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  :Depositional Texturesانسجة الترسيب 
ان رواسب الخامات تتكون بأنسجة مختمفة تعتمد عمى طبيعة المائع الممعدن وعمى 

الكيميائية والفيزيائية لمصخور المضيفة وكذلك عمى اسموب التموضع ، واالنسجة الصفات 
الحاصمة من عممية ترسيب الخامات ىي التي تعكس اصل الرواسب ودرجة تبمورىا ، 

 ستدالل عن منشأتيا من دراسة انسجتيا . وبيذا يمكن اال
 : Deposition by Replacement باإلحاللانسجة الترسيب 

 Lindgren( كما )عرفيا Metasomatismلي )ااالحالل أو االعالل االستبد ان عممية
جديد يحل جزيئا محل المعدن أو  ناذابة وترسيب متزامنو ينتج عنيا معد :لندكرين( ىي

التجمعات المعدنية االصمية ، بحيث ال ينتج عنيا َأْي تغير في حجم الصخور ، اال في 
( أو تمدد Shrinkage) انكماشإلى عممية حاالت قميمة قد تتعرض فييا الصخور 

(Extension واىمية االحالل االستبدالي في تكوين رواسب خام تتمثل في االماكن ، )
الشديدة الضغط والحرارة والتي ينعدم فييا وجود الفراغات ، ان ظاىرة االحالل يمكن 

محل بعض ( كأحالل السميكا Pertifird Woodمشاىدتيا في بعض الغابات المتحجرة )
المكونات النباتية ، مع االحتفاظ بشكل الخاليا وتراكيب االنسجة النباتية ، وكذلك ممكن 
احالل معدن مع معدن آخر مع االحتفاظ بشكل المعدن االصمي وحجمو ، وتتحكم في 

توافر تراكيب  :استمرار عممية االحالل في الصخور )غير المتجانسة( عده عوامل منيا
لخواص الفيزيائية والكيميائية لمصخر المضيف ، اما )الصخور معينة ، ا وطبقات

  :( فأن عممية االحالل تتقدم باحدى الطرق الثالثة التاليةHomogeneouالمتجانسة 
شق معين ، حيث تتم عممية االستبدال اواًل بالجدران  تبدأ عممية االحالل من .1

 Bold)( مكونة جدران ثخينة أو اوجو Out wardمتقدمة باتجاه الخارج )
Faces( من الخام الكتمي )Massive Ore في تماس مع الصخور المضيفة )

 غير المستبدلة . 
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( تتقدميا وتتصادم معيا موجات Bold Frontبواجية ثخينة )عممية االستبدال تبدأ  .2
( حيث يتم االحالل Dissemenated Replacementمن االحالل المبعثر )

 في مراكز صغيرة ومتعددة . جزئيا 
 Multiple – Centreتتم عممية االحالل بطريقة )النمو المتعدد المراكز .3

Growth فعندما ينفذ المائع الحامل لمخام إلى الصخرة فأن عممية االحالل تبدأ ، )
سوية من مراكز متعددة ومتقاربة في الصخرة ، كأن تمثل ىذه المراكز نواة لممعادن 

المغنيسية ، وبيذا فأن معادن الخام سوف تنتشر في الصخرة المضيفة الحديدة 
بشكل مبعثر )كانتشار الفمفل في الطعام( مكونة ما يسمى )بالنسيج الفمفمي 

Peppered Texture ). 
بالحجم ،  يساويوعرف بأن المعدن الذي يحل محل معدن آخر يجب ان ومن الميم ان ن

منسوبة لبعض عمميات االحالل يجب ان تتوافر فييا لذا فان المعادالت الكيميائية ال
  :ط التاليةو الشر 

 تعادل الشحنات . .1
 تعادل في المحتويات . .2
    تعادل بالحجوم .  .3

 
 
 
 
 
 
 
 

 الشكل أ: االحالل من مراكز متعددة .
 ب: االحالل عمى جانبي عرف يميزه احالل مبعثر عمى الحافة الخارجية .

 ية تقدم ثخينة .بج: االحالل عمى جانبي عرف يتميز بج
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د من ان عممية الترسيب قد تمت بفعل االستبدال يجب تجميع اكبر عدد كي يتم التأكول
ممكن من االدلة ، ومن االنسجة والتراكيب التي يمكن االعتماد عمييا كأدلة لعممية 

  :االحالل ىي
 Preseivation of Originialاالحتفاظ باالنسجة والتراكيب االصمية  .1

Textures:  
( ، والتطبق  Stratificationان االحتفاظ بقسم من المظاىر االصمية لمصخور كالتطبق )

( لبمورات Rhomb( ، والمتحجرات ، )والشكل المعيني Cross beddingالمتقاطع )
وضع الخام يعد دليال قاطعا لمعممية االحالل ، وفي م، بعد عممية تالدولومايت مثال 
( ، في الصخور المتحولة Phynocrystsاالحتفاظ مثال بالبمورة الظاىرة )الصخور النارية 

 ( ... وىكذا . Schistosityبخاصية التصفح )
  :Intersection of Structural Featuresتقاطع المظاهر التركيبة  .2

ان معظم الرواسب المعدنية تقطع التراكيب الصخرية ، وعميو ال يمكن االعتماد عمى ىذه 
الذي  (Massive Sulphidesالظاىرة لوحدىا ، ففي جسم الخام لمكبريتيدات الكتمية )

يرتكز عمى نيايات طبقات الحجر الجيري الرقيقة ، يتبين ان الخام احدث من التطبق في 
ة الترسيب ممكن ان تكون قد ممئت الفراغ المفتوح الذي كان ىذه الصخور، ولكن عممي

يرتكز عمى الطبقات  أو بطريقة االحالل والتمييز بين الحالتين يجب مالحظة الخام دون 
 )أ( و )ب( اسفل الصفحة  :انقطاع فاالرجحية ىي عممية االحالل الحظ الشكمين

التي تمت بواسطة  تتميز البمورات :Complete Crystalsالبمورات الكاممة  .3
االحالل عن بمورات الصخرة االصمية بانيا ذات اوجو بمورية كاممة بعكس البمورات 
التي تنمو في فراغ مفتوح حيث تظير غير كاممة وتنمو باتجاه مبتعدة عن جدران 
الفراغ ، وليذا فأن بمورة معدن الخام التي تتصف بكونيا كاممة ومزدوجة النيايتين 

بمورة  :من مميزات االحالل ، مثل وتعتبر( Doubly Treminated)الشكل ج( )
 ( الكاممة في صخرة الحجر الجيري الناعم التحبب . Bayriteمعدن البايرايت )
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  : Pseudo rnorph Textureنسيج الشكل الكاذب  .4
احتفاظ المعدن الجديد بشكل المعدن القديم المختمف عنو كيميائيا يعد دليال جيد لعممية ان 

الذي يظير شكل وخصائص )معدن البايرايت( يتكون من االحالل ، فالمكعب المعدني 
 )معدن الجالكوسايت( قد تكون باحالل الجالكوسايت( محل )البايريات( . 

  :Outlines of Ore bodyحدود جسم الخام  .5
عندما يكون الحد الفاصل بين جسم الخام والصخور المضيفة حادًا فيذا دليل عمى حصول 

 Waveyاثناء تموضع الخام ، فان حدود الخام تكون متموجة وعقدية )عممية االحالل 
and knobby )يمكن ان تتكون في  وبشكل بروزات تطوق الصخور المضيفة التي ال

  . ملء الفراغ المفتوح ابداً 
 
 
 
 

  : Form of Oreشكل الخام  .6
ان عدم االنتظام في الشكل ىي من خصائص االحالل ، وىذا قد يولد التباسا مع االشكال 

عن الغير منتظمة لمتجاويف الناتجة عن اذابة المحاليل لمصخور الجيرية ، لكنيا تتميز 
( وعمى اية حال فان تجاويف Ruptureالتجاويف المتكونة نتيجة التشقق والتمزق )

 ( .Conceivitiesتقاطع التحدبات )بالمحاليل تمتاز بجدرانيا المحددة 

شكل )د( تتميز خامات تماس الخام مع 
 الصخور المضيفة بكونيا غير منتظمة .
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  :Shrinkage Cavitiesتجاويف االنكماش  .7
تحتوي بعض اجسام الخام عمى تجاويف غير منتظمة مثل تجمعات الذىب في منطقة 

(Black Hills. والتي تعتبر من خصائص االحالل ) 
  :Transection of Different Crystalsالقطع العرضي لبمورات مختمفة   .8

وجود الخام في عرق متموج صغير غير منتظم العرض قاطع عدة بمورات مختمفة 
 االتجاىات يعطي دليل عن عممية االحالل . 

 : Deposition of Open space Fillingترسيب ممئ الفراغ 
النوع من الرواسب يعتبر أكثر شيوعا في االعماق الضحمة التي تتيشم فييا ان ىذا 

الصخور ، وعميو تكون أكثر انسيابا أو جريانا من غيرىا لذا فأن الفتحات الموجودة في 
من الضغط المسمط عمييا ، ان رواسب  بالرغمىذه االنطقة تميل إلى البقاء مفتوحة 

لمسوائل الحاممة لمخام بالتنقل بحرية ان صعود ىذه السوائل إلى  تسمح االعماق الضحمة
سطح االرض يرافقو تغيرات فجائية في الحرارة والضغط يعجل من ترسيب الخام دون 

رات الحاجة إلى تماس لمدة طويمة مع الصخور المحيطة بو والتي تعاني بعض التغي
 الكيميائية البطيئة .

  :وىناك دالئل تميز انسجة الخام المترسب في الفراغات والفجوات ىي
بعض الخامات والعروق المتمعدنة  :لتجاويف والفراغات غير الممموءةوجود عدد من ا .1

تحوي عمى تجاويف وفراغات وجيوب تركت نتيجة الحشو غير الكامل لفراغ أو 
من الجوانب باتجاه الداخل فيتم ملء الجوانب  يبدأ تجويف كبير ، حيث ان الحشو

 ويبقى الداخل فارغ . 
 :وجود معاجن ناعمة التحبب عمى جدران التجويف ومعادن اخشن عند المركز .2

البمورات التي تتكون أواًل عند جدران التجاويف تمتاز بكونيا ناعمة نتيجة لفقدانيا 
في المركز عندىا الوقت الكافي لتنمو التي تتكون الحرارة والتبمور السريع ، بينما 

 وتتبمور من المحاليل مخففة قميمة المزوجة .
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التغير في التركيب الكيميائي لمموائع الحاممة لمخام تدريجيا  :Exfoliationالتقشر  .3
خالل مرورىا بالتجاويف والفسح ، يؤدي إلى ترسيب معادن مختمفة عمى طول جدران 

المتكونة أواًل تعقبيا بمورات اخرى تبطنيا وىكذا يمكن  العرق أو التجويف ، فالبمورات
 مالحظة طبقات من المعادن المختمفة في عرق ما نتيجة عممية التقشر .

يتكون عمى امتداد البمورات النامية من  :Comb Structureالتركيب المشطي  .4
 Interdigitatedالجدران المتقابمة لمعرق أو التجويف نطاق )اصبعي التداخل( 

مشط الديك )ومجوف نتيجة التقاء النيايات المدببة لمبمورات ، ان ىذا النطاق تشب
Roasers Comb ، ووجوده يدل عمى ان البمورات نمت من الجدران باتجاه الداخل )

 . يتم لحشو الفراغ المفتوح َأْي ان الترسيب 
 
 
 
 
 
 
 
عند حشو الفراغ المفتوح يجب ان تتماثل جدران العرق أو  :وجود جدران متماثمة .5

َأْي عندما تفرغ ىذه التجاويف من المادة المحشو ، فان جدرانيا التجويف في حدودىا 
( Jigsaw Puzzieتكون متماثمة بحيث تتطبق عمى بعضيا مثل )الصور المقطوعة 

. 
ان عممية التمعدن في الفراغ المفتوح ما بين  :التركيب المشابه لمعقدة الشريطية .6

أو تقشرات  متناظرة تدعى البريشيا أو اية صخرة مجزئة ينتج عنيا تناسق من حزم 
( ، ويظير ىذا التركيب ان كل فتحة ىي Cockade Structureبالتركيب الشريطي )

شكل يوضح نمو بمورات الكوارتز 
من جدران الشق باتجاه المركز 

تركيبًا يشبو المشط وفجوة  مكونة
في مركز تحتوي عمى البمورات 

 النامية .
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مركز ترسيب متعاقب ، والصخرة ككل تظير ترسيب عشوائي لألجزاء الصخرية 
 ( من مادة الخام . Concetricالمضيفة وحمقات المركز المتحدة )

( Linear Struturesعندما تتقاطع التراكيب الخطية ) :ازاحة التراكيب المائمة .7
( مع العرق بصورة مائمة ، فأنيا تزاح بزاوية قائمة عمى جدران Planarوالمستوية )

  العرق ان مثل ىذه االزاحة ال يمكن ان تحصل في عممية االحالل .
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