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 العوامل التي تؤثر عمى قيمة الحد الفاصل لمجودة:
 قيمة الحد الفاصل لمجودة:

الفمز أو مجموعة الفمزات المستخمصة من ىي القيمة التي من خالليا نستنتج بأن خام 
ترسب معدني تعطي أقل مردود اقتصادي ممكن استثماره ، )َأْي الحد االدنى الذي يفي 

 كمفة االنتاج الفمز ، واذا كانت القيمة ادنى فالفمز ال يكون مجي اقتصاديًا( .
 والعوامل التي تؤثر عمى قيمة الحد الفاصل لمجودة يمكن تقسيميا إلى: 

 Geological and Geochالعوامل الجيولوجية والجيوكميائية ) .1
Factors ) 

 ( Commodity Priceالعوامل التي تؤثر عمى مقدار الربح ) .2
 العوامل الجيولوجية والجيوكميائية:  .1

 وىذه تشمل: 
  :By - Productالناتج العرضي  .أ 

يع فمز بعض اجسام الخام تتكون من عدة فمزات ، وفي بعض الحاالت فان ثمن ب
واحد يدر ربحا الستخراج الفمز أو الفمزات االخرى ، مثال ذلك )الذىب( المستخرج يمثل 

%( من 44ناتج عرضي الستخراج )النحاس( كما ىو الحال في الواليات المتحدة ، فان )
 الذىب المستخرج ىو ناتج عرضي الستخراج فمزات اخرى . 

( في غينيا Bougain – Villeفيل  –كذلك في منجم النحاس في منطقة )بوكين 
( أونس من الذىب سنويًا كناتج عرضي اثناء     °الجديدة الذي ينتج حوالي )

 معالجة خامات النحاس . 
كذلك يحدث احيانا مصاحبة فمزي )الفضة و الزئبق( لخامات الرصاص والخارصين 

بط يؤثر عمى وكذلك مصاحبة الذىب لميورانيوم )كما في جنوب افريقيا(  ، ان ىذا الترا
 قيمة الحد الفاصل لمجودة .     



 : Vndesirable Subustanالمواد الغير مرغوبة   .ب 
ان وجود مواد ضارة مع المعدن أو الفمز أو المعادن المصاحبة لو ينشأ عنو انخفاض 
في القيمة االقتصادية لمخام لما تسببو من مشاكل اثناء عممية االستخالص والتي قد تؤدي 

التكاليف ، مثال ذلك غالبا ما تحتوي خامات القصدير االولية عمى كميات من إلى زيادة 
( الذي يعتبر وجوده مضرا لما يسببو من تمف لمعدات السحق Topazمعدن التوباز )

 والطحن بسبب صالدتو العالية . 
كما ان وجود قسما من المعادن الغثة مع التجمعات الفمزية قد يفرض استخدام طريقة 

 معقدة ومكمفة وبالتالي يؤدي إلى خفض القيمة االقتصادية لمخام . استخالص
 : Mineralogical Formالهيئة المعدنية  .ج 

ان خواص المعدن الحامل لمفمز ىي التي تتحكم بدرجة سيولة استخالص وتنقية الفمز 
من الخام ، والتي بدورىا تؤثر عمى قيمة تكاليف االستخراج فمثال ، استخالص النيكل 

(Ni) ( من الكبريتيداتSulfade( وسيل وارخص بكثير من السميكات )Silicales ، )
وبيذا يعتبر )خام النيكل( المتواجد مع الكبريتيدات ذات حد فاصل لمجودة مقاربًا لــ 

%( مثمر اقتصاديا ، ولكن ال يمكن اعتبار الخام اعاله المتواجد مع السميكات 4.5)
%( ، كذلك إذا كان الفمز متواجد بشكل 4.5ة أقل من )اقتصاديا لكون الحد الفاصل لمجود

حر أو مع فمز أو معادن فمزية اخرى فان يؤثر عمى )الحد الفاصل لمجودة( ، فمثال تواجد 
( ينتج عند معالجتو عصارة فمزية تحتوي نظريا Nativeفمز النحاس بييئة نحاس حر )

)الجالكوبايرايت  %( نحاس ، اما إذا كان النحاس متواجد في معدن144عمى )
Chalcopyrite Cu Fe S2( مثال فأن افضل عصارة تحتوي عمى )نحاس 34.5 )%

 فقط . 



 :  Grain Size and Shapeحجم وشكل الحبيبات  .د 
ان العصارة الفمزية المستخمصة تمثل النسبة المئوية لمفمز المستخمص إلى الفمز الكمي 

%( مثال فيذا 04في الخام ، وعندما تكون العصارة الفمزية )درجة االستخالص( بمقدار )
%( المتبقية قد فقدت 14%( فقط من الفمز الكمي قد تم استخالصو وان )04يعني ان )

 مع النفايات . 
درجة االستخالص من ترسبات معدنية ألخرى ويتراوح ىذا االختالف بين وتختمف 

%( ، وقد يتبادر إلى الذىن ان سحق وطحن الخام إلى حبيبات ناعمة جدًا 04-44%)
سوف يؤدي إلى فصل الفمز بكاممو عن النفايات )وىذا تصور خاطئ( ، إذ اثبتت 

ان فصل الحبيبات الفائقة النعومة العمميات الحديثة )تكنولوجيا الحاضر( انو ليس باإلمك
( ، فقد وجد ان وجود Inter cry growthعن بعضيا وكذلك الحبيبات المتداخمة النمو )

الخام عمى ىيئة )حبيبات فائقة النعومة ومعقدة النمو( يحول دون استثمار تجمعات فمزية 
( في MC Arther River Deposilsضخمة ، كما ىو الحال في تجمعات )نير مكارثر 

%( ، 14( ذات الجودة )Znمميون طن مكن الخارصين244استراليا والتي تحتوي عمى )
ج م م ( ، لذلك  45%( ، والفضة بتركيز )4.2%( ، والنحاس)4وفمز الرصاص الجودة )

( والسبب يعود 1056بقيت ىذه الترسبات غير مستثمرة بالرغم من اكتشافيا منذ عام )
 و فييا .لنعومة حبيباتيا وتعقيد النم

 : Size & Shape Ore Bodyحجم وشكل جسم الخام  .ه 
ان حجم وشكل جسم الخام يمعب دور ميم في الحد الفاصل لمجودة فالتجمعات الكبيرة 
الحجم وذات الجودة الواطئة والمتواجدة قريبة من السطح غالبا ما يتم استخراجيا بطريقة 

ما يتم استخدام طريقة الحفر التحت ( الرخيصة التكاليف ، بينOpen Pitالحفر المفتوح )
( والرقيقة Veins( في استخراج التجمعات المعدنية العرقية )Sub Surphesسطحي )

السمك والتي تكون كمفتيا عالية ، بالرغم من ان طريقة الحفرة المفتوحة الستخراج 
التجمعات الكبيرة الحجم تحتاج إلى ايدي عاممة أكثر من الحفر التحت سطحي فأن 



طن يوميا( ، وىذا الشيء  34444لكميات اليائمة المستخرجة يوميا من الخام )يزيد عن ا
 قاد الكثير لمتوجو إلى استخراج كميات كبيرة من التجمعات الفمزية ذات الجودة الواطئة . 

اما بالنسبة لمشكل ، فان التجمعات المعدنية المنتظمة الشكل يتم استخراجيا بكمفة أقل 
 استخراج التجمعات غير المنتظمة الشكل .من كمفة 

وفي حالة الحفرة المفتوحة فان شكل ووضعية جسم الخام ىي التي تحدد كمية النفايات 
التي يجب ازالتيا اثناء الحفر ، وتضم ليس فقط ترسبات وصخور الغطاء لجسم الخام بل 

 تتمثل أيضًا الصخور الموجودة في جسم الخام وكذلك المجاورة لو . 
ذلك التجمعات المعدنية ذات الطبيعة المبعثرة تكون عممية استخراجيا مكمفة مقارنة ك

 بعممية استخراج التجمعات المعدنية ذات النطاق الموضعي .
 (:Ore deposits Charaetersصفات تجمعات الخام ) .و 

يقصد بيا الييئة التي يترسب بيا الخام ، كان تكون رواسب مفككة ، أو صخور 
ية الصالبة ، فمثاًل استخراج الذىب المتواجد في الصخور الرممية الساحمية متصمبة عال

يكون بطريقة سيمة وبسيطة ىي الحفر ، كما يمكن فصل الفمز الذىب باستخدام االواني 
( دون المجوء إلى عمميات الطحن والسحق ، بينما عممية استخراجو من Pansالمسطحة )

مكمفة ، كذلك إذا كان االستخراج من صخور صمدة الصخور الصمبة تكون أكثر تعقيدًا و 
فيذه ليا عالقة بالوضع التركيبي ليا )صدوع ، فوالق ... الخ ( وبذلك قد تؤدي إلى انييار 
المنجم اثناء عممية الحفر ، ولمحيمولة دون حدوث عممية االنييار يجب اقامة دعامات 

 وبذلك ترتفع كمفة االنتاج أو االستخراج.
 : Mineral chatenصفات الفمز  .ز 

ان لصفات الفمز ومدى أىميتو واستخدامو في التصنيع وكذلك امكانية استبدالو بفمز 
 آخر تأثير كبير عمى الحد الفاصل لمجودة .

 
 
 



 العوامل المؤثرة عمى مقدار الربح: .2
 : Commodity pnicسعر الفمز  .أ 

تتغير حسب العرض ان اسعار الفمزات تختمف فيما بينيا ، فيناك تذبذب فييا ، وىذه 
( في السوق ، وىناك عقود وقد تكون لفترات قصيرة Supply and Demandوالطمب )

أو طويمة بين الدول المنتجة والمستيمكة مبنية عمى ىذا التذبذب باألسعار ، ولذلك تمجأ 
الشركات المنتجة إلى تحديد سعر البيع قبل البدا بعممية االنتاج ومن خالل ىذا االجراء 

السمعة من التذبذب الذي قد ينتج اما بسبب التضخم أو التذبذب في تبادل العممية تحمي 
ولذلك يتم تشكيل منظمات خاصة لحماية السمعة من قبل الدول المنتجة والمصدرة لمسمع 

 ذات القيمة االقتصادية الكبيرة )كالنفط ، النحاس ، والذىب ..الخ( . 
 ومن االمثمة عمييا: 

 دول المنتجة والمصدرة لمنحاس .المجمس الحكومي لم (1
1. CIPEC:( Intergovernmental council of copper Exporting) 

. 
2. OPEC: (Organization petroleum Exporting Countries ) .  

 منظمة الدول المصدرة والمنتجة لمنفط:  (2
 :  COST OF Capitalكمفة رؤوس الموال  .ب 

إلى رؤوس اموال ضخمة لتشغيميا في ان شركات الحفر واالستثمار الضخمة تحتاج 
عممية الحفر واالستخراج بسبب ازدياد التضخيم ، وان رؤوس االموال عادة تستدان من 
البنوك واصحاب االسيم ، وىذا يعني ان المردود من عممية االستثمار يجب ان يغطي 

عادة رؤوس االموال المستداRoyalties( والعائدات )Taxesتكاليف الضرائب ) نة مع ( وا 
 الفائدة المترتبة عمييا ، وكذلك توفير الربح ألصحاب االسيم .

لمعامل الجغرافي تأثير بالغ في تحديد ما إذا كان  :   Locationالموقع  .ج 
جسم الخام اقتصاديًا ام ال ، ففي االماكن النائية حيث عدم توفر الطاقة 
الكيربائية والبيوت والطرقات والمدارس والمستشفيات ... الخ .. تكون رواتب 



 العمال والميندسين والجيولوجيين العاممين ضخمة عادة ، وذلك لجذييم لمعمل
في مثل ىذه الظروف ، كما ان تكاليف نقل الفمز المستخرج تكون عالية أيضًا 

. 
في الدول : Environmental Considerationاالعتبارات البيئية  .د 

المتقدمة ىناك جبية معارضة لظاىرة العبث بالبيئة والطبيعة ، وىذه تفرض 
ات استخراج عمى شركات االستثمار وجوب القيام بردم الحفر الناتجة من عممي

 الخام ، وكذلك تعويض سكان المناطق القريبة من شركات االستثمار . 
: تقوم بعض الحكومات بمطالبة الشركات  Taxation الضرائب المستحصمه .ه 

بدفع ضرائب عالية ، وعميو فان مقدار الربح المتبقي يكون قميل جدًا ، بينما 
( Taxation Incentivesتقوم بعض الدول باتباع سياسة الضرائب المحفزة )

كأن تعفي الشركة من دفع الضرائب في السنوات االولى من بدء العمل ، وىذا 
ما حصل في ايرلندا في الستينات من القرن المنصرم ، وكان لو دور ميم في 

 تحفيز الشركات عمى استثمار الكثير من الموارد الطبيعية في البمد .
معظم الشركات الضخمة ال تحبذ : Political Factorsالعوامل السياسية  .و 

العمل في البمدان غير المستقرة امنيا أو سياسيًا أو اقتصاديًا ، بسبب خوفيا 
من تأمين الموارد الطبيعة ليا ورفض التعويض أو بسبب الحروب ، أو بسبب 

 تذبذب عمميا . 
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