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ال ناثين علاى    احلمد هلل الذي من عليتا بفضله وأمت عليتا نعمته وأعطانا من كرمه محدا  كثريا  طيباا  

غريه يبارك ويعاىل والصالة على التيب املصطفى حممد واله وصاحبه اخوياار الاذي أناار لتاا الادر        

 لتسري يف طريق حق ومستقيم وأرشدنا حتى نصل خمسى املرايب يف الدنيا واخورة.

( الاذي أشارع علاى عملتاا     عبدالقادر عادنا  اما بعد ..... فإنا نوصل الشكر اجلايل إىل )أ.

حتى وصلتا إىل ما وصلتا إليه فإلياه الشاكر مان بعاد اهلل علاى نااوده املباركا  املبذولا  ف اااه          

ربااي وااريا وأعطاااه الكااثري ماان عطاياااه كمااا نقااد  شااكرنا ويقااديرنا إىل ر اساا  دساام         

نيولونيا التفط واملعاد  وباخوص ر يس القسم )أ.  . د صالح أمحاد حسان( وعياع أساتا يتا     

م لتا طيل  أيا  الدراس  والاذين   يبللاوا يف نصاحتا وإباداء الارأي مان أنال        يف القسم ملساعدهت

 جناحتا.

ولااما  عليتا يف التااي  ا  نقد  شكرنا ويقديرنا اىل كل من مد يد العو  اليتا وفايتا  كره وملا 

 . بذلوه من ناود ملساعديتا ونااهم اهلل عتتا الف وري وهلم احلب والتقدير ومن اهلل التوفيق
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 اقرار

 دراسه العمليات التحويريه لتكوين قمجوقهه يهم مكشهو دو هانث الموسوم )اقر بأن مشروع البح

( هله  بسسهم ياسهين ومىهطلم سهلمانم) ( تم اعداده تحت اشرايم من قبل الطلبه .شمال العراق

جامعه  ديهالم و هو جهه م مهن متطلبهات ةيهل درجه  البكهالوريوج يهم جيولوجيهها  -يهم  ليه  العلهوم

 النلط والمعادن.
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 الخالصة 

 

 ثمانيمة.تمم تحضمير   شمال العراق  السليمانيةتم دراسه تكوين قمجوقه في مكشف دوكان الواقع في محافظه 

ان  الصمخريةهذه العينات  دراسةعينات صخريه ثم اخذها من التكوين وقد تبين من خالل  ثمانيةشرائح من 

تعرض للعديد من العمليات التحويريمه وممن ابراهما الدلمتمه واالنضمغاط وتبمين وجمود  نموا   ةتكوين قمجوق

وين قمجوقمه فمي تكم األرضميةوتبين ان  من الستايواليت . مختلفة نوا   وكذ لك الثانوية المساميةمن  مختلفة

 هي عباره عن دولمايت.

 

The Qamchuq Formation was studied in the Dokan Excavation, located in the 

Sulaymaniyah Governorate in northern Iraq. Eight slices of eight rock samples 

were prepared and then taken from the formation. Through the study of these rock 

samples, it was found that the Qamchuk Formation was subjected to many 

modification processes, most notably dolomite and compression, and it was found 

that different types exist.  Of secondary porosity, as well as different types of 

stellate.  And it turns out that the ground in the formation of Qamchuk is dolomite. 
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 المقدمة - 1.1

إليههه بههالحجر الجيههر   1954وأشار نسههون  1950وقهه  لول مههرا بواسههط  ويتهه ل جتههم و ههو تكههوين قم

متراً من الدولوميت ذات اللون الرماد  والحجر الجير  الرمهاد  اللهات   650ويتكون من حوالم   (وق جقم)

 ( (Bellen et al  1959 .أو الحجر الجير  الدولوميت 

 

    يهم إقلهيم  ردسهتان وق  من العىر الطباشهير  المبكهرا واحهدا مهن  هلور الله ان الر يسهي مجطبقات ق تعد

   ( Alsharhan and Sadooni )عالي  التبلور التم تتمي  بمسامي والعراق 

 

يهم بيةه  بحيهرا  وق   و عبارا عن  ربوةهات الميهاه اللهحل  المترسهب  يهم منىه   ربوةيه  واسهع جقم تكوين

والتههم تلههمنت العديههد مههن البيةههات ) 1977 الشههكر  1960 النقيهه    1980منللله  الطاقهه  ةسههبياً )بههودا  

اللرعيهه  م ههل المههد والجهه ر المسههط  ا والشههعاا المرجاةيهه )الحاج  المرجههاةم( والبحيههرا  والميههاه اللههحل   

 1987سههحر    1978لمنحههدرا )السههدوةم  الماميهه  إلههم البيةههات ا والشههعاا المرجاةيهه  الرقعهه  والمنحههدرات

 . حهههد ( 2010القهههيم وونهههرون   2008أمهههين    2006الجبهههور  وونهههرون    1995الشهههديد  وونهههرون 

جوقههه يعتبرتشههكيل قم .وقهه مج هه ه البيةههات عههدا مههرات نههسل تههرا م التسلسههل السههمي  لتكههوين ق ي  يههمالترسهه

 ليمستون

 Albian-Hauterivian يم anticline kosrat  مهمهاً ا خهلماً ايم هل وحهدا ليمسهتون مهن نسيه  العىهر

 الطباشير  الوسط والسلل يم  ردستان العراق

 

 موقع منطقة الدراسة - 2.1

الحمدود ممع  نبمالقر  ممتقع منطقة الدراسة في إقلميم كردسمتان فمي محافظمة السمليمانية شممال شمرق العمراق 

 .احداثيات الموقع هي وان لرئيسيإيران ومباشرة إلى الجنو  الغربي من صد  ااغروس ا

N  ،44 50 '16' E '41' 12  ،36 
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 منطقه الدراسه تبين موقع خارطه(1.1شكل )

 

 الهدف من الدراسة - 3.1

 دراسه العمليات التحويريه لتكوين قمجوقه. -1

 . المساميةالعمليات التحويريه على نوع  تأثير دراسة-2

 تكتونيه منطقه الدراسه – 4.1 

 

زاغروج المديوع.  ةطاق والتم تعد ج ًما من  العالي تقع تكتوةيا خمن منطقه الطيات  الدراس تبين ان منطقه 

  (Ranya Anticline) مهن اللهطوط الناجمه  عهن ا هطدام الىهليحتين العربيه  وا يراةيه النطهاق ويعهاةم 

 - هم يهم اتجهاه شهمال غهرا  45.  يبله  طهول اللهط المنحنهم korakتشكل اةللاًخا يم المستوى مع اةحدار 

تطيهر او تشهوه محور اللط المنحنم بواسط  حديد جنوا شرقم والطرف الجنوبم الطربم أ  ر اةحداًرا.  يتم ت

والتم لها اتجاه تقريبًا للمحهور ممها يتسهب  يهم غمهوا اتجهاه المحهور.  تططهم رواسه    يم التكوين  واخ 

 Ranya Anticline.  أقهدم التكوينهات المكشهوي  يهم  المنطق يم  الجنوبم الشرقم الج م المروح  الطريني  

  م من العىر الجوراسم السللم .
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 .خارطه تكتونيه للعراق توضح موقع منطقه الدراسه( 2.1شكل )                  

 

 العمل الحقلي– 5.1

بالتنهاوا بهين الهدولوميت ذو تتكهون سهحنات التكهوين حيهث تكوين قمجوقهه جمع ثماةيه عينات  لريه من تم 

 50اللون الرماد  والحجر الجير  ذ  اللون الرمهاد  اللهات  وحيهث ان المسهايه بهين  هل عينهه وأنهرى  هم 

 .متر

 

 منطقه الدراسهصوره توضح 
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 العمل المختبري 6.1 

ديالم. والمعادن يم  ليه العلوم  جامعه  نلطشرا    لريه يم ورشه عمل قسم جيولوجيا ال ثماةي تم تحلير 

عديهد مهن العمليهات التحويريهه علهم وجهود الحيث تبين  الكهربا م رالمجهتحت   الىلريالشرا    دارسه موت

 المسهامي مهن  ملتلله أةهواع  ودل  وجه ه او الملتلله حنات التكوين ابرز ها حهدو  عمليهه الدلمتهه بمراحلهها ش

  ال اةوي 

 

 Previous Studiesلدراسات السابقة ا 7–1

اله    1959بيلهين وونهرون ا 1950وق   اةت من قبهل ويته ل عهام جالتم و لت تكوين قم  مالدراس  الول

درج التكوين يم مليق قامشوق  خمن المنطق  المطوي  العالي  يهم شهمال وشهمال غهرا مدينه  السهليماةي  ا 

ههه ه الدراسهه  ا يتكههون تكههوين قمشههوق  مههن الحجههر الجيههر  وقهه فويقاً لجوسههمم التكههوين علههم اسههم ملههيق قم

 غالبهاً مها يكهون مهتحلسً بشهدا مهن العىهر الههاوتريلم إلهم العىهر اللبهاةم ا وقهد تهم تحديهد التكهوين  الشمالم

 هو  Kometan بواسط  تكوين سرمورد مع تسمس متطهابق وتهدريجم مهع الجه م العلهو  ا تىهال بتكهوين

  (Bellen et al.1959).عدم توايق تآ ل ولكن بدون تناير زاو  

وق  يم وحدا سهللي  مهن الوحهدا العليها قبهل اللباةيه  والوحهدا العلويه  ج( قسم تكوين قم 1960اتون و  ارت )

 لعىر اللبان أعلم  واعتبر المؤللون أةلسهم تكهوين الشهعيب  والمهود علهم أةهمها ألسهن  يرديه  واسهع  النطهاق

  ).1980وقه  السللم والعليا علم التوالم )بودا   مجلق

وق  إلم السلل والعلم )ما قبل اللباةي ( ا لكهنهم اسهتلدموا ج( علم تقسيم قم 1971وايق ديتمار وونرون )

(علهم  1977أسمام شعيب  ومودود لإلشارا إلم اللسهن  اللرديه  يهم وسهط وجنهوا العهراق. درج الشها ر  )

وقه  العليها و مجن تكهوين قمجوقه  يهم حقهل جمبهور النلطهم ا وشهملت الدراسه  أجه ام مهن قالىلور لج م مه

وق  السللم ذات لسان متدانل من تكوين سربورد العلو  ا واقترح يم دراسهته وجهتهان أساسهيتان مجتكوين ق

والشهعاا وقه  العليها مجيم القسم المدروج ا الولم  م سهحنات عاليه  الطاقه  تم لهها اللهلاف اللهحل  يهم ق

وقهه  السههللم. وال ههاةم  ههو سههحنات ذات طاقهه  منلللهه  إلههم معتدلهه  ةسههبياً مجالمرجاةيهه  غيههر المنتفمهه  يههم ق

وقه  العليا أ  ر من سحنات مجموخوع  علم الرف ا ونلص إلم أن الدلوميت يؤثر علم سحنات الرف يم ق

 .الطاق  العالي 
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سهه  والبتههرول للرواسهه  الطباشههيري ا المتوسههط  ( يههم دراسههته التنقيهه  عههن الروا 1978اقتههرح السههعدوةم )

السللم أن مىطل  مجموع  قامشوق  يشمل تكوينات المود والشعيب  والقراغ يم المنطق  الحر ي  مع استبدال 

  .المعلومات الحاوي  لمودود يم منطق البحيرات من الرف

سهام تحهت السهطحين حقهول الهنلط ( بدراس  دولومايتيه تكوين قمشوق  العليا مهن أربعه  أق 1987قامت سحر )

.)وخلممإ إلممى  ن البيئممة  1-ا تسلحههاجر  2-ا بوتمهها  2-ا جمجمههال  130-يههم شههمال العههراق ) ر ههو  

 حجار الطين وكربونمات الحجمر المواقي  ينبسطح الترسيبية للتكوين كانت بحرية ضحلة ممثلة 

 . متدرجة إلى طاقة عالية لوجهات األحجارالمعبأة وحجر الحبو 

وق  علم طول بعض الج ام البارزا يم ج( علم الترسبات والطبقي  الىلري  لتكوين قم 2008أمين )درج 

وق  إلم ثماةم وحدات بنام ًعلم الىلر والمحتهوى الحلهور  ا جشمال شرق العراق ا وقام بتقسيم تكوين قم

ا والمقدمهه . والبيةهه  ونلههص إلههم أن التكههوين قههد ترسهه  يههم الشههعاا المرجاةيهه  منلللهه  الطاقهه  ا والللليهه  

 .البحيرا
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 الفصل الثاني

 العمليات التحويريه وانواعها
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                                                             Diagenesisالعمليات التحويريه   1.2

تطرأ علم الرواس  وتؤد  الم تطير ةسيجها عبارا عن مجمل العمليات اللي يا ي  والكيميا ي  والحياتي  التم 

 ( ;Folk, 1974) Milliman, 1974طبقا لـ  و  (Slatt, 2006) . من  وقت ترسيبها ولطاي  تىلر ا

 فو ميمكن تقسيم العمليات التحويري  إلم ةوعين 

  Destructive Diagenesisالعمليات التحويرية الهدمية 1.1.2

عمليهههات و هههم عبهههارا عهههن العمليهههات التهههم تحهههد  دون تطيهههر يهههم التر يههه  المعهههدةم أو الكيميههها م وتشهههمل 

( ما (Compactionوا حكام  Chemical dissolution)( وا ذاب  الكيميا ي  ) (Micritizationالمكرت

 يام.بواسط  بعض الح ((Boringوال قوا  ((Burrows التأثير ا حيا م من نسل الجحورتشمل 

 ةئيالعمليات التحويرية البنا 2.1.2

تقسم بدور ا إلم  نلين اعتمادا علم التر ي  المعدةم والكيميا م للترسبات التم تتعرا إلم   ا النوع مهن 

 العمليات التحويري ف

      (Isochemical) العمليات التحويرية المتماثلة كيميائيا 1.2.1.2

   الكيميا م للرواس  وتلم عمليات يم التر ي و م تل  العمليات التم   يىاحبها أ  تطير 

( وعمليهههات ا ذابههه  والتهههم تشهههمل ا ذابههه  (Neomorphismوالتشهههكل الجديهههد(  (Cementationالسهههمنت 

 (.Secondary porosityوالمسامي  ال اةوي  )(Stylolite) ا نتياري 

 (Allochemicalية غير المتماثلة كيميائيا  )العمليات التحوير 2.2.1.2

 ا((Dolomitizationو م تل  العمليهات التهم يىهاحبها تطيهر  يميها م يهم تر يه  الرواسه  م هل الدلمته  

وتكههههون معههههادن موخههههعي  النشههههأا  ((Silicificationوالسههههلكت  ( (Dedolomitizationإعههههادا الدلمتهههه  

Authegenic Minerals)) . 
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 (Compactionاالنضغاط ) 2.2

يم البيةات البحري  العميق   علم الرغم من  وةها قد تؤد  الم زيادا المسامي  وذل  بسب  الكسور والشهقوق  

 التم يحدثها ا ةلطاط اللي يا م والمحاليل الم يب  الناتج  بلعل ا ةلطاط الكيميا م.

أشار    (Chilingar et al, 1967) إلم وجود عوامل عدا تؤثر إيجابياً يم عملي  ا ةلطاطا م ل ةسب   

    الحبيبات الناعم  إلم اللشن ا وثقل الرواس  اللوقي  وعمق الدين. 

يعد ا ةلطاط من العمليات التحويري  البنا ي  المتأنرا المتماثل   يميا يا. وعادا يترت  علم   ه العملي        

ترسبات . وإن ا ةلطاط  وتبعاً رسوبي  وتقليٌص للحجم الكلم للتشويهٌ للمكوةات ال    (Flugel, 1982) ا إما  

أن يكون ميكاةيكياً يؤد  إلم تقليص يم حجم الحبيبات الىلري   نتيج  لتراص الحبيبات وإعادا ترتيبها 

 هم وإذاب  بعض أج اموتوجيهها ا أو يكون  يميا ياً متم سً بمحاليل اللطط المؤدي  إلم تقليص الحجم الحبيب

(Mujtaba et al, 2004)المكوةات العلوي . وقد أشار  عملي  ا ةلطاط الميكاةيكم والكيميا م ت داد ان   

                                        

 2.2.2ا ةلطاط الكيميا م

والتهم بهدور ا تهؤد  الهم يعد ا ةلطاط الكيمياو  مهن ا هم العمليهات التحويريه  المبكهرا يهم البيةهات العميقه  

( . ومهن العوامهل المهؤثرا يهم عمليه  ا ةلهطاط Stylolites) (  )Friedman 1975تكوين سطوح اله وبان

الكيميا م يم الترسبات  م عمق الدين واستقراري  المعادن الموجودا وويرا المعادن الطيني  و يميا ي  الميهاه 

 ( .James and Choquette, 1986ومحتوى المواد العلوي  ودرج  الحرارا )

 الستايو يت  2.3.2

تعههد أسههط  الهه وبان )السههتايلو يت( مههن أ ههم المعههالم التههم تعههرف بههها الرواسهه  المتعرخهه  لسةلههطاط      

الكيميا ما  ويعرف الستايو يت علم اةه عبارا عن أسط  متموج  تتشكل من ةتومات ملروطي  إلم عمودي  

الجسهام الىهلري  الملهطوط   ملتلل  المناسي  عا س  ب ل  المواقهع الملتلله  لنقهاط الحبيبهات وأسهطحها أو 

و نتيجه  له ل  تتجمهع الللهال  غيهر ال ا به  علهم  يةه  رقها ق وعهروق متعرجه  محيطه  بالمكوةهات الحبيبيه ا  

ويعتقههد أن  هه ه العمليهه  خههروري  يههم تجهيهه  المههواد الكاربوةاتيهه  السزمهه  لعمليهه  السههمنت ا وتعههد  هه ه العمليهه  

مليه  ترسهي  الحبيبهات ودينهها ا وبه ل  يحىهل تمهاج مها بهين الحبيبهات متأنرا ةسبياً لكوةهها   تهتم إ  بعهد ع

 يإن شيوع ظها را السهتايو يت  (Mukerji and Young, 1973)ا وتبعا لـ(Flugel, 1982) المتجاورا 
في بعض صخور التكوين الجيرية يعاى الى  سبا  عدة ، منها األرضية الميكرايتية الغنية باألحياء الطافية 

األرضممية الخشممنة السممبارية والتطبممق المترقممق للتتابعممات ، فضممالر عممن الغطمماء الرسمموبي ونشمموء ، ونممدرة 



18 
 

تكموين قمجوقمه ممما جعلهما تسمتجي   فيه، ويُعتقد  ن معظمم همذه العواممل قمد تحققمت فمي ترسمبات  التضاغط

 بسهولة لعملية التضاغط.
 . شلىت أ ناف ملتلل  من أةماط أسط  الستايلو يت منها 

 

يفهر بشكل أسط  شبه مستوي  مع تموجات  : (Smooth Stylolites)الستايلواليت شبه المستقيم  .1

  بسيط  جدا.

 

يبهدو يهم مقطعهه الجهاةبم بشهكل أح مه  متوازيه  مهن :  (Parallel Stylolites)الستايلواليت المتوازي -2

 أسط  ال وبان.

 

                                                                                                 
 

                        (1.2(                                                )2.2) 
 

 شبه المستقيم توخ  الستايو يت وره   (1.2شكل )

 المتواز  توخ  الستايو يت  وره  (2.2)شكل 
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.أصناف الستايواليت ( صوره توضح 3.2)شكل   
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 dolomitization    الدلمته 3.2

تعد   ه العمليه من ا م العمليات التحويريه قاطب  والتم  ان لها الثهر الكبيهر يهم ةشهوم المسهاميه .لقهد شهملت 

معهروف مهن ارتبهاط عملي  الدلمته ج ماً  بيراً من وحدات وتكاوين العىر الطباشير  ا سلل وذل  لمها  هو 

 تكون الدولومايت يم العمليات التحويريه يم ببيةات ا ر له القاريه والسواحل البحريه . لقد ظهر من دراس 

الشرا   الىلريه واللباا الىلرى لوحدات التكاوين التم تفهر تأثراً  بيراً بعملي  الدلمته و م تكاوين  هل 

 السللم وان  نا  مدى واسع منمن القمجوقه العليا وتكوين القمجوقه 

درجههات الدلمتههه تمتههد مههن المراحههل ا وليههه الههم المراحههل المتههأنره والمتقدمههه . لقههد ادى  هه ا التبههاين يههم شههدا 

عمليههات الدلمتههه ويتههرات وطههرق حههدوثها با خههاي  الههم طبيعهه  النسههي  ا  ههلم ومعدةيهه   ههل مههن الحبيبههات 

ه الدولوميتيه والتم تم و لها يم  ه ه الدراسه  حسه  تىهنيو وا رخي  الم تكون وةشوم العديد من ا ةسج

اتله  مهن دراسهات السهحنات الدولومايتيهه والسهحنات  - . Sibley & Gregg ( 1987سهيلم و هري  )

 Stagedاو عهدا مراحهل  Single - Stagedالمتدلمته من نسل دراس  الدلمتهه تلهمنت امها مرحله  واحهده 

Multi ( . 1984دوز وزا ههوج )و ههم مطابقهه  لمهها ذ ههره راةههRandazzo &Zachos  والدلمتههه المتعههددا

 المراحل  م  ما يلم ف

 

 المرحلة االولى:2-3-1

و ههم الدلمتههه الج  يههه وتتم ههل  هه ه بنشههوم معينههات الههدولومايت المنلههرده والمع ولههه يههم مههسط ا حجههار  

د تفهر ذات مرا   معتمه او قد المر و ه والوا يه والطينيه وتكون   ه المعينات اما متوسط  او نشنه وق

 تحتو  علم ا ةطقه وتم ل   ه المرحل  ةشوم مسامي  بدرج  خعيله.

 

 

 

 

 

                           (2-4) 
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المرحل  ال اةيه ف تتم هل  ه ه المرحله  بأزديهاد عهدد معينهات الهدولومايت المه  وره يهم المرحلهه ا ولهم 2-3-2

ولتحتههل غالبيهه  المههسط او القاعههـده ولتقتههـرا مههـن بعلههها الههبعض لتعطههم علههم ا غلههـ  ةسههيجاً مههـن ةههـوع    

Unimodal planar-eجهه ام منهههها بههين بلهههورات مهههع بقههام اجهه ام مهههن المههسط ا  هههلم او الحبيبههات او ا

الدولومايت المتكوةه وقد يحىل يم بعض المواخع اذابه ج  يه او  ليه لما تبقم من المسط والحبيبات الطيهر 

 متدلمته يينت  عن ذل  أيلل السحنات الدولوميتيه المساميه .

 

 

 

 

 

 

                                                          (2-5) 

 ال ال  لمرحل  ا2-3-3

عملي  الدلمته الكاملهه التهم تعمهل علهم محهو وتهدمير  هل أثهر للنسهي  ا  هلم حيهث تنمهو  المرحل تشمل   ه  

وتعمهل به ل  علهم  Polymodal planar-sبلورات الدولومايت وتتدانل مع بعلها لتعطم ةسيجاً مهن ةهوع 

 تقليل المساميه بدرج   بيرا.

 

 

 
 
 
 
 

                                                                  (2-6) 
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 في سحنات األحجار الدلومايتيه المساميةعلى  وتأثيرهالعمليه الدلمته  الثالثةالمراحل ( 7-2شكل ) 

 
 Porosityالمساميه   4.2

 

تعرف مسامي  اي   لرا ا باةها النسب  المةوي  ما بين مجموع يراغهات تله  الىهلرا الهم حجمهها الكلهم      

(Selley, 1976)  وتبعا لهـ .(Flugel, 2004)   و هم تنقسهم المسهامي  الهم ةهوعين و مها ف المسهامي  ا وليه

امي  ال اةويهه  تتكههون بعههد عمليهه  ا يههم حههين المسههالمسههامات التههم تتكههون اثنههام عمليهه  ترسههي  المههواد الرسههوبي 

ترسي  المواد الرسهوبي   وذله  بلعهل بعهض العمليهات التحويريه   ا ذابه  وتكسهرات وتشهققات يهم الىهلور 

  الرسوبي  بسب  النشاطات التكتوةي .

 

 نال  العديد من اةفم  التىنيو للمسامي  اعتماداً علم شكل وحجم وا ل ومنشأ المسامي  وان من أةهواع     

 .ما يلم التم تم ايجاد ا يم سحنات تكوين قمجوقه  لمساميها
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 (Interparticle porosityالحبيبات: ) نما بيالمسامية  -1

عبارا عن المسامات التم توجد بين الحبيبات للىلور الرسوبي  )الكاربوةايتي (ا ويعد من المسامات المتكوة  

إلهم  Boggs (2009( أشهار)Flugel, 2010, 2004; Boggs, 2009نسل الترسي  أ  مسهامي  أوليه  )

 إن   ا النوع من المسامي  توجد بين الدمالقا المتحجرات وغير ا .

 
 
 
 
 
 
 

(2-8) 
  Vuggy porosity)المسامية الفجوة: )-2

يههم  و ههم ةههوع مههن أةههواع المسههامي  ال اةويهه  ينههت   هه ا النههوع مههن المسههامي  عههن طريههق التوزيههع غيههر المنههتفم

 العمليات التحويري  المبكرا أو المتأنرا ةتيج  إذاب  مكوةات الىلرا .
 
  

 
(2-9) 
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 والثانوية األولية المساميةنواع صوره توضح أ (10-2شكل )

                                                                        

 

 Groundmassا رخيه  5.2

 

وغيهر  الهيكله ( والتهم تنطمهر ييهها الحبيبهات Matrixو م تم ل الحبيبات الناعم  التهم تعهرف بالحشهوا )    

  م عباره عن دولومايت. الرخي ان  الدراس وقد تبين يم منطقه  الهيكلي 
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 المعادن موضعيه النشاه البايرايت  3.6

غير المتماثله  يميا يا حيث تتكون عن اةتهام عمليات الترسي  وتبدام  البنا ي تعد من العمليات التحويريه 

اثنام العمليات التحويريه حيث تبدام بالنمو دانل اللراغات يم دانل المتحجرات وشلىت الدراسه الحاليه 

ا  ر معادن  بريتدات الحديد ويره يم الرواس  الكاربوةاتيه  من(  fes2معدن البايرايت يعد معدن البايرايت 

البايرايت يتكون في ظروف بيئه مختزله ذات محتوى عضوي عالي ان البايرايت المشخص ضمن  ان معدن

 هذه الدراسه وجد باشكال معينات كامله وبقع سوداء داكنه ذات لون اسود معتم تحت المجهر.

 

 
 

(2-11) 
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 االستنتاجات - 1.3

  اللجواابرز ا مساميه بين الحبيبات ومساميه  المسامي من  ملتلل وجود أةواع  .1

 عباره عن دولمايت  الرخي  .2

 ط والدلمته من العمليات التحويريه ومن أ مها ا ةلطا بعضتعرا تكوين قمجوقه لل .3

 التوصيات: - 2.3

 .للبحث يم المستقبل او ينا ا ا تم 

 اجرام دراسات مك له مع ان  عينات اخاييه من التكوين  .1
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