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  االولیة المسامیة على المؤثرة العوامل

 تصنیف) ، شكلھا( الحبیبات واستدارة وتكور،  الحبیبات حجم من كل بتماثل االولیة المسامیة تتظاثر
 عملیة وبعد اثناء الرواسب ودمج احكام كیفیة وكذلك الرواسب وترابط ترسیب وطریقة الحبیبات
 ... الترسیب

 المسامیة على الحبیبات حجم تأثیر  

 نسبة على تأثیره مدى حیث من عظمى اھمیة لھ متقارب غیر ام متقارباً  كان سواء الحبیبات حجم ان
) واحد مقاس اي( المقاس نفس الحبیبات احجام اخذ كلما ترتفع المسامیة نسبة ان...  الصخر مسامیة

 او اكبر مقاس ذات اخر رمل حبیبات لھ واضفنا الحجم متقاربة حبیبات من یتكون صخر لدینا كان فلو
 الرمل كمیة مع مباشرة تتناسب معینة حدود داخل تنخفض سوف االصلیة الصخر مسامیة فأن اصغر

 . الحجم متقاربة حبیبات من یتكون الخلیط یصبح عندما تثبت ثم المضاف

 الناعم الرمل ان الى السبب یرجح قد وھذا الصخر حبیبات حجم بتناقص تزداد المسامیة فأن وكذلك
 الرمل مسامیة من اعلى الناعم الرمل مسامیة فأن وعلیھ اكبر بصورة مزراة حبیباتھ تكون ان تمیل

 اعلى الرمل نفاذیة تكون وعلیھ الحبیبات حجم بزیادة تزداد معاكس سلوك تسلك النفاذیة حین في الخشن
 والنفاذیة الحبیبات حجم مع عكسیاً  تتناسب المسامیة بمعنى. اكبر حبیباتھ حجم الن الطین نفاذیة من

 . الحبیبات حجم مع طردیاً  تتناسب

 

 

 الرسوبیة الصخور في االولیة المسامیة انواع) 2( شكل
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 المسامیة على) واالستدارة التكور( الحبیبة شكل تأثیر 

 بینھا فیما المسامات اقل تاركاً  البعض بعضھا مع والمستدیرة التكور العالیة المسامات وتتقارب ترتبط
 ,Frazer( فرازر العالم وجد وقد...  التكور والمنخفضة المزراة للحبیبات بالنسبة صحیح والعكس
 ذات الرواسب تلك من منخفضة مسامیتھا تكون متكورة حبیبات من المتكونة الرواسب ان) 1935

 من وتقارباً  ترابطاً  اشد حبیباتھا تكون الرواسب من االول النوع ان بسبب وذلك تكوراً  االقل الحبیبات
 ... عكسیة واالستدارة والتكور المسامیة من العالقة ان بمعنى.  المنخفض التكور ذات الثاني النوع

 

 المسامیة على التصنیف تأثیر  

 تصنیف تحسن كلما اي الصخر تصنیف بزیادة تزداد الصخر مسامیة ان عدیدة دراسات اوضحت
 في زیادة یرافقھ التصنیف زیادة الوقت نفس في فأنھ كذلك...  مسامیتھ نسبة ارتفعت كلما الصخر
 من اكبر) Grains( الفتاتیة الحبیبات نسبة فیھ تكون التصنیف جید رمالً  بأن ذلك ویفسر... النفاذیة
  من اقل) Grains( نسبة تكون التصنیف رديء رمالً  فأن صحیح والعكس) Matrix( االرضیة المادة

)Matrix (الصخر الرضیة والتابعة نعومة االكثر الحبیبات الن )Matrix (المسامات من كل تسد 
...  التوالي على والنفاذیة المسامیة تنعدم او تنحفض ثم ومن الصخرة نطاق داخل القنویة والفراغات

 . التصنیف مع طردي والنفاذیة المسامیة من كل بین التناسب یعني

 

 المسامیة على الحبیبات ترابط تأثیر  

 یوضح) 3( والشكل... الحبیبیھ المكونات فیھا تترابط التي للطریقة طبقاً  تختلف الرواسب مسامیة ان
 في تتشابھ والتي المتكورة للحبیبات الھندسیة والتعبئة الترابط نظام توضح التي الستة االوضاع
 الترابط نظام ان تبین خاللھا من والتي الستھ االنظمة ھذه بین یختلف المسامیة قیاس ان.  احجامھا
 حین في%  48 بحدود المسامیة نسبة فیھ یصل قد ثم ومن تفككاً  االكثر ھو) االولى الحالة( المكعبي
 نسبة فیھ تنخفض ثم ومن والتحاماً  ترابطاً  اكثر الحبیبات تكون) السادسة الحالة( المعیني الترابط

 في التحكم في مھماً  دوراً  تلعب الرواسب في الحبیبات ترابط ان صحیح% ... 26 حوالي الى المسامیة
 من وتحلیلھ دراستھ یصعب الذي العوامل احد ھو العامل ھذا ان اال) االولیة( االصلیة المسامیة نسبة
 -: الى السبب ویرجع المتماسكة الصخور خالل

 ) .الحبیبات ترابط( التعبئة قیاس صعوبة . أ

 . التعبئة على الترسیب وطرق البیئة تحكم معرفة افتقار . ب

 .التعبئة على الترسیب بعد تحدث التي واالحكام الدمج عملیة تأثیر متى . ت
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 تفككاً  الوضاع اكثر) 1( الوضع.  اوضاع ستة في الكرویة الحبیبات تعبئة امكانیة) 3( شكل
 ضیقة وثغراتھ تزاحماً  االوضاع اكثر) 6( الوضع.  المكعبیة بالتعبئة ویعرف واسعة وثغراتھ
 . المعینیة بالتعبئة ویعرف

 

 

 االولیة المسامیة على) الدموج( االحكام عملیة تأثیر 

 اعادة طریق عن الترسیب بعد وتزداد الترسیب منذ یتم ما لراسب بینھا فیما الحبیبات احكام نشاط ان
 عما مختلف جدید ترابط یعطي لكي الراسب ھذا داخل البعض بعضھا الحبیبات وضع توجیھ اتصال

%) 85 حوالي( جداً  مرتفعة تكون الترسیب اثناء او وقت عند الطین مسامیة نجد مثالً .  سابقاً  علیھ كان
.  االحكام عملیة بسبب كبیر بشكل االصلیة مسامیتھ تنخفض الزمن مرور ومع الرواسب ھذه دفن وبعد

 بسبب وذلك الدفن بعد مباشرة تنخفض االولیة المسامیة ان) Selley , 1994( سیلي العالم وشرح
 النشأة عملیة فأن الرواسب ھذه دفن وتعمق الزمن مرور ومع حبیباتھا واحكام ودموج الرواسب تصلب

 السبب لتصبح الدموج عملیة محل تحل الرواسب ھذه لھا تتعرض التي) Diagenesis( المابعدیة
 تتأثر االطیان رواسب ان كیف یوضح) 4( والشكل.  الرواسب لھذه االولیة المسامیة تدبیر في الرئیسي

 .االخرى بالرواسب قیاساً  باالحكام كبیر بشكل
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 وقت عند والطین الرمل من كل لرواسب االولیة المسامیة اتساع عالقة مدى) 4( شكل
 الرواسب ھذه دفن وبعد الترسیب

 

 

 زیادة مع تنخفض الطین مسامیة تناقص او وفقدان الماء طرد سرعة ان) 4( شكل من یظھر وكما
 المعادن تغییر او،  البترول لمكامن بالنسبة الطین دمج اھمیة تفاصیل معرفة لزیادة.  الدفن عمق

 ) .Selley , 1976( المصاحبة الطینیة

 ان نقول بأن للطین االصلیة المسامیة على االحكام او الدموج عملیة تأثیر مدى عن حدیثنا ویتلخص
 لالحكام الطبیعیة العملیة بسبب رئیس وبشكل،  المبكر الدفن اثناء بسرعة تفقد االولیة الطین مسامیة
 كبیر بشكل وتنعدم العمق نتیجة شدید ببطء وتنخفض متر 2000 عمق تحت الجاذبیة عن الناتج

 . المعدني التبلور العادة المرافقة الكیمیاء عملیات بواسطة
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الترسیب بعد مسامیة( الثانویة المسامیة  ( 

 من النوع ھذا الى وینتمي الترسیب عملیة وإنتھاء الرواسب ترسیب بعد تنشأ التي المسامیة وھي
 األولیة المسامیة من ونشأتھا تكوینھا في تعقیداً  األكثر األصناف وھذه أصناف خمسة المسامیة

 ).1جدول(

 

  Interery Stalline Porosity البلورات بین مسامیة  -: االول الصنف

 عالیة والمتحولة الناریة الصخور مثل) أ 5 شكل( المتبلور الصخر بلورات بین المسامات تتواجد حیث 
 التبلور لعملیة تعرض الذي الجیو صخر في یتواجد وكذلك المتبخرات صخور بعض وفي الحرارة
 مھمة تصبح الصخور ھذه الن تبلوره المعاد الدولومایت صخور في وجدت اھمیة ذات وتصبح
 . النفط مكامن على احتوائھا إلحتمال

 

   Fenestral Porosity ثغریة مسامات -:الثاني الصف

 الجیر صخور في المسامیة من الصنف ھذا یوجد.  العصفور عین تحدب او بنیة شكلھا في تشبھ وھي
 والذي الثغریة الفتحات طراز من مختلفة أنواعاً  ھناك).. ب 5 شكل( الجیري الرمل في وخاصة
 اسم الطولي المقاس ذات المنفردة االعین بتلك بذلك ویقصد العصفور بعین طویلة فترة منذ عرفت
 العضویة المسالك من بكل الفتحات ھذه وترتبط الجیریة الوحل احجار بعض من تشكل والتي

)Organic burrows (الغازات ھروب وقنوات . 

 

   Moldic Porosity القالب مسامیة -:الثالث الصنف

 الحبیبات ھذه وتعرض اولي ترسیب حبیبات ذوبان او تحلل نتیجة تكونت مسامات عن عبارة وھي
 عبر قطعھا تأثیر یمتد ال للذوبان القابلة الحبیبات بعض تحلل ان) . السمنت( اللحام عملیات لبعض

  Matrix االرضیة ومادة للذوبان القابلة غیر الحبیبات مثل النشأة والسابقة االخرى الصخر مكونات
 فمثالً .  واحد نوع من معینة حبیبات تخص الصخر من والتحلل الذوبان عملیة إن أي.  اللحام ومادة
 تمت انھ بمعنى،  احافیر بقایا قالب مسامیة او عقدیات قالب مسامیة او مرئیات قالب مسامیة نقول

 الصخر في كانت التي حیوانیة ھیاكل بقایا او الجبریة العقد او للمرئیات مختارة اختیاریة تحلل عملیة
 ) . ج 5 شكل(
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  )Vuggy Porosity( الثقب مسامیة -: الرابع الصنف

 ما حد الى تشبھ وھي الجیري الصخر مكونات اجزاء تحلل او ذوبان طریق عن المسامیة ھذه تنشأ
 شكل( أوالً  ترسبت التي الصخر مكونات عبر تقطع انھا من عنھا تختلف ولكنھا القالب مسامیة نشأتھا

 یطلق عندئذ الثقب مسامیة حجم اتساع وبإزدیاد...  القالب مسامیة من حجماً  أكبر دائماً  وتكون) د 5
 طفل أو( بداخلھا رجل بإدخال مایسمح اتساعھا بلغ اذا كذلك وتكون) الكھفیة( المغاریة المسامیة علیھ
 العربیة المملكة تكاوین بكثرة منتشرة الكھفیة المسامات وھذه...  3م 2/1 من اكثر مایعادل أو) یحبو

 ) . االعلى الجوارسي( العرب تكوین مثل السعودیة

 

  Fracture Porosity المكسر مسامیة -: الخامس الصنف

 الصخور ولیس بأنواعھا الصخور مكاسر تصاحب التي المسامات عن عبارة المسامیة من الصنف ھذا
 واالنزالق الھبوط حركة عن الناتجة الدقیقة الصدوع صفة الكسر مسامیة تأخذ...  لوحدھا الرسوبیة

 المكسر اللتحام وذلك الحدوث عند مكاسرھا البالستیكیة الرواسب وتفقد الدموج او االحكام وقوة
 محدثة تكوینھا بعد مفتوحة تبقى مكاسرھا فإن للكسر القابلة او الھشة الصخور بینما وقتھا في مباشرة

 قد.  التصخر الشدیدة الصخور یخص المسامیة من الصنف وھذا) ه 5 شكل( المكسر مسامیة بذلك
 . جداً  كبیرة تكون وقد ودراستھا لمالحظتھا مجھر الى وتحتاج دقیقة المكسر مسامیة تكون

 

 الرسوبیة الصخور في الثانویة المسامیة أنواع) 25( شكل             

 . مكسریة مسامات) ه،(ثقیبة مسامات) د( قالبیة مسامات) ج،( ثغریة مسامات) ب،( البلورات بین مسامات ) أ(

 ) Selley،  1979؛  1994:  عن(
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 -: الثانویة المسامات على االحكام أو الدموج عملیة تأثیر

 الحبیات دمج او االحكام لعملیة،  مسمنتة غیر ام مسمنتة الرواسب كانت سواء الرواسب جمیع تتعرض
 لھذه بنائي تشوه حدوث من او العلویة الرواسب ثقل من الصادر الضغط الدموج عملیة في  ویتسبب. 

.  الرواسب ھذه جسم داخل  الفراغیة المسامات في انخفاض الحالتین كلتا عن وینتج الرواسب
 حجم في انخفاض ثم ومن المسامات لھذه المتخللة المیاه طرد الفراغیة المسامات انخفاض ویصاحب
 الرواسب في وضوحاً  اكثر یكون تأثیرھا ولكن الرواسب جمیع في الدموج عملیة وتؤثر. الرواسب

 او الدموج لعملیة تعرضھا قبل الطین معادن وتكون.  والطین الغرین مثل الناعمة الحبیبات ذات
 حجم تركیز ودرجة الترسیب سرعة الترابط ھذا في ویتحكم. مفتوح ترابط وذات مفككة االحكام

 المسامات من الماء طرد  سرعة على الناعمة الرواسب دموج عملیة وتعتمد.  الماء في الطین جسیمات
 الدموج میكانیكیة عملیة وبعد.  التوجیھ منتظمة غیر االحكام او الدموج قبل الطین جسیمات وتكون. 

 التوجیھ من االختیار ھذا نمو ان یبدو ولكن) . 6 شكل( البعض بعضھا موازٍ  نسق على توجیھھا یصبح
 ضغط وعند الدموج لعملیة جداً  المبكرة المرحلة في یبدأ الطین معادن جسیمات تعكسھ والذي المتوازي

 مع المسامیة فقدان أن یبدو كما،) .  Friedman and Sanders 1978( 2سم1 لكل كم1 تقریبي
 .كبیراً  ذلك في السبب ویكون،  الصفي للطین بالنسبة حتى یحدث الدفن في العمق ازدیاد

 

 

 )Meade،  1966:  عن، ( الطین معدن من صفائح) . 6( شكل

 االحكام او الدموج عملیة اتمام قبل ) أ(

 االحكام او الدموج عملیة اتمام بعد)  ب(
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