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ABSTRACT 

The current research includes the study of the rock sequences form 

Injana Formation with exposure in the Sharqat area and Khanokh 

northern city of Baiji, for the purpose of determining the rock facies with 

exposure, which is divided into three main facies rock and tow secondary 

rock facies, it has also been conducting volumetric analysis of the deposits 

of sand and sorted addition to finding own mathematical calculations 

account ( intermediate and arithmetic mean size standard deviation, 

Sorting and symmetry and asymmetry Skew ness and kurtosis), and then 

install the environments and the factors depositional their own, were also 

identified different sizes granular sandstone and representation on the 

rocky laminar column (Lithological Log), were also studied the clay 

mineral components and the expense ratios, clay minerals constituent 

shows that clay rocks contain chlorite and kaolinite minerals s and the 

non-clay mineral  contain of quartz and feldspar and Calcaat and 

dolomite plagioclase and Muscovite and and gypsum. And thus reach to 

identify environments sedimentary rocks sequences which configuration 

depositions flood environment, shoulders channel environment and river 

channel environment depositions.  
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رسوبية ومعدنية وصخارية تتابعات تكوين االنجانة في مكاشف مختارة من 

 شمال محافظة  صالح الدين -والخانوكة  منطقتي الشرقاط

 الترف مهدي عبدالسالم
 

 االرض/العراق / تكريتجاهعة تكريت/ كلية العلوم/ قسم علوم 
abdulsalam_mehdi@yahoo.com 

 
 الملخص

 يتضمن البحث الحالي دراسة التتابعات الصخرية لتكوين  االنجانة المنكشفة في منطقة الشرقاط

والخانوكة شمال مدينةة بيجةيل لضةرض تحديةد السةحنات الصةخرية المنكشةفة والتةي قسةمت  لة   ةال  

سةةحنات رةةخرية رةيسةةية وسةةحنتين رةةخريتين  ةةانويتينل كمةةا تةةم حجةةرال التحليةة  الحجمةةي للترسةةبات 

 medianالرملية وفرزها حجميا باإلضةافة  لة   يجةاد الحسةابات الرياضةية الخارةة بحسايطالوسةي  

 Skew ness والتنةارر والتما ة Sorting واألنحةراف المعيةاري Mean size الحسةابي والوسة 

(ل ومةةن  ةةم ت بيةةت البيلةةات والعوامةة  الترسةةيبية الخارةةة بهةةال كمةةا تةةم تحديةةد   Kurtosisوالتفةةرط 

 Lithologicalاألحجام الحبيبية المختلفة للصخور الرملية وتم يلها عل  العمود الطباقي الصخري ط

Logما تم دراسة المكونات المعدنية للصخور الطينية وحساي نسب المعادن الطينية المكونةة لهةا (ل ك

والكاؤولينايةةت والمعةةادن ايةةر الطينيةةة  وتبةةين حن الصةةخور الطينيةةة تحتةةوي علةة  معادنالكلورايةةت

 واالور ةوكلي  ومسةكوفايت بالجيةوكلي  ودولومايةت وكالسةايت والمتم لةة بةالكوارتو والفلدسةبار

وبالتالي التور   ل  تحديد البيلات الترسيبية لصةخور لتتابعةات التكةوين وهةي   والجبسوم. والبارايت

 .بيلة ترسبات السه  الفيضي وبيلة حكتاف القناة وبيلة ترسبات القناة النهرية
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       (Introductionالمقدمة ط - 1       

مخت تتف جوانا تتا ألع ميتتة  كانتتا من تتا  راستتات  أجريتتا العديتتد متتن الدراستتات ن تتج تكتتوين انجانتتة  ت تتمنا

وجيومورفولوجية  والزالا الدراسات مستمرة ن ج هتاا التكتوين  وتكتونية وطااقية بتروغرافية ورسوبية وجيوكيميائية

فتي حقتل أغتا جتار    ] 1[من اجل اإلحاطة بكل ما يتع ق به بشكل  قيق. وصـف الـتكـويـن أول مــتـرة مــتـن قـاــــتـل 

 .(Upper Fars Formation)فطي جنوب غرب إيران باسـم تكويـن الفـارس األن ـجالن

. وتنتاول العديتتد متن الاتتاح ين (Injana Formation)بتغيتـر استتـم التكتوين إلتتـج تكويتـن انجـانتتـة  ] 2[ وقتـا  

 تكوين انجانة في  راسات م لمناطق مخت فة من شمال ووسط العراق.

عتتات فتاتيتتة متتن اللتتخور الرم يتتة والغرينيتتة والطينيتتةت ويعتتو  نمتتر التكتتوين إلتتج يتتتفلف تكتتوين انجانتتة متتن تتاب

(. يعتد تكتوين انجانتة متن التكوينتات الم اليتة لدراستة اللتخور الفتاتيتة وهتو  و Upper Mioceneالمايوسين االن ج )

 انتشار واسع في العراق.

المحدبة وفي مناطق الطيات المقعرة   يتكشف هاا التكوين في األجزاء الخارجية لاعض الطيات          

حيث يغطي مناطق واسعة ونظرا لكون اللخور المكونة لتكوين انجانة بشكل نا  صخور فتاتية غير 

ص دة فع يه تكون غالاية المناطق مغطاة بترساات العلر الربانيت باست ناء المناطق القرياة من 

الفتحة وانجانة كما ان ق ة ميل الطاقات ساند ن ج الطيات المحدبة أ  مناطق الحد الفاصل بين تكويني 

 هاا الوضع اي ا.

ي دف الاحث إلج  راسة ظروف ترسيب تكوين انجانة في منطقة بيجي والشرقاط شمال تكريا من 

خالل  راسة الحجم الحاياي للخور التكوين وإيجا  العالقة بين المعامالت اإلحلائيةت ف الً نن 

والمكونات المعدنية المخت فةت وتوظيف نتائج  راسة المكونات المعدنية في الدراسة الاتروغرافية 

 تلنيف اللخور الرم ية .

كما ت دف الدراسة إلج استنااط الايئات الرسوبية الرئيسة وال انوية و لك من خالل الدراسات 

ترسيب و لك المستفي ة ل سحنات الرسوبيةت وما أفرزته من ظواهر رسوبية متعد ة  الة ن ج بيئة ال

 من خالل مقارنت ا مع م يالت ا في سجالت اللخور القديمة والحدي ة والمو يالت الرسوبية المالئمة .

 Geologic Background of the Study Area  الوضع الجيولوجي لمنطقة الدراسة - 2

        ( وخطتي نتر  43° 12َ    47( و) ً 43°18َ    46تقع منطقة الدراسة بين خطتي طتول ) ً  

 ( .  1( شمال تكريا )الشكل  35°16َ    13( و ) ً 36°35َ    16) ً

      قا  العديتد متن الاتاح ين بدراستة وتقستيم العتراق إلتج أنطقتة تكتونيتة رئيستة و انويتة حيتث قستم

 Folded( وقطـتـاع الطتـيات )Thrust Zoneجيولوجيـة العراق إلـج قطـاع الفوالـق الزاحفتـة )] 3[

Zone )(  والقطـتتـاع المسـتتتـوUnFolded Zoneأمتتا  )Bolton ,1958 )  فقتتد فلتتـل قطتتـاع )
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الطيـات في هاا التقسيم انتما اً ن ج اللفات الجيومورفولوجية واستخد  هاا الااحث ملط ح الطيات 

 (.Low Folds( والطيات الواطئة )High Foldsالعالية )

 

 تم تجديد منطقتي الخ رانية والخانوكة ( ياين خارطة منطقة الدراسة حيث 1شكل رقم )

( والتترف غيتتر المستتتقر Stable Shelfالعتتراق تكتونيتتاً التتج التترف المستتتقر ) ] 4[ فتتي حتتين قستتم 

(UnStable Shelf( ووحدات الجيوسنكالين )Geosynclinal Units 2( )الشكل.) 
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 Geosynclinalالجيــوسنكاليتـن )ن تج التحتول فتي تفستير تكتونيتة العتراق متن مفتاهيم ] 5[لقد أكتد  

Concepts( إلـج أسـس تكتونيـتـة األطاــتـاق )Plate Tectonics ت وقتا  بشترح الحركتات التكتونيتة)

(ت كمتا Recent( حتج العلر الحديث )Cambrianفي العراق بشكل سيناريو تاريخي من الكامار  )

(   حيتث يظظ تر التتتابع الطاتاقي فتي 2ل )شتك  ] 7[و  ] 6[وضتع تقستيماً تكتونيتاً ل عتراق محتوراً نتن  

 Middleمنطقتتتة الدراستتتة مكاشتتتف صتتتخرية لتكوينتتتات يتتتتراوح نمرهتتتا متتتن المايوستتتين األوستتتط )

Miocene( حتج العلر الحديث )Recentوهي من االقتد  التج االحتدت متم  تة فتي تكتوين الفتحتة   (ت

(Middle Miocene )Fatha Formation ( و تكتتتوين انجانتتتةLate Miocene )Injana 

Formation  الو تكتتوين(  مقدا يتتةPliocene ) Mukdadiya Formation  و تكتتوين بتتا  حستتن

http://www.kujss.com/
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(Late Pliocene )Bai Hassan Formation  و ترستتاات العلتتر الربتتانيQuaternary 

Deposits.  

 ]4 [(  خارطة العراق التكتونية حسب  2شكل  )

1) Thrust Zone, 2) Folded Zone, 3) Mesopotamian Basin, 4) Salman Zone, 5) 

Rutbah-Jezira Zone, 

 and Result   Methodologyطراةق البحث والنتاةج        - 3

 تما  راسة تكوين انجانة ن ج النحو األتي: 
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شم ا ن ج استطالع وتحديد أف ل مواقع المقاطع المنكشفةت فقتد تتم وصتف كتل مقطتع  الدراسة الحقلية:-

تفلي ية من حيث السمك وال ون والحجم الحاياي والتراكيب الرسوبية وجمع النما ج انتمتا اً ن تج التغيترات فتي بلورة 

 الخواص اللخرية خالل المقطع.

  لغر   راسة صخور التكوين والتعرف ن ج األنواع اللخرية المخت فة تم :  الدراسة حلمختبرية:-

نما ج اللخور الرم ية من مقطعي الشرقاط والخانوكة   وقد استناطا من تا ( نمو جاً من 11إجراء التح يل الحجمي لـ )

( احتتد الخطتتوات  Grain – size analysisالعالقتتات اإلحلتتائية المخت فتتة(  حيتتث  يعتتد التح يتتل  الحجتتم الحاياتتي ) 

لحاصتل فتي االساسية لوصف الرواسب و توزيع الحجو  في رواستب متجمعتة فتي بيئتات معينتة كمتا انته يوضتح التغيتر ا

أ  انته يعكتس  وفترة ]  8 [الطاقة أو نمق الماء في بيئة الترستيب ون يته فتان تح يتل الحجتم الحاياتي م تم فتي نتدة أمتور 

الحجو  المخت فة ل حاياات فتي صتخور الملتدر   ومقاومتة الحاياتات  ات المكونتات المخت فتة ل تخكتل متن ختالل نم يتات 

المسؤولة نن نقل وترستيب الرواستب متن ختالل توضتيح العامتل المستؤول نتن  التجوية والنقل   وكالك  أنواع العم يات

 نقل وترسيب الرواسب ) م ل الرياح   واألن ار والتيارات العكرة .... الخ( . 

نمتتا ج متتن الحجتتر الطينتتي والحجتتر الرم تتي متتن مقتتاطع الدراستتة  (4 )كمتتا  تتتم استتتخالص المعتتا ن الطينيتتة لتتـ 

مايكرون ( . وتتم ( 2ل حلول ن ج حجو  حاياات أقل من  ( Sedimentation Method )وباستخدا  طريقة الترسيب 

حستتاب النستتاة شتتاه الكميتتة ل معتتا ن الطينيتتة و لتتك باالنتمتتا  ن تتج ارتفتتاع التتاروات ل معتتا ن الطينيتتة وحستتب الطريقتتة 

ا  ج تاز حيتو  األشتعة باستتخد ( Untreated Sample )وح  ا النمتا ج غيتر المعام تة ]  9 [المقترحة من قال بسكا  

 لك أن أغ ب االنعكاسات القاندية الرئيسية ل معا ن الطينية ستوف تظ تر ب تاا  ( 2 20 –5 )السينية لمدى الزاوية بين 

 المدى الزاو  . واستخد  ج از التح يل الموجو  في قسم ن و  األر  ـ ك ية الع و  ـ جامعة بغدا .

 الدراسة الحقلية وتحديد السحنات الصخرية  .1

اشتمل العمل الحق ي ن ج  راسة مقطعين لتكوين انجانه  المنكشفة في منطقة الخ رانية والخانوكة 

( شمال مدينة بيجي وتم  راسة ووصف الطاقات المنكشفة من 3و 1( صورة ) 4و  3) الشكل 

وصف ا من حيث المكونات التي تحتوي ا من األسفل إلج األن ج وحساب السمك الحقيقي لكل طاقة و

( صورة  cm2.4-1.5التطاق المتقاطع والترقق والكرات الطينية وصفائح من الجاسو  بسمك)

(. وكما نالحظ احتواء المقطعين ن ج الفواصل والشقوق اللغيرة كما في صورة 6و5و4)رقم 

  clay stoneوالحجر الطيني  siltstone(. وان المقطعين  يتكونان من تتابعات الحجر الغريني 6)

 

 

( حيث تم اخا النما ج من كل طاقة بعد ان تم 7كما في صورة رقم ) sandstoneوالحجر الرم ي 

الجراء التحاليل الحجمية والتحاليل السحنية ل اه النما ج وبعد نمل  إزالة الطاقة السطحية المجواة
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   لتتابعات اللخور ل مقطعين تاين انه Rock work 2004 )المقاطع الطااقية باستخدا  برنامج )

  ( : 6و  5يتكون من السحنات اللخرية التالية شكل )

A. :سحنة الحجر الرم ي الرئيسية وتتكون من 

A1          -  سحنة الحجر الرم ي ال انوية المفتا الحاو  ن ج التطاق المتقاطعcross bedding 

sandstone facies 

A2         - ر الرم ي ال انوية الل اة الحاو  ن ج الترقق المتقاطع سحنة الحجcross lamination 

sandstone sub facies 

B.  سحنة الحجر الغريني الحاو  ن ج الترقق المتقاطعcross lamination siltstone 

lithofacies 

C.  سحنة الحجر الطيني الحاو  ن ج الكرات الطينيةbolled clay stone lithofacie 

http://www.kujss.com/
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( المقطع الطااقي في 1( يم ل مجمونة من اللور ل مقطعين قيد الدراسة ) صورة رقم )3)شكل 

( تاين التطاق المتقاطع لقطع 3( المقطع الطااقي في الخ رانية   صورة )2الخانوكة   صورة رقم )

 ( تاين الكرات الطينية لمقطع الخ رانية4الخانوكه    صورة )

http://www.kujss.com/
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( تاتتين صتتفائح 5ر ل مقطعتتين قيتتد الدراستة   صتتورة رقتم )( يم تتل مجمونتة متتن اللتو4شتكل ) 

( تاين 7( تاين الكسور ل طاقة لمقطع الخانوكه   صورة رقم )6الجاسو  لمقطع الخانوكه   صورة رقم )

 ( تاين التطاق التقاطع في مقطع الخ رانية8الحجر الرم ي الل د في مقطع الخ رانية   صورة رقم )

 

 

 الدراسة حلمختبرية -2

http://www.kujss.com/
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نمو ج( حيث  تم فلتل أحجتا  الرمتل  11تم إجراء التح يل ألحجمي لجميع نما ج منطقة الدراسة )      

(Sandنن الوحل ) (Silt+ Clayبعم ية التح يل ألحجمي ) ( المنخ تي الجتافDry Sieving كتالك .)

ن تج متدرجات تم تعين النسب ألوزنيته المئويتة لكتل حجتم والنستاة التراكميتة كمتا تتم تم يتل هتاه النتتائج 

وتتتتتم إيجتتتتا  المحتتتتاور اإلحلائية)الوستتتتيط و الوستتتتط الحستتتتابي واالنحتتتتراف المعيتتتتار   تكراريتتتتة

تتم اختا  حيتث ]10[ والتناظروالتفرطح( وحساب العالقتة بين تا استتنا ا إلتج الطريقتة المقترحتة متن قاتل

جميتع  توضتعتجفيف تا و تفكيك تا جيتدا ون تج أن تكتون مم  تة لكتل النمتو ج    غم بعتد 001نينه بوزن 

األصتغر فتي قطتر  المناخل القياسية ن ج هزاز ميكانيكي )مع مالحظتة ترتيتب المناختل متن األكاتر إلتج

  الفتحات

يتم وضتع العينتة بالمنختل األول )األكاتر حجمتا( ووضتع الغطتاء الختاص بالمناختل ن تج المنختل األول 

 قيقتة وهتو الوقتا الكتافي  15 -10وي اا بلوره محكمة ويشغل ال زاز الميكانيكي لمتدة تتتراوح بتين 

 لتوزيتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتع النمتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتو ج وفلتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت ه ن تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتج كافتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتة المناختتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتل.

 تفرغ األجزاء المفلولة في كل منخل وتوزن بدقه باستخدا  ميزان حساس .

 

 Rock work 2004 )المقطع الطااقي للخور تتكوين انجانة )مقطع خانوكة(  باستخدا  برنامج )(  5شكل ) 
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 Rock work 2004 )للخور تتكوين انجانة )مقطع الشرقاط   الخ رانية (  باستخدا  برنامج )المقطع الطااقي (  6شكل )

( تتم رستم المتدرجات Sand( وأجزاء الرمتل )Sand, Silt, Clayبعد فلل اإلحجا  الرئيسية ال ال ة )

( وكمتا Phi unitالتكرارية لكل نمو ج والا  يم ل العالقة بين النساة المئوية ألوزنيه والحجم الحاياتي)

( هتو النتوع الستائد Unimodal(. وجد المدرج من النتوع األحتا   التوزيتع )8و  7ماين في األشكال )

( شتكل ويتدل ن تج ملتدر أحتا   ل رستوبيات و رجتة الفترز 11في أشتكال النمتا ج حيتث ب تد نتد ها )

 .  ( في  كال المقطعينsandجيده  كالك بينا األشكال بان غالاية النما ج من الرمل )

بعد إيجا  النساة المئوية ألوزنيه التراكمية ل نما ج المدروسة  تم رسم المنحني التراكمي وكما ماين في 

%  5( ل نسب المئوية الوزنية التراكمية}Ø( حيث من المنحني يتم إيجا  قيم )10و  9األشكال ) 

%{. ويعطي هاا المنحني مؤشرا نن ميكانيكية نقل %95 %84 %75 %50 %25 16

  حيث تاين المنحنيات ] 9[الرسوبيات والظروف ال يدروليكية التي تحت ا انتق ا هاه الرسوبيات 

( والقفز Suspensionألمرسومة ل نما ج المدروسة بان غالاية الرسوبيات انتق ا بطريقتي التع يق )

(Saltation التع يق. استنا ا إلج قوانين )  [11]والتي تشمل  يااتتم حساب المعامالت اإلحلائية ل حا

)الوسيط و الوسط الحسابي و االنحراف المعيار  أو الفرز و التناظر أو االلتواء و التفرطح  أو 

 .االنتشار
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   تتتراوح قتيم ] 10 [% ن ج المنحنتي التراكمتي هتو الوستيط 50يعد الحجم الحاياي المطابق لنقطه     

 9(  األشتكال )  11التج  1(  الجتداول )2.5)( وبالمعتدل 0.9-3.6الوسيط في النما ج المدروستة بتين )

الرمتل النتانم( . –(  وهاا يدل ن ج أن الرسوبيات في منطقة الدراسة تتراوح بتين )الرمتل الخشتن 10و

( فتكتتون الرستتوبيات بتتين )الرمتتل 2.6( و بالمعتتدل )1.4-3.6امتتا قتتيم الوستتط الحستتابي فتتتتراوح بتتين )

لرستوبيات كمتا اشترنا إليته ستابقا هتو بعتد مستافة النقتل متع الرمل النانم جدا(  وساب نعومتة ا-المتوسط

االنخفا  في سرنة التيار وطايعته ف ال نن طايعة هتاه الحاياتات الفتاتيتة متن اللتخور الملتدرية. 

( من 0.5( وبمعدل)1.5-0.7في المقابل تراوحا قيم االنحراف المعيار  في العينات قيد الدراسة بين )

قتيم   .فرز معتدل( وكالك بالمعدل الفترز جيتد–تتراوح بين )الفرز جيد جدا   لك نستدل إن هاه الرواسب

( 0.2( مما يتدل ن تج  تنتاظر خشتن جتدا إلتج )0.03-معامل التناظرفي نينات قيد الدراسة تتراوح بين)

( تناظرشديد الخشونة. اما معتدل التفترطح فتي النمتا ج 0.17-تناظر نانم  في حين كان معدل التناظر )

 very) 0.8تفتتترطح متتتدبب( إلتتتج Leptokurtic) 1.4( وتتتتتراوح قيمتتته بتتتين0.98ة )المدروستتت

platykurtic تفرطح منتشر0.98نالي( لكن في المعدل هي ) تفرطح منتشر( ) platykurtic.) 

لقتتد تاتتين متتن ختتالل الدراستتة الحاليتتة وجتتو  المعتتا ن الطينيتتة التاليتتة .الك ورايتتا والكا ولينايتتا   

والمعا ن غير الطينية والمتم  ة بتالكوارتز وف دسااروكالستايا و ولومايتا وبالجيتوك يس ومستكوفايا 

نتمتتا  ن تتج (   لقتتد تتتم تمييتتز المعتتا ن الطينيتتة باال14واالور تتوك يس والاارايتتا والجاستتو  جتتدول )

 .12] [االنعكاسات القاندية واالنعكاسات األخرى المميزة لكل معدن ت   وباالنتما  ن ج ماور  في  

( و 11(   شكل) 002-0629هي ) khx1ان نساة الك ورايا في المقطع خانوكة ل نمو ج االول

ا المقطع (  ام14( و جدول )12(  شكل) 002-0028هي ) khx2(  وفي النمو ج ال اني 14جدول )

والنمو ج   ( 14( و جدول )13شكل)   khx3 ( ل نمو ج002-0629ال اني الخ رانيه تتراوح بين )

(  اما نساة الكا ولينايا  في 14( و جدول )14(  شكل) 002-0629تتراوح بين ) khx4الرابع 

ج (  وفي النمو 14( و جدول )11( شكل ) 002-0105هي ) khx1المقطع خانوكة ل نمو ج االول

(  اما المقطع ال اني الخ رانيه تتراوح 14( و جدول )12(  شكل) 002-0105هي ) khx2ال اني 

تتراوح  khx4  والنمو ج الرابع  ,  (14( و جدول )13شكل)   khx3 ( ل نمو ج002-0105بين )

 .(14( و جدول )14شكل)  (002-0105بين )
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 k2 , k7    k8 , k9,  kh3, k10 ( ياين المدرجات التكرارية ل نما ج 7شكل )
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 ,kh5 , kh7    kh9 , kh11,  kh13 ( ياين المدرجات التكرارية ل نما ج 8شكل )
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 k10 , k2   KH7 , kH9,  k7, kH5  ( ياين المدرجات التكرارية ل نما ج 9شكل )
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 kH11 , KH13   KH3 , kH9,  k9, k8  ( ياين المدرجات التكرارية ل نما ج 10شكل )
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 قيم المتغيرات المط وبة في الحسابات. ( 12 )جدول 

 

 ياين قيم المعامالت اإلحلائية لنما ج الدراسة. ( 13 )جدول 

 (Øالوسي  ط رقم النموذج
الوس  

 (Øالحسابيط

االنحراف 

 (Øالمعياريط

 التناررطااللتوال(

 (Øط

 معام  التفرط 

 (Øط

K2 3.26 3.23 0.50 -0.11 1.25 

K7 3.67 3.63 0.58 0.20 1.08 

K8 2.04 2.06 0.77 0.20 1.07 

K9 3.41 3.40 0.53 0.10 1.14 

K10 3.44 3.44 0.41 0.14 1.20 

Kh3 2.85 2.99 1.00 -0.04 1.44 

Kh5 0.98 1.45 1.48 1.35 0.94 

Kh7 2.04 2.13 -0.74 0.40 0.67 

Kh9 2.11 2.13 0.74 -0.04 0.83 

Kh11 1.48 1.78 1.52 0.63 1.12 

Kh13 2.64 2.69 0.67 -0.12 1.32 

 0.99 0.17- 0.60 2.63 2.54 المعدل

 

 توزيع المكونات المعدنية في جزء الطين من نما ج الحجر الطيني والحجر الرم ي قيد الدراسة . ( 14 )جدول 

Gyp Qz Bay Orth Mus Pla. Cal Dol Kao Chl  رقم

 النموذج

3-44 46-1045 
2-

1370 
22-1212 1-1098 83-1369 

2-

629 

1-

942 

2-

105 
2-28 Khx1 

- 46-1045 
2-

1370 
22-1212 1-1098 83-1369 

2-

629 

1-

942 

2-

105 
2-28 Khx2 

- 46-1045 
2-

1370 
22-1212 1-1098 83-1369 

2-

629 

1-

942 

2-

105 
2-28 Khx3 

- 46-1045 
2-

1370 
22-1212 1-1098 83-1369 

2-

629 

1-

942 

2-

105 
2-28 Khx4 

 

95Ø 84Ø 75Ø 50Ø 25Ø 16Ø 5Ø رقم النموذج 

2.31 2.73 2.94 3.26 3.58 3.70 3.99 K2 

2.37 3.07 3.27 3.67 4.04 4.16 4.38 K7 

1.32 1.35 1.56 2.04 2.53 2.80 3.53 K8 

2.33 2.91 3.10 3.41 3.73 3.90 4.18 K9 

2.44 3.10 3.21 3.44 3.66 3.78 4.00 K10 

1.02 2.05 2.31 2.85 3.74 4.06 4.28 Kh3 

1.32 1.43 0.20 0.98 2.74 3.38 4.17 Kh5 

1.00 1.23 0.82 2.04 3.59 4.03 4.33 Kh7 

0.89 1.44 1.67 2.11 2.61 2.84 3.47 Kh9 

1.43 0.40 0.82 1.48 2.45 3.46 4.25 Kh11 

1.63 2.08 2.10 2.64 3.00 3.35 3.97 Kh13 
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khx1 ( ياين مخطط حيو  االشعة السينية ل نمو ج   11شكل )

 

 khx2 ( ياين مخطط حيو  االشعة السينية ل نمو ج   12شكل )
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 khx3 ( ياين مخطط حيو  االشعة السينية ل نمو ج   13شكل )

 

 khx4 ( ياين مخطط حيو  االشعة السينية ل نمو ج   14شكل )
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 االستنتاجات 

الحاليتة ان صتتخور التكتوين تتكتتون متن اربتتع ستحنات صتتخرية من تا رئيستتة تاتين متن الدراستتة  .1

 واالولج تقسم الج سحنتين  انوية.

النتتتائج والايانتتات االحلتتائية  لتتا ن تتج ان صتتخور التكتتوين تتكتتون متتن الرمتتل المتوستتط التتج  .2

 الرمل الخشن  والفرز من جيد الج جيد جدا. 

ر التكتوين تتكتون متن معتا ن طينيتة متم  تة المحتوى المعدني ل معا ن الطينيتة يظ تر ان صتخو .3

بالك ورايتتتا والكا ولينايتتتا ومعتتتا ن غيتتتر طينيتتتة هتتتي الكتتتوارتز والف دستتتاار والاالجيتتتوك يس 

 والكالسايا والجاسو . 

الايئة الترسياية لترسيب صخور التكوين تاين ان تا ترستاا فتي  بيئتة ن ريتة متم  تة بايئتة القنتاة  .4

 ي  باالضافة الج الايئة الريحية المحدو ة.الن رية واالكتاف والس ل الفي 
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