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  رسوبیة ومعدنیة الكثبان الرملیة في منطقة الناعمة جنوب شرق تكریت
  عبدا هللامیادة احمد ،  صالح القیسي عبدا هللاصبار ،  لفتة سلمان كاظم

  .التطبیقیة، كلیة العلوم، جامعة تكریت، تكریت، العراق علوم االرضقسم                          
  

  الملخص
 -ي للكثبـان الرملیـة تبـین بـأن الرمـل هـو المكـون األسـاس یلیـه الغـرین ثـم الطـین ویتـراوح حجـم الرمـل بـین (رمـل نـاعم من خالل إجراء التحلیـل الحجمـ

سـبة قلیلـة، رمل خشن)، وأظهر التوزیع الحجمي للمنحنیات التراكمیة بأن عملیة النقـل كانـت بطریقتـي التعلیـق والقفـز بنسـبة عالیـة وبطریقـة الدحرجـة بن
  ما بین المعامالت اإلحصائیة للحجم الحبیبي إلى ترسیب الجزء األكبر من الكثبان بواسطة العملیات الریحیه. وأشارت العالقات

بلـور ومتعـدد الدراسة المعدنیة بینت وجود الكوارتز بنوعیه األحادي ومتعدد البلورات بوصـفه أحـد المكونـات األساسـیة، وتكـون نسـبة الكـوارتز أحـادي الت
والجیـرت فضـال عـن فتـات متحـول ونـاري بنسـبة قلیلـة اظافـة إلـى المكونـات األخـرى.  نوي، والفتـات الصـخري الكاربونـاتية وبنمو ثـاالبلورات هي السائد

وهــذا یعــود إلــى وتــم تشــخیص المعــادن الثقیلــة وهــي الروتایــل والتورمــالین والزركــون الهورنبلنــد واالولیفــین والتوبــاز والكیانایــت والســربنتنایت والكارنیــت 
     والسیما الصخور الناریة و المتحولة. خور االمصدریه التي اشتقت منهاالص

  المعادن الخفیفة، المعادن الثقیلة.، كثبان رملیة  :مفتاحیهكلمات 
  المقدمة

ـــة تكـــون  ـــاح لكـــن الترســـبات الریحی ـــدرجات متفاوتـــة بالری یتـــأثر الســـطح ب
ن مســـیطرة علـــى مواضـــع محصـــورة نســـبیا. معظـــم البیئـــات الریحیـــة تكـــو 

صحراویة كبیرة وجافة. البیئات الرسوبیة تتضمن نقـل للمـواد التـي تحمـل 
فــي الهــواء كغبــار أو المعروفــة بالریــاح الغباریــة مــن طبقــات أو ترســبات 

  .]1[ العصر الرباعي
إن أغلــــب مســــاحة المنطقــــة تغطیهــــا الكثبــــان والصــــفائح الرملیــــة ماعــــدا 

د المنطقــة بســب األجــزاء الخارجیــة منهــا حیــث یتركــز الســكان علــى حــدو 
صعوبة الوصول إلى األجزاء الداخلیـة منهـا وكـذلك عـدم وصـول الطاقـة 
الكهربائیــــة إلیهــــا. تعــــد المنطقــــة مهمــــة مــــن الناحیــــة االقتصــــادیة حیــــث 
یمـــارس ســـكانها الزراعـــة خاصـــة الحبـــوب مثـــل الحنطـــة، الشـــعیر والـــذرة 
وكذلك زراعة بعض الخضروات الصیفیة والشتویة معتمـدین علـى المیـاه 

  الجوفیة كمصدر أساس للري.
الكثبـــان الرملیـــة التـــي تغطـــي المنطقـــة هـــي رمـــال غیـــر متماســـكة حدیثـــة 
التكـــوین أغلبهــــا تأخــــذ حقولهــــا اتجاهــــات طولیــــة بمــــوازات اتجــــاه الریــــاح 
السائدة حیث تتكون غالبا في مواسـم الجفـاف وتكـون متحركـة فـي موسـم 

یعتمـد ارتفاعهـا  الصیف، ویمكن تمییزها بشكل كثبان بارتفاعـات مختلفـة
علــى ســمك الكثیــب وطبوغرافیــة األرض، وتتوســع مســاحاتها أو تــتقلص 
اعتمـــــادا علـــــى الظـــــروف المناخیـــــة وهـــــي أحـــــد مظـــــاهر التصـــــحر فـــــي 

المنطقــــة، وزادت مســــاحتها فــــي الســــنوات األخیــــرة نتیجــــة الجفــــاف وقلــــة 
    .األمطار

  Location and Area الموقع والمساحة
بـین خطـي  )1(الشـمالي مـن العـراق شـكل  تقع منطقة الدراسة في الجـزء

 34º 27′") ودائرتـي عـرض (º44 17′ 23") و(º43 ′53 23״طول (

 الشــرقي وتحــد مــن الشــمال ،شــرق نهــر دجلــة "34º 46′ 20).) و(19
، بجبل حمـرین ومـن الشـرق بـوادي الخشـب ومـن الجنـوب ببحیـرة الشـاري

بیعیـة لمنطقــة تعـد الحــدود الخارجیـة لحقــول الكثبـان الرملیــة هـي حــدود ط
الدراســـــــة لمــــــــا لهــــــــا مــــــــن عالقـــــــة بتغذیــــــــة المیــــــــاه الجوفیــــــــة وظروفهــــــــا 

 2كــم 650وهــي منطقــة مثلثــة الشــكل تبلــغ مســاحتها  الهیدروجیولوجیــة،
تقریبــــًا تتخللهــــا بعــــض الودیــــان مثــــل وادي الحدادیــــة ووادي خــــر الطیــــرة 

مــن الشــمال والشــمال الشــرقي باتجــاه  میاههــا ووادي ادمــاث التــي تجــري
ب والجنــــوب الغربــــي باتجــــاه منطقــــة التصــــریف والمتمثلــــة ببحیــــرة الجنــــو 

ـــــة و الصـــــفائح   وتوجـــــد غلـــــب أجزائهـــــاأالشـــــاري. تغطـــــى الكثبـــــان الرملی
ســبخات ومنخفضــات فــي األجــزاء الجنوبیــة منهــا ، ویكــون ارتفــاع ســطح 

.متـر 116متر فوق مستوى سطح البحر إلى حوالي 71األرض حوالي 

  



 2012جامعة تكریت   -كلیة العلوم   –المؤتمر العلمي الثاني 

288 
 

 
  مستخلصة من الخارطة الجیولوجیة لمنطقة سامراء خارطة موقعیه لمنطقة الدراسة )1(شكل

  1:250.000مقیاس
  

  Aims of Study أهداف الدراسة
  تهدف الدراسة إلى:

ــــة  ــــل حجمــــي ومعــــدني للرســــوبیات الســــطحیة للكثبــــان الرملی إجــــراء تحلی
  وتحدید نسبة المعادن الثقیلة والخفیفة .

  الدراسة:  جیولوجیة منطقة
ــًا یمتــد  تغطــي مكاشــف التكوینــات الجیولوجیــة فــي منطقــة الدراســة ، زمن

) الى الوقت الحاضر والصخور المنكشفة فـي Upper Mioceneمن (
تلــك المنطقــة جمیعهــا صــخور رســوبیة المنشــأ، حیــث تتمثــل فــي تكــوین 

) Upper Miocene-Plioceneانجانـــــة الــــــذي یعــــــود إلـــــى دورة (
). ان الصـخور المنكشـفة فـي Quaternaryاعي (وترسبات العصر الرب

منطقــة الكثبــان والمنــاطق المصــدریة المجهــزة لهــا تتــراوح فــي عمرهــا بــین 
الــذي ینكشــف شــرق منطقــة  Lower Miocene)المایوســین األســفل (

ٌ صـالع إلـى الدراسة في الجناح الغربـي لطیـه حمـرین  Recentر الحـدیث 
-  ٌ    .]2[ كما جاء في Recentالعمر الحدیث 

  :)Injana Formation(انجانه تكوین 
یقســــم التكـــوین إلــــى عضــــوین عمـــر هــــذا التكـــوین المایوســــین المتـــأخر و 

  -هما:  ]3[ رئیسین
یتكـــون مـــن تعاقـــب طبقـــات الحجـــر الطینـــي والحجـــر  العضـــو الســـفلي :

) 20- 40والحجــر الرملــي مــع وجــود طبقــات قلیلــة الســمك (  الغــر ینــي
هـــذا العضـــو فـــي تركیـــب حمـــرین وســـمك  وعدســـات مـــن الســـیلینایت ســـم

 .]4[ یزداد بصورة تدریجیة من الشمال الغربي إلى الجنوب الشرقي.

یتكــون مــن تعاقــب طبقــات الحجــر الرملــي والحجــر  -العضــو العلــوي :
أمــــا  .ذات الســــمك القلیــــل والغرینــــيالطینــــي المتكســــرة وطبقــــات الحجــــر 

ـــة الترســـیب فقـــد ـــى أن تكـــوین  ]5[ أشـــار بالنســـبة لبیئ ـــإل ـــة  ةانجان ذو بیئ
 َ   .]6[ترسیب شبه قاریة ، وذات أصل دلتاوي، بینما عد
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  ) یمثل الخارطة الجیولوجیة للمنطقة2شكل (

) والـدلیل علـى ذلـك  Fluvitialبیئة الترسـیب لهـذا التكـوین بیئـة نهریـة ( 
    .األعلى الترسیبیة التي حجم رسوبیاتها تقل نحو وجود الدورات

  :)Quaternary Deposits( لرباعيترسبات العصر ا _2
َ  قــام ، بدراســة لترســبات العصــر الربــاعي فــي المنطقــة المحصــورة  ]7[◌

من بیجي وحتى جنوب سامراء ووجد بان ترسباتها تتكون مـن فتـات مـن 
الرمل والحصى النـاعم الغنـي بالفتـات الجبسـي فـي المنـاطق البعیـدة عـن 

ارتفاعــــات  النهــــر فــــي حــــین شــــخص عــــدد مــــن الشــــرفات النهریــــة علــــى
مختلفـــة عـــن مجـــرى نهـــر دجلـــة كـــذلك وجـــد بعـــض الطبقـــات الحصـــویة 

تغطــي  الســمیكة التــي تكونــت فــي المراحــل األخیــرة مــن العصــر الربــاعي
الكثبـــان الرملیـــة والصـــفائح الرملیـــة منـــاطق واســـعة نســـبیًا تشـــكل غالبیـــة 

   شرق وجنوب جبل حمرین.  )2(شكل منطقة الدراسة
ــا أن ســبب   ن جــاء مــن كونهــا منطقــة منخفضــة رطبــة تواجــد هــذه الكثب

كانـــت بمثابــــة امتـــداد لبحیــــرة الشـــاري فــــي عصـــر البالیوستوســــین وعنــــد 
تراجع البحیرة الى مستواها الحالي ترسبت داخل المـنخفض الرمـال علـى 

  .]8[ مر السنین كونها تقع ضمن مسارات الریاح الشمالیة الغریبة
  جیومورفولوجیة وطبوغرافیة المنطقة 

ـــــز ا لمنطقـــــة  بوضـــــع جیومورفولـــــوجي وطبوغرافیـــــة بســـــیط ، آذ أن تتمی
المنطقــة منبســطة مــع وجــود بعــض التموجــات القلیلــة  والمتباعــدة ،وهــي 
ـــل عـــام مـــن الشـــمال إلـــى الجنـــوب.أن جیومورفولوجیـــة المنطقـــة  ذات می
بصــــورة عامــــة مرتبطــــة بالوضــــع الجیولــــوجي والتركیبــــي باإلضــــافة الــــى 

 .]4[  عملیات التعریة والتجویة

مــــن أهــــم الظــــواهر الجیمورفلوجیــــة فــــي منطقــــة الدراســــة وجــــود الكثبــــان 
 الرملیــــــة والتــــــي تكــــــون مــــــن نــــــوع  البرخــــــان أو الهاللیــــــة وذات أحجــــــام

ـــراوح مـــن  وارتفاعـــات ـــر 3 -2.5تت ـــة بســـمك  مت وكـــذلك الصـــفائح الرملی
ـــة  30_20 ـــات الرملی ـــا یكـــون مصـــدر هـــذه الرمـــال مـــن الحبیب ســـم وغالب

الربــــاعي والعصــــر الحــــدیث والترســــبات  المشــــتقة مــــن ترســــبات العصــــر

األقــدم مثــل تكــوین انجانــة الــذي یحتــوي الترســبات الرملیــة بشــكل أساســي 
تغطــي المنطقــة المنبســطة   وتنتشــر مكاشــفه فــي شــمال غــرب المنطقــة.

ترســـبات ســـلتیه أو طینیـــة مـــع قطـــع صـــخریة ذات حافـــات حـــادة نتیجـــة 
ة للصــخور األم المنكشــفة لعملیــات التعریــة والتجویــة الفیزیائیــة والكیمیائیــ

  في المنطقة تسمى بالتربة المتبقیة. 
األول هــــي  مـــن أنظمـــة الودیـــان،ن تتمیـــز منطقـــة الدراســـة بوجـــود نـــوعی

 واألخر هو أنظمة الودیان المتوازیة.  أنظمة الودیان الشجیریة،

  العمل الحقلي 
یـة لتحدیـد الحـدود الطبیع  2011نیسان   20القیام بزیارة میدانیة بتاریخ 

وبیـــان طوبوغرافیـــة وجیومورفولوجیـــة وتركیبیـــة  المنطقـــة ومعرفـــة طبیعـــة 
التجمعـــات الســـكانیة وظـــروف معیشـــتهم وتحدیـــد نـــوع النباتـــات الطبیعیـــة 
والمزروعــات ومطابقــة الخارطــة الجیولوجیــة مــع الواقــع الجیولــوجي. وتــم 

  في هذه الجولة مایأتي:
علــى  امتــداداتها إجــراء مســح میــداني حقلــي للكثبــان الرملیــة وتحدیــد - أ

 اتجاهات الریاح السائدة في المنطقة. نسبة الىاألرض 

خــذ القیاســات الحقلیــة التجاهــات الكثبــان وارتفاعاتهــا ومیــل أكتافهــا أ - ب
مــن مواقــع مختلفــة  الكثبــان رمــالالنمــاذج مــن  وجمــع تصــنیفهاوبالتــالي 

  من أجزاء الكثیبات المنتخبة. 
ارة في الكثبان والتـي تعطـي التقاط الصور الفوتوغرافیة لمناطق مخت - ت

    .وتصنیفها تكون الكثبان طبیعةتصورا واضحا عن 
حیـــــث تـــــم جمـــــع النمـــــاذج الرملیـــــة مـــــن الرســـــوبیات الســـــطحیة المتمثلـــــة 

نموذجــًا مــن أمــاكن مختلفــة مــن  )28(بالكثبــان الرملیــة حیــث تــم اختیــار 
 الكثیب تمثل اتجاه الریح وعكس اتجاه الریح وقمة الكثیـب وكثبـان قدیمـة

 Winde side ,lee side, crest, anicent sandومـابین الكثبـان 

dune ,inter dune  وتـم إجـراء التحلیـل الحجمـي والمعـدني لهـا لتحدیـد
نسب الرمل والسلت والطین حیث استخدمت طریقة النخـل الجـاف وذلـك 

غـم مـن النمـوذج 100لكون التربة رملیة مفتتة وجافـة حیـث تـم أخـذ وزن 
  وكما یلي:  

   المختبري ملالع
)غــم مــن كــل نمــوذج بعــد إجــراء عملیــة التجــزيء 100تــم أخــذ وزن ( -1

 ).Quartering(الیدوي 

 Wet(تـم فصـل الرمــل عــن الغریــن والطیــن بعملیـة النخـل الرطـب  -2

sieving () ملــــم، وتــــم  )0.063وباســــتخدام منخــــل ذي فتحــــات قیاســــها
حــاوي علــى الغــرین وضــع المحلــول العــالق النــاتج عــن النخــل الرطــب وال

 والطین في اسطوانة الفصل الخاصة. 

 dry(م)، ثم استخـدم النخـل الجـاف70˚یجفف الرمل بدرجة حرارة ( -3

sieving)   وذلـــك بواســــطة مجموعــــة مـــن المناخــــل ذات تــــدرج حجمــــي
وحسـب التسلسـل، حیـث ، ملیمیتـر ) 0.0625 ,0.125 ,0.25 ,0.50(

) 0.0625ألعلـى والنــاعم () ملیمتـر فــي ا0.50یوضـع المنخـل الخشــن (
) لجمــع الجــزء األنعـــم Panملیمتــر فــي األســـفل وتحتــه قاعــدة المناخـــل (

 mm) ملیمتر. ووضع الجزء الرملـي فـي المنخـل الخشـن (0.0625من(
 Mechanical)ثــم وضــعت المناخـــل فــي هـــزاز میكــانیكي )،  0.50
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Shaker)  لغــــرض التأكــــد مــــن الفصــــل التــــام  تقریبــــا دقیقــــة (15)لمــــدة
  وم الرملیة.للحج

ــــم وزن تلــــك  -4  ــــي كــــل منخــــل، ث ــــغ أجــــزاء النمــــوذج المفصــــول ف تفری
 األجزاء  بشكل دقیق وباستخدام میزان حساس. 

تــــوزن جمیــــع أجــــزاء الرمــــل والغــــرین والطــــین، ثــــم تحســــب النســــب  -5 
یجـــاد  ٕ ـــة الوزنیـــة والتراكمیـــة لهـــذه األجـــزاء لغـــرض تمثیلهـــا بیانیـــًا وا المئوی

  ختلفة.المعامالت اإلحصائیة الم

 Weight percentage ofالنســـب الوزنیـــة للترســـبات 
particles 

اء المختلفــة للرواسـب الفتاتیــة وذلــك بعــد ز تـم حســاب النســب المئویـة لألجــ
، إجراء عملیة الفصل لكل من الرمـل بأحجامـه المختلفـة والغـرین والطـین

سـة و ن الرمل یشكل المكـون األساسـي فـي جمیـع النمـاذج المدر أب ولوحظ
  ).1 جدول( .الغرین والطینیلیه 

  

  الكثیب، االتجاه المعاكس للریاح یمثل النسبة المئویة ألجزاء الرمل والغرین والطین في الجزء المواجه للریاح، قمة )1 ( جدول
 مقطع الدراسة

  نوع 
  الراسب

Crest  Lee side  Wind side  
  المعدل %  المدى %  المعدل %  المدى %  المعدل % المدى %

  Sand  97.3_78.4 88.68 92.9_72.9 84.75  90.3_72.7 81.17الرمل 
  Silt  19.8_2.3  10.03  24.7-6.6  14.07 24.8_9  17.41الغرین 
  Clay 1.9_0.3 0.99 2.4_0.2  0.9  2.4_0.3  1.21الطین 

  
  بین الكثبان والكثبان القدیمة یمثل النسبة المئویة ألجزاء الرمل والغرین والطین لموقع 2)( جدول

 ع الدراسةمقط

  نوع 
  الراسب

Inter dune Ancient sand dune   
  المعدل %  المدى %  المعدل % المدى %

  Sand  79.5_66.3  74.12 72.3_70.2  71.25الرمل 
 Silt  24.5_17.7  20.74  25.3_17.8 21.55الغرین 

  Clay  8.6_1.4 4.4  9.5_4  6.75الطین 
  

  المدرجات التكراریة
ریــة للمواقــع المختلفــة مــن منطقــة الدراســة حیــث تــم رســم المــدرجات التكرا

) المــدرجات التكراریــة لمواقــع مختــارة مــن المواقــع الســبعة 3(یبــین شــكل 
من منطقة الدراسة ومن المواضع المختلفة للكثیب فـي كـل موقـع ویتبـین 

-φ2(من المدرجات التكراریة بأن جمیع النماذج متمركزة في الحجم مـن
φ3(  ـــل حجـــم الرمـــل ـــذي یمث ـــاعم، وال توجـــد فـــروق وال ـــى الن المتوســـط إل

كبیرة بین المواقع المختلفة أو المواضع ضمن الموقـع الواحـد ویتبـین مـن 
% وشــكل 90النســب الوزنیــة بــأن الحبیبــات الرملیــة هــي الســائدة بحــدود 

وهــــذا یــــدل  Unimodal)المــــدرجات التكراریــــة هــــي مــــدرجات أحادیــــة (
لـك نتیجـة عامـل النقـل السـائد على درجة الفرز العالیة لهذه الترسـبات وذ

  وهو الریاح مما أدى إلى زیادة درجة الفرز.
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  الموقع االول

  
  موقع السادسلال

  ) یمثل التوزیع الحبیبي للرسوبیات السطحیة3شكل رقم (
  

  Size Frequency Curve منحني التردد الحجمي
)، والنســبة یــتم رســم هــذا المنحنــي بــین الحجــم الحبیبــي بوحــدة الفــاي (

المئویــة الوزنیــة للنمــوذج إذ یكــون كــل مــن المحــورین ذو مقیــاس حســابي 
)، حیــــــــــــــــــث تمثــــــــــــــــــل Arithmetic scaleاعتیـــــــــــــــــادي (

)S7,S6,S5,S4,S3,S2,S1 موزعـــة علـــى منطقـــة الدراســـة  كمـــا فـــي (

نالحـظ وجــود  )4() المواقـع السـبعة علـى التــوالي ومـن الشـكل 1( الشـكل
) لجمیـع نمـاذج منطقـة الدراسـة، إن التوزیــع Unimodal(توزیـع أحـادي 

األحــادي یشــیر إلــى إن مصــدر الرســوبیات واحــد بشــكل عــام وان الریــاح 
منتظمــة تقریبــا. یســتفاد مــن شــكل هــذا المنحنــي فــي معرفــة نوعیــة الفــرز 

.9] [ الــــــخ)… ودرجــــــة التنــــــاظر ونوعیــــــة التوزیــــــع (أحــــــادي، ثنــــــائي، 
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  لنماذج منطقة الدراسة ) منحنیات الترددات الحجمیة4شكل (

  

  Cumulative frequency curveمنحني التردد التراكمي 
یـــتم الحصـــول علـــى هـــذا المنحنـــي مـــن خـــالل رســـم العالقـــة بـــین الحجـــم 

یمثـــل  .) مـــع النســـبة المئویـــة الوزنیـــة التراكمیـــةφالحبیبـــي بوحـــدة الفـــاي (
مقیــــاس  بوحــــدة الفــــاي مرســــوما علــــى يالمحــــور الســــیني الحجــــم الحبیبــــ

) والمحــــور الصــــادي یمثــــل Arithmetic scaleحســــابي اعتیــــادي (
 Cumulative wieghtالنســــــبة المئویــــــة الوزنیــــــة التراكمیــــــة (

percentageتعكـــــــــس أشـــــــــكال ). 5) وبمقیـــــــــاس االحتمـــــــــاالت (شـــــــــكل
 ]10[ المنحنیــات الطــرق المیكانیكیــة لنقــل الرواســب والعملیــات الترســیبیة

وحظ أن المنحني متكون من خطـین أو ثالثـة خطـوط رئیسـة بصـورة .  ل
عامــة التــي تمثــل میكانیكیــات النقـــل الــثالث (الدحرجـــة والقفـــز والتعلیـــق) 

)، Viard and Breyer, 1979والتـي تنتقــل بهــا الرواســب المختلفــة (
ن وجود عدة  ٕ فـي المنحنـي الواحـد یـدل علــى اخـتالف سرعــة  انكساراتوا

ومـــن هـــذا جمـــع الرواســــب واخـــتالف حجــــوم الحبیبــــات المنقــــولة. نقــــل وت
) للنســــــــب الوزنیـــــــــة المئویـــــــــة التراكمیـــــــــة φالمنحنــــــــي تـــــــــم إیجـــــــــاد قـــــــــیم(

ــــــــــــوانین %95،%84،%75،%50،%25،%16،5[ %] وباســــــــــــتعمال ق
تـم حسـاب المحـاور اإلحصـائیة للحجـم الحبیبـي والتـي ] 11[د فولـك وور 

  تشمل
 )،االنحــراف المعیــاريMean) ،الوســط الحســابي (Medianالوســیط (

(Standard deviation)، ) التنــــــــاظرSkewness(  والتفــــــــرطح
)Kurtosis.(  
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( )
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  Wind side, leeside crestمدى ومعدل قیم المحاور اإلحصائیة لرمال ) 3( الجدول
  Wind side Lee side Crest 

  المعامالت
 اإلحصائیة

  المعدل  المدى  المعدل  المدى  المعدل المدى

 Mdz( φ 2.489_2.770 2.635  2.423_2.784 2.569 2.153_2.684  2.441الوسـیـــط (

 Mz)(φ  2.803_2.490  2.651 2.823_1.72  2.502 2.707_1.686 2.271الوسط الحسابـي

 σI(φ 0.823_0.288 0.608 1.24_0.365  0.574 1.199_0.394 0.693االنحراف المعیـاري(

 Sk(  0.062_-0.385 -0.162 0.235_-0.548 0  0.122_-0.596 -0.972التناظـــــر (

 KG(  2.715_1.121 1.935 2.464_1.041 1.347 2.762_0.512 1.829التفرطـــــح (

  
  Inter dune ، Ancient sand dune مدى ومعدل قیم المحاور اإلحصائیة لرمال) 4( الجدول
  Inter dune       Ancient sand dune      

  المعامالت
  اإلحصائیة

 المعدل المدى       المعدل  المدى

 Mdz( φ 2.820_2.52 2.686 2.802_2.659 2.731الوسـیـــط (

 Mz)(φ  2.937_2.536 2.724  2.873_2.768 2.821ـيالوسط الحساب

 σI(φ 0.609_0.319 0.521 1.005_0.502 0.701االنحراف المعیـاري(

 Sk(  2.982_-1.132 -0.104 0.258_-0.022 0.118التناظـــــر (

 KG(  1.325_1.127 1.219  2.008_1.269 1.638التفرطـــــح (

  
ـــیم مـــع ـــة هـــذه الق ـــیم الوســـیط والوســـط  نجـــد، ] 12[ وعنـــد مقارن ـــأن ق ب

لــى نــاعم وهــذا یشــیر  الحســابي تبــین بــأن الحبیبــات ذات حجــم متوســط اٍ
الى تأثیر عوامل الریح والنقـل واختالفهـا، كـذلك تـم مقارنـة هـذه المحـاور 
االحصائیة من الكثبان حدیثة التكوین والكثبـان المتماسـكة القدیمـة نسـبیًا 

ممـا یــدل  )4)،( 3(جـدول وتبـین وجـود اخـتالف فـي معــدل هـذه المحـاور
علــى اخــتالف فــي میكانیكیــة النقــل حیــث یشــیر ذلــك الــى اخــتالف فــي 
شدة الریاح والتي تمثل العامل االساس فـي تكـوین الكثبـان الرملیـة كـذلك 

فـــــأن الظـــــروف المناخیـــــة األخـــــرى كالرطوبـــــة ومعـــــدل ســـــقوط االمطـــــار 
ملیــة والغطــاء النبــاتي هــي عوامــل أخــرى مــؤثره فــي خــواص الحبیبــات الر 

المنقولــــة مــــن حیــــث االســــتدارة، درجــــة الفــــرز، حجــــم الحبیبــــات وكــــذلك 
محوري االلتواء اوالتناظر والتفرطح، حیـث ان االلتـواء یشـیر الـى تمركـز 
الحبیبـــات فـــي حجـــم معـــین ممـــا یـــؤثر علـــى تنـــاظر الحبیبـــات والتفـــرطح 
یشــیر الــى درجــة تجمــع او انتشــار الحبیبــات. كــذلك فــأن نســبة جزیئــات 

  هي عوامل مؤثره على هذه المحاور.  clay)) والطین(siltالغرین(
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  ) یمثل إشكال المنحنیات التراكمیة لنماذج منطقة الدراسة.5شكل (

  
مــن خــالل األشــكال الســابقة  للمنحنیــات التراكمیــة التــي تكــون متشــابهه 

وط حیــث الخــط بصــورة عامــة تبــین أن المنحنــي متكــون مــن ثــالث خطــ
) Saltationاألول هو الخط الطویل ذو المیل العـالي یمثـل حالـة القفـز(

التي تنتقل فیها حبیبات الرمل،أما الخـط الثـاني فهـو األقصـر وذو المیـل 
، والخـط الثالـث ] Suspension( ]13األقل یمثل حالة النقل بـالتعلیق (

ـــــــة النقـــــــل بواســـــــطة الد ـــــــل حال ـــــــل یمث ـــــــل القلی حرجـــــــة القصـــــــیر وذو المی
)Rolling14[ ) التي تنتقل فیها الحبیبات الخشنة من الرمل .[           

 Statistical parametersالمحاور اإلحصائیة: 
ـــــي دراســـــة ـــــل  تعـــــد دراســـــة المحـــــاور اإلحصـــــائیة عـــــامال مهمـــــا ف التحلی

تعطــي دالالت عــن طبیعــة وأصــل صــخور  المیكــانیكي للرواســب، فهــي
عـــددًا مـــن  قـــام بـــإجراء] 16 [15] .[المصـــدر والعملیـــات الترســـیبیة

المقارنــات بــین العوامــل اإلحصــائیة للحصــول علــى طریقــة لتمییــز بیئــات 
ـــوانین لغـــرض  ـــة مـــن خـــالل وضـــعه ق ترســـیب الصـــخور الرملیـــة المختلف
حســـــاب المعـــــالم اإلحصـــــائیة للحجـــــم الحبیبـــــي). حیـــــث یـــــتم إیجـــــاد قـــــیم 
ـــــق المعـــــامالت الحســـــابیة  ـــــة هـــــذه مـــــن خـــــالل تطبی المعـــــامالت الحجمی

والتي تعتمـد أساسـًا علـى المنحنیـات التراكمیـة  [11]موضوعة من قبل ال
  المرسومة للنماذج الرسوبیة.

  Median (Mdz)الوسیط  
یمثــل الوســیط الحــد الفاصــل بــین الحجــوم الخشــنة والناعمــة فــي النمــوذج 

. [11]مــن الــوزن التراكمــي للنمــوذج  (50%) لـــ φ وهــو یمثــل قیمــة 
نطقـــة الناعمـــة مـــدى ضـــیق لقـــیم الوســـیط تمتلـــك الكثبـــان الرملیـــة فـــي م

) هــذا المــدى الضــیق لقــیم الوســیط یظهــر φ 2_3( معظــم القــیم تقــع بــین
وهـذا نـاتج مـن كثافـة  .[17]فـي معظـم رمـال الكثبـان الرملیـة فـي العـالم 

الهــواء الواطئــة. تتــراوح قــیم الوســیط للنمــاذج المــأخوذة مــن اتجــاه الریــاح 
)، ومــن االتجـــاه المعـــاكس 2.635( ) وبمعـــدل2.770 2.489_ مــن (

ــــراوح 2.569) وبمعــــدل ( 2.784_2.423للریــــاح ( )، ونمــــاذج القمــــة تت
)، مـــابین الكثبـــان تتـــراوح مـــن 2.441) وبمعـــدل (2.684 2.153_مـــن(

تتــــراوح مــــن   الكثبــــان القدیمــــة )،2.686) وبمعــــدل (2.820_2.52(
  ).4( )،3جدول( 2.731).) وبمعدل (2.802_2.659(

    Mean (Mz) الوسط الحسابي
وال یمكـــن المعـــدل الریاضـــي لكـــل األحجـــام الحبیبیـــة فـــي النمـــوذج،  یعـــد

تحدیــــده بصـــــورة دقیقـــــة ألنـــــه مـــــن غیــــر الممكـــــن حســـــاب العـــــدد الكلـــــي 
،  [10]للحبیبـــات فـــي كــــل نمـــوذج أو قیـــاس قطــــر كـــل حبیبـــة صــــغیرة 

تتراوح قیم الوسـط الحسـابي فـي منطقـة الدراسـة لنمـاذج اتجـاه الریـاح مـن 
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ــــــاح مــــــن  ،2.652)وبمعــــــدل ( 2.490_2.803)( ونمــــــاذج عكــــــس الری
مـــــــــــــــــن  )، نمـــــــــــــــــاذج القمـــــــــــــــــة2.502) وبمعـــــــــــــــــدل (1.772_2.823(
مــــــــــــــــن  ، ومــــــــــــــــابین الكثبــــــــــــــــان2.271)) وبمعـــــــــــــــدل(1.676_2.707(
كثبــــــــــــــــان قدیمــــــــــــــــة مــــــــــــــــن و ، 2.742)() وبمعــــــــــــــــدل 2.536_2.937(
  .)4( )،3(جدول  ).2.821) وبمعدل (2.768_2.873(

 ) المعیاري (الفرز االنحراف
Standard deviation(sorting) 

ــــة لمــــدى حجــــوم قهــــو م یــــاس لتناســــق (فــــرز) الراســــب، والفــــرز هــــو دال
وعیــة الترسـیب ومقــدار االنتظــام نلرواســب الرملیــة كمـا یعكــس ل الحبیبـات

تتــراوح قــیم الفــرز للنمــاذج المــأخوذة مــن  .[18]فــي طاقــة وســرعة التیــار 
التجاه ا  (0.365_1.24) )0.693(وبمعدل   (0.394_1.195) القمة 

واتجـاه الریـاح   (0.288_0.823)  )0.574(المعـاكس للریـاح وبمعـدل 
 )0.521() وبمعـدل 0.319_0.609(مابین الكثبـان  0.608)(وبمعدل 

 )،3-2() جـــــدول 0.701) وبمعـــــدل (0.502_1.005كثبـــــان قدیمـــــة  (
 Moderately. وبــذلك یكــون الفــرز لنمــاذج منطقــة الدراســة ()2-4(

well sorted    .(  
  )Skewnessتناظر أو التماثل (ال 

یعــدّ التنــاظر مــن أهــم المعــامالت اإلحصــائیة التــي تحــدد توزیــع الحجــم 
ــــــذي  . [19]الحبیبـــــي  أن التنـــــاظر یعتبـــــر أفضـــــل مقیـــــاس إحصـــــائي ال
  . [12]%) مـن منحنـي التـردد الحجمـي 90یغطـي (

لبة تكـون ســا ومـابین الكثبـان والقمـة إن قـیم التنـاظر لنمـاذج اتجـاه الریــاح
أي انـــه  )0.103-( )(0.972- 0.162-)(ویكــون معــدلها علـــى التــوالي 

باتجاه طغیان الحجوم الخشنة على الحجوم الناعمـة. إمـا نمـاذج االتجـاه 
تكــون موجبــة ویكــون معــدل تناظرهــا  الكثبــان القدیمــه المعــاكس للریــاح و

أي تكـــون أنعـــم مـــن  )4( )،3() جـــدول 0.118,0.0005علـــى التـــوالي (
تجـــاه الریـــاح والقمـــة ونالحــــظ أنعـــم هـــذه المواقـــع هـــو الكثبــــان ترســـبات ا

  القدیمة الثابتة.
   Kurtosis التفرطح 

ـــع یعـــرف  ـــه مقیـــاس كمـــي لوصـــف مقـــدار االنحـــراف عـــن التوزی ـــى أن عل
. ویعـــــدّ التفـــــرطح قیـــــاس لنســـــبة [19] ؛Normality ([12]الطبیعـــــي (

ــإذTailالفــرز فــي ذیــل المنحنــي ( ا كــان ) والفــرز فــي الجــزء الوســطي، ف
الجـزء الوســطي أفضــل فـرزًا مــن الــذیل فـالمنحني یكــون ذا تفــرطح مــدبب 

)Leptokurtic أمــا إذا كــان الجــزء الوســـطي أضــعف فــرزًا مــن ذیـــل ،(
، أي ذا تفــــــــرطح منبســــــــط  المنحنــــــــي یكــــــــون المنحنــــــــي أكثــــــــر انبســــــــاطًا

)Platykurtic( [12] .الكثبــــان القدیمــــة  رواســــب،لطح ر التفــــ معـــدل نأ
اتجــــــــــــــــاه الریــــــــــــــــاح یكــــــــــــــــون علــــــــــــــــى التــــــــــــــــوالي القمــــــــــــــــة، و  الثابتــــــــــــــــة،

مرتفعــــــا جــــــدا أمــــــا   تفرطحــــــاتملــــــك  أي أنهــــــا )1.935,1.829,1.638(
مابین الكثبان واالتجـاه المعـاكس للكثبـان فیكـون تفرطحهـا مـدبب  رواسب

 )،3() جــــدول 1.347,1.219(مرتفــــع) ویكــــون المعــــدل علــــى التــــوالي (
ــــرطح یكــــون أمــــا)4( بســــبب إن  . أن المــــدى الواســــع فــــي التنــــاظر والتف

الرواســب تكــون مشــتقه مــن مصــادر مختلفــة أو مفــروزة بواســطة عوامــل 
  .[18] مختلفة

 ألحیبيالعالقات بین معامالت الحجم 
The Relation between grain size parameters   

، العالقـات بـین  [21]و   [20]و [11] درس العدید من الباحثین مثل 
للتمییــز بــین البیئــات المختلفــة معــامالت الحجــم الحبیبــي بوصــفها وســیلة 

ـــد قـــام فریـــد مـــان .العملیـــات التـــي أدت إلـــى نقـــل وترســـیب الرواســـبو   فق
بمحـــاولتین األولـــى كانـــت بتمییـــز رمـــال النهـــر عـــن الســـاحل مـــن   [21]

من العالقـة بـین الحجـم  باإلفادةخالل رسم االلتواء مقابل الفرز، والثانیة 
 Standard) ومعامـــــل الفـــــرز (Mean diameterالمتوســـــط (

deviationفي الساحل. التي ) لتفریق رمال الكثبان البریة عن تلك  
 Relation المعیــاري (الفــرز) مــع الوســیط االنحــرافعالقــة 

between Standard deviation and Median 
بتســـقیط قــــیم االنحـــراف المعیـــاري مــــع الوســـیط واســـتنتج مــــن  [20]قـــام 

ـــة  ـــي وجـــود ثالث ـــهخـــالل دراســـات مستفیضـــة للحجـــم الحبیب لتجمــــع  انطق
 )River Processesنمـــاذج دراســته هـــي: نطـــاق العملیـــات النهریــة (

) ونطـاق المیـاه الهادئـة Wave Processesونطاق العملیـات الموجیـة (
)Quiet Water.( حیــث تــم اســت) علــى 6خدام هــذا المخطــط  شــكل (

نمــاذج منطقــة الدراســة وتبــین مــن خــالل هــذا المخطــط إن معظمهــا تقــع 
نمــاذج حیــث  4) ماعــد(wave processesنطــاق العملیــات الموجیــة 

وهـــذا نـــاتج مـــن  [20] تقـــع داخـــل حـــدود الرســـوبیات الســـاحلیة لمخطـــط 
كالهمــا   حقیقــة أن كــال البیئتــین الســاحلیة والریحیــة تكــون مضــطربة وفــي

تكـــون الطاقـــة كافیـــة وفعالـــة قـــادرة علـــى الفـــرز بانتشـــار الفتـــات الناعمـــة 
)slit, clay في الهواء ومن هذا ینـتج االنتشـار الكامـل لحبیبـات المـواد (

  .[22]في الرمل 

  
  .[20]یمثل العالقة بین االنحراف المعیاري والوسیط  )6(شكل 

   عالقة الوسیط مع التناظر
وذلــــك عــــن  التنــــاظرلمعــــاییر اإلحصــــائیة الوســــیط و مــــن ا یمكــــن اإلفــــادة

طریـــق إســـقاط قـــیم هـــذه المعـــامالت لكـــل نمـــوذج رســـوبي علـــى مخطـــط 
إرجــاع طبیعـــة توزیــع الحجـــم  فـــي) 7كمــا فـــي الشــكل (  [20]ســتیوارت 

 ً األغلبیـــة مـــن القـــیم تقـــع داخـــل  الحبیبـــي إلـــى بیئـــة الترســـیب ، فیبـــدو أن
التنــاظر یكــون أكثــر مــن  العملیــات الموجیــة.إطــار الترســیب فــي نطــاق 

الوسیط والفـرز تـأثرا بالبیئـة. التنـاظر الموجـب لرسـوبیات الكثبـان الرملیـة 
یعنـــي أن ظـــروف قـــوة الریـــاح والرطوبـــة تكـــون اقـــل مالئمـــة مـــن ظـــروف 

  .[22]األمواج لتذریة الحبیبات الناعمة 
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  .[20]یمثل عالقة الوسیط مع التناظر )7(شكل 

ـــــة بالرســـــوبیات الســـــاحلی  ـــــك "األمـــــواج تمنـــــع ترســـــیب مقارن ة وطبقـــــا لتل
الحبیبات الناعمة أكثـر مـن الریـاح بسـبب أن األمـواج دائمـا تمتلـك طاقـة 
  مضطربة تحفظ السلت بصورة معلقة بینما الریاح تكون أقل اضطرابا".

               عالقة الوسط الحسابي مع التناظر
فــي الكثبــان  تســتخدم هــذه العالقــة لغــرض التمییــز بــین الرمــال المترســبة 

حسـب ب) Beach sand) وبـین الرمـال السـاحلیة (Dune sandالقاریـة(
ً معظــم نمــاذج منطقــة الدراســة تقــع ضــمن 8. ویبــین الشــكل ([22] ) أن

ـــل الكثبـــان القاریـــة ماعـــدا ثالثـــة نمـــاذج وقعـــت ضـــمن حقـــل الرمـــال  حق
ً نماذج الدراسة ترسبت في بیئة قاریة ریحیة.   الساحلیة وهذا یؤكد أن

    

  
  [20]عالقة الوسط الحسابي مع التناظر)8(شكل 

  

  معدنیة الكثبان الرملیة
) مواقـــع تـــم فصـــل المكونـــات 7اشـــتملت الدراســـة الحالیـــة علـــى اختیـــار (

المعدنیـــة الخفیفـــة لهـــا عـــن الثقیلـــة باســـتخدام األحجـــام الناعمـــة والناعمـــة 
ملم التي تم فصلها من نمـاذج  ) 0.063-0.125جدا والمحصورة بین (

لیــل الحجمــي الحبیبــي، حیــث تــم دراســة المكونــات المعدنیــة الخفیفــة التح
  والثقیلة.

  المكونات المعدنیة الخفیفة 
ً معـدل النسـبة المئویـة للجـزء  بعد فصل النماذج للجزء الخفیف ووجـد بـأن

) وهـــذا یتطـــابق مـــع 5) وكمـــا مبـــین فـــي جـــدول (96.14714الخفیـــف (
    .دناه شرح لهذه المكوناتمعظم الدراسات السابقة للكثبان الرملیة وأ

) یبین النسب الوزنیة والمئویة للمعادن الخفیفة في منطقة 5جدول (
  الدراسة.

    النسبة المئویة%
  الوزن

  الموقع

94.854  14.2281 1  
96.547  14.4821 2  
95.658  14.3487  3  
96.641  14.4962  4  
97.196  14.5794  5  
96.588  14.4883  6  
95.546  14.3319  7  

96.14714  14.4221 average 
  

 Quartzالكوارتز  – 1
یمثــل الكــوارتز أحــد المكونــات المعدنیــة الرئیســة للصــخور الرملیــة وذلــك 

ً واسـتقراریته الكیمیائیـة ◌ وتشـكل نسـبته أكثـر  بسبب صالبته العالیة نسـبیَا
، ویوجـــد الكـــوارتز حتــــى بعـــد تعـــرض الرواســـب لعــــدة دورات %70 مـــن

وعین مـن الكـوارتز، وهمـا الكـوارتز أحـادي لوحظ وجود نـ .[10]ترسیبیة 
یوجــد علــى )،   -1A ) (لوحــةMonocrystallin quartz(التبلــور 

) وعـادة Angular- sub rounded(شـبه مـدورة  –شكل حبیبات حادة 
وبعــض منهــا  )Parallel extension(مــا تكــون ذات انطفــاء متــوازي 

ــــاء مــــوجي  تعــــدد والكــــوارتز م. )Wavy extension(یكــــون ذا انطف
.وتحتــوي ).)- B 3 ) (لوحــةPolycrystalline quartzالبلــورات (

  ).B 1-2 (لوحــة (Overgrowth)بعــض الحبیبــات علــى نمــو ثــانوي 
ــــات نســــتنتج أن  ــــل الســــیلكا ومــــن شــــكل هــــذه الحبیب نتیجــــة وجــــود محالی

  الحبیبات منقولة ألكثر من دورة رسوبیة ومصادره متعددة.
  Fragment Rockالقطع الصخریة  -2

تشــــكل القطــــع الصــــخریة غالبیــــة الحبیبــــات الفتاتیــــة والتــــي اشــــتقت مــــن 
صخور مصدریة قدیمة، ولم تتفكك حتـى تعطـي حبیبـات معدنیـة مفـردة، 
والصـــــخور المصـــــدریة یمكـــــن أن تكـــــون ناریـــــة أو متحولـــــة أو رســـــوبیة. 
وتكــون القطـــع الصـــخریة مهمـــة فـــي دراســـة الصـــخور المصـــدریة وتكـــون 

عادن المفردة كـالكوارتز الفلدسـبار التـي تشـتق موثوقة أكثر من دراسة الم
ـــة مـــن الصـــخور  ـــواع مختلف . وتتكـــون بصـــوره أساســـیه مـــن [10]مـــن أن

ــــات الصــــخور الرســــوبیة والتــــي تتكــــون بــــدورها مــــن فتــــات الصــــخور  فت
وقطــع  )،- 1C (لوحــة )(Carbonate rocks fragment الجیریــة

ن ) والتــــي هــــي عبــــارة عــــن قطــــع صــــخریة مكونــــة مــــChertالصــــوان (
السیلكا دقیق التبلور وذات إشكال شبه مستدیرة إلى مسـتدیرة والتـي یعـود 

القطــع الصــخریة  )،- 3D(لوحــةمصــدرها الصــخور الرســوبیة والمتحولــة 
الجیریة یعتقد بأنها مشتقة من التكاوین الجیولوجیـة الظـاهرة فـي المنطقـة 

  .والتي تعد المصدر األساسي للكثبان الرملیة لمنطقة الدراسة
  Feldspar الفلدسبار - 3

یكــون الفلدســبار اقــل اســتقراریة مــن الكــوارتز ویكــون أكثــر تــأثرا بعملیــات 
التحلــــــل الكیمیــــــائي إثنــــــاء التجویــــــة أو العملیــــــات التحویریــــــة (إذ یتحلــــــل 
الفلدســـبار إلـــى المعـــادن الطینیـــة)، تكـــون حبیبـــات الفلدســـبار عـــادةً شـــبه 
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االوجـــــة، یوجـــــد حـــــاده إلـــــى شـــــبه مـــــدورة، ناقصـــــة األوجـــــه إلـــــى عدیمـــــة 
الفلدســـبار علــــى شــــكل معـــدن االورثــــوكلیس والمــــایكروكالین ،  كمــــا أن 
الفلدسبار یتعرض إلى عملیات التحطم الفیزیـائي بسـبب وجـود مسـتویات 

. لــذلك یوجــد Cleavage(  [10](ضــعف تتمثــل بمســتویات االنفصــام 
بنسبة قلیلة فـي نمـاذج مقـاطع الدراسـة فضـًال عـن صـعوبة تمییـزه بسـبب 

ــــا مــــن تحلــــ ــــى المعــــادن الطینیــــة. ویشــــتق الفلدســــبار غالب ل الفلدســــبار إل

المصدر نفسه الذي یشتق منه الكوارتز، وهي صخور النـایس والكرانیـت 
 [23] .  

  معادن خفیفة أخرى  - 4
تتمثــــــل المعــــــادن األخــــــرى بمعــــــادن المایكا(المســــــكوفایت البایوتایــــــت)   

حیـــث  )F-1ة(لوحـــوالقطـــع الصـــخریة الطینیـــة  )،E-1 (لوحـــةوالجبس
تكون نسبتها بصورة عامة قلیلة حیـث یعـد المایكـا ذا دالالت محـددة فـي 

  .[24] دراسات األصل الصخري 
  

  
) متعدد B) كوارتز احادي التبلور:(A:( 10X) یوضح المعادن الخفیفة المشخصة تحت المجهر االلكتروني بدرجة تكبیر1لوحة(

  ): معادن طینیةF( جبسم: )E() جیرت D)القطع الصخریة :(Cالبلورات:(
  

 Heavy mineralالمعادن الثقیلة 
ــة  )2.89(المعــادن التــي یزیــد وزنهــا النــوعي عــن  تعــرف بالمعــادن الثقیل

 . والتي تفصل عادة بواسطة سائل البروموفورم عن المعادن األخـف وزنـًا
أهمیة المعادن الثقیلة فـي الرسـوبیات كونهـا  [12]. وذكر[25]ویصنف 

ـــــى الصـــــخ ـــــل عل ـــــة دلی ـــــان طبیعـــــة ودرجـــــة التجوی ور المصـــــدریة فـــــي بی
 [26]والمضـــاهاة والجغرافیـــة القدیمـــة واألهمیـــة االقتصـــادیة. كمـــا أشـــار 

بـــأن نســـبة المعـــادن الثقیلـــة تعتبـــر دلـــیًال علـــى مقیـــاس النضـــوج المعـــدني 
للرمــال كمــا أن معــادن الزركــون والروتایــل والتورمــالین هــي أكثــر تواجــدًا 

) 7یـة فـي ظـروف التجویـة المختلفـة. ، تحلیـل (كونها ذات استقراریة عال
نمـــاذج لغـــرض تحدیـــد أنـــواع المعـــادن الثقیلـــة و تـــم االعتمـــاد علـــى هـــذا 

  . [27]الحجم في فصل المعادن الثقیلة والذي تم حسب طریقة 
  
  

الثقیلة في نماذج منطقة  ) النسبة الوزنیة والمئویة للمعادن6الجدول(
  الدراسة

    النسبة المئویة%
  الوزن

  لموقعا

2.504  0.3756 1  
2.882  0.4325 2  
3.736  0.5604  3  
2.738  0.4108  4  
2.379  0.3569  5  
2.284  0.3426  6  
4.348  0.6522  7  

2.981571  0.447286  average  
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 تشخیص المعادن الثقیلة 
dentification of heavy minerals   

ـــة ـــة وتشخیصـــها فـــي الصـــخور الرملی ـــان  تـــم وصـــف المعـــادن الثقیل للكثب
ـــي تمیـــز  ـــى بعـــض الصـــفات البصـــریة والشـــكلیة والت ـــة اعتمـــادا عل الرملی

المعـادن الثقیلـة علـى مجموعـة المعـادن  [28]معدن عن أخر، وقد قسم 
    المعتمة والشفافة

 Opaque minerals. المعادن المعتمة 1

تشــــكل المعــــادن المعتمــــة نســــبة كبیــــرة قیاســــًا إلــــى مجمــــوع المعــــادن     
ادة مـا یصـیبها اإلهمـال مـن البـاحثین وذلـك لمـا تتطلبـه األخرى، وهـي عـ

تقنیــــة وتشــــخیص حبیبــــات المعــــادن المعتمــــة مــــن وقــــت، وتتطلــــب هــــذه 
ـــــة اســـــتخدام مجهـــــر الخامـــــات  . Ore Microscope [29])(التقنی

وتتضمن هذه المجموعـة معـادن األكاسـید الحدیدیـة الممثلـة بالماكنیتایـت 
الالیمونایــت المصــفر والكرومایــت الســوداء والهیماتایــت البنــي المحمــر و 

     األسود الفلزي البریق.
  Transparent mineralsالمعادن الشفافة  .2

ـــــي نمـــــاذج الدراســـــة وبحســـــب درجـــــة  ـــــة الشـــــفافة ف توجـــــد المعـــــادن الثقیل
واهـم المعـادن التـي . [12]استقراریتها على ثالثة أنواع بحسـب تصـنیف 

  تم تشخیصها
فـوق المسـتقرة حیـث إن نضـوجیة من المعادن  Zircon:الزركون   -1

الرسوبیات یعتمـد علـى تجمعـات كـل مـن الزركـون والتورمـالین والروتایـل 
ــــي [30] ــــون أو وردي، أحمــــر، برتقــــالي، أصــــفر ف . ویتمیــــز بعدمیــــة الل

ـــــــة  ـــــــه الشـــــــكلیة الظـــــــروف الفیزیائی ـــــــة، وتحـــــــدد ممیزات الرســـــــوبیات الفتاتی
ـــیًال جیـــ دًا علـــى األصـــل والكیمیائیـــة خـــالل النمـــو لـــذلك یكـــون الشـــكل دل

. وفـــي جمیـــع أنواعـــه یمكـــن تمیــــز األنطقـــه. ألـــوان التـــداخل رتبــــة [31]
األبیض،األبـیض المصـفر ،أحمـر، أصـفر، أخضـر، برتقـالي،  عالیة مـن

نطفاء یكون موازي. یكون شكل الزركـون فـي منطقـة الدراسـة  قهوائي. االٍ
وهـــذا دال علـــى مســـافة النقـــل، حیـــث  )A- 2(لوحةذا نهایـــات مســـتدیرة

ـــك هالـــة ســـوداء تحـــیط بـــه لونـــه أصـــفر یكـــ ـــوء عـــالٍ جـــدًا ویمتل ون لـــه نت
وألوان تداخل رتبه عالیة مـن األصـفر األخضـر والقهـوائي  علـى  شاحب

  شكل احزمه دائریة. والمصدر األساس الصخور الناریة والمتحولة
من المعادن فوق المستقرة واحد المعـادن الثالثـة : Rutileالروتایل  -2

لتي تستخدم لدراسة النضوج المعدني للرسـوبیات، وتكـون . وا[30]الدالة 
حبیباتــه شــبه مســتدیرة إلــى جیــدة االســتدارة  تكــون محاطــة بهالــة ســوداء، 
ولونه متدرج من األحمر الفـاتح، القهـوائي المحمـر، وألـوان التـداخل رتبـة 
مــن األبــیض المحمــر، القهــوائي المحمــر أو المصــفر، وذا انطفــاء مــوازٍ 

. ومصـــدره یكـــون الصـــخور المتحولـــة والســـیما النـــایس ونتـــوء عـــالي جـــد ًا
والشســت واالمفیبوالیــت ویكــون قلیــل التواجــد فــي الصــخور الناریــة. وفــي 
منطقة الدراسة یكون ذا لون قهوائي مصفر وألـوان تـداخل احمـر قهـوائي 
. وشــكل الحبیبــة یكــون ذا نهایــات   ویكــون ذات نتــوء عــالٍ وانطفــاء مــوازٍ

  )B- 2(لوحة جود التوأمة.شبه مستدیرة ویظهر و 
التورمــالین أحــد المعــادن التــي یمكــن Tourmaline: التورمــالین  -3

تشخیصــــها بســــهولة، یكــــون لــــه مــــدى واســــع مــــن األلــــوان وهــــذا یعكــــس 

التركیـــــب المعـــــدني. وألـــــوان تـــــداخل رتبـــــة عالیـــــة وانطفـــــاء مـــــوازٍ ونتـــــوء 
ســع متوســط، عــدیم االنفصــام وتنــوع كبیــر فــي إشــكال حبیباتهــا ویكــون وا

االنتشـار فـي كـل أنـواع الرســوبیات الفتاتیـة ومرافقـًا للزركـون والروتایــل و 
یكون لون التورمالین المشخص في منطقة الدراسـة أصـفر ویمتلـك ألـوان 
ـــى شـــكل أحزمـــة أو  ـــة جـــدًا مـــن األصـــفر واألحمـــر تكـــون عل تـــداخل قوی

 -C (لوحـةانطقه موازیـة لحافـات الحبیبـة وال یحتـوي إي ظـاهرة انفصـام 

  یكون ذات انطفاء موازي. .)2
یكون شكل الحبیبـات زاویـة أو دائریـة ویحتـوي : Olivine أولیفین  -4

متضـــمنات مـــن البایروكســـین أو البالجیـــوكلیس ویكـــون عـــدیم اللــــون أو 
أخضر غـامق أو اصـفر ویحتـوي انطقـه تكـون علـى شـكل أحزمـة تشـكل 

التــداخل وألــوان  )- 2E (لوحــةحلقــات مركزیــة أو موازیــة لحــدود البلــورة 
 ، رتبـــة عالیـــة مـــن األبـــیض المصـــفر والـــوردي، ویكـــون لـــه انطفـــاء مـــوازٍ
. ومصــدره األســاس الصــخور الناریــة القاعدیــة وكــذلك یتكــون  ونتــوء عــالٍ
بواســطة محالیــل التحــول للرســوبیات الغنیــة بالحدیــد. ونتیجــة االســتقراریة 

یثـــة، القلیلـــة لهـــذا المعـــدن فانـــه یكـــون متواجـــدًأ فقـــط فـــي الرســـوبیات الحد
 وترسبات العصر الرباعي.     

،  Hornblende:هورنبلنــــــــد  -5 شــــــــكله یكــــــــون متنوعــــــــًا اســــــــطوانیًا
ــــى شــــكل رقــــائق طولیــــة رفیعــــة. وتكــــون  ، غیــــر منــــتظم أو عل مســــتطیًال
نهایاتها تكون حاده وغیـر منتظمـة نتیجـة اإلذابـة، ویكـون االنفصـام قویـًا 

وتكـون علـى  والتكسرات واضحة ولونـه أصـفر، قهـوائي، قهـوائي مخضـر
شــــكل أنطقــــه، ألــــوان تــــداخل مــــن الرتبــــة الثانیــــة والثالثــــة مــــن األخضــــر 
والقهوائي واألصفر. وتكون شـكل الحبیبـات مسـتدیرة إلـى جیـدة االسـتدارة 
فـــي الترســـبات الریحیـــة. ومصـــدره الصـــخور الناریـــة والمتحولـــة. المعـــدن 
المشـــخص فـــي نمـــاذج منطقـــة الدراســـة یكـــون علـــى شـــكل اســـطواني وذا 

وهـــذا یـــدل علـــى الترســـبات الریحیـــه  ) -2D (لوحـــةات مســـتدیرة نهایـــ
ویحتـــوي انفصــــام واضــــح وتكســــرات عرضـــیة واضــــحة، وألــــوان التــــداخل 

  األحمر واألصفر واألخضر.
یكـون شـكله زاوٍ غیـر منـتظم وفـي بعـض األحیـان Topaz: توبـاز  -6

تكون حبیباته مسـتدیرة، وقـد یكـون عـدیم اللـون أو أصـفر غـامق، وردي، 
أزرق. وألــوان التــداخل رمــادي رتبــه أولــى أبــیض، أصــفر غــامق  أحمــر،

برتقــــالي رتبــــه ثانیــــة، أحمــــر، أزرق، أصــــفر. ویكــــون االنطفــــاء مــــوازي، 
ـــة. إمـــا شـــكله فـــي منطقـــة  ومصـــدر هـــذا المعـــدن هـــو الصـــخور المتحول
الدراســة فهــو غیــر منــتظم  ذات نهایــات حــاده وانطفــاء مائــل، نتــوء عــالٍ 

  ).H -2أزرق لوحة (وألوان تداخل أصفر،أحمر، 
شكل الحبیبة ممكـن یكـون صـفائحي  Sarpentinite:سربنتنایت  -7

أو مســـتدیرة ملســـاء أو لیفیـــه فـــي الغالـــب عدیمـــة اللـــون، أصـــفر غـــامق، 
ــــــــالي،  ــــــــى، برتق ــــــــة أول ــــــــداخل اصــــــــفر رتب ــــــــوان الت أخضــــــــر غــــــــامق. وأل
أخضر،أخضــر مــزرق واالنطفــاء مــوجي ذا نتــوء واطــئ. النتــوء الــواطئ 

اخل رتبــه عالیــة تســاعد فــي تمیــز الســربنتین عــن المایكــا مــع ألــوان التــد
والســیما مــن الكلورایـــت ویحتــوي علـــى متضــمنات مـــن المعــادن المعتمـــة 
ـــة وشـــكل المعـــدن  ـــة والصـــخور المتحول ومصـــدره الصـــخور فـــوق القاعدی

ویحتــــوي  )-2G (لوحــــةالمشــــخص فــــي منطقــــة الدراســــة یكــــون مســــتدیرًا 
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مــوجي، ألــوان تــداخل أحمــر، متضــمنات مــن المعــادن المعتمــة، انطفــاء 
 أصفر، أخضر.     

أغلـب حبیباتـه خشـنه إمـا زاویـة أو صـفائحیة Kyanite: كیانایت   -8
أو طوالنیه ممكن إن تكون حبیباته مستدیرة نتیجـة تـأثیر عملیـات النقـل. 
عدیمـــة اللـــون ونـــادرًا أزرق. وتحتـــوي انفصـــام وألـــوان التـــداخل رصاصـــي 

ي رتبـــة ثانیـــة أو ازرق وانطفـــاء مائـــل. رتبـــة أولـــى أو اصـــفر إلـــى برتقـــال

مصـــدره النـــایس والشســـت الـــذي یتولـــد بواســـطة التحـــول اإلقلیمـــي وهـــي 
تعطـــي دلـــیًال علـــى نطـــاق التحـــول. یكـــون هـــذا المعـــدن مقـــاوم للظـــروف 

ـــادة digenetic). مســـتقرًا فـــي بیئـــات ( [32] ,[33]الجویـــة ) ومـــع زی
ـــدأ بالـــذوبان  ـــًا . ویكـــون شـــكل المعـــدن الم[34]الطمـــر یب شـــخص طوالنی

وألـوان تـداخل عالیـة إلـى متوسـطة الحافـات مسـتدیرة نتیجـة  )-2F (لوحة
  تأثرها بعملیات النقل.

  

  
) D) تورمالین :(C) روتایل:(B) معدن الزركون:(A:( 10X) یوضح المعادن الثقیلة المشخصة تحت المجهر االلكتروني بدرجة تكبیر 2لوحة (

  ):سربنتنایتGایت (): كیانF(:أولیفین )E(هورنبلند  
  

  االستنتاجات:
ـــات   -1 ـــة مـــن الحبیب ـــة تتكـــون مـــن الرســـوبیات الفتاتی إن الكثبـــان الرملی

بحجــم الرمــل والرمــل النــاعم وذات درجــة فــرز عالیــة مــع نســب قلیلــة مــن 
 السلت والطین . 

مـــن خـــالل الدراســـة الرســـوبیة وجـــد إن نســـبة معـــادن الكـــوارتز هـــي  -2
یــــة وان درجــــة الفــــرز عالیــــة جــــدا نتیجــــة لنقــــل الســــائدة ألســــتقراریتة العال

مســتقر مثـــل الالفتــات غیـــر  إنالرســوبیات ألكثــر مـــن دورة رســوبیة كمـــا 

ــة جــدا نتیجــة الغســل المســتمر ممــا  الجــبس واألمــالح األخــرى تكــون قلیل
  ینعكس على نوعیة المیاه الجوفیة ونسبة األمالح فیها.

زركون،التورمــــــالین، مـــــا المعــــــادن الثقیلــــــة فقـــــد كانــــــت الروتایــــــل والأ -3
الهورنبلنـــد، االولیفـــین، الســـربنتین، الكیانایـــت، وهـــذا یعـــود إلـــى الصـــخور 

  والسیما الصخور الناریة و المتحولة . االمصدریه التي اشتقت منها
وتوصــي الدراســة بــأجراء دراســة رســوبیة وســحنیة للطبقــات الحاملــة للمــاء 

ـــــة  ودراســـــة المســـــامیة  ـــــة والعمودی ـــــة للطبقـــــات وامتـــــداداتها األفقی والنفاذی
الحاملـــــــــة للمـــــــــاء بنمـــــــــذجتها علـــــــــى شـــــــــكل لبـــــــــاب تحـــــــــت ســـــــــطحي.
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Abstract: 
From the grain analysis of the sand dunes it's found that the sand is the main component, then silt and clay. It is 
conclude from cumulative curves that Saltation and suspension transportation of the grains have been take place 
and the statistical  parameters show that the sand mostly transport by wind processes. 
The mineralogical study show there are two types of quartz Monocrystallin and Polycrystalline as one of the 
principle compounds, the percentage of Monocrystalline and Polycrystalline its common with overgrowth 
quartz. and carbonate rock fragment and chert in addition to Igneous and metamorphic fragment in few 
percentage in addition to other compounds. to be complete diagnosis heavy mineral its  Zircon, rutile, 
tourmaline, Hornblende, olivine, topaz, Sarpentinite, Kyanite this return to the source of the rocks which derived 
from it specially Igneous and metamorphic rocks. 

  


