
 كمية العموم
 قسم الجيولوجيا التطبيقية

 المرحمة الثالثة

 
 اجليولوجيا االقتصادية اخلامات الفلزية 

الثامنةاحملاضرة   
 
 

  د . قاسم حممد جنم

 
 
 
 
 
 
 
 



 : Solutrions caviry fillingحشو تجاويف المحاليل 
يتحكم في ىذا النوع عوامل فيزيائية اضافة إلى العوامل الكيميائية وعميو يمكن اعتبار ىذا 
النوع من الترسبات )أو الظاىرة( واحد من المظاىر الفيزيائية الثانوية حيث ان عممية اليدم 
في الصخور الكربونايتية تعتبر حركة فيزيائية عمى الرغم من ان السبب الرئيسي ىو 

 . )االذابة(
في ىذا النوع يتكون انواع مختمفة من الفتحات في الصخور السيمة االذابة , واكثر 
الفتحات انتشار في الصخور الجيرية ذات االعماق الضحمة , حيث غالبًا ما تحدث 

( وعادة ما تبدأ CO2االذابة فوق مستوى المياه الجوفية بواسطة المياه المشبعة بغاز )
والمغارات( وغيرىا بالشقوق والفواصل ومستويات التطبق ثم  التجاويف الكبيرة )الكيوف

 تشبع بالتدريج مع ذوبان الصخور نفسيا .
ترسبات  –ترسبات فتحات الشرفات  –وأىم انواع ىذه الترسبات ىي: ترسبات الكيوف 

 ( .Gash veinsعروق الكاش )
 : Cave depositترسبات الكهوف  .أ 

واحجاميا ,وعادة تتواجد في الصخور الجيرية متعرية بسبب تأثير  فتحات مختمفة باشكاليا
( )البالوعات( والتي تنتج Sinkholesالمحاليل , ويصاحب تكوينيا وجود ما يسمى بالــ)  

اما من انييار سقوف المغارات )حيث تكون الفتحات كبيرة وغير منتظمة( , أو من تأثير 
وق )حيث تكون فتحات البالوعات قمعية محاليل السطحية في مناطق الفواصل والشق

( ولوحظ ان الكيوف الصغيرة ممتمئة كميًا بالرواسب المعدنية Funnel-shapedالشكل )
بينما الكبيرة تكون مبطنة ببمورات كبيرة من الرواسب المعدنية , وغالبًا ما تحتوي الكيوف 

 ( . USAفي  )في اريزونا Bisbeeعمى رواسب )الزنك والنحاس( مثل كيوف بيسبي 
 
 
 
 
 
 



 : Calleries Opening Deترسبات فتحات الشرفات 
ىي عبارة عن كيوف افقية قميمة الميل , تنتج من تأثير المحاليل عمى طول الشقوق , 
وعادة ماتبدأ بشكل جداول تحت ارضية , وقد تحتوي ىذه الفتحات عمى رواسب الخامات 

 كما في الكيوف . 
 :  Gash Veins depositsترسبات عروق الَكاش  .ب 

( المتواجدة في Wedge – Shapedتستخدم ىذه التسمية عن الشقوق الصغيرة الوتدية )
( لتمثل فواصل Whituyالصخور اليشة المضغوطة , واستخدمت ىذه التسمية من قبل )

بو عروق الشقوق في بعض عمودية تكونت بتأثير المحاليل , وىذه الرواسب تش
بالرواسب المعدنية )كالرصاص والنحاس والفضة( وغيرىا , كما في , وقد تمتمئ مواصفاتيا

 وادي المسيسبي.
 :  Pore space filling Deposistترسبات حشو المسام الصخرية  .1

المسامات الموجودة في الصخور قد تحتوي عمى خام اضافة إلى النفط والغاز والماء , ان 
 Redبخامات الطبقات الحمراء )ترسبات النحاس في مسامات الصخور الرممية تدعى )

beds ores( كالموجودة في منطقة , ) )Pre – Vral لصخور )Permian Red 
Beds) ( حيث تصل جودة النحاس إلى )كما يمكن ان تحتوي المسامات 5.5 )%

 الفثاديوم . –اليورانيوم  –الفضة  –الصخرية عمى ترسبات الرصاص 
 : Vesicular Filling Depترسبات حشو ثقوب الحمم البركانية  .2

تتميز المناطق العميا من الطفوح البركانية بكونيا نفاذة لكثرة الثقوب الناتجة من ىروب 
وتصاعد الغازات واالبخرة منيا إلى الجو , ففي بعض االحيان تمتمئ مثل ىذه الثقوب 

ة , الموجودة في صخور البازلت بمعادن ثانوية الفمزية تكون عادة بيضاء المون أو شفاف
( وفي احيان اخرى تمتمئ بمعادن Amygdalodiaوتكسب الصخر صفة النسيج الموزي )

 الخام مثل )النحاس الحر( كما ىو في كندا .      



 Chemical Controlsالضوابط الكيميائية 
 وتعتبر من الضوابط الميمة في عممية ترسيب الخام وأىميا: 

 . Nature of Host Rockطبيعة الصخر المضيف  .1
 .  Temperatureالحرارة  .5
 . Pressureالضغط  .3
 . change in pH and Ehالتغير في الحامضية وجيد التأكسد  .4
 نسبة تركيز الكبريت إلى تركيز بعض الفمزات في المحاليل الحاممة لمخامات . .5
 قابمية الذوبان لممعادن . .6
 الترسيب بفعل البكتريا . .7
 . Nature of Host Rockطبيعة الصخر المضيف  .1

ان طبيعة الصخر المضيف لو دور ىام في عممية ترسيب الخام من المحاليل الحاممة لو 
, فقد لوحظ في مناطق مختمفة ان المحاليل تنتقي وتختار صخور معينة تتفاعل معيا 

 بسيولة وترسب فييا خاماتيا , ومن ىذه الصخور ىي الصخور الجيرية .
 .  Temperatureدرجة الحرارة  .2

ي درجة الحرارة لممحاليل يؤدي إلى ترسيب موادىا المعدنية التي كانت ان االنخفاض ف
مذابة فييا , ومع انخفاض درجات الحرارة تتساقط المعادن من المحاليل المائية الساخنة 
تباعًا , فالمعادن االقل قابمية لمذوبان تسقط اواًل يمييا المعادن االكثر قابمية وىكذا 

 ابًا عديدة أىميا:االنخفاض درجات الحرارة اسب
 التبادل الحراري الناتج من تفاعل السوائل مع الجدران الصخرية . .أ 
 امتزاج المحاليل الحاممة لمخامات مع المياه الكونية . .ب 
 التمدد مع ثبوت درجة الحرارة )الغميان( لممحاليل . .ج 

 . Pressureالضغط  .3
ان انخفاض الضغط لو األثر الكبير عمى ترسيب الخامات وخاصة عند حركة السوائل 
الحاممة لمخام خالل البريشيا , ويكون االنخفاض أكثر تأثرًا في الموائع التي تعتمد فييا 



( فأي انخفاض H2O5 , CO2قابمية ذوبان المعادن عمى تركيز المكونات الطيارة مثل )
الغازات بمغادرة المحاليل وبيذا تترسب رواسب الخام , وكما معروف بالضغط يسمح لتمك 

فأن ضغط السوائل الصاعدة ينخفض بارتفاع تمك السوائل إلى االعمى , وىذا بدوره يساع 
 في ترسيب الخام .

 . pH and Ehالتغير في الحامضية وجهد التأكسد واالختزال  .4
( , وكذلك جيد PHجة الحامضية )إستقرارية المحاليل تعتمد بصورة اساسية عمى در 

( , فإذا ما تغير احداىما أو كالىما فسيؤدي إلى ترسيب بعض Ehالتأكسد واالختزال )
( يتم عمى أساس معرفة الطاقة المصروفة بإضافة أو Ehالمكونات الذائبة لذا فأن حساب )

ْي العنصر( نقل االلكترونات لعنصرىا , فاذا توفرت ىذه الظروف فإن بقاءه أو ترسبو )أ  
 من المحمول سوف يعتمد عمى طبيعة ذلك العنصر . 

( وتأثير ىذين Eh( لمحمول ما قد تؤثر ىي االخرى عمى درجة )PHان درجة الحامضية )
العاممين يعتبر أكثر اىمية في ظروف ترسب الخامات في البيئة الرسوبية اما تأثيرىا في 

 بيئات اخرى فيو غير معروف .
 يت إلى تركيز بعض الفمزات في المحاليل الحاممة لمخامات .نسبة تركيز الكبر  .5

ىناك عالقة وثيقة بين تركيز الكبريت في المحمول ونوع معادن الخام المترسب فعندما 
تكون نسبة الكبريت عالية في بيئة ترسيب الخام فأنيا تؤدي إلى تكوين معادن كبريتيدية 

( , اما إذا انخفضت ىذه النسبة فأن  Cohphelite ,chalcosite , pyriteبسيطة مثل )
الظروف المالئمة قد تؤدي إلى تكوين كبريتيدات مركبة من )النحاس والحديد( حيث يتحد 

(مكونًا معدن wall Rocksالكبريت المحمول في المائع مع الحديد في الصخور الجدارية )
في المحاليل  ( وىذا يؤدي حتمًا إلى انخفاض نسبة تركيز الكبريتFe S2)البايرايت 

 الحاممة لمخام , وذلك بابتعاد المحمول عن المصدر .
 قابمية الذوبان لممعادن . .6

ان المركبات المعدنية المعقدة السيمة الذوبان والتي تؤثر عمى انتقال بعض الخامات , أما 
كبريت( , ان تفاعل المحاليل مع -كمورين( أو )فمزات-ان تكون عمى ىيئة )فمزات 



( سوف يؤدي إلى تغيير Gangue Mineralsرية أو تبمور المعادن الغثة )الصخور الجدا
صفات تمك المحاليل وبالتالي يؤدي إلى ترسيب الفمزات وخاصة الثقيمة منيا , وقد اجريت 
دراسات عديدة عمى مركبات كموريدات الفمزات المعقدة لغرض معرفة كيفية انتقال وترسيب 

 المعقدات تأثيرًا مباشرًا في نشأة الخامات . المعادن الفمزية , ولوحظ ان ليذه
ان قابمية ذوبان الفمزات الثقيمة تتغير بسرعة مع تغير تركيب المحاليل , وعميو فأن 

 المحمول المار خالل الشقوق سوف يتغير تركيبو ويرسب الفمزات الثقيمة .
 الترسيب بفعل البكتريا . .7

قرب السطح أو في بيئات رسوبية تحت  ىناك تجمعات لبعض الخامات المعدنية المتكونة
ظروف معينة ترسبت بفعل عوامل حيوية أما بفعل بكتريا معينة, أو بتأثير عمميات 

( وقد لوحظ ان قسمًا من الترسبات الضخمة )لمحديد Organic procssesعضوية )
والترافرثاين( في والمنغنيز( وكذلك السميكا والفسفور والكبريت , ومعادن كبريتيدية واليورانيم 

مناطق مختمفة من العالم قد تكونت بفعل انواع محددة من البكتريا , وىناك ثالثة انواع من 
 بكتريا الحديد .

البكتريا التي تعمل عمى ترسيب )ىيدروكسيد الحديديك( من البيكربونات الحديدوز  .أ 
 Cnallionella( ومن انواع ىذه البكتريا ىي: )CO2, وذلك بامتصاص )

ferrugineum( و )spirophyllum ferrugineuny. ) 
البكتريا التي ترسب )ىيدروكسيد الحديد( دون الحاجة الة وجود الكربونات ومن  .ب 

 (.ctadothrix dichotoma( وكذلك )Leptothrix Ochraceaانواعيا: )
بكتريا ترسب ىيدروكسيد الحديديك , وامالح حديدية من امالح الحوامض  .ج 

 العضوية .
ىناك بكتريا تعمل عمى ترسيب )الفسفور( حيث وجد ان جزءًا كبيرًا منو يترسب من كما ان 

( تحت ظروف مختزلة في Vetrates of Shell fishالمحاليل بفعل قشريات محارية )
 المياه الضحمة . 



و  Cladothrixكذلك ىناك بكتريا مسؤولة عن تركيز أو ترسيب )المنغنيز( مثال ذلك: )
Clanothria كما )( في ترسبات المنغنيز في بيرنردBrainerd( في مينسوتا )USA. ) 

 Natireولمبكتريا االثر الكبير في ترسيب عدد ضخم من رواسب الكبريت الحر )
Sulphur( في الصخور الغطائية )Cap Rocks( لمقبب الممحية )Salt Domes )

يتم في الحالة ( , حيث Sulphide Mineralsكذلك في ترسيب المعادن الكبريتيدية )
( والذي بدوره H2S( بواسطة بكتريا مختزلة لمكبريتات واعطاء )CaSO4االولى: اختزال )

يتأكسد جزيئًا إلى )كبريت حر( , اما في الحالة الثانية: فأن البكتريا الالىوائية المختزلة 
 ( الذي يتفاعل مع أ ْي من الفمزاتH2S( تحرر غاز )Anaerobic Bacteriaلمكبريتات )

 المتوفرة ليكون )كبريتيد( ذلك الفمز كما في حالة ترسبات البايرايت .
                             

     
  

( ان Desul Fovibrio desulfaricansومن االمثمة عمى انواع بكتريا الكبريت ىي )
( في استراليا وتجمعات )منجم السوليفان Broken Hillالترسبات الضخمة في منطقة )

Sullivan Mine في كولرمبيا البريطانية تعتبر من المعادن الكبريتيدية ذات المنشأ )
( كما يعتقد ان قسما من صخور الترافرتاين والسميكا بفعل Bacteriogenicالبكترتي )
 ( معينة . Algaeطحالب )

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

 م 2222والدكتورة هيام عباس محمد 
 


