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 جيولوجيا الخامات
 مقدمة:

-Agricola 1494ان أول من وضع نظرية معقولة ألصل الخامات العالم اكريكوال )
سبب تكونيا إلى ترسيب المعادن من المياه الجوفية السطحية الساخنة في ( واعزى 1555

شقوق الصخور بعد إذابة بعض المعادن في الصخور نفسيا ، وييذا فند الرأي القديم 
السائد بان ترسبات العروق تتكون من تكون الصخور ، كما قام بتصنيف رواسب الخامات 

( ، وخيوط Beds( ، طبقات )Veinsألول مرة من حيث المنشأ إلى: عروق )
(Stringers . ) 

بعد الفترة التي ظير فييا )اكريكوال( وحتى منتصف القرن الثامن عشر كان النشاط في 
تطور منشأ الخام محدودًا بسبب فقدان الرغبة في العمل في المناجم لخطورتيا وصعوبة 

( عمى ان steno1669العمل فييا ، ولكن تم نشر بعض األفكار منيا ما كتبو ستينو)
الخامات في العروق تتكون بسبب تكاثف لألبخرة المتصاعدة من باطن االرض من خالل 

 التشققات .
 ثم تتالت عدة نظريات من عدة عمماء: 

(Becher 1703( ، )Henkel 1775(، )Zimmermann 1745 ، )
(Lehman1753( ، )Delius 1770( ، )Gerhard 1781 . ) 

 Neptunism –( نظريتو النيوبتونية 1775اللماني عام )بعد ذلك نشر العالم ا
المشيورة: والتي يقول فييا ان العروق المعدنية تترسب من المحاليل السطحية اليابطة ال 
الصاعدة من باطن االرض )كتكون الصخور النارية المتحولة في قاع البحر( بعده جاء 

( الذي اعزى تكون الخامات إلى الصيير الماكمي في االعماق Haton 1797العالم )
(Plutonist ثم وصوليا إلى السطح بحالة موائع ، وامتازت ىذه الفترة بوجودىا بين )

 النظريتين المتناقضتين . 
في مطمع القرن الثامن عشر اعزوا العمماء ان الخامات تتكون بسبب صعود المياه 

 ( .Nesker 1832العالم ) الساخنة من باطن االرض منيم



وان المقحمات النارية ىي االتي تولد رواسب الخام واشار إلى الصمة الوثيقة بين 
 الصخور النارية والخامات في مناطق عديدة . 

( و Scheerer , Daubree 1841وعززت ىذه النظرية من قبل العمماء الفرنسيين )
(Beaumout 1832أول م ) ن ادخل التجارب في ىذا الحقل ( ، وكان العالم )دوبري

( مختبرًا ، واعقبيم العالم االلماني فون Cassiteriteوتمكن من انتاج معدن )الكاسترايت 
( وقال بان ليس ىناك نظرية واحدة يمكنيا تفسير اصل وتكون Von 1859كوتا )

 الرواسب المعدنية ، فمكل راسب معدني طريقة أو عدة طرق لتكونو .
العشرين قام الكثير من العمماء بدارسة الخامات وتوضيح منشأىا  وفي بداية القرن

( وقد Lindgren( وكذلك )Kemp 1901( ، )Gold Schmiditبشسكل مفصل منيم )
التمسوا طرق لتصنيف الخامات ثم تتابعت البحوث والتجارب في ىذا المجال وظيرت 

 مؤلفات عديدة تناولت انواع الخامات المعدنية ، ومن اىميا: 
(Emmous 1940( ، )New house 1942( ، )Bateman 1942 ,1950 ، )

(Ronthier 1963( ، )Stanton 1972( ، )Smirnov 1976( ، )Jenson aand 
Baleman 1979 1981 ( ، )Hutchison 1983( ، )Harris 1990 . ) 

 
 لتعاريف ومبادئ اساسية في جيولوجيا الخامات: 

( والتعرف عمى طرق Oresقبل التحول إلى تفاصيل الرواسب المعدنية )الخامات 
تكونيا وتصنيفيا البد من اعطاء فكرة عن بعض المصطمحات والمبادئ االساسية لتسييل 

 فيم المواضيع التي ستناقش فيما بعد . 
 :  Economic depositsالرواسب االقتصادية 

ادية تركزت إلى حد يسمح باالستثمار بفعل ايو ىي عبارة عن مواد ذات فائدة اقتص 
 عممية من عمميات تكوين الخامات .

 :Mineral depositsالرواسب المعدنية 



عبارة عن تجمعات مركزة من عمميات معادن يمكن استثمارىا قد تكون فمزية 
(Metallic( مثل: تجمعات الذىب ، النحاس ، الرصاص ، أو الفمزية )Non metallic )

 الكبريت ، المايكا ، الجبس .  مثل:
 : Oreالخام 

تركيز لمعدن أو مجموعة معادن فمزية يمكن استخالصيا بحيث يكون استثمارىا مربحا 
 أو ىي اية مادة فمزية أو الفمزية تستثمر لمنفعة االنسان . 

 ( تتمثل: Oreوىناك تعاريف اخرى متعددة ولكن جميعيا تتفق عمى ان كممة )
 ة يمكن استخراج فمز منيا .ترسبات اقتصادي .1
 عممية االستثمار يجب ان تكون مربحة . .2

وفي اآلونة االخيرة لجأ الكثير من الجيولوجيين وميندسي التعدين واالستخراج    عمى 
(: عمى اية مادة اقتصادية بما فييا المعادن والصخور الصناعية Oreاطالق كممة )

 كالحجر الجيري والكوارتز وغيرىا .
د ضربوا بعرض الحائط شرط تركيز الفمز في ىذه المواد ، وىذا دفع الباحثين وبيذا فق

( تحريفًا Oreفي مجال الجيولوجيا االقتصادية إلى اعتبار مثل ىذا التوسع في استخدام الـ)
 غير مبرر لممعنى التقميدي لو .

رئيسيتين واعتماد عمى ما تقدم يمكن تقسيم الموارد االقتصادية المعدنية إلى مجموعتين 
 ىما:

 :  Ore mineralsأواًل: معادن الخامات 
وتشمل المعادن التي تركزت بالطرق الجيولوجية والتي يمكن استخراج فمز منيا مثل 

(chalco pyrile , Gralena. وكذلك بعض الفمزات الحرة مثل: الذىب والفضة ) 
 



 : Industrial Rock &Mineralsثانيًا: الصخور والمعادن الصناعية: 
( Bariteوتشمل المعادن الالفمزية والصخور المستخدمة ألغراض صناعية مثل )

 البارايت واألحجار الرممية والصخور الجيرية ... الخ .
 

 Ore geologyجيولوجيا الخامات 
 –ىو احد فروع الجيولوجيا المختص بدراسة الخامات الفمزية فقط من ناحية: تواجدىا 

 وكذلك كيفية البحث عنيا . –اصل وطرق تكوينيا  –مكوناتيا  –تركيبيا  –شكميا 
 : Ore depositsرواسب الخام 

تجمعات مركزة قد تتكون من معدن واحد فمزي أو الفمزية أو مجموعة من المعادن 
 والصخور التي باإلمكان استثمارىا .

 : Ore bodyجسم الخام 
تجمعات الخام ، وىذا الجسم  جسم جيولوجي لو ابعاد ذات امتداد وسمك يحتوي عمى

( أو عدسة Pipe( أو أنبوب )vein( أو عرق )Layerيمكن ان يكون عمى شكل طبقة )
(Lens. أو َأْي شكل غير منتظم ) 

 
 :Gangue Mineralsالمعادن الغثة 

عبارة عن معادن الفمزية أو قطع صخرية غير نافعة مصاحبة لمعادن الخام في جسم 
لمعادن الفمزية اثناء المعالجة مثل خام الذىب يحتوي عمى الذىب الخام والتي تفصل عن ا

ومعادن تحتو مصاحبة لو مثل الكوارتز والكالسايت والسيرايت ، وليس بالضرورة ان تعتبر 
 المعادن كل الغثة عديمة النفع والفائدة .

 :Proto oreخام اولي 
تصادية ويمكن تركيز ىذه مواد معدنية تحتوي عمى فمز أو فمزات بتراكيز أولية غير اق

( بتأثير عمميات طبيعية كتفاعل economic Oreالفمزات لتصبح خامًا اقتصادية )
الصخور التي تحوييا مع المياه الجوفية قرب السطح لتكوين تجمعات خام اقتصادية تحث 



 Supergenesسطحية فوق الخام االولي وتسمى ىذه العممي باإلناء السطحي )
Enrichmentك ،  )( ما ان التجوية االستوائيةTropical weathering لقسم من )

 الصخور قد تكفي لتكوين تراكيز اقتصادية لفمزات معينة .
 : Ore shootمنحدر الخام 

( من الخام داخل الراسب Pipe-Likeعبارة عن كتمة كبيرة ذات استطالة انبوبية )
( أو جزء من راسب Vein( ، وقد تكون جزء من عرق )Mineral depositالمعدني )

( وتتمثل أثمن جزء من الخام يمكن Massive( أو راسب كتمي )Disseminatedمبعثر )
 استثمارىا . 

 
 :Ore Reserveاحتياطي الخام 

 ان احتياطي الخام في َأْي منجم يمكن ان يقسم إلى: 
 ( .proved Oreالخام المبرىن ) .1
 ( .Probableالخام المحتمل ) .2
 ( .possible oreالخام الممكن ) .3
عندما يتم جمع نماذج مكثفة من الصخور المضيفة بدرجة الخام المبرهن:  .1

 ال يسمح الشك في تحديد ابعاد جسم الخام ودرجة جودتو .
عندما تكون عممية جمع النماذج في بعض مناطق جسم الخام المحتمل:  .2

الخام غير مكثفة ولكن ىناك معمومات كافية لمتأكد من درجة جودة الخام والتي 
 يعتمد عمييا في تحديد ابعاد جسم الخام المحتمل . 

قد تتوفر معمومات كافية في حافات المنطقة المكتشفة الخام الممكن:  .3
 إلى ىذه االجزاء ، وىذا يسمى بالخام الممكن .  لالستدالل عمى ان الخام يمتد



  Economic Considefateas :االعتبارات االقتصادية
ان التكاليف المطموبة الستخراج وتصنيع َأْي خام عاليًا جدًا وال يمكن االعتماد عمى 
التخمين أو المجازفة في ذلك ، فاألمر يستوجب دراسات واختبارات دقيقة لغرض تقدير 
وحساب القيمة االقتصادية لذلك الخام ، ان الخطوات الرئيسية التي يتبعيا الفريق العامل 

خبة من الجيولوجيين وميندسي المناجم والتعدين ( ابتداء من عممية في ىذا المجال )ن
 استكشاف الخام ولحين استثماره وتمخص بما يأتي: 

 ( .Mineral Exploratiorاالستكشاف المعدني ) .1
 Economic Evaluation ofالتقييم االقتصادي لمخام المكتشف ) .2

Explored ore . ) 
 ( .Mine Extractionاقامة وانشاء المناجم ) .3
 ( .  Mine Extractionاالستخراج  ) .4
 ( .Ore dressingفصل الخام ) .5
 ( . Smeltingعممية االستخالص ) .6
 ( .Refiningعممية التنقية ) .7
 ( . Marketingالتسويق ) .8

 :Economic Evaluation of ore bodyالتقييم االقتصادي لجسم الخام 
( لذا ال يمكن Profitادي ىو الربح )بما ان القوى المحركة لالنتاج واالستثمار االقتص

اعتبار َأْي معدن )أو تجمع معدني( خام مالم يدر ربحا ، َأْي ان ثمن بيعو يجب ان يزيد 
أو عمى االقل يعادل كمفة االنتاج ، اما المقياس الرئيسي الذي يحدد ما إذا كان الجسم 

 المعدني ىو خام أو ال فيو ما يسمى )درجة الخام أو جودتو( . 
 

 : Ore gradeدرجة الخام أو جودته 
ىو تركيز في جسم الخام ويعبر عنو بنسبة مئوية )%( أو اجزاء من المميون )م. م. 

 ( .Assayingم( ويتم تحديد ذلك بعممية تسمى بالتحميل االنتقائي )



ولكي يقدر ما إذا كان المعدن أو التجمع المعدني )خاما مربحا أو ال( يجب حساب ما 
( والذي يمثل أقل تركيز لمفمز في جسم Cut-off Gradeالفاصل لمجودة ) يسمى بالحد

الخام ، وتحت ىذا التركيز ال يكون االنتاج مربحًا ، اخذين بنظر االعتبار كافة العوامل 
الجيولوجية والجيوكيميائية واالقتصادية والسياسية والتي قد تؤثر عمى قيمة ىذا الحد ، كما 

 بعاد الجسم الخام الحتساب االحتياطي لو . يتم أيضًا تعيين شكل وا
ان درجة أو جودة الركاز تختمف من جسم خام ألخر ، فاذا كانت درجة الجودة واطئة 
ولكي يكون الخام مربحًا فأن كمية الخام التي يجب استخراجيا ومعالجتيا سوف تكون 

 كبيرة . 
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