31(تت ةتأ  ىتئاتتط.تاتلW2تو عت متو أنج اعتتتو.عفًمتيتويبعاعتتتألاًعاًمتل
تط.إتستهتديمع)تئر)تتووت نمتتوأجببأمتو بين كوتأيتست نمتتو ج تتوجا يتتتتأليست وتيتوبعثًعفتتألر ثتيتوبعثًعفتتأليست توتر ثتتوبنتوايتأتعتئا
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(تتون ًيمتتووتتأكتاجوتتهتبائمت .عقتتو  تتوجعرااتتوضتت  مت وتت ًعويتي ذتتتW-P3توأ  تتنجتتو عتمتو أنج اعتتتو.عفًمتيتوي نمن عيتتل-تونتكا
تيؤمهتر ثتانت  تتوبض  تتو ائاتاراجعهتتواأعفوتااثتتط.إتسهتديمع)ي

ت:(Sedimentological Model)ل الرسوبي المودي
تو ًع عتتالتينا تاجوتتتاهتتتوأندي تج. تتدذتأ)توأناتتتندتألو جتتوهرتستتتعتتتو ستتتناًمتيتو.بعاًميتتتوسه تاتهترأ ًمتبنعستتوأندي تتو ستتتنااتت 

معئمتتوأت.ًعتتتو ط ًمتتتيارربأعدتوتب تي  ي تتوبعاثتو ب  يتركتتوأ  هتتكتتوأظع  تيتوج تتتعاصتتوأ جناميئ وتتتجيتوأت.ًعتتتوأوتتتبنب.متت
ب تتنمتو تأ ًعتتستتتتب ضتتتتعرت  تتتتعاصتتوجغ تفًمتتوطهيأمتيتو  معتتتوبيبن ًمتتوأيتووتتتت نًمتيتو ب يو تفًمتتوأوتتتتبنب.متتكتا ستتتتبعتت ذتتتوبين كتيأ

تإتانتواتظسنرتتونبعا تا  نرتتذتتتتةتاتيتهًميتدالتأ)ت ذهتتو نرةتس رع)تتعتان  تتتوهرتسمتتو عوًمتدوثتينإت نرةتأيوًمتتتوب سا ًمتئطهتت
تيهرتسمتوتن.طمئاتتتتمنتابع)ر ثت ائمتتندي تيجوتتآوًمتا ساجتابعاتعتتاين كتتوببجوهت

ي اب تاطهىتتوب  تيا تاتاتاررايععتتوتتتتبنىتستتتت.اتتوب  تيت جيعنتتتتاوتر ثتتوبنتوايتي نتكمتاتعلجت عااكتتوتأ اباكتا تتتتنرةتتبعشتتتت ةتت
 نتر ثتا ًتمتتووت نمتتوأب ستبمتي نرابسعيتياؤديت عااكتتوتأ اباكتتوثتا  كتتنتنتإتتووت نعتتاهر جًعوت  نتتألتعىتئاتاعومتتوبطهىتتوب  يتي 

اتتتتتتتتتعوتتتتتتتتتمتت ئتتتتتتتتتات تألرتتتتتتتت تتتتتتتتثتتتوتتتتتتتتتجتتتتتتتتت تتتتتتتتت ت تتتتتتتتتتنتتتتتتتتتتتتتتتتتتتأتتتتتتتتتمت تتتتتتتتت تتتتتتتتتنت اتتتتتتتتتبتتتتتتتتتعاتتتتتتتتتتتتتتتتتتتعتت اتتتتتتتتت ستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتاتتتتتتتتتجت دوتتتتتتتتتثت يتتتتتتتتتؤديت تتتتتتتتتتأتتتتتتتتتعت تتوتتتتتتتتتبتتتتتتتتت تاتتتتتتتتتإوت
ت(وتر ثتتوبنتوايتCoarsening Upward(تيأ  ىتتبجانمت  نتتألر ثتلFining Upwardل

تتأ)تاجهدتتو  معتتلتعاتهتتوس سانًم(تتإت سعيمتتوبنري اتأدىتدوثتأرايععتتن.طمتاعا تلأجنلمتت ةتأ  ىوتااثتااك وتياأنتزتةتاعئعااتتتتتتت
و ب(تتعباكتتنعاجترع متيتاتتتتتنرةتي  ً تتتتتًميتياذوكتبهأتتتوتأ ًعتتتوب ستتتتتا ًمت-توجنناًمتتوغ اًموتاننتتتتتعوتانال ًعوترأًطعوتتأبهتوتاراجعهتلشتتتتت قت

 توأ سبمتوو نمتمنتابع)تئاتتألا تستتواأعوًمتتوا اًمتتكتتوت تقتيس نعتتاين كتتانرهتئاتتا تااتتوغ اًمتيتواأعوًمتتوغ اًم

 بعا تتوب  ا تتووتتتتت ناتيتوأضتتتتتع عةتتو.بعاًمتوببعاتعتتاين كتمنتابع)تئاتتن.طمتتوهرتستتتتتمتتوثت اتتتتترةتانضترأاجتاجوتتتتتهتبن.عقتااتتتتتا ت        
ااتا تتوب  ا تتووت نات بعا تتتي ذتتتعات تكتئب تتتاتأجتتبط.تميتتتوتروتتتعتت تتااتوبعثًعفتتأليست وتدالتأ اتست رع)تتعتبهأتيبضت  تاهر جًعوت

قتع ن تميتيفًأتعتيترااتتوب   تمتتوبطتهتتعتت ناتعتتتكتتوتترأاجتأرب استعب تاإتا  يتترتعىتواين كتمنتابتع)تتتعت اتدالت بتعجتتتتدوثتأ)تأاأتعواتا ستتتتتتتتتتتتتتبتعت
تتب زتتألدومتتوأؤش ةتر ثتتق ت ذتتتوب تاإتتوب  يو

ت  نتتوببعاتعتتتوت ًعتو بين كيو و نعتتتوتعىتيتونوًجاتتوبجاكتتو  ا ات ي1
تكتتتتتتر جاتو ن)تتو اتتتنتهتوبغاا تتوب"كجناجعهتتألر ثوتيتوبه اتتوأطعب تفً وتتتبمتأ تتتهت تتوينرتتنًيا تتتوطعاًمتارتو  عدةتتوأبهرامتيتونتنتتت متئاتت ي2

 تو تعديتتوهتككتدوثتتو تعديتتويعااتاعاجعهتتألر ثي

 توأيعائتدوثتابطمتتهت يميتوظسنرتتوبهر جاتو يبعاعتتتو ج  متتوأ تئطمتو  ابعتتتته)تتوي نمن عيتتئاتلأمتابعاتعتتتوبين كتيا نوسعت ي3

 توببعاتعتتتوت ًعتو بين كيأزديعدتاًتتتويضعومتوا تتوذتابمتاراجعهت ي4

ئر)تاعألتكع)تبنعستتندي ترستتتتنااتيجوتتتتهتآوًمتا ستتتتاجتتتوبين كتيتؤشتتتت تاسعتتو ائًمتأستتتتب سعتعوتتكتستتتتانعر نتتوبغا تتتتووتتتت نًمتوببعاتعتتت
ت.ابعاتعتتتوبين كتأاأعوا

ت
ت
ت
ت
ت
ت
ت
ت

ت
ت
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ت++++
NJNX 

CVCM            

 

 (:Conclusionsاالستنتاجات )
تأظس تتتوهرتسمتتو سناًمتتو عوًمتوببعاتعتتاين كتمنتابع)تتوتهيهتتكتتونبعا تيتألسبنبعاعتوتيفًأعتيرااتأب ز عو

أظس تتتوهرتسمتتو عوًمتأتكع ًمتاطوًتتابعاتعتتاين كتمنتابع)تئاتتوأطعاإتتوأجبعرةتر ثتثةوتياهتتت ج  موتأسنةتببطوًأعتتتوبين كتئاتتيت1
تتن.طمتتوأط.إتتوأقعفيت

توط ا تتكتتو.بطعتتيتابرو ترسناًمتتوبين كتتكتاتعلجتابطعتتتو ج تتوجا يتتوجاهةتتوب. جتيتو ج تتوجا يتتوأعرواتتوأب لجتتوس ت و ًعوتيت2
تتوأعروًمتيتوجا  متتو  بمت و ًعويت–توجا  مت

توهاًطمتدتكع ًمتاطوًتتاتعابعتتاين كتمنتابع)تر ثتثةوتس نعتتراًومتي اتاوجتشانرسعتيو تراسعوتس نمتيتت3 توب عوا تتوو نًمت أظس تت
تو.انايتيانطوتت ذهتتوو نعتتتو اًومتتوقةوتبهير عتتتوأ  نجوتيس نمتتو ج تتوجا يت-تتو ج تتوجا يتتونتكاوتيس نمتتو ج تتوجا يتتونتكا

تير ثتاوإتس نعتتثع ن م
توأاج متتإتتندي اتل  ي4 توو نعتتFlugel, 1982, 2004(تيلWilson, 1975وهىتت.عاطمتس نعتتاين كتمنتابع)ت توقًعسًمتياهتأ)ت (ت

(تتوأب سبمتنأكتتأل .طمتتوو نًموتلتو نضتت3,تت4,ت8,ت9أمتبتل(تتوأ لSMFتوأاج متبببعاتعتتتوبين كتاب.عبجتتإتتوو نعتتتوقًعسًمتتوهاًطمتل
(تيتوأكعئئمتأل .طموتتوبعثًعفتتأليس تيتوبعثًعفتتألر ثتيتو  تتFZ-3(تيلاعئمتتو  تتوتأاجتتFZ-2(تيلتو  تتوب  يتتوأيبنحتتFZ-1توب  يتتوتأاج

 (يتKoutsoukos, 1985توجعرااوتر ثتتوبنتواتيذوكتابتعوتوتتل

أاأعواتابعاتعتتاين كتمنتابع)وتارسبقنعستتا تاسعتتوت ًعتتوأب سبمتنأكتتو  تتوجعرااتلاعئمتتو  تتوتأاج(وتلهتا س تتأاضاتا ًعوتأ)تتيتت5
 نأكت .علاوتتوبعثًعفتتأليس تلانضتتوب  تتوتأاج(تيتوبعثًعفتتألر ثتلر تتوب  تتوأيبنح(ي

 املصادر العربية : 
 جعر متيرسناًمتاين كتتوج اجتئاتتالتبهتدتتتتواأعوًمتو ط تش لاتاغهتد,ترسعومتتعاوبا توا تت(وتت1989تو ًعاا,تئنزيتت دت)ترأ تلت•ت

ت ي متيتت125تنانرةوتاعتتمت ةحتتوهيكوتم ًمتتوت نىوتت
تتتوو ًأع ًمتشأعفت–(وتتوجانوناًمتيتوو نعتتتوهاًطمتوبين ناتمنتابع)تيِش ت  تئاتتن.طمتس انعرت1991توج نريوتل .ع)تت أهتاواكتلت•ت

ت ي ميتتت101ش قتتوت تقوترسعومتتعاوبا توا تتنانرة,تاعتتمت ةحتتوهيكوتم ًمتتوت نىتوتت
تويأبع ًع)تتوأبك تئاتآاعرتتجبعرةتتكتشأعفتش قتتوت تقوت-(وتابعاًمتتوببعاإتوبين نعتتئب ةتتوبنري ًع)تتأليس 2004اهتدوت بعحت نريتلت•ت

ت ي ميتت173ت نىوتتأا يامتدمبنرتهتوا تتنانرةوتاعتتمتتوأن  وتم ًمتتو
تويأبع ًع)تتوأبك تتوب سا ًمتتوقع ن متنأكتآاعرتتجبعرةتئاتتوت تقوتأا يامتدمبنرتهتت-(وتابعاًمتديرةتتوبنري ًع)1995اأنديوتر هتر اتلت•ت

ت ي ميتتت215وا تتنانرةوتاعتتمتتوأن  وتم ًمتتوت نىوت
راكتدزةتلشأعفتش قتتوت تق(وترسعومتتعاوبا ت-ني(تئاتتن.طمتديمع)(وتابعاًمتاين كتمنتابع)تلتوي  بعساتتوت 2005توجيع وتأرتزترأ تلت•ت

ت ي ميتتت79وا تتنانرةوتاعتتمتتوأن  وتم ًمتتوت نىوت
وتشأعفتت46-(وتتو.بعاًمتتو ًعاًمتوبيعي كتديمع)؛تمنونا يتيمنتابع)تئاتتوأط.إتا تتتوو. اتو ئ تاأ نر1997توضعًفوتستهتأاأهتلت•ت

  ي ميتتت80نرةوتاعتتمتتوأن  وتم ًمتتوت نىوتتوت تقوترسعومتتعاوبا توا تتنا
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