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 :The formation of ore depositsتكوين رواسب الخامات 
لمعرفة تركيز وتكوين رواسب الخامات ، يقوم الجيولوجي بجميع االدلة الحقمية 
والمختبرية لمعرفة طريقة التكوين ، وىذا يستدعي ان تكون الدراسة مستمرة وغير متقطعة، 
ولوحظ من خالل الدراسات ان عادة دراسة التجمعات لمخام بشكل مركز ومكتف ينتج 

تستوجب في بعض االحيان تحوير طريقة تكوين الخام  عنيما الحصول عمى ادلة جديدة ،
التي كانت قد اقترحت سابقًا ، وقبل التطرق إلى شرح أىم المفاىيم والطرق المعروفة في 
تكوين الخام أو أصل منشأة ، البد من القاء الضوء عمى بعض المعمومات والمبادئ التي 

 يا بأربع مبادئ ىي: يجب فيميا لتحديد الطريقة المثمى ، وىذه يمكن تمخيص
 مصدر المواد المكونة لمخام . .1
 مصدر وطبيعة الموائع الحاممة لمخام . .2
 انتقال الموائع .  .3
 عممية تركيز الخام .  .4
ان  :Source of ore constituentsمصدر المواد المكونة لمخام  .1

( Earth Crustمعظم مكونات الخام يعود إلى مكونات صخور القشرة االرضية )
( واذ Maqnsa( أو الصيير الماكمي )Opper Mautleالجبو العميا )أو صخور 

بحثنا عن مصدر ىذه المكونات اصاًل فيذه تتمثل باالصل إلى الصيير الماكمي 
والصخور النارية ، والتي تحتوي عمى معظم الفمزات النادرة والمفيدة اقتصاديا مثل: 

النيكل .. الخ ،  –ك الزن –الرصاص  –النحاس  –الفضة  –الذىب  –البالتين 
%( من القشرة االرضية بتراكيز تكون 5.5ان ىذه العناصر الفمزية تكون فقط )

%( ولذلك البد من وجود طرق لتكوين خام يمكن استثماره 1عادة أقل من )
 Concentrationاقتصاديًا ، وألجل ذلك البد من معرفة مصطمح التركيز )

factor التي يجب ان يزيد بيا تركيز الفمز في ( لمفمز والذي يمثل عدد المرات
الصخور الحاممة لو عن تركيزه االعتيادي في الصخور القشرة االرضية لكي يكون 

 تجمع )لمخام( يمكن استثماره اقتصاديا ، كما موضح في الجول ادناه: 



معامل 
 التركيز

معدل الحد االدنى 
 لالستثمار الجودة )%(

معدل التركيز في القشرة 
 االرضية

 الفمز

3.75 35 8 U 
5 25 5 Fe 
85 5.4 5.555 Cu 
71 5.5 5.557 Ni 
571 4 5.557 Zn 
389 35 5.59 Mn 
2555 5.5 5.5552 Sn 
4555 4 5.551 Pb 
2.55 5.5551 5.5555554 Au 

        
ان االعتقاد السائد حول مصدر المكونات الذائبة في الموائع الممعدنة     

(Mineralizing fluids( ىي: الينابيع الحارة )Hot springs والمواد المتدفقة عن )
 عمميات الحفر العميقة في الحقول النفطية . 

والجدول ادناه يستعرض قسم من المعمومات المستحصمة من ىذه المصادر ، والتي 
الكمور ،  –الكالسيوم  –البوتاسيوم  –تشير إلى ان المكونات الرئيسية ىي: الصوديوم 

ناك عناصر اخرى تتواجد عادة ولكن تركيزىا يقل عن )  ( أما أصل ىذه العناصر فال وى
يمكن تقديره بسيولة ، )عدا فمز الرصاص( الحتواه عمى عدد من النظائر المستقرة 

(Stable Isotops( ناتجة من التحمل االشعاعي )Radioactive Decay لعناصر )
 Non-radio( زائدًا الرصاص غير المشبع )U238  ،U235( واليورانيوم )Th232الثوريوم )

active Lead( كذلك استخدمت نظائر )O  ،H المستقرة بدارسة اصل مكونات )
 الخامات ، ومن الدراسات التي اجريت في ىذا المجال: 



من |(: Doe and Delavaux 1972اثبت دوي وديميفوكس ) .1
منطقة حزام الرصاص الدراسات النظائرية لمرصاص في )تجمعات الرصاص( في 

( في )والية فيروزي( ان المحاليل الحرمائية Old Lead Beltالقديم )
(Hydrothermal Fluids المسؤولة عن ترسيب ىذا التجمع قد جردت )
(Leached الصخور الرممية الواقعة تحت الصخور الحاوية عمى الخام من )

 محتواىا من الرصاص .
ان معظم ( Stacey etal , 1968اشارت دراسة ستاسي وجماعتو ) .2

 ( ىي مقحمات نارية مصاحبة لمصخور . Utahالتجمعات لمرصاص في منطقة )
من خالل الدالئل المستحصمة من (: Plimer1985اثبت )باليمر  .3

الدراسات النظائرية ودراسات اخرى ان مصدر تجمعات الرصاص والفمزات االخرى 
مز الجنوبية الجديدة في استراليا ( في ويBroken Hillفي حقول منطقة تل بروكن )

 ىي )الجبة ( ، وىناك الكثير من الدراسات االخرى في ىذا الجانب .
 . Bischoff et alاضافة لذلك ىناك تجارب مختبرية قام بيا بشوف وجماعتو )

 Gray( اثبت ان الفمزات الثقيمة الموجودة في تراكيز واطئة جدا في صخور )1981
Wacke ممكن اذابتيا )( في المياه البحرية أو الموائع المالحةBrines Fluids في )

( ممكن Basaltم( ، كما ان تجارب اخرى اثبتت ان )صخور البازلت 350oدرجة حرارة )
 ان تنقد معظم مكوناتيا من الفمزات الثقيمة تحت نفس الظروف . 

Fluid 
Inclusions 

 )مكثنخات مائعة(

Brines fluids 
 )موائع مالحة (

Sea water 
 )مياه البحر(

Elem
ent 

 
 2.295 5.51 Fe 

335 1.455 5.552 Mn 
18.555 28.555 455 Ca 

155 8 5.553 Cu 



 152 5.55553 Pb 
575 545 5.51 Zn 

27.155 55.455 15.555 Na 
2.755 17.555 385 K 

124.555 155.555 19.555 CL 
3.355 5 2.655 So4 

 جدول 
 لمحاليل الحاممة لمخام مقارنة بتحاليل مياه المحيطات()تحاليل بعض المياه 

لغرض فيم (: .Ore – bearing flمصدر الموائع الحاممة لمخامات ) .2
وتكوين َأْي تجمع لمخام فمن الضروري فيم الوسط الناقل لمكوناتو ، وفي  تموضع

، ومن الممكن دراسة  كل االحوال فأن الوسط ىذا اما ان يكون سائاًل أو غازياً 
الواقعة بالقرب من سطح االرض  .Hydro thermal soluالمحاليل الحرمائية 

ومعرفة صفاتيا ، اخذين بنظر االعتبار التغيرات التي عانتيا ىذه المحاليل في 
خواصيا نظر لتموثيا وامتزاجيا بالمياه الجوفية من جية ، أو تفاعميا مع الجدران 

 سمك التي تخترقو من جية اخرى . الصخرية المحيطة بالم
ليذا يمكن االستدالل من خالل المالحظات المتوفرة لمياه الينابيع الحارة أو الغازات 

( ، دراسة تفصيمية عن مصادر Fluid inclusionsالبركانية ، دراسة مكثفات الموائع )
من ىذه  ( ، وقد اثبت المعمومات المستحصمة.Gunge Minالخام وكذلك الغثة )

الدراسات ان الماء يشكل نسبة عالية من ىذه الموائع ، وان ىذه المياه ممكن ان تأتي من 
 ثالث مصادر رئيسية ىي: 

 ( .Magma and magmatic fluidsالصيير والموائع الصييرية ) .1
 ( .Meteoric waterالمياه الكونية ) .2
 Fluids associated withالموائع المرافقة لعمميات التحول ) .3

metamorphic processes. ) 
الصيير والموائع الصييرية: )نوقش خالل مادة المعادن المتقدمة في  .1

 المرحمة الثالثة( . 



 تتمثل بالمياه التي ليا عالقة بالغالف : Meteoric waterالمياه الكونية  .2
 الجوي كاالمطار والندى والثموج ومياه االنيار والينابيع ، اضافة لجميع 

 
 
 
 
 
 
( أو Fossil waterمياه التي تتخمل الصخور ويقصد بيا المياه المستحاثة )ال

( ، ان ىذه المياه ميمة في Connate waterما يسمى بالمياه الحبيسة )
ىبوطيا إلى  ( حيث باالمكانSupergeneعممية تكوين خام سطحي المنشأ )

داخل االرض وبيذا ترتفع حرارتيا المكتسبة من الصخور المجاورة ليا ، وتزداد 
درجة حرارة ىذه المياه وكذلك المكونات المذابة فييا بازدياد العمق ، وان 

( في تغير Deseuding waterالتركيب الكيميائي ليذه المياه اليابطة )
ر المارة بيا والتي تكون في حالة مستمر نتيجة التفاعالت بينيا وبين الصخو 

( في Asendingتوازن كيميائي معيا كما تكون المياه الصاعدة )الصييرية 
حالة توازن كيميائي أيضًا مع الصخور التي في تماس معيا ، وعميو فمن 
الممكن ان تتشابو الخصائص الكيميائية لممياه الصاعدة واليابطة ، ان 

إلى امكانية التعرف عمى ىوية المياه الكونية  الدراسات في ىذا الموضوع تشير
اليابطة وتميزىا عن الصاعدة من خالل العناصر المذابة فييا ، حيث ان 

 المياه اليابطة تحتوي عادة عمى تراكيز عالية من 
بينما المياه  Co3, Na , Ca , Mg , SO4 )  العناصر الوفيرة في القشرة االرضية مثل )

( ، اضافة إلى ان المياه اليابطة تكون B , Fلعناصر الطيارة مثل )الصاعدة غنية عادة با



( بينما الصييرية غنية بالنظائر الثقيمة ، كما O , Hغنية بالنظائر الحقيقة لعنصري )
 موضح في الرسم ادناه: 

ىي المياه الكونية الموجودة في الصخور  :Connate waterالمياه الحبيسة 
( دون احتواءىا عمى جزء من Sand stoneصخور رممية ) الرسوبية حيث ال يتم ترسيب

 Fossilالماء ويتم االحتفاظ بيذه المياه لماليين السنين وليذا تسمى بالمياه المستحاثو )
water ( وقد تسخن ىذه المياه نتيجة عمميات الدفن السريع )Rapid Burial لمصخور )

ه الصاعدة تتميز ىذه االنواع من التي تحوييا ، وبيذا فأنيا سوف تتحرك مكونة الميا
( وكميات وفيرة من أيونات CL , Naالمياه بكونيا غنية جدًا بعنصري )

(               
(  ومن الممكن احتواءىا عمى مركبات من عناصر   

(         . ) 
 :Mine Waterمياه المناجم 

المناجم ، فمن المعروف امكن االستدالل عمى خصائص المياه الكونية من دراسة مياه 
ان المياه تقل بازدياد العمق ، وبيذا السبب فأن كثير من المناجم العميقة تكون جافة ، 
ولكن البعض منيا تحتوي عمى مياه ممكن دراستيا ، ومن ضمن الدراسات عمى مياه 

 ( لألنابيب والمضخات .Corrosionالمناجم ىي التي ليا عالقة بعمميات التآكل )
دراسات ىذه تشير إلى معظم ىذه المياه ليس ليا عالقة بتكوين الخام ، ما عدا ولكن ال

المناجم المتواجدة في المناطق النشيطة بركانيًا ، حيث وجد ان ىذه مياه المناجم ىي مياه 
صييرية خففت بمياه سطحية عند اقترابيا من سطح االرض ، مثال ذلك: منجم 

فادا ، و أثبت مياه ىذا المنجم انيا غنية في ني  Comostok Lodeكوموستوك لوك 
 )بكبريتات الصوديوم والكالسيوم (.



 : Thermal Sprinosمياه الينابيع الحارة 
( أو نافثات Solfatarتوجد ىذه المياه عمى سطح االرض بشكل ابخرة كبريتية )

(Fumators أو عمى شكل ينابيع حارة ، وتحتوي في كثير من الحاالت عمى تراكيز )
عالية من الفمزات واالمالح ، ولقد أجريت دراسات مكثفة حول عالقة ىذه المواقع المياه 
الحاممة لمخام ، ولوحظ ىناك تجمعات لمخامات ترسبت من مثل ىذه المياه مثال ذلك: 

( في كاليفورنيا ، وتجمعات البحر Sallon Sea Deposilsتجمعات بحر السالتون )
 ( .Red Sea depositsاالحمر )

 ( المذابة .Ca , Na , Clوأن ىذه المياه غنية بعناصر )
 ان ىذه المياه ممكن ان تكون ذات اصول: 

 صييرية . .1
 مياه جبيسة .  .2
 مياه مخففة متبخرة . .3
 مياه كونية . .4

ومن صفاتيا ان نسبة الفمزات المذابة فييا إلى الكبريتيد عالية جدًا األمر الذي يشير 
كون قد انتقمت بصيغة كموريدات معقدة بوجود قميل من إلى ان ىذه الفمزات ممكن ان ت

 الكبريتيدات المعقدة ، كما ان كثافة ىذه المياه اعمى من كثافة المياه القريبة من السطح . 
(وىذه تتحول NaClان مياه الينابيع في المناطق النشيطة بركانيًا تمتاز بكونيا غنية )

 حامضية(. –كبريتية  –بالتدرج إلى )مياه كموريدية 
 وىناك مياه في مثل ىذه المناطق تحتوي عمى مركبات: 

Ca(CO3)2 , acid Sulphate , Na(CO3)2 ( أو خميط منCa , Na ويعتقد )
(ذات عالقة بالمحاليل الصييرية ، اما بقية المكونات فأنيا اذيبت NaClبأن محاليل )

 ( .wall Rocksنتيجة لتفاعميا مع الصخور الحائطية )
 , Ca( ذات االصل الناري باحتوائيا عمى عناصر )Naclتميز المياه الغنية بـ)وممكن 

Mg , Li , f , Si , B , S , Co2. ) 



( Vichyوىناك ينابيع حارة ليس ليا عالقة بالنشاط البركاني مثال ذلك: ينابيع فيشي )
سطحية  ( في انكمترا حيث تمثل مياه ىذه الينابيع مياهBalhفي فرنسا ، وينابيع بات )

 ( وسخنت بحرارة االرض الداخمية .Deep Aquifersحممت في مستودعات عميقة )
مما تقدم يمكن القول ان مياه الينابيع الحارة ممكن أن تكون ذات اصول مختمفة ، 

 ( ليا .H , Oوالتمييز بين ىذه االنواع صعب جدًا بدون دراسة نظائر )
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