
 



 د. عبد الحميد الحديثي                                         علم الرسوبيات                   

 

 

 

 
 اسم الجھة

 

 
 

 التطبیقیة اقسم الجیولوجی –كلیة العلوم 

 
 اسم المحاضر

 

 
 ا.م.د.عبدالحمید عبد محمد

 
 المرحلة

 

 
 الثانیة

 
 اسم المادة باالنكلیزي 

 

 
Sedimentology 

 
 اسم المادة بالعربي 

 

 
 رسوبیات

 
 عنوان المحاضرة باالنكلیزي

 

 
Sedimentary Grains (grain 

size) 
 

 عنوان المحاضرة بالعربي
 

 
الخصائص الطبیعیة للحبیبات (حجم 

 الحبیبة)
 

 رقم المحاضرة
 

 
 المحاضرة االولى

 

 

 
 



 د. عبد الحميد الحديثي                                         علم الرسوبيات                   

 
 

 



 د. عبد الحميد الحديثي                                         علم الرسوبيات                   

 االولى  مذكرة  ال

 

  Sedimentology    علم الرسوبیات

یقصد بعلم الرسوبیات ھو دراسة جمیع انواع الرواسب ذات النشأة الفتاتیة  -: تعریف علم الرسوبیات
والكاربونیة من حیث وصفھا،خصائصھا،الوصول الى الغایة المثلى وھو ایجاد بیئات الترسیب 

)Sedimentary Enivorments وتشمل ھذه الدراسة التغیرات المناخیة التي تحدث في (
 ى تأثر  ھذه الرواسب بخصائص البیئة المحیطة .الصخور الرسوبیة بعد ترسیبھا ومد

وان لطحن الحبوب واشعال لعصر الحجري عندما استخدم حجر الصیمتد تأریخ علم الرسوبیات الى ا
،وحجر الطین في بناء المساكن التي تقیھم من الحر والبرد وتوفر االمن واالستقرار واإلطمئنان ، النار 

عصور المتأخرة جعلھ یكتشف اھمیة الصخور الرسوبیة بأنواعھا ولكن تحضر االنسان ومدینتھ في ال
اعة االسمنت والطین إقتصادیاً ، فمثالً إستخدمت الرمال في صناعة الزجاج والحجر الجیري في صن

ف والفحم الحجري كمصدر للطاقة ...وتم إستغالل المعادن االقتصادیة الموجودة في في صناعة الخز
ز اید والفوسفات وغیرھا صناعیاً واقتصادیاً ،وكذلك استخراج النفط والغالصخور الرسوبیة مثل الحد

الطبیعي والماء من خزانات الصخور الرسوبیة التي تحتویھا لتلبیة حاجات التنمیة االقتصادیة 
 ...واالجتماعیة

واضعي اسس الجیولوجیا الرسوبیة الحدیثة ، وكذلك یجب ان  دافینش وسمیث وسوربي والیلیعتبر  
ماء العرب ھذا العلم ، كذلك فإن للعل وروبنتجون ودیكر في تط ) Selleyسلي (ننسى دور العالم ال

 وابن سینا وغیرھم دور في تطور ھذا العلم . امثال الكرخي والبیروني

والتي تعني ترسیب وبصفة خاصة  )Sedimentum(ان كلمة رسوبیة مشتقة من الكلمة الالتینیة 
ترسیب المادة الصلبة من الموائع (ماء،ھواء) اما كلمة راسب تعني المادة الجزئیة المفككة 
(طین،غرین،رمل،حصى،....الخ) والتي تنتج بسبب عملیات التجویة وعلى فترات طویلة من الزمن 

) وكلما زاد سمك الكومة التي Depositional Basin( تتجمع ھذه الرواسب في احواض الترسیب
لتتحول  )Compaction (تتجمع في احواض الترسیب تتعرض الموجودة قرب القاع الى الضغط 

لیتم لحام الحبیبات المفككة  )Cementation (الى كومة متماسكة وأخیراً تتعرض لعملیات اللحام 
ن الحبیبات لنكون ) تترسب في الفراغات بیMineral Cementسویة بمواد الصقة معدنیة (

 . )Sedimentary Rocks (الصخور الرسوبیة الصلبة 

 

 

 عالقة علم الرسوبیات بالعلوم االخرى 

ھناك عالقة واضحة بین علم الرسوبیات وباقي العلوم وباألخص علم االحیاء 
 والفیزیاء والكیمیاء .... والجدول اآلتي یوضح ذلك ...
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 الرسو�يات بالعلوم ألاخرى ) عالقة علم 1ش�ل(

 

 الخصائص الطبیعیة للحبیبات 

) معاینة خصائص Sedimentary Grainsیقصد بدراسة الخصائص الطبیعیة للحبیبات الرسوبیة (
) Fabric ) وترتیب الجزیئات المعدنیة (Shape ) والشكل (Sizeھذه الحبیبات من حیث الحجم (

 داخل اي صخرة ...

 ) بصفة عامة على دراسة ھذه الخصائص للجسیمات الرسوبیة ...Texture ویطلق كلمة نسیج (

عن البیئات (التركیب) الرسوبیة )Texture of Sediment ( تختلف انسجة الرواسب
Sedimentary Structure) حیث تمثل االولى العالقة الموجودة بین حبیبة وحبیبة اخرى داخل (

استھا على لبیئات الكبیرة الشكل والحجم والتي یمكن مالحظتھا ودرالصخر الواحد ...بینما تمثل الثانیة ا
 ) وغیرھا .Cross_bedding) والتطبق المتقاطع (Ripple Marksیم (الطبیعة مثل عالمات الن
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ان افضل طریقة لدراسة النسیج الرسوبي ھو استعمال عدسة مكبرة او المجھر وكالھما یستعمل في 
الجیسمات الصخریة في حین تتم دراسة البیئات الرسوبیة على الصخور الظاھرة في تكبیر وتوضیح 

 الحقل ...

  Grain Size حجم الحبیبة 

ان ابسط الطرق المتبعة في تقسیم حبیبات الرواسب یظھر في تحدید العالقة الحجمیة بین كل من 
...یعتبر مقیاس تدریج ) Mud ) والوحل (Sand ) والرمل (Gravels الحصباء او الزلط (

) ھو االكثر استعماالً بین Wentworth,1922 ) للعالم ونتورث (Grade Scale الحبیبات (
) الذي اقترحھ العالم كرومباین Phi Scale علماء الجیولوجیا ... اما مقیاس فاي (

Krumbein,1934) فھو یحتفظ باالسماء التدریجیة في مقیاس ونتورث ولكن یحول الحدود (
 -للقطر فتصبح المعادلة للمقیاس كآلتي : 2) بإستعمال اللوغاریتم لالساس ∅(لمتدرجة الى قیمة فاي ا

 قطر (ملم)  2لو -فاي = 

 Phi∅ = - Log 2 diam(mm)                                                  

 

                    

 وفاي)) يو�ح العالقة ب�ن املقياس�ن (ونتورث 2ش�ل (
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 ) حجم ا�حبيبات 3ش�ل (

 

ان معرفة حجم الحبیبة او الجسم تتم عن طریقة معرفة طول الحبیبة اذا كانت حبیبة دائریة منتظمة 
الشكل ،بینما یتم تحدید حجم حبیبة غیر منتظمة الشكل عن طریق اخذ المتوسط الحسابي إلقطارھا 

حجوم الحبیبات تعتمد على التقدیر البصري ومقارنتھا المتعددة االطوال والطریقة الشائعة في قیاس 
بعینات حبیبات معروفة االحجام وتكتسب ھذه الطریقة بالخبرة المستمرة ، في حین یتم قیاس حجوم 

 -حبیبات كل من الرواسب الملتحمة المتصلبة والرواسب الغیر متماسكة بإحدى الطرق اآلتیة :

 

          

 باملليم��ات ا�حجمي التدرج مقياس ا�� فاي مقياس تحو�ل) 4( ش�ل
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 الرواسب لتصنيف وتنورث مقياس) 2(جدول 

 

:القیاس المباشر- 
) والحصى Cobblesوالحصى الكبیرة () Boulders یتم قیاس ومعرفة حجوم كل من الجالمید (

وذلك بقیاس اقطار ) بشكل عام بواسطة القیاس المباشر Gravel ) والزلط (Pebbles الصغیرة (
حبیبات كل منھم یدویاً بإستعمال مسطرة متدرجة او شریط معدني متدرج ، وفي حالة قیاس حجم 

ملم یمكن 2 الى ) والتي یصل معدل قطرھا Gravel) والزلط (Pebblesحبیبات الحصى الصغیرة (
تدرج ) وبھا Eye Piece Micrometer استعمال المجھر والمثبت علیھ مقیاس خاص یسمى (

 خاص .

: استعمال المناخل- 
) بإستعمال المناخل Clay) عن الطین (Siltوفیھ یتم فرز حجوم حبیبات الرمل وكذلك فرز الغرین (

بدأ استعمالھا منذ عشرات السنین وال تزال تعتبر من افضل الطرق واكثرھا ریقة الخاصة ،وھذه الط
حبیبات حجر الرمل الخشن او غیر ملتحمة استعماالً وتستخدم في معرفة حجوم حبیبات الرمل او 

الحبیبات ،بینما یتم تحدید حجم حبیبات الرمل المتماسك او الملتحم الحبیبات عن طریق عمل شریحة 
 صخریة لھ واستخدام المجھر في تحدید حجم ھذه الحبیبات .
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وسریعة وذات نتائج وطریقة استعمال المناخل لقیاس حجوم الرمال غیر المتماسك ھي طریقة سھلة 
 -صحیحة وكافیة لمعظم االبحاث العلمیة الرئیسیة لھذه الطریقة ھي كاآلتي:

وذلك  [یب مجموعة المناخل المخصصة ترتیباً تنازلیاً من حیث سعة اقطار فتحات كل منخل ترت أ.
فاي) اسفل المجموعة والمنخل ذو الفتحات  2+ ملم=  4\(1بوضع المنخل ذات الفتحات الصغرى 

 فاي ) في اعلى المجموعة مشابھا لترتیب مقیاس ونتورث .  2-ملم =   4الكبرى (

 

او قد تكون الفتحات  4,3,2,1وقد تكون الفترة الحجمیة بین المناخل فاي واحد حیث یصبح الترتیب 
1القطریة فیما بینھا بنصف فاي فتصبح الترتیب 
2

11 ,2,  , 1فاي 
2
,   2  1

2
وھكذا . ولكن في كثیر من 

فتحات قطریة تفرق فیما بینھا بربع الدراسات العلیا واالعمال البحثیة المتقدمة یستوجب االمر استخدام 
11. 1، 3\4، 1\2، 1\4فاي) فیصبح ترتیب المناخل  1\4فاي (

4 
وھكذا وكذلك الحصول على نتائج  

 حجمیة اكثر دقة واقرب للحقیقة .

 

غرام ) وتمرر خالل مجموعة المناخل المعروفة سعة  40تؤخذ عینة رمل معروفة الوزن (ولیكن ب. 
 فتحاتھا .

-10ختص وتھز میكانیكیاً مابین المتثبت مجموعة المناخل المحتویة على عینة الرمل على الجھاز ج. 
  .دقیقة 20

ثم توزن وتحسب النسبة  قبل في كل منخل على صفحة من الورقد. نفرغ بدقة االحجام  التي تست
 المئویة لكل مجموعة من الوزن الكلي للعینة .

 تدون ھذه االوزان المئویة ثم تحسب النسب التجمعیة لھا كما في الجدول ادناه .ه . 

) ،  Fequency Cueve) والمنحني التواتري (Histogramیرسم المدرج التكراري (و. 
 ) من ھذه االوزان كما موضح ....Cumulative Curveوالمنحني التجمعي التراكمي (
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