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 صمخالم

دوكان من الناحية الرسوبية في محافظة السميمانية تحديدا في منطقة دوكان  تمت دراسة الخصائص الرسوبية لمدممكات

شمال شرق العراق من خالل اختيار اربعة مقاطع ممثمة لمنطقة الدراسة وىي مقطع كاني وتمان ومقطع كاني زرد ومقطع 

قبة من الفتاتيات تتناعم في ميوجة ومقطع بالوقة. حيث تتكون المدممكات في جميع المقاطع موضوع البحث من دورات متعا

الحجم الى األعمى بصورة عامة، وكل دورة تتراوح في السمك من امتار قميمة الى عشرات األمتار. تترسب مدممكات دوكان من 

الناحية الطباقية فوق صخور تكوين تانجيرو في المقطعين كاني وتمان ومقطع كاني زرد، وصخور تكوين كوميتان في مقطع 

ع ميوجة، يفصل بينيم سطح عدم توافق زاوي رسوبي. وتم تقسيم ترسبات المدممكات الى اربعة سحنات صخرية بالوقة ومقط

باالعتماد عمى الصفات الصخارية الحقمية مثل المون والصالبة والحجم الحبيبي والفرز والتراكيب الرسوبية ونسبة التدعيم 

، وىي عبارة عن سحنة الحجر الرممي وسحنة الحجر الطيني وسحنة لمترسبات سواء كانت مدعمة بالفتات ام مدعمة بالحشوة

تم التوصل الى ان مدممكات دوكان ترسبت في بيئة المراوح الفيضية  المدممكات ثنائية النسق وسحنة المدممكات متعددة النسق.

 وتم توضيح آلية الترسيب من خالل رسم موديل رسوبي مالئم ليا.

 .متعددة النسق مدممكات ،مدممكات ثنائية النسق ،المدممكاتالكممات الدالة: 
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Abstract 

A sedimentological characteristics of Dokan conglomerate was studied in Sulaymaniyah 

Governorate specifically in the Dokan region in northeastern Iraq. The study deals with four 

sections representing the study area; are Kani Watmman, KaniZard, Mewzha and Baloka 

sections. The conglomerate consist in all the sections from successive cycles of Clasts and fining 

upward. The thickness of each cycle ranges from a few to tens of meters. Dokan conglomerate is 

deposited above the Tangerio Formation in the KaneWatman and Kane Zerd sections, and on the 

Kometan Formation in Mewzha section and Baloka section. The contact betweenthe Formations 

is angular unconformity surface. The thickness of the sections in the study area are (350 m) in 

kani watman section, (220m) in KaniZard, (12m) in Mewzha section and (10 m) in Baloka 

section. The Dokan Conglomerate were divided into four Facies depending on the field rock 

characteristics such as color, hardness, granular size, sorting, sedimentary structures, and 

supported ratio, whether its supported by clast or matrix, it is composed sand stone, mudstone, 

orthoconglomerate and paraconglomerate lithofacies. The sedimentary environment of the area 

was derived using Facies analysis Which represent deposition in Alluvial Fan. This Alluvial Fan 

was divided into three zons, The First zone represents the nearest to the base of fan (proximal), 

Composed of  bimodal orthoconglomerate depostes. The second zone represents  the middle of 

fan, composed of sets of sedimentary structures such as river with channels imbricated gravel 

which referes to the paleocurrent direction. The third zone which is the farest from the base of 

the fan and  consists of bolymodal conglomerate and lenses sanstone. 

Keywords: Conglomerate; orthoconglomerate; paraconglomerate. 
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 :ةالمقدم .1
من  ( من انواع الصخور الميكانيكية  المنشأ حيث تتكون صخور المدممكاتconglomerateتعتبر صخور المدممكات )

تجمع لمحصى والجالميد والرمال وربما عمى كميات قميمة من الطين وتحتوي عمى كميات كبيرة من الكوارتز أو انيا بقايا 

[. توجد ىذه 1متحولة او نارية او خميط منيا ] من قطع كاربونية او تتألفصخور قديمة تعرضت لمتعرية النيرية كثيرا، فقد 

 .[2وين باي حسن ]وأحسن مثال لها في تك الصخور في العراق بكثرة

تحديدا في اقميم كردستان في الشمال الغربي من محافظة السميمانية   ،تقع منطقة الدراسة في الشمال الشرقي من العراق

حيث تنكشف ىذه المدممكات  ،[3] 1الشكل صخور مدممكات دوكان عمى طية خمكان بالقرب من قرية كاني وتمان  حيث تمتد

في الجزء الجنوبي والشرقي من خزان بحيرة دوكان في منطقة  أيضاكما وتنكشف  ،طوال فوق طية خمكانkm)  (5يقارب ال بما

 .المقاطع والمحطات التي تم دراستيا 1 الجدولويوضح دوكان 

 

 .[3جيولوجية منطقة الدراسة ] :1شكل ال
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مدممكات دوكان من الناحية الرسوبية والطباقية وتقسيم ترسباتيا الى السحنات الرئيسية والثانوية لتحديد دراسة ترسبات 
 البيئة الرسوبية ووضع موديل رسوبي مناسب ليا.

 :جيولوجية منطقة الدراسة .2
دوكان في الجزء الغربي من محافظة السميمانية عمى طول طيتي خمكان وكوسرت كما وتمتد عمى طول  تنكشف مدممكات

الجزء الجنوبي والشرقي من خزان بحيرة دوكان. يبدأ امتداد مدممكات دوكان من قرية كاني وتمان حيث يغطي مساحة كبيرة 

نجيرو في الشمالي الغربي من المنطقة الغاطسة في طية حيث تعمو تكوين تا ،ويكون في اقصى امتداد لو في الشمال الغربي

ويزداد انكشاف المدممكات شرقا في الجزء العموي  ،خمكان وفي الشمال الغربي من مدينة السميمانية فوق تكوين كوميتان وتانجيرو

 .من طية خمكان الحاوية عمى العديد من التكاوين المختمفة

 .د العينات قيد الدراسةموقع المقاطع والمحطات وعد :1جدول ال

 

 :تكتونية منطقة الدراسة .3
الغربي الى اربعة انطقة  حيث قسم منطقة حزام الزاجروس ،[4تقع منطقة الدراسة ضمن نطاق الطيات العالية حسب ]

 2 الشكلكما موضح في  ،تركيبية واضحة المعالم في الحقل الى نطاق الطيات الواطئة والعالية ونطاق التراكب ونطاق الزحف

 [. وبسبب عدم6لواطئة جنوب غرب ]حيث يقع نطاق الطيات العالية بين نطاق الزحف شمال شرق ونطاق الطيات ا ،[5]

 عدد النماذج  (m)سمك المقطع احداثيات المحطة المحطة المقطع

 محطة كاني وتمان المقطع االول
"(49  ʹ99 °39 )N 

" (79 ʹ89 °47 )E 

(m 1883) Z 

358 14 

  محطة ميوجة المقطع الثاني
"(82  ʹ95 °39) N 

"(23  ʹ28 °48 )E 

(m612Z( 

12 9 

 كاني زردمحطة  المقطع الثالث
"(74  ʹ988 °39 )N 

"(51  ʹ48 °48) E 

(1230m)Z 

228 5 

 محطة بالوقة المقطع الرابع
"(37  ʹ93 °39 )N 

"(42  ʹ62 °48) E 

(598m ) Z 

10 7 
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استمرارية والتواء في محاور الطيات   عدم الطباقية االحركية واالختالف في تقدم مقدمة الصفحة االيرانية يظيرتجانس الخواص 

يرجع اول ظيور لمطيات الى االيوسين في نطاق الطيات العالية بينما في النطاق  ).km)   - 3011ويتراوح طول المحاور من

)كالتراكيب الخطية العمودية عمى  طيات تتقاطع بواسطة الفوالق العرضيةالزاحف يرجع الى الماسترختيان المبكر وبعض ال

 ةوالصخور المتحولمحاور الطيات( ذات عمر غير المعروف والنوع االخر من التراكيب الخطية ىي خطوط توزيع االفيواليت 

الرسوبيات والمياه الى  فمسار تصريويتجو ، )في النطاق( محاور الطيات تقريبا حيث ان خطوط ربط ىذه الصخور يوازي

 [.7] يالثالثالعصر الجنوب والجنوب الغربي وىذا االتجاه موروث من اتجاه التيار القديم وتطور تكتونية الكريتاسي العموي و 

 

 .[5خريطة االنطقة التكتونية مؤشر عمييا منطقة الدراسة ] :2شكل ال

 :السحنات الرسوبية في منطقة الدراسة .4
 الصخرية في منطقة الدراسة إلى اربعة سحنات رئيسية وىي عمى النحو االتي: تم تقسيم السحنات

 :سحنة الحجر الرممي  6.1
تظير سحنة الحجر الرممي بسماكات متفاوتة في ثالثة مقاطع قيد الدراسة حيث يتراوح سمكيا في مقطع كاني وتمان نحو 

(km18-35(3شكل الان عمى شكل طبقات مغطاة بغطاء نباتي . يتكرر ظيورىا بواقع سبع دورات في مقطع كاني وتم .
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وتمتاز صخورىا بالمون األصفر الفاتح وتكون ذات طبيعة صمبة نسبيآ وحجم حبيبي يتراوح مابين الرمل النــاعم الى المتـوسط. 

وتمان بكونيا عديمة التراكيب الرسوبية. وتظير ىذه السحنة أيضًا في مقطع  تمتاز تتابعات الطبقات الرممية في مقطع كاني

  تقريبا وتمتاز بصالبة جيدة كما وتحوي عمى قطع من الحصى بقــطر يتراوح بين (m 12-7) كاني زرد بسمك يتراوح بين

(2-4 mm) ،  وتنتشر عمى شكل حيث تنكشف بين صخور المدممكات عمى شكل عدسات في الطبقات السفمية لممقطع

ذات لون أصفر فاتح مغطاة بالغطاء النباتي عمومًا. وفي مقطع ميوجة يتراوح سمكيا متران تقريبا  ،طبقات في الطبقات العموية

 .مغطاة كميآ بالغطاء النباتي

 

 .سحنة الحجر الرممي في مقطع كاني وتمان :3الشكل 
 

  :سحنة الحجر الطيني 6.2
الشكل  (m 3-1تم تحديد ىذه السحنة في مقطع كاني زرد في الطبقات السفمية عمى شكل أقنية نيرية بسمك يتراوح بين )

 .وفي الطبقات الوسطى عمى شكل عدسات تتخمل طبقات المدممكات 4
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 .سحنة الحجر الطيني في مقطع كاني زرد :4الشكل 
 

 :سحنة المدممكات ثنائية النسق 6.3
( (Clast supportedالسحنة في كل المقاطع قيد الدراسة بشكل قنوات نيرية حيث تكون مدعومة بالحبيباتتظير ىذه 

والحبيبات تكون متالصقة مع بعضيا البعض. تمتاز ىذه السحنة في مقطع كاني وتمان بصالبتيا العالية جدًا ولونيا األصفر 

ويتكرر ظيورىا في مقطع كاني وتمان في الدورات الخمس األولى  (m 12-10سماكاتيا بين ال) وتتراوحالمائل لألحمرار قمياًل 

. كما 5 الشكلعمى التوالي ويزداد سمكيا صعودًا لألعمى بالدورات الخمس نفسيا وتتميز بتدرجيا الحبيبي وتنعميا نحو األعمى 

حجم حبيبي متساٍو وفرز جيد ( وتكون ذات m3- 6 تظير في مقطع كاني زرد في الطبقات الوسطى بسمك يتراوح بين )

تقريبا ولكن صالبتيا أقل من  (m2-3 وتظير أيضًا في مقطع بالوقة في الطبقات السفمى بسمك يتراوح بين ) ،وتكور حبيباتيا

 المقاطع انفة الذكر تقريبا.
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 .سحنة االورثوكونكمومريت في مقطع كاني وتمان :5الشكل 
 

 :سحنة المدممكات متعددة النسق6.4 

تظير ىذه السحنة في ثالثة مقاطع قيد الدراسة حيث تظير في مقطع كاني وتمان في الطبقات العميا فقط في الدورتين 

( عمى شكل حائط شاقولي مميئ بالتكسرات وأسطح اإلذابة العمودية واألفقية m 7-3السادسة والسابعة بسمك يتراوح بين )

وتظير في مقطع كاني زرد في الطبقات السفمى  .بنسبة جيدة وتمتاز بصالبتيا العالية جداً  وتحوي عمى قطع من الجيرت

( بمون أصفر داكن وبصالبة عالية عمى شكل حائط مميء بالتكسرات وأسطح m 10-5والعموية من المقطع بسمك يتراوح بين )

 .طع بالوقة في الطبقات العميا فقطوتظير في مق. 6الشكل اإلذابة 

 
 .سحنة الباراكونكمومريت :6كل الش
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 :البيئة الترسيبية والموديل الرسوبي .5
ويمكن من خاللو معرفة وتفسير آلية الترسيب وبناًء عمى  ،ُيعد الموديل الرسوبي مفتاح يختصر ألبيئة الترسيبية بشكل عام

استنتاجو من الدالئل الرسوبية الحقمية وتقسيم السحنات الصخرية التي تم تمييزىا ضمن تتابعات وحدة دوكان المدممكاتية  ماتم

في منطقة الدراسة تم تحديد تفسير لترسيب تتابعات المدممكات عموديًا وأفقيًا خالل العصر الحديث في منطقة دوكان شمال 

 لك.العراق عمى شكل موديل رسوبي يوضح ذ

ُتشير الدراسة الحالية إلى أَن التوزيع العمودي الغير متجانس لمترسبات نتيجة ترسيبيا في بيئة نيرية في منطقة عالية 

 وتم تقسيم ترسباتيا إلى ثالث انطقة رئيسية وىي عمى النحو االتي: ،7شكل الالتضاريس تمثمت بالمراوح الفيضية 

 :حة الفيضيةمنطقة الترسبات األقرب لقاعدة المرو  7.1
تمثل أغمب الترسبات القريبة من قاعدة المروحة الفيضية المتمثمة بالجالميد والحبيبات الخشنة المنقولة بواسطة التيارات 

في جميع المقاطع قيد الدراسة بترسباتيا الخشنة في  إذ تتميز ترسبات المدممكات في وحدة دوكان المدممكاتية ،(8المائية )

الطبقات العموية منيا القريبة من قاعدة المروحة وبصالبتيا وقوة تماسكيا مشكمًة حائطًا شاقوليًا يبرز عن ما حولو من 

بات كمما وتنتشر الترس ،21%( فيو أقل من Matrix( تكون نسبة الحشوة )Orthoconglomeratالمدممكات ثنائية النسق )

ابتعدنا عن مقدمة المروحة الفيضية عمى شكل مخروطي حيث تتدفق ىذه الرواسب بأتجاه الوادي ألضيق الشديد االنحدار نحو 

واستنادًا إلى ذلك فإن  ،وعند ىذه النقطة عادًة مايفقد التيار كفائتو في نقل الترسبات ،السيول المسطحة عند أفواه الوديان

تتميز  ( من مصدر الرواسب.km 10-1در محمية قريبة من المروحة الفيضية بمسافة التزيد عن )الرواسب مستمدة من مصا

( الذي تعتبر كدليل عمى ترسب المدممكات coarsening upwardترسبات مدممكات دوكان بضاىرة التخشن نحو االعمى )

ات في ىذه البيئة الثانوية لمنطقة الدراسة بين تتراوح حجوم الحبيب ،[9]في بيئة المراوح الفيضية عند مقدمة قاعدة المروحة

(m1-2 لمحبيبة الواحدة وتتألف معظميا من الحجر الجيري أو الدولومايتي مع نسبة قميمة من حبيبات الجيرت أالصغر حجمًا )

سبات ىو من ذو ألمون االحمر وحبيبات قميمة جدًا من ألصخور ألنارية وىذا يدل عمى قرب مسافة النقل وأن مصدر ىذه التر 

التكوينات ألجيرية  ألمنكشفة في ألمنطقة مثل تكوين قمجوقة الحاوي عمى عقد ألجيرت والكوميتان القميل الصالبة نسبيًا وباقي 

( وشدة ألتيار 3.5-3التكوينات األقدم ونظرًا لكون صالبة ىذه األحجار قميمة معدن الكالسايت أو الدولومايت يتراوح بين )

 واحتفظت الحبيبات الباقية بالشكل ألشبه ألزاوي. ألتضاريس العالية أدى إلى تكور بعض ىذه الحبيباتعالية مع وجود 
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  :منطقة الترسبات عند وسط المروحة الفيضية 7.2
ألمدعومة بالفتات الحبيبي  (Orthoconglomerateتتمثل ىذه البيئة الثانوية بوجود سحنة المدممكات ثنائية ألنسق )

حيث ترسبت نتيجة تدفق الحطام المكون من جميع االحجام الحبيبية المشبعة بالماء التي تتراوح من الجالميد إلى دقائق  ،[11]

وتترسب سريعًا مكونة مجموعة من التراكيب الرسوبية كاالقنية النيرية الحاوية عمى الحبيبات التي تترتب بنسق يشير  ،الطين

ة تنعم الحبيبات بأتجاه أسفل المروحة نتيجة لقمة كفائة وشدة التيار حيث يقل حجم الحبيبات إلى أتجاه التيار القديم مع مالحظ

( تتألف معظميا من الحجر cm 80-50كمما ابتعدنا عن قاعدة المروحة الفيضية ونالحظ بإن االحجام الحبيبية تراوحت بين )

 منطقة االعمى أدت إلى زيادة في تكور الحبيبات وتنعميا. الجيري مع نسبة أقل من الجيرت ونظرًا لزيادة مسافة النقل عن أل

 :منطقة الترسبات االبعد عن قاعد المروحة الفيضية 7.3
ترسبت مدممكات دوكان في ىذا النطاق عمى شكل صفائح مستوية ومتوازية تمتقي مع األسطح التي تحدىا من األعمى 

لتي تحدىا من األعمى واألسفل قد تساعد في تحديد سمك ىذه الطبقات واألسفل في زاوية حادة، وىذه األسطح شبو المتوازية ا

[. تتكون ىذه التراكيب نتيجة حركة الحبيبات عمى سطح الحاجز بأتجاه التيار 11مكونة بما يسمى بالتطبق المتقاطع الحصوي ]

سب ىذه الحبيبات بشكل مستويات وعند الحافة األمامية لمحاجز يزداد عمق الماء وتقل بذلك سرعة التيار مما يؤدي إلى تر 

[. كما ترسبت ايضًا عمى شكل طبقات ذات سطوح منحنية ومقعرة نحو األعمى، وتظير وكأنيا  12] متعاقبة عمى وجة الحاجز

تم تمييز  ،قد ترسبت في احواض مقطوعة، محورىا بموازاة أتجاه جريان التيار، غير متناظرة أي طول الحوض أكبر من عرضو

تقاطع والحوضي ضمن سحنات مدممكات دوكان تحديدًا في مقطع كاني وتمان طولية غير متناظرة بشكل قنوات التطبق الم

من الحبيبات االنعم  تتألف ترسبات ىذه ألمنطقة طول. (m 100-50( عرض ونحو )m 2-1.5عمى مقياس كبير يتراوح بين )

( Paraconglomerateمع وجود عدسات من الرمال المختمطة مع بعض االطيان مكونة سحنة المدممكات متعددة النسق )

كما تحتوي عمى عدسات من الرمال بسمك قميل يتراوح  ،التي تحتوي عمى نسبة عالية من الحشوة اكثر من غيرىا من السحنات

تم مالحظة تنعم الحبيبات في ىذه المنطقة بأتجاه اسفل المروحة  ،ل اليتجاوز السبعة امتار( وأمتداد قميcm 50-20بين )

  في هذه المنطقة. بسبب توقف التيار تقريبًا وانتياء عممية الترسيب حيث تترسب المواد االنعم المحمولة بالتيار



 Kirkuk University Journal /Scientific Studies (KUJSS)   

Volume 14, Issue 1, March 2019 , pp. (192-204) 

ISSN: 1992-0849 (Print), 2616-6801 (Online) 

 

 
Web Site: www.uokirkuk.edu.iq/kujss   E. mail: kujss@uokirkuk.edu.iq , 

kujss.journal@gmail.com 

 
202 

 

 .الموديل الرسوبي لوحدة دوكان المدممكاتية :7الشكل 

 :واالستنتاجاتالنتائج  .6
 تم من خالل دراسة رسوبيات مدممكات دوكان االستحصال عمى مجموعة من النتائج التي يمكن ايجازىا بالنقاط التالية:

تتناعم في الحجم الى األعمى وكل  تتكون المدممكات في جميع المقاطع موضوع البحث من دورات متعاقبة من الفتاتات -1

 دورة تتراوح في السمك من امتار قميمة الى عشرات األمتار.

 ،تترسب مدممكات دوكان من الناحية الطباقية فوق صخور تكوين تانجيرو في المقطعين كاني وتمان ومقطع كاني زرد -2

 يفصل بينيم سطح عدم توافق زاوي. ،وصخور تكوين كوميتان  في مقطع بالوقة ومقطع ميوجة

مقطع ميوجة  ،(m228 )مقطع كاني زرد  ،(m358 )مقطع كاني وتمان  تم تحديد سمك المقاطع االربعة وىي كاالتي: -3

(m 12)، ( مقطع بالوقة m18.) 

دوكان باالعتماد عمى الخصائص الشكمية والصفات الحقمية مثل المون  تم تحديد ثالث سحنات في ترسبات مدممكات -4

والحجم والفرز ونسبة تدعيم الترسبات سواء كانت مدعمة بالفتات ام مدعمة بالحشوة وىي كاالتي: سحنة الحجر الرممي 

نسق وسحنة المدممكات متعددة ال ،(Orthoconglomerate Lithofaciesوسحنة المدممكات ثنائية النسق )

(Paraconglomerate Lithofacies). 
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من خالل الوصف الحقمي لممقاطع الطباقيو ونمط الترسيب والتراكيب الرسوبية تم تحديد البيئة الترسيبية  لمدممكات    -5

 بات نيرية وترسبات مراوح فيضية.دوكان والتي تشير الى ان المدممكات المترسبة  في المقاطع قيد الدراسة ىي ترس
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