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تحري وتحليل السحناتالىتهدف الدراسة الحالية 
اوترسيب بيئات)الدقيقة وبيئات العمليات التحويرية 

الرابطة بين الحبيبات السمنتيةذوبان المادة 
تطور مسامية تكوينالىالتي تؤدي ( الصخرية

الكوميتان

ة التكوين كمصطلح هو مجموعة من الطبقات الصخري
لى تمثيله عوباالمكانمترسبة في بيئة معينة 

(  الخارطة الجيولوجية

النفط تجمعاماكنلتطور المسامية اثر كبير في تحديد 
يا العلالطباقيةدراسة الحدود الىباالضافةوالغاز 

.والسفلى للتكوين



 ي ف, تقع منطقة الدراسة في نطاق الطيات العالية
ي محافظة السليمانية وقد اختير مقطع الدراسة ف

دوكانمنطقة , كوسرتجبل 

44)المنطقة هي خطوط طول احداثيات° 54' 26'')

 35)و خطوط عرض° 58' 10'') 





 نموذج صخري على 18تم في العمل الحقلي جمع
امتداد مقطع الدراسة وكانت المسافة بين نموذج

اعتمادا على التغير في نوع الصخور امتار5واخر
افةباالضكما تم وصف النماذج الصخرية في الحقل 

.التراكيب الرسوبيةالى



18 شريحة صخرية رقيقة تم تحضيرها لغرض
دراسة المكونات الحياتية والمعدنية للنماذج 

التي هي)العمليات التحويرية وتاثيرالصخرية 
أ على العمليات الفيزيائية والكيميائية التي تطر

على تطور ( الصخور بعد تكونها بفترة من الزمن
وانواعهاالمسامية 



ة تم في العمل المكتبي دراسة الشرائح الصخري
المعدة مسبقا باستخدام المجهر الضوئي لغرض 

ا السحنات الدقيقة وكما سيتم ذكرهانواعتحديد 
.الحقا



 ريكلنيمنطقة الدراسة بتكوين طباقيةتتمثل
لنيريكتكوين صخاريةتمثلت , وشيرانشوكوميتان

الصلب االسودبالسجيل 

 الحجر تكوين كوميتان تتمثل بصخاريةبينما كانت
والحاوي علىالتطبقالجيري البني الفاتح جيد 

الصوانيةوالعقد االذابةاسطح

 ,جر فكانت تتمثل بالحشرانشتكوين صخاريةاما
.الجيري الصلصالي

ير طبيعة الحد العلوي والسفلي للتكوين كانت غ
متوافقة



مصطلح السحنات الدقيقة يتمثل بمجمل ان
خور الخواص الفيزيائية والحياتية والمعدنية للص

قة والتي تدرس باستخدام الشرائح الصخرية الرقي
مرة من قبل الجيولوجي الولهذا المصطلح واطلق

.1838امانزالسويسري 

 ين قسمين رئيسيالىتقسم السحنات الدقيقة
اتوالسحنهما السحنات الدقيقة للصخور الجيرية 

(.غير الجيرية)الفتاتيةالدقيقة للصخور 

 نهامدفي الدراسة الحالية تم االعتماد على تصنيف
من اجل تصنيف تلك السحنات1962





الكلوكونايتيستون الباكالسحنة الفرعية 



ية ستون ذي المتحجرات الطافالباكالسحنة الفرعية 



.في تكوين كوميتانالتكهفاتالمسامية من نوع 



ستون ذي المتحجرات الطافيةالواكيالسحنة الفرعية 



 حية السطاالنطقةبيئات العمليات التحويرية وهي
يتم وتحت السطحية والتي تتصف بمعايير معينة و

بواسطةاودراستها باستخدام الشرائح الرقيقة 
.الجيوكيميائيالطرق التحليل 

 ة من بيئات العمليات التحويريانواعهنالك خمسة
يات والتي تؤثر على مسامية التكوين وباقي العمل

.االخرىالتحويرية 



ةبيئة المياه العذبة تحت مستوي المياه الجوفي

 بالمياه العذبة ونسب مملؤةتكون الساماتكل
ماء الكالسيوم الذائبة في الكاربوناتمختلفة من 

.االوليةالسمنتةوهي بيئة مثالية لعملية 



Marine Phreatic Environments

اه بيئة المياه البحرية المالحة تحت مستوي المي
الجوفية  

 ترسب والثانوية وتاالوليةوالتي تؤثر في المسامية
ت من العملياالمتاخرةفي المراحل السيليكاعقد 

.التحويرية مع انحسار هذه البيئة



ات صورة تمثل المسامية الثانوية داخل الحبيب



 ي فوق مستواالرضالبيئة التي تقع تحت سطح
المياه الجوفية وتحبس المياه بواسطة الشد 

.السطحي



 ة في ضحلة وعميقة والعمليات التحويريالىوتقسم
ل البيئات العميقة تكون محددة بظروف معينة مث
اذيةونفالتركيب المعدني وحجم الحبيبات ومسامية 

ايون احالل)الدلمتةاوالسمنتةالصخور وتواجد 
لىاباالضافةاالولية( محل الكالسيومالمغنيسوم

الضغط ودرجة الحرارة وكيميائية المياه داخل 
.المسامات





لي الحد الفاصل بين السطح العلوي والسطح السف
(بانقطاع بالترسي)للتكوين هو سطح عدم توافق 

قع في تواكستونالطافية من السحنة الفورامينيفرا
وسط التكوين

 من النوع باك ستون تمثلالفورامينيفراسحنه
معضم التكوين

يقع على الحد الفاصل العلوي الكالكونايت
متر3الىسم 20والسفلي للتكوين بسمك 

 ي على التكوين هاثرتالعمليات التحويرية التي
واالذابةوالدلمتهالسمنته

 تد من يممختلفهترسب تكوين كوميتان في بيئات
البيئة البحر المفتوحالىالبيئة الضحلة 




