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  الفصل الثاني
  مادباالتركيب الجيولوجي لمحافظة 

 مادباالرتكيب اجليولوجي ملحافظة 
تنتمي التكوينات اجليولوجية املكونة للمنطقة إىل العصور اجليولوجية التي تبدأ 

وتنتهي  ،)Mesozoicunits(الذي ينتمي إىل حقب احلياة الوسطى  ،بالعرص الكريتايس
، )Cenozoic Units(برسوبيات العرص الرباعي، الذي ينتمي إىل حقب احلياة احلديثة 

وقد شهدت منطقة الدراسة خالل تارخيها اجليولوجي الطويل، العديد من النشاطات 
التي تتمخض عن نشوئها العديد من الطيات املحدبة واملقعرة  ،واحلركات التكتونية

 .واالنكسارات العديدة، إىل جانب وجود اهنيارات أرضية شهدهتا املنطقة سابقا 
التكوينات الصخرية : أوال

: يتوتتمثل باآل الصخرية التكويناتالعديد من  مادباتنترش يف حمافظة 
 :الثالثي العرص صخور - أ
 يف وتنترش، )Cenozoic Units( احلديثة احلقب إىل الثالثي تكوينات العرص تعود 

 من تكويناته وتتألف ،جنويب شاميل بامتداد ،الوالة وادي حوض من الرشقية املناطق
 .)1(مريات الكونجلو ووحدة، الصوانية اجلري وحدة نسب تقل بينام، الكربونية الصخور
 يف اندفعت بازلتية طفوح وهي العرص هذا مكونات من البازلتية الصخور وتعد

 .ماعني وزرقاء اإلهندام حلفرة املحاذية املناطق

، رسالة )2001- 1994(الرضابعة، عبد الرحيم عبد احلافظ، اإلنتاج النبايت كمصدر للغذاء يف لواء ذيبان   )1(
 .2003ماجستري غري منشورة، اجلامعة األردنية، 
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 ):الزمن الثاين(صخور الرتيايس  - ب
وتقل سامكتها اىل أن ختتفي يف  ،متتد هذه الصخور بني زرقاء ماعني ووادي الكفرين

 : منطقة وادي املوجب ، وتقسم إىل جمموعتني
 Z1السفيل ويعرف يف كثري من األحيان بتكوين ماعني أو    - 1
.Z2  (1)العلوي ويعرف بالعرص الرتيايس  - 2

 مادباالتكوينات اجليولوجية يف ) 5(الشكل 

.2008الليمون، :املصدر

 رسالة، )2001- 1994( ذيبان لواء يف للغذاء كمصدر النبايت اإلنتاج، احلافظ عبد الرحيم عبد، الرضابعة (1)
 .2003، األردنية اجلامعة، منشورة غري ماجستري
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: رواسب العرص الرباعي  -ج
تنتمي رواسب هذا العرص اىل حقب احلياة احلديثة من عمر البالستوسني ، حيث 

وتكثر هذه الرواسب عند  ،ورواسب هنرية ،قسمت هذه الرسوبيات اىل مراوح فيضية
، )1(زرقاء ماعني ، ووادي خشبة وخمرييص ،مثل ،مصاب األهنار و األودية يف البحر امليت

وجفاف املنطقة،  ،كته عىل مسافة شاسعة يتخللها تشققات ناجتة عن قلة األمطارمتتد سام
إضافة إىل غطاء الرتبة الذي يغطي يف  ،وتوجد رسوبيات هذا العرص يف جمرى وادي الوالة

معظم األحيان بعض الصخور املتكشفة من صخر الكيتايس، وتعد هذه الرواسب أحدث 
 .وبازلت، وصوان ،ورميل ،التكوينات من حجر جرييوتتألف هذه . )2(تكوينات املنطقة 

وهي زرقاء  ،وتتواجد ترسبات الينابيع احلارة من الرتافني بكثرة يف املنطقة الغربية
، تتميز بلوهنا األسود الداكن ،حيث ان هذه الرتسبات الكلسية و املنغنيزية .ماعني

 . واحتوائها عىل املعادن
:التكوينات اجليولوجية احلاملة للمياه اجلوفية، وتشمل  :ثانيا

): Lower Cratacousسفل الكريتايس األ(صخور رمل الكرنب  - أ
م تقريبا ، وتتكون من صخور 300وهي عبارة عن صخور رملية حطامية ، سمكها 

 بسبب وجود أكاسيد احلديد يف هذه ،واألصفر ،والبنفسجي ،كاالمحر ،متعددة األلوان

، رسالة )2001- 1994(الرضابعة، عبد الرحيم عبد احلافظ، اإلنتاج النبايت كمصدر للغذاء يف لواء ذيبان   )1(
 .2003ماجستري غري منشورة، اجلامعة األردنية، 

 للناتج املائي والترصيف املورفومرتية للخصائص اجليومورفولوجي الدور، محدي عيل، ابوسليم  )2(
 2010، 2 العدد،3 املجلد، اإلجتامعية للعلوم األردنية املجلة، الوالة لوادي الرسويب
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نتيجة حركة املياه اجلوفية وعملية التعرية هلذه الصخور، وتعترب رمال الكرنب  ،الطبقات
.)1( ، يغلب عليها احلبيبات الناعمةيف هذه املنطقة مصدر الينابيع احلارة  

تتميز تكوينات الكرنب احلاملة للمياه يف حوض وادي الوالة بمياه ماحلة نسبيا، 
 .وينابيع يف منطقة اهليدان وزرقاء ماعنيوخترج املياه عىل شكل نزازات 

: صخور الكريتايس األعىل - ب
، حيث يرتاوح سمك )B(و البلقاء ) A(يتصل هذا التكوين بتكوينات  عجلون 

م، وترتكز هذه الطبقات يف األجزاء الغربية )300-50(الطبقات احلاملة للمياه بني  
،وخزان ناعور )B2\A7وادي السري -عامن(واجلنوبية من ذيبان، ومن أمهها خزان 

)A1\2( وخزان ،) احلمرA()2(. 
عىل اجلزء السفيل من هذا العرص، بينام يصبح الصوان تغلب الصخور اجلريية 

 وقد قسمها العامل  ،الرملية قليلة الوجودوالفوسفات، أكثر أمهية نحو األعىل، والصخور 
)bender ( ،واجلرييةاىل ست وحدات من األسفل إىل األعىل  وهي؛ الوحدة اجلريية العقدية 

.الطباشريية واملارلية والفوسفاتية، السيليسية، واجلريية، الكتلية واجلريية االكنودية،
 الصدوع :ثالثا

 :، وهي من اجلنوب إىل الشاملمادباو يوجد ثالثة نطاقات تصدع بني القطرانة
 سواقة  - 1
 وادي الثمد  - 2
وادي الزعفران - 3

 رسالة، )2001- 1994( ذيبان لواء يف للغذاء كمصدر النبايت اإلنتاج، احلافظ عبد الرحيم عبد، الرضابعة  )1(
 .2003، األردنية اجلامعة، منشورة غري ماجستري

 للناتج املائي والترصيف املورفومرتية للخصائص اجليومورفولوجي الدور، محدي عيل، ابوسليم  )2(
 2010، 2 العدد،3 املجلد، اإلجتامعية للعلوم األردنية املجلة، الوالة لوادي الرسويب
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كم تقريبا، وأكثرها اضطرابا وتأثريا ) 40(ويبلغ طول كل واحد من هذه النطاقات 
 .م) 200(هو سواقة، حيث بلغت اإلزاحة العامودية يف منطقة سواقة أحيانا 

: )1(وأكثر الصدوع وضوحا هي  
وله اجتاه  ،يمتد هذا الصدع من الشامل اىل اجلنوب الرشقي: القسطلصدع  - 1

ومن شأنه أن يزيد من  ،وهذا بدورة يؤثر عىل درجة النفاذية ،م30عمودي حوايل 
، ويتصل هذا الصدع الرئييس بصدوع فرعية بامتدادات )2( خمزون املياه اجلوفية 

 .)3(من الشامل إىل اجلنوب   ،قليلة
يف املنطقة ويمتد بدرجة  يعترب من الظواهر الرتكيبية املهمة :ماعنيصدع زرقاء  - 2

، إضافة إىل وجود صدع سفيل باالجتاه )م100(طولية ليصل إىل أكثر من  ) 27ْ(
ومنطقة الزارة يف  ،منطقة محرة ماعني يف الشامل: ويقسم املنطقة اىل قسمنياجلنويب، 

و يشكل صدع زرقاء ماعني صدعًا من  اجلنوب، ويتغذى منها شالل زرقاء ماعني،
الدرجة األوىل، نظرا ألمهيته الواضحة يف تطور حوض وادي زرقاء ماعني عرب 
العصور اجليولوجية، من خالل ما أحدثه هذا الصدع من تشوهات بنائية هامة، 
انطبعت عىل املنطقة، وانعكست آثارها عىل التطور اجليومورفولوجي، حيث عمل 

زئة املنطقة إىل كتل صدعية، حيث شكل حدا بنائيا يفصل بني هذا الصدع عىل جت
 .)4(كتلة عطروز الصدعية، و كتلة الرشاح الصدعية، وكتلة مادبا 

 رسالة، )2001- 1994( ذيبان لواء يف للغذاء كمصدر النبايت اإلنتاج، احلافظ عبد الرحيم عبد، الرضابعة  )1(
 .2003، األردنية اجلامعة، منشورة غري ماجستري

 .1996، األردنية اجلامعة، منشورة غري ماجستري رسالة، مادبا حمافظة يف التصحر، وضاح، احلدادين  )2(
 رسالة، )2001- 1994( ذيبان لواء يف للغذاء كمصدر النبايت اإلنتاج، احلافظ عبد الرحيم عبد، الرضابعة  )3(

 .2003، األردنية اجلامعة، منشورة غري ماجستري
 غري ماجستري رسالة، ماعني زرقاء وادي حوض يف البنائية األرضية األشكال، يوسف، إيامن، العقرباوي  )4(

 .1998، األردنية اجلامعة، منشورة
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لقد اسهم صدع زرقاء ماعني يف توجيه خط ترصيف الوادي باجتاه البحر امليت، 
ية ، ولعب الوادي الرئيس واألود)غرب -رشق (ويتفق حمور الوادي مع مرضب الصدع 

، كام )رواسب فيضية، حىص، تربة( ؛الثانوية يف تغطية خط الصدع برواسب رباعية
انعكست آثاره عىل نظام حركة املياه اجلوفية، حيث يسهم الصدع يف توجيه حركة املياه 

لتتدفق عىل شكل ينابيع حارة، بعد رحلتها الطويلة عرب  ؛اجلوفية باجتاه اجلنوب الغريب
 .  )1() كم 100(متد رشقا ملسافة أكثر من الذي ي ،النظام اجلويف

ضمن منطقة  ،الذي يمثل ظاهرة خطية تتضح من الصور الفضائية: مادباصدع  - 3
جنوب غرب، ويظهر عىل - وباجتاه شامل رشق  ،الرواسب السطحية الرباعية

، أما )2(اخلرائط اجليولوجية احلديثة كصدع غري مؤكد مغطى برواسب سطحية  
صدع  ،فهو صدع من الدرجة الثانية، ومن صدوع الدرجة الثالثةصدع الرشاح 
 . وادي احلبيس

ملسافة  ،يمتد من الساحل الرشقي للبحر امليت باجتاه الرشق:وادي عطوان صدع - 4
بعد ان يقطع األجزاء الشاملية  ،كم، حتى مواطن وادي الوالة) 20( تزيد عىل

ويتخذ اجتاه  ،الغربية من منطقة الدراسة، ضمن الروافد العليا لوادي الدباليك
 ).85ْ(غرب  –رشق 

ويقطع تكوينات عامن السيلييس واحلسا الفوسفايت جنوب منطقة عطروز، ويشطر هذا 
  اجلنوبية  رة، والزارةالصدع منطقة الزارة نصفني، الزارة الشاملية، ويتضمن الينابيع احلا

العقرباوي، إيامن، يوسف، األشكال األرضية البنائية يف حوض وادي زرقاء ماعني، رسالة ماجستري غري   )1(
 .1998منشورة، اجلامعة األردنية، 

 رسالة، )2001- 1994( ذيبان لواء يف للغذاء كمصدر النبايت اإلنتاج، احلافظ عبد الرحيم عبد، الرضابعة  )2(
 .2003، األردنية اجلامعة، منشورة غري ماجستري
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التي تفتقر إىل الينابيع، ويرتبط هبذا الصدع يف بعض أجزائة انعطافات وحيدة امليل ضمن 
 .)1(الروافد العليا لوادي عطوان 

 بعض ويرافقه ماعني زرقاء صدع من الشاميل اجلزء يف يقع: املصلوبية صدع - 5
 .)2( البازلتية االندفاعات

 :الطيات: رابعا
حيث تكوين عامن الذي  ،الدراسة العديد من الطيات املحدبة واملقعرة ساد منطقة

مل  ،م، بينام األجزاء العلوية والسفلية لتكوين البلقاء20- 5يتخلله متوجات بطول موجه 
يوجد عدة انفصاالت ثانوية والشقوق والتكرسات، وهي عائدة . ي متوجأىل إتتعرض 
عىل  دليالً ) A 7 \*2(والينابيع التي خترج من طبقات  ،وتعترب النزازات املائية ،للصدوع
 .)3(وجودها

شهدت كتلة الوشاح سلسلة من الطيات املحدبة واملقعرة بمحاور متوازية، اختذت 
جنوب غرب قرية ماعني، ) 40ْ -ْ 20(جنوب غرب، تراوح بني  - اجتاها عاما شامل رشق 

أحد روافد وادي  ،ضمن الينابيع العليا لوادي ام بطيمة ،حيث يمتد حمور طبقة مقعرة
الرشاح، يتخذ حمورها شكال متقوسا يف الشامل، ومستقيام نحو اجلنوب، وتطورت هذه 
الطية ضمن وحدة احلجر اجلريي السيلييس يف أجزائها الشاملية، ووحدة احلجر اجلريي 

حمور طية حمدبة يف  ،لطية املقعرةاألكنودي  يف أجزائها الوسطى واجلنوبية، ويوازي حمور ا
جنوب غرب، ويميل  -اجلنوب الغريب منها، ويتخذ حمورها اجتاها عاما شامل رشق 

 .)4(باجتاه الرشق ) 20ْ(بمقدار 

 غري ماجستري رسالة، ماعني زرقاء وادي حوض يف البنائية األرضية األشكال، يوسف، إيامن، العقرباوي  )1(
 .1998، األردنية اجلامعة، منشورة

 .1996اجلامعة األردنية،  غري منشورة،، رسالة ماجستري مادباحلدادين، وضاح، التصحر يف حمافظة ا  )2(
 .1996، األردنية اجلامعة، منشورة غري ماجستري رسالة، مادبا حمافظة يف التصحر، وضاح، احلدادين  )3(
 غري ماجستري رسالة، ماعني زرقاء وادي حوض يف البنائية األرضية األشكال، يوسف، إيامن، العقرباوي  )4(

 1998، األردنية اجلامعة، منشورة
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حماور ثالث طيات ذات غطس باجتاه الشامل، تطورت ضمن  مادبايمتد شامل مدينة 
 اً انعطاف مادباتد شامل غرب تكوينات وحدة احلجر السيلييس يف حوض وادي حنينا، ويم

جنوب رشق، ويميل باجتاه  - ضمن منطقة كفري الوخيان بمستوى حموري شامل غرب 
. )1(مادباطية مقعرة هامة يف كتلة احلبيس، يوازي حمورها صدع  مادباالشامل، ويمتد رشق 

الذي قامت به سلطة املصادر الطبيعية يف الفرتة  ،وحسب املسح اجليولوجي للمنطقة
 : يظهر التكوين اجليولوجي كاآليت ،)1994- 1992(

 : جمموعة البلقاء - أ
تشكلت نتيجة عمليات ترسيب ناتج عن طغيان بحري شامل،  :تكوين أم الغدران - 1

 –حيث ترسبت صخور طباشريية بيضاء، والتي يرجع عمرها إىل الكونيسيان 
 : سانتونيان، ويتكون وادي أم الغدران يف ذيبان من ثالث فئات هي

 .فئة املوجب الطباشريي - أ
واجلريي الفوسفايت  ،تتكون من تتابعات احلجر اجلريي امليكرايت: فئة الطفيلة - أ

واحلجر الدلوميني إضافة إىل طبقات من الصوان  ،واملارل ،والطباشريي
 .)2(والرتيبويس 

تتكون من طباشري البيتوميني مع طبقات من الربيشيا : الطباشرييفئة ذيبان  - ب 
وعقيدات من الصوان إضافة للحجر اجلريي الطباشريي الذي  ،املوضعية

 .)3(حيتوي حراشف األسامك وأسنان سمك القرش 

                                                           
 .1996، األردنية اجلامعة، منشورة غري ماجستري رسالة، مادبا حمافظة يف التصحر، وضاح، احلدادين  )1(
 رسالة، )2001- 1994( ذيبان لواء يف للغذاء كمصدر النبايت اإلنتاج، احلافظ عبد الرحيم عبد، الرضابعة  )2(

 .2003، األردنية اجلامعة، منشورة غري ماجستري
 رسالة، )2001- 1994( ذيبان لواء يف للغذاء كمصدر النبايت اإلنتاج، احلافظ عبد الرحيم عبد، الرضابعة  )3(

 .2003، األردنية اجلامعة، منشورة غري ماجستري
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 –والذي يعود عمره إىل سانتونيان  :م) 75(تكوين عامن السيلييس اجلريي  - 2
كمبانيان، يتكون من تعاقبات من طبقات صوان سميكة ومتوسطة السمك، 
حطامية أحيانا، ذات لون رمادي داكن، دقيقة التبلور، من احلجر اجلريي واحلجر 
الصواين الفوسفايت، وقد ترسب هذا التكوين يف بيئة بحرية ضحلة إىل متوسطة 

 .)1(العمق 
-  كمبانيان(وعمره ) م70- 60(سمكه من  :تكوين احلسا الفوسفاتية - 3

وحتتوي عىل  ،، حيث يبدأ فوق طبقتني بارزتني من الصوان الرمادي)ماسرتختيان
 : قواقع الرسيثالد، ويمكن تقسيم هذا التكوين إىل أربع فئات هي

تتكون من تتابعات من احلجر اجلريي املاريل مع : فئة فسفورايت السلطاين - أ
 .طبقات فوسفات وفوسفات حيواين

 .تتكون من طبقات صدفية: فئة سواقة - ب
 .تتكون من طبقات من أصداف األوبسرت: فئة البهية - ج
متثل الفئة العليا من التكوين وتشتمل عىل طبقات: فسفورايت القطرانة -د

مع حجر كليس دقيق البلورة، وحجر  ،وفوسفات حيواين متتابع ،فوسفاتية
بت يف بيئة بحرية ضحلة وحيتوي عىل مستحاثات وقواقع ترس ،جريي ماريل

 .)2(إىل متوسطة العمق  
: تكوين املوقر الطباشريي املاريل - 5

 ،، تتكشف يف منطقة الدراسة)الباليوسني –املاسرتختيان املتأخ (يعود عمرها إىل 
وبألوان خرضاء وصفراء ووردية، كام  ،وتتمثل يف طبقات غري صلبة من الطباشري واملارل
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يف بعض الطبقات، وحتتوي عىل مستحاثات وقواقع، كام حتتوي  يوجد هبا عقيدات كلسية
، وهي بيئة ترسيب بحرية مفتوحة متوسطة إىل )بيتومني(األجزاء السفلية منها عىل القار  

 .)1(عميقة
 :جمموعة عجلون - ب
، )م 140(، ويصل سمكه إىل )كونياسيان(يرجع عمره إىل : تكوين ناعوراجلريي- 

ويشكل الوحدة السفىل من جمموعة عجلون، وتتكون من ثالث طبقات كتلية بارزة تشكل 
. جرفا صخريا وعرا، تشتمل عىل حجر كليس دلوميتي بني فاتح اللون، ونسيج عقدي

يوجد هبا مستحاثات بكثرة، وقواقع وثقوب الثالسنويدس، كام يوجد مستحاثات من 
برية واألمونايت، وهي بيئة ترسيب بحرية ضحلة إىل شوكيات اجللد والفورامينيفيزا الك

 .)2(متوسطة، متغرية العمق يف مناطق املد، حيث كان ينحرس املاء عن بعض املناطق 
 –سيتومانيان (يعود عمر هذا التكوين إىل  ):فحيص، محر، شعيب(تكوين  -  1

، ويتكون )م140(، ويتوضع فوق تكوين ناعور اجلريي بسمك )تورنيان مبكر
مع طبقات  ،من طبقات متعاقبة من املارل األخرض والرمادي واللحمي اللون

،وتتكشف هذه الوحدة رشق محامات ماعني، إذ )3(من احلجر الكليس العقدي 
،  وطبقات هذه )4(تعلو حجر رمل الكرنب ويزداد ميل الطبقات باجتاه الغرب 
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ن ان مميزتاالتكوين فئتالوحدة غنية بأنواع خمتلفة من املستحاثات، ويوجد يف هذا 
: تتكونان من طبقات رقيقة إىل متوسطة السمك من احلجر اجلريي مها

تتكون من تتابعات من احلجر  ،)م36(فئة الكرك اجلريية ذات سمك : السفىل- أ
مع حجر ماريل رقيق التطبق، وحتتوي  ،اجلريي الغني بمستحاثات اجلرافيا

 ).بينومني(حمليا عىل القار 
، تتكون من طبقات متوسطة السمك )م8(فئة الوالة اجلريية بسمك  :العليا - ب

من احلجر اجلريي الغني باملستحاثات وخاصة األمونايت، يوجد فوق هذه 
ومصاحبة  ،بألوانه احلمراء واخلرضاء ،الفئة طبقات من احلجر الطيني املميز

، ذات نسيج عقدي وليفي )م3( سمكها حوايل ،هلا طبقات من اجلبص
ي، حيث تعدن وحتجر يف بعض املناطق، بيئة ترسيب هذا التكوين رقائق

 .بحرية فوق منطقة املد
بسمك ) التورونيان(يعود عمر هذا التكوين لعمر  :تكوين وادي السري اجلريي - 2

، ويتكون من طبقات رقيقة من احلجر اجلريي و اجلريي الدولوميني )م125(
وطبقات رقيقة غري مستمدة من الصوان  ،سكري احلبيبات، وكذلك عقيدات

الرمادي الداكن اللون، كام يوجد يف اجلزء األسفل من التكوين طبقات من 
ذوات املرصاعني، شوكيات اجللد، (اجلبص، وحيتوي عىل مستحاثات خمتلفة 

 .)1(وتعترب بيئة ترسيب هذا التكوين بحرية حتت منطقة املد ). القواقع
: ةجمموعة الكرنب الرملي -ج

، طباشريي مبكر وتعترب أقدم )نيكوميان –البيان (عمرها  :تكوين وادي اجلهرية 
يف وادي املوجب ) م40(حيث تكشف اجلزء األعىل بسامكة  ،الصخور املتكشفة يف املنطقة
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يكثر فيها  ،وتتكون من حجر رميل ناعم إىل متوسط احلبيبات، ذات لون امحر بنفسجي
 .)1(التطبق املتقاطع  

يوجد بعض أجزاء النباتات يف القنوات الرملية، حيث يغلب عىل هذه الرسوبيات  
إىل  ،واجتاه جريان األودية شامل غرب، يتدرج حجر الكرنب الرميل لألعىل ،بيئة هنرية

الذي حيتوي  ،طبقات رقيقة من احلجر السلتي اجللوكيني واحلجر الكليس واحلجر الطيني
 .)2(مونايت  عىل أصداف وقواقع وأصداف األ

 : جمموعة رم الرملية -د
ويتألف من حجر رميل ) م280(يبلغ معدل سامكته : تكوين أم العرشين الرميل -1

أصفر بني اللون،  –بني  أمحر ،أركوزي إىل سيليكي خشن إىل ناعم احلبيبات
مع طبقات من الطفل واحلجر الغريني وطبقات من  ،حيتوي عىل تطبق متقاطع

 .)3(حيث ترتاوح بيئة الرتسيب ما بني هنري إىل جدويل   ،الفحم وبقايا نباتات
الرتيايس  –البريمي االعىل(يعود عمرهذا التكوين إىل: تكوين أم عرنة الرميل - 2

، من بداية )م67(وبسمك  ،، يتوضع فوق تكوين أم عرشين الرميل)السفيل
جمموعة زرقاء ماعني والذي يتكشف يف اجلزء الغريب عىل طول امتداد البحر 

 : امليت تقريبا، ويف األودية العميقة ويتألف من فئتني
 .حيتوي عىل بقايا نباتات ،تتميز برمل ناعم متطبق: الفئة السفىل - أ

وتتألف من طبقات و أحزمة  ،حتتوي عىل مخس دورات ترسيب: الفئة العليا - ب
، )أصفر، أمحر، أخرض(من احلجر الطيني الغريني والطفل، متغرية األلوان 
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كذلك حيتوي عىل تطبق متقاطع من أكاسيد احلديد وبيئة هذا التكوين هي 
 . هنرية إىل هنرية متعرجة

ك  )1(ويظهر يف شامل زرقاء ماعني بحوايل  ،تكوين الرتيايس يف زرقاء ماعني - 3
 .م ، ويتكون من دولوميت رميل اصفر رمادي74يظهر منه و

  .تتابعات من الرتسيب ةويتألف من أربع،م 57تكوين الدردور بسمك  - 4
وهي طبقات متداخلة من احلجر الغريني  ،م 70تكوين عيون موسى بسمك  - 5

 . والطني واحلجر الرميل مع بعض الطبقات اجلريية
 .)2(  م62تكوين خمريص بسمك  - 6
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