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( لألنواع المختمفة من الموائع الحاممة H) Hyd & (Oxy)التركيب النظائري لمــ)
 لمخام:

( في تجمعات الخام يساعد في معرفة H , Oان حساب النسبة النظائرية لكل من )
( والذي تمثل نموذج قياسي Smowاصل المائع المرشد لمخام , فمياه البحار قريبة من الــ)

)يحمل قيمة صفر لكل من التركيب النظائري لألوكسجين والييدروجين( , اما المياه 
ح التراكيب النظائري الكونية فأنيا تتغير عمى طول المستقيم المائل في الشكل ادناه )يوض

 ( .Smow( لالنواع المختمفة من المياه مقاسًا نسبة إلى نموذج قياسي H , Oلكل من )
 وكذلك يبين مواقع حقول المياه الحبيسة والمتحولة والصيرية .

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ولكن يجب استخدام ىذه المعمومات بحذر , ففي بعض الحاالت فأن المياه الحبيسة 
والمياه المتحولة ىي في االصل مياه كونية ولكن تفاعميا مع الصخور غير من 
خصائصيا النظائرية وخصوصًا عندما تكون عمميات التفاعل غير كاممة , كذلك الحال 

بيسة , ويضاف إلى ىذا كمو فأن بعض تجمعات عند امتزاج المياه الصييرية بالمياه الح
 الخام ىناك أكثر من نوع من المياه مشتركة من عمميات تكوين الخام .

ان الشكل اعاله يوضح دراسة اعطت نتائج مثمرة في دراسة تجمعات خام 
( ان Heaton and sheppard( فقد وجد )Cyprus stock work Depo3LI3الــ)

شكل: يوضح المحاليل 
المسؤولة عن ترسبات 
قبرص وصخورىا 
الحائطية من دراسة 
التركيب النظائري لنصري 
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ين ىذا الخام ترجع في االصل إلى مياه البحار باعتمادىا عمى الموائع المشاركة في تكو 
دالئل أخرى تم تصميم نموذج لمنشأ ىذا الخام , والذي يوضح بصورة مبسطة انو من 
الممكن ان ينتج خام اقتصادي من مياه البحر خالل دورانيا في صخور القشرة المحيطية 

(Dceanic Crust. كما موضح في الشكل ادناه , ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

خالل صخور   مخطط يوضح امكانية انتاج رواسب كبريتيدية كتمية من خالل دوران مياه البحر 
 Evans , 1987 , p67 :القشرة المحيطية , المصدر



 : Miqratien of ore Bearing fluidiانتقال الموائع الحاممة لمخام 
مقتنعًا لعممية انتقال كمية ان اية فرضية تتعمق بمنشأ الخام يجب ان تعطي تفسيرًا 

كبيرة من الموائع اما بييئة صيير أو محاليل مائية أو غازية , فحركة الموائع تحث سطح 
 االرض تعتبر ميمة لتكوين الخام كأىميتيا في عممية تجمع النفط والغاز .

ان التراكيب الجيولوجية في الصخور كالفولق والصدوع والفواصل ىي التي غالبًا ما 
 م في عمميات االنتقال لما ليا من تأثير مباشر عمى نفاذية ىذه الصخور .تتحك

 : Migration of Magmaانتقال الصهير 
نتيجة الحتواء الصير عمى غازات تحت ضغط معين , فأن َأْي انخفاض في ىذا 
الضغط يؤدي إلى تمدد الصيير والتقميل من كثافة وبالتالي دفعو إلى االعمى وبذلك فان 

 tectonicانتقال الصيير ستزداد بازدياد تمدد الغاز , كما ان االجياد التكويني )سرعة 
stress يحصر الصير إلى الصخور المجاورة أو التي تعموىا مبتدئة بحركة تقدميا تمدد )

 الغازات في االماكن ذات الضغط الواطئ .
 :. Migration of flnids at Great depانتقال الموائع في االعمالق السحيقة 

( تقالن بأزدياد العمق porosity( ومساميتيا )permeabilityان نفاذية الصخور )
(وكذلك زيادة التماسك Over burden Rockلمضغط المتولد من تراكم الصخور الفوقية )

بفعمب ترسب المعادن في المسامات والفجوات , ولذلك فأن الحد االدنى لتواجد المياه 
ة يختمف باختالف طبيعة ىذه الصخور وقد تتراوح بين )بضعة الجوفية الطميقة الحرك

 االلف االمتار ( تحت السطح . –امتار 
ونظرًا النعدام النفاذية في الصخور في االعماق السحيقة فأن بعض الجيولوجيين 
يشكون في قدرة الموائع الحاممة لمخام )وخصوصًا الصاعدة منيا( عمى التغمغل ما بين ىذه 

 ماسكة ولمسافات بعيدة .الصخور المت
ولكن ىناك من االدلة التي تثبت ان كميات كبيرة من الموائع تتحرك ما بين الصخور 
المتماسكة والكثيفة في االعماق ناقمة معيا المكونات الالزمة لترسيب الخام , فمثاًل وجود 

( في الصخور الجيرية أو maguetite( من معدن الـــ)disseminated)حبيبات مبعثرة 



البرولوماتية المتبمورة يؤكد قدرة الموائع عمى التغمغل داخل ىذه الصخور الكثيفة من خالل 
احاطتيا لبعض الحبيبات وتفاعميا معيا بسبب )التآكل التدريجي( ليذه الحبيبات , حيث 

دن الجديدة من ان ىذا التآكل يسيل عممية مرور الموائع المصقة وبالتالي يتم ترسيب المعا
المائع بداًل من الحبيبات المتآكمة , ان المالحظات الحقمية والمختبرية كميا تؤكد رجوح 

 Superi mpossedاالقتراح الذي يثبت امكانية اعتبار النفاذية المفروضة أو الثانوية )
of secendany Rermeability لمصخور الناتجة من تأثير التراكيب الثانوية كالفوالق )

الصدوع وغيرىا )أكثر أىمية( في عممية انتقال وترسيب الخام من النفاذية االولية و 
(primnry permeabilly. )(لمصخور )َأْي المتكونة بسبب التآكل التدريجي 

 الصخور الكربونايتية كمضيفة لمخام:
تعتبر الصخور الكربونايتية الكثيفة والمتماسكة من أىم الصخور المضيفة لممعدن 

بالرغم من درجة نفاذيتيا القميمة أو المعدومة احيانًا , واجريت دراسات تفصيمية لفيم  الخام
( التي استنتج فييا Brown ,1948عممية انتقال الموائع في ىذه الصخور منيا دراسة )

بأن الصخور الجيرية تكون )عديمة النفاذية لمرور المحاليل المائية الباردة حتى في حالة 
( بأن الخام تنتقل Brown , 1941 and 1947عالي ( , واستنتج )كونيا تحت ضغط 

 بحالة غازية داخل ىذه الصخور عندما تكون ساخنة فقط .
(ان تسخين الرخام Maxwell and uerrall , 1933كما اثبتت التجارب المختبرية )

(Marble(والصخور الجيرية والــ )Trauertineيعمل عمى تمددىا بصورة دائمية وبذل ) ك
تزداد نفاذيتيا , وىذا يفسر سبب انتقال الموائع الحاممة لمخام خالل صخور غير نفاذية 

 تحت حرارة وضغط عاليين .
 : Migration of fluid at shallow Depانتقال الموائع في االعماق الضحمة 

ان العوامل التي يجب ان تؤخذ بنظر االعتبار في دراسة حركة الموائع في االعماق 
ة كثيرة , ومن اىميا: )صفات المائع( , مثل لزوجتو كثافتو وطبيعة الوسط الضحم

 )الصخور(: مساميتيا , نفاذيتيا , ضغط السوائل , وممكن اضافة عوامل اخرى مثل:
 نوع المكونات المحمولة في المائع . .1



 وجود أو عدم وجود غازات . .2
 تجانس أو عدم تجانس الصخور المقطوعة من قبل المائع . .3
 اكيب الجيولوجية الموجودة .التر  .4
 ضغط وحرارة المائع . .5

( من ابسط القوانين االساسية التي Darcys Law , 1856يعتبر قانون دارسي )
تفسر حركة المياه الجوفية والتي يمكن تطبيقيا عمى حركة الموائع في االعماق الضحمة , 

المائع ونفاذية  وينص: ان كمية المائع المار خالل وسط مسامي مرتبطة بسرعة حركة
 الصخور , وضغط المائع وحسب المعادلة: 

    
     
 

 
 حيث ان: 

q. حجم المائع المتنقل خالل وحدة صخرية مسامية واحدة ولفترة وحدة زمنية واحدة = 
K  ثابت )عامل التناسب( يعتمد عمى طبيعة المائع والترتيب اليندسي لممسامات =

pore space . وكذلك التعجيل االرضي 
( حيث ان Stausdard Datum: الفرق بالضغط مقاسًا لمرجع قياسي )      

(h1( باتجاه المجرى )down stream( و )h2( ومعاكس التجاه المجرى )up 
stream.) 

L  . المسافة المقطوعة = 
 Laminarان ىذه العالقة تستخدم لتحديد كمية المياه في حالة الجريان المنتظم )

Elow خالل وسط متجانس ونفاذ , وال يمكن تطبيق قانون دارسي عمى الجريان العكر)
(turblent( التي ترافقو الدوامات )Eddying بسبب سرعتو العالية , وان جريان العكر )

يحدث فقط في حالة وجود فتحات غير اعتيادية في كبر حجميا والتي تعتبر قميمة األىمية 
 لحاممة لمخام .في مرور المحاليل ا

 migration of Metals in colladalانتقال الفمزات في الحالة الغروية )
state :) 



(ووسط dispersd phaseيتكون النظام الغروي من طورين ىما الطور المشتت )
-7 – 11-3( ويتراوح حجم الجزيئات الغروية ما بين )dispersion medinmالتشتت )

حجم الجزيئات في المحمول الحقيقي , وأقل من حجم ( سم , حيث يكون اكبر من 11
الجزيئات العالقة ومن الممكن ان تكون المادة الغروية بحالة صمبة أو سائمة أو منتشرة في 
وسط صمب أو سائل أو غاز ولكن في حالة )دراسة الخام( فاألمر يتعمق بصورة اساسية 

غازية , ويطمق عمى النظام الغروي في المواد الصمبة المنتشرة في االوساط السائمة أو ال
 ( .Solالمتكون من اجزاء صمبة منتشرة في وسط سائل بالــ)

ان الجزيئات الغروية تمتمك مساحة سطحية كبيرة لوحدة الحجم وعميو فأن نوع 
( عمى سطح المادة الغروية ىي التي تحدد Adserpedااليونات التي يتم امتزازىا )

( وتصبح cationsالممكن ان تمتز ايونات موجبة )تصرفات ىذه الجزيئات , فمن 
 ( وتتصرف كجزيئة سالبة .Anionمشحونة بشحنة موجبة أو ان تمتز ايونات سالبة )

 
 
 
 
 
 
 

ما , تمتمك نفس الشحنة فأنيا تتنافر فيما  SOL)وبما ان جميع الجزيئات التابعة لــ)
( وعميو فأن اضافة محمول Coagulationبينيا وتحول دون حدوث عممية التخثر )

( سيفقد الجزيئات شحنتيا ويحوليا إلى جزيئات متعادلة مما SOLاليكتروليتي إلى الـــ )
( وغالبا ما تكون المواد الغروية عمى شكل جزيئات Focculationيسبب في اندماجيا )

( أو ىيدروكسيدات Oxides( أو اكاسيد )Sulphidesعنقودية اما بييئة كبريتيدات )
(Hydroxides , )وغالبا ما تكون معظم الكبريتيدات والمواد العضوية موجبة الشحنة( )



اما )االكاسيد والييدروكسيدات فتكون سالبة الشحنة , ماعدا السميكا فتكون سالبة ( , 
( يممك شحنة ثابتة غير قابمة لمتغيير تحت جميع الظروف , بينما SOLوىناك بعض الــ)

 اعتمادا عمى درجة حرارة المحمول . االخر قد تتغير شحنتو 
 

 المصادر: 
د. خالد جالل عمي , الجيولوجيا االقتصادية الخامات الفمزية 
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