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 الدبس سد خزان لرسوبیاتمعدنیة الو رسوبیة تقییم الخصائص ال
  1محمد هواس هیاس،  2، سوران نهاد 1لفته سلمان كاظم

 ، تكریت ، العراق جامعة تكریت، كلیة العلوم ،  قسم علوم االرض التطبیقیة 1
  ، كركوك ، العراق جامعة كركوك،  العلوم كلیة،  التطبیقیة االرض علوم قسم 2
  

  الملخص
شــملت هــذه الدراســة اكــم، ) 40(بمســافة كركـوك مدینــة غــرب شــمال، االســفل الـزاب الواقــع علــى نهــر تضـمنت الدراســة تقیــیم رســوبیات خــزان سـد الــدبس

الرســـوبیة تتـــراوح النســـب المئویـــة لألحجـــام الحبیبیـــة للنمـــاذج وجـــد بـــإن و تحدیـــد النســـب المئویـــة لألحجـــام الحبیبیـــة للرســـوبیات وكـــذلك دراســـة معـــدنیتها، 
ـــي الجـــزءو  للجـــزء الرملـــي%) 19.8(وبمعـــدل%)  39 -% 0(مـــابین  تراوحـــت الطینـــيو %) 56.65( وبمعـــدل%) 88.78 -% 13.63( مـــابین الغرین
  %).21.26( وبمعدل%) 44.22 -% 4.26( مابین نسبته

 (الكلورایـــت، الروتایــــل، الزركــــون،واهمها جــــداً  والنــــاعم النـــاعم الرملــــي الحجــــم الموجــــودة فـــيتشــــخیص المعـــادن الثقیلــــة شــــملت  أمـــا الدراســــة المعدنیـــة
المعـــادن التالیـــة  حیـــث شُخصـــت) XRD(الحائـــدة الســـینیة األشـــعة بإســـتعمالشخصـــت دن الطینیـــة االمعـــو ، )،...ألخالتورمـــالین المســـكوفایت، االولفـــین،
  .)المنتومورلینایت ،االالیت الكأولین، الكلورایت،حسب نسبة تواجدها (

 داخـل والتي تـنعكس علـى الرسـوبیات السـائدةمن خالل التوزیع األحجام الحبیبیة نستنتج بأن طاقة النقل غیر مستقرة وتتراوح من متوسطة إلى ضعیفة 
ن اصل هذه الرسوبیات تعود إلى صخور متحولة أو رسوبیة قدیمة ٕ     .البحیرة، وا

  الطینیة، المعادن الثقیلة.سد الدبس، الرسوبیات، المعدنیة، المعادن  كلمة المفتاح:
  المقدمة 

) كــم 40(مســافة وعلــى، االســفل الــزاب نهــر مجــرى علــى دبسالــ ســد یقــع
) كـم 8(حـوالي كبـري التـون ناحیـة عـن ویبعـد كركـوك مدینـة غرب شمال
 بـین الخـزان منطقـة تقـع )،كم 4.7(حوالي الدبس قضاء مركز عن وتبعد

 - ˉ44o37(طـول وخطـي شـماال )ˉ35o 23ˉ - 35o74(عـرض دائرتـي

44o91ˉ (شكل شرقا)یسـمى مـا او كركـوك تركیب الدبس سد ویحد ،)1 
 االسـفل زاب نهـر ان حیـث، الشـرقي الشـمال من دومیالن بكاني بسلسلة
ـــل كركـــوك تركیـــب یقطـــع ـــه قب ـــة الـــى دخول  تضـــیق ان الســـد خـــزان منطق
 الخــزان لبنـاء مناســب مكـان منهـا جعــل المنطقـة هـذه فــي كركـوك تركیـب

 تمثـل والتـي المیـاه لتجمـع جیـدة منطقـة كونـت الـتالل هذه ان كما ،والسد
 عرضـها اما كم) 1.11(حوالي الدراسة منطقة طول . یبلغ الخزان بحیرة

 لخـــزان االعتیـــادي منســـوبال متـــر. یبلـــغ )700 - 200 (مـــابین فیتـــراوح
 خـــزن وبســـعة البحـــر ســـطح مســـتوى فـــوق متـــر) 253(حـــوالي دبـــس ســـد
 للخـزان االضطراري للمنسوب بلنسبه اما مكعب متر ملیون )50.2(یبلغ
) 69(وبســــعة البحــــر ســــطح مســــتوى فــــوق متــــر) 255.25(حــــوالي فیلــــغ

  .] 2 [ المیاه من مكعب متر ملیون

  
  ) یوضح منطقة الدراسة1شكل (
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 تتـــراوح الـــتالل مـــن سلســـلة الغربـــي الجانـــب مـــن دبـــس ســـد بخـــزان یحـــیط
 والتــــي البحـــر ســــطح مســـتوى فـــوق متــــر )500 -200(مـــابین ارتفاعهـــا
ــــي الحجــــر مــــن تتابعــــات مــــن تتكــــون  الحجــــر و الطینــــي والحجــــر الرمل

 هــاللختت الــتالل مــن مجموعــة فیحــده  الشــرقي الجانــبمــن  امــا، الســجیلي
) یوضــح تضــاریس منطقــة الدراســة 2والشــكل( مــا نوعــا منبســطة منــاطق

حیـــث تظهـــر التضـــاریس المتباینـــة الناتجـــة عـــن االخـــتالف فـــي صـــالبة 
تــــابع الطبــــاقي المنكشــــف علــــى تالفتاتیــــة التــــي تكــــون الصــــخور انجانــــة 

الســـطح والنـــاتج مـــن الـــذروات العلیـــا التـــي تمثـــل طبقـــات الحجـــر الرملـــي 
ـــــاطق الو  ـــــي تمثـــــل الطبقـــــاتاوالمن ـــــة والمتـــــاثرة بالتجویـــــة  طئـــــة الت الطینی

  التفاضلیة السطحیة . 
  

  
  الدراسة موقع في االراضي طبیعة یوضح) 2( شكل

  

 الشــــقوق بكثــــرة انجانــــة لتكــــوین العائــــدة الرملــــي الحجــــر طبقــــات وتمتــــاز
،  35° الـى 30° مـابین االنجانـه تكـوین طبقات میل یتراوح و والفواصل

 الكویســتا هـي الدراســة منطقـة فـي شــرةتالمن الجیومورفولوجیـا المظـاهر ان
ـــارة هـــي والتـــي ـــاطق عـــن عب ـــر حـــواف ذات من ـــة غی  یكـــون حیـــث متماثل

 تكـــون مـــا وعـــادة االخـــر الجانـــب مـــن اكثـــر الجوانـــب احـــد فـــي االنحـــدار

 ومـن، المنطقـة فـي تحـدث التـي التفاضـلیة التعریـة عملیـات بسـبب ناتجـة
 والتــي الجــروف هــي المنطقــة خــالل تظهــر التــي االرض شــكل المظــاهر

 مــن االیســر الجانــب مــن اكثــر االیمــن الجانــب فــي كبیــرة بصــورة تتواجــد
. كــذلك تنتشــر الترســبات النهریــة الحدیثــة علــى جــانبي النهــر )3(الخــزان

والممثلـــة بالشـــرفات النهریـــة علـــى ارتفاعـــات مختلفـــة مـــن مجـــرى النهـــر.
   

  
  الخزان من االیمن الجانب في تظهر التي الجروف) 3(شكل
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 المســـتقر الغیـــر نطـــاقال ضـــمن تقـــع فانهـــا المنطقـــة لتكتونیـــة بنســـبة امـــا
Unstable platform  بــدوره تقســیمه تــم والــذي[7] تصــنیف حســب 

 اقـــدام ونطـــاق) High folded zone(العالیـــة  الطیـــات نطـــاق الـــى
 النطـــاق هــذه ضـــمن تقــع الدراســـة ومنطقــة) Foothill zone(الجبــال 
 [7] تصــنیف یشــبه والــذي [12] الحــدیث التصــنیف حســب امــا ،االخیــر

 المسـتقر غیـر الـرف وحـدات ضـمن ایضا الدراسة منطقة فیقع) 4( شكل
)Units of the unstable shelf (أقـدام نطـاق الـى تقسـیمه تـم والـذي 

 The high( العالیـة الطیـات نطـاق)  The foot hill zone( الـتالل

folded zone (التراكـــب نطـــاق )التــداخل) (The Imbricated 

zone.(

  
  الدراسة منطقة علیها موضحا [18]و [7]حسب للعراق التكتونیة التقسیمات توضح محورة خارطة )4( شكل

  
  Material and Methodsالمواد وطرائق العمل 

 للمنطقـة جیولـوجي استطالع هو الدبس لبحیرة الحقلي العمل من الهدف
إذ  ،بالسـد المحیطـة المنـاطق في والجیومورفولوجیة التركیبیة وللتضاریس

) 5) نموذج رسوبي من جوانب ووسـط الخـزان شـكل(17تم خاللها جمع(

 باألعتمــاد علــى طــرق تقلیدیــة وذلــك بإســتخدام مجرفــة صــغیرة ووضــعها
فــتم  الخــزان وســط مــن المؤخــوذة لنمــاذج بالنســبة محكمــة أمــا اكیــاس فــي

 مـــن النمـــاذج جمـــع لغـــرض الموقـــع فـــي الموجـــودة الكـــري بآلـــة االســـتعانة
.التقلیدیـة الطـرق بواسـطة الیهـا الوصـول یمكـن ال والتـي الكبیرة األعماق
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  البس سد خزان من المؤخوذة النماذج الرسوبیة مواقع )5( شكل

األحجــام الحبیبیــة  فصــل بالنســبة للعمــل المختبــري فــتم خاللــه اجــراءأمــا 
 تـــــم حـــــین فـــــي، الرمـــــل نســـــبةالب الجافـــــة باســـــتعمال الطریقـــــة للرســــوبیات
ـــــة اســـــتخدام ـــــة الترســـــیبیة الطریق والطـــــین،  الغـــــرین اجـــــزاء لفصـــــل الرطب

واألجزاء المفصولة تم استعمالها في تشـخیص المعـادن الثقیلـة والطینیـة، 
 الثقیلـة المعـادن فصـلو جـدا  والنـاعم الناعم الرملي استعمال الحجمإذ تم 
 اقــل حجــم ، أمــا الجــزء الطینــي ذوالبروموفــورم محلــول بأســتعمالوذلــك 

وتشخیصـها  الطینیـة المعـادن فـتم اسـتعماله فـي دراسـة) مـایكرون 4( من
ـــــك بأســـــتعمال ـــــدة الســـــینیة األشـــــعة وذل ـــــم )XRD( الحائ  تشـــــخیص إذ ت

 نمــاذج اربعــة بعــد تهئیــة الرســوبیات مــن نمــاذج لتســعة الطینیــة المعــادن
 تحلیلهـــا تـــم وثــم) Oriented( المتجـــه للجزئیـــات الزجاجیــة الشـــرائح مــن

 والتحـــــري الجیولـــــوجي للمســــح العامـــــة الشــــركة فـــــي) XRD( باســــتخدام
 لكـــل التحلیـــل اجـــراء بعــد المختلفـــة المعـــادن تشــخیص ثـــم ومـــن المعــدني
 Untreated, Glycolated, heated( مـــرات والربعـــة نمـــوذج

to350CO, heated to550CO (ـــز التعـــامالت هـــذه وتهـــدف  لتمی
  البعض. بعضها عن الطینیة المعادن

   Results and Discussionالنتائج والمناقشة 
مــن خــالل التحلیــل الحجمــي تــم أیجــاد النســب المئویــة لألحجــام الحبییــة 

  -):1كما هي موضحة بالجدول(

   
  الدبس سد خزان لنماذج والطین والغرین الرمل الجزاء المؤیة الوزنیة النسب) 1( جدول
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 -% 4.26(مــــــــابین تتــــــــراوح الطــــــــین بــــــــان نســــــــبة )1( الجــــــــدول یبــــــــین
% 13.63(مـابین الغـرین نسبة وتتراوح%) 21.26( وبمعدل%) 44.22

% 0(مـابین تكـون فنسـبته الرمل اما%) 56.65( وبمعدل%) 88.78 -
ـــم النمـــوذج ماعـــدا%) 19.8(وبمعـــدل%)  39 – ـــه بلـــغ والـــذي) 6(رق  فی

انجانــة الــذي  تكــوین مــن اخــذ لكونــه وذلــك )82.1حــوالي(% الرمــل نســبة
إذ ان النمـــوذج اخـــذ مـــن  مع بحیـــرة ســـد الـــدبسمباشـــر تمـــاس  فـــيیكـــون 

  طبقة رملیة منكشفة على جانب البحیرة.
ومــن فصــل المعــادن الثقیلــة مــن الجــزء الرملــي النــاعم والنــاعم تــم ایجــاد 

  -) :2النسب المئویة للمعادن الثقیلة كما في الجدول (
  

  )المعتمة الغیر( الثقیلة المعادن نسبة ونسب ) یوضح2جدول (
  نسبة المعادن الثقیلة(%) غرام)(للنموذجالكلي  الوزن  رقم النموذج

2  9.40 8.71 
4  13.30 7.75 
6  13.10 7.17 
8  5.40 14.39 

13  17.60 8.21 
17  14.80 5.78 

) نالحـــظ ان ان النســـب المئویـــة للمعـــادن الثقیلـــة 2ومـــن خـــالل الجـــدول(
، ومـــــن الجـــــدیر )8.6) وبمعـــــدل (%14.39%-5.78تتــــراوح مـــــابین(%

 المجمــوع مــن غالبــا%) 1(  مــن اقــل تشــكل الثقیلــة بالــذكر بــان المعــادن
  .[Mange et al,1992]الفتاتیة لرسوبیات الكلي

أما المعادن الطینیة فتم تحدید نسبها تقریبیًا وذلك باألعتماد علـى مقـدار 
  الشدة الذي یظهر في منحنیات االشعة السینیة لكل معدن.

 Sediment grain size  الحبیبـي للرسـوبیات  الحجمـي التحلیـل
analysis 

 الخـــــواص تعكـــــس النهـــــا اهمیـــــة ذو الحبیبـــــي الحجمـــــي التحلیـــــل یعتبـــــر
 الحبیبـي الحجـم توزیـع ان حیـث، ]3[فـي  ]5[ الفتاتیة لرواسبل الطبیعیة

 هــــذهؤثر وت الترســـیب لبیئــــة الهیدرودینامیكیـــة للعوامـــل همحصــــل تكـــونقـــد 
 التغیــــر تعكــــس انهــــا اذ [20] مختلفــــةال رســــوبیةال بیئــــاتال فــــي العوامــــل
 یـتم الحجمـي التحلیـل فـان وبتـالي، [4] الترسـیب بیئة طاقة في الحاصل

ــــــه لالســــــتفادة ــــــي الحجــــــم عــــــن واضــــــحة صــــــورة اعطــــــاء فــــــي من  الحبیب
 الترسـیبیة البیئـة تقـدیر يوالتـي تسـاعد فـ للرواسـب النسیجیة والمواصفات

[14] .  
 حالـــةال وهـــذه الناعمـــة الرواســـب هیمنـــة) نالحـــظ 1مـــن خـــالل الجـــدول(

 یجعـل ممـا قلیلـة نقـلال طاقـة تكـون حیـث السـدود خزانـات رواسبل ممیزه
 النسـب تسـقیط وتـم ،الخشـنة الرواسـب نسبة تفوق الناعمة الرواسب نسبة

فــي [9] قبــل مــن المقتــرح التصــنیفي المثلــث فــي) 1(جــدول فــي المئویــة
، الناعمـة للرواسـب النسـیجیة الصـفات معرفـة لغـرض وذلك )6شكل([8]
 الجـزء فـي تتركـز النمـاذج اغلـب ان المثلـث هـذا خـالل من نالحظ حیث

ـــــي والغـــــرین%) 47.05(نســـــبةبو ) Silt(الغـــــرین ) sandy Silt(الرمل
 %)5.88( نسـبة فتمثـل) Mud(الوحلیـة النمـاذج امـا %)،29.41(نسبةب

 رمـل النمـاذج ونسـبة%) 11.74(بنسـبة) sandy Mud(الرملـي والوحـل
 silty(الغرینــي الرمــل و%) 5.88( كانــت) muddy Sand(الــوحلي

Sand (كانت فنسبتها)ایضا.%) 5.88  
ـــي التـــردد الحجمـــي ومنحنـــي  ـــم اســـتخدام هـــذه النســـب فـــي رســـم المنحن ت
التــردد التراكمــي، إن اشــكال منحنیــات التــردد الحجمــي للنمــاذج المؤخــوذة 

 توزیــع ذو وشــكل احـادي توزیــع شـكل مـن جوانــب الخـزان تراوحــت مــابین
والــذي یــدل علــى وجــود اكثــر مــن مصــدر للرواســب  )A-7شــكل( ثنــائي

 ، امــارديء الفــرز جعــل إلــى یــؤدي وهــذا اوعــدم اســتقراریة الحركــة المیــاه
 توزیـــع ذو اغلبهـــا فكانـــت الخـــزان وســـط مـــن المؤخـــوذة لنمـــاذج بالنســـبة
 تلــك فــي المیــاه حركــة اســتقراریة علــى یــدل والــذي)B-7شــكل ( احــادي

  .المناطق

  
  للرواسب الناعمة موضحة علیها نماذج الدراسة [Folk, 1954: In Carver, 1971]) تصنیف فولك 5شكل (
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  الدراسة لبعض نماذج الحجمي التردد ) یوضح منحني7شكل(

  

 لنقـل المیكانیكـة الطـرق تعكـس فإنهـاالمنحني التردد التراكمـي  اما اشكال
 فـي تتكـون المنحنیـات هـذه ان [6] )الدحرجـة،  العـالق، القفر( الرواسب

 یمثـل والـذي قلیـل میـل وذو قصـیر احـدهما رئیسـین احیـان خطـین اغلـب
 والتــي تنتقــل بواســطتها حبیبــات) Suspension( التعلــق بواســطة النقــل
 علــى فیــدل وطویــل عــالي میــل ذو یكــون االخــر والخــط، والغــرین الطــین
، بواســطته تنتقــل الرمــل حبیبــات إذ ان) Saltation(القفــز بواســطة النقــل
 ثانویـة منحنیـات لعـدة منقسم الطویل المنحني یكون الحاالت بعض وفي
، القفـز بواسـطة تتنقـل التـي الرواسب من مجموعتین وجود الى هذا ویدل

 لقنـــاة منــتظم غیـــر جریــان هنــاك یكـــون عنــدما الحالــة هـــذه مثــل وتتكــون
 فـــإن فبالتـــالي خطـــوط وقـــد یتكـــون هـــذه المنحنیـــات مـــن ثالثـــة الترســـیب،

ــــل المیــــل ذو الثالــــث الخــــط ــــى یــــدل والقصــــیر القلی  بالدحرجــــة النقــــل عل
)Rolling( ـــي ـــل والت  ،[1] فـــي ]19[الخشـــنة  الرواســـب بواســـتطها تنتق

 مـــن أكثـــر مـــن تتكـــون الدراســـةالتراكمـــي لنمـــاذج  التـــردد كانـــت منحنیـــات
 مــن اكثــر وجــود علــى یــدل والــذي )8مختلــف شــكل( میــل وذات خطــین

َ  میكانیكیـــــــــــــة ـــــــــــــة فـــــــــــــي الرســـــــــــــوبیات لنقـــــــــــــل واحـــــــــــــد .الدراســـــــــــــة منطق

  

  
 الدراسة التراكمي لبعض نماذج منطقة منحني) 8( شكل
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  المعادن الطینیة 
باألعتماد علـى مخططـات االشـعة  الطینیة المعادن مجامیع تشخیص تم

 )عنــــــــدD-spacingتحدیــــــــد( بعــــــــد وذلــــــــك )9شــــــــكل( )XRD(الســــــــینیة
 المسـافة لتحدیـد القیاسـیة الجـداول مـع ومقارنتـه انعكـاس ) لكل2ϴزاویة(

ـــد ذلـــك وبعـــد باالنكســـتروم ان الهـــدف مـــن دراســـة  ،المعـــدن نوعیـــة تحدی
المعادن الطینیة هو معرفة الظـروف البیئیـة السـائدة فـي منطقـة الدراسـة، 

، أمـــا [17] الن بعـــض المعـــادن الطینیـــة تتكـــون بفعـــل عملیـــات التجویـــة
  -: هي تشخیصها تم التي الطینیة المعادن مجامیع

 Chlorite معدن الكلوریات .1

َ هــــذا المعــــدن عنــــد االنعكــــاس القاعــــدي ( یــــز ُ  =2θ) عنــــد زاویــــة (001م
) والیتــــــاثر هــــــذا المعــــــدن عنــــــد معاملتــــــه °d  =14A) وبمســــــافة (6.2

بـــاالثیلین كالیكـــول ولكـــن تـــزداد شـــدته عنـــد التســـخین الـــى درجـــة حـــرارة 
550 C° [10] 9السـائد شـكل ( الطینـي المعـدن هـو الكلورایـت یعتبـر( 

 عملیــــات ان وبمــــا الســــینیة االشــــعة منحنیــــات خــــالل مــــن واضــــح وهــــذا
 الســائدة البیئـة العملیـات هـي میكانیكیـة او كیمیائیـة كانـت سـواءا التجویـة

 القاعدیـة الـى تمیـل كانـت pH قیم ان بما و الدبس سد خزان منطقة في
 لمعــــدن التجویـــة عملیـــات نتیجــــة یكـــون الكلورایـــت اصــــل فـــان نوعـــا مـــا
 لترسـیب) المیـاه قاعدیـة( المناسـبة الظـروف تـوفر الى باالضافة الكأولین

وكـذلك قــد یعـود الــى اصـل اولــي اي ان المعـدن مشــتق مــن  المعــدن هـذا
  .الصخور الرسوبیة والمتحولة من اعالي النهر 

 Kaolinite الكأولین. 2

) 001( القاعـــدي االنعكـــاس علـــى باالعتمـــاد تشـــخیص هـــذا المعـــدن تـــم
ویمكـــن التاكـــد ° 7.15A وبمســـافة 12.1 تســـاوي والتـــي ϴ2 زاویـــة عنـــد

 معــــدن انعاكاســــه مــــع المعــــامالت االخــــرى إذ إن منــــه بواســــطة مقارنــــة
 فـي بسـیط تغیـر ویظهـر كالیكـول االثیلـین معاملتـه عنـد الیتاثر الكأولین

 550 حــرارة درجــة وعنــد° C 350 حــرارة درجــة فــي تســخینه عنــد الشــدة
C °المعـــدن هـــذا یعتبـــر،  یـــتحطم ســـوف للمعـــدن البلـــوري التركیـــب فـــإن 

، )9شـــكل ( الدراســـة نمـــاذج فـــي الـــوفرة الناحیـــة مـــن طینـــي معـــدن ثـــاني
 تكــوین عملیتــي نتیجــة تتكــون الكــأولین فــان ]17[ و [13] الــى واســتنادا

السـائدة فـي  النهریـة البیئـات ان ،حامضیة ظروف وتحت والتجویة التربة
) والمیكانیكیــة كیمیائیــة( التجویــة عملیــات بفعالیــة زتــاتممنطقــة الدراســة 

 هــذه بسـبب منشــأه یكـون قــد الدراسـة فــي المشـخص الكــأولین فـان وبتـالي
 مــن قریبــة كانــت الخــزان لمیــاه الهیــدروجیني االس فــان وكــذلك العملیــات
 فــي المعــدن هــذا لبقــاء مناســبة ظــروف تــوفیر علــى یعمــل فهــذا االعتــدال

  .ما نوعا مستقرة حالة
 Iillite  یتاالال. 3

= 2ϴ) عنـد زاویـة (001تم تمیز هـذا المعـدن عنـد االنعكـاس القاعـدي (
) والیتاثر هذا المعدن عنـد تشـبیعه ببخـار االثلـین °9.9A) وبسافة (8.9

، ]C° ]10 550كالیكـول ولكـن تـزداد شـدته عنـد تسـخینه لدرجـة حـرارة 
 الطینیــة المعــادن ضــمن الــوفرة ناحیــة مــن الكــاولین بعــد یــتاالال یــاتيو 

 یختلـــف، )9شـــكل( الســـینیة االشـــعة منحنیـــات مـــن تشخیصـــها تـــم التـــي
 بیئـــات فـــي یتكـــون االلیـــات فـــان [22] الـــى فاســـتنادا المعـــدن هـــذا اصـــل

 فالحــــظ [15] امــــا عالیــــة، +K/H نســــبة ابامتالكهــــ المیــــاه فیهــــا متــــازت
 البایروفیالیــــــت مـــــابین التفاعــــــل بواســـــطة المعـــــدن هــــــذا تكـــــون امكانیـــــة

  : البوتاسي والفیلدسبار
 

 العالیــة تراكیــز الــى یعــود قــد الدراســة منطقــة فــي المعــدن هــذا اصــل نإ
 المعـادن دراسـة خالل منها كبیرة اعداد تشخیص تم والتي المایكا لمعدن
 ظـروف تـوفر مـا نوعا المرتفعة pH قیم ان كما المسكوفایت مثل الثقیلة

 الــى الكاولینایــت بعــض تحــول فضــال عــن المعــدن هــذا الســتقرار مناســبة
  .االلیات ضمنها ومن الطبقة ثالثیة طینیة معادن

 Montomorillonite )المنتومورلینایت( االسمكتایت مجموعة -4
 عنـــــــد) 001(القاعـــــــدي االنعكـــــــاس عنـــــــد المعـــــــدن هـــــــذا تشـــــــخیص تـــــــم

 كالیكـول بـاالثیلین معاملتـه وعند°) A 15.1(وبمسافة) 2θ= 5.8(زاویة
 ظهـوره علـى یـنعكس وهـذا البلـوري التركیـب فـي تمـدد حصـول الى یؤدي
 الــى یــزاح اذ انعكاســه قیمــة یتغیــر حیــث الســینیة االشــعة مخططــات فــي

 تســـخینه عنـــد للمنتومورلینایـــت البلـــوري التركیـــب ویـــتحطم الیمنـــى الجهـــه
ــــرة إنّ ، )9شــــكل( °550C حــــرارة لدرجــــة ــــة المعــــدن هــــذا وف ــــة قلیل  مقارن

 المعــدن هــذا یتكــون، االالیــت بعــد تــاتي تواجــده ونســبة الســابقة بالمعــادن
 المایكـا معـادن ان وبمـا، [17] التجویـة عملیـة اثنـاء المایكـا تحلـل نتیجة

ـــات تتواجـــد ـــرة بكمی ـــإن بالتـــالي و الدراســـة النمـــاذج فـــي كبی  هـــذا أصـــل ف
 صـــخور مـــن مشــتق یكـــون أو المعــادن هـــذه تحلـــل نتیجــة یكـــون المعــدن
  .النهر حوض من متحولة

   Paygoreskiteالبالیكورسكایت -5
) الذي من خالله تم تشخیص هـذا المعـدن 001إنّ االنعكاس القاعدي (

) والیتـــــاثر بــــــاالثلین d =10.3)وبمســــــافة (8.5كـــــان ( 2ϴعنـــــد زاویــــــة 
)، 9شـكل( C° [10] 550كالیكول ویتالشى انعكاسه عند درجـة حـرارة 

یـــأتي هـــذا المعـــدن بعـــد المنتومورلینایـــت مـــن ناحیـــة تواجـــده فـــي نمـــاذج 
 والبحیــــرات لبحــــارا فــــي اساســــي بشــــكل المعــــدن هــــذا ، یتواجــــدالدراســــة
 عــالي ومحتــوى قاعدیــة ظــروف الــى كیمیائیــة ویحتــاج كرواســب الضــحلة
، وبالتــالي یعــود قلــة تواجــد [21] مســتقرة تبقــى لكــي والمغنیســیوم للســلیكا

هذا المعدن في منطقة الدراسة الى األعتدال النسبي لـألس الهیـدروجیني 
  في المیاه. 
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 والمعادن الطینیة المشخصة الحد نماذج الدراسة XRD) یوضح منحني 9شكل (

  

  الثقیلة المعادن
ان هـــــدف تشـــــخیص المعـــــادن الثقیلـــــة هـــــو لتحدیـــــد الصخورالمصـــــدریة 

هــــم المعــــادن الثقیلــــة المشخصــــة الغیــــر لرســــوبیات منطقــــة الدراســــة امــــا 
  -)هي :1لوحة ( معتمة والتي تم فصلها من ستةال
    االولفین. 1
ـــین متـــازأ   ـــون عدیمـــة بكونهـــاالمشـــخص  االولف ـــون ذو او الل  اخضـــر ل

 او مـدورةال منهـا مختلفـة اشكالب وقد یتواجد، ، وشكل غیر منتظمشاحب
 صــلاأل ىعلــ یــدل االولفــین تواجــد نإ )،1لوحــة( منتظمــة غیــر او زاویــة

 مـن النـوع لهذا االساسیة المكونات من تعتبر النها وذلكللصخرة  ناريال
  .[16] الصخور

  لزركونا .2
مع وجود ظالل من األلـوان  اللون عدیمالمشخص بكونه  الزركون أمتاز

 اشــكال مــن تتــدرجفكانــت  اشــكالهااألخــرى مثــل األصــفر والــوردي، أمــا 
 ان، مــــدورة ثــــم الــــى اشــــكال الشــــكل منتظمــــة غیــــر قطــــع الــــى موشــــوریة

 عملیـة اسـتمرار من تحدث والتي التنطق هو الزركون في المهمة لصفةا
وكانــت هــذه الصــفة واضــحة جــدا فــي الزركــون  المعــدن بلــورة فــي النمــو

 الصـــخور فــي اساســـي بشــكل یتواجـــد الزركــون نإ)، 1(لوحـــة المشــخص
ــذلك الســلیكیة او المتوســطة الناریــة  یــدل مــا صــخرة فــي تواحــدها فــان ول
  ].16[االصل هذا على

    الروتایل. 3
ـــلشـــخص  ـــة الروتای ـــى هال ـــة ســـوداء باإلعتمـــاد عل ـــي یحـــیط كثیف بهـــا  الت

فكانـــت  هالشـــك)، أمـــا ا1البنـــي الممیـــز لوحـــة( فضـــال عـــن لونـــه االحمـــر
 الدائریـــــة والشــــبه الدائریـــــة النهایــــات ذات ةمســــتطیلتتــــراوح مــــن اشـــــكال 

 الصــخور فــي واســع بشــكل الروتایــل یتواجــد، الــدائري الشــكل الــى وتتــدرج
 بكمیـات وتتواجـد والنـایس الشیست في وخاصة ثانویة كمعادن  المتحولة

ن ، الناریــــة الصــــخور فــــي قلیلــــة ٕ  فــــي یكــــون الفتــــاتي الروتایــــل مصــــدروا
  ].16[العالي التحول ذات المتحولة الصخور

  الكلورایت. 4

كــان توزیــع هــذا  االحیــان بعــض وفــي االخضــر اللونبــ الكلوریــات أمتــاز 
فضـال عــن وجـود شــوائب سـوداء ضــمن حبیبــة  منــتظم غیـر بشــكل اللـون

ــــت هلاشــــكا أمــــا )1المعــــدن لوحــــة( ً  فكان  حافــــات ذات ةرقائقیــــمــــا  عــــادة
 ذات المتحولــــة الصــــخور فــــي كبیـــر بشــــكل الكلورایــــت یتواجــــد، متموجـــة
  ].16[الناریة الصخور في یتواجد وقد الواطئ التحول

  التورمالین. 5
أمتازالتورمـــالین ان معـــدن التورمـــالین مـــن المعـــادن ســـهلة التمییـــز حیـــث 

ـــه،  المشـــخص اللوان متعـــددة وأمتـــازت بـــبعـــدم وجـــود انفصـــام فـــي حبیبات
اعتمــــادا علــــى تركیبــــه الكیمیــــائي والتورمــــالین الــــذي تــــم تشخیصــــه كــــان 

ومنـاطق اخـرى عدیمـة  اءخضر  تداخل نااللو بیحتوي على مناطق تمتاز 
وكانـــــت هـــــذه اللـــــوان موازیـــــة لحـــــدود الخارجیـــــة للحبیبـــــة المعـــــدن  اللـــــون
موشــوري وال ســتطیل)، أمــا شــكل الحبیبــة فكانــت متعــددة مثــل الم1لوحــة(

یتواجــد هــذا المعــدن فتــرة ونــوع عملیــة النقــل، والــذي یعتمــد علــى مــدور وال
ویوجـد في الصخور المتحولة مثل الشسـت  كذلكفي صخور الكرانایت و 

رســـــوبیات الفتاتیـــــة ، حیـــــث یعتبـــــر التورمـــــالین مـــــن جمیـــــع انـــــواع ال فــــي
المعـــادن الفـــوق المســـتقرة وتواجـــده مـــع الزركـــون والروتایـــل یعطـــي دلیـــل 

  .]11[على مدى نضوجیة الرسوبیات من الناحیة المعدنیة 
  السلیمینایت. 6
واجده على شكل حبیبات متكونـة مـن الیـاف موازیـة بتالسلیمنایت أمتاز  

اخضـــر شـــاحب مـــع قهـــوائي شـــاحب، امـــا  لبعضـــها الـــبعض وذات لـــون
صـفر األمـن الرتبـة الثانیـة والثالثـة مـع ظهـور لـون  كانتاللوان التداخل ف

موشـوریة  هالاشـكوكانـت ا، )1لوحـة( االزرق فضال عـن اللـون واالخضر
  ].16[وذات انطفاء موازي، یتواجد السلیمنایت في الصخور المتحولة

  الهورنبلند. 7
ذات اشـكال مختلفـة قـد تكـون مـدورة او  اتوحبیبـون االخضـر للایمتاز بـ

 وأمتـاز كـذلك بوجـودموشوریة وهذا الذي یتمیز به الهورنبلند المشـخص، 
الحبیبـة،  الموجودة فـيعلى التكسرات التي  اً عمودیوالذي كان نفصام اال
 علـى درجـة االذابـةوهذایـدل متعرجـة  فأمتازت بكونهاما نهایات الحبیبة ا
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للحبیبـة، ان الــوان  اكـون موازیـیفـي حبیبـة الهورنبلنـد االنطفـاء  ،)1لوحـة(
ــــي  ــــد ف ــــة ، و یتواجــــد الهورنبلن ــــى والثانی التــــدخل تكــــون مــــن الرتبــــة االول
الصـخور الناریــة الحامضــیة و القلویـة مثــل الــدیورایت وكـذلك تتواجــد فــي 

  ].16[الصخور المتحولة مثل الشیست االخضر والكرانیوالیت
  الكاستیرایت . 8

شـكل الب خـالل نمـاذج الدراسـة تمتـازالشكل الذي یظهر فیه هـذا المعـدن 
ات حافـــ وذوشــكل حبیبـــة مــدورة او شــبة مــدورة  وكــذلك علــىموشــوري ال

خطــــوط نصــــف دائریــــة علــــى ســــطح المعــــدن  وامتــــازت بوجــــودمتعرجــــة 
ـــــــة للمحورهـــــــا الطـــــــولي  ـــــــذيوموازی ـــــــر مـــــــن الصـــــــفات الممیـــــــزة  وال یعتب

أمــا لونــه فكــان یتــدرج  ،العــاليذو درجــة  فكانــتالنتــوء أمــا للكاســتیرایت، 
جــدا، امــا اللــوان التــداخل  ةغامقــالــى اللــوان غــامق البنــي الحمــر مــن  اال

فـي الكرانیـت و یتواجد في الصـخور الناریـة السـلیكاتیة  ،فكانتاكثر سطوعا
ـــة، ویعتبـــر  ـــل الحرمائی ـــات المحالی وعـــادة مـــا تكـــون ناتجـــة بســـبب الفعالی

  ].16[ن المقاومة لعملیات التجویةمعدن الكاستیرایت من المعاد
 

  المسكوفایت  . 9
صـفائحیة، امـا اللـون  الشكوذات ابكونه عدیم اللون،  امتاز هذا المعدن

الحبیبــة مـن ناحیــة هیئـة  ،رصاصــي رتبـة اولــىال فامتــازت بـالونالتـداخل 
، یتواجـد هـذا )1لوحـة( یسبب ظهور اللـون االصـفروالذي سمیكة فكانت 

ــــــواع أالمعــــــدن فــــــي  ــــــة وكــــــذلك فــــــان ن مختلفــــــة مــــــن الصــــــخور المتحول
  ].16[الصخورالناریة الجوفیة مثل الكرانیت تتكون فیها هذا المعدن

  االنثوفیالیت .10

نصــلیة والتــي  المعــدن فــي نمــاذج الدراســة امتــازت بكونهــا شــكل حبیبــة 
 هاالنثیوفیالیــت بلونــ وأمتــازتتكــون مــن اللیــاف وتحتــوي علــى تكســرات، 

الحدید، یكـــــون عنصــــر احتوائـــــه علــــى  یعــــود الــــى وهـــــذا )1لوحــــة( البنــــي
االنطفاء بشكل موجیة في الحبیبات التي تتكون من اللیـاف، یتواجـد هـذا 
المعدن في الصخور المتحولة مثل النایس واالمفیبوالیت وقـد یتكـون مـن 

  ].16[تحول الصخور الناریة الفوق القاعدیة
ْ  نســتطیع المشخصــة المعــادن هــذه خــالل ومــن  رســوبیات أصــل نحــدد أن

 متحـول أصـل لهـا كانـت المشخصة المعادن أغلب أنّ  إذْ  الدراسة منطقة
 مالحظــة تــم حیــث والكلورایــت الروتایــل معــدن مثــل ،]16[ علــى اعتمــادا

 االخـرى المعـادن مع مقارنة التشخیص عند المعدنیین لهذین عالیة نسبة
ــالي المشخصــة  رســوبیات فــي الســائدین همــا المعــدنیین هــذیین فــان وبالت

 الثقیلـة المعـادن مـن بهـا الباس نسبة مالحظة تم وكذلك، الدراسة منطقة
 ووجـــود،  والزركـــون االولفـــین معـــدني مثـــل نـــاري اصـــل لهـــا كانـــت التـــي

 مثـل ومتحـول ونـاري التورمـالین مثـل ومتحول رسوبي اصلین لها معادن
 یمكننـا تقـدم وممـا، سـائدة المعـادن هـذه تكـن لـم ولكـن ولكن االنثوفیالیت

،  والنــاري المتحــول باالصــل الدراســة منطقــة رســوبیات اصــل نحصــر ان
ــــل المســــتقرة الشــــبه المعــــادن مــــن كبیــــرة اعــــداد تواجــــد ان  الكلورایــــت مث

 الفـوق المعـادن من كبیرة مجموعة الى بالضافة  البایروكسین ومجموعة
 رســــوبیات فــــي كثیــــرة رســــوبیة دورات حــــدوث عــــدم علــــى یــــدل المســــتقرة

  .الدراسة منطقة

  
 40X  .M : Muscovite  ،H  :Hornblende ،R : Rutile  ،C) یوضح المعادن الثقیلة المشخصة تحت المجهر االلكتروني بدرجة تكبیر1لوحة (
:Chlorite  ،A :Anthophyllite  ،Z :Zircon  ،O :Olivine  ،S :Sillimanite  ،T :Tourmaline  ،CA :Cassiterite .  

  

  االستنتاجات والتوصیات
 البحیـرة لقـاع الحدیثـة والصخور للرواسب والمعدنیة الرسوبیة من الدراسة

 كـــذلك والرمـــل الطـــین ثـــم الغـــرین هـــو الســـائد الجـــزء بـــان بینـــت وجوانبهـــا
 وذلــك نقــل میكانیكیــة مــن اكثــر بوجــود التراكمــي التــردد المنحنیــات بینــت
 المواســم الخــتالف وذلــك وكمیاتیهــا المیــاه ســرعة اســتقرار عــدم الــى یعــود

 دراســــة خــــالل ومــــن. المناخیــــةواالمطار بالعوامــــل وتاثرهــــا الســــنة خـــالل
 وهـذا الـرديء بـالفرز امتازت الرسوبیات بان تبین االحصائیة المعامالت

ـــى یعـــود ـــات اخـــتالف ال ـــة الترســـیبیة العملی ـــة والـــى المختلف  وســـرعة  كمی
    الرسوبیات. خصائص على تؤثر والذي الزاب نهر في المیاه
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 الطینـي المعـدن هـو الكلورایـت معـدن بـان فوجـد المعدنیة اما من الناحیة
ـــم االالیـــت ثـــم الكـــأولین معـــدن یلیـــه الســـائد المنتومورلینیایـــت، وســـیادة  ث

معدن مثل معدن الكلورایت یدل على سیادة عملیات التجویة فـي منطقـة 

أمـا بالنسـبة للمعـادن الثقیلـة فاعطـت دلیـل واضـح علـى االصـل الدراسة، 
  .المتحول لرسوبیات منطقة الدراسة
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Evaluating the Sedimentological and Mineralogical characteristics For 
Dibis Dam reservoir sediment 
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2 Applied geology , Collage of science , Kirkuk University, Kirkuk , Iraq 
Abstract  
Sedmentological and mineralogical of Dibis Dam reservoir sediment have been take place. The dam located 40 
Km. on Lesser Zab River / NW Kirkuk city, the grain size shows that percentages of the sand ranging from (0% - 
39%) with average (19.8), the silt fraction ranged between (13.63% - 88.78%) with average (56.65%) and clay 
fraction range between (4.26% - 44.22%)with average (21.26%). 
The mineralogical study including the heavy mineral in fine and very fine sand, and the most important minerals 
are;(chlorite, zircon, Rutail, muscovite, olivine, tourmaline, etc.), while the recognized clay minerals from 
(XRD) are: (Chlorite, Kaoline, Illite, Montomorlinite). 
From grain size distribution concluded the energy of the transport is unstable, and is ranging from moderate to 
weak, which is reflected on the sediment prevailing within the lake, The origin of the sediment derived from 
metamorphic or old sedimentary rock in the area, while the clay mineral may effected by chemical weathering 
which causes change of some minerals 


