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  الملخص العربى

  صل وتطور بعض صخور النیس فى مصرإستخدام معدن الزیركون فى دراسة أ

ركون في صخور النیس یالز معدن بلوراتلتتضمن ھذه الرسالة دراسة 
 حفافیت-مصر ھم مجعف فى رئیسیة من ثالثة مكاشف لھا وبعض الصخور المصاحبة

وسط  -غرب القصیر(ومعیتق  )وسط الصحراء الشرقیة-جنوب غرب مرسى علم(
ركون في یالز ةسادر تمت وقد. )سیناء وسطجنوب ( وفیران) الصحراء الشرقیة

 .المكونة للصخردراسة عالقتھ مع المعادن وتحت المجھر المستقطب  ةرقیقال اعاتقطعال
السوائل الثقیلة والفصل بفصل الركون باستخدام تقنیات مختلفة مثل یتم فصل الز
 المجسمتحت المجھر  ھل )التشكلیة( دراسة الخصائص المورفولوجیةثم المغناطیسي 

. ١٩٨٠المختلفة على مخطط بیوبان المورفولوجیة والمجھر المستقطب وتوزیع األنواع
سح مع التحلیل االماإللكترونى  جھرمال ركون باستخدامیلزلتمت دراسة البنى الداخلیة 

من  الرئیسى الھدف . لبعض النقاط الداخلیة (EDX)الطیفي لتشتت طاقة األشعة السینیة 
 ھذهمن  صخور النیسلحل الخالف في العصور المقدرة  محاولة ھو الدراسة ھذه

  .الدرع العربى النوبى بالعمومو مصر المناطق بالخصوص ومن

  

  حفافیت-بمنطقة مجعفصخور النیس : أوالً 

ً أ ارتباطا صخور النیس بجبل مجعفاالنواع المختلفة من ترتبط   من حیث  ولیا
إلى اختالفات  أدتوبصمات ثانویة  تتعدیاللولكنھا تعرضت في وقت الحق  النشأة

من  وجود كالب )البسماتى( ىرملركون من النیس الییتمیز مجتمع الز. بارزة فیما بینھا
 على الرملىمن النیس  األجزاء السفلىتحتوى . و الدائریة تقریبا االوجھة لمكاالبلورات 

وكذلك رة المكسواالوجھ  كاملةاالوجھ وغیر  كاملةشبھ  بلورات الزیركون أعلى مننسبة 
 تویقترح أن األجزاء السفلیة تعرض. ألسفل ركونیانخفاض في حجم بلورات الز ظھری

النیس یمثل  .وجود تكتالت الزیركون تدعم ھذا التحلیل .لمستویات أعلى من التوتر
ً  صخور ناریة معراهورثت من متحولھ رواسب سائبة  الرملى على منحدرات  محلیا

مع  الرملىلنیس لرواسب ا وكانت تغسل األجزاء السفلیة. قلیالً  التالل التي شھدت نقالً 
تعرضت  بعد ذلك. الترسیب نشطةبیئة  فىالترسیب حوض یت نیس في الھورنبلند بیوت
 .في نطاقات القص ت أعلى من الضغط، مثل تلك التي تكونلمستویاھذة الصخور 

بلورات الزیركون المفصول من الھورنبلند بیوتیت نیس اما كسور حبیبات او حبیبات 
على حساب  تكونعلى األقل جزء من الھورنبلند بیوتایت نیس . دائریة مبریة االوجة 

ھناك أدلة  ومع ذلك. اسطة العملیات الرسوبیةرواسب أعیدت صیاغتھا بشكل مكثف بو
تكونت خالل التشوه التكتوني واعادة  التكسیر لحبات الزیركونعلى أن بعض مالمح 

غیاب التراكیب  و ات تركیبیةقانطعدم وجود  .لصخور المتحولةالمتزامن لتبلور ال
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دت عملیة التحول الي تشكیل حواف أ .ألصل الرسوبى للصخرالداخلیة للزیركون یدعم ا
ً یالز بلورات متجانسة على  ھخصائص تصنیفی لھ ركونیتجمع الز. ركون الموجود مسبقا
 ً بالنسبھ للمیلونیت نیس  .یولیتىالثالجرانیت  سلسلة ات الزیركون فىلتجمع مماثلة تقریبا

كما . نسبة عالیة من توائم الزیركونة االوجة كذلك یحتوى على لمكامعظم البلورات  فأن
ھو شائع ان النسبة العالیة من بلورات الزیركون الغریبة فى الصھیر تستحث النمو 

للمیلونیت  ركونیجمیع خصائص الز .المبكر للزیركون مما یؤدى الى زیادة نسبة التوائم
النمو  ایضا وتعكس ،نارىر عبارة عن صخكان  الصخر األصلى لھ تدل على ان نیس

 مجتمع یحتوي. جسم النارىالخالل تبرید  لبلورات الزیركونء ىبطالطبیعي وال
ن ھذا أ یتبین ھاولكن بعد استبعاد ،ةالغریب البلورات نسبة عالیة من على ركونیالز

حسب تقسیم بیوبان  جرانیتات القلویةلا یشبھ تجمعات الزیركون منركون یمن الز التجمع
١٩٨٠.  

  

  لھا بمنطقة معیتق جاورةوالم صخور النیس: ثانیا

النیسوزى والشیست الطینى أم بعانیب ركون من جرانیت یتصنیف الزیشیر 
مختلف  تونالیت ابو فنانىركون في یإلى وجود قرابة وراثیة لھاتین الوحدتین، بینما الز

 ً ً  مما یدل على أن أصل ھذه الوحدة مختلف تماما العینات المجمعة من جرانیت أم  .تماما
وكذلك  الصخریةالخواص بعانیب النیسوزى تظھر تنوع واضح فى التركیب المعدنى و

لدرجة عالیة من التشوه  النیسوزى أم بعانیب جرانیتتعرض  یتبین .نوصفات الزیرك
بالقرب من منطقة القص في الحافة  خاصة ركونیتظھر بارزة في مالمح الزوالتى 
المستخلص من جرانیت أم  ركونیللزالنمو المختلفة  نماطأفرة و. جسم النارىللة یالشرق

فصل  .على عدم االستمراریة في تاریخ نمو البلورات یعطي دلیالً  بعانیب النیسوزى
بیضاء مع ضعف التراكیب الداخلیة تؤكد عملیة التحلل بعض البلورات المعتمة واخرى 

إلى  رجعی ١٩٨٠ فى لبیوبانالتصنی على الرسم ثنائىتوزیعا ركون یر الزظھِ یُ  .االشعاعى
في نھایة شكلت ت المكتنفاتھذه ان  ىرون ؛جسم النارىفى ال األمفیبولیت مكتنفاتوجود 

 الداخلي والتركیب الشكل الخارجى. جسم النارىال حوافعلى طول عملیة التبلور خاصة 
 ، ولكن أیضافقط المنصھرة الناریھ في ظل ظروف الصخور یتكونركون ال یلزل الظاھر

العوامل المسؤولة عن تتضمن . ر وكذلك عملیات التحولبعملیات ما بعد التبلو یتأثر
االشعاعى عملیة التحلل : المقدره لجرانیت أم بعانیب النیسوزى راعماأل فى االضطرابات

في مرحلة اعادة التبلور  - من الصخور المنصھرة  ھالموروثالزركون القدیمة بلورات  -
بالنسبة  .شوائبال فرةو -التحول القوى الخارجیة أثناء أو بعد  - تبلور الصخورما بعد 

ة األوجھ وقصیرة مما یجعلھا أكثر لمیركون مكتمعظم بلورات الزللشیست الطینى 
 واالشكال السطحیةیتمیز سطح البلورات بالعدید من المظاھرو مقاومة للتجویة

نھ أتي من مصادر أركون من صخور الشیست الطینى یؤكد یدراسة الز .المورفولوجیة
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ب یفي األحواض في بیئة نشطة أثناء أو بعد ترس وتركیزه غسلھ تم انھ محلیة، ویفترض
ركون یأتي من یكبر من الزویستنتج من ذلك أن مصدر الجزء األ ،الرواسب السمیكة

 جح انھری؛ قریبةال الصخور الناریة بواسطة االستخالص في الموقع من صخور القاعدة
بیعة القلویة ركون یشیر إلى الطیتصنیف الز. من جرانیت أم بعانیب النیسوزى

أصل  ذاتنھا ذات خصائص مماثلة لسلسلة الجرانیتات الثیولیتیة للصخورالحاویة لھ وأ
االستطارة الخلفیة  ولكن تظھر فى صور اقیةنطق ىأ معظم البلورات ال تظھر .ىوشاح

فى صور ظھور حافة فاتحة اللون كذلك و الغامقة ةتغیرمبعض البقع ال اللكترونات
بالنسبة الى تونالیت أبو فنانى  أما  .النمو الفوقى نتیجة باالصطدام االلكترونىاستضاءة 

فأن جزء صغیر من الزیركون موروث من القشرة األرضیة خالل االختالط مع الصھارة 
أبو فنانى تونالیت  ركونیو یختلف ز ،ت غریبھحیث یستدل علیھا من وجود انویة بلورا

من أنحاء المنطقة في كثیر من النواحي  متحولةركون من الوحدات الصخریة الین الزع
یشبھ  بھركون یمجتمع الز. كلت في فترة مختلفةحیث ال یبدو أن لھا نفس المنشأ وربما شُ 

والجرانودیوریت  الباطنيومینیومي لركون من صخور المونزوجرانتیت أألیمجتمع الز
تظھر بعض البلورات  .١٩٨٠حسب تقسیم بیوبان  المتكون أساسیا من القشرة األرضیة

حافة ب ةومحاط ةموروث ةمظلم ةكبیر استضاءة باالصطدام االلكترونى نواةفى صور 
  . یةقانطال متذبذبة

  

  صخور النیس بمنطقة وادى فیران: ثالثا

جمیع أنواع صخور النیس من وادى فیران  یظھر من دراسة الزیركون أن
 ً ً  من نفس المصدر تتطور تكون یمكن أنتقریبا ركون یالزالجزء األكبر من . تقریبا

ْ  بعضھو لیھاالصتونالیت صخور النیس موروث من البیوتایت  صخور فيالموجود   ونتك
مجتمع یتمیز . دعم ھذه الفكرةوجود الزیركون مع النوى الموروثة یٌ . بسبب التحول

من مصھور  الى تكونھخصائص جدا وتشیر ھذه ال ةالزیركون ببلورات منشوریة طویل
عملیات عرض لركون تیالز فإن أیضا. مشبع للغایة في ظل سرعة منخفضة من التبلور

أنماط . ة إلى شبھ دائریةلمالمكتتبدو واضحة في شكل الحبیبات شبھ  )ترسیب - ذوبان(
وشوائب األباتیت والكوارتز تشیر إلى أن ھذا الزیركون تكون طق، وغیاب الشقوق تمنال

 اتمشابھ لمجتمع فى البیوتایت نیس ركونیمجتمع الز. من صخور ناریة المصدر
بالنسبة  ).الوشاح+  القشرة(من أصل ھجین  القاعدیھتحت  اتركون من الجرانیتیزال
 ربما تكون راجعةمات من االرتشاف یحمل عالفأنھ ركون من صخور المجماتیت یلزل

ببطء من  تم نمو البلورات ركون انییظھر من صفات الزو ،جزئىالذوبان الإلى بدایة 
 د من البلورات تتكون من ثالث نطاقاتالعدی. على فترات متقطعةوالفوق مشبع  الصھیر
من  ھذه المجتمع .نواة موروثة ثم حافة ارتشاف داخلیة ثم حافة نمو فوقى رقیقة: متعاقبة

الجرانیتیة الكلسیة القلویة ھجینة  لصخورركون فى ایمماثل لمجتمعات الز ركونیالز
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الشكل الخارجي ذي األوجھ الغیر مكتملة لبلورات الزیركون  ).الوشاح+ القشرة (األصل 
وھناك میزة خاصة للھورنبلند . من الھورنبلند بیوتایت نیس یعكس األرتشاف الجزئي

لتوائم البسیطة والتوائم المركبة الموازیة أو شبة لبیوتایت نیس ھو النمو المتداخل 
ركون الموجود فى الھورنبلند بیوتایت یالزخصائص معظم  .سيالرأالموازیة للمحور 

 ركونیالز تجمعاتاألنواع الفرعیة المنفصلة عن : مثل الغریب ھصلأتشیر إلى نیس 
وفرة  - الغریبةالنوى تتفرع من كسور  وتكون - ١٩٨٠بیوبانل التصنیفى رسمالداخل 

أن ھذه األنواع الشكلیة ھي أكثر  ھالتصنیفی الدراسھوتشیر . التوائم البسیطة والمركبة
+ القشرة (األصل كلسیة القلویة ھجینة الالجرانیتیة  الصخور ركون منیلزلنموذجیة 

ون ركیبین الز) النوى الموروثة والحبیبات الغریبة(غزارة المكونات الموروثة  ).الوشاح
 صخور فى صخور النیس وصخور المجملتیت بمنطقة فیران تشیر إلى الدور الھام لتلوث

أیضا مشكلة األعمار ویحل  الصحن األفریقي،قبل حقبة ما القشرة األرضیة بصخور 
  .المتضاربة لصخور النیس بمنطقة فیران
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  العربى المستخلص

من صخور النیس و بعض  الشكل الخارجى و البنیة الداخلیة للزیركون
الصخور المرتبطة بھا في ثالث مناطق رئیسیة فى مصر تمت دراستھا عن طریق صور 

الھدف . االستطارة الخلفیة اللكترونات وصور االستضاءة باالصطدام االلكترونى
ً وكذلك  الرئیسي من ھذه الدراسة ھو محاولة حل الخالف في العصور المقدمة سابقا

ذه الصخور عن طریق التقییم اإلحصائي المباشر لألشكال دراسة أصل وتطور ھ
خصائص الزیركون من . التضاریسیة المختلفة للزیركون بنظام التصنیف المستخدم

حفافیت تشیر إلى أنھا موروثة من صخور ناریة محلیة -صخور النیس بمنطقة مجعف
قیة و الحافات تكسیر الحبیبات ، وغیاب أو ضعف النطا. تعرضت لمستویات من اإلجھاد 

 ً دراسة الزیركون . الفوقیة ھي عوامل مھمة في تفسیر تضارب األعمار المقدرة مسبقا
من صخور قبة معیتق یشیر إلى أن جرانیت أم بعنیب النیسوزى ھو المصدر األساسي 

العدید من العوامل مسؤولة عن اختالف اعمار القلب . لمعظم الرواسب المتحولة العلیا
بلورات الزیركون القدیمة الموروثھ من  -عملیة التحلل االشعاعى : الجرانیتي منھا

القوى الخارجیة أثناء أو بعد  -اعادة التبلور في بعد تكون الصخر  -الصخور المنصھرة 
من دراسة الزیركون من صخور النیس من وادى فیران ، یبدو . وفرة الشوائب  -التحول 

ً أن جمیع أنواع صخور النیس قد تكون تطور وفرة المكونات . ت من نفس المصدر تقریبا
بین الزیركون من صخور النیس و ) النوى الموروثة و الحبیبات الغریبة(الموروثة 

صخور المجماتیت تشیر إلى الدور الھام لتلوث القشرة األرضیة بصخور حقبة ما قبل 
 .الصحن األفریقي كما أنھ یعزز استبعاد أعمار حقبة ما قبل الصحن األفریقي

  


