
انعىامم انمؤثرة في انمسبميت

: اٌؼٛاًِ ٘زٖ ِٓ  اٌّسب١ِخ ل١ّخ فٟ اٌّؤثشح اٌؼٛاًِ ِٓ اٌؼذ٠ذ ٕ٘بن

ٔالدظ  فٟ اٌّسب١ِخ  )اٌزٞ ٠زٛاجذ ف١ٗ اٌظخش(رأث١ش اٌؼّك :  انخىضععمق -1

٘زا اٌظخش قهج مسبميت اٌزٞ ٠زٛاجذ ف١ٗ طخش ِب وٍّب كهمب زاد انعمق أٔٗ                                  

اٌظٍجخ ثض٠بدح اٌؼغؾ إٌبشئ ػٓ اٌؼّك ، رمبسة ِىٛٔبد اٌظخش ثسجت اصد٠بد   

ٚال ٠ذظً ف١ٙب رجذأ اٌّسب١ِخ فٟ اٌثجبد د١ث أٔٗ ػٕذ ػّك ِؼ١ٓ غير خغيت ٌٚىٓ اٌؼاللخ ث١ٓ اٌؼّك ٚاٌّسب١ِخ    

أٞ ٔمض سغُ ص٠بدح اٌؼّك   ٚاٌسجت  أْ اٌؼغؾ إٌبرج ِٓ ص٠بدح اٌؼّك ٠جؼً دج١جبد اٌظخش رزمبسة ٌذسجخ ال

٠ّىٓ ص٠بدرٙب فٟ األدٛاي اٌؼبد٠خ 



٠ّٚىٓ أْ ٠ىْٛ ٕ٘بن رٕبلض خطٟ ٌٍّسب١ِخ ِغ ص٠بدح ػّك اٌزشى١ٍخ اٌج١ٌٛٛج١خ  ، أٞ ػّٓ ٔطبق ػّمٟ ِذذد 

.أٚ ثس١طًب  ًارزٕبلض اٌّسب١ِخ ثشىً ٚاػخ ، ٌىٓ ِمذاس ٘زا اٌزٕبلض لذ ٠ىْٛ دبد 

ِغ اٌؼّك ٚرٌه ػٍٝ ػ١ٕبد  ِأخٛرح ِٓ ِخجش٠ًبفٟ ٘زا اٌّثبي ٚثٛػٛح ٠الدظ رزٕبلض ل١ُ اٌّسب١ِخ اٌّذذدح 

.وّب ٠الدظ ٚجٛد ٔفس اٌؼاللخ فٟ ِخزٍف أثبس اٌذمً .  m -3850 m 3500رشى١ٍخ س١ٍِخ ٚالؼخ ث١ٓ  





ٚألْ اٌؼغؾ ِشرجؾ ػبدح ثبٌؼّك فئْ اٌؼاللخ ث١ٓ اٌّسب١ِخ ٚاٌؼغؾ ٟ٘ ػاللخ ػىس١خ  ِثً ػاللخ اٌّسب١ِخ      

(.عمىمب بسيبدة انضغظ حقم انمسبميت )ٚاٌؼّك    

  ٚرذاخٍٙب اٌذج١جبد رشاص ص٠بدح إٌٝ ٠ؤدٞ أٔٗ ٘ٛ اٌّسب١ِخ رم١ًٍ ػٍٝ ٠ؼًّ اٌؼغؾ رجؼً اٌزٟ األسجبة ِٚٓ

 ػب١ٌخ ػغٛؽ ث١ئخ فٟ اٌظخش ٚجٛد ِثً اٌؼّك ص٠بدح غ١ش  أخش ثسجت ٠ض٠ذ لذ اٌؼغؾ أْ ثبٌزوش ٚاٌجذ٠ش

. ٚاٌّزظبدِخ اٌّزمبسثخ اٌظفبئخ دٛاف ػٍٝ subduction االٔفشاد ٔطبق ث١ئخ ِثً

 .اٌذج١جبد ٘زٖ رّبسه ػٍٝ فزؼًّ اٌظخش دج١جبد ث١ٓ و١ّ١بئ١ًب رزشست اٌزٟ اٌّٛاد ٘ٛ اٌّالؽ أٚ االسّٕذ

.ٚغ١ش٘ب اٌذذ٠ذ أوبس١ذ أٚ اٌىشثٛٔبد أٚ اٌس١ٍ١ىب ِٓ اٌّالؽ ِبدح ٚرزىْٛ

 فئْ ٚثبٌزبٌٟ جضئ١ًب، أٚ و١ًٍب إِب اٌذج١جبد ث١ٓ ِٛجٛدح وبٔذ اٌزٟ اٌفشاغبد سذ ػٍٝ رؼًّ اٌّبدح ٚ٘زٖ  

.انمالط وسبت بسيبدة انمسبميت حقم حيث عكسيت عالقت ٟ٘ ٚاٌّالؽ  اٌّسب١ِخ ث١ٓ اٌؼاللخ

 Cementation(انسمىخت)ط انمال3-

 overburden اٌغطبء فٛق اٌّزٛاجذح اٌظخٛس سّبوخ ٚأْ اٌزشى١ً ػّك ثض٠بدح ػبدح داد٠ض اٌؼغؾ إْ

. اٌؼغؾ ص٠بدح فٟ سججب رىْٛ

compactionانضغظ 2-

 اٌفشاؽ ٚدجُ اٌظخش دجُ ِٓ وً رأث١شٖ رذذ ٠زغ١ش ٚاٌزٞ اٌؼغؾ ثذالٌخ اٌّسب١ِّخ رغ١شاد دساسخ ٚػٕذ

 ثؼبًِ اٌّسب١ِّخ ٚرشرجؾ  eاٌّسب١ِّخ ػبًِ ٠سّٝ اٌّسب١ِّخ ٌزذذ٠ذ آخش ػبًِ إٌٝ ٍٔجأ فئٕٔب اٌّسبِٟ،
ثبٌؼاللخ اٌّسب١ِّخ

(n)-اٌّسب١ِخ اٌؼبِخ ٌٍظخش



Packingانخعبئت4-

:دج١جبد اٌظخش، ٚػاللزٗ ِغ اٌّسب١ِخ رىْٛ ػىس١خ د١ث أٔٗ ثٗ  رشرظف٘ٛ األسٍٛة اٌزٞ 

( ثض٠بدح اٌزؼجئخ رمً اٌّسب١ِخ)                              

ٚػاللزٗ ِغ اٌّسب١ِخ رىْٛ ػىس١خ رؼًّ ص٠بدح اٌزؼجئخ ػٍٝ ص٠بدح رشاص اٌذج١جبد ٚرذاخٍٙب،         

  اٌّىؼجٟفٍٛ إٔٔب رخ١ٍٕب طخشًا ٌٗ دج١جبد وش٠ٚخ ِٚزسب٠ٚخ فٟ اٌذجُ فئْ دج١جبرٗ ٌٛ وبٔذ ِؼجئخ ٚفك إٌظبَ 

فئْ  اٌّؼ١ٕٟٚفك إٌظبَ  ِشرظفخ، ٌٚٛ وبٔذ اٌذج١جبد ٔفسٙب (47.67)% فئْ ِسب١ِخ اٌظخش س١ىْٛ ِمذاس٘ب

(. 25.95)%اٌّسب١ِخ ٌٍظخش سزىْٛ 

Sortingحجبوس انحبيببث5-

  اٌظخش، دج١جبد ث١ٓ ٚاٌشىً اٌذجُ فٟ اٌزجبٔس ِذٜ أٞ

حجبوسًب أوثش ٠ؼذ اٌظخش فئْ وانشكم انحجم فٟ رمبسثًب أوثش اٌذج١بد وبٔذ فىٍّب  

  ل١ُ رض٠ذ اٌزجبٔس ص٠بدح عرديت عالقت وانمسبميت انخجبوس  ث١ٓ اٌؼاللخ         

  انحبيببث يجعم اٌزجبٔس، سداءح أٞ اٌذج١جبد، دجُ اخزالف ألْ ٚرٌه (اٌّسب١ِخ

اٌّسب١ِخ ل١ّخ ٠مًٍ ِّب ،األكبر انحبيببث بيه انمىجىدة انفراغبث في حذخم األصغر

.اٌّسب١ِخ ثم١ّخ ٠زذىُ اٌزٞ األٌٟٚ اٌؼبًِ ٘ٛ اٌزجبٔس ٠ؼذ اٌش١ٍِخ األدجبس فٟ 



درجبث  حجبوس حبيببث

انصخر 

سيئت انخجبوس -

مخىسغت انخجبوس -

جيذة انخجبوس  -

درجبث  فرز انحبيببث

 

جيذة  -     

رديئت -     



: انحبيببث اسخذارة6-

وبٔذ اٌذج١جبد  إٌزٛءاد، فىٍّب اصدادد ٘زٖ اٌضٚا٠ب أٚ ٚٔزٛءادِذٜ ادزٛاء اٌذج١جخ ػٍٝ صٚا٠ب  

، أٞ أْ اٌذج١جبد فٟ ٘زٖ اٌذبٌخ رىْٛ ِفزمشح ٌالسزذاسح، رشظ١ًبأوثش  

وانمسبميت عالقت عكسيت  انخشظيانعالقت بيه                           

انعالقت بيه االسخذارة وانمسبميت عالقت عرديت                          

جذول بصري نخقذير االسخذارة

:انصخرانعىامم انثبوىيت انالحقت نخكىن 7-

، ٟٚ٘ رؤثش  ٌزى٠ٕٛخ٠مظذ ثزٌه ج١ّغ اٌؼٛاًِ اٌزٟ رؤثش ػٍٝ ِسب١ِخ اٌظخش ٚرىْٛ فٟ اٌٛلذ ٔفسٗ الدمٗ 

:اٌثب٠ٛٔخ ِٓ اٌؼٛاًِ ، انمسبميتانثبوىيتأسبسًب فٟ 

.اٌزٟ رض٠ذ ج١ّؼٙب ِٓ ل١ُ اٌّسب١ِخ   اٌزىٙف–اٌىسٛس –اٌشمٛق  - 

:٠ٛػخ اٌشىً 

اٌؼاللخ ث١ٓ اٌّسب١ِخ ٚلطش اٌذج١جبد



 : أمثهت

 اٌّسب١ِخ ٚرسّٝرمش٠جب اٌىش٠ٚخ ثأشىبٌٙب اٌشًِ دجبد ِٓ اٌظخش ١٘ىً ٠زأٌف انىقي انرمم فٟ-

  انحبيت بيه ببنمسبميت

.أ١ٌٚخ ِسب١ِخ ٟ٘ ٌزا رشسجٗ، ػٕذ اٌظخش ٔشٛء ِغ ػبدح ٚرىٛٔذ Matrix انهيكهيت أو

  شىً ػٍٝ ثبوىيت مسبميت أ٠ؼًب ف١ّٙب ٠ظٙش أْ ٠ّٚىٓ ،حبيت بيه مسبميت وانذونىميج، انكهسي انحجر ٠جذٞ-

  .رشسجٗ ثؼذ اٌظخش ١٘ىً فٟ رؤثش حكخىويت قىي أٚ انغبقيت انميبي فؼً ٠سججٙب طغ١شح، ٚرجب٠ٚف شمٛق

: انكهسيدور وحأثير انميبي انغبقيت في انحجر 

ِسبِبد جذ٠ذح، أٚ رٛسغ اٌّسبِبد اٌّٛجٛدح  اٌىٍسٟأثٕبء دشوزٙب ثطجمبد اٌذجش  انراشحتانميبي رفزخ -

ٌزٕشأ ِذٍٙب رجب٠ٚف  اٌىٍسٟاٌٛاطٍخ ث١ٕٙب ، ٚلذ رز٠ت أطذاف اٌمشش٠بد اٌظغ١شح اٌّزشسجخ ثبٌذجش  ٚاالل١ٕخ،

.طغ١شح 

ٚرٕمض ِٓ اٌغ١ٕخ ثبٌّؼبدْ اٌّسبِبد ٚاٌثمٛة ثّب لذ ٠زشست ف١ٙب،  انراشحتحمأل انميبي ٚػٍٝ اٌؼىس لذ -

ٌّسبِبرٗأٚ رغ١ش فٟ األثؼبد إٌٙذس١خ اٌظخش  ِسب١ِخ

، ٠ٕٚجُ ثبٌّغ١ٕض٠َٛالسزجذاي اٌىبٌس١َٛ  اٌذٌّزخخالي ػ١ٍّخ  ثبٌّغ١ٕض٠َٛوّب ٠ّىٓ أْ ٠ؤدٞ ٚجٛد ا١ٌّبٖ اٌغ١ٕخ -

د١ث أْ دجُ جضٞء ) ػٓ رٌه ٔمض ثذجُ ا١ٌٙىً اٌظخشٞ، ِّب ٠ؤدٞ ثزٌه إٌٝ  اصد٠بد فٟ اٌّسب١ِخ 

(   اٌىبٌس١ذِٓ جضٞء   12 %ألً ثٕسجخ  اٌّغ١ٕض٠َٛ

اٌزٟ رزؼشع ٌٙب اٌطجمخ ٌٕشٛء شجىخ ِٓ اٌىسٛس ٚاٌشمٛق، رض٠ذ أ٠ؼًب ِٓ ِسب١ِخ  االجٙبدادوزٌه رؤدٞ  -

اٌظخش، ٌٚىٓ ٠جمٝ ػبدح اٌذجُ اإلجّبٌٟ ٌٙزٖ اٌثمٛة طغ١شًا ٔسج١ًب ٚال رض٠ذ ِٓ ِسب١ِخ اٌظخش ثشىً وج١ش، 

.ػب١ًٌب ٔفبر٠زٗثبٌشغُ ِٓ أٔٙب سزغ١ش ِٓ ل١ّخ 



  انمسبميت درجت حسب انصخىر حصىيف

ػًِّٛب اٌظخٛس فٟ اٌّسب١ِخ ل١ّخ رزشاٚح

5 ث١ٓ                     %  ٚ  40 10 دذٚد فٟ رىْٛ األغٍت ػٍٝ ٌٚىٕٙب % – 20 %

-15

-25–10

-310–15

-415–20

-520.

ٚرزغ١ش اٌّسب١ِخ ٌجؼغ

األٔٛاع ِٓ اٌظخٛس ٚفك 

اٌّخطؾ اٌّشفك 




