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  )١٧/١٢/٢٠٠٩، تاریخ القبول ١٤/١٠/٢٠٠٩تاریخ االستالم ( 

  الملخص

الكهفداخل في م شمال شرق مدینة دهوك ك) 3(على بعد كرماوة واديفيتوجد ترسبات الترافرتین       

المنكشفة على السطح الكاربوناتیةصخور الفوقهذه الترسبات تقع إذضمن الوادي، والمناطق المجاورة له 

إلى الحقلي ا هذه الترسبات حسب موقعهتقسم). الماسترختي–الكامباني المتأخر(لتكوین شیرانش والعائدة 

  .سطحيترافرتین و ترافرتین جوفي 

مع ظواهر تترافق بشكل ممیز متنوعة كهفیة ترسبات هیئةبداخل الكهف الترافرتین الجوفي یوجد     

ترسبات جریش عن فضالً والمترققالمسامیة والترافرتین المصمتتوفاالاألذابة، ویضم هذا النوع ترسبات 

التغیرات المناخیة الموسمیة ي و النشاط البكتیر و هذه األنواع من تسرب المیاه السطحیة تكونت إذ، الصخور

الترافرتین السطحي فیوجد على طول مجرى المیاه الخارجة من الكهف بهیئة أما . التجویة الكیمیائیة بالتعاقبو 

  .وبصورة متكررة ضمن مجرى المیاهبالتعاقب السدودفي البرك و مصمت و ترافرتین مترقق 

الموجودةلطحالب كاربونات الكالسیوم لمصمت من تغلیف ینتج الترافرتین السطحي بنوعیه المترقق وال     

في ترسبات الترافرتین معظم تترافق .عملیة البناء الضوئي التي تقوم بها الطحالبفي مجرى المیاه بتأثیر 

بوجود ) H2S(غاز كبریتید الهیدروجین لكسدة األمن عملیة رجح على األحرر المتمع الكبریتمنطقة الدراسة 

  . المترافق مع وجود الضوءالنشاط البكتیرينمأو األوكسجین
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ABSTRACT
Travertine deposits occur in Wadi Garmawa about (3) km northeast Dohuk

city in adistinct cave and adjacent areas above exposed carbonate rocks of 
Shiranish Formation (Late Campanian - Maastrichtain).

These deposits  are divided according to their field location into hypogean
and epigean travertine . Hypogean travertine occurs inside the cave as a variety of
carbonate cave deposits (Speleothems) associated with distinct karstic features 
including high porous tufa , massive or thin laminated travertine and moonmilk 
deposits occurring at different sites; and were formed by seepage of surface water,
bacterial activity, seasonal alteration and chemical weathering alternatively. While 
the epigean travertine is found along the outcoming water stream either laminated 
or massive travertine pools and dams alternatively and repeatedly.

Both laminated and massive epigean travertine are produced from coating the 
algae with calcium carbonate at the water stream due to the process of 
photosynthesis by algae. Most of travertine deposits in the study area are 
associated with the released sulphur which is thought to be formed predominantly 
by the oxidization of  H2S in the presence of oxygen and/or bacterial activity in the 
presence of light.
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