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 مفهوم الخام او الترسبات المعدنية
 المحاضرة  األولى

 :المقدمة
صػػػ تر  أت  عػػػدف تااػػػد ات امػػػر  ػػػف  عػػػدفاكهػػػز يعسهػػػو  ػػػف تعػػػرؼ استرتػػػمعت اس عدنهػػػو مدنطػػػع تتا ػػػد  مهعػػػ  ستر 

صنعيهو مك هعت كمهرة ض ف اسقشرة األرضهو. تمب تتا ػد ذػذا استرتػمعت مطػذا اسشػكؿ هعػتد إسػي اسع جهػعت اس هتست هػو 
تاسظرتؼ استرتهمهو است  تته ر يجي اسع جهعت ذذا تاست  أدت إسي نشتءذع تتتا دذع أت إيػعدة تتزهعطػع تتركهزذػع يمػر 

ت  عػعت كمهػرة س عػعدف اصتصػعدهو  استعرهخ اس هتست   اس تهؿ تاست  أصػمات ذات أذ هػو اصتصػعدهوب تمػذسؾ تطػ  تعتمػر
األتسهو است  تتتا د ت  اسقشرة األرضهو مدشكعؿ تأا عـ تتراكهز  أت  ععدف اس ع عت أت اسص تر اسصنعيهو ت تاد اسمنعء

  تجفػػو تذػػ  استػػ  تتػػتطدتطع ي جهػػعت اسرصػػد تاستقهػػهـ تاتتػػت راج تاستػػ  تتتا ػػد متراكهػػز أكمػػر  ػػف استتا ػػد اس مهعػػ  سطػػع 
 )استترة اس مهعهو( ت  اسقشرة األرضهو. 

تاتتي يجي  سه مالث امععد )ا تدادب ت ؾب يرض(   تـ  عدن اس عـ معنه يمعرة يف مكالـ آ ر ه كف تعرهؼ 
تجػػز  عػػهف أت معػػض  ركمعتػػه منتػػب ات تراكهػػز ايجػػي  ػػف  عػػدسطع اس مهعػػ  تػػ  اسقشػػرة اترضػػهو   ػػع ه عػػؿ إتػػت السطع 
 رماآ. تت د اس ع عت اس عدنهو ت  ذهئو رتاتب  ركزةب تتنقتـ اسي  ع عت أتسهو ت ع عت معنتهوب تصد تتكتف اس ع عت 

سطػع  مػؿ  مقػو اع جػو س عػدف اسادهػد ب يػرؽ  عػدن  اع ػػؿ ع جػػو و تػ  نفػس استصػت اسػذي تتكػتف تهػه اسصػ تر اسااتتسهػ
 .سجذذب

 : Gangue Mineralsاس ععدف اس مو 
تاستػػ  تكػػتف تػػ  اس عسػػب  ػػف   صػػعامو س عػػعدف اس ع ػػعت  تتػػ  معػػض اتاهػػعف تكػػتف تجزهػػو تذػػ   عػػعدف ت تجزهػػو

عس ععدف اس مػو أت اسعقه ػو متتت ي  (بغهر  رغتب مطع تت ه كف اتتتفعدة  نطع  ععدف تذ اس ععدف اس كتنو سجص تر )
ب تػؤدي اسػي استقجهػؿ  ػف اسقه ػو اتصتصػعدهو سجترتػمعت است  تفصؿ تتتتمعد  الؿ ي جهعت  ععس ػو تاتػت الا اس عػعدف

 اس عدنهو.
اف ذػذا اس عػعدف سكتنطػع غهػر  رغػتب تهطػع  تاسكعستػعهت ب تت هعنػ  ذسػؾ ف ا مجو اس ععدف اس مو ذت  عدف اسكػتارتز 

ت تا ػؿ صه ػػو اصتصػػعدهوب تػػعسكتارتز هتػػتع ؿ تػػ  صػػنعيو اسز ػػعج ب تا جػؽ يجهػػه  عػػعدف غمػػو كتنػػه غهػػر  رغػػتب تهػػهب 
تدائ ع  ع هصعاب تتا د ترتمعت اسكتارتز تتا د سجذذبب تت  ذذا اساعسو هعتمر اسكتارتز غهر  رغتب تهه معسنتمه اسي 

 اسذذب.
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 Sedimentsاسرتاتب:  تعرهؼ
اس   ترة ت   األ زاء اس كشتتو ياك و يجي معضطع  ع  رتر اسز ف يجت جؽ كج و راتب يجي اس تاد اسصجمو اس تر    

  ف ت ح األرض. تسذسؾ ه كف تقتهـ اسرتاتب نتمو إسي ظرتؼ استرتهب إسي نتيهف رئهتههف تذ :
 اسرتاتب اسمارهو  - أ

 .اسرتاتب اسقعرهو - ب
 مه. هاأل ر  ف اهث استركهب اس عدن  ت اسظرتؼ است  أدت إسي تكتهنه ت ترته تجؼ اسراتب يف 
   Type of Sedimentsأنواع الرواسب 

 رتاتب  مهعهو: -1
 ت معؿ يجي ذسؾ: تمؽ تاف تكتنت مع جهعت  هتست هو تترتهمهو تعمقوو تراكـ  تاد ص رهو تذ  است  تكتنت نته  

  اهوهاسر اسرتاتب Aeolian Sediments  

 
  اسرتاتب اس هعا اسعذمو. Fluviatile Sediments   

 رتاتب كه هعئهو: -2
ت معؿ يجي ت هعا اسماعر تاس اهعت  تذ  است  تكتنت نته و ستم ر اس هعا  ف معض اس اعسهؿ تاألاتاض استرتهمهو  

 ذسؾ:
 Gypsum (CaSO4.2H2O)تر اس مس  مؿ ترتمعت ص   Evaporatesرتاتب اس تم رات  - أ
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 Limestone (CaCO3) مؿ ترتمعت ص تر اسا ر اس هري  Carbonates    رمتنعتعاسكرتاتب   - ب

 
 ت معؿ يجي ذسؾ : ستراكـ   جفعت اسنمعتعت ت اساهتانعت نته و كتفتتذ  است  ت رتاتب يضتهو: -3

نعت و  ػف اس  ػر استػرهع  تاد كرمتنهو اشتقت  ف أصؿ نمعت تذت يمعرة يف  مقعت نعت و يف   Coalاسفاـ  - أ
 مػػػتفمتركهػػػز ينصػػػر اسكر  تقػػػتـ اسنمعتػػػعت معتضػػػعتو اس ػػػعف .سج عمػػػعت اسنمعتهػػػو تاػػػت استرتػػػمعت اس هنهػػػو تاسر جهػػػو

اس ت تد تي اس ت يجي ذهئو غعز معني أكتهد اسكرمػتفب تعنػد ع ت ػتت تتػتعفف ذػذا اسنمعتػعت تت  ػي معس مقػعت 
 ف اسفاـب تتاتؿ ذذا اسكعئنعت أت مقعهعذع إسي تتتػفعت أت تاػـ  ػع ذػت إت  رهو تإنطع تتاتؿ إسي  مقعتاسص 

ي جهو كه هعئهو  عقدة ت ر معسعدهد  ف اس رااؿ صمؿ أف تتاتؿ إسي ذسػؾ اس ػعـ األصتصػعدل اسػذل نػراا تػي شػكجه 
 .اسنطعئي



 أ.م.غازي عطية زراك   2012 - 2012مات والمعادن     المرحمة الثالثة    الخا المحاضرة االولى /جيولوجيا  التطبيقية /موم االرض قسم عكمية العموم / 
 

 4 

 
 . كـ   جفعت  هتر اسمارتذ  نعت و يف ترا :Guanoتانتكرتاتب اس - ب

 :المعدنيةمصادر الخامات 
است ا  ات استات ت ا    ـاس نمع ف اترض م رهقو  أل  عدة تتت رخ  ف مصترة يع و  تعني اس ع عت 

 عدة غهر  يمعرة يف ب أ ع اس عدف تطتذات صه و اصتصعدمو   كف اف تاتتي يجي  عدف تااد ات  جه   ف يدة  ععدف
غهر  يضتهو تكتنت تات اسظرتؼ اس مهعهو  مؿ )اسض   تاسارارة ...... اسخ(بتاستعرهؼ اسشعئع سج عدف أنه  عدة

تسطع تركهب كه هعئ    هز  مصترة  مهعهو ت د ؿ سالنتعف تهطع ب ذات صه و إصتصعدهو تكتنت ت  اس مهعو يضتهو
(ب ته كف إتت را طع  ف األرض مصترة إصتصعدهوب أ ع Latticeتتركهب مجتري دا ج  معمت هعرؼ معسفراغ اسشمك  )

عدف أت اس قصتد معسرتاتب اس عدنهو تطي تجؾ اس عدة اس ت  عو أت اس تركزة منتمو كمهرةب ماهث ه كف إتت الا  
 أكمر  نطع مشكؿ إصتصعدل. 

ب ث يف اس ع عت اف دراتو ت عرتو اتمعب ترتهب اس ع عت سطع اذ هو كمهرة ت  ي جهو اتتتكشعؼ تاسما
تعس هتست   اسذي هفطـ اتمعب ت تضع ات تكتف اس ع عت اس عدنهو ه كف سه اف هتتنتج اهف تتتا د اس ع عت اس عدنهو 
ات  ع ذ  اسمهو اس نعتمو سترتهب تت تضع اس ع عت. اف ستتا د اس ع عت اس عدنهو ت  ت تضعو ات تمب تتا دا ت  

يدة اتمعب  نطع نتع اس كتنعت اس عدنهو تاسظرتؼ اسمهئهو ات اس هتست هو   كعف  عهف  ف اسقشرة اترضهو هعتد اسي
اس الئ و سترتهب اس عـ تاسمعض ات ر ذ  اسص تر اس ضهفو ات ات عكف اس الئ و است  هت  ع تهطع اس عـ تذ  است  

 تادد ا ـ تا تداد اس عـ.
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تؤدي اسي ظطتر ات اتتاداث  نع ؽ  نعتمو اف اسع جهعت اس هتست هو   كف اف تادث م رؽ تاتعسهب   تجفو 
 تتتقمعؿ ات ااتضعف ترتمعت  عدنهو   تجفو ب  ف اذـ ذذا اسع جهعت ذ :

زهعدة ت   تع هو ات نفعذهو اسص تر است  تت ح م رتر اس اعسهؿ اساع جو سج ععدف  ف اس رتر  ف  - أ
  السطع تمعستعس    كف اف تكتف  كعف  نعتب سترتهب اس ع عت.

تصدتع  ت هعت نته و سجاركعت اترضهو اس  تجفوب است  تتطؿ اركو اسصطهر اس عك    ظطتر شقتؽ - ب
 ات اس اعسهؿ اسصطهرهو ات اسار عئهو  ف  السطع.

اصتؿ ت هرات كه هعئهو  نعتمو ت  اس اعسهؿ اساع جو سجعنعصر اس عدنهو استئ تؤدي اسي ترتهب نتع  - ت
  عهف  ف اس ع عت.

 جهعت ايعدة استمجتر تتعيد يجي اصتؿ ي جهعت ت عدف  عهنو.ي جهعت استجكتوب اسدس تو ات ي  - ث
تتكتف اسقشرة األرضهو اس عر هو اسصجمو  ف يدد كمهر  ف اسص تر اس  تجفوب تذ  مدترذع تتكتف  ف ت  ععت 
 ف اس ععدف اس  تجفوب تصد أممتت استاعسهؿ اسكه هعئهو سعدد كمهر  ف يهنعت اسص تر اسنعرهو اس د تذة  ف أ عكف 

%(  ف 66.99جفو  ف اسكرة األرضهو تاستي ت مؿ ينعصرذع  كتنعت اسقشرة األرضهو أف م عنهو  نطع ت مؿ اتاسي )  ت
 -اسقشرة األرضهوب ك ع ذت  مهف تي اس دتؿ استعسي :

 جدول العناصر المكونة لمقشرة األرضية
 النسبة الوئوية )%( رهز العنصر اسن العنصر

 46.71    االوكسجيي

 Si 27.69 السيليكوى

 Al 8.07 االلونيوم

 Fe 5.06 الحديد

 Ca 3.65 لكبلسيوم

 Na 2,83 الصوديوم

 K 2,58 البوتبسيوم

 Mg 2,07 الوبغنيسيوم

 98,66 ---- الوجووع الكلي

أ ػػع مػػعصي اسعنعصػػر استػػي استػػي تػػد ؿ تػػي تركهػػب اسقشػػرة األرضػػهو تيجػػي أتعتػػطع تقػػـت اسنطضػػو اسصػػنعيهو تاستكنتست هػػو 
 Non-Metallic(ب تاس عػػػعدف اسالتجزهػػػو )Metallic Mineralsاسادهمػػػو تإنطػػػع تشػػػ ؿ    تيػػػو اس عػػػعدف اسفجزهػػػو )

Mineralsاسنهكػػؿ -نهػػز تاإلسكترتنهػػو  مػػؿ  عػػعدف ) اس ن (ب تاستػػي تتػػت دـ تػػي   هػػع اسصػػنعيعت اسمقهجػػو تاسكطرمعئهػػو- 
 -اسػػػذذب -اسفضػػػو -اسزئمػػػؽ -األنته ػػػتف -اسقصػػػدهر -اسزنػػػؾ -اسرصػػػعا -اسناػػػعس -ـت دهعاسفعنػػػ -تػػػتهفكاستن -اسكػػػرتـ

(ب تتكػتف ذػذا اسعنعصػر اسمترهػتـ -)اسهترانهػتـ اسمالتهف ...... إسخ(ب معإلضػعتو إسػي معػض  صػعدر اس عصػو اسصػجمو  مػؿ
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%(  ف تركهب اسقشرة األرضهوب تتت د يعدة تي صترة  ععدف   تجفو تي تركهمطػع اسكه هػعئيب 1.34  ت عو أصؿ  ف )
و اسرتاتػػػػػػب اس عدنهػػػػػػو (  كتنػػػػػػCarbonates( تاسكرمتنػػػػػػعت )Oxides( تاألكعتػػػػػػهد )Sulphidesرهتهػػػػػػدات ) مػػػػػػؿ اسكم

 اإلصتصعدهو. 
 عػػدف( تقػػ  ب تهتكػػتف   ع شػػهتيعال ت تزهػػد يػػف ) ػػعئت عػػدف( ب أكمرذػػ  تػػ  اسقشػػرة األرضػػهو أكمػػر  ػػف )أسفػػهت ػػد 

 :اس زء األكمر  ف اسقشرة األرضهو  ف تت    تيعت  عدنهو ذ 
 األتسهفهف-6 األ فهمتؿ-5 اسمهرتكتهف-4 اس هكع-3 اسفجتمعر-2 رتزاسكتا-1

 
تاسماث تاستنقهب يف ذػذا اس عػعدف تاس ع ػعت استػعمقو ت نػع ؽ تتا ػدذع تتركهزاتطػع تتادهػد اسك هػعت اإلاتهع هػو  نطػعب  

در ػعت  ت تدذػع  مػؿ استػ  ادت اسػي اس نعتػمو استرتػهمهوهت جب  عرتو اسكمهر يف كهفهو تكتهف ذػذا اس عػعدف تاسظػرتؼ 
اسارارة تاسض   أمنعء استكتهف تمعض اسع جهعت اسكه هعئهو تػي تتػ  استكػتهف  مػؿ استدكتػد تاإل تػزاؿ تدر ػو اسا تضػو 

تغهرذػع  ػف اسظػرتؼ استػي تػتاكـ تػي تكػتهف ذػذا  اسفتػرة اسز نهػو تاسقعيدهو تنشع  اسكعئنعت اساهو ات اسنشػع  اإلشػععيي
إف ذسػػؾ تػػتؼ هتػػعيد مػػال شػػؾ تػػي ي جهػػعت اسماػػث تاستقهػػب يػػف اس عػػعدف اس ع ػػعتب تم عرتػػو ذػػذا اسظػػرتؼ اس  تجفػػو تػػ

 تاس ع عت اس  تجفو
تت جب دراتو اسماث يف اس ع عت اس عدنهو اس ت تدة ت  ص تر صشرة اترض معسعتدة اسي تعرهخ نشػتء اترض 

اتنصػطعرب سػذا تػعف صػ تر تت ترذعب ت ف اس ؤكد اف اسص تر اس كتنو سقشرة اترض صد  رت ت  معدئ أ رذع م راجو 
ادت مرتدة تتصػجب اسصػطعرة اس عك عتهػو اسػي تكػتف  ) معس عك ع( .  صشرة اترض  شتقو  ف  تتتديعت صطهرهو تعرؼ

تغهرذع. تػدمر اس ػزء اس ػعر    ػف  اسنعهس اسص تر اس عرتتو معسص تر اسنعرهو  مؿ ص تر اسكرانهتب اسكعمرتب اسمعزست
انكشػػعتطع يجػػي تػػ ح اترض مفعػػؿ اسع جهػػعت استكتتنهػػو تاساركػػعت اسمعنهػػو سج مػػعؿ مفعػػؿ معػػد  اسصػػ تر اسنعرهػػو اسمدائهػػو

  ػػع تػػعيدت يجػػي ي جهػػو استفتػػت  تت هػػرات در ػػعت اساػػرارة  تػػدمهرآ معس ػػآ معأل  ػػعر تاسرهػػعح ي جهػػعت استعرهػػو تاست تهػػو 
اس ن فضػػو  ػػف صشػػرة اترضب تا جػػت ذػػذا اسفتػػعت اسصػػ رهو متاتػػ و اس هػػعا تاسرهػػعح تترتػػمت تػػ  اس نػػع ؽ  تاستفكػػؾ ب

ستتصػػجب تتت عتػػؾ م ػػرتر اسػػز ف ستكػػتف  ػػع هعػػرؼ معسصػػ تر اسرتػػتمهو  مػػؿ اسا ػػر اس هػػري باسا ػػر اسر جػػ  تاس فػػؿ 
 .تغهرذع

اسػػي ي جهػػعت ينػػد ع هػػتـ   رذػػع يجػػي اي ػػعؽ معهػػدة  تاػػت تػػ ح اترض  تعرضػػت اسصػػ تر اسنعرهػػو تاسرتػػتمهو 
اسض   بأتكالذ ع  عآ ب  ع أدل اسي تاػتؿ اس عػعدف اسرئهتػهو اس كتنػو سجصػ تر استاتؿ نته و ارتفعع در و اسارارة أت 

اسنعرهو تاسرتتمهو اسي  ععدف ا رل سطع اس قدرة يجي تا ؿ اسظرتؼ اس دهػدةب ه جػؽ يجهطػع اس عػعدف اسداسػو يجػي استاػتؿ 
أت اس عك ع انطع اس عدة األـ است  سذا ه كف اسقتؿ مدف اسصطعرة  تهقعؿ سجص تر اس تكتنو مطذا اس رهقو معسص تر اس تاتسو
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تاس تاتسػػوب تذػػ  تػػ  نفػػس استصػػت اس ػػعدة اتتسهػػو استػػ  تتكػػتف  نطػػع  تتكػػتف  نطػػع اسصػػ تر اس  تجفػػو اسنعرهػػو تاسرتػػتمهو
 . ع عت اس ععدف اسفجزهو ب كعسادهدب تاسذذب تاسفضو تاسناعس تغهرذع  ف اس ععدف

 معدنية:العوامل التي تتحكم في ظهور وتكوين الترسبات ال
 ذنعؾ يدة يتا ؿ رئهتهو ت ط و تتاكـ ت  ظطتر تترتهب اس ع عت ات استرتمعت اس عدنهو ت ف اذ طع ذ :

اسعتا ػػؿ اسفهزهعئهػػو: تذػػ  استػػ  تػػرتم  م صػػعئا اسصػػ تر اس ضػػهفو سجترتػػمعت اس عدنهػػو  ػػف اهػػث اس تػػع هو  (1
اسصػػػ رهو. تنقتػػػـ اسعتا ػػػؿ اسفهزهعئهػػػو اسػػػي تاسنفعذهػػػو تتتا ػػػد انػػػتاع  عهنػػػو  ػػػف استراكهػػػب اس هتست هػػػو تاتنتػػػ و 

 صت هف:
: تتشػػ ؿ استراكهػػب اس هتست هػػو  مػػؿ اسصػػدتع تاسشػػقتؽ استػػ  تع ػػؿ ك  ػػرات ات عوامللل فيزياةيللة اوليللة  - أ

 تعرات هت ج ؿ اسصطهر ات اس اعسهؿ اس  تجفو  ف  السطع تاست    كف اف تكػتف  كػعف  الئػـ سترتػهب 
اهػػػث تتػػػه ر يجػػػي اركػػػو ت تػػػعر اس ع ػػػعتب تكػػػذسؾ اتنتػػػ و اتتسهػػػو سجصػػػ تر اسنعرهػػػو تاسرتػػػتمهو 

عنعصػػر اس عدنهػػو  ػػف  ػػالؿ تعمهرذػػع ات تػػه رتطع يجػػي  عصػػهو اسنفعذهػػو تاس تػػع هو اس اعسهػػؿ اساع جػػو سج
سجصػػػ ترب  مػػػعؿ يجػػػي ذسػػػؾ اسصػػػ تر اس هرهػػػو ات اسدتست جتهػػػو استػػػ  ت تجػػػؾ نفعذهػػػو ت تػػػع هو يعسهػػػو ب 
تاس د جكعت يعسهو اسفرز است  ت تجؾ تراغعت كمهرة مهف امهمعتطع تت ح ماركو اس اعسهؿ  السطػعب تضػال 

 تر اسر جهو اسنفعذة ت عصو رتاتب استتااؿ تاسقنتات اسنطرهو.يف اسص 
: تتشػػ ؿ كعتػػو استراكهػػب اس هتست هػػو اس تكتنػػو معػػد ي جهػػعت تكػػتهف اس مقػػعت الثانويللة ةعوامللل فيزياةيلل - ب

اسص رهوب  مؿ اسفتاسؽ تاسصدتع تاس هعت است تتكتف مفعؿ اساركعت اترضهو  تاست  تجعب دترا  ط ع 
سهؿ اساع جو سجعنعصػر اس عدنهػو تمعتػعس    كػف اف تكػتف  كػعف  نعتػب سترتػهب ت  تادهد   رل اس اع

 تت  ع  ع عت  عدنهو  ط و.
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: تذػ  استػ  تػرتم  تصػفعت اسكه هعئهػو سج اعسهػؿ تاس ػتاع اساع جػو سجعنعصػر اس عدنهػوب  مػؿ  العوامل الكيمياةية (2
 ػف  در و اسارارة تاسض   تدر و ذتمعف اس كتنعت اس عدنهو تضال يف اس مهعو اسكه هعئهػو سجصػ تر اس ضػهفو.

 اذـ اسعتا ؿ اسكه هعئ  ذ :
تػ  ي جهػػو ترتػػهب اس ػعـ  ػػف اس اعسهػػؿ  مهعػو اسصػػ ر اس ضػهؼ: اف س مهعػػو اسصػػ ر اس ضػهؼ دتر ذػػعـ  - أ

اساع جو سهب اهث ستاظ ت   نع ؽ يدهدة ت  تجفو اف اس اعسهؿ اس  عدنو ت تعر ات تنتق  ص تر تتفعيػؿ 
 عطع متطتسو تترتػب  ع ػعت  عهنػو  ػف ذػذا اسصػ تر.  مػعؿ يجػي ذسػؾ ذػت ت ػتد ترتػمعت اسفضػو اساػرة 

هػػػث هعتقػػػد انػػػف اسفضػػػو ترتػػػمت نته ػػػو استفػػػعيالت  صػػػعامو سمجػػػترة اسفجدتػػػمعر تػػػ  يػػػرؽ  ػػػف اسكعستػػػعهتب ا
تػ   ن قػو مهز رة اسػداهعاسكه هعئهو مهف اس اجتؿ اساع ؿ سجفضو تمجترة اسفجدتػمعر ب ك ػع ذػت  ت ػتد تػ  صػ 

 اتنتعرهت ت  كندا.
يند اصتؿ اي ان فعض ت  در و ارارة اس اعسهؿ اساع جو سجعنعصر اس عدنهو تعف ذسؾ هؤدي اسي اسارارة:  - ب

ترتػػهب تجػػؾ اسعنعصػػػر تاستػػ  كعنػػت  ذامػػػو تػػ  در ػػعت اساػػػرارة اسععسهػػوب اف اس عػػعدف اتصػػػؿ صعمجهػػو سجػػػذتمعف 
ض در ػػعت اساػػرارة تذكػػذا. اف  ػػف اذػػـ اتػػمعب ان فػػعتترتػػب اتتال مػػـ تجهطػػع اس عػػعدف اتكمػػر صعمجهػػو سجػػذتمعف 

 ذ :
  استمػػعدؿ اساػػراري مػػهف اس اعسهػػؿ اساعنجػػو سج عػػعدف تاس ػػدار اسصػػ ري سجتكتهنػػعت اسصػػ رهو استػػ  ت ػػر

 يمرذع تجؾ اس اعسهؿ.
   اصػػتؿ ا تػػزاج سج اعسهػػؿ اساع جػػو سج عػػعدف  ػػع اس هػػعا اسكتنهػػو اهػػث هػػؤدي ذسػػؾ اسػػي ان فػػعض تػػ

 در عت اسارارة.
 ت  ا عكف تاتعو اسا ـ  ع ممتت در و اسارارة سج اعسهؿ. است دد ت  اسا ـ ات تارؾ اس اعسهؿ 

: اف اصػػتؿ ان فػػعض تػػ  اسضػػ   سػػه امػػر كمهػػر يجػػي ترتػػهب اس ع ػػعت اس عدنهػػو ت عصػػو ينػػد اسضػػ   - ج
اركو اس اعسهؿ اساع جو سج ععدف  الؿ اسص تر اس تع هو ات ص تر اسمرهشهعب اهث اف ان فعض اسضػ   

تكمرهتهػػد  2{×هػؤدي اسػػي اصػػتؿ انفصػعؿ ات   ػػعدرة س ضػػـ اس ػعزات اس هػػعرة  مػػؿ منػعئ  اتكتػػهد اسكػػعرمتف 
ب تاصػػؿ  مػػؿ ذػػذا اساػػعتت ينػػد اركػػو اس اعسهػػؿ اسػػي ايجػػي  مقػػعت اسقشػػرة اترضػػهو H2Sسطهػػدرت هف ا

 الؿ اسشقتؽ تاسصدتع اهث هؤدي ذسؾ اسي ان فعض اسضػ   اس تػج  يجػي اس اعسهػؿ تاسػذي مػدترة هػؤدي 
 اسي ترتهب اس ع عت.

 .           است هر ت  اساع ضهو ت طد استعكتد تات تزاؿ - ح
تكػػػػذسؾ يجػػػػي  طػػػػد استعكتػػػػد  (PH)اف اتػػػتقرارهو اس اعسهػػػػؿ تعت ػػػػد مصػػػػترة يع ػػػػو يجػػػػي در ػػػػو اساع ضػػػػهو 

ب تعذا اصؿ ت هر ت  اادذ ع ات كالذ ع تعف ذسؾ هؤدي اسي اصتؿ ترتػهب سػمعض  ػف (Eh)تات تزاؿ 
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تعتمػر ذات اس كتنعت اس عدنهو اسذائمػو تػ  اس اعسهػؿ. اف تػعمهر يػع ج  اساع ضػهو ت طػد استعكتػد تات تػزاؿ 
 اذ هو كمهرة ت  اسمهئو اسرتتمهو اهث هؤدي اسي ترتهب تظطتر  عظـ اس ع عت اس عدنهو.

نتمو تركهز اسكمرهت اسي نتمو تركهز معض اسفجزات اسذائمو ت  اس اعسهؿ اساع جو سجعنعصر اس عدنهو: ذنػعؾ  - خ
س اعسهػؿب تعنػد ع تكػتف نتػمو يالصو مهف تركهز اسكمرهػت تػ  اس اجػتؿ تنػتع اس عػعدف اسفجزهػو اس تتا ػدة تػ  ا

اسكمرهػػػػت يعسهػػػػو تػػػػ  مهئػػػػو ترتػػػػهب اس ع ػػػػعت تػػػػعف ذسػػػػؾ هػػػػؤدي اسػػػػي تكػػػػتهف  عػػػػعدف كمرهتهدهػػػػو  مػػػػؿ  عػػػػد 
اس عسكتتعهتب  عدف اسكتتهجالهت ت عدف اسمعهراهتب ا ع اذا كعنػت نتػمو اسكمرهػت صجهجػو تػعف ذسػؾ هػؤدي اسػي 

 عػػػػعدف اسناػػػعس تاسا ػػػػهج ايت ػػػعدا يجػػػػي  ظطػػػتر تتكػػػتهف  عػػػػعدف اس عسكتمعهراهػػػت ب تغهرذػػػػع  ػػػف  ركمػػػعت
 اسظرتؼ اسمهئهوتاس هتست هو اس الئ و است  تؤدي اسي اصتؿ ي جهعت ترتهب ستجؾ اس ع عت.

تت ػػد ترتػػمعت  عدنهػػو يدهػػدة ترتػػمت تتكتنػػت مفعػػؿ يع ػػؿ اسمكترهػػع  مػػؿ ترتػػمعت استرتػػهب مفعػػؿ اسمكترهػػع:  - د
كمرهتهدهو ا رل تهترانهـت تتراترتهف تتتا د ت   نػع ؽ يدهػدة اسادهد تاس ن نهز تاسفتفتر تاسكمرهت ت ععدف 

  ف اسععسـ تكتنت مفعؿ انتاع  عهنو  ف اسمكترهع. ذنعؾ مالث انتاع  ف اسمكترهع ذ :
 تذسػػػؾ ينػػػد ا تصػػػعا غػػػعز منػػػعئ  اتكتػػػهد  دهػػػدهؾااسمكترهػػػع استػػػ  تع ػػػؿ يجػػػي ترتػػػهب ذهدرتكتػػػهد اس

 اسكعرمتف  ف معض انتاع اسمكترهع.
 است  تع ؿ يجي ترتهب ذهدرتكتهد اسادهد دتف اساع و اسي ت تد اسكعرمتنعت . اسمكترهع 
 .مكترهع ترتب ذهدرتكتهد اسادهدهؾ  ف ا الح اساتا ض اسعضتهو 
  اسمكترهع است  تع ؿ يجػي ترتػهب تتكػتهف رتاتػب اسكمرهػت اساػر  عصػو تػ  اسصػ تر اس  عئهػو سجقمػب

تاسػذي ذػت صػ تر  (     )كمرهتػعت اسكعستػهـت  اس جاهو ات ت  ا ػعكف اس هػعت ب اهػث هػتـ ا تػزاؿ
اس ػػػمس ب متاتػػػ و مكترهػػػع   تزسػػػو سجكمرهتػػػعت تاي ػػػعء كمرهتهػػػد اسطهػػػدرت هف تاسػػػذي مػػػدترا هتعكتػػػد اسػػػي 
كمرهت ار ك ع ذت اساعؿ ت  ترتمعت كمرهت اس شراؽ ت  اسعراؽ ت   اعتظو صػالح اسػدهفب ت  كػف 

هػػػػو اس  تزسػػػػو سجكمرهتػػػػعت   كػػػػف سػػػػف تاػػػػرر غػػػػعز كمرهتهػػػػد تػػػػ  اساعسػػػػو اسمعنهػػػػو تػػػػعف اسمكترهػػػػع غهػػػػر اسطتائ
تاسذي هتفعيؿ مدترا  ع اي  ف اسفجزات اس تتا دة سهكتف كمرهتهد ذسؾ اسفجز ك ع ذػ      اسطهدرت هف 

ـ ت ػػػف اذ طػػػع ترتػػػمعت اسادهػػػد تػػػ   ػػػن ـ اساػػػعؿ تػػػ   عظػػػـ ترتػػػمعت اسمعهراهػػػت اس ت ػػػتدة اػػػتؿ اسعػػػعس
ت  كتست مهع اسمره عنهو تاسذي هعتمر  ػف اس عػعدف اسكمرهتهدهػو ذات اس نشػد   Sullivan Mineتتسهفعف 
 .Bacteriogenicاسمكتهري 
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 انواع الترسبات المعدنية:
 ه كف تقتهـ استرتمعت اس عدنهو كذسؾ اسي يدة انتاع :

 :(Metalic mineral ore deposits)رتاتب اس ع عت اس عدنهو اسفجزهو  .1
اس تسهمدهنعهت ب  Cassiteriteتضـ ذذا اس   تيو يدة انتاع  ف اس ععدف اسفجزهو  مؿ : اسكعتهتهراهت 

Molybdenite ب اس عت عهتMalachite ب اتس هنعهتIlmeniteب سه تنعهتLimonite ب ذه عتعهت
Hematite عكنهتعهت ب Magnetite ب معهراهتPyrite ب اسكعسهنعGalena ب  هتمعهتGeothite ب
 . Chromiteكرت عهت 

 Metalic mineral ore deposits{Non رتاتب اس ع عت اس عدنهو غهر اسفجزهو )استهجهكعتهو(  .2
{(Silicate): 

ب  Asbestoseتضـ ذذا اس   تيو يدة  ععدف ت ع عت  عدنهو  ف اذ طع ؾ اتتمتتتس 
ب Talcب استعسؾ Quartzب اسكتارتز Plagioclaseب اسمال هتكالس Orthoclaseاتترمتكالس 
 .Biotiteب اسمعهتتعهت Muscoviteاس تكتتعهت 

 Metalic mineral ore deposits{Non رتاتب اس ع عت اس عدنهو غهر اسفجزهو )اسالتهجهكعتهو(  .3
{(Non Silicate): 

)كعرمتنعت اسكعستهتـ اس عئهو  Alabaster ف اذـ  ععدف ذذا اس   تيو ذ   عدف اتتمعتتر 
CaCO3.2H2O)  ب اسكعستعهتCalcite   كعرمتنعت اسكعستهتـ(CaCO3 ب اس مس )Gypsum  

)كمرهتعت اسكعستهتـ    Anhydrite( ب اتنطهدراهت CaSO4.2H2O)كمرهتعت اسكعستهتـ اس عئهو 
CaSO4  اسدتست عهت )Dolomite  (       )   ب اسفتتفعتPhosphate  (PO4)  ب
ب  Graphite.اسكراتعهت  (NaCL)ب اسطعتهت ) جح اس ععـ(  Bariteب اسمعراهت  Fluoriteاسفجتراهت 

 .Coalاسفاـ اسا ري 
 
 
 
 
 
 

  



 أ.م.غازي عطية زراك   2012 - 2012مات والمعادن     المرحمة الثالثة    الخا المحاضرة االولى /جيولوجيا  التطبيقية /موم االرض قسم عكمية العموم / 
 

 11 

 Sedimentary Processesعمميات الترسيب 
ت ػف ذػذا  إسػي صػ تر رتػتمهو اسرتػتمهعتاستػ  تػؤمر تت هػر رتػتمهو اس هتست هػو تاسمهئهػو تاساسع جهػعت  ف ذ     تيو 
 اسع جهعت ذ :

تذػػػ  ي جهػػػو تفتػػت تتكتػػػر سجصػػ تر متػػػدمهر يتا ػػؿ  عر هػػػو  مػػؿ اسرهػػػعحب األ  ػػػعرب  : Weatheringالتجويللة  -1
  اسي نتاتج معنتهو تمقي ت   تصعطع . اسارارةب اسنمعتعتب ت اسمكتهرهع ا تالؼ در عت

تذػػ  تعت ػػد أتعتػػعا يجػػي ات ػػتالؼ تػػ  در ػػو اساػػرارة. ت مػػعؿ يجػػي ذسػػؾ  :  Mechanicalت تهػػو  هكعنهكهػػو  - أ
ت  د اس هعا ت  شقتؽ اسصػ ترب تكػذسؾ است ػدد استفعضػج  سج عػعدف اس كتنػو سجصػ تر. هضػعؼ إسػي ذسػؾ تػدمهر 

  ذتر اسنمعتعت اس ت ججو سشقتؽ اسص تر. 
   هػػعا األ  ػػعر تذػػ  يػػعدةال ذات تذػػ  تعت ػػد أتعتػػعا يجػػي اس ػػتاد اس ذامػػو تػػ  : Chemicalت تهػػو كه هعئهػػو  - ب

تركهػػػب اع ضػػػ  تع ػػػؿ يجػػػي غتػػػؿ اسصػػػ تر مفععسهػػػو ت مػػػعؿ يجػػػي ذسػػػؾ إتػػػعسو اسا ػػػر اس هػػػري متػػػدمهر اس هػػػعا 
   ك ع ت  اس ععدسو :كتهد اسكرمتف اس ذاب ت دماس ا جو 

           CaCO3+H2O+CO2 =Ca(HCO3)2         
سعتا ؿ است تهو اس مهعهو تاسكه هعئهوب تإف اس ععدف اسمقهجو عند ع تتعرض اسص تر تاس ععدف تضال يف ذسؾ ت - ت

هت ......... إسخ(ب تقعتـ يتا ؿ استاجؿ ألنطع أكمر عاإلس ن -هتعنتكاس ع -تعاس تنعزه -اسمالتهف - مؿ )اسذذب
تتقراراالب أ ع اس ععدف اس فهفو تإنطع غهر معمتو تأصؿ إتتقراراالب سذسؾ تإنطع تتاجؿ تتنقؿ معه داال يف اس ععدف ممعتعال تا 

ب تصد تتكتف ذذا اسرتاتب يجي (Placer Deposits)ات اسرتاتب اس ت جفو  اسمقهجو  كتنو رتاتب اس ت  ععت
استالؿ ت نادرات اس معؿ أت تي استدهعف أت تكتف رتاتب سألنطعرب اهث تجعب اس هعا اس عرهو تاألنطعر دتراال 

عدف اسمقهجو يجي ضفعؼ األنطعر تيجي إ تداد اسشتا يءب ذع عال تي تفتهت تنقؿ اس ععدف اس فهفو تتركهز اس ع
  .يجي شتا يء اسمار األمهض اس تتتت ف أذـ ذذا اسرتاتب رتاتب اسر عؿ استتداء 

     اهث هتـ نقؿ نتعئج است تهو أ ع مشكؿ  تاد يعسقو أت  تاد ذائمو إسي أ عكف :   : Transportationلنقل ا -2
 ترتمطعب تهكتف ذسؾ يف  رهؽ اسرهح أت اس هعا.         

ح اس ػػتاد اسصػػجمو اسفتعتهػػو إسػػي  تػػعتعت   تجفػػو تعت ػػد يجػػي ا ػػـ اسامهمػػعت اسفتعتهػػو عتنقػػؿ اسرهػػ  :Windاسػػرهح  - أ
 ستتراكـ يجي ذهئو رتاتب تتعتهو )رتاتب  مهعهو( تذذا اساعسو تكمر ت  اس نع ؽ اسصاراتهو.
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اس تاد اس ا جو مطع إسي أ عكف ترتمطع أـ يجي ذهئو  تاد ذائمو ) رتاتب كه هعئهو( تنقؿ اس هعا   :Waterاس هعا  - ب
تتنقػػؿ اس ػػتاد  بجػػي كمعتتطػػع تكمعتػػو استػػعئؿ اسنعصػػؿتعت ػػد تػػ  اركتطػػع ي أت  ػػتاد صػػجمو تتعتهػػو ) رتاتػػب  مهعهػػو(

 دة  تاد يعسقو ات  تاد  تدار و.اسفتعتهو يجي ذه
  تترتب اس تاد اس نقتسو يند ع هضعؼ يع ؿ اسنقؿ اهث هتـ ترتهب اس تاد اسرتتمهو  :  : Depositionالترسيب = 3

  مإادل اسع جهعت استعسهو:        
  :Mechanical Depositionترتهب  هكعنهك   - أ

ات نقصػػػعف تػػريو اس هػػعا ستػػػمب  ػػع  مػػؿ ت ػػػتد  ينػػد ع تقػػؿ تػػريو استهػػػعر ست ػػتد يتائػػؽ ت ػػػتؿ  تػػعتو اسنقػػؿ 
 Clasticتترتػػػػب اسرتػػػػتمهعت اسفتعتهػػػواهػػػػث  زهػػػػعدة اسا تسػػػو  اتستػػػتاءات اسنطرهػػػػو ات اسماهػػػػرت تضػػػال يػػػػف

Segments    .مؿ اساصي ت اسر ؿ ت اس هف  
 :Chemical Depositionترتهب كه هعئ   -ب

اسرتاتػػػب اسنعت ػػػو تتػػػ ي معسرتاتػػػب اس هػػػر ت   تجفػػػو تترتػػػب اس ػػػتاد اس نقتسػػػو تػػػ  اعسػػػو تػػػعئجو م ػػػرؽ كه هعئهػػػو  
ك ػػع تػػ  )اسطه عتهػػت( ترتػػمعت اسادهػػد اسرتػػتم   مػػؿ اسا ػػر  اس هػػري ت   مػػؿ    Non-Clastic تتعتهػػو 

 اس ععدسو:
   (  )                   (        ) 
  (    )                     (       ) 

 : Biological Depositionترتهب يضتي  -ج
يند ع تتت جا اس اعسب ينصر اسفتتفتر  ف  هعا اسمارب تذذا اس اعسب تجتط طع اسر تهػعت اس ت ػتدةب تاستػي    

تت ػػذل يجهطػػع األتػػ عؾ اسصػػ هرة تاسكمهػػرة تاس هػػترب تينػػد  ػػتت ذػػذا اسكعئنػػعت تتػػراكـ إترازاتطػػع تتتاػػتؿ إسػػي صػػ تر 
اد  ػػػػف هكػػػػتف ذسػػػػؾ يػػػػف  رهػػػػؽ اسكعئنػػػػعت اساهػػػػو تذسػػػػؾ مع تصعصػػػػطع معػػػػض اس ػػػػت  تا ب(Phosphates) اسفتتػػػػفعت

ب تينػػػػػد  تتطػػػػػع تترتػػػػػب مقعهػػػػػع اسطهكجهػػػػػو أت اسعظ هػػػػػو  كتنػػػػػو رتاتػػػػػب يضػػػػػتهو  مػػػػػؿ اسفتتػػػػػفعت  اس اعسهػػػػػؿ اسذائمػػػػػو
(Phosphates تمعض أنتاع اسا ر اس هري )(Bioherms). 
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 البحث والتنقيب عن المعادن
اسػػػذي تت ػػػد مػػػهف  عتاس ػػػرؽ استكنتست هػػػو اس تػػػت د و تػػػ  اسماػػػث تاستنقهػػػب يػػػف اس عػػػعدف يجػػػي اسفرتصػػػتعت ػػػد 

مػعسقتانهف استػ  تتصػؿ  تػرتم تصتصػعدهو  ػرؽ يج هػو  نظ ػو   تجؼ  تاا اس ععدف . هتت دـ يج عء اس هتست هع ا
 :اسهطع اسماث اسعج   ت  اسماث تاستنقهب يف اس ععدف ت ف اذـ تجؾ اس رؽ ذ 

 :طريقة االستشعار من البعد
تاف  تتت دـ ذذا اس رهقو نظرهو اتشععع اسذات  سأل تعـ اس  تجفو سألشعو تات اسا راء تػ  اس ت ػعت اس تهجػوب

أي ا ػتالؼ  فهػػؼ مػػهف اػرارة  تػػـ تآ ػػر هتػمب  معشػػرة ا تالتػػآ  اتتتػآ تػػ  ك هػػو اتشػععع اسصػػعدر ينط ػػع. تت هػػز 
اسكمرهتهو بتذذا اس ععدف تتفعيؿ يجي ت ح اترض  ع اتتكت هف تهنػتج يػف ذسػؾ اس ععدف اتصتصعدهو متترة اس ععدف 

ارارة ه كف صهعتطع متات و اتتتشععر  ف اسمعد . هتـ اتتتشععر  ف اسمعد متاتػ و اتص ػعر اسصػنعيهو اس ت صصػو . 
عتػػمعت اتسكترتنهػػو ت ػػترت  ػػؤ رآ اسصػػتر اس جتنػػو اسػػي اسصػػتر اسرص هػػو اتكمػػر دصػػو تتضػػتاآ تتتػػ ؿ يجػػي اصػػراض اسا

اس   ن ػػو. ذػػذا تزتدنػػع صػػتر اتتتشػػععر  ػػف اسمعػػد م عجت ػػعت تػػرهعو تغهػػر  كجفػػو تتتهػػرة ألتتكشػػعؼ اس ععدف.تزتدنػػع 
مػػػعسقرب  ػػػف تػػػ ح اترض  ػػػف اس عػػػعدف  اسصػػػتر اسنعت ػػػو معػػػد تاجهجطػػػع م عجت ػػػعت تصػػػتر دصهقػػػو ي ػػػع  فػػػي يجػػػي أت

 .تاسظتاذر اسمهئهو اترضهو
 :المغناطيسيةطريقة البحث 

يػػػػف معضػػػػطع اسػػػػمعض تػػػػ   تاصػػػػطع اس  نع هتػػػػهو تمعػػػػآ س ػػػػع تاتتهػػػػه  ػػػػف  عػػػػعدف  كتهنػػػػعت اسصػػػػ رهوت تجػػػػؼ است
. تتػػت دـ اس رهقػػو استػػ  ت تجػػؾ  ػػتاا   نع هتػػهو  مهعهػػو  ت صتصػػآ تجػػؾ استػػ  تاتػػتي يجػػي اكعتػػهد اسادهػػد تاسنهكػػؿ

تت ػترت ذػذا اس رهقػو   تر بهت تنػعكع طػعز اس اـ ا ػعكف ت تضػعطع معتػت دع عت اس عدنهػو ت اس  نع هتهو سجماث يف اس 
 .سجتاري يف اس ععدف اتي اصمات تتـ  ف اس ت متات و اس عئرات

 :الطريقة الكهرباةية
تتت دـ ذذا اس رهقو ت  اسكشؼ يف  ع عت اسفجزات اس عدنهو  مػؿ اسرصػعا تاسنهكػؿ تاسزنػؾ. هتػت دـ تػ  ذػذا 

تذسؾ معتتتفعدة  ف اس عصػهو اسكطرمعئهػو اس مهعهػو استػ  ت تجكطػع معػض اس عػعدف اسفجزهػو استػ    اس رهقو  طعز اسفتست هتر
 ه كف اتتتفعدة  نطع ت  استاري تاتتتكشعؼ اس عدن  يف ذذا اس ععدف.

 :الطريقة الجاذبية
 ػع ت  نشدت ذذا اس رهقػو  ػف ا ػتالؼ كمعتػو اسصػ تر تػ  مػع ف اترض س عرتػو تركهػب  مقػعت اسقشػرة اترضػهو

ب اهػث اف سجصػ تر كتفػعت ات كتجػو ت تجػؼ  راته تر ت  اسماث اس ذم  يف اس ععدفكمطع  ف  ععدف. هتت دـ  طعز اس
 ف ص رة اسي ا رل ايت عدا يجي  تاصػطع اسفهزهعئهػو تاسكه هعئهػو استػ  ه كػف اتتػتفعدة  نطػع تػ   عرتػو نػتع اسصػ تر 

 اس ت تدة تات  ت ح اترض.
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 :يزمية(لزلزالية )السالطريقة ا
تقتـ ذػذا اس رهقػو يجػي اتػعس اف تػريو انتشػعر اس ت ػعت اسصػتتهو تتتصػؼ يجػي  رتنػو اسصػ تر ت ػدل تركهػز 

ب اهث ت تجؼ اسص تر ت  صعمجهتطع يجي نقؿ اس ت عت اسصتتهو تاست  تعت د يجػي كمعتػو )كمعتو اسص تر(  اس عدة تهطع
 .تمػذسؾ ه كػف تادهػد ا ػعكف ت  عػعت اس ع ػعت اس عدنهػو تاي عصطػع صمػؿ استنقهػب ينطػػع ذػذا اسصػ تر معسدر ػو اتتػعسب 

 :يةعالطريقة االشعا
تتت دـ ذذا اس رهقػو تػ  اسكشػؼ يػف اس عػعدف استػ  تاتػتي يجػي اسعنعصػر اسمقهجػو غهػر اس تػتقرة  مػؿ اسهترانهػـت 

ب تر اسػػذي هت طػػعز استػػنتهجت  كػػعهكر ػػع تتتػػ ؿ متاتػػ و ا طػػزة  مػػؿ يػػداد كعت تاستػػ  ت جػػؽ اشػػععيعت أسفػػع تمهتػػع  تاسرادهػـت
 .ت ف اس ت متات و اس عئرات  تعتت معهدةيف اس تاد اس شعو  ف  هتت دـ ت  اسكشؼ

 : طرق البحث الجيوكيمياةية
) اس تػػعتو مػػهف اسعهنػػو  تعت ػػد اس ػػرؽ اس هتكه هعئهػػو يجػػي   ػػع اسعهنػػعت اسصػػ رهو يجػػي اتػػعس ااصػػعئ   تػػمؽ

) اتػػب نتيهػػو اسفجػػز( تاستػػ  تاصػػؿ يجهطػػع مع جهػػو اسماػػث تاستنقهػػب. تتتصػػؼ ذػػذا اس ػػرؽ  تاستػػ  تجهطػػع( تا ػػـ اسعهنػػعت
استشػػػتت اتتسهػػػو معس عجت ػػػػعت  ات  ػػػدهعت  اتعتػػػآ يجػػػي اس عرتػػػو اس هػػػدة م هتست هػػػو اس ن قػػػوب تت ػػػدنع اس عرتػػػو مطػػػعتت

ة تتقهه طػػع. هتػػت دـ استاجهػؿ اسكه هػػعئ  سج هػػعا تػػ  اسماػػث اتتعتػهو سجكشػػؼ يػػف  كػػع ف اس عػػعدف اسظػعذرة  نطػػع تاس تػػتتر 
يػػف  كػػع ف اسهترانهػػـت تاس تسهػػدنـت تاسزنػػؾ تاسرصػػعا تػػ  اس نػػع ؽ ذات األنطػػعر تاسرتاتػػد اسكمهػػرة تاس هػػعا اترضػػهو  مػػؿ 

ؽ استػ  تكمػر اسماهرات. ك ع تتت دـ اس رهقو اس هتكه هعئهو اسمهتست هو سجماث يف اسناػعس تاسزنػؾ تاس ن نهػز تػ  اس نػع 
 )اس ػػذع ب تهطػػع اسنمعتػػعت ب اهػػث تػػت كف معػػض اسنمعتػػعت  ػػف ا تصػػعا معػػض اسفجػػزات تاتاتفػػعظ مطػػع تػػ   تػػـ اسنمػػعت

 اتتراؽ(.
 
 
 
 

 
ا
 شكرا جزيل

 ةانتهت احملاض

 
 


