ISSN:1994-7801
المجلة العراقية لدراسات الصحراء
العدد الخاص للمؤتمر العلمي األول

٢٠١٠ ،٢- العدد،٢-المجلد

شواھد تواجد الفلدسبار في رمال تكوين الدبدبة جنوبي العراق في محافظة ذي قار
*نائل عبد االمام النجار

*ستار جبار الخفاجي

 قسم علم االرض-  كلية العلوم- جامعة البصرة
E-mail:khafaji52000@yahoo.com
. تحليل الحجم الحبيبي، تكوين الدبدبة، الفلدسبار:الكلمات المفتاحية
٢٠١٠/٢/٤:تاريخ القبول

٢٠٠٩/١٢/١١:تاريخ االستالم

المستخلص
 خضعت.يتناول البحث دراسة لترسبات رمال تكوين الدبدبة الحاملة للفلدسبار في منطقة تل اللحم في محافظة ذي قار جنوبي العراق
 بينت. الفحص المعدني والبتروغرافي والتحليل الكيميائي لألكاسيد المرتبطة بمعادن الفلدسبار، النماذج الى عملية التحليل الحجمي الحبيبي
 اختص البحث بدراسة، نتائج التحليل الحجمي ان الرمال عبارة عن ترسبات بأحجام الرمل والرمل الحصوي والحصى الرملي والحصى
( ملم وبيان عالقتھما بالتركيب الكيميائي والمعدني لمعادن الفلدسبار أذ شكل الجزء الخشن جدا" مع٠.٠٦٣-٢.٠٠) االجزاء الرملية بين
.%(38.82)  بينما بلغ معدل الجزء المتوسط مع الناعم% (27.54) الخشن
 والقطع الصخرية بمعدل%(٨٧.٩) أظھرت الدراسة البتروغرافية وجود المرو بنوعيه اآلحادي التبلور والمتعدد التبلور بمعدل
 بينما في الحجوم المتوسطة مع%(٥.٩) ( ملم بمعدل٠.٥ -٢.٠) "أما الفلدسبار فيتواجد في الحجوم الخشنة مع الخشنة جدا، %(٣.٩)
. %(٠.٩) ( ملم فكان بمعدل٠.٠٦٣ -٠.٥) الناعمة
الحديد والكبريتات قد شكلت، الكالسيوم، الصوديوم، البوتاسيوم، االلومينا، أوضحت التحاليل الكيميائية لألجزاء الرملية ان السيليكا
وعلى التوالي كما وأظھرت الدراسة المعدنية بأستخدام جھاز االشعة السينية% (92.54, 2.08, 0.9, 0.56,1.01, 0.38, 0.63) المعدالت
 كمعدل مما يشير الى أمكانية استخدام مقالع الرمال%(12)  بينما يشكل معدن الفلدسبار. كمعدل%(88) الحائدة ان معدن المرو يشكل
. الموجودة في منطقة تل اللحم الغراض رفع نسبة معادن الفلدسبار فيھا وتركيزھا بطريقة التعويم الرغوي
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Abstract
Some sand samples bearing feldspar from dibdiba formation in Tell-Al- Laham area ( nassriya city) ,
southern Iraq were studied mineralogicaly , Geochemically and Petrographically to evaluated their contents
of feldspar and Quartz.
The grain size analyses showed that the Gravely sand deposits is mainly Composed of gravel , sand,
sandy gravel and gravelly sand. The avearge content of very coarse and coarse sand fractions is making upto
(27.54%) of the total deposits (0.063-2.00 mm) where as the medium and fine sand fractions make up
(38.8%). The mean concentrations of Sio2 , Al2o3 , Cao , Na2o , K2o , Fe2o3 , and So3 are : ( 92.54 % ,
2.08%, 1.01%, 0.56%, 0.9%, 0.38%, 0.63%) Respectively. Petrographic and Mineralogical studies revaled
that all sand fractions (0.063-2.00mm) consist primarily of Mono& Polycrystalline quartz grains with small
amount of rock fragments (6.25%) and some other impurities of secondary Gypsum.
The avearge contents
of feldspar minerals
Introduction
المقدمةin sands of Tell-Al-Laham area is about ( 5.48%) including
plajeoclase (Albite 1.1%) ,Alkali feldspar (orthoclase , Microcline & perthit 4.383%). All feldspar minerals
were concentrated in a coarse & very coarse sand fractions of the deposits. There is a possibility to exploit
the quarries of gravelly sand at the studies area for upgrading of feldspar ore by a froth floatation method.
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شواھد تواجد الفلدسبار

الخفاجي ،النجار
تعد الرمال أحد اھم المصادر الطبيعية المنتشرة في
القشرة االرضية والتي تعد نواتج لعمليات التجوية لصخور
مصدرية مختلفة كان تكون نارية او رسوبية او متحولة
تختلف في محتواھا المعدني من معادن المرو والفلدسبار
)(Montgomry,1997
)(Tuker,1982
وغيرھا
) (Lramarte, 2002والتي يمكن استغاللھا ألغراض البناء
بالدرجة االولى وبعض الصناعات كصناعة الزجاج
والسيراميك بالدرجة الثانية،أذ توجد في العراق حاجة كبيرة
الى مادة الفلدسبار كمادة اولية مھمة تدخل في صناعة
الزجاج والسيراميك التي تستورد حاليا" من خارج القطر
لذلك يمكن تقييم ھذه الرمال ومحتواھا من الفلدسبار
واستخدام الفلدسبار في ھذه الصناعة بعد اجراء عملية
التركيز )(Upgradingلمصادر الرمال العراقية  ،يعد
تكوين الدبدبة )الباليوسين ( من التكاوين المھمة الحاملة
للرمال اذ يصل سمكه الى )٣٥٠م( في ٍالمقطع النموذجي في
البرجسية جنوبي العراق وھو واسع االمتداد ويغطي
مساحات شاسعة في وسط وجنوب العراق(Buday,1980) .
).(Buday&Jassim,1987
برزت أھمية التكوين االقتصادية كونه يحوي على
كميات ھائلة من الرمال ) (0.063-2.0) (sandملم،
والحصى ) (Gravelالحجم االكبر من ) (2.0ملم ،حسب
مقياس ونتورث .،(Wentorth scaleفضال" عن ما
المرو بصورة رئيسة ومعادن
يتضمنه من معادن
الفلدسبار بصورة ثانوية اذ يعد أكثر التكاوين الحاملة
للفلدسبار مقارنة مع التكاوين الرملية االخرى
كتكويني المقدادية وانجانة (Sadik,1977), (Al-
) ، Iubury, 2001اجريت تجارب تركيز الفلدسبار من
في محافظة
قبل )الدھان  (٢٠٠٤،لرمال الدبدبة
النجف وتبين ان الحجم ) (0.5ملم يعطي افضل
النتائج باستخدام طريقة التعويم الرغوي )( Folation
لفصل الفلدسبار ذي الوزن النوعي )(2.5-2.7
عن المرو ذي الوزن النوعي ) (2.65وتجري
التجارب المختبرية حاليا ً على فصل الفلدسبار من الرمال
الحاوية عليھا في مدينة البصرة )اتصال شخصي
الخفاجي والعلي .(٢٠١٠ ،اذ تعد ھذه الطريقة
ناجحة االستخدام في رمال االركوز (Gangazeh,
) .2006لذلك يركزالبحث الحالي على مقارنة
وجود الفلدسبار وتوزيعه في رمال تكوين الدبدبة
معدنيا" وجيوكيميائيا"وبتروغرافيا" وامكانية تركيزه
في محافظة ذي قار).شكل .(١وذلك من خالل
اختيار ١١نموذج من مقطعين صخريين ضمن منطقة
تل اللحم في محافظة ذي قار.

شكل  :١-خريطة العراق موضحا ً عليھا مواقع الدراسة

طرائق البحث Methdology
أعدت الدراسة عن طريق القيام بالعملين الحقلي
والمختبري.

العمل الحقلي:
شمل العمل الحقلي وصف ونمذجة مكشفين صخرين
)مقالع( تقع ضمن قضاء سوق الشيوخ )منطقة تل اللحم( في
محافظة ذي قار )شكل (١ -تراوحت سماكاتھا بين
١٠.٥ – ٨.٥م وكانت عبارة عن تتابع لدورات من
ذات التطبق المتقاطع المستوي
الرمال الحصوية
 Plannar cross beddingوالمتنعمة نحو االعلى
 Fining upwardشكل ) . (٣,٢تمت النمذجة بأستخدام
االسلوب النقطي ). (Spot sampling

العمل المختبري:
خضعت النماذج قيد الدراسة والتي ھي عبارة عن
خليط من الرمل والحصى مختلف االحجام واالشكال الى
عملية التربيع ) (Quarteringلغرض ضمان التجانس في
النموذج ،وبعد ذلك أجريت عملية الغربلة) (Seivingلھذه
النماذج بأستخدام مناخل قياسية خاصة بعملية التحليل
الحجمي الحبيبي ).(Grain size analysisبعدھا تم عزل
الحصى عن الجزء الرملي ) (0.063-2.0) (sandملم
خضع نموذج الرمل الكلي الى عملية الطحن الى الحجم
)(0.05ملم (50)،مايكرون وذلك لغرض أجراء فحوصات
األشعة السينية الحائدة ) (X.R.Dبأستخدام جھاز نوع
) (Philipsذات ھدف مصنوع من النحاس وطول موجي
) (1.5nµمع فلتر من النيكل) (Niوتراوح مدى زاوية
الفحص مابين ) (5-60°لغرض الحصول على أشكال تمثل
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الوجود النسبي النوعي للمعادن في النماذج المدروسة أذ
شخصت معادن المرو والفلدسبار وحسبت نسبھا في ھذه
األشكال بالطريقة شبه الكمية بحساب المساحة تحت المنحني
) (Joseph, 1974والشكل ) (٤يمثل مراحل العمل
المختبري.
كما واجريت بعض التحاليل الكيميائية والمرتبطة
مباشرة مع معادن الفلدسبار أذ استخدمت الطريقة الوزنية
) (Gravimertyلتحليل السيلكا ،بينما استخدمت الطريقة
اللونية ) (Colourmetryوطريقة التسحيح )(Titeration
لتحليل أكاسيد االلومينا والكبريتات اما اوكسيد الكالسيوم فقد
حلل بطريقة التسحيح واستخدمت طريقة طيف اللھب
) (Flame photometryلتحليل القلويات اوكسيد
البوتاسيوم والصوديوم أما اوكسيد الحديد فقد حلل باستخدام
جھاز طيف االمتصاص الذري (Atomic Absorption
). Spectrometer
حضرت الشرائح الصخرية لغرض الدراسة
البتروغرافية ألحجام الرمل الكلي ) (٢.٠ -٠.٠٦٣ملم
والرمل الخشن جداً ) (١.٠ -٢.٠ملم والرمل الخشن
) (١.٠ -٠.٥ملم والرمل المتوسط ) (٠.٢١ -٠.٥ملم
والرمل الناعم ) (٠.٠٦٣ -٠.٢١ملم بأستخدام المجھر
المستقطب نوع  Litzلتشخيص معادن المرو والفلدسبار
والقطع الصخرية.

النموذج الكلي )(Total Sample
جرول  +رمل +وحل
)(Gravel+Sand+Mud

تحليل حجمي ميكانيكي )غربلة ( Sieving

منخل ) (2.00ملم

المتبقي على المنخل  2.00ملم)جرول(
)(Gravel

المار من المنخل  2.00ملم )رمل
+وحل(
)(Mud+Sand

منخل ) (0.063ملم

المار من المنخل وحل
Mud

المتبقي على المنخل )رمل (
Total Sand

التحليل المعدني
X.R.D
الفحص
البيتروغرافي
التحليل
الكيميائي

غربلة )(Sieving

) (1-2ملم رمل خشن
جداً
very coarse sand

) (0.5-1ملم رمل
خشن
Coarse sand
) (0.21-0.5ملم رمل
متوسط
Medium sand

 .1تحليل
معدني
X.R.D.
 .2فحص
بيتروغرافي

) (0.063-0.21ملم
رمل ناعم
Find sand

شكل  :٤-مراحل العمل المختبري

النتائج والمناقشة:
اشتملت نتائج الدراسة على التحليل الحجمي والتحليل
المعدني والتحليل الكيميائي والتشخيص البتروغرافي.

التحليل الحجمي:
يھدف التحليل الحجمي الحبيبي الى معرفة التغاير في
توزيع الحجوم الرملية المختلفة ولغرض المقارنة اعتمد
الحجم  ٠.٥ملم كحد فاصل بين الحجوم األكبر التي تمثل
الرمل الخشن مع الخشن جداً والحجوم األقل التي تمثل
الرمل المتوسط مع الناعم اعتماداً على مقياس ونتورث.
يالحظ من الجدول ) (١ان نماذج تل اللحم  T1أي
النماذج ) (1C,1D,1Aتمثل نماذج رملية مشتقة من نموذج
كلي يمثل حصى رملي  Sandy gravelتحوي نسبة من
الحجوم الخشنة مع الخشنة جداً اعلى مما تحتويه النماذج
) (1E,1Bالتي تمثل نماذج رملية مشتتقة من نموذج كلي
يمثل رمل متوسط.أما نماذج تل اللحم ) (T2أي النماذج
) (2A,2C,2Eفھي تمثل حصى رملي يحتوي حجوم
خشنة مع خشنة جداً اعلى من النماذج) (2D,2B,2Fالتي
تمثل نماذج رملية مشتقة من نموذج كلي يمثل رمل
حصوي Gravelly sandاذ يزداد فيھا محتوى الحجوم
المتوسطة مع الناعمة على حساب الحجوم الخشنة جداً مع
الخشنة كماولوحظ ان حجم الحصى في تالللحم قد تراوح
مابين الحصى الصغير  Pebbleوالحصى الخشن
 Cobblesاعتماداً على تصنيف ).(Turner et al.,1953

شكل  :٢-التتابع الطباقي في مقطع تل اللحم T2

شكل  :٣-التتابع الطباقي في مقطع تل اللحم T1
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جدول  :١-النسب المئوية لنتائج التحليل الحجمي الحبيبي لنماذج تل اللحم

الموقع

النموذج

الجرول

تل
اللحم
T1

1E
1D
1C
1B
1A
2F
2E
2D
2C
2B
2A

٧
٣٨
٣٢
٠
٣٨
٦
٣٨
١٠
٣٣
٢٠
٣٠

تل
اللحم
T2

الرمل) (0.063-2ملم
خشن
جدا
)(١-٢
١٤
١٤
١٣
٣
٢٠
١٧
٩
١٥
٧
١٩
٤

خشن
)(٠.٥-١

متوسط
)(٠.٢١-٠.٥

٢٠
١٩
١٨
١٤
١٥
٢٢
١١
١٦
١٠
١٨
٥

٣١
١٧
٢٣
٦٥
١٦
٤٤
٣١
٣٥
٢٥
٢٥
٤١

ناعم
)-٠.٢١
(٠.٠٦٣
١٥
٦
٣
٤
٤
٥
٤
٦
٨
٥
١٤

مجموع
الرمل

الشوائب
وحل مع
امالح
١٣
٦
١١
١٤
٧
٦
٧
١٨
١٧
١٣
٦

٨٠
٥٦
٥٧
٨٦
٥٥
٨٨
٥٥
٧٢
٥٠
٦٧
٦٤

شكل  :٥-مخطط حيود االشعة السينية لنموذج تل اللحم  ١Dلحجم الرمل الكلي ) (٢.٠-٠.٠٦٣ملم

التحليل المعدني:

ھذه الحجوم الخشنة جداً مع الخشنة بنسبة اعلى من الحجوم
المتوسطة م¾ع الناعم¾ة فق¾د خض¾ع النم¾وذج ال¾ى الفح¾ص
المع¾¾دني بجھ¾¾از االش¾¾عة الس¾¾ينية الحائ¾¾دة  X.R.D.وحس¾¾اب
نسبة المعادن كما في الجدول ) (2والشكل ). (4
يالح¾¾ظ ان مع¾¾دل مع¾¾دن الم¾¾رو يبل¾¾غ ) % (88ام¾¾ا
مع¾¾¾دل مع¾¾¾دن الفلدس¾¾¾بار فبل¾¾¾غ ) % (12وي¾¾¾رتبط ذل¾¾¾ك م¾¾¾ع
الوصف الصخاري العام اذ يقل الحجم الحبيبي للرس¾وبيات
وتق¾¾¾ل نس¾¾¾بة الحص¾¾¾ى عن¾¾¾د االبتع¾¾¾اد نس¾¾¾بيا" ع¾¾¾ن مص¾¾¾در
الرسوبيات المحتمل في الدرع العربي ).(Sadik 1977

أختي¾¾¾¾ر النم¾¾¾¾وذج  1Dف¾¾¾¾ي مقط¾¾¾¾ع ت¾¾¾¾ل اللح¾¾¾¾م T1
اعتمادا" على نتائج التحلي¾ل الحجم¾ي الحبيب¾ي اذ يمث¾ل ھ¾ذا
النموذج نموذجا ً رمليا ً مش¾تق م¾ن نم¾وذج كل¾ي يمث¾ل حص¾ى
رملي  Sandy gravelالذي تكون فيه نسبة الحجوم الخشنة
مع الخشنة جداً) (0.5- 2.0ملم اعلى م¾ن الحج¾وم المتوس¾طة
م¾¾ع الناعم¾¾ة ) (0.063-0.5مل¾¾¾م مقارن¾¾ة بالنم¾¾اذج الرملي¾¾¾ة
المش¾¾¾تقة م¾¾¾ن نم¾¾¾وذج كل¾¾¾ي يمث¾¾¾ل رم¾¾¾ل فق¾¾¾ط او رم¾¾¾ل
حصوي  Gravelly sandوالحتمال تواجد الفلدسبار في

F ld
F ld

١٨

الموقع

F ld

شكل  :٥-مخطط حيود االشعة السينية لنموذج تل اللحم  ١Dلحجم
الرمل الكلي ) (٢.٠-٠.٠٦٣ملم

النموذج

I n te n s ity
%

˚2ſ

صخارية
النموذج الكلي
)االصلي(
Total
Sample

Qz Qz
Qz
Qz

Qz

حجم الرمل
)ملم(

Qz

تل
اللحم
T1

D

حصى رملي
Sandy
gravel

)(0.063-2
رمل كلي

المرو

Qz

الفلدسبار

Legend
Feldspar Fld
Quartz Qz

جدول  :٢-التوزيع المعدني والتقييم شبه الكمي للمرو
والفلدسبار في نماذج الرمل الكلي
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بتروغرافية الترسبات الرملية:
شمل الفحص البتروغرافي) (10شرائح لنماذج
موقع )تل اللحم (T7بأستخدام المجھر المستقطب ،وتمثل
ھذه الشرائح نماذج حجوم الرمل المختلفة ،الخشن جداً
) (2.00-1.00ملم ،الخشن ) (1.00-0.5ملم ،المتوسط
) (0.5-0.21ملم والناعم ) (0.21-0.063ملم والجدول
) (٣تمثل نتائج الفحص البتروغرافي لھذه النماذج .تتكون
ھذه الـرمال بصوررة رئيسـة من المـرو ،الفلدسبار،

الصوان وقطع صخرية مختلفة األنواع.كما ظھرت
ھناك نسب قليلة جداً من معادن ثقيلة اخرى اغلبھا معادن
معتمة ،لكن الدراسة الحالية ركزت على المرو بانواعه
والفلدسبار بانواعه والقطع ا لصخرية لكونھا السائدة.
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أوالً :المرو )(Quartz

ذكر ) Harke,(1954ان حجم الرمل المتوسط
والخشن ) (0.75-0.25ملم أكثر أحجام الرمل محتوى
من المرو والفلدسبار وذلك أعتمادا" على نوعية صخور
المصدر وظروف النقل و الترسيب.،وفيما يلي وصفا"
للمكونات المعدنية للترسبات الرملية قيد الدراسة:

16

يعد المرو من أكثرالمعادن انتشاراً في الطبيعة
فھو المكون األساس في الصخور الرملية فضال عن
كونه مكونا ً أساسيا ً في الصخور النارية الحامضية
مثل الغرانيت والصخور المتحولة مثل الكوارتزايت

١٩

شواھد تواجد الفلدسبار

الخفاجي ،النجار

الكيميائي فضال عن التركيب البلوري أذ يقسم الفلدسبار الى
مجموعة الفلدسبار البوتاسي) (K-Feldsparالذي يشمل
األورثكليز ،الساندين والمايكروكالين وسلسلة الفلدسبار
الكلسي التي تشمل مجموعة معادن البالجيوكليز التي تعد
محلوالً جامداً من )االلبايت-االنورثايت( المتميزة بتوأمة
الرقائق المتعددة أذ يمثل االلبايت الطرف الصودي بينما
يمثل االنورثايت الطرف الكلسي).(Philpotts,1989
تظھر الشرائح الصخرية الرقيقة المدروسة وجوداً
لمعادن البالجيوكليز )االلبايت(،األورثوكليز ،المايكروكالين
والبرثايت الذي يعد أحد انواع النمو المتداخل ألحد معادن
البالجيوكليز داخل معدن الفلدسبار البوتاسي )األورثوكليز أو
المايكروكالين( وفيما يلي وصفا" لھذه المكونات:ـ

) .(Pichler etal,1997وقد وجد المرو في رمال الدبدبة
بنوعيه األحادي والمتعدد التبلور.

-١المرو آحادي التبلور (Monocrystalline
)quartz
يعد المرو آحادي التبلور أذا أحتوت الحبيبة على
بلورة مرو واحدة ،أغلب حبيبات المرو المشاھدة تحت
المجھر المستقطب تكون عديمة األوجه ) (Anhedralفي
نماذج مقطع تل اللحم فتكون مستديرة الى جيدة األستدارة
مترافقا ً مع النضوج المعدني لھذه النماذج اذ تعد األستدارة
مقياسا ً للفرز الذي يعكس مدى النضوج المعدني للحبيبات
).(Tuker, 1982
يالحظ في نماذج تل اللحم زيادة في نسبة المرو ذو
اإلنطفاء التام على حساب اإلنطفاء المتموج كما أن النماذج
األكثر نضوجا ً تكون أكثر محتوى من المرو ذو
العتمة التامة وأقل محتوى من المرو ذو العتمة
المتموجة) .(Christi & Blatt, 1963يالحظ على مستوى
نموذج الرمل الكلي) (0.063-2.00ملم أن المرو آحادي
التبلور يشكل ) %(76.3في نموذج تل اللحم  Dبنما يمثل
) %(89.1في النموذج  Bوبمعدل .%٨٢.٢
يالحظ في حجوم الرمل المختلفة )الخشنة جداً،
الخشنة ،المتوسطة ،الناعمة( ،كما في الجدول ) (٣ازدياد
نسبة المرو آحادي التبلور مع تناقص الحجم الحبيبي للنماذج
التابعة لنفس الموقع.

 -2المرو متعدد التبلور
quartz

-١مجموعة البالجيوكليز)(Plagioclase group
تمثل معادن البالجيوكليز بالصيغة ](Na, Ca)Al1-
 [2Si3-2O8أذ يتغير مقدار الصوديوم ،الكالسيوم ،األلمنيوم
والسليكون في معادن سلسلة البالجيوكليز فيمثل االلبايت
النھاية الطرفية للجزء الغني بالصوديوم والفقير جداً
بالكالسيوم بينما يمثل األنورثايت الغني بالكالسيوم والفقير
بالصوديوم النھاية الطرفية الثانية للسلسلة وبينھما مجموعة
معادن تتدرج في نسب أحتوائھا على الصوديوم
والكالسيوم) Elinks, 1990و.(Josphen, 1974
شخصت مجموعة البالجيوكليزأعتماداعلى ظاھرة
التوأمة المتكررة المميزة لھذه المجموعة فشخص األلبايت
المتميز بتوأمة األلبايت أضافة الى زاوية العتمة المميزة لھذا
المعدن التي تتراوح ما بين ) (20°-12°في الشرائح
الصخرية المدروسة.يالحظ على مستوى نموذج الرمل الكلي
) (0.063-2.00ملم ان معدن االلبايت يشكل )%(0.9
في نموذج تل اللحم  Dبنما يمثل ) %(0.7في النموذج
 Bوبمعدل . %0.8
يالحظ في حجوم الرمل المختلفة )الخشنة جدا" ،
الخشنة ،المتوسطة ،الناعمة(  ،كما في الجدول ) (٣معدالت
االلبايت تكون متقاربة في حجم الرمل المختلفة

Polycrystalline

يعد المرو متعدد التبلور إذا أحتوت حبيبة المرو
على أكثر من بلورة من المرو مختلفة التوجيه البصري
) (Conolly, 1965لوحة ) .(١-١أن أغلب المرو متعدد
التبلور مشتق بصورة أساسية من صخور مصدرية نارية
مثل الغرانيت وصخور متحولة مثل النايس والكوارتزايت
كما ويعد وجود المرو في الحصى العائدة الى صخور
الغرانيت أكثر وفرة من وجوده في صخور الشيست
والكوارتزايت والنايس في ترسبات الدبدبة (Sadik,
) .1977يالحظ على مستوى نموذج الرمل الكلي(0.063-
) 2.00ملم أن المرو آحادي التبلور يشكل ) %(8.1في
نموذج تل اللحم  Dبينما يمثل ) %(3.4في النموذج B
وبمعدل .%5.7
يالحظ في الجدول ) (٣أن معدالت المرو المتعدد
التبلور تزداد مع زيادة الحجم الحبيبي عموما ً على عكس
المرو احادي التبلور ويطابق ما ذكره ) (Conolly,1965إذ
ذكر ان المرو المتعدد التبلور ھو دالة للحجم الحبيبي.

 - ٢األورثوكليز )(Orthoclase
يمتلك األورثوكليز التركيب الكيميائي )(KAISi3O8
ويتبلور في نظام آحادي الميل فضال عن كونه من المعادن
غير المتجانسة بصريا وثنائي المحور البصري .شخص
االورثوكليز أعتماداً على خواصه البصرية المتمثلة بشكله
الموشوري أضافة الى التوأمة البسيطة التابعة الى نظام
الكالسبارد المميزة له عن باقي معادن الفلدسبار ،يعد
األورثوكليز من المعادن المتكونة عند درجات حرارة
منخفضة في الصخور النارية الجوفية مثل الغرانيت
مما يشير الى تصاحبه مع معدني المرو وااللبايت
) ،(Pichelr et al., 1997ولتواجدھما في الصخور
المصدرية المحتملة المتكونة من صخور نارية أساسا
).(Sadik, 1977
يتواجد االورثوكليز في نماذج الدراسة بمعدل
) %(0.7ويتخذ شكالً موشورياً تقريبا ً شبه كامل االوجه
) ،(Sub hedralلوحة ) ،(٢-١ذولون ضبابي )(Cloudy

ثانيا ً -مجموعة الفلدسبار )(Feldspar group
يشتمل الفلدسبار على مجموعة من السليكات
األلومينية المحتوية على مقدار مختلف من البوتاسيوم،
الكالسيوم والصوديوم وتشكل نسبة) %(50في أغلب
الصخور النارية وبصورة أساسية في صخور الغرانيت
والبغمتايت ويعتمد تمييزأنواع الفلدسبارعلى معرفة التركيب
٢٠
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بسبب تحلله الى معادن طينية بدرجات متفاوتة ،شوھد
االورثوكليز في نماذج تل اللحم ) (Dبمعدل ) % (0.4الذي
يمثل رمل مشتق من نموذج كلي يمثل حصى رملي بينما
النموذج ) (Bفيمثل نموذج من الرمل الخالي من الحصى.

 -٥القطع الصخرية )(Rock fragments
تحتوي الترسبات الرملية فضال عن المعادن الموجودة
بصورة منفردة قطعا" صخرية مختلفة ناتجة من تكسر
صخور نارية ،متحولة أو رسوبية قد تكون حاملة للفلدسبار
أذ توفر ھذه القطع معلومات عن مصدر ھذه الترسبات
الرملية .تحوي الرمال قيد الدراسة قطعا ً صخرية شخصت
أعتماداً على خاصية وجود عدة حبيبات لمعدن واحد متجمعة
وملتحمة مع بعضھا أو وجود حبيبات لمعادن مختلفة ملتحمة
مع بعضھا ولكون نماذج الدراسة عبارة عن رمال ھشة فقد
تعرضت لعمليات تجوية أدت الى تحلل قسم كبير من
المعادن المكونة لھذه القطع الصخرية ،لغرض دراسة ھذه
القطع الصخرية فقد قسمت الى قسمين:ـ

-٣المايكروكالين )(Microcline
الكيميائي
التركيب
المايكروكالين
يمتلك
) (KAlSi3O8الذي يتبلور في نظام ثالثي الميل ،يظھر
المايكروكالين عديم اللون الى ضبابي بسبب التحلل ،كما
وتعد ظاھرة التوأمة المتقاطعة من أھم الصفات المميزة لھذا
المعدن عن باقي معادن الفلدسبار) ،(Keer,1959ويتخذ
شكال"شبه مستدير الى مستدير في الحجوم المتوسطة
والناعمة لنماذج تل اللحم ،لوحة ).(٣-١
شوھد المايكروكالين في نماذج تل اللحم ) (Dبمعدل
) % (0.8الذي يمثل رمل مشتق من نموذج كلي يمثل
حصى رملي بينما النموذج ) (Bفيمثل نموذج من الرمل
الخالي من الحصى.

 -1قطع الصوان ).(chert
 -2قطع صخرية متنوعة )نارية ،متحولة ورسوبية(
يبلغ معدل الصوان ) % (0.5, 2في نماذج مقطع )تل اللحم(
] [B, Dعلى التوالي وبمعدل ) ،%(1.3لوحة ) .(٥-١بينما
يبلغ معدل القطع الصخرية المتنوعة ) %(4.8,7.6في
نماذج مقطع )تل اللحم( ] [B, Dعلى التوالي وبمعدل
).%(.2.6

 - ٤البرثايت )(Perthite

يمثل البرثايت نمواً متداخالً) (Intergrowthلنوعين
مختلفين من معادن الفلدسبار فقد ينمو الفلدسبار الصودي
) (Na-Albaiteداخل الفلدسبار البوتاسي )(K-Feldspar
االورثوكليز أو المايكروكالين فيدعى المعدن الناتج
بالبرثايت أما في حالة حدوث العكس فيعرف المعدن الناتج
بالبرثايت المعكوس)(Pechler et al., ،(Antiperthite
).1997
المجھري
النوع
من
البرثايت
شخص
) (Microperthiteفي نماذج الدراسة أذ شوھد األلبايت
داخل المايكروكالين واالورثوكليز على شكل بقع وأشرطة
على سطح الحبيبات .يعد البرثايت احد االدلة على وجود
صخور نارية جوفية كالغرانيت كصخور مصدرية
للفتاتيات الحاوية على معدن البرثايت )(Philipotts,1989
أذ تمثل الظروف الجوفية المتمثلة بضغط عالي ودرجة
حرارة منخفضة نسبيا ً مقارنة بالصخور البركانية بيئة
مناسبة لتكون البرثايت من صھير يحوي محلوال" صلبا"شبه
مستقر ثنائي المكون يحوي الكتيونات الضرورية لتبلور
االلبايت ) (Ca,Naواألورثوكليز أو المايكروكالين ولعدم
أمكانية أحالل الصوديوم او الكالسيوم محل البوتاسيوم
لالختالف الكبير بين أنصاف ألقطارھا فال يمكن تبلور
واحد من ھذه المكونات لذلك ينفصل البوتاسيوم ليكون
االورثوكليزاو المايكروكالين وتنحصر أيونات الصوديوم
والكالسيوم داخل بلورة الفلدسبار البوتاسي لتكون األلبايت
) (Kurauskof,1979لوحة ) .(٤-١يبلغ معدل البرثايت
)% (0.6, 2.5في نماذج مقطع )تل اللحم( ] [ B, Dعلى
التوالي وبمعدل ) .%(1.6ويالحظ ان اعلى معدل له يكون
في الحجوم الخشنة جدا" من الرمل.

عالقة توزيع معادن الفلدسبار مع الحجم الحبيبي
في حجم الرمل:
تبين من نتائج الدراسة البتروغرافية أن الحجوم
الخشنة مع الخشنة جداً ) (2.00-0.5ملم تظھر تغايراً في
محتوى الفلدسبار عما ھو عليه في الحجوم المتوسطة مع
الناعمة ) ،(0.063-0.5الجدول ) .(٤إذ يالحظ بأن معدل
االلبايت ،االورثوكليز ،المايكروكالين والبرثايت في الحجوم
الخشنة مع الخشنة جداً اعلى من معدله في الحجوم المتوسطة
مع الناعمة كما وانه اعلى من معدله في نموذج الرمل الكلي.
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الصخور المميزة للرسوبيات عبارة عن صخور نارية
ومتحولة عالية السيليكا مثل الغرانيت وصخور متحولة مثل
الكوارتزايت .
ويالحظ ان نسبة السيليكا في النموذج  Dأقل منھا في
النموذج  Bالذي يمثل نموذج رملي مشتق من نموذج كلي
يمثل رمل متوسط ) (Medium sandبينما النموذج )(D
يمثل نموذج رملي مشتق من نموذج كلي حصى رملي
) .(Sand gravelإذ يرتبط التركيب الكيميائي للحجر
الرملي مع الحجم الحبيبي اذ يزداد معدل السيليكا مع نقصان
الحجم الحبيبي )براونلو ،١٩٩٩ ،قزاز وحشاد.(٢٠٠٠ ،

األلومينا :AL2O3

ترواحت نسبة االلومينا بين )% (1.46-2.71
وبمعدل ) % (2.08وھو اقل من المعدالت العالمية جدول
) ،(٦لوحظ ان االلومينا تتاثر بالحجم الحبيبي اذ تزداد
بازدياد الحجم الحبيبي ففي النموذج  1Dالذي يمثل نموذج
رملي مشتق من نموذج كلي حصى رملي Sandy gravel
يحوي نسبة الومينا اعلى من النموذج  1Bالمشتق من نموذج
كلي يمثل رمل متوسط  Medium sandكما ان نسبة
الحجوم الرملية ) الحجوم الخشنة مع الخشنة جدا"( (0.5-
) 2.0ملم في النموذج  1Dاعلى من الحجوم المتوسطة مع
الناعمة ) (0.063-0.5ملم وعلى العكس يحصل ھذا في
النموذج .1B

لوحة ) (١أشكال تواجد المرو والفلدسبار والقطع الصخرية
في الرمال المدروسة.
لوحة ) (١-١مرو متعدد التبلور ) (PQZذو شكل شبه
زاوي  ،نموذج تل اللحم ) (Bلحجم الرمل المتوسط
) (٠.٢١-٠.٥ملم
لوحة) (٢-١اورثوكليز يظھر عليه عالمات التحلل بدرجة
متوسطة ،نموذج تل اللحم ) (7Dلحجم الرمل
الخشن جداً ) (١.٠-٢.٠ملم
لوحة) (٣-١مايكروكالين جيد االستدارة ،نموذج تل اللحم
) ،(Dلحجم الرمل الخشن ) (١.٠-٠.٥ملم
لوحة) (٤-١برثايت ذو شكل شبه زاوي ومتحلل نموذج تل
اللحم ) (Bلحجم الرمل الخشن ) (١.٠-٠.٥ملم
لوحة) (٥-١قطع صخرية مستدير) (RFفي نموذج تل
اللحم ) (Dلحجم الرمل الخشن ) (١.٠-٠.٥ملم

الكالسيوم :CaO
تراوحت نسبة اوكسيد الكالسيوم بين (1.12-
) %>1.0وبمعدل ) %(1.01وھو اقل من المعدالت العالمية
ويالحظ التقارب في نسبة اوكسيد الكالسيوم في النموذجين
) (1B,1Dمع زيادة قليلة في النموذج ) (1Bمع تناقص
الحجم الحبيبي.

الصوديوم :Na2O

تراوحت نسبة اوكسيد الصوديوم بين )(0.55-0.58
%وبمعدل )% (0.56وھو مقارب للمعدالت العالمية
ويالحظ تقارب النموذجين ) (1B,1Dفي محتواھا في
الصوديوم .

جيوكيمياء الترسبات الرملية:
اجري التحليل الكيميائي لنموذجين من الرمل الكلي
) (2.00-0.063ملم ھما ) (B,Dفي موقع تل اللحم T1
.لكون النموذج  Dيمثل حصى رملي بينما النموذج  Bفي
مثل رمل فقط.
شمل التحليل الكيميائي االكاسيد المتعلقة بتركيب
الفلدسبار وھي السيليكا ،األلومينا ،الكاليسيوم ،البوتاسيوم،
الصوديوم ،الحديد والكبريتات.

البوتاسيوم :K2O

تراوحت نسبة اوكسيد البوتاسيوم بين)(0.92- 0.89
 %وبمعدل ) % (0.9وھو اقل من المعدالت العالمية جدول
) (٦يالحظ التقارب في نسبة البوتاسيوم في النموذجين
. 1D,1B
ومن الجدير بالذكر فأن كال من أوكسيد الصوديوم
والبوتاسيوم ھي من االكاسيد المھمة في تحديد في تحديد
نسبة الفلدسبار في الترسب )(Malghan, 1981

السيليكا ): (SiO2

تراوحت نسبة السيليكا بين )%(94.52-90.56
وبمعدل ) % (92.54جدول ) (5وھو أعلى من المعدالت
العالمية ،جدول )) ،(6البيداري (1997 ،يعزى ذلك الى ان
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الكبريتات :SO3

الحديد :Fe2O3

تراوحت نسبة الكبريتات بين )%(1.2-0.07
وبمعدل ) % (0.6وھو اعلى من المعدالت العالمية ويالحظ
زيادة نسبة الكبريتات في النموذج  1Bالمشتق من نموذج
كلي يمثل رمل متوسط  Medium sandعما ھو عليه
في النموذج  1Dالمشتق من نموذج كلي حصى رملي
 Sandy gravelويرتبط وجود الكبريتات مع وجود معدن
الجبسم الثانوي الذي شوھد في النماذج اليدوية.

تتراح نسبة اوكسيد الحديد بين)% (0.25-0.52
وبمعدل ) % (0.38وھو اقل من المعدالت العالمية ،يسجل
النموذج  1Dنسبة من الحديد اعلى من النموذج 1B
ويمكن ان يعزى وجود اوكسيد الحديد الى عمليات االكسدة
التي تعرضت لھا الرسوبيات والتي شوھدت على شكل
صبغات حمراء الى بنية اللون في المشاھدة الحقلية .كما ان
نسبة الحديد في الترسب قليلة جداً وال تشكل مشكلة في
أثناءعمليات تنقية وتركيز الفلدسبار بطريقة التعويم الرغوي.

جدول  :٥-نتائج التحليل الكيميائي لالكاسيد الرئيسة والثانوية في منطقة الدراسة

الموقع

تل اللحم
T1

االكاسيد %

النموذج
SiO2

Al2O3

CaO

Na2O

D

90.56

2.71

1.12

0.58

K2
O
0.89

Fe2
O3
0.52

>0.07

B

94.52

1.46

>1.0

0.55

0.92

0.25

1.2

92.54

2.08

1.01

0.56

0.9

0.38

0.63

المعدل

SO3

جدول  :٦-المعدالت العالمية لتراكيز العناصر الرئيسة في الصخور الرملية عن
)البيداري (١٩٩٧ ،ومعدالت الدراسة الحالية

االوكسيد
)(%
SiO2
Fe2O
Al2O3
CaO
SO3
Na2O
K2O

الدراسة الحالية

Turekian
&
Wedepohi
1961
78.7
2.8
9.4
5.4
0.059
0.88

Mason
1966

Beus
1976

Mielke
1979

78.33
1.07
4.77
5.5
0.07
0.45

74.35
6.22
10.9
-

2.57

1.31

-

75.75
5.46
6.9
3.4
0.29
0.58
1.83
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92.54
0.38
2.08
1.01
0.63
0.56
0.9
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