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 المذكرة الثالثة

 
 

 الحبیبة شكل
 حبیبة شكل لتحدید.  الرواسب حبیبات او الصغیر الحصى شكل على للتعرف محاوالت عدة أجریت

...  الحبیبة ھذه) Sphericity( وتكور)) Roundness إستدارة مقدار معرفة یجب،  ما صخریة
) Zinng,1935( زنج العالم لمنھاج طبقاً ) Pebbles( الصغیر الحصى او الحبیبات اشكال وصفت

 وعرض) Length( طول من كل قباس عالقة بین فیما النسب استخراج على المنھاج ھذا یعتمد... 
)Breadth (وسمك )Thickness (المقایس ھذه وصف ویمكن،  الصغیرة الحصى او الحبیبة 

 -: كاآلتي وھي للحبیبة الثالثة االقطار او بالمحاور
 

 
 
 
 
 )Long diameter=dL( االكبر القطر=  أ 

 )Intermediate diameter = dI( االوسط القطر=  ب
 )Short diameter =ds( االصغر القطر=  ج

 الحصى او الحبیبات اشكال لدراسة) 1935( زنج العالم وضعھ الذي التصنیف منھاج ایضاح ویمكن

  الحبیبة اقطار بین العالقة ایجاد طریق عن الصغیر
ب
أ

  =𝑑𝐼
𝑑𝐿

) و (
ه

د
  =)𝑑𝑆

𝑑𝐼
 زنج تمكن وقد) . 

 او الحبیبات ألشكال رئسیة) Classes( رتب اربع ایجاد من الحبیبة اقطار بین العالقة بإستخدام
 -: كاآلتي وھي الرواسب في الصغیر الحصى

 
 
 كرویة )Spherical ( 
 قرصیة )Disc , Oblate ( 
 قضیبیة )Rot , Roller( 
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الار�عة برتب��ا ا�حبيبة ش�ل تصنيف م��اج  

 

 

 

ل�حبيبة الار�عة الرتب وتحديد ما حبيبة اقطار ب�ن العالقة  
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   -: ویتحكم في شكل الحصى الصغیر او الحبیبة كل من

 . للحبیبةنوعیة الصخر االب  ●

 . االحداث المتعاقبة تأریخیاً التي تعرضت لھا ھذه الحبیبة ●

فمثالً حبیبات صخور الشست واالردواز المتحولة تبدأ حیاتھا بعد انفصالھا من الصخر االم بأشكال 
بینما حبیبات الصخور ذات المعدن الواحد مثل الكوارتزایت  (Blade) او ورقیة (Disc) قرصیة

وكلما  (Sub-Spherical) او شبھ كروي (Sphere) أن تبدأ حیاتھا على شكل كروياكثر احتماالً 
ابتعدت الحبیبات من مصدرھا صغرت احجامھا واصبحت كرویة او ورقیة الشكل . اما الحبیبات ذات 

فإن اشكالھا تتحدد  ( Long , Medium  and Short) الحجم الرملي یصعب قیاس المحاور الثالثة
وھو مقیاس الدرجة التي تقترب بھا الحبیبة  (Coefficient of Sphericity ) تكوربقیاس معامل ال

من الشكل الدائري ، وعلیھیمكن تحدید اشكال حبیبات الرمل باإلشارة البصریة ومقارنة معامل التكور 
وكما موضح في أدناه ، ویؤدي ھذا المقیاس البصري الى تحدید مدى اقتراب الحبیبة من شكل 

 . ةاالستدار

 

 

 االستدارة شكل من الحبیبة اقتراب مدى یحدد بصري مقیاس) 11( شكل
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 وھذه الحبیبة اركان انحناء درجة عن عبارة وھي الحبیبات استدارة ھي الحبیبة لشكل الثانیة الخاصیة
 . مصدرھا منطقة عن ابتعدنا كلما تزداد الرواسب واستدارة،  الحبیبة تكور خاصیة عن تماماً  مستقلة

 

 تكورها عن ا�حبيبة استدارة استقاللية) 12(ش�ل

 

 

 ا�حبيبات استدارة مقياس) 13( ش�ل
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اضھرت جمیع التحالیل الحقلیة والمختبریة ان استدارة الرمل تحدث من خالل عملیات بطیئة جداً وال 
الریحي (الھوائي) اكثر ) وقد اثبتت بالتجربة ان نشاط النقل gravelتشبھ عملیات استدارة الزلط ( 

تأثیراً على استدارة الرمل من النقل المائي عبر نفس المسافة . وعلیھ یمكن القول ان النقل النھري عدیم 
التأثیر علة استدارة الكوارتز او الفلسبار . ویعتبر النشاط الھوائي عبارة عن نحت میكانیكي محكم 

  0.05عندما تصل حجم حبة الرمل الى اقل من  ملم ویصبح ھذا النشاط صفراً  0.1للرمل حتى حجم 
ملم لذا یعتبر استدارة رمل الكوارتز  مؤشر واضح للنقل الھوائي في تأریخ الحبیبة ، وقد اشارت بعض 
البحوث الى ان االنھار ال تقوم بإستدارة الرمل ولكن التناقض الملحوظ في حجم الرمل ناتج عن 

ر االنتقال ، وعلیھ یجب االشارة الى ان استدارة رمل الكوارتز عندما التكسیر المتتابع للحبیبات اثناء سی
 تكتسب ال تفقد وان رمل الكوارتز عادًة معرض ألكثر من دورة ترسبیة .

 

 Sphericity التكور 

ھو مقیاس الدرجةالتي تقترب بھا الحبیبة من الشكل الدائري ، وبالتالي فإن مقدار التكور لكرة معینة 
 احدة .تساوي وحدة و

 -ھناك قوانین عدیدة لقیاس التكور منھا :

   قانون ویدلWedell 

   قانون رایليRiely 

   قانون كرومباینKrumbein  

 وقد وجد ان قانون كرومباین من اكثر المقایس سھولة لقیاس مقدار التكور .

 

                    𝛄𝛄 = �𝒅𝑳 .𝒅𝑰 .𝒅𝑺
𝒅𝑳𝟑

𝟑                                                         𝝋𝝋 = ق م ل� 
 ل 𝟑

𝟑
 

 

 حیث ان 

      dL=Long diameter                   dLل= اطول االبعاد      

     dI= Intermadiate diameter       dIم= البعد المتوسط      

  ds = Short diameter                dsق= البعد القصیر      
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 0.75 الى 0.6    بین ما یتراوح تكور لھا الحصى الرمل حبیبات ان المختبریة التجارب خالل ومن 
) =gravel and Savel grain(  والتي العددیة التكور قیم على معتمداً  عام شكلي وصف ثبت وقد 

 ... ادناه الجدول في موضح وكما الرملیة للحبیبات المختبریة التجارب من استنتجت

 

 

 التكور قیم على معتمداً  العام الشكلي الوصف) 1( جدول

 

 

  Roundness االستدارة

 ...  الحبیبة اركان انحناء درجة عن عبارة عبارة ھي

 تتكسر حیث القدیمة للصخور والتعریة التجویة طریق عن الطبیعة في الفتاتیة الرسوبیات تتكون
 حوض مناطق الى الثالجات او الریاح او المیاه بواسطة تنتقل ثم المختلفة بأنواعھا الصخور وتتحلل

 . الترسیب

 زاویة حبیبات ھیئة على االم صخور من تكسرھا بدایة في اي االمر بدایة في الحبیبات ھذه تكون
)Angular (زاویة شبھ او  )Sub- angular (لعوامل المیكانیكي الفعل الي وتعرضھا انتقالھا وعند 

 -: على معتمدة الفتاتیة الحبیبات في الحادة والزوایا النتوءات تتالشى والریاح االنھار مثل النقل
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الصخري أو المعدني التركیب          النقل وعوامل مسافات 

المعدن صالبة                           الحبیبات حجم 

 فمثالص العالیة الصالبة ذات المعدن من استدارة اكثر یكون القلیلة المعدنیة الصالبة ذات المعدن فمثالً 
 الى النقل الى)  للصالبة موھو مقیاس حسب 7 صالبتھ) (المرد( الكوارتز من المتكون الحصى یحتاج

 معدن من اساسي بشكل المتكون الجیري الحصى بینما مستدیرة حافات ذو یصبح لكي طویلة مسافات
 یصبح لكي المرد حصى من اقصر مسافة یحتاج)  للصالبة موھو مقیاس حسب 3 صالبتھ( الكلسایت

 بین اساسي فرق فھناك،  استدارتھا قیمة على یؤثر الحبیبات حجم فإن كذلك.  االستدارة جید نقلھ
 فقد) .  ملم 2 من اكثر حبیباتھا حجم( والحصى)  ملم 1/16 – 2 بین حبیباتھا حجم( الرمل حبیبات

 في نقل اذا فیما مستدیر شبھ او مستدیراً  یصبح لكي الرمل حبات اقل لمسافة تحتاج الحصى ان وجد
 جیدة او) Rounded( مستدیرة حباتھا الرمل من عینة وجدت ما فإذا لذلك الناقل الوسط نفس

 شبھ او مستدیرة حصى وجود بینما.  بعیدة مسافة من نقلت انھا فیعني) (Well-rounded  االستدارة
 ... الرمل حبات منھا نقلت التي المسافة بنفس او بعیدة مسافة من نقل قد انھ الیجزم فھذا مستدیرة

 على یؤثر الحبیبات بھ تترسب الذي والوسط الناقل الوسط لطبیعة فإن سابقاً   ذكر ما الى باإلضافة
 . االستدارة

 رمال في كما مستدیرة حبیباتھ بكون یمتاز عالیة وحركة میكانیكیة ذو وسط في تنتقل التي فالحبیبات
 الحركة تكون والثالجات البحیرات رمال بینما) Sand dunes(  الرملیة والكثبان السواحل

 .... زاویة استدارتھا اي حادة زاویة ذات الغالب على الحبیبات تكون لذلك ما نوعاً  ھادئة المیكانیكیة

) .... 17ص  12 شكل الحظ( جیدة استدارة قیمة لھا الجید التكور ذات الحبیبات تكون ان یشترط ال
 تعتم المتغیرات ھذه بین فالعالقة االستدارة وقیم والحصى الحبیبات شكل بین عالقة التوجد كذلك

 ) .أدناه الشكل الحظ( أخرى الى رسوبیة بیئة ومن إلخر نموذج من وتتغیر

 

 مختلفة وتكور استدارة قیم لھا مختلفة اشكال ذات حبیبات) x(شكل
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 او االنحناءات اقطار انصاف مابین النسبة بأنھا ریاضیاً  االستدارة )Wedell,1932( ویدل عرف
 فیھا داخلیة دائرة  اكبر قطر نصف على مقسمة الحبیبة اركان

  = االستدارة
∈ نق

ن

نق̷
        Roundnes = 

𝜺𝒓
𝒏
𝑹                                                         

نق ∋= 𝛆 𝒓 الحبیبة لحافات الداخلیة االنحناءات اقطار انصاف جموعم 

R   =الحبیبة في مرسومة داخلیة دائرة اكبر قطر نصف نق  

n  =الحبیبة  اركان او منعطفات عدد ن 

 

 

 

 لالستدارة فولك بمقیاس سمي والذي عددیاً  االستدارة لقیم وصفي خاص جدول) Folk( فولك ثبت وقد
 ... ادناه الجدول في مبین كما
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  والتكور االستدارة بیم ما العالقة من الحبیبة بصورة مایعرف ایجاد ویمكن

=  الحبیبة صورة
االستدارة
التكور

 

Photo(Image) Grain = 𝑹𝒐𝒖𝒏𝒅𝒏𝒆𝒔𝒔
𝑺𝒑𝒉𝒆𝒓𝒊𝒄𝒊𝒕𝒚

 

 

 

  Surface Texture للحبیبات السطحي النسیج

 او احیاناً  المجردة بالعین رؤیتھا یمكن السطحیة الخواص من عدد الرسوبیة الصخور وحدات لنا تظھر
 -: الخواص ھذه ومن االلكتروني الماسح بالمجھر واحیاناً  االعتیادي بالمجھر االستعانة

 الصقل Polish   

 الندب Frosting  الصغیرة والحفر  Pitting  

 الخدوش Straition  

 التكسرات Fractures  

 او تكتونیة اھمیة العالقات ھذه تمثل قد المنقولة الحبیبات دراسة عند كبیرة اھمیة الخواص ھذه وتشكل
 ... وبعده الترسیب قبل الحبیبات ھذه لھا تعرضت التي االحداث تظھر

 

المصقولة الحبیبات polished Grains 

 الخاصیة ھذه وتظھر والخدوش الثلمات و التعرجات من خالیة ناعمة سطوحاً  المصقولة الحبیبات تمتلك
 طبیعیاً  صقلھا یمكن الھشة المعادن ان عامة وبصورة تبلورھا یعاد التي الصغیرة الكلس حبیبات في

 . القاسیة الظروف في بصقلھا تحتفظ ان یمكن الصلبة المعادن الى باالضافة بسھولة

 -: التالیة العوامل من اكثر او بواحد یتم ان یمكن الحبیبات صقل ان

  Mechanical Abrasion المیكانیكي التاّكل ) أ

 ام میناء سواحل على الحبیبات بعض مثل البحریة التیارات او الریاح بواسطة صقل شكل على ویكون
 . واالسكندریة قصر
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  Chemical  Abrasion  الكیمیاوي التاّكل ) ب

 وقد،  اللماع الصمغ تشبھ مواد او زجاجي سطح كترسیب الكیمیاویة العوامل بواسطة الصقل یكون
 البیئات في ذلك  مالحظة ویمكن والكاربونات المنغیز واكاسید والحدید السلكا من السطوح ھذه تكون

 . الصحراویة

 

  Organic Process العضویة العملیات ) ت

 تستخلص الصخور فوق تعیش التي) الحلزوني  المحار مثل( والحیوانات) االشنات مثل( النباتات 
 العضویة الكائنات ھذه تقوم الوقت نفس وفي علیھا تتغذى التي الكیمیاویة   المركبات بعض وتذیب
 بتنعیم تقومان  واالفراز االستخالص عملیتي ان.. الصخور ھذه سطح على المركبات بعض بأفراز

 ... ناعمة اسطح الى وتحویلھا  للصخور المكونھ الحبیبات في الموجودة التعوجات

 

الصغیرة والحفر الندب Frosting and Pitting  

 باالسطح االسطح ھذه وتسمى الصغیرة والحفر الندب من بعدد تغطى قد المعدنیة الحبیبات اسطح ان
 0: بواسطة الندب ھذه وتنشأ الندب ذات

 الالصقة الرمال Sand – Blast            التفاضلیة االذابة Differential Solution   

 

الخدوش Striation  

 واحد اتجاه في متوازیة شبھ او متوازیة مستقیمة ضیقة حزوز او خدوش االحیان بعض في  یظھر قد
 . الرمال وصددمات الثالجات كتأثیر مختلفة عملیات نتیجة الخدوش ھذه وتتطور اواكثر

التكسرات Fracturs  

 النقل لعملیات طویلة لفترة تتعرض التي الحبیبات اسطح على كبیرة بدرجة التكسرات تتواجد
 في كما محاربة شبھ انھا على التكسرات ھذه وتوصف  اخرى بحبیبات بأصطدامھا تتأثر او المضطربة

 . Flint الفلنت
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