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 الممخص
قرب  (Jurassic Upper Liassic) من صخور تكوين حسينيات الصخور الرمميـةتمت دراسة 

التكتونية  المثال في الصحراء الغربية العراقية بتروغرافيًا، وذلك بيدف استقراء الدالئل المناخية و مقطعو
عمى باقي المكونات المعدنية المؤثرة عمى ترسيب الحجر الرممي لمتكوين. وقد تبين سيادة معدن الكوارتز 

لمحجر الرممي وان ىذه الصخور الرممية مشتقة من منطقة مصدرية ذات تضاريس واطئة ضمن بيئة استوائية 
رطبة، وان معظميا مشتق من األقاليم القارية ذات المناطق الكراتونية، في حين اشتق البعض منيا من 

وىذه  تدويرىا إلى رواسب ضمن الكراتون.ورة أولى ثم أعيد الحزام األوروجني المحاذي لألقاليم القارية كد
أقل متحولة او رسوبي معاد الترسيب ومشتقة من الدرع  بشكلالصخور غالبًا ذات أصل ناري كرانايتي و 

 .العربي
 .المناطق الكراتونية ،دالئل التكتونية ،المناخية دالئل ،تكوين حسينيات، الصخور الرممية الكممات الدالة:

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ABSTRACT  

The petrography of the detrital part of Hussainiyat Formation Jurassic  

(Upper Liassic) in its ideal section, at the western Desert, Iraq, was studied. The 

aim of this study was to infer the climatic and tectonic evidence that affected the 

deposition of the sandstones of this formation. 
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It has been shown that the most abundant mineral in these sandstones was 

quartz. These sandstones were derived from a scarce area with relatively low relief 

topography with an equatorial humid environment. 

Most of these rocks were derived from continental regions of cratonic zones. 

However, some of them were derived from orogenic belt marginal to continental 

regions as a first cycle, them recycled into deposits within the craton. These rocks 

are mostly of granitic igneous origin, and to a less extent of metamorphic and 

redeposited sedimentary rocks derived from the Arabian shield. 

Keyword: Sandstone, Hussainiyat Formation, Climatic Evidence, Tectonic 

Evidence, Cratonic Zones. 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 المقدمة
( ألىميتــو االقتصــادية بحســب احتوائــو  Hussainiyat Formation) تــيتي دراســة تكــوين حســينيات 

وتتضـــمن الدراســـة الحاليـــة محاولـــة لتســـميط الضـــوء عمـــى الـــدالئل البتروغرافيـــة لمتكـــوين  الحديـــد .معـــادنعمـــى 
 واستقراء المؤثرات التكتونية والمناخية لتمك الدالئل.

ذلك  إلىكما أشار  ( Ubaid Formation) يعد جزءًا من تكوين عبيد سابقاً  كان تكوين حسينيات
(Buday and Hak, 1980وأطمقا عميو أسم عبيد )  األعمى والذي وصف ألول مرة من قبل
(Dunnington,1954; In Bellen, et al.,1959،) أن المبارك غير (Al-Mubarak, 1983)  وجاسم

( فصموه عن تكوين عبيد واعتبروه تكوينًا مستقاًل بحد ذاتو يتمثل بترسبات Jassim, et al.,1984) وآخرون
الحديد المترسبة في بيئة نيرية، وترسبات كاربوناتية  معادن منفتاتية من الرمل والطين وطبقات رقيقة )قطع( 

 المترسب في بيئة الغونية ضحمة.و من الحجر الجيري المتدلمت الحاوي عمى المستحاثات 
 

 جيولوجية منطقة الدراسة
  وخطــي عــرض شــماال (˝30 ˝23 ˚41 - ˝00 ˝22 ˚40تقــع منطقــة الدراســة بــين خطــي طــول )

 ( Numan, 1997( و)Buday, 1980. وتبعــًا لتقســيمات )شــرقا (˝00 ˝56 ˚32- ˝30 ˝37 ˚33)
 (.1 شكلالالصحراء الغربية يعد جزءًا من الرصيف المستقر ) حسينيات في منطقةالن وادي اف

 إلى (Permo - Carbonifrous) تمتد ترسبات الصحراء الغربية من ترسبات العصر البرموكاربوني
مابين ترسبات المياه الضحمة  تيئة دورات رسوبية تشكمت بفعل تعاقبا( وعمى ىTertiaryالعصر الثالثي)

 (.Jassim et al., 1984والترسبات البحرية ) والقارية 
 جنوب غرب، إذ يقع -شمال شرق باتجاهينكشف تكوين حسينيات عمى طول وادي الحسينيات 

ء وادي الحسينيات مع وادي ( من التقا10kmالمقطع النموذجي لمتكوين في وادي الحسينيات عمى بعد )
 ( في الجية الشمالية الى بضعة أمتار في منطقة الرطبة 120mحوران غربًا، ويتباين سمكو من )

(Al- Mobarak, 1983.) 
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( ويتكون من جزء فتاتي وجزء كاربوناتي. حيث 35mيبمغ سمك التكوين في منطقة الدراسة حوالي )
والذي يتيلف من تعاقب من الحجر الطيني والحجر الرممي تاتي م الجزء الف 14يمثل الجزء السفمي وبسمك 

لون صخوره مابين األحمر واألسود بسبب  والذي يتغاير حجم حبيباتو من الرمل الخشن الى الناعم. ويتدرج
وبدورات تنعم نحو األعمى والحاوية عمى تطبق متقاطع في أجزائو احتوائيا عمى نسبة من معادن الحديد 

والذي يحتوي عمى م  21( بسمك Dolostoneستون )و الدول صخور يتكون الجزء الكاربوناتي من العميا. فيما
 (.2 شكلالوكالسايت متبمور ) ( Chert nodulesعقدالصوان)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
  ( مُضحب عهيٍب Jassim and Goff, 2006يُضح انخبسطت انخكخُويت نهعشاق عه ) :1شكم ان

 مُقع مىطقت انذساست.
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 .عمود الرسوبي لتكوين حسينيات في منطقة الدراسةال :2 شكلال 



 23 .............................ة والمناخيةبتروغرافية الصخور الرممية لتكوين الحسينيات ودالئميا التكتوني

سطح عدم توافق يحوي مدممكات قاعدية وقطع  يفصل تكوين حسينيات عن تكوين عبيد الذي يسبقو
فيو ( Amij Formation) لعموي والذي يفصمو عن تكوين عامجسوداء، أما سطح تماسو االحديد معادن ال

 سطح عدم توافق يتيلف من طبقات الطين األحمر مع وجود الرمل والحصى.
 الجنس وجود عمى اعتمادا( Upper Liassic) Jurassic التكوين بالباجوسي حدد عمر

(Anisocardia( الذي لم يسجل وجوده إال في الباجوسي )Hassan,1984 ،1987(. وقد أشار)السنجري )
خالل دراستو لمتكوين في نفس المنطقة الى أن البيئة الترسيبية لمجزء الفتاتي من التكوين ىي بيئة السيول 

لنيرية في الوسط وبيئة الرواسب الرممية منطقة الدراسة وبيئة القنوات ا الفيضية في الجنوب الغربي من
بيئة الوأشار نفس الباحث الى أن الجزء الكاربوناتي لمتكوين ترسب في  الساحمية في أقصى الشمال الشرقي،

 مدية.الية وفوق المد
 

 البتروغرافية
 ةالصخور الطينيتعد الصخور الفتاتية المكون األساسي لتكوين حسينيات. إذ أنيا تتيلف من تعاقب 

تنتج عادة من  الصخور( الى أن ىذه Singh et al.,1993والقميل من المدممكات. ويشير) يةوالرمم يةوالغرين
عدة عوامل معقدة ومتداخمة فيما بينيا، وتتضمن ىذه العوامل الرفع التكتوني والمناخ القديم وتيريخ النقل 

 فضاًل عن العمميات الترسيبية داخل الحوض الرسوبي. 
( 20)من خالل  المكونات المعدنية لمصخور الرممية في تكوين حسينيات وبتروغرافيتيا تمت دراسة

وحسب  نقطة لكل شريحة( 400( بواقع )Point counterالعداد النقطي ) وباستخدامشريحة صخرية رقيقة 
 غرافيةالمعدنية والبترو مكوناتيا ( تم حساب النسبة المئوية لIngersoil et al.,1984) فيطريقة دكنسن 

 وصواًل إلى تصنيفيا تبعًا لألنظمة المعتمدة. (1 جدول)ال

 
 Quartzالمرو  -1

وقد شخص المرو  %( من نسبة المكونات الكمية لمصخور الرممية في التكوين،90يشكل المرو حوالي )
( من النسبة الكمية لممرو،والنوع %90عدل )م( بA-1)لوحة  (Monocrystallineبنوعيو أحادي التبمور )

، (%10) إلى( والذي يصل معدلو B-1)لوحة  (Polycrystallineلثاني المرو المتعدد البمورات )ا
. وتمتاز بمورات المرو األحادية بيشكاليا المنتظمة وحافاتيا شبو المدورة وكونيا ذات إنطفاء مواز (1جدولال)

الكوارتز ذو انطفاء متموج  إن إال ،(Folk, 1964) ويشير ويشاىد فييا بعض المكتنفات مثل أكاسيد الحديد.
  الكرانايتية.من الصخور  عادة مصدره يكون ،ووجود الشوائب فيو فضاًل عن الفجوات اليوائية

أما المرو المتعدد البمورات فنسبتو واطئة بسبب ضعف مقاومتو ليعطي بذلك دليال عمى طول المسافة 
البمورات بيشكاليا غير المنتظمة وبحافاتيا وظروف نقمو من صخور المصدر الى موقع الترسيب. تتسم ىذه 
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( الى ان Folk, 1974وفي ىذا الصدد يشير ) المدببة الى شبو المدورة وبينطفائيا المتموج الى الموازي.
 .تق من صخور مصدرية متحولة غالباً ىكذا نوعية من الكوارتز المتعدد البمورات مش

   
 Feldspar الفمدسبار -2

( من نسبة المكونات %4حوالي ) وجودىاكميات ضئيمة جدًا إذ يبمغ معدل وجد مجموعة الفمدسبار بت
وتتمثل معظم حبيبات الفمدسبار بمعدن األورثوكميس المتيثر بشدة . الكمية لمصخور الرممية في التكوين

 بل كمةآومتصورة غير منتظمة ببعمميات التحمل بفعل التجوية الكيميائية، وتظير معظم بمورات األورثوكميس 
) لوحة أيضاكما يتواجد معدن البالجوكميس ,( C-1ظير عمييا أثار التحمل الى المعادن الطينية ) لوحة تو 
1-D  .)  تكون  وجودهلذلك فين نسبة يعد معدن الفمدسبار البوتاسي اكثر استقرارًا من معدن البالجيوكميس

الصخور المصدرية التي اشتقت منيا  أن إلىالنسبة الواطئة لمفمدسبار بنوعيو يشير  إنالثاني،كما  من أعمى
 الصخور الرممية عانت من عمميات تجوية ونقل لمسافة طويمة بعيدًا عن مصدرىا. وبيذا الصدد يشير

(Pettijohn, et al., 1973الى ان الصخور النارية البركانية والمتحولة تعد )  معادن الجيد لالمصدر
 .االورثوكميس والبالجيوكميس

  

  Rock fragmentsريةالقطع الصخ -3

تشكل القطع الصخرية بدورىا نسبة واطئة جدا من المكونات الكمية لمصخور الرممية في تكوين 
(. حيث تظير حبيباتيا بيحجام متغايرة خشنة الى ناعمة %3حوالي ) وجودىا إلى حسينيات، إذ يصل معدل

ألكثر شيوعًا بين باقي أنواع القطع الحجم وغير منتظمة الشكل ومتآكمة الحافات. وتعد القطع الجيرية ا
 (. F-1)لوحة طينيةال( وقطع الصخور  E -1الصخرية األخرى والمتمثمة بقطع الصوان ) لوحة 

 

  Matrix and Cement  الحشوة والسمنت -4

لسمنت من نسبة المكونات الكمية لمصخور الرممية في اتظير الدراسة الحالية وجودًا ضعيفًا لمحشوة و 
%( في حين يصل معدل 2نسبة السمنت الى ) وتصل%( 3تصل معدل نسبتيما معا حوالي ) التكوين حيث

(. أما السمنت فينو G -1%(، المكونة أساسًا من الطين وحبيبات الغرين الناعمة) لوحة 1نسبة الحشوة إلى )
 (. H -1يتيلف من األكاسيد الحديدية والمواد الجيرية وبدرجة أقل السميكاتية ) لوحة 

 

 صنيف الصخور الرمميـةت 
( في تصنيف الصخور الرممية لتكوين حسينيات، 3شكل ال( )Folk,1974عمى تصنيف ) تم االعتماد

 ( تراكم العينات بالدرجة الرئيسةQt2, Feld, R. Fوقد أظيرت المساقط النقطية لمكونات الرمل الثالث )
 (uartz arenite) ضمن حقل  منيا والقميل (Sub lithic arenite( و)Sub arkoseضمن حقمي )

  .(3شكل ال)
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 الدالئل المناخية القديمة
(، ويستدل عمى المناخ السائد Basu , 1985عن أي تيثير تكتوني  مباشر ) مستقال المناخ عامالد يع

في منطقة المصدر من درجة األستقرارية الكيميائية النسبية ودرجة  وجودةوقت الترسيب عمى التضاريس الم
والتحمل لممعادن المنضوية في الصخور الرممية . حيث تدل حبيبات معادن الفمدسبار الزاوية النقية التجوية 

مثاًل عمى تضاريس عالية وسرعة تعرية ووجود مناخ متطرف، وبالمقابل يدل غياب معادن الفمدسبار عمى 
مب يفسش وذسة معبدن  ٌَزا (.Boggs, 2006التجوية الشديدة أو ينسب الى فقدانو في الصخور المصدرية )

 انفهذسببس في انذساست انحبنيت .

( الظروف الجيولوجية المكونة لمصخور الفتاتية الدالة عمى Sutner and Dutta, 1986ولقد حدد )       
المناخ القديم بينيا مشتقة من صخور مصدرية خشنة التبمور وضمن بيئات غير بحرية )قارية( وبمسافة نقل 

 متحكمة في عمميات المصدر والنقل والترسيب والتحوير.  دةأوضاع تكتونية شدي( و 100Kmأقل من )

( بين الزيادة الممحوظة في معدن المرو )زيادة النضوجية المعدنية( 4 -)شكللقد أوضحت العالقة في 
الرطب، كما ودلت نفس العالقة عمى أن معامل التجوية لصخور  االستوائيعمى المناخ  اجيد دليال يعد
 :ٌي كوينالت

 Weathering Index = 2 - 4       
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1.  75.2 6.5 -- 13.6 1.2 2.1 -- 1.4 0.9 

2.  82.4 6.6 0.2 2.5 1.7 4.0 0.3 1.3 1.3 

3.  86.1 3.1 -- 4.5 2.1 0.8 -- 1.1 1.3 

4.  82.8 6.6 -- 6.8 1.8 -- -- 1.4 0.7 

5.  92.4 3.0 0.2 1.4 -- 0.8 -- 1.3 0.8 

6.  84.4 6.3 -- 2.6 2.3 2.1 -- 1.7 0.4 

7.  85.5 6.2 -- 1.5 1.2 2.9 0.2 1.9 0.6 

8.  85.5 6.0 -- 4.2 0.5 1.2 -- 1.9 1.0 

9.  83.5 7.4 -- 1.6 1.2 3.1 -- 2.0 1.1 

10.  88.8 3.9 -- 2.3 0.3 2.3 -- 1.7 0.8 

11.  84.8 4.1 0.4 5.5 0.3 2.1 -- 1.9 0.7 

12.  78.5 8.2 -- 9.1 -- 1.6 -- 2.6 1.5 

13.  78.1 9.6 -- 6.6 2.0 0.7 -- 2.5 0.4 

14.  78.8 8.8 -- 4.0 1.0 3.9 -- 2.6 0.9 

15.  82.6 7.8 0.2 3.6 2.6 1.1 -- 1.6 0.5 

16.  84.1 7.9 0.2 3.1 1.8 2.0 -- 1.8 0.8 

17.  83.8 7.0 -- 4.2 1.0 1.5 -- 1.7 0.7 

18.  82.0 7.9 -- 5.1 -- 1.7 0.3 2.0 0.9 

19.  79.8 9.0 0.4 6.5 -- 1.4 0.3 1.9 0.9 

20.  80.6 8.7 0.2 3.6 1.2 2.9 0.3 1.6 0.9 

 يبين مكونات الصخور الرممية لنماذج الدراسة.  :1جدولال



 26 و آخرون لحميديارافع إبراىيم 

 

  .( موضحًا عميو نماذج الدراسةFolk, 1974يوضح تصنيف الصخور الرممية عن ) :  3شكل ال         

 

( كانت صخور التكوين مشتقة من منطقة مصدرية ذات Weltje et al.,1998عمى ) اعتماداوعميو و 
(. وعمى الرغم من أن العالقات أعاله 2جدول )التضاريس واطئة )سيول( وضمن بيئة استوائية رطبة 

( وأن أعادة التدوير Jafarzadel and Barzi, 2008مفترضة لمحجر الرممي من الدورة األولى )
(Recyclingوالنقل لمسافة ) لم يحدث في  التشوه تشوه البيانات البتروغرافية إال أن ذلك يمكن إن كبيرة

أو انو حدث بشكل طفيف جدا بحيث لم تتيثر بو المكونات خاصًة إذا كانت العممية واقعة  ،صخور التكوين
 .إقميميةسيادة  يتحت تيثير مناخي ذ

 
 

 

Physiography (relief) 
Semi-quantitave 

Weathering index 

 

C
li

m
at

e
 

(p
re

ci
p

it
at

io
n

)
 

Low 

(plains) 

2 

Moderate 

(hills) 

1 

High 

(mountains) 

0 

0 0 0 
(semi) Arid and 

Mediterranean  0 

2 1 0 
Temperate 

Sub humid 1 

4 2 0 
Tropical 

humid    2 

 .(Weltje  et  al.,1998  ) عالقت حعطي انخقذيش شبً انكمي نمىبخ بيئت انخشسيب َحضبسيسٍب : 2دذَل  ان
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  Suttner and Dutta,1986.عالقة قيم معامل التجوية في نماذج مقطع الدراسة عن  :4الشكل 
 

 

 

 الدالئل التكتونيـة
تحدد العوامل واألوضاع التكتونية العالقة مابين مصدر الرواسب وحوض الترسيب، وعادة ما تبقى 
المؤشرات والسمات التكتونية واضحة عمى شخصية ومعدنية ومكونات الرواسب والصخور المتكونة ألنيا 

 ثانوية عمى المكونات البتروغرافية. طي تيثير المناخ تفاصيالفي حين يع ،ذات تيثير شامل وأجمالي
 اتمثمث استخدامالظروف التكتونية المرافقة ألحداث وبيئة ترسيب تكوين حسينيات تم  والستقراء        

(QtFL) (وQmFLt) ـل (Dickinson et al., 1983حيث تم تسقيط النماذج بييئة نق )القراءات  اط تمثل
 (. وقد أتضح أن صخور التكوين الرممية مشتقة من5شكل ال) لمصخورالرممية لمتكوينالبتروغرافية 

(Continental block provenance( وخاصة نطاق )Craton interiorالقريب من مناطق ) 
(Foreland uplift)، (حيث تمتاز الرمال المشتقة من تمك األوضاع  أنيا تتراكم عمى األرصفة 5 شكلال .)

ات القارية والمنحدرات أو عمى األحواض الفورالندية القريبة من الكراتون إذا كانت معادة الترسيب، أو المرتفع
ستوائي رطب( وتضاريس واطئة )سيول( وعمميات نقل لمسافات اشديدة )مناخ  وعادة ما تدل عمى تجوية

 (.Dickinson and Suczek, 1979)أعادة ترسيب( ) الميل قميمة طويمة عمى سطوح قارية
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( Continental block provenance( أن كتل البموكات القارية )Boggs, 2006لقد أوضح )     
 ( ومن جية أخرى بالحزام األوروجيني وقد ترسبتPassive marginمحاطة من جية بالحافة الخاممة )

في أحواض محمية ضمن  أوالمحيطية القريبة الرواسب المشتقة من تمك البموكات القارية ضمن األحواض 
مشتقة  (Quartzose recycled) أو (Recycled orogen) ، وقد تكون النماذج الواقعة ضمن الـالقارة

 Cratonأعيد تدويرىا الى الكتل القارية ضمن الكراتون ) وغالبا  ، كدورة أولى من الحزام األوروجيني

interiorمصدرية ممثمة بالبموكات القارية غالبًا ما تتموضع ضمن القارة، وىذه (. أن األقاليم التكتونية ال

A 

B 

 

( Dickinson et al., 1983نـ ) (Qm, F, Ltمثهث ) - B( QtFLمثهث ) -A :5شكم  ان

 مسقظ عهيً ومبرج انذساست.
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القارة يتم تعريضيا وزيادة مساحتيا من جية واحدة ممثمة بالجية القارية الخاممة، أما من الجية األخرى 
 .فيحدىا الحزام األوروجيني أو نطاق تصادم صفائحي

يابسة، وبفضل الظروف  االكعرة مرتفعة مكونة ارض ىضبةمن المعموم ان خالل فترة الجوراسي كانت      
خالل فترة  –( الى تغير مناخ الجوراسي من الحار الجاف Numan, 1997الجوية الماطرة كما يشير )

) لممناطق الغربية والغربية الجنوبية (  الفقرية الشديدة إلى أدتالرطب الممطر،  إلى -عبيد  تكوين ترسيب
يعد تكوين حسينيات جزءًا منو  والذي -مغذية حوض حوران تجاه الجنوب الشرقي تشكمت خالليا االنيار با

خالل ىذه الفترة حصمت تغيرات محدودة  وان الى (2005يشير) طوبيا،  . وبيذا الصددبات الفتاتيةالترسب -
 الكاربوناتيةو الفتاتية  الطبقاتمتفاوتة التركيز في بات الحديد النشؤ ترس ةبدالل رلى جاف غير حافي المناخ ا

( أن رمال المرو المشتقة من مكاشف صخور الكرانايت والنايس Dickinson, 1985وأشار )متكوين ل
أو  ورصيفيالواطئة إضافة لرواسب معادة الترسيب من األرصفة المسطحة المجاورة وتتراكم أما كتتابعات 

ة . وتمتاز ىذه األحواض بنسبة عالية من الحافات القارية والمناطق المجاورة لألحواض الفورالندي إلىتنتقل 
المرو األحادي والفمدسبار البوتاسي مقارنة بالكوارتز المتعدد والبالجيوكميس، وأوضح نفس المصدر أن النقل 

 عمى نسبة المرو في الرمل. رال يؤثالنيري 
 أن الرمال ذات المحتوى العالي من المرو والتي يكون مصدرىا غالبًا من صخور متحولة

 (Boggs, 2006)نبعًا لـ رسوبية خصوصًا إذا أعيد تدوير ترسيبيا ألكثر من دورة،  أواألولى(  )الدورة
لمسافة نقل طويمة ثم تترسب أما في أحواض محيطية حافية )عند حافة القارة( أو تترسب في أحواض محمية 

المرو لنوعية البتروغرافية من خالل الشواىد  األقرب إلى الدراسة الحالية. االحتمالوىو ضمن القارة 
صخور الفتاتية لتكوين حسينيات ىي صخور نارية موالفمدسبار لمقطع الصخرية فين الصخور المصدرية ل

الترسيب بدرجة ثانوية ، ومشتقة عادة  او صخور رسوبية معادة متحولة بالدرجة االساس مع صخورية كرانايت
( خالل دراستيما 2005)طوبيا،  ( وAL-Naqib,1992)  أنومن الجدير بالذكر  .من الدرع العربي

الناري يعد المصدر الرئيس لمصخور الرممية  األصلالى  أشاراالجيوكيميائية لصخور التكوين الفتاتية 
       متكوين. ل

 االستنتاجات

يشكل المرو بنوعيو األحادي والمتعدد المكون الرئيس لمصخور الرممية لتكوين حسينيات حيث تصل  -1
 مقارنة مع المكونات البتروغرافية األخرى.%  90لى أكثر من نسبتو إ

ستوائية ااشتقت صخور التكوين من منطقة مصدرية تمتاز بتضاريس واطئة )سيول( ضمن بيئة  -2
 .رطبة

المستخدمة الستنتاج الظروف التكتونية المرافقة لبيئة  (QmFLt( و)QtFLأوضحت العالقة ) -3
 Continental blockكوين مشتقة من األقاليم القارية )ترسيب تكوين الحسينيات أن صخور الت
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provenance( وتحديدًا داخل المناطق الكراتونية )Craton interior ) المحاذية لممرتفعات
 الفورالندية.

 قد تكون بعض صخور التكوين مشتقة من الحزام األوروجيني المحاذي لألقاليم القارية كدورة  -4
 اسب ضمن الكراتون بدليل وقوع بعض النماذج ضمن حقلأولى ثم أعيد تدويرىا الى رو 

(Recycled orogenأو ) (Quartzose recycled). 

بينت الدراسة ان المصدر الرئيسي الذي اشتقت منو الصخور الرممية لمتكوين ىي صخور نارية  -5
ن الدرع مكراتينية بالدرجة االساس وبدرجة أقل متحولة ورسوبية معادة الترسيب وىي غالبًا مشتقة 

 العربي.

 المصادر العربية
 دراسة طباقية لصخور العصر الجوراسي في منطقة الرطبة، .1987عبد الستار عبد القادر السنجري،

 صفحة. 212 جامعة بغداد، أطروحة دكتوراه غير منشورة،
راقية، معدنية وجيوكيميائية فتاتية النظام الجوراسي في الصحراء الغربية الع .2005، فرج حبيب اطوبي

   .صفحة 220اطروحة دكتوراه غير منشورة، جامعة الموصل، العراق، 
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 0.25يمثل  اتالمذيّل باللوحــ االبيض الخط mm 
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