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 الصيغة التي تنتقل بها المكونات المذابة في الموائع الحاممة لمخام
The Formation in Which Dissolved Constituents are 

Transported in the Ore bearing Fluid 
ان درجة ذوبان الكبريتيدات قميمة جدًا )النحاس ، الرصاص ، الزنك( وىذا يعني ان 
انتقال ىذه العناصر بطريقة الذوبان بصيغة كبريتيدات بسيطة تحتاج إلى كميات كبيرة جدًا 

 من الماء . 
يحتاج كمية من الكياه تعادل فعمى سبيل المثال فأن ) ترسيب طن( من مادة الخام 

جريان نير دجمة لمدة تقارب )مميون سنة( ، من ىذا نستنتج بأن الخام قد انتقل إلى 
موضع الترسيب بصيغة اخرى . ومن الممكن انتقال المكونات المذابة بصيغة معقدة مثل 

(HgS2
ترسيب  ( السيمة الذوبان في الماء والقادرة عمى االنتقال إلى مسافات كبيرة دون2-

ويحتاج االيون المعقد لمبقاء بيذه الصيغة إلى كمية كبيرة من الكبريت المختزل في 
المحمول ، والتي يستوجب ان يكون المحمول ذو قمويو عالية )وىذا غير مقبول من الناحية 
الجيولوجية( والسبب يرجع إلى )تفاعل الصخور مع المحمول مما يؤدي إلى تغير في 

 Wallق استقراريو االيون المعقد( ، حيث تعمل الصخور الجدارية )قمويتو، وبذلك يقم
Rock عمى السيطرة عمى الحامضية والقاعدية لممحمول المار خالليا . اما إذا افترضنا )

فأن ىذا  -PH(HS)ان المكونات الذائبة تكون قد انتقمت بصيغة ايونات معقدة بشكل 
 يون المعقد مستقرًا .( لكي يبقى االHsيحتاج إلى كميات كبيرة من )

اما االقتراح الذي يفترض ان مكونات الخام ممكن ان تنتقل بصيغة كموريدات 
(AgCL:مثاًل وتترسب بشكل كبريتيدات كما موضح في المعادلة ) 

       
          

   
الصوديوم  يبدو منطقيا باالعتماد عمى حقيقة ان مكتفات الموائع تحتوي عمى كموريدات

 والبوتاسيوم باإلضافة إلى الماء . 
 , Chalcopyrite , Pyrite( بأن ترسيب )Auderson( استنتج )7711في عام )

Galena( في حرارة تقل عن ، )200o م( ال يحدث اال إذا امتزج محمولين األول )غني



تكوين بالكبريت المختزل( والثاني )غني بالكموريدات( ، وىذا ما لوحظ في ترسبات )
 سركوزة الطباقي( شمال العراق. 

 
 : ((Proccesses of Ore depositionعمميات ترسيب الخام 

 المقدمة: 
ان معرفة اسباب ترسيب الخام ميمة جدًا في االستكشاف عنيا ، فالجيولوجي الذي 

ان يقدر تواجد أو عدم تواجد الخام في بيئة معينة ،  يفيم اسباب ترسيب الخام بأمكانو
 تترسب بعض الخامات بتأثير:

(التي تسقط في القعر الصيير ، Chromiteالجاذبية مثل: بمورات الــ) .7
 ( في قعر طبقات الرمل ، وتترسب خامات اخرى بتأثير:goldوكذلك الذىب )

فاعالت ( التي تحدث بسبب التPHالتغيرات الكيميائية الحامضة ) .2
 الكيميائية )الصخور المضيفة والموائع الحاممة لمخام( . 

 االنخفاض في درجة الحرارة والضغط . .3
االنخفاض في سرعة الوسط أو امتزاجو مع مائع ثاني قد يكون سببا في  .4

 حدوث تفاعالت كيميائية تسبب في ترسيب الخام . 
نفاذية الصخور ، وجود أو  اما بالنسبة لتموضع الخام فيعتمد عمى عوامل كثيرة منيا:

( ، Brittlenessعدم وجود تراكيب اولية أو ثانوية ، كيميائية الصخور ودرجة ىشاشتيا)
 غالبا ما تكون اسباب ترسيب الخام ىي نفسيا اسباب تموضعو . 

 :Ground Prepatationتهيئة االرض الستقبال الخام 
( المتكونة Epigenetic Ore depositsيتحدد وجود رواسب الخام الالحقة المنشأ )

بعد الصخور المضيفة ضمن مناطق معينة )المناطق التي حصمت فييا تغيرات سبقت 
عممية التمعدن( والتي تجعل من الصخور المضيفة صخورًا أكثر فاعمية لمتفاعل مع 
الموائع الحاممة لمخام تدعى ىذه التغيرات )بتييئة االرض( ، اما رواسب الخام المعاصرة 

( فتتكون مع تكون الصخور المضيفة ، وعميو ليس ليا Syngenetic Ore Depشأ )لممن



عالقة بعمميات )تييئة االرض( ، ان عمميات تييئة االرض ممكن تن تتم بطرق عديدة 
 مثل: 

 زيادة نفاذية الصخور . .7
 التغيرات الكيميائية لمموائع والصخور المضيفة .  .2
 تيشم الصخور بفعل الحركات التكتونية . .3
( ، السمسمة Dolomalizationالعمميات المصاحبة مثل: الدلمتو ) .4

(Silification)  ( اعادة التبمور ،Recrystallization فعممية الدلمتو تجعل ، )
الصخور المتكونة أكثر ىشاشة ، واي تحرك في الحجرة الصييرية يعقب الدلمتو 

ة المسامية تحتوي عمى نفاذه وعالي )يعمل عمى تحطيم ىذه الصخور مكونًا )بريشيا
 فراغات يمكن ممئيا بمكونات الخام المتنقمة مع الموائع .

( تعتبر أىم العمميات الكيميائية واكثرىا شيوعًا وتتم بإضافة silifilationاما السمسمة )
( jasper( أو معادن سميكاتية ، واىم ىذه العمميات تكون )Sio2السميكا اما بييئة )

بواسطة السمسمة الخفية التبمور المترسبة بطريقة االخالل من المحاليل الحرمائية، مثال 
( وكذلك منطقة USA( في كدلورادو )Lead vills( المتواجد منطقة )Jasperoidذلك )

(Metalline falls ( في واشنطن )بشكل تمول و عقد كبيرة مع الصخور الجيرية
 والدولرمايتية( .

( في الصخور المحيطة بالجسم Recrystallizationالعادة التبمور )اما بالنسبة 
الناري فتعمل عمى زيادة نفاذية وسيولة تيشم ىذه الصخور باالمر الذي يسمح بمرور 

 المحاليل خالليا وجعميا خير مضيف لمخام .
( فيي عممية اخرى لتييئ االرض ويمثل )سميكات Skarnكذلك ىناك ما يسمى بالــ)

( Mg & AL & Siجير ( تكونت نتيجة االحالل االستبدالي عند اضافة )السميكا غنية بال
 الموجودة في المحمول إلى الصخور الكربونايتية .

 ( تحتوي عمى اجسام خام .Skarnان معظم )المنطقة 



 Depositional process . ofعمميات ترسيب الخام الصهيرية المنعزلة 
Magmatin seg   
تكونت في فترات مختمفة اثناء عممية تبمور الماكما فقد تكونت نتيجة ان ىذه العمميات 

التبمور المبكر من خالل انتشار )بمورات معادن الخام( وتتوزع في الصخر الناري كمو 
لتصبح جزء ال يتجزء منو ، أو قد تتركز في اماكن محدودة بييئة )عدسات ، طبقات ، 

مثمة الشائعة ليذا النوع: ىي انابيب الماس في احزمة( كرواسب )الماس الكورندم( ومن اال
)كمبرلي( جنوب افريقيا حيث تتواجد بمورات الماس في قصبات صخور الكمراليت النارية 

 القاعدية . 
أو تنفصل بمورات المعدن الخام من الماكما مبكرًا لتتجمع وتتراكم قرب القاع مكونة 

جنوب افريقيا حيث توجد في الصخور النارية راسبًا معدنيًا مستقاًل )كرواسب البالتين( في 
 القاعدية عمى شكل شرائط انفصمت من الماكما تحت تأثير الجاذبية .

  
وقد تتركز مكونات الخام في مرحمة متأخرة )ما تبقى من الصيير( متأخرة في تبمورىا 

 مثل: تبمور معادن السميكات )فمسبارات الكالسيوم( .. وغيرىا .



الرواسب اما محيطة بالصخور النارية ومتفاعمة معيا ، أو عند ولذلك نجد ىذه 
 الحافات ، أو تقطع ىذه الصخور كميًا .

وىناك نوع يتكون بسبب عممية التنويع الماكماتي )بالتبمور والجاذبية( حيث تتراكم 
مكونات الخام وتتبمور وتنفصل كراسب مستقل اما في خزان الترسيب أو وتنضغط وتندفع 

 ور المحيطة ، مثال ذلك:إلى الصخ
( Bushveld complexرواسب )الماكنيتايت والكرومايت(كما في معقد البشفمد )

(Duck 1983 في جنوب افريقيا اما النوع اآلخر فيتكون نتيجة انفصال الخام من )
الماكما لعدم قابميتو عمى الذوبان ، ففي حالة الكبريتدات ينفصل منصيراىا الثقيل من 

رة قطرة( ويتجمع قرب القاع حيث يبرد في مرحمة متأخرة ويتصمب مكونا راسبًا الماكما )قط
فمزيًا مستقاًل ، ومن رواسب ىذا النوع )كبريتيدات النحاس والنيكل( في صخور )النورايت 
والكبابرو( النارية القاعدية المتداخمة في صخور النايس بالنرويج ، حيث يبمغ نسبة 

 Snd%( من وزنيا ، وكذلك )رواسب النيكل( في )22والي ))الكبريتيدات( في الصخور ح
bury )( في كندا التي تحتوي عمى نسبة عالية من )النحاس( وقميمة من )الذىب والبالتين

 – Chakopyrite – Magnetite – Pyriteتنتشر في جسم الخام عمى شكل معادن . )
sphalerite. ) 

 
 
 
 
 
 
 
 



سب الخامات المنعزلة الصيريرية ، فيي التي تتكون اما بالنسبة لمنوع األخير من روا
نتيجة )تبمورمخمفات الماكما الغنية باالبخرة والغازات( مكونة عروق )البيكماتايت 

Pegmatite ( الحاممة لمخام ، وىذه تعقد مرحمة وسطى بين )الروياسب المكماتية ورواسب
ر المكا عندما تندفع بفعل المحاليل الحرمائية ( حيث تتكون في فترة متأخرة من تبمو 

الضغط عمييا لتحقن وتعصر في فجوات وشقوق الصخور المجاورة ثم تبرد وتتبمور لتكوين 
( اما بييئة )اكاسيد معقدة ، أو سميكات( Mo , Sn)عروق البكماتايت( الغني بخامات )

( لما نادرة بييئة كبريتيدات ، وغالبًا ما يطمق عمى )عروق البكماتايت( بمنازل الكنوز
 تحتويو من رواسب ميمة . 

( في منطقة Moومن االمثمة عمى ذلك عروق )البكماتايت الحاممة لمموليدينوم 
)الرومين( بيوبك في كندة ، وينتمي إلى ذلك بعض رواسب النحاس الكتمية المنتشرة في 
السعودية والمضيفة من قبل الدرع العربي خصوصًا في منطقة )ام الدمار( بجانب )ميد 

 لذىب( ومنطقة المصنيعة شمال جدة .ا
(في pre-cambrianكما توجد في مصر رواسب مكماتية ميمة في صخور )

الصحراء الشرقية منيا )رواسب االلمينايت( في )أبو غمجة( ، ورواسب)الكرومايت( في 
( في )جزيرة الزبرجد( في البحر predotituالبراوية( ، ورواسب )النيكل( في صخور )

 االحمر .

  لمصادر: ا
د. خالد جالل عمي , الجيولوجيا االقتصادية الخامات الفمزية 

 م 0222والدكتورة هيام عباس محمد 
 


