دراسة رسوبية ومعدنية للقشرة الكلسية والصفائح الرملية في منطقة الشرقاط ،شمال العراق
عبد السالم مهدي صالح 1و محمد وكاع عجيل 2و حازم عطية عبدالكريم
1

3

مركز بحوث االستشعار عن بعد ،كلية العلوم ،جامعة تكريت ،تكريت ،جمهورية العراق

 2قسم علوم األرض التطبيقية ،كلية العلوم ،جامعة تكريت ،تكريت ،جمهورية العراق
 3مديرية تربية الكرخ الثانية ،و ازرة التربية ،بغداد ،جمهورية العراق

الملخص:

لقدد تمدت د ارسددة القشدرة الكلسدية ( )Calcreteوالصددئا
مذه الصئا

الرمليدة فد منطقددة الشدرقاط ،جندوو الموصد  ،لمعرفدة مكوناتهدا المعدنيددة وصد ورما المصددرية تتكدون

من رما ريحية ناعمة مشة ومئتتة وغير متماسكة ذات لون بن فات وجيدة الئرز تتكون مدن معدادن الكدوارتز بشدك

قليلة مدن معدادن الئلدسدبار والمعدادن الثقيلدة والطينيدة تتواجدد فد مدذه الصدئا

سداض با ادافة الد نسدبة

كثبدان صدغيرة قليلدة االرتئدا علد شدك بقدح تحصدر بينهدا منداطق شدبس مسدتوية

جددرداي يعلددو سددطحها قش درة كلسددية ( )Calcreteمكونددة مددن حبيبددات كاربوناتيددة بحجددم الحص د تتكددون بشددك ر دديض مددن معدددن الكالسددايت وقددد تكونددت مددذه
والكثبان الصغيرة نتيجة لتاثير الرياح المستمر عل الص ور الرملية المتمثلة بتكوين انجانة والذي ينكشف ف منطقة الدراسة

الصئا

المقدمة:

القش د درة الكلسد ددية ( )Calicheم د د رواسد ددو غنيد ددة بد ددالجير تتكد ددون ف د د تد ددرو

لرمددا الكثبددان الرمليددة مميددة كبي درة ،حيددث انددس وبسددبو النئاذيددة العاليددة نسددبيا

حيد ددث ان

لهددذه الرمددا ونعومتهددا المتماثلددة فددان كثيد ار مددن الكثبددان الرمليددة تعتبددر م ددازن

المن دداطق ذات المن دداخ شد ددبس الج دداف ومع ددد سد دداقط مط ددري قليد د

ال اصددية الشددعرية تسددحو الميدداه المحملددة بددالجير الد السددط ونتيجددة لتب ددر

طبيعيد ددة للم د دواد ال د ددام ذات القيمد ددة الصد ددناعية العاليد ددة كمد ددا تسد ددت دم رمد ددا

مددذه الميدداه تتكددون مددذه القش درة الكلسددية( )1وان تكددوين القش درة الكلسددية يت ارفددق

الكثبدان حاليددا فد صددناعة القوالدو والصدواق والمرشدحات واالليدداف الزجاجيددة

مد ددح نطد دداق التربد ددة القريد ددو مد ددن السد ددط والد ددذي يتميد ددز بنمد ددو كثيد ددف لجد ددذور

()3

النباتات()2

تقح منطقة الد ارسدة فد الشدرقاط التد تبعدد بحددود  111كدم جندوو الموصد

ام ددا الكثب ددان الرمليد دة ( )Sand dunesمد د رواس ددو رملي ددة غي ددر متماس ددكة

(شددك  )1وتتميددز مددذه المنطقددة بمندداخ شددبس جدداف بمعددد سددقوط ل مطددار

تتك ددون فد د المن دداطق التد د تمت دداز بمن دداخ ج دداف او ص ددحراوي وغط دداي نب ددات

يتد دراوح ي ددن ( 311-201ملم/س ددنة) وتتمي ددز المنطق ددة بطوبوغرافي ددة متموج ددة

قليد د

والكثي ددو م ددو ي ارس ددو ريحد د مرتئ ددح متك ددون م ددن حبيب ددات معدنيد ددة

قلي

وتتداثر المنطقدة بالتعريدة الريحيدة جيولوجيدا ،تقدح المنطقدة ادمن حدزام

ص ددغيرة ج دددا وتتك ددون م ددذه الكثب ددان م ددن رم ددا متكون ددة بش ددك اس دداض م ددن

الطي ددات الواط ددة وتغطد د الرواس ددو الحديث ددة معة ددم منطق ددة الد ارس ددة ،بينم ددا

الكوارتز

ينكشدف تكددوين انجانددة فد بعددض منطقددة الد ارسددة ويتكددون مددن صد ور رمليددة
وطينية حمراي

موقع الدراسة

شكل( :)1ارطة العراق مواحا عليها موقح الدراسة
مواد وطرق العمل:
تددم ا تيددار ( )11نمدداذم رمليددة مددن الصددئا

الرمليددة والكثبددان المنتش درة ف د

نسددبة المكونددات المعدنيددة لد د  3نمدداذم مددن الرواسددو المت لئددة الموجددودة ف د

المنطق ددة وت ددم اجد دراي عملي ددة ن د د ( )Sievingللحص ددو علد د توزي ددح الحج ددم

مناطق بين الكثبان الرمليدة باالعتمداد علد ارتئدا قمدم حيدود االشدعة السدينية

الحبيبد لهدذه النمداذم( شدك  )2كمدا تدم ا دذ وزن  11غدم مدن حجدم الرمد

( )X-ray diffractionوباسددت دام طريقددة  SIROQUANTوقددد اجددري

ومعاملددة النمدداذم بحددامض الهيدددروكلوري الم ئددف ال ازلددة المدواد الكاربوناتيددة
بهدف فص المعدادن الثقيلدة منهدا باسدتعما سدا

البروموفدورم الثقد ( الدوزن

الن ددوع  )2.2وم ددن ث ددم تش يص ددها باس ددتعما المجه ددر المس ددتقطو كم ددا ت ددم
عم  0شد ار

صد رية رقيقدة لد ارسدة بتروغرافيدة مدذه الرمدا

مددذا الئحد

ف د م تبدرات قسددم الجيولوجيددا والبي ددة فد جامعددة وولنغوند ف د

اسددتراليا كمددا تددم اسددت دام برنددام  Arc View GISلتحديددد مسدداحة مددذه
الصئا

الرملية
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شكل( :)2المدرم التكراري لتوزيح الحجم الحبيب ل مسة نماذم من رما الدراسة الحالية
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الوصف الحقلي للصفائح والكثبان الرملية:
تتموا د ددح م د ددذه الص د ددئا

بن د د فد ددات بسد ددبو وجد ددود اكاسد دديد الحديد ددد او المعد ددادن الطينيد ددة الت د د تغلد ددف

والكثب د ددان الرملي د ددة ف د ددوق ترس د ددبات تك د ددوين انجان د ددة

( )Upper Mioceneالذي يتكون من ص ور رمليدة وطينيدة حمدراي اللدون
وم د عبددارة عددن صددئا

مسددتوية قليلددة السددم وتةهددر

الحبيبددات المكونددة لهددذه الرمددا
2

لهددا كثبددان طوليددة

وتقدددر مسدداحة مددذه الص دئا

الرمليددة بحدددود

 15211512م (شك )3

الشددك صددغيرة الحجددم يتدراوح طولهددا بددين  50-30متددر وارتئاعهددا يددن -1.0

تتجس مذه الكثبان الصغيرة باتجاه شما غرو-جنوو شرق ،ويدد مدذا علد

 1.0متر وم كثبان بقعية غير متصلة مح بعاها البعض تئصدلها اراض

ان الرياح الت كونتها تتجة بهذا االتجاه ومذه الرياح م السدا دة فد فصد

بدين الكثبدان( )Interduneمكوندة مدن صدئا

الصديف فد مدذه المنطقدة التد تمتدداز بح اررتهدا العاليدة وجئافهدا ،ومدذا المندداخ

رمليدة ريحيدة رقيقدة( Eolian

يساعد عل تكوين الصئا

 )sheet sandمسدتوية جدردي مغطداة بقشدرة كلسدية بهي دة حبيبدات كاربوناتيدة

تعتبر مذه الصئا

بحجد ددم الحص د د المتوسد ددط -الند دداعم تشد ددك الرواسد ددو المتبقيد ددة ( )Lagالت د د

والكثبان الرملية

نشطة نسبيا ،وان ع مات النيم الت تةهر علد اسدط

تكونت بعد تذرية الحبيبات الناعمة منهدا بئعد تداثير الريداح المسدتمر وتتميدز

مذه الصئا

بانها رما مشة ناعمة-متوسطة الحجم غير متماسكة جيدة الئدرز ذات لدون

مد د د د د د ددذه الرمد د د د د د ددا ف د د د د د د د حالد د د د د د ددة حركد د د د د د ددة مسد د د د د د ددتمرة ونشد د د د د د ددطة نسد د د د د د ددبيا
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شكل( :)3يوا موقح الصئا

معدنية الصفائح الرملية:
لقددد تددم عم د ( )0ش د ار

مددن الرمددا المئتتددة لمكونددة لهددذه الكثبددان لد ارسددتها

الرملية ومساحتها

امددا المعددادن الثقيلددة فانهددا تشددك نسددبة تت دراوح بددين  0.1-6%وتتكددون بشددك

تح د ددت المجه د ددر المس د ددتقطو وق د ددد اةه د ددرت الد ارس د ددة البتروغرافي د ددة ان م د ددذه

اساض من المعادن المعتمة ونسبة اقد مدن المعدادن الشدقافة التد تتكدون مدن

الرواس ددو تتك ددون بش ددك اس دداض م ددن الكد دوارتز ال ددذي يش ددك نس ددبة اكث ددر م ددن

الهورنبلن د ددد والزركد د ددون والبايروكسد د ددين والمس د ددكوفايت والبايوتايد د ددت واالبيد د دددوت

 %50فاد د د د د ع د د د ددن نس د د د ددبة قليل د د د ددة م د د د ددن الئلدس د د د ددبار القلوي(االورث د د د ددوكليز

والكيانايدت والتورمالين(لوحدة )A, B, C, D, E, Fِِِ ()1وتتئداوت نسدو

والم ددايكروك ين) فيم ددا تش ددك الحبيب ددات الكاربوناتي ددة نس ددبة تتد دراوح ب ددين 11-

مددذه المع دادن فيمددا بينهددا مددن نمددوذم ال د ا ددر ان مددذه المعددادن الثقيلددة م د
الرمليدة

 13%باالاددافة معددادن ا رل(مثد المعددادن الثقيلددة) تشددك نسددبة قليلددة مددن

معادن موروثة من الص ور الرمليدة التد تكوندت منهدا مدذه الصدئا

المكونات المعدنية لهذه الرواسو

والت د د د د د عل د د د د د االرج د د د د د م د د د د د مد د د د ددن تكد د د د ددوين انجاند د د د ددة الد د د د ددذي يسد د د د ددئلها

لوحة( :)1المعادن الثقيلة ف الصئا

B

A

D

C

F

E

الرملية

( :)Aمعدن الزركون عديم اللون واوجس كاملة
( :)Bمعدن الهورنبلند ذو اللون اال ار و االنئصام الواا
( :)Cمعدن البايروكسين(دايوبسايد) ذو لون اا ر والذي يةهر فيس تركيو اسنان المشط
( :)Dمعدن التورمالين ذو البلورات كاملة االوجس ولون ا ار
( :)Eمعدن االبيدوت ذو اللون اال ار
( :)Fحبيبة من المعادن المعتمة
مددا القشد درة الكلس ددية فإنهددا تةه ددر علد د ش ددك حبيبددات عقدي ددة كروي ددة الش ددك
صغيرة يتراوح حجمها بين( )0.5-1.5 cmتةهر عل السدط

نتيجدة لتدرثير

مكونة من كدوارتز بشدك

سداض والئلدسدبار با ادافة إلد معدادن الهورنبلندد

والمع د د ددادن الثقيل د د ددة وم د د ددذه المع د د دددن تةه د د ددر علد د د د ش د د ددك حبيب د د ددات متن د د دداثرة

الرياح الذي دل ال تذرية المواد الناعمة وبقاي مذه الحبيبات

وطافيددة( )Floatingوسددط المك اريددت (لوحددة  )2وتددزداد نسددبة مددذه الحبيبددات

تحددت المجهددر ،تبدددو مددذه الحبيبددات مكونددة مددن المك اريددت بشددك اسدداض مددح

الئتاتية نحو األسئ باتجاه تكوين انجانة المكون من ص ور رملية حمراي

وجدود قليد جدددا للسدبارايت وتحتددوي علد حبيبددات فتاتيدة قليلددة بحجددم الغدرين
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لوحة( :)2حبيبات القشرة الكلسية تحت المجهر
( :) Aالمكرايت والذي يعتبر المكون االساض لهذه الحبيبات الكاربوناتية X25
( :) Bحبيبات الكوارتز والت تبدو طافية وسط المكرايت X25
( :)Cحبيبة اورثوكليز محاطة بالمكرايت X25

( :) Dحبيبة لمعدن الهورنبلند الذي يةهر فيس مجموعت انئصام ومحاطا بالمكرايت X25
( :)Eحبيبات اكاسيد حديد والكوارتز X25

( :) Fالتحو المواع للمكرايت ال السباري كالسايت قرو الئراغات X25

لقددد تددم تحليد ث ثددة نمدداذم مددن مددذه الحبيبددات الكاربوناتيددة باسددتعما االشددعة

يتا مدن مدذه االشدكا والنسدبة الم ويدة للمعدادن المكوندة لهدذه الحبيبدات ان

الس ددينية الحا دددة لمعرف ددة التركي ددو المع دددن له ددذه الرواسو(االش ددكا )6،0،5

م ددذه الحبيب ددات تحت ددوي علد د نس ددبة عالي ددة ج دددا م ددن الكالس ددايت تتد دراوح ب ددين

وقد تم است دام طريقة  SIROQUANTلتحقيق مذه الغرض

 21.1-58.3%وبد ددذل فهد ددو يشد ددك المكد ددون الد ددر يض لهد ددذه الحبيبد ددات امد ددا

ان طريقد ددة  SIROQUANTم د د برند ددام حاسد ددوب يعتمد ددد عل د د حسد دداو

الكد دوارتز ،ال ددذي يعتب ددر المك ددون ال ددر يض للرواس ددو الرملي ددة بش ددك ع ددام ،ف ددان

مقطددح حيددود االشددعة السددينية النةددري ومددن ثددم مطابقتددس مددح النمددوذم المقدداض

نسبتس تبدو من ئاة ف مذه الحبيبات ،اذ تتدراوح نسدبتس بدين 9.2-24.6%

بمربع د ددات ص د ددغيرة مكون د ددة م د ددن ارا د ددية( )matrixبش د ددك كلد د د لمع د ددام ت

كمددا ان نسددبة الئلدسددبار بشددك عددام تعتبددر مرتئعددة نسددبيا بالمقارنددة مددح نسددبة

 Rietveldالتالي ددة :مق دداييض الط ددور ،ع دددم تن دداةر ال ددط ،االتج دداه المئاد د

الكدوارتز ،اذ تت دراوح بددين  17.5-40.3%فيمددا تشددك المعددادن الطينيددة نسددبة

للطدور ،عدرض دط الطدور ،صدئر الجهداز ،معامد شدك ال دط ،ابعداد ليددة

تتدراوح بددين  14.4-11.1%ويشددك معدددن الباليكورسددكايت نسددبة مرتئعددة ف د

وحدددة الطددور كمددا ان البرنددام يعم د عل د تصددحي تدداثير الحجددم الحبيب د

م د د د د د د د د د د د د د د د د د د د ددذه المع د د د د د د د د د د د د د د د د د د د ددادن تتد د د د د د د د د د د د د د د د د د د د دراوح ب د د د د د د د د د د د د د د د د د د د ددين 1.5-4.1%

وتبدداين االمت دزاز وااددافة مقدداييض دا ليددة بص درية يمكننددا مددن حسدداو محتددول
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شكل( :)4مخطط حيود األشعة السينية والنسب المئوية للمكونات المعدنية حسب التحليل الكمي لها باستخدام طريقة  SIROQUANTلنموذج 1
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المناقشة:

إن الكثب د ددان الرملي د ددة تتك د ددون نتيج د ددة لت د ددرثير الري د دداح علد د د الصد د د ور الرملي د ددة

التركيدو المعددن لرمدا الكثبدان ،اذ انهدا تتكدون مدن معددن الكالسدايت بشددك

المكش ددوفة علد د الس ددط التد د تعمد د علد د تئتيته ددا وت ددذريتها ونقد د األحج ددام

ر يض ،مما يعن ان مدذه الحبيبدات ومدا تحتهدا تمثد افقدا كلسديا او مدا يسدم

الصغيرة منها إل مكان آ ر ،لذل فان معدنية مذه الرمدا سدتعتمد بالدرجدة

بالقش درة الكلسددية( )Calicheوالت د تكددون شددا عة ف د مددذه المندداطق( )6كمددا

األسدداض عل د التركيددو المعدددن للص د ور األصددلية الت د تكونددت منهددا مددذه

وج دددت م ددذه االف دداق الكلس ددية فد د العدي ددد م ددن الكثب ددان الرملي ددة فد د الوالي ددات

عمليدة

فتد درة زمني ددة

الكثبان وعل العمليات التحويرية الت تؤثر علد مدذه المعدادن د

المتح دددة( )0وذك ددر( )5ان م ددذه االف دداق الكلس ددية تتك ددون د د

التئتي ددت والنق د د بواس ددطة الريد دداح كمد ددا إن ت ددرثير الريد دداح يعمد د عل د د صد ددق

تتد دراوح ب ددين  8000-15000س ددنة كم ددا ان م ددذه االف دداق الكلس ددية تعتب ددر م ددن

الحبيب ددات وجعله ددا اكث ددر اس ددتدارة بس ددبو االحتك ددا المس ددتمر ثن دداي نقد د م ددذه

اف د دداق المن د دداطق الجاف د ددة وش د ددبس الجاف د ددة( )5وم د ددذا م د ددا يئس د ددر ارتئ د ددا نس د ددبة

الحبيب ددات ،ل ددذل ف ددان رم ددا كثب ددان الد ارس ددة الحالي ددة كان ددت ناعم ددة-متوس ددطة

الكالسايت ف مذه النماذم والدذي يتكدون نتيجدة لل اصدية الشدعرية التد ترفدح

الحجم وجيدة الئرز

المي د دداه المحمل د ددة بالكاربون د ددات الد د د االعلد د د ونتيج د ددة لتب د ددر المي د دداه يترس د ددو

ان التركيددو المعدددن للقشدرة الكلسددية والتد تةهددر علد سددط مددذه الصددئا

الكالسددايت علد شددك طددين جيددري( )Micriteوالددذي يعتبددر مددن ال صددا

الرملية بشك حبيبات كاربوناتية عقدية لها تركيو معدن م تلف تمامدا عدن

المميد دزة لنط دداق الئ ددادوز( )2 ،8كم ددا ان نقد د

تركي ددز  CO2و H2Oبس ددبو

زيددادة الح د اررة والتب ريسدداعد عل د ترسدديو الكالسددايت ف د نطدداق الئددادوز ف د

الصحراوي الريح فد االقداليم الجافدة وشدبس الجافدة( )15ان ذوبدان حبيبدات

المندداطق ذات المن دداخ الج دداف -ش ددبس الج دداف( )8كم ددا ذك ددر( )10ان القشد درة

الرم د والغ درين ف د األفددق الكلس د ينددت بسددبو الاددغط المتولددد نتيجددة تبلددور

الكلسية العقديدة( )Cornstoneمد قشدرة غيدر ناادجة( )Immatureوعدادة

الكالسايت وان مذه العملية تؤدي ال تحرير ايونات السدليكا وااللمنيدوم والتد

ما تترافق مح الصد ور الرمليدة رقيقدة التطبدق والطئد االحمدر ومد تندت مدن

تتح ددد م ددح المغنيس دديوم لتك ددوين مع دددن الباليكورس ددكايت( )14وم ددذا م ددا يئس ددر

تركيدز الكاربوندات مدن د

ال اصدية الشدعرية المترافقدة مدح عمليدات تكدوين

النسبة المرتئعة لهذا المعدن ف القشرة الكلسية ف الدراسة الحالية

التربددة وم دذا مددا يئسددر ت ارفددق مددذه القش درة مددح تكددوين انجانددة الددذي يقددح تحتهددا

كم ددا ان الئلدس ددبار يةه ددر بنس ددبة عالي ددة ج دددا( )17.5-40.3%وان التك دداوين

والذي يتكون من ص ور رملية متطبقة

الرمليددة فد العدراق التحتددوي اال علد نسددبة قليلددة مددن مددذا المعدددن ممددا يعند

ان كاربونددات التربددة العقديددة ونسدديجها الددذي يةهددر تحددت المجهددر علد شددك

انس قد حص اغناي بهذا المعدن من مصدر آ ر ان الد ارسدة الحاليدة تقتدرح

حبيب د ددات فتاتي د ددة طا ئ د ددة( )Floatingوحاف د ددات الحبيب د ددات المتوكل د ددة والتح د ددو

االصد د د الموا د ددع ( )Authogenicله د ددذا المع د دددن فد د د ةد د د ع د دددم وج د ددود

المواد ددع للمك اريد ددت ال د د سد ددباري كالسد ددايت ي د دد عل د د تكونهد ددا ف د د مند دداخ

مصادر اغناي محتملة ا رل اذ ان مذه الرواسو تنكشف علد السدط ممدا

جدداف( )11مددن مددذا يتبددين ان مددذه القشدرة الكلسددية ف د الد ارسددة الحاليددة م د

يعند د العملي ددات المترافق ددة م ددح تك ددوين القشد درة الكلس ددية ق ددد ادت الد د حص ددو

قش درة غيددر نااددجة وانهددا ف د بدايددة تكونهددا وف د المرحلددة المتقدمددة منهددا تبددد

تبلور لهذه المعادن من المحالي الغنية بايونات مذه العناصر

الحبيبدات باالنددمام مددح بعادها الددبعض نتيجدة الترسدديو المسدتمر للكالسددايت
مكونة طبقة رقيقة عل سدط الصدئا

الرمليدة وان المنداخ الجداف فد مدذه

المنطقة وقلة الساقط المطري يساعدان عل تطور مذه القشرة الكلسية
ان مع د دددن الباليكورس د ددكايت فد د د الد ارس د ددة الحالي د ددة علد د د االرحد د د ل د ددس اصد د د
مواددع ( ،)Authugenicاذ ان ترسدديو الكالسددايت يددؤدي ال د زيددادة نسددبة
 Mg/Caومددذا يددؤدي ال د تكددوين مددذا المعدددن الطين د

وان القش درة الكلسددية

فد د المن دداطق ذات المن دداخ الج دداف والج دداف ع ددادة م ددا يت ارف ددق معه ددا االطي ددان
الغنية بالمغنيسيوم(الباليكورسكايت والسيبيواليت)( )12كمدا ان التدرو الحاويدة
عل د الباليكورسددكايت مد د تددرو كلس ددية عددادة ويكددون مع دددن الكالسددايت م ددو
المعدن السدا د مدن معدادن الكاربوندات فد تللد التدرو( ،)13كمدا وجدد ()14
ان معدن الطين السا د ف االفاق الكلسية مو معدن الباليكورسدكايت ويوجدد
الباليكورس ددكايت بش ددك ش ددا ح فد د ت ددرو الص ددحاري ويعتب ددر م ددن ال ص ددا

االستنتاجات:
من

الدراسة الحالية تبدين ان مدذه الصدئا

والكثبدان الرمليدة تتكدون مدن

رما غير متماسكة ناعمة الحبيبات وجيدة الئدرز تتكدون مدن معددن الكدوارتز
بش ددك اس دداض باالا ددافة الد د مع ددادن الئلدس ددبار والمع ددادن الطيني ددة والمع ددادن
الثقيلة والت تةهر بنسو قليلة
كم ددا تب د دين ان منال د د تطد ددو ار لقشد درة كلسد ددية( )Calicheف د د منطقد ددة الد ارسد ددة
الحالية تتكون من معدن الكالسايت بنسبة عالية باالاافة الد نسدو متئاوتدة
مددن المكونددات اال ددرل المتمثلددة بددالكوارتز والئلدسددبار والمعددادن الطينيددة وقددد
تكونددت مددذه القش درة بئع د تدداثير ال اصددية الشددعرية وقددد سدداعد المندداخ الجدداف
وقل ددة الس دداقط لمط ددري علد د تط ددور م ددذه القشد درة وي ددرج االصد د الموا ددع
لمعدن الباليكورسكايت والئلدسبار المترافق مح مذه القشرة الكلسية

المميدزة للتددرو المتكونددة مددن الطباشددير الندداعم( )Softchalkوالمددار والغبددار

المصادر:
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Sedimentological and mineralogical study of caliche deposits and sand
sheets in Shirqat area, north of Iraq
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Abstract:
The sand sheets dunes in Shirqat area was studied to investigate the mineral composition and mode of occurrence. The
study revealed that these dunes are present in a patched, longitudinal consist of light brown, fine, well sorted friable
sand consist primarily of quartz, whereas the feldspar, heavy minerals and clay minerals present in a secondary
amounts. The interdune area is semi-flat on the top ot it present calcic crust(caliche) consist primilary of calcite and clay
minerals.

