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 : Factorc Controlling Ore Depoالعوامل التي تتحكم في ترسيب الخام 
ان ترسيب وتموضع الخام تتحكم بو عوامل منيا فيزيائية مرتبطا بخصائص الصخور 
المضيفة من حيث )النفاذية والمسامية( ووجود , أو عدم وجود وتراكيب وأنسجة جيولوجية 
, ومنيا كيميائية مرتبطا بالصفات الكيميائية لممائع الحامل لمخام كدرجة الحرارة ,والضغط 

 فيو , والطبيعة الكيميائية لمصخور المضيفة . درجة ذوبان المذابة 
  physical factالعوامل الفيزيائية 

 ان التراكيب واالنسجة التي تتحكم بترسيب الخام ممكن ان تكون: 
 عوامل اولية: تكونت مع تكون الصخور التي تحتوييا . .أ 
 ثانوية: تكونت بعد تكون الصخور التي تحتوييا بفترة طويمة . .ب 

 
 Pnmary phys controlsالعوامل أو الضوابط الفيزيائية االولية  .أ 

ان التراكيب وانسجة الصخور النارية والرسوبية االولية تسيطر عمى مسار الموائع 
الحاممة لمخام وتتحكم في تحديد مناطق ترسيب الخام , وبما انيا كثيرة وغير محدودة 

 فسيتم االشارة إلى االكثر اىمية ووضوحًا فقط وىي: 
فاذة وخصوصًا الصخور الكمسية )صخور جيرية أو دولومايتية( الغشائية الن .1

 المغطاة بصخور غطائية غير نفاذة .
( في الحواجز والجسور Missonriخير مثال عمى ذلك وجود )الرصاص( بمنطقة )

المتكونة من رواسب جيرية مع مواد صدفية فتاتية ذات نفاذية عالية ومغطاة بصخور 
 جيرية خالية من الرواسب الفمزية .

ين حبيباتيا تسييل عممية مرور الجيدة الفرز: الفراغات ب المدممكات .2
 الموائع الحاممة وترسبية .

االجزاء العميا المتيشمة من الطفح البركاني حيث تمتاز بنفاذية عالية :  .3
( بالمشيكان وىي رواسب Keweenaمثال ذلك رواسب النحاس في منطقة )كونيا 

 الطفح . حرمائية مترسبة في صخور المدممكات النفاذة وكذلك االجزاء المتحطمة من



الصخور الرممية النفاذة وخاصة رواسب السواحل والقنوات: حيث تمثل ىذه  .4
( في Wyoming( في )والية Gas Hillsالصخور )مكمنًا لميورانيوم( كما في )منطق 

(USA. ) 
, و تحت االرض عند انفجار البراكينوكذلك تعتبر القنوات التي يشق بيا الصيير طريق

 ( مظير اوليا صالح لمترسيب .creep formotiوالطبقات الزاحفة )
: Secondary physical controlsالضوابط الفيزيائية الثانوية  .ب 

وتشمل ىذه الضوابط كافة التراكيب واالشكال المتكونة بعد فترة طويمة من عممية 
الترسيب , وتتعمق اكثرىا بالحركات التكتونية وما ينتج عنيا وتكون عمى اشكال اىميا 

 ىي:
 ( .fissure Veinsلشقوق )عروق ا .1
 ( .pipes or chimneysاالنابيب والمداخن ) .2
 ( ..shear zone depترسبات نطاق القص )التمزق() .3
 ( .stock worksالعروق المتشابكة ) .4
 ( .saddle Reefsالشعاب السرجية )   .5
 ( .Ladder veinsالعروق السممية ) .6
 Pitches and flats-foldالمائمة ) –صدوع الطيات المسطحة والرأسية  .7

cracks. ) 
 ( ..Breccia filling Depترسبات حشو البريشا ) .8
 ( .Solution cavity fillingsحشو تجاويف المحاليل ) .9

 ( ..pore space fillings Depترسبات حشو المسام الصخرية ) .11
 ( ..Vesiculor filling Depترسبات حشو ثقوب الحمم البركانية ) .11



 :  Fissure Veinsقية( عروق الشقوق )العروق الش .1
تعتبر االكثر انتشار وأىمية , وتمتاز بأشكالو الصفائحية , وتحتوي عمى كميات 
متنوعة من المعادن والخامات , تعتبر العروق ىي المناطق االولى التي استغمت في 
 البحث عن المعادن حيث تمثل التراكيب التي يتم استخراج معظم وأىم معادن العالم منيا .

ن ىذه العروق بعدة طرق نتيجة القوى التكتونية في القشرة االرضية أو تكون من تتكو 
عمميات التصدع وتكوين الفوالق , كما قد يتكون قسم منيا تحت تأثير قوى اقتحام الموائع 

 الحاممة لمخام لمصخور المقطوعة وتقسم إلى: 
 (:simple fisjure Veinالعرق الشقي البسيط ) .أ 
 ( .Dilation or Lenticular veinsأو العدسية )العروق المتوسعة  .ب 
 (:simple fisjure Veinالعرق الشقي البسيط ) .أ 

يتمثل بشق واحد ذو جدران مستقيمة ومتوازنة نسبيًا , وعندما تكون الجدران غير 
( بسبب تكوينو تحت حمولة Hanging wallمنتظمة وحاوية عمى بريشيا وخاصة المعمق )

 chamberedالسطح فأنيا تسمى بالعروق المحفورة المجوفة الداخل)قميمة )خفيفة( قرب 
vein. ) 
 
 
 
 
  
 



 (:Dilation or Lenticular veinsالعروق المتوسعة أو العدسية ) .ب 
تتواجد ىذه بشكل عدسات ممثمة في )صخور الشيست( وتتواجد بشكل عدة عدسات 

بشكل متدرج متصمة مع بعضيا )كخيط السجق( , أو غير متصمة ومرتبطة 
(Enechelon ويعتقد بأن مثل ىذه  –( ويتراوح عرضيا من )بضعة سم) عشرات االمتار

الشقوق تتكون نتيجة )تمدد الصخور الشستوسية( بتأثير الضغط الناتج من المحاليل 
الحاممة لمخام , والبعض بفعل قوة سحب العروق القديمة خالل عممية التحول الالحقة في 

  الصخور المضيفة .
 
 
 
 
 
 

( أو ما يسمى باألحمال فيي: عبارة عن Composite Veinsاما العروق المركبة )
نطاق من الكسور الكبيرة التي يصل عرضيا إلى )عشرات االمتار( وتتكون من عدة 

ذلك االحمال شقوق تكون تقريبا متوازية وممتمئة بالخام , وترتبط فيما بينيا قطريا , مثال 
 ( Nevadaالموجودة في نيفادا )

 
 
 
 
 
 
 

Jenson and Bateman:  المصدر  



 :Physical Featuresالظواهر الفيزيائية لمعروق 
معظم العروق ضيقة ويتراوح طوليا )مئت االمتار ( بعضيا عمودية ومعظميا مائمة 

 بدرجة كبيرة ويظير مكشفيا عمى سطح . 
اما إذا كان سطح  إذا كان سطح االرض مسطحا فان لكشف العرق يكون مستقيما ,

 االرض غير منتظم يكون مكشفو منحنيا معتمدًا عمى التضاريس وعالقتو مع ميل السطح.
وتقع أكثر االخطاء والتي تؤدي إلى مشاكل عند الحفر والتنقيب عندما يكون ىناك 

( , ولمعرفة عالقة كل Dip( ومختمفا بدرجة الميل )Strikeعرقان متوازيان المضرب )
من الضروري رسم كل من المضرب والميل أو اسقاطيما )ستراتوغرافيًا( , إذ عرق باالخر ف

ان التضاريس غير المستوية والمعقدة واالختالط بين )المكشف والمضرب( قد ادت إلى 
الكثير من االخطار في تتبع امتداد العروق )الحاوية عمى الخام( , وبالتالي فأن المناجم 

التصل إلى اليدف عمى العمق المحدد من قبل االسقاط  واالنفاق التحت ارضية التي تشق
)الستراتوغرافي( وىكذا تيدر ماليين الدوالرات اثناء التنقيب عن الخام , ان معظم العوق 

( بسبب Pinch( و )التقرص Swellتبدو غير منتظمة عرضيا وتظير ما يسمى )بالتورم
 حركة كل جزء , كما في الشكمين ادناه:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(  في العروق الشقية التي نتج من swell and pinchقرصات والتورمات )شكل يوضح الت
 الحركة عمى طول الشقوق غير منتظمة



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ان االزاحة عمى طول عروق الشقوق عادة ما تكون صغيرة تتراوح بين )بضع 
عشرات االمتار( , ونادرًا ما تصل )مئات االمتار( ولكن في الحاالت  –سنتمترات 

االستثنائية قد تزيد عمى )الكيمو متر( , ان عرق الشقوق قد تكون متفرعة , مقسمة أو 
خور اقميمية وتكون )نطاق البريشيا تمتقي مرة اخرى وتحوي فيما بينيا عمى ص

Brecciated Zone. )( وقد تحتوي العروق )عمى عدة معادن أو معدن واحد 
ان العروق الشقية نادرًا ما تتواجد لوحدىا , حيث عالقة العروق مع بعضها البعض: 

انيا تتواجد بشكل مجاميع , كما في الشكل ادناه , فاذا كانت مجموعة الشقوق من عمر 
ومتوازية نسبيًا بالمضرب والميل فأنيا تكون ما يسمى بنظام العروق والشقوق  واحد

(Fissure Vein اما الشقوق التي تتكون في نفس الوقت فتدعى بالعروق المتجانسة , )
(, اما إذا كانت انظمة الشقوق المتوازية المضرب Cognate Fissur Veinsالتكوين )

( المتناسقة Conjugated Fissureق المترافقة )ولكن بميالن متقاطعان فتسمى بالعرو 
(Coordinate Fissur Veins وعموما فان االنظمة المختمفة االعمار تزيح بعضيا )

 :البعض عند التقاطع وتحتوي عمى 

عرق عمى طول فالق اعتيادي يوضح التورمات والتقرصات في عرض العرق  :شكل
 Evans , 1983 :مكونًا خام شريطي



خامات مختمفة )ويزيح النظام الحديث ترسبات النظام القديم عند التقاطع( , وفي الحالتين 
بنفس الخام , وان مادة الخام تمر دون توقف من احد  فان االنظمة المتقاطعة تمأل

 االنظمة إلى االخر.
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Effect of change of formatterتأثير التغير في التكوين عمى العروق 
fissure : 

تختمف عروق الشقوق في طبيعة تشققيا وفي نوع حشوىا عندما تمر من تكوين معين 
حتى الصخور إلى تكوين آخر , ويعزى ىذا جزيئا إلى اختالف مقاومة الصخور لمقوى 
والضغط , كما ان التركيب الكيميائي لمصخور يؤثر أيضًا عمى ترسيب المعادن , وعميو 

 فان العرق 
( كالصخر Ductileلمنتظم القوي المار في صخرة مرنو أو الرقة )ا .1

( مثل الحجر الرممي Britle( إلى صخور ىشو )Green stoneاالخضر )
(SSt. فانو يتعرف إلى سمسمة من شقوق متصمة وغير منتظمة ) 

شكل: يوضح ممئ الشقوق بالمعادن الخام حيث 
)أ(النظام عروق شقية متقاطعة ومتجانسة التكوين 

 وال يزيح بعضعا لبعض .
اما )ب( نظام ازيح من قبل نظام آخر , وكال 

 jenson)النظامين تكونا قبل عممية ممئ المعادن 
and batemar ,1981 .) 

شكل يوضح عروق النظام )أ( القديم ازيح بنظام 
 احدى )ب( يحتويان عمى معادن خام مختمفة .

 )بالنسبة لمحالة أ(.
وفي الحالة )ب( يحتوي النظام )ب( عمى خامات 

 سحب من )أ( .



( Britleأما إذا كان العرق )الشق( القوي يشق طريقة من صخور ىشو ) .2
 ما يختفي أو يعاني تشوية( .إلى صخور اخرى أضعف )ا

العرق القوي المار في حزمة ضيقة لصخرة اخرى مثل السد القاطع  .3
(Dyke. فأن سوف يتقمص ) 

 أو قد ينقسم إلى مجاميع من الخيوط . .4
( أو Highly Schistoseإذا دخل الشق في صخور قوية شديدة التصفح ) .5

ت غير متصمة ( فأن يتفرع إلى عدساShearsdالصخور الواقعة تحت القص )
 ( .en echelonمرتبو بشكل متدرج )

وفي منطقة دخول العرق إلى تكوين آخر بزاوية قميمة , فان ىذا العرق  .6
 ( . Refracted( أو ينكسر )Reflectedينعكس )

إذا كانت زاوية دخول العرق كبيرة , فأن التغير في االتجاه يكون معدوما  .7
 أو قميل . 

العرق من تكوين ألخر دون ان يعاني ولو تغييرًا بسيطا في وعمى العموم فنادرًا ما يمر 
 االتجاه . 
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