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 االرتقاء بالبحوث العلمية طريقنا لخدمة المجتمع

 

 مقاطع مختارة شمال تكريتفي تكوين انجانة ل الرمميةمصخور ل البتروغرافية والعمميات التحويرية

 ، عمار جماد الطائي ، عبدالسالم مهدي الترف أياد محمد جوير داثان

 ، تكريت ، العراق تكريتجامعة ، كمية العموم ، قسم عموم االرض التطبيقية 
 

 البحث معلومات
البتروغرافية، تكوين  الكممات المفتاحية:

 انجانه، الحجاج، الجرناف.

 داثان أياد محمد جوير االسم:
 البريد االليكتروني:

Ayadmoh939@gmail.com 
 رقم الهاتف:

  

 الملخص
البتروغرافية لمصخور الرممية لتكوين انجانة )المايوسين المتأخخر  فأم منطقأة الحجأاج أظهرت الدراسة 

ومنطقة الجرناف بخنها تتكون  من الكوارتز والفمدسبار القطع الصخرية والحشأو  والسأمنت الكاربونأاتم 
 والحديدي والطينم فضال عن المكونات االخرى.

  الغنأأأم Lithareniteرمأأأل االرينايأأأت الصأأأخري )واسأأأتنتجنا بخنهأأأا غيأأأر ناضأأأجة معأأأدنيا ومأأأن نأأأوع ال
ومصادرها تشمل صأخور رسأوبية وناريأة   Litharenite Calclithic)بالقطع الصخرية الكاربوناتية 

 ومتحولة. 

وبينت الدراسة بخن الصخور الرممية قد تأخررت بالعمميأات التحويريأة المبكأر  بشأكل رويسأم وتعأد عمميأة 
بونأأأأاتم مأأأأن اكررهأأأأا شأأأأيوعا، كمأأأأا أدت العمميأأأأات التحويريأأأأة المبكأأأأر  السأأأأمنتة وتكأأأأوين السأأأأمنت الكار 

والمتوسطة الى تقميل المسامية االولية فم حين زادت المسامية الرانوية نتيجأة ااابأة حبيبأات الفمدسأبار 
 والقطع الصخرية بالعمميات التحويرية المتخخر .

  المقدمة
بعمأأأأر المايوسأأأأين    Injana Formation)  يعتبأأأأر تكأأأأوين انجانأأأأة

مأأن اهأأم التكأأاوين الصأأخرية لمأأا لأأه مأأن   Late Mioceneالمتأأخخر )
اهميأأأأة فأأأأم الصأأأأناعة حيأأأأط يمكأأأأن اسأأأأتخدام اطيانأأأأه كمأأأأاد  اوليأأأأة فأأأأم 

يتضمن البحأط دراسأة الصأخور صناعة مواد البناء كالطابوق الطينم. و 
المدروسأأين فأأم محافظأأة صأأال   الرمميأأة لتكأأوين انجانأأة  فأأم المقطعأأين

  43°  15َ    51) ً خأأأط طأأأول  تقأأأاطعاالول عنأأأد المقطأأأع  يقأأأعالأأأدين و 

يقأأأع المقطأأأع و    فأأأم منطقأأأة الحجأأأاج34°  43َ    43ًَ  وخأأأط عأأأرض )
خأأأأأأأط عأأأأأأأرض   و "21.57'11°43) عنأأأأأأأد تقأأأأأأأاطع خأأأأأأأط طأأأأأأأول الرأأأأأأأانم

يبعأأأأأدان  المأأأأأاانو  ، 5شأأأأأكل ) الجرنأأأأأافة   فأأأأأم منطقأأأأأ°41 43'3434")
كأم عمأى التأوالم شأمال مدينأة تكريأت ضأمن   543)و كأم   44) مسافة

 محافظة صال  الدين.

mailto:Ayadmoh939@gmail.com
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 : يوضح موقع منطقة الدراسة 1شكل 

 

 Low Foldedتقع منطقة الدراسة فم نطأاق الطيأات الواطوأة )تكتونيًا 

Zone ( ضأأأأمن الأأأأرف غيأأأأر المسأأأأتقر  Unstable shelf  حسأأأأ  
. وقد حظيت تتابعات التكأوين بخهتمأام كبيأر مأن قبأل البأاحرين [1]تقسيم

 بسب  اهميتها الطباقية واالقتصادية. 
 ،صخور الرممية والطينيأة والغرينيأةال اتتتخلف صخور التكوين من تعاقب

 ظأأاهري مكاشأأف صأأخرية سأأطحية اات سأأمكبمقأأاطع الدراسأأة  تتمرمأأو 
 شأأكل فأأم المقطأأع الرأأانم  م 9و ) فأأم المقطأأع االول  2شأأكل ) م  43)
العمويأأة مأأن تكأأوين انجانأأة و  وتمرأأل هأأام المقأأاطع االجأأزاء الوسأأطية  ،4)

ظأأاهر، أمأأا الحأأد العمأأوي  غيأأر الفتحأأةالحأأد السأأفمم مأأع تكأأوين  ان حيأأط
                          متخررا بالتعرية ولم يبقى له ارر.مع تكوين مقدادية يكون 

المكونأأأأأات البتروغرافيأأأأأة لمصأأأأأخور الرمميأأأأأة يهأأأأأدف البحأأأأأط الأأأأأى دراسأأأأأة 
وتوظيأأأف نتاوجهأأأأا فأأأأم تصأأأأنيف الصأأأخور الرمميأأأأة، فضأأأأاًل عأأأأن دراسأأأأة 
العمميأأات التحويريأأة المختمفأأة التأأم أرأأرت عمأأى الصأأخور الرمميأأة لتكأأوين 

 انجانة.
تم اجراء عد  دراسات من قبل عدد من الباحرين عمى تكوين انجانأة فأم 

 دراسأأأأأة:  [2] بقة حيأأأأأط اجأأأأأرىلسأأأأأااهأأأأأم الدراسأأأأأة اوقأأأأأت سأأأأأابق حيأأأأأط 
 والمعأأأأأادن الرقيمأأأأأة والمعأأأأأادن والبتروغرافيأأأأأة الحجمأأأأأم التحميأأأأأل تضأأأأأمنت

 نوعيأأأأأأة:  [3] درس كأأأأأأالك. وبعشأأأأأأيقة باسأأأأأأتور  منطقتأأأأأأم فأأأأأأم الطينيأأأأأأة
 المتواجأأد  الطينيأأة المعأأادن بتمأأك ومقارنتهأأا التكأأوين فأأم الطينيأأة المعأأادن

 المعأأادن تحميأأل مأأع بتروغرافيأأة دراسأأة:  [4] اجأأرىو . الفتحأأة تكأأوين فأأم
 [5] قأأام ايضأأا ،العأراق وشأأمال وسأط مقأأاطع لعأأد  انجانأة لتكأأوين الرقيمأة

 مختأار  مواقأع مأن انجانأة تكأوين لصأخور وجيوكيمياوية معدنية بدراسة: 
مكانيأأة العأأراق وسأأط :  [6] قأأأامو  السأأيراميكية، لمصأأناعات اسأأتخدامها وا 
:  [7] دراسأة وتناولأت، العأراق شأمال فأم انجانأة لتكأوين رسأوبية بدراسة
 لتكأأوين الطينيأأة لمرواسأأ  والمعدنيأأة والكيمياويأأة الفيزياويأأة الخأأوا  تقأأويم
 كمأأاد  واسأأتخدامها الأأتالل اقأأدام نطأأاق فأأم مختمفأأة مواقأأع لخمسأأة انجانأأة
 الخأأأوا  بدراسأأة : [8] قأأامو  الطينأأأم، البنأأاء طأأابوق تصأأأنيع فأأم أوليأأة

 بالسأأأأأميكا غنيأأأأأة اطيأأأأأان مأأأأأن المصأأأأأنع لمطأأأأأابوق والكيمياويأأأأأة الفيزياويأأأأأة
 البركأانم والرمأاد الكمسأم الحجأر اضأافة مأع افريقيأا شأمال فأم وااللومينا

 عاليأة حأرار  بدرجة والمحروقة الطابوق منها المصنعة األولية المواد الى
 لصأأأأناعة انجانأأأة تكأأأأوين اطيأأأان صأأأالحية : [9] ودرس ، o م 5233)

أأأة الطأأأابوق البتروغرافيأأأة والعمميأأأات :  [10] درسو  ،فأأأم منطقأأأة الخانوك 
:  [11] درسو  ،التحويريأأأأة لصأأأأخور تكأأأأوين انجانأأأأة فأأأأم شأأأأمال العأأأأراق

 .برمام طية فم انجانة تكوين بتروغرافية
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  / منطقة الحجاجاالولتكوين انجانه في الموقع ( : يوضح مقطع طباقي ل2شكل )

 

 
 / منطقة الجرنافالثانيتكوين انجانه في الموقع ( : يوضح مقطع طباقي ل3شكل )
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  طرائق العمل
  مأن 1  مأن مقطأع الحجأاج ونمأااج عأدد )9نمأااج عأدد )جمأع  شأممت

 السأأمك حيأأط مأأن تفصأيمية بصأأور  مقطأأع كأل وصأأفمقطأع الجرنأأاف، و 
 الطبقأأأأات نماجأأأأة وتمأأأأت الرسأأأأوبية والتراكيأأأأ  الحبيبأأأأم والحجأأأأم والمأأأأون
 الواحأأأد المقطأأأع خأأأالل الصأأأخرية الخأأأوا  فأأأم التغيأأأرات عمأأأى اعتمأأأاداً 

 الحقميأأة المالحظأأات هأأام تموسأأج ،وطبيعأأة حأأدود التمأأاس بأأين الطبقأأات
 .المدروسة لممقاطع طباقية مقاطعرسم  خاللها تم ومن
  المسأأة الجيولأأوجم النمأأااج وعمأأل شأأراوة صأأخرية فأأم هيأأخ تهيوأأة وتأأم

 الشأأأأراوة هأأأام ودرسأأأأت ،رقيقأأأة صأأأأخرية شأأأريحة  53) وعممأأأأت العراقأأأم
االعتيأأادي فأأم مختبأأر عمأأوم  المجهأأر االلكترونأأم تفصأأيمية تحأأت بصأأور 

 الصأأأخرية األنأأأواع عمأأأى التعأأأرفوتأأأم  األرض التطبيقية/جامعأأأة تكريأأأت،
 لمصأخور المعدنيأة المكونأات وحسأا  وتعيأين وصف حيط تم المختمفة،
 التحويريأأة العمميأأات دراسأأة عأأن فضأأالً  النقطأأم العأأداد باسأأتخدام الرمميأأة
 .المختمفة

 النتائج والمناقشة 
   : بتروغرافية الصخور الرممية .1

مأأأن خأأأالل  تمأأأت دراسأأأة مكونأأأات الصأأأخور الرمميأأأة لنمأأأااج المقطعأأأين
اعتمأأاد طريقأأة  وتأأم مأأن مقطعأأم الدراسأأة   شأأريحة صأأخرية53فحأأ  )

   حبيبأة لكأل شأريحة صأخرية333-133حسأا  )و  ،[12]العد النقطأم 
ن مأأن المكونأأأات جأأدول ) وفيمأأأا   ،5واسأأتنتاج النسأأ  الموويأأأة لكأأل مكأأأو 

 يمم شر  موجز لهام المكونات: 

: تأأأم تشأأأخي  الكأأأأوارتز بنوعيأأأه االحأأأادي والمتعأأأدد البمأأأأورات  الكووووارتز
Monocrystalline and polycrystalline  Quartz  وكانأأت ،

المتعأأأأأدد  الكأأأأأوارتز نسأأأأأبة الكأأأأأوارتز االحأأأأأادي التبمأأأأأور اعمأأأأأى مأأأأأن نسأأأأأبة
 ، تمتاز حبيبات الكوارتز االحأادي التبمأور بخنهأا اات 5البمورات جدول )

 ، وتكأون مشأبة مأدور  –موجم ، وشكل حبيباته )حأاد   –متوازيانطفاء )
ماعأأدا نسأأأبة قميمأأأة   ،A :5) لوحأأأة  معظأأم حبيباتأأأه خاليأأة مأأأن الشأأواو 

 اخأأرىومكتنفأأات مأأن الزركأأون واالباتايأأت ومعأأادن منهأأا تحتأأوي فراغأأات 
فمأأا فأأوق تتكأأون حبيبأأات الكأأوارتز المتعأأدد مأأن ارنأأين و   .B  :5)لوحأأة 

مأأأن البمأأأورات والحأأأدود بينهأأأا امأأأا مسأأأتقيمة وتأأأدل عمأأأى االصأأأل النأأأاري 

، وتكأأأأون هأأأأام [13]الجأأأأوفم او مسأأأأننة وتأأأأدل عمأأأأى االصأأأأل المتحأأأأول 
   Orientationمأأأأدور  ولهأأأأا توجأأأأه )الالبمأأأأورات شأأأأبه حأأأأاد  الأأأأى شأأأأبة 

  .C: 1 )لوحةتكون اات انطفاء متموج الى مستقيم و مختمف 
يوجأأأأد بنوعيأأأأه  البوتاسأأأأم ) االوررأأأأوكميز والمأأأأايكروكالين   الفمدسووووبار : 

، وتكأأأون حبيبأأأات االوررأأأوكميز لوحيأأأة البالجيوكميسالصأأأودي المتمرأأأل بأأأو 
الأأأى شأأأبة داوريأأأة الشأأأكل واات لأأأون مغبأأأر بسأأأب  التحمأأأل الأأأى المعأأأادن 

بينمأا يتصأف المأايكروكالين بالتوأمأة المتقاطعأة  ، F  :1 الطينية )لوحة
(Cross-hatch twiningوحوافأه المتحممأة )لوحأة   D : 1   وتمتأاز ،

  .E :1 )لوحة بانها اات انطفاء متوازي حبيبات البالجيوكميس
تأأأأأم تحديأأأأأد القطأأأأأع الصأأأأأخرية )الرسأأأأأوبية والناريأأأأأة  القطوووووع الصوووووخرية:

وكانأت نسأبة القطأع ، وبنسبة عاليأة قياسأا بالمكونأات االخأرى والمتحولة 
فضأال عأأن  ، C: 2 )لوحأأةالكاربوناتيأة هأأم الشأاوعة  الرسأأوبية الصأخرية

 :G لوحأأة)الأأدقيق التبمأأور وشأأبه المأأدور   Chert) وجأأود قطأأع الصأأوان
 الصأخرية عمأى القطأع والتأم تشأمل القطأع الصأخرية الفتاتيأة ووجود  .1

لأأون بنأأم داكأأن و الغرينيأأة والرمميأأة القديمأأة وتكأأون اات شأأكل شأأبه مأأدور 
فضأأال   ،I: 1)لوحأأة القطأأع الصأأخرية الطينيأأة ووجأأود   ،H: 1 )لوحأأة

 )لوحأأة  الشسأأت)نسأأبة قميمأأة مأأن القطأأع الصأأخرية المتحولأأة عأأن وجأأود 
A :2 ،  لوحةوالقطع الصخرية النارية ( B: 2.  

تتكون الحشو  من المواد الطينية والغرينيأة التأم تمأ   الحشوة والسمنت:
ويعتقد بأان معظأم الحشأو   ، D:2 )لوحةالفراغات بين الحبيبات الفتاتية 

والأأك مأأن خأأالل تأأخرر الحبيبأأات  رأأانويفأأم صأأخور الدراسأأة اات اصأأل 
وقأأد  ،غيأأر المسأأتقر  )الفمدسأأبار والقطأأع الصأأخرية  بالعمميأأات التحويريأأة

الصأخور الرمميأة الغنيأة بأالقطع الصأخرية تحأوي عمأى بأخن : [14]اشار 
 جأأأزءان الفضأأأال عأأأن  الحشأأأو  التأأأم يكأأأون معظمهأأأا مأأأن أصأأأل رأأأانوي،

 ترس  عمى شكل مواد اولية مع الترسي . من الحشو  االساسم

م مأن اكرأر أنأواع السأمنت انتشأارًا اتفيعأد السأمنت الكاربونأ :أما السمنت
الطينأأأأم والحديأأأأدي وسأأأأوف فأأأأم صأأأأخور التكأأأأوين قياسأأأأًا الأأأأى السأأأأمنت 

فضأاًل عأن وجأود  نتطرق اليه الحقا فم عممية السمنتة وبشكل تفصيمم.
تبأأاين فأأم نسأأبها ولكنهأأا تالمعأأادن الرقيمأأة والتأأم مرأأل المكونأأات االخأأرى 

 قميمة جدا.
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 دراسةوالمعدل لممكونات المعدنية لنماذج ال النسب المئوية: يوضح  1ل جدو

 
 

 :  تصنيف الصخور الرممية .2
لتصأأنيف وتسأأمية الصأأخور  فأأم هأأام الدراسأأة [13]تصأأنيف  أعتمأأادتأأم 

، وقأأأد انحصأأأرت معظأأأم النمأأأااج فأأأم حقأأأل االرينايأأأت الصأأأخري الرمميأأأة
(Litharenite،  النمأااج فأأم حقأأل االرينايأأت  اغمأأ  فضأاًل عأأن ظهأأور

  Calclithite) الصأأأأأأأأأخري الغنأأأأأأأأأم بأأأأأأأأأالقطع الصأأأأأأأأأخرية الكاربوناتيأأأأأأأأأة
، شأأأأكل  Sedareniteوتصأأأأنيف القطأأأأع الصأأأأخرية يقأأأأع ضأأأأمن حقأأأأل )

(3.  

 

 
 لمصخور الرممية موضحًا عميه نماذج مقطعي الدراسة [13]: يبين تصنيف 4 الشكل

الأأأأأأأى ان الصأأأأأأأخور الرمميأأأأأأأة الغنيأأأأأأأة بأأأأأأأالقطع الصأأأأأأأخرية  [13]أشأأأأأأأار 
 اكرأأأأر مأأأأنالكاربوناتيأأأأة تكونأأأأت عنأأأأدما كأأأأان معأأأأدل التعريأأأأة هأأأأو السأأأأاود 

التحمأأل الكيميأأاوم والأأك لضأأعف مقاومأأة هأأام القطأأع الصأأخرية وان هأأام 
القطأأأع إلأأى أن شأأيوع :  [15]أشأأار و . الصأأخور ترسأأبت قأأر  المصأأأدر

الصأأأخرية قياسأأأًا إلأأأى الفمدسأأأبار والمحتأأأوى العأأأالم مأأأن الكأأأوارتز يعكأأأس 
االصل المختمط ) الرسوبم / المتحول   بصور  رويسأية واألصأل النأاري 

بشأأأأكل رأأأأانوي. فأأأأم حأأأأين تشأأأأير النسأأأأبة العاليأأأأة مأأأأن القطأأأأع الصأأأأخرية 
الكاربوناتية فم الصخور الرمميأة قيأد الدراسأة الأى اشأتقاقها مأن تكوينأات 

وبهأأأأأاا يكأأأأأون  ،خور رسأأأأأوبية اقأأأأأدم عمأأأأأرًا اات محتأأأأأوى كاربونأأأأأاتموصأأأأأ
االصأأل الصأأخري لمصأأخور الرمميأأة فأأم هأأام الدراسأأة عبأأار  عأأن تأأداخل 

 .من الصخور الرسوبية والنارية والمتحولة
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 : لتكوين انجانة التحويرية في الصخور الرمميةالعمميات  .3

a. السمنتة عممية Cementation process  : 

العمميأأات التحويريأأة انتشأأأارا فأأم صأأأخور  السأأأمنتة مأأن اكرأأأرتعأأد عمميأأة 
 ت:نالتكوين، وتم تمييز االنواع التالية من السم

 االنأواع اكرأر مأن يعد:   Carbonate cement الكاربوناتي السمنت
 يوجأأأأد، و االنأأأأواع بأأأأاقم الأأأأى قياسأأأأا انجانأأأأة تكأأأأوين صأأأأخور فأأأأم شأأأأيوعا
 سأأمنت شأأكل عمأأى يكأأون االول النأأوع: نأأوعين عمأأى الكاربونأأاتم السأمنت
 كالسأأأايت السأأأباري مأأأن الحجأأأم كبيأأأر  بمأأأورات مأأأن يتكأأأون والأأأاي بمأأأوكم
 الفتاتيأأأة بالحبيبأأأات النأأأوع هأأأاا ويحأأأيط مأأأايكرون  53) مأأأن اكبأأأر بحجأأأم
 فأأم  Floated) طأأاف   بشأكل تظهأأر الحبيبأأات هأام ان حأأد الأأى االخأرى
 مأأن النأأوع هأأاا يأأدلو  ،  : E 2 لوحأأة) الكاربونأأاتم السأأمنت مأأن ارضأأية
 الن والأأك االنضأأغاط حأأدوط قبأأل السأأمنتة عمميأأة حأأدوط عمأأى السأأمنت
 كبيأأأر  بينيأأأة مسأأأافات اات تكأأأون لالنضأأأغاط المتعرضأأأة غيأأأر الحبيبأأأات

ى االخأأر الفتاتيأأة  بالحبيبأأات يحأأيط بشأأكل السأأمنت بترسأأي  تسأأمة نسأأبيا
 العمميأأات مأأن ومتوسأأطة مبكأأر  مرحمأأة السأأمنت هأأااويمرأأل  [16];[17]
 يكأأأأون والأأأاي الكاربونأأأاتم السأأأمنت مأأأن الرأأأانم النأأأوع .[18] التحويريأأأة

 السأأأأأباري مأأأأأن بمأأأأأورات مأأأأأن متكونأأأأأة  Patches) منتشأأأأأر  بقأأأأأع بشأأأأأكل
 الحبيبأات مأن بمجموعأة تحأيط مأايكرون  53) اكبر من بحجم كالسايت
 اوبأأأأأان قابميأأأأأة لكأأأأأون ه  انأأأأأ:  [19] اكأأأأأر وقأأأأأد ،  :F 2 لوحأأأأأة) الفتاتيأأأأأة

 يميأأل لأأالك الطينيأأة والمعأأادن والهيماتايأأت الكأأوارتز مأأن اكرأأر الكالسأأايت
  .Patchy) مبقع بشكل يكون ان الى الكالسايت من المتكون السمنت
 النأوع هأاا وجأود لأوحظ:  Ferruginous cement الحديدي السمنت

 معأأأأدن شأأأأكل وعمأأأأى التكأأأأوين صأأأأخور فأأأأم قميمأأأأة بنسأأأأبة السأأأأمنت مأأأأن
 تحأأيط المأأون بنيأأة الأأى حمأأراء رقيقأأة اغمفأأة بشأأكل يكأأون الأأاي الهيماتايأت
 السأأأأأمنت يتكأأأأأونو   ، :G 2 لوحأأأأأة) الكأأأأأوارتز حبيبأأأأأات مأأأأأن بمجموعأأأأأة
 التحويريأأأأأأة العمميأأأأأأات مأأأأأأن والمتأأأأأأخخر  المبكأأأأأأر  المراحأأأأأأل فأأأأأأم الحديأأأأأأدي

 دبالحديأأ الغنيأأة المعأأادن وغسأأل تجويأأة مأأن يشأأتق مأأا وعأأاد  [20];[17]
 شأأبه-جافأأة شأأبه) مناخيأأة ظأأروف فأأم الحديأأدي السأأمنت يتشأأكل [19].

 التأأم الرمميأأة الصأأخور فأأم عأأاد  يتكأأون  الهيماتايأأت ان. [21]رطبأأة   
 .[20] الصخرية طبقاتها ضمن الجوفية الميام مستوى بتابا  تمتاز

 السأأأمنت النأأأوع مأأأن هأأأاا يتأأأوزع: Clay cement الطينوووي  السووومنت
 عمأى ويكأون منتظمة غير بصور  انجانة لتكوين الرممية الصخور ضمن
 عأأدم انو   ، H :2 لوحأأة) الفتاتيأأة بالحبيبأأات تحأأيط بقأأع او اغمفأأة شأأكل

 مأن اصأمه كأون عمأى يدل الطينم لمسمنت العشواوم التوزيع او االنتظام
 المتتابعأأأة الهجأأأر  عمأأأى ايضأأأا يأأأدل وكمأأأا ميكانيكيأأأا المترشأأأحة االطيأأأان
  المنطقأأأة نفأأأس فأأأم المتكأأأرر الترشأأأية تمنأأأع والتأأأم النهريأأأة لمقنأأأوات

 االحأالل من يتكون ان يمكن الطينم السمنت ان الى [22] اشار[20].
 المايكأأا الفمدسأأبار،) مرأأل الرمميأأة الصأأخور مكونأأات بعأأض فأأم الحاصأأل

  .و القطع الصخرية
b.  االنضغاطCompaction : 

التحويريأة المهمأة، والتأم تسأب  فأم تعد عممية االنضغاط مأن العمميأات 
طأأرد المواوأأع البينيأأة ونقصأأان فأأم حجأأم الفراغأأات وفأأم سأأمك الرواسأأ  

تقسأأأأم عمميأأأأة . [23] نحمأأأأل العمأأأأودي النأأأأاتف عأأأأن عمأأأأق الأأأأدفنتيجأأأأة ال
عأاد  ترتيأأ  وتكسأأر بإ تمرأألاالنضأغاط الأأى االنضأأغاط الفيزيأاوم والأأاي ي

الحبيبأأأات والتشأأأويه المأأأدن، واالنضأأأغاط الكيميأأأاوي الأأأاي يضأأأم محاليأأأل 
. تمأأت [24] تالسأأتايموالي لمتمرمأأة بتكأأوين سأأطو االاابأأة  وا - )الضأأغط
حصأأأول عمميأأأة االنضأأأغاط الفيزيأأأاوم فأأأم مقأأأاطع الدراسأأأة مأأأن  مالحظأأأة

 (Point and long contact)خالل ظهور التالمس النقطم والخطأم 
مأأأأاس ويالحأأأأظ ان عأأأأدد نقأأأأاط ت ،  :I 2لوحأأأأة )بأأأأين الحبيبأأأأات الفتاتيأأأأة 

ويشير التالمس النقطم الى دفأن ، [25] الحبيبات يزداد مع عمق الدفن
 لوحأة) فيشأير الأى دفأن متوسأط العمأق خطأمقميل العمأق، امأا التمأاس ال

D : 4،   إا يصأأأأح  طبيعأأأأة التمأأأأاس انخفأأأأاض تأأأأدريجم فأأأأم مسأأأأامية
 .[26]الصخور الرممية 

c. االحالل عممية Replacement   : 

هأأأم عمميأأأة ااابأأأة معأأدن مأأأا وترسيأأأ  معأأأدن اخأأأر محمأأأه بشكأأأل متأأزامن 
بعأأأأأأأض المكونأأأأأأأات  محأأأأأأأل ولأأأأأأأوحظ وجأأأأأأأود احأأأأأأأالل لمكالسأأأأأأأايت ،[27]

إا ،   : B 3 لوحأأأة)والفمدسأأأبار  بأأأدرجات متفاوتأأأة  الكوارتزالمعدنيأأأة)
يكأأون معظأأم االحأأالل بشأأكل جزوأأم فضأأال عأأن وجأأود االحأأالل الكامأأل 

ويعمأأأل االحأأأالل الكمأأأم لمحبييبأأأات ، لمحبيبأأأات فأأأم القميأأأل مأأأن الحأأأاالت
عمأأى تحطأأيم المعأأدن االصأأمم او القطأأع الصأأخرية وبأأالك يعطأأم مظهأأرا 

احأأالل  اشأأار الأأى حأأدوطكمأأا ، [14] مغأأاير لممعدنيأأة االصأأمية لمصأأخر 
 [28]أشأارو  ، : C  3 لوحأة) جزوم لمفمدسبار مأن قبأل المعأادن الطينيأة

ن السيميكأأأأأا تكأأأأأون احأأأأد النأأأأأواتف العرضأأأأية المتحأأأأرر  مأأأأن هأأأأأام أ إلأأأأى :
 العممية.

d.  عممية االذابةDissolution   : 

)الفمدسأأأأبار  المكونأأأأات غيأأأأر المسأأأأتقر تشأأأأمل هأأأأام العمميأأأأة عمأأأأى ااابأأأأة 
وتحأأأأدط فأأأأم   ،:A 3 )لوحأأأةوالقطأأأع الصأأأخرية  بشأأأكل جزوأأأم او كمأأأم 

المرحمة االخير  مأن العمميأات التحويريأة بعأد تعأرض الطبقأات الصأخرية 
، وقأأد يحأأدط قسأأم مأأن االاابأأة خأأالل الطمأأر [29] لالنكشأأاف والتجويأأة

الأى تغمغأل الميأام الجوفيأة الضحل ويكون مرتبطأا بعوامأل مناخيأة تأ دي 
، وهأأاا بأأدورم [30] فأأم الصأأخور مأأن خأأالل اسأأطة الضأأعف والفراغأأات

ي دي الأى ترشأية السأمنت الكاربونأاتم الأاي يعمأل عمأى زيأاد  المسأامية 
 الرانوية.

  اتاالستنتاج
المكونات المعدنية ونسأبها وصأفاتها  الدراسة البتروغرافية وخوا  تظهر

بأأان صأأخور تكأأوين انجانأأة مشأأتقة مأأن مصأأادر صأأخرية متعأأدد  شأأممت 
صأأأأخور رسأأأأوبية ومتحولأأأأة وناريأأأأأة وبنسأأأأ  مختمفأأأأة. وتأأأأخررت صأأأأأخور 

 عمميأأأة السأأأمنتة التكأأأوين بالعمميأأأات التحويريأأأة المبكأأأر  والمتوسأأأطة مرأأأل
وليأة فأم حأين والتم ادت الى نقصأان المسأامية االواالحالل  االنضغاطو 

ادت العمميأأأأات التحويريأأأأة المتأأأأخخر  مرأأأأل االاابأأأأة الأأأأى زيأأأأاد  المسأأأأأامية 
 الرانوية.
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 1لوحة 

A4 كوارتز احادي التبمور  Monocrystalline Quartz   

B4  احأأأأادي التبمأأأأور يحأأأأوي مكتنفأأأأات كأأأأوارتزMonocrystalline 

Quartz 

C4  كوارتز متعدد التبمورPolycrystalline Quartz   

D4    فمدسبار ) ميكروكالينFeldspar (Microcline )  

E4    فمدسبار ) بالجيوكميزFeldspar ( plagioclase )  

F4    فمدسبار ) أورروكميزFeldspar ( Orthoclase ) 

G4  الصوانChert   

H4 قطعة صخرية فتاتية Clastic rock fragments 

I4 قطعة صخرية طينية Clay rock fragments 

A B C 

D E F 

G H I 
 

 1لوحة 
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 2لوحة 

A4  قطعة صخرية متحولةMetamorphic rock fragments   

B4  قطعة صخرية ناريةIgneous rock fragments 

C4  قطعأأة صأأخرية رسأأوبية كاربوناتيأأةsedimentary carbonate 

rock fragments 

D4   الحشوMatrix 

E4  السمنت البموكمBlock cement 

F4  السمنت المبقعPatchy cement  

G4  سمنت حديديIron cement 

H4  سمنت طينمClay cement 

I4   عمميأأأأأأة االنضأأأأأأغاط  نقطأأأأأأم Compaction process 
 

A B C 

D E F 

G H I 
 2 لوحة
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 3لوحة 
A4  عممية االاابة  Dissolution 

B4 احالل الكالسايت محل الفمدسبار 

C4  الفمدسبار متحمل الى معادن طينية 

D4 انضغاط تالمس خطم 

 

A   B  

D   
C   
3لوحة   
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Abstract 
The petrographic study of  Injana sandstone rocks in selected sections Salahaddin area showed that the sandstone 

rocks composed of Quartz, Feldspar, Rock fragments and Matrix with Carbonate, Iron and clay cement with 

other component, We concluded the rocks are immature and from  Lithic arenite sandstone type enriched with 

carbonate sedimentary rock fragments that related to the sedimentary, Igneous and Metamorphic source.  

This rocks also effected by early diagenetic processes represented by Cementation and formation of calcite 

cement were as the secondary and late diagenetic processes that leads to decrease the primary  porosity and 

increase the secondary porosity under effect of dissolution of feldspar and rock fragments.   

 


