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 :Pipes or Chimneysاالنابيب أو المداخف 
االنابيب أو المداخف: ىي اجساـ ذات بعديف قصيريف نسبيًا وبعد ثالث اطوؿ ، 

( تعطي معنا واحدًا ، وتستخدـ كممة Chimney( أو مدخنة )Pipe)وتسمية انبوب 
( مف )اصؿ اسباني( لمداللة عمى االجساـ القضيبية المسطحة االفقية Mantosمانتوز )

والقميمة الميؿ ، اف معظـ االنابيب تحتوي عمى تراكيب صخرية مكسرة وليذا تسمى 
 يدة جيدة لمخاـ . ( ، ولذلؾ تصبح مصBreccia Pipeبأنابيب البريشيا )

اف تكويف ىذه االنابيب عادة يسبؽ عممية التمعدف ، أو قد يصاحب ىذه العممية ، 
وتتواجد ىذه االنابيب في بيئات مختمفة ، واصميا غير معروؼ ، والميـ في دراستيا ىو 
مكاف تواجدىا وعالقتيا مع التراكيب الجيولوجية المختمفة وىذه الناحية ميمة اقتصاديا ، 

 يث تدؿ عمى مكامف الخامات . ح
 
 
 
 
 
 
 
 

 وتتواجد ىذه االنابيب بعدة اشكاؿ اىميا: 
( مثاؿ: الفوالؽ Tabular Ploinesتواجدىا في تقاطع ما بيف َأْي مستوييف مسطحيف ) .1

 والشقوؽ ، الفواصؿ ، السدود القاطعة ، مستويات التطبع ، التدفؽ البركاني . 
في المناطؽ التي تكثر فييا الصدوع والمناطؽ التي تكونيا في ىامات الطيات ، بخاصة  .2

تزداد بيا درجة النفاذية ، نتيجة زحؼ الطبقات عمى بعضيا ، حيث تترؾ منطقة ذات 
 ضغط منخفض في ىامة الطية .



( أو في Ignecus Centactقد تتواجد انابيب الخامات في صخور التماس الناري ) .3
وات عمى طوؿ المناطؽ الغير منتظمة ، أو عند المناطؽ التي مرت بيا السوائؿ مكونة قن

مناطؽ تكويف البريشيا ، كما يمكف تواجدىا في فوىات البراكيف القديمة ، كذلؾ تتواجد عمى 
شكؿ قنوات ناتجة مف مرور المحاليؿ خالؿ الصخور الكربوناتية أو في صخور الحجر 

( في المناطؽ Shoestring Sandالرممي وتتخذ شكاًل مشابيا لرباط الحذاء وتسمى بالػػ )
 التي يتغير فييا ميؿ ومضرب العرؽ . 

تطمؽ ىذه التسمية عمى الفتحات : Shear Zone Depositsترسبات نطاق القص   .4
( المتصمة مع بعضيا في نطاؽ التمزؽ أو Sheet – Likeالرقيقة الصفائحية الشكؿ )

القص ، والتي تعتبر ممرًا ممتازًا لممحاليؿ الممعدنة ، كما اف عممية الترسيب غالبا ما 
( عمى شكؿ حبيبات أو مستويات Crevices( والفجوات )Seamsتحصؿ في الندب )
 رقيقة مف المعادف .

 
 
 
 
 
 

التساع قدر كافي مف الخامات وخصوصًا الخامات غير اف الفتحات والفراغات غير كافية 
الحديدية ، ولكف )الذىب مع البايرايت( يمكف اف يشكؿ راسب لمخاـ ممكف االستفادة مف 

 ( في نيوزيمندا .     Otagoاستثماره كما في منطقة )اوتاكو 
مف الفتحات العرقية  ىي عبارة عف شبكة متحابكة: Stock Worksالعروق المتشابكة  .5

( حاممة لمخامات وقاطعة لكتمة مف الصخور ، وعرؽ كؿ فتحة عرقية Veinletsالصغيرة )
سـ( ، وطوليا ال يتجاوز )بضعة امتار( ، والمسافة بيف ىذه الفتحات 1نادرًا ما يتجاوز )

 بضعة امتار( ، اف المناطؽ المتشابكة مف العروؽ قد تكوف –تتراوح ما بيف )بضعة سـ 

الشكؿ أ: خاـ تكوف بطريقة 
 االحالؿ في منطقة التمزؽ .

الشكؿ ب: خاـ ترسب بطريقة 
 االحالؿ حوؿ شؽ في صخرة .



ممموءة جزئيًا مف الداخؿ بالخامات ، وعمومًا فأف ترسبات ىذه الفتحات العرقية تترسب 
( ، Comb structureبطريقة )حشو الفراغ( وتظير بتراكيب مشطية )تشبو عرؼ الديؾ 

 (  .Druses( أو فجوات )Crustificationأو بشكؿ تراكيب قشرية )

 
 

والفضة والنحاس والمولبيديـو والكوبالت  وتحمؿ العروؽ المتشابكة عادة خامات الذىب
والرصاص والزنؾ والزئبؽ واالسبستوس والقصدير ، اف أكثر االنتاج العالمي ألحماؿ حجر 

والػػ   Altenberg( سابقا كاف مصدره العروؽ المتشابكة في منجمي )Tinstoneالقصدير)
Zin wald( في المانيا ، والعروؽ المتشابكة في منطقة )Quarts Hills تحوي خامات )

 (ـ . 511( ـ ، وبعمؽ )251-151الذىب في والية )كمورارو( حيث يبمغ مقطعيا )
اف العروؽ المتشابكة قد تنشا نتيجة االنكماش عمى اثر تبرير االجزاء العموية والطرفية 
لممفحمات النارية ، أو قد تنشأ مف الشقوؽ غير المنتظمة التي تتكوف بفعؿ )قوى الشد أو 

( في الصخر ، فحركة الفوالؽ مثاًل باتجاه االسفؿ وعمى طوؿ الشقوؽ المنحنية تؤدي الطي
 إلى حصوؿ فرقعة في نقطة تحرؾ الحائط المعمؽ فوؽ حدبات الحائط القديـ . 

 
ىي شقوؽ متتابعة محشوة بالرواسب  : Saddle Reefsالشعاب السرجية  .6

الطيات نتيجة الختالؼ  ( وتتكوف عند قمـ تحدبSaddleالمعدنية تشبو )السرج 
( مثؿ competentمقاومتيا )لمطي( ، فعند طي طبقات متتالية مف صخور قوية )

(مثؿ االردواز Incompetent( وصخور ضعيفة )Quartzite)الكوارتزايت 
(slate تتكوف فرغات مشابية في ىامة أو قمـ التحدبات مرتبة بشكؿ يشبو )



( Bendigoسرجية في منطقة )بنديكو السرج ، وأفضؿ مثاؿ ليا: ىي الشعاب ال
خط( والشعاب )الخمسة االولى( منيا ذات انتاجية  15في استراليا حيث يوجد )
 عالية وبمردود اقتصادي .

اف ىذه السروج ترتبط عادة بفوالؽ تؤدي إلى وصوؿ السوائؿ الحاممة لمخامات إلى فراغات 
كيب عند انعداـ الفوالؽ في الشعاب الترسيب، ونادرًا ما توجد الخامات في مثؿ ىذه الترا

 المرجانية . 

   Ladder Veinsالعروق السممية  .7
عبارة عف كسور عرضية صغيرة منتظمة البعد عف بعضيا وتتواجد عادة في السدود القاطعة 

(Dykes( تترتب بشكؿ متدرج يشبو السمـ )hadder ،وتمتد موازية لبعضيا البعض تقريبًا)
بعرض السد القاطع ، اف مثؿ ىذه الفراغات قد تمتمئ مف قبؿ حيث يكوف عرضيا محدود 

المواد المعدنية التي تكوف الخامات والترسبات االقتصادية كترسبات )الذىب( في منطقة 
(moruing. في استراليا ) 

اف شقوؽ ىذه العروؽ السممية ممكف اف تكوف مفصولة أو متقاربة أو متصمة مع بعضيا 
 ضمف السد القاطع . 

 
 
 

Park and mac Diarmid , 
1970 . 

Ladder Veims  



 : Pitches and Flats – Fold Cracksصدوع الطيات المسطحة والرأسية  .8
( َأْي تكويف الطيات المقعرة في الصخور Slumpingيصاحب عممية تكويف مناطؽ االنييار )

( Tension Cracks( تكويف سمسمة مف صدوع أو شقوؽ الشد )Brittleالرسوبية اليشة )
( أو Flatمتصمة مع بعضيا وتعرؼ بكسور الطيات ، وقد تكوف ىذه الشقوؽ مسطحة )

( ، كذلؾ فأف الطيات المفتوحة القميمة االنطواء ، تكوف كسور Pitchesمائمة ) –رأسية 
 ( أو في اخدود الطيات المقعرة . Crestسحب عند ىامة الطية )

ينتج عف الترسيب  :Breccia Filling Depostsترسبات حشو البريشيا  .9
العشوائي لحبيبات البريشيا ذي الحافات الحادة )فراغات كثيرة( تصمح ممرًا جيدًا 
لممحاليؿ ومكمنًا ممتازًا لمرواسب الكبيرة ، اف البريشا يتكوف اما بتأثير البراكيف 

 (  .  shatteringالنارية أو نتيجة العمميات االنييار أو عمميات التزؽ أو التحطـ )
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

وينتج عف االنفجارات البراكانية عادة رواسب )برشيا متطبقة( أو انابيب برشيا تسمى 
( ، ويعتبر النوع المنطبؽ أقؿ اىمية مف النوع Volcanic Brecciaبالبرشيا البركانية )

االنبوبي مف ناحية استضافتو لمخاـ ، وىذه تعتبر مف الظواىر الفيزيائية االولية ، وأحسف 
مثاؿ: ترسبات النحاس في )شيمي( ، وتكوف ىذه االنابيب عمودية أو شديدة الميؿ 



مات والمعادف الغثة بشكؿ وبيضوية الشكؿ ممتمئة بالبريشيا ، ويالحظ ترسب معادف الخا
 ( حوؿ القطع الصخرية . وممكف تقسيـ البرشيا إلى نوعيف: crstified)قشيري 

 .  Tectonic Brecciaالبرشيا التكتونية  .أ 
 .   Collapse Brecciaبرشيا االنييار  .ب 

 
 .  Tectonic Brecciaالبرشيا التكوينية  .أ 

االجساـ النارية أو االجساـ االخرى تحت  تتكوف نتيجة  تكويف الفوالؽ والطيات وأقتحاـ
 تأثير القوى التكتونية ، وىناؾ عدة تسميات ليا:

 بريشيا الرفقعة –.   Crush Brecciaبريشيا الطحف أو السحؽ  -
 بريشيا التحطيـ  –.   Rubble Brecciaبريشيا الربؿ أو الكسارة  -
 < Shattered Brecciaبريشيا التحطيـ  -

 والفرقعة: تكوف حبيباتيا حادة وذات حركة دورانية قميمة .بريشيا التحطيـ 
 بريشيا الربؿ: تمتاز حبيباتيا ببعض االستدارة  .

الزنؾ( في منطقة عمميات  Znاف البريشيا التكتونية قد تحتوي عمى واسب خامات مثؿ )
( في امريكيا وخامات الزنؾ مع Appalachianالطي والفوالؽ الزاحفة في )االبالشياف 

 في امريكا . Tri statuبريشيا التمزؽ في منطقة والية 
 .   Collapse Brecciaبرشيا االنهيار  .ب 

تتمثؿ بالبريشيا الناتجة مف انييار اسقؼ الكيوؼ والمغارات نتيجة عممية االذابة التي 
 .  Woodrow pipeتسببيا المحاليؿ المارة فييا ، ومف امثمتيا )انبوب البريشيا( في منجـ 
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