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-:تهدف الدراسة الحالية الى 

نات الصفة الصخرية وتقسيم تتابعات التكوين الى سحدراسة •

لك التتابعات صخرية واستنتاج البيئات الثانوية التي ترسبت فيها ت
.الصخرية

الرسوبية الدراسة البتروغرافية والتحليل الحجمي واستنتاج الخواص•
.للرواسب

)  لحائدة دراسة المعادن الطينية وذلك بعد معاملتها باألشعة السينية ا•
XRD)ك ، فضالً عن دراسة وفصل وتحديد المعادن الثقيلة وذل

.الرواسبللتعرف على مصدرية 



• ي هذه إن األسباب التي دفعتنا إلى دراسة تتابعات تكوين انجانه ف
-:هي ان المنطقة 

.لرسوبيةغير مدروسة ولم يتم تثبيت خواصها الصخارية واالمنطقة •
د أولية صخور التكوين كونها صخور صناعية تستعمل كمواأهمية •

.الحفرفي صناعة الطابوق وانتاج أطيان 



الدراسةموقع منطقة 
-:مقطعينعلىالدراسةاشتملت

شماالا (34°51'15)"طولخطتقاطععنديقعاالولالمقطع
التابعةالحجاجمنطقةفيشرقاا (43°30    36 ا )عرضوخط

(كم33)مسافةبعدتو الدينصالحمحافظةضمنبيجيلقضاء
)لطو خطتقاطععنديقعالثانيالمقطعأما،تكريتمدينةشمال

43°11' فيشرقاا (35°36'4.48")عرضوخطشماالا ("21.57
لديناصالحمحافظةضمنالشرقاطلقضاءالتابعةالجرنافمنطقة
.تكريتمدينةشمال(كم130)مسافةويبعد



خارطة 
وصورة

جوية
توضح 

موقع
منطقة

الدراسة



Tectonic of the Study Area

(  Low Folded Zone)منطقة الدراسة في نطاق الطيات الواطئة تقع 

 1987,)حسب تقسيم( Unstable shelf) ضمن الرف غير المستقر 

Buday and Jassim  )



خارطة التقسيمات 
للعراقالتكتونية

موضحا عليها 
المقطعيين 

المختارين في 
.منطقة الدراسة



Methodology طرائق البحث
-:اشتملت الدراسة الحالية على ثالثة مراحل 

التحضيرية. سابقةالوالدراساتواالطاريحالرسائلوقراءةاالطالع-:1
.والتكوينالدراسةمنطقةحول

الدراسة. المواقعلافضوتحديدباالستطالعتمثلتوالتي-:الصخرية2
وتحديدهاونمذجتحقلياودراستهاووصفهاالصخريةوالمقاطعللمكاشف
.الترسيبيةبيئاتهاواستنتاجالرسوبيةالتراكيب

المختبرية. تحتهاودراستالرمليةللصخورالصخريةالشرائحعمل-:3
المئويةبهانسواستخراجمكوناتهاوتحديداالعتياديااللكترونيالمجهر

تهامعامالواستخراجالرمليةللنماذجالحجميالتحليلاجراءوايضاا 
شرائحالوعملاالطياندراسةعنفضالالرسوبيةالخواصواستنتاج

خريالصواصلهامعادنهاتحديدلغرضالسينيةباألشعةومعاملتها
المئويةانسبهوايجادوتشخيصهاالثقيلةالمعادنفصلدراسةوكذلك
الصخريمصدرهالتحديد



Field studyالدراسة الحقلية 
Hjالوصف الصخاري لتتابعات تكوين انجانه اثناء استطالع ودراسة مقطع الحجاج 



مقطعالوصف الصخاري لتتابعات تكوين انجانه اثناء استطالع ودراسة 
Jr الجرناف



Hijaj sectionمقطع الحجاج 

تمييزتم،(م36)حواليالحجاجمنطقةفيالتكوينسمكيبلغ
(م6)و(م1)بينالسمكفيتتراوحوالتيالطينيةالصخورطبقات
الرمليةالصخورطبقاتتمييزوتم،(م18.5)حواليكليبسمك
)حواليكليوبسمك(م5)و(م0.5)بينالسمكفيتتراوحوالتي

2)بينالسمكفيتتراوحالغرينيةالصخورمنطبقتانو،(م12.5
.(م5)كليوبسمك(م3)و(م



مقطع 
طباقي

لمكشف

تكوين

انجانه 

في 

منطقة  

الحجاج



مكشف 

صخري 

ه لتكوين انجان

في منطقة 
الحجاج



رسم تخطيطي 

(Sketch 

(diagram 

ن تكويلتتابعات 

انجانه في مقطع 
الحجاج 



مقطع الجرناف

،(م9.25)حواليالمنطقةهذهفيللتكوينالظاهرالسمكيبلغ
قاتطبمنمتكونهتعاقباتمنالمنطقةهذهفيالتكوينيتألف

وبسمك(م0.65)و(م3)بينيتراوحوبسمكالرمليةالصخور
يةالطينالصخورطبقاتمنويتكونوكذلك،(م7.30)حواليكلي

كليوبسمك(م1)و(م0.20)بينالسمكفيتتراوحوالتي
.(م1.95)حوالي



مكشف 

صخري 

ه لتكوين انجان

في منطقة 
الجرناف



مقطع 

طباقي 

لتكوين

انجانه 

في 

منطقة 
الجرناف



تخطيطي رسم 
(Sketch 

(diagram 
كوين تلتتابعات 

اإلنجانه في 
مقطع الجرناف



Sedimentary Structureالتراكيب الرسوبية 
مكن مالحظتها وتعرف التراكيب الرسوبية  بأنها الظواهر آو السمات الكبيرة التي ي
في العينات ودراستها في المكاشف الصخرية المختلفة بشكل أفضل من دراستها

وتعد من أهم الظواهر ،((Pettijohn, 1975اليدوية أو الشرائح الصخرية 
دم قابلية نقلها أو الرسوبية التي يمكن استعمالها في التفسيرات البيئية، بسبب ع

فهي لذا  (Texture)النسيجإعادة ترسيبها كما هو الحال في المتحجرات أو 
،((Selley, 1976الترسيب إلى آدتتعكس العمليات الترسيبية الحقيقية التي 

واخرى تنتج بفعل وغالبيتها تتكون بوساطة العمليات الفيزيائية مثل اسطح التعرية
د للتراكيب العمليات العضوية والكيميائية، وعلى الرغم من عدم وجود تصنيف موح

اربعة الى (  ( Tuker, 2001قسمهاالرسوبية وهناك العديد من التصانيف لها فقد 
:مجاميع رئيسية هي 

1. Erosional sedimentary structure

2. Depositional sedimentary structure

3. Post- depositional sedimentary structure

4. Biogenic sedimentary structure 



التطبق االفقي لتتابعات
تكوين انجانه في مقطع

الجرناف
الحجر الرملي الحجر الطيني



التطبق المتقاطع لتتابعات
تكوين انجانه في مقطع 

الجرناف



التطبق المصمت لتتابعات تكوين انجانه
في مقطع الحجاج



 : Clay ballsالكرات الطينة 
حجم اجسام  من الحجر الطيني بهيئة كروية أو شبه كروية ذاتوهي 

حفظ الى عدة امتار وقد تتواجد داخل الطبقات الطينية وت( سم1) من 
لتي لها داخل الطبقة وتتجمع على شكل طبقات من الكرات الطينية، وا

ونها هو زيادة دالالت مهمة على البيئة الترسيبية التي تكونها، سبب تك
عد على تلبد تركيز المواد العضوية التي تخلق بيئة ثانوية دقيقة تسا

.واالشكالالرواسب على شكل كرات مختلفة االحجام 



Lithofaciesالسحنات الصخرية 

وكيميائيةفيزيائيةخواصذات(طباقية)صخريةوحدةبأنهاالسحنةتعرف
يةالصخر المكوناتمنمحتواهاعنفضالا الهندسي،بالشكلوتحدد

,Selley)والمتحجراتالقديمالتياروأنظمةالرسوبيةوالتراكيب 1982)

للصخورسيبيةالتر البيئةاستنباطفيالمهمةاألدلةمنالسحنيالتحليليعد
انكنيممعينةطباقيةوحدةفيتشخصالتيالسحناتوانالرسوبية،

Blatt))والموقعالعمرفيمختلفةاخرىوحداتفيتتكرر et al., 1980
الترسباتمنواسعامدىالنهريةالعملياتبواسطةالمترسبةالسحناتتضم
,Boggs))الرسوبيةوالتراكيبوالنوعالحجمحيثمنتختلفوالتي 1997

كاليوفانجانةتكوينمكاشففيصخريةسحناتاربعةتمييزتموقد
:هيالمقطعين

Claystone faciesالحجر الطيني         سحنة . 1
Massive sandstone faciesالحجر الرملي الكتلي   سحنة 2.
 Sandstone faciesذات المحتوى الطيني           الحجر الرملي سحنة 3.
 Friable sandstoneالحجر الرملي الهش       سحنة 4.

facies 



سحنة الحجر الطيني



سحنة الحجر الرملي الكتلي



سحنة الحجر الرملي
ذات المحتوى الطيني



سحنة الحجر الرملي الهش



الصخريةالتتابعات 
وتقسيم السحنات
الرسوبية وبيئاتها

لتكوين الثانوية 
في مقطع انجانة 
الحجاج



الصخريةالتتابعات 
السحنات وتقسيم 

وبيئاتها الرسوبية 
الثانوية لتكوين

مقطع انجانة في 
الجرناف 



Depositional environmentsالبيئات الرسوبية 

تميزهكنيمالذياألرضسطحمنالجزءذلكالرسوبيةبالبيئةيقصد
لمتغيراتافياالختالفعلىبناءا لهالمجاورةاألخرىاألجزاءباقيعن

,Selley)واسبالر عندهاتترسبالتيوالحياتيةوالكيميائيةالفيزيائية

الثالثةتغيراتالمهذهلتداخلنتيجةالترسيبيةالبيئةوتتشكل،1978)
.خاصةبيئيةمواصفاتذاترواسبتكوينإلىوصوالا 

والجرنافالحجاجالمقطعينفيانجانةتكوينتتابعاتدراسةخاللمن
بيئةفيسبةالمتر التكوينتتابعاتضمنالثانويةالبيئاتانتبّين

-:هيقاريةفيضيه



Fluvial environmentالبيئة النهرية 

Reineck)قسمت الترسبات النهرية حسب  and Singh, 1980 ) الى

:نوعين

التي تترسب نتيجة وهي (  (Channel depositsترسبات القناة•
 Channel)ة للفعالية المباشرة للنهر وتضم ترسبات القناة المتخلف

lag deposits ) الحواجز الهاللية وترسبات(Point par 

deposits.)

ات وهي التي تترسب أثناء فتر (: Bank deposits)ترسبات الضفة •
– Natural)الفيضان وتشمل على رواسب الشرفات الطبيعية

levee deposits) ورواسب التفرعات الجانبية(Crevasse –

splay deposits) وترسبات السهول الفيضية(Floodplain 

deposits) ، عدةتوجد هذه الترسبات في بيئات ثانوية.



نحومتناعمهاتتعاقببهيئةترسبتانجانةتكوينتتابعاتأنتبين
رواسبجودو منتميزهاتمااللتوائيةاألنهاربترسباتتمثلتاألعلى
عنضالا فالرمليالحجرطبقاتداخلالطينيةوالكراتالفيضيالسهل
.المقياسكبيرالمتقاطعالتطبقوجود

منطقةيفانجانةتكوينفيصخريةسحناتأربعةتميزتموايضا
الرمليالحجرسحنةالهش،الرمليالحجرسحنة):وهيالدراسة
وىالمحتذاتالرمليالحجرسحنةالطيني،الحجرسحنة،الكتلي

.(الطيني



الدراسة البتروغرافية 

Constituents of sandstonesمكونات الصخور الرملية 

حجاجاللمقطعمختارةلنماذجالرمليةالصخورمكوناتدراسةتمت
توزعتصخريةشريحة(14)ودراسةفحصخاللمنوالجرناف

وتمالجرناف،لمقطعشرائح(5)والحجاجلمقطعشرائح(9)بواقع
9)لـالمئويةالنسبةوحسابشريحةلكلحبيبة(600–500)عد

.الجدولفيكمامتغيرات،(



جدول

يوضح

النسب

المئوية

لمكونات

الصخور

الرملية

في

مقطعي
الدراسة



منشيوعاا رأكثالتبلوراألحاديالكوارتزنسبةأنالبتروغرافيةالدراسةتبين
أصلنممشتقأنهعلىالكوارتزهذاصفاتوتدلالبلوراتالمتعددالكوارتز

تبينكما،القديمالرسوبياألصلعنفضالا رئيسةبدرجةومتحولجوفيناري
أصلوأنزالبالجيوكليعلى(االورثوكليس)البوتاسيالفلدسبارغلبةالدراسة

.ومتحولةجوفيةناريةصخورهوعامةبصورةالفلدسبار
والمتحولةةالرسوبي)الصخريةالقطعوجودالبتروغرافيةالدراسةتينبوايضاا 

اشتقاقأنتقدويعالغالبةهيالكاربوناتيةالصخريةالقطعنسبةوكانت(والنارية
قطععنفضالا عمراا،أقدمتكويناتمنكانالكاربوناتيةالصخريةالقطعهذه

التيوةالحشتميزتمكماالبحرية،الصوانترسباتمناشتقتالتيالصوان
اشاروقد،ثانويهوالحشوةأصلأنويعتقدوالغرينيةالطينيةالموادمنتتكون

(Boggs, تحويةالرسوبيالصخريةبالقطعالغنيةالرمليةالصخوربأن(1997
.ثانويأصلمنمعظمهايكونالتيالحشوةعلى

فيرالصخوهذهوترسبتمعدنياً ناضجةغيربأنهاالتكوينصخورامتازت
.يةالمعدنالمكوناتعلىاعتماداً وذلك(رطبةشبه-جافةشبه)مناخيةظروف



 Classification of sandstoneتصنيف الصخور الرملية 

,Folk)تصنيفخاللمن هيالتكوينصخورأنتبين(1974
واالرينايتكبيرةبنسبة(Litharenite)الصخرياالرينايتنوعمن

الكاربوناتيـةالصخـريـةوالقطـع(Sediarenite)الرسوبي
(Calclithic Arenite).



Diagenesisالعمليات التحويرية 

والكيمياويةياويةالفيز التغيراتجميعانهاعلىالتحويريةالعملياتتعرف
الىتعرضهالقبماوالىترسيبهامنذللرواسبتحدثالتيوالبايولوجية

(Metamorphism)التحولعمليات (Blatt, 1982).
الفيزياويةةالتحويريالعمليات:قسمينالىالتحويريةالعملياتتقسم
الحياتيوالتعكر(Compaction)االنضغاط:علىتشملوالتى

(Bioturbation)واللدنالهشوالتشوهBrittle and ductile)
deformation).السمنتةعمليةوتضمالكيمياويةالتحويريةوالعمليات

(Cementation)واالحالل(Replacement)التبلورواعادة
(Recrystalization)والتغير(Alteration)

Pettijohn et al., 1987 ))



خيص مــن خــالل دراســة الشــرائح الصــخرية فــي مقــاطع الدراســة، تــم تشــ•
االنضــغاط و العديــد مــن العمليــات التحويريــة التــي تضــم عمليــة الســمنتة 

.واالذابةواالحالل 
رة وجثثود العديثثد مثثن العمليثثات التحويريثثة وخاصثثة المبكثثلثثوحظ حيثث  •

حويريثة منها وتعد عمليثة السثمنت الكاربونثاتي مثن أكثثر العمليثات الت

النضثااط شيوعاً فضالً عن أن صخور التكثوين لثم تعثانن مثن عمليثة ا

إلثى قلثة بدرجة كبيرة وأدت العمليات التحويريثة المبكثرة والمتوسثطة

ة فثثي المسثثامية األوليثثة بينمثثا ازدادت المسثثامية الثانويثثة نتيجثثة ا ذابثث
.طور العمليات التحويرية المتأخرة



1لوحة 
.Aقينكوارتز احادي التبلور
.B كوارتز احادي التبلور

يحوي مكتنفات
.C كوارتز متعدد
.Dكوارتز متعدد
.Eمغبر متحللفلدسبار
.F(مايكروكالين)فلدسبار



2لوحة 

.Aصوديفلدسبار

(البايت)

.B قطع صخرية

كاربوناتية

.Cقطع الصوان

.Dقطع صخرية رملية

.Eةقطع صخرية غريني

.Fقطع صخرية طينية



3لوحة 
.Aقطع صخرية متحولة
.Bقطع صخرية نارية
.Cالحشوة
.Dالسمنت
.Eسمنت كاربوناتي
.Fقعسمنت كاربوناتي مب



4لوحة 

.Aسمنت حديدي

.Bسمنت طيني

.Cعملية االنضااط

.Dعملية االحالل

.Eعملية االذابة



التحليل الحجمي والخواص الرسوبية
اقعبو الصالدةالقليلةالرمليةالصخورمننموذج(14)اختيارتم

مقطعمننماذج(5)و(Hijaj)الحجاجمقطعمننماذج(9)
)النخلطريقةباعتمادالحجميالتحليللدراسة(Girnaf)الجرناف

Sieving)إجراءبعدنموذجكلمن(غم150)وزنأخذخاللمن
مناخلواستخدام(Quartering)اليدويةالتجزئةوالتفتيتعملية

2mm)بأحجام , 1mm , 0.5mm 0.25mm , 0.125mm ,

0.063mm)،ساسحميزانباستخدامالمتبقيةاالوزانتحسببعدها
.بيانياا هاتمثيللغرضوالتراكميةالوزنيةالمئويةاالوزانوتستخرج



Size Frequency Curveالحجميالتردد منحني 

مع ( Phi)ي  يمثل هذا المنحني التوزيع الطبيعي للراسب ويرسم العالقة بين الحجم الحبيب
) وزيعه النسب المئوية الوزنية ، وهي مهمة  في معرفة نوعية الفرز ودرجة التماثل ونمط ت

(.Friedman and Johnson, 1982( ) احادي ، ثنائي 

نماذج مقطع الحجاج



نماذج مقطع 
الجرناف



Cumulative Frequency Curveمنحني التردد التراكمي 

والنسب المئوية الوزنية ( Phi) يمثل هذا المنحني العالقة ما بين الحجم الحبيبي 
ية ، وتعكس اشكال المنحنيات الطرق الميكانيك( Semi log) التراكمية  بمقياس 

نماذج الحجاج والجرناف.( Boggs, 1997) لنقل الرواسب والعمليات الترسيبية 



مناطق الخواص الرسوبية لترسبات تكوين انجانة في ال

قيد الدراسة 
ائية إن الخـــواص الرســـوبية للرســـوبيات تـــنعكس مـــن خـــالل دراســـة المعـــالم االحصـــ

در للحجــم الحبيبــي ومــا لهــا مــن دالالت علميــة حــول طبيعــة واصــل صــخور المصــ
لمقـــاطع وبيئـــة الترســـيب، واعتمادهـــا للمقارنـــات بـــين صـــخور الحجـــر الرملـــي فـــي ا

، %75 ,%50، %25،  %16، %5) إيجـــاد قيـــم فـــاي لـــ حيــث تــم . المختلفــة
-:األتية، والتي استخدمت في حساب المعامالت اإلحصائية (95%، 84%

• Median = ø50

• Mean ( Mz ) =
ø𝟏𝟔+ ø𝟓𝟎+ ø𝟖𝟒

𝟑

• Standard deviation (sorting) =  
ø𝟖𝟒− ø𝟏𝟔

𝟒
+ 
ø𝟗𝟓− ø𝟓

𝟔.𝟔

• Skewness ( Sk ) = 
ø𝟖𝟒+ ø𝟏𝟔−𝟐ø𝟓𝟎

𝟐( ø𝟖𝟒− ø𝟏𝟔 )
+  

ø𝟗𝟓+ ø𝟓− 𝟐ø𝟓𝟎

𝟐( ø𝟗𝟓− ø𝟓 )

• Kurtosis ( KG ) = 
ø𝟗𝟓− ø𝟓

𝟐.𝟒𝟒 ø𝟕𝟓− ø𝟐𝟓



دراسة العالقات بين المعامالت الحجمية 
عالقة الفرز مع الوسيط. 1

عالقة الفرز مع الوسط الحسابي . 2

عالقة الفرز مع التناظر . 3

عالقة التفرطح مع الوسط الحسابي. 4



دراسة العالقات بين المعامالت الحجمية 



نمطط توزيطع احطاد  منحنيات التردد الحجمي بوجود تمتاز 
(Unimodal) يـة يشـير إلـى انتظـام الطاقـة الحركالـذي

. الحبيبـــيجـــم لميـــاه بيئـــة الترســـيب والتبـــاين القليـــل فـــي الح
يبـي دراسـة المعـامالت االحصـائية أن الحجـم الحبوأظهرت 

-م جطططدا  نطططاع)بـــين للصـــخور الرمليـــة فـــي التكـــوين يتـــراوح 
رز رمل ناعم ذو فطوأن معدل الحجم الحبيبي هو (متوسط

نبسطط خشن وتفرطح م-متوسط وتناظر متقارب التماثل 
الحجم من دراسة العالقات بين معامالتوتبين . مرتفع-

ب بواسـطة الحبيبي أن التكوين فـي منطقـة الدراسـة قـد ترسـ
.عمليات نهرية وهذا يشير إلى بيئة نهرية



Mineralogyالدراسة المعدنية

حيــود االشــعة تمثلــت الدراســة المعدنيــة بتحليــل المعــادن الطينيــة بعــد معاملتهــا ب
 عــن دراســة الســينية وتفســير منحنيــات الحيــود حســب ظهــور المعــدن الطينــي، فضــال
وفـورم وعمـل المعادن الثقيلة بعد فصلها عن المكونـات الرمليـة االخـرى بمـادة البروم

.المجهرشرائح لها لغرض دراستها تحت 
 Clay mineralsالمعادن الطينية •

ان ثالثعة لمقطعع الحجعاج واثنعطينية وبواقعع نماذج ( 5) صخرية لـ تم عمل شرائح 

فع  ييع ا المنعح الجيولعو   ( XRD)ومعاملتهعا باششععة النعينية لمقطع الجرنعاف

.العراق  ف  بغداد

(  X-Ray)مــن خــالل دراســة المعــادن الطينيــة بواســطة األشــعة الســينية الحائــدة 
ــــــــوحظ وجــــــــود معــــــــادن  ــــــــل نتائجهــــــــا ل الكاؤلينططططططططات  االاليططططططططت  )وتفســــــــيرها وتحلي

خور ناريـــة التـــي اشـــتقت مـــن صـــ(   الباليكورسطططكايتالكلورايطططتالمونتموريلونايطططت  
.حامضية وقاعدية وفوق قاعدية وصخور متحولة



مخطثثثط حيثثثود االشثثثعة السثثثينية 
لنمثثثثثوذج طينثثثثثي مختثثثثثار مثثثثثن 

حجاجالتتابعات العليا لمقطع ال



Heavy Mineralsالمعادن الثقيلة •

، وهـي (2.89)نُتعرف المعادن الثقيلة بأنها تلك المعادن التي يزيد وزنها النوعي ع
ن مكونــات تمثـل المعــادن األكثــر مقاومــة لعوامــل التجويــة وتشــكل نســبة قليلــة جــداا مــ

. (Folk, 1974)الصخور الرملية إال أنها ذات أهمية كبيرة في دراستها

( 3)الســـائلة وبواقـــع بروموفـــورمنمـــوذج رملـــي باســـتخدام مـــادة ( 11)تـــم فصـــل 
.نماذج لمقطع الحجاج( 8)نماذج لمقطع الجرناف و

م تشـخيص تمت دراسة المعادن الثقيلـة تحـت المجهـر االلكترونـي االعتيـادي وتـ
ــــة لكــــل معــــدن ت ــــة وعــــدها وايجــــاد النســــبة المئوي مــــت مكوناتهــــا مــــن المعــــادن الثقيل

   يبطططولامف  بايروكسطططينواهـــم المعـــادن التـــي شخصـــت هـــي . مالحظتـــه وتشخيصـــه
  زركطون روتايطل  تورمطالين  انهيطدرايت  جبسطوم  اولفين  كلورايت  ابيدوت

خور اشـــتقت بشـــكل رئـــيس مـــن الصـــالتـــي و( المعتمطططهوالمعطططادن كيانايطططت  
.وبيةالرسالنارية الحامضية والقاعدية والصخور المتحولة والصخور 



ة اثناء فصل المعادن الثقيل



جــــدول النســــب 
المئويـــــــــــــــــــــــــــــــــــة 

يلـة للمعادن الثق
التـــــــــــــــــي تـــــــــــــــــم 

تشخيصها



لـــــة المتمثالمعتمطططططة والشطططططفافة تميـــــز مجـــــاميع المعـــــادن الثقيلـــــة تـــــم 
.االربعةبمجاميعها 



توضح 1لوحة 
.Aالمعادن المعتمة
.Bمعدن االمفيبول
.Cنمعدن البايروكسي
.Dمعدن األوليفين
.Eمعدن االبيدوت
.Fمعدن الكاينايت



توضح 2لوحة 
.Aمعدن الجبسوم
.Bمعدن االنهيدرايت
.Cمعدن الزركون
.Dمعدن التورمالين
.Eمعدن الروتايل
.Fمعدن البايوتايت



االستنتاجات
ل الرمل المكون تكوين انجانة في منطقة الدراسة من تعاقبات الصخور الرملية والارينية والطينية ويشكيتألف .1

.الرئيس لنسيج صخور التكوين

مثل ترسبات أن الجزء الظاهر من تكوين انجانة ترسب بهيئة تعاقبات دورية متناعمه نحو األعلى التي تتبين .2

ت أنهار التوائية تم تميزها من وجود رواسب الحاجز الهاللي ووجود المدملكات والكرات الطينية داخل طبقا

.  الحجر الرملي فضالً عن وجود التطبق المتقاطع كبير المقياس

ش، سحنة سحنة الحجر الرملي اله: ) تميز أربعة سحنات صخرية في تكوين انجانة في منطقة الدراسة وهيتم .3

(.الحجر الرملي الكتلي ، سحنة الحجر الطيني، سحنة الحجر الرملي الخالية من التراكيب الرسوبية

عدد البلورات وتدل الدراسة البتروغرافية أن نسبة الكوارتز األحادي التبلور أكثر شيوعاً من الكوارتز المتتبين .4

سوبي صفات هذا الكوارتز على أنه مشتق من أصل ناري جوفي ومتحول بدرجة رئيسة فضالً عن األصل الر

ل الفلدسبار بصورة وأن أصالبالجيوكليسعلى ( األورثوكليس)القديم، كما تبين الدراسة غلبة الفلدسبار البوتاسي 

.عامة هو صخور نارية جوفية ومتحولة

لقطع الصخرية وكانت نسبة ا( الرسوبية والمتحولة والنارية)الدراسة البتروغرافية وجود القطع الصخريةتبين .5

م عمراً، كما تم الكاربوناتية هي الاالبة ويعتقد أن اشتقاق هذه القطع الصخرية الكاربوناتية كان من تكوينات أقد
 ,Boggs)تميز الحشوة التي تتكون من المواد الطينية والارينية ويعتقد أن أصل الحشوة هو ثانوي،  وقد اشار

مها من أصل بأن الصخور الرملية الانية بالقطع الصخرية الرسوبية تحوي على الحشوة التي يكون معظ (1997

.ثانوي



 Litharenite))الصخريأن صخور التكوين هي من نوع االرينايت تبين ( Folk, 1974)خالل تصنيف من . 6
(.(Calclithic Areniteالكاربوناتيـة الصخـريـة والقطـع (  (Sediareniteالرسوبي واالرينايتبنسبة كبيرة 

ن أكثر لوحظ وجود العديد من العمليات التحويرية وخاصة المبكرة منها وتعد عملية السمنت الكاربوناتي م.7
بيرة وأدت العمليات التحويرية شيوعاً فضالً عن أن صخور التكوين لم تعانن من عملية االنضااط بدرجة ك
تيجة ا ذابة في العمليات التحويرية المبكرة والمتوسطة إلى قلة المسامية األولية بينما ازدادت المسامية الثانوية ن

.طور العمليات التحويرية المتأخرة

شبه -افةشبه ج)صخور التكوين بأنها غير ناضجة معدنياً وترسبت هذه الصخور في ظروف مناخيةامتازت . 8
.وذلك اعتماداً على المكونات المعدنية( رطبة

يشير إلى انتظام الطاقة الحركية الذي (  (Unimodalمنحنيات التردد الحجمي بوجود نمط توزيع أحادي تمتاز . 9
.لمياه بيئة الترسيب والتباين القليل في الحجم الحبيبي

-ناعم جداً )ندراسة المعامالت االحصائية أن الحجم الحبيبي للصخور الرملية في التكوين يتراوح بيأظهرت . 10
ح منبسط خشن وتفرط-وأن معدل الحجم الحبيبي هو رمل ناعم ذو فرز متوسط وتناظر متقارب التماثل ( متوسط

.  مرتفع-

ن أن الرمل ينتقل بطريقة القفز أما الارين والطيلوحظ C-M))ومخطط خالل منحنيات التردد التراكمي من . 11
.ي نماذج الدراسةينتقالن بطريقة التعليق أما الرمل الخشن فينتقل بواسطة الدحرجة والحالة األخيرة قليلة جداً ف

بواسطة من دراسة العالقات بين معامالت الحجم الحبيبي أن التكوين في منطقة الدراسة قد ترسبتبين . 12
.عمليات نهرية وهذا يشير إلى بيئة نهرية

وتحليل نتائجها لوحظ وتفسيرها (  X-Ray)خالل دراسة المعادن الطينية بواسطة األشعة السينية الحائدة من . 13
ن صخور نارية التي اشتقت م( ، الباليكورسكايتالكلورايتالكاؤلينات، االاليت، المونتموريلونايت، )وجود معادن

.حامضية وقاعدية وفوق قاعدية وصخور متحولة

شكل رئيس من تميز مجاميع المعادن الثقيلة المعتمة والشفافة المتمثلة بمجاميعها االربعة التي اشتقت بتم . 14
.الصخور النارية الحامضية والقاعدية والصخور المتحولة والصخور الرسوبية



التوصيات
المعلومات والبيانات لمالحظة أمكانية وضع طبيعة الحوضجمع -1

.الرسوبي الخاص بتتابعات تكوين انجانه

ميائية الدقيقة المعادن الثقيلة بالتقنيات الحديثة والتحاليل الكيدراسة -2

.وتوظيفها في تعيين صخور المصدر والمضاهاة الطباقية

ات النسيج السطحي لحبيبات الحجر الرملي لبعض طبقدراسة -3

بات كثبان الحجر الرملي في تتابعات التكوين لمالحظة كونها تمثل ترس

.رملية تترسب بتأثير الرياح



شكراً 
إلصغائكم


