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 الترسبات المعدنية نشأة
 )المحاضرة الثانية(

 (Earth Crust)ان اصل معظم المواا  الموانوة لرسراو ال المع نيوة يعوا  الوا موانوال صورار اليةورة ا ضوية 
، فضوو ع  ون  لوو  فووان صوورار  (Magma)اا موون الصو ير الموواوم   (Upper Mantle)اا صورار الب ووة العرايووة 

اليةوورة ا رضووية االب ووة العريووا موو  اصوو ع مةووسية اا سعووا  الووا الصوو ير الموواوم  االصوورار الناريووة السوو  سحسووا   رووا 
معظووم الزروواال النووا رة االمزيوو ة ا ال الييمووة ا عسصووا ية العاليووة مووث ع الوو م ، الزضووة، ال  سووين، النحووا ، الرصووا ، 

 من العناصر النا رة.الان ، االنيول اغيرما 
%( مون موانووال اليةورة ا رضوية ا سراويووا 5.5ان مو   العناصور ا عسصوا ية الم مووة سةوول فيوح ناوو ة حواال  )

افرة الح يعيوة لرعناصور االزرواال، ل و ا   و  مون ابوا  حرييوة اا  و ة حور  %( االس  ساما  ال1سوان  ا ة اعل من )
المنسةرة ف  اليةورة ا رضوية اسروياموا فو   يالوة م الموة لسبموع مو   العناصور سعمل  را سبميع م   الزراال االعساصر 

موانووة الرامووال اا السراوو ال المع نيووة االسوو  سوووان  ال عيمووة اعسصووا ية  اموون الممووون ااووسرراب ا اااووس  ل ا  ر حيووة 
لرزرووا  (Concentration Factor)ان معاموول السرويووا  بيوو ة  غووراس ا اووسر امال الصوونا ية اال ةوورية المرسرزووة.

يمثوول  وو   الموورال السوو  يبوو  ان يايوو    ووا الزرووا فوو  الصوورار الحامرووة لووص  وون سرويووا  ا  سيووا   فوو  صوورار اليةوورة 
 ا رضية.

ان ا مسمام   رااوة السراو ال المع نيوة االراموال عو يم  و ا موع ظ وار ا ناوان اسحوار مز وام  روم الراموال موع 
لرامال امن ثوم مصوا ر مو   الراموال امعرفوة اصورل نةواءما اسصونيز ا لوو  سحار ا ناان حيث   ء   رااة انااع ا

يووسمون  السووال  موون سسس ووع ساابوو  موو   الرامووال فوو  ظوول سووافر اا ابووا  ظووراة بيالابيووة اسراووي ية م المووة ممووون ان 
ابرامووا  سووي   الووا ظ ووار اساابوو  مرسرووة انووااع الرامووال اا السراوو ال المع نيووة. موون اعوو م ال رااووال اامم ووا موو  السوو 

( موون ال رااووة النظاالريووة لسبمعووال الرصووا  فوو  منحيووة حوواام  Doe and Delavauxالعالمووان ) ا  ا يريزوواو  
ان المحاليول الحرمااليوة مو  الماويالة  ون سراوي   (Old Lead Belt)الرصوا  اليو يم فو  ا يوة ميواار  ا ميرويوة 

الرصوا  مون الصورار الرمريوة الحاضونة لوص  (Leaching)رامال الرصا  م   ا ل   ن حري  رر  اا ااوس   
مووع مبما ووة موون ال وواحثين الووا ان  (Stacey,1968)الااععووة سحوول الصوورار الحاايووة لووص.  ينمووا اةووار العووالم اسااوو  

مو  مةوسية مون الميسحموال الناريوة المصواح ة لرصورار، فو  حوين  (Utah)معظم سبمعال الرصا  ف  منحيوة ياسوا 
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ف  فرناا ان مص ر  من صورار  (Pentivy)ان الرصا  ف  مياحعة  ينسيز   (Marcoux)اث ل ال احث مارواوا 
 الب ة. 

ان بميوع مو   ا  لوة الماسحصورة مون ال رااوال الاوا ية سيوو   روا ان المحاليول الحرمااليوة الصوا  ة الوا ا رووا 
ا من الصرار الس  سمر من  ير الماوم  اصاليةرة ا رضية اا ف  الب ة فان ا سساا   الموانال الزراية الم ا ة من ال

ر ل ا. ا ريص فان معظوم الصورار مموون ان سووان مصو راع لرزرواال النوا رة االسو  يوسم اور  ا اا سبريو ما مون الصورار 
 الحااية ف  ظل ظراة  يالية ابيالابية مناا ة.

ان الزرواال اث ول  (Bischoff et al, 1981)اث سول السبوار  المرس ريوة السو  عوام   وا العوالم  يةواة ابما سوص 
 اونووة الرووان  ال  ةاموو  صوورار رمريوو   (Graywake)فوو   عووس الصوورار مثوول   اليووة الثييرووة المابووا ة  سراويووا

فوو   ربووة حوورارة ساوواا  سيري ووا  (Brine Fluids)ممووون ا ا س ووا فوو  الميووا  ال حريووة اا المااالووع المالحووة  ة  اليووة صوو
( ، ومووا ان سبووار  اروورل مماثرووة سووم ابرايمووا اث سوول ان صوورار ال االوول ممووون ان سزيوو  معظووم مواناس ووا موون 5م 355)

الزراال الثييرة سحول الظوراة نزاو ا . بميوع مو   السبوار  اث سول لر واحثين االمرسصوين فو  مبوال بيالابيوا الراموال 
مع نية وافية اا من الممون ان سنوس  لنوا محاليول انص  ا موان ان نحصل  را سراويا  الية من الزراال اا العناصر ال

 ح،  ربة الحورارة االاعول ال يالة الم المة مثل الموان، الض ممع نة سي    السال  الا ظ ار سرا ال مع نية  ن  سافر
 ا ام لسواين وميال و يرة من ا حسياح  الواف  لو  سوان اعسصا ية.
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 مريال س رار الص ير الماوم  سعس ور مون اموم مصوا ر سوواين السراو ال ان المحاليل الحرماالية السس  سنس  من 
المع ن  الون ا ليال المحاليل الصو يرية الاحيو ة الموانوة اا الحامروة لرمعوا ن الزرايوة اا العناصور الزرايوة ف نوا   و ة 

 مااالع اا محاليل ممون ان سنس  لنا سرا ال مع نية م مة ام  :
ا  لو رس مثول ا محوار االنو ل بو ال  ة ال : ام  الميا  الس  ل ا   عةterMeteoric Waالميا  الوانية  .1

االثروواو اميووا  ا ن ووار االينووا يع فضوو   وون الميووا  البافيووة االميووا  السوو  سسرروول الصوورار االسوو  ساووما  الميووا  
، حيووث ممووون ل وو   الميووا  ان سسحور  اس وو ح الووا  اروول ا رس ا  وو ا سرسزووع  (Connate Water)الح ياوة 

اصوور ن ريووة  رووا ا ا ووة الموواا  اا العا ربووة حرارس ووا الموساوو ة موون الصوورار المبوواارة ل ووا االسوو  سصوو   ل ووا الي
رح ييور فو   ربوة الحورارة اا الضو ح الماوا نو  حصوال ا  س المع نية من الصرار المارة   ا ايا ا  سروياما 

  ري ا يي    ل  الا سراي  ل    الموانال المع نية .

 
ام  الس  سمثل الميا  الوانية المابا ة ف  الصرار الراا ية من   اية  : Connate Waterالميا  الح ياة  .2

سسراو  موع احسااال وا  روا ناو ة معينوة مون المواء  Sandstone  سراوي  ا ، حيوث ان صورار الحبور الرمرو 
 Fossil Waterة يا  الماسحاثال   يسم ا حسزاظ  ص لم يين الانين ال  ا يحر   ريص ف   عس ا حيان  الم

الضوو ح  ا نو ما سسعورس مو   الميوا  الوا الساورين نسيبوة لايووا ة  مو  الو فن لرصورار الحاايوة ل وا اموع اا يوا 
الميا  ااة سسحر  الا ا  را موانة الميا  الصا  ة، حيث سسميا مو   الميوا   وان وا  المارح  ري ا فان م  
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غنيوووة بووو ا  عنصووور  الصوووا يام االوروووارين فضووو   ووون احسااال وووا  روووا وميوووال و يووورة مووون ا يانوووال امرو وووال 
 العناصر الس  سسح  اا سسزا ل مع  ناصر اررل موانة سبمعال مع نية عري ة من اح  ا رس.

 
ا ةوول ا رورة و ريسيوة سابو  الينوا يع الحوارة  روا اوح  ا رس  رو : Thermal Springميا  الينوا يع الحوارة  .3

اا  را ةول ينا يع حارة وما ما مابا  ف  محافظة  (Fumaroles)اا نافثال   (Salfatar) ساما ارزسار
نينال ف  عضاء حمام العريول حيوث سحسوا  مو   الينوا يع الحوارة  روا سراويوا  اليوة مون الزرواال اا مو   . ان 
مثل م   الميا  ممون ان سوان  ال اصول صو ير  ، ميوا  ح ياوة اا ميوا  وانيوة. امون صوزاس ا موا ان ناو ة 

ا الووا الو ريسيوو  سوووان  اليووة بوو ا الوو   يعحوو  ميةوور الووا ان اصوول موو   الزروواال ممووون ان الزروواال الم ا ووة عي وو
 يوان ع  انسيل  صي ة وراري ال معي ة مع ابا  عريل من الو ريسي ال.

 
ان الميا  الوانية االميا   : Fluid Associated with Metamorphismالمحاليل المرافية لعمريال السحال  .4

ار الم مووووارة عوووو  سسحوووور  سحوووول سوووواثير الضوووو ح االحوووورارة السوووو  سرافوووو  السحووووا ل الناريووووة الماووووسحاثة فوووو  الصوووور

Connate Water 
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اسعس ور فو  وثيور مون  Metamorphic Fluidsاالسحا ل ا فريمية اساما م   المحاليل  المحاليل المسحالة 
 ا حيان مااالع نةحة احامرة لريراال.

 
منوا  اراء انظريوال   يو ة سزاور حرووة الصو ير المواوم  الوا  : Migration of Magmaالصو ير  انسيوال .5

ا  را رو ل الح يوال الصوررية السو  سعراموا من وا موا انرزواس الضو ح فو  غرفوة الصو ير يوي   الوا سمو   
 Tectonic Stressعص الا ا  را، فض   ن ان ا ب ا  السوسان  ر االسيريل من وثافسص ا السال   فالص ي

يعموول  رووا ضوو ح ا صوور الصوو ير ا فعووص الووا الصوورار المبوواارة اا الصوورار السوو  سعرامووا حيووث يحصوول  
 ربة   عس الزراال االعناصر ا سما ا  راسال  يحصل اغناء اا سرويا لسزا ل مس ا ل مع م   الصرار ا ال

 الس ري  اناع الصرار االض ح المحيح   ا.
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  يسم   ا انسيال العناصر الزراية ف  ا  ما  الاحيية االس  مو  ام  من الحر  الس :  Diffusionا نسةار  .6
  ارة  ن سحر  سريا  لربايالال اا ا يانال االس  من ر ل ا يسم امسااو ما ة موع موا ة ارورل  انسظوام ، اعو  

 سح ث حالة ا نسةار م   ف  الحالة الااالرة اا الصر ة اا ال ااية.
 

 
 :  Migration of Water or Fluid at  Underground Shallow Depthحروة الميا  البافية  .7

ان من امم العاامل الس  يب  ان سير   نظر ا  س ار ف   رااة المحريل اا الميا  البافية ف  ا  ما  
يمور   الضحرة وثيرة امن امم ا م  صزال الماالع ، لاابسص، وثافسوص الح يعيوة اح يعوة الااوح اا الصورار السو

 (Darcy’s Law,1856)الماالع ارصاصا الماامية االنزا ية او ل  ض ح الاواالل. يعس ور عوانان  اراو    ا 
موون ا اووح اليوواانين ا اااووية السوو  يزاوور حروووة الميووا  البافيووة االسوو  يمووون سح يي ووا  رووا حروووة المااالووع االميووا  

 البافية ف  ا  ما  الضحرة.
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من اااالل اغااال  وثافال مرسرزة اغير ممسابة حيث اب   من المعراة ان المحاليل اا المااالع سسوان
 نوو  ارووس ة الظووراة البيالابيووة يووي   الووا سووواين سبمعووال  وووان ان انزصووال ال وواا  وون الاوواالل    اوو  

مثوووال  روووا  لووو  سراووو ال الاال ووو  فووو  ا يوووة سواوووا    Monomineralicلسراووو ال مع نيوووة احا يوووة المعووو ن 
ظ ان السراوو ال المع نيووة اووااء وووان اصووور ا راووا   اا نووار  اا مسحووال فوووان ممووا  ووور اووا يا ن حووو مريويووة.ا 

 ظ ار  اا سااب   ف  ا  موان سحومص   ة اا ا  ، من ا:
 ناع موانال السرا ال المع نية 
 ).... ،اموووا يحرووو   ح يعوووة ابيالابيوووة منحيوووة السراوووي  )سروي يوووة، احوووااس راوووا ية، منرزضوووال

  ري ا  س يالة ا رس.
   ميوانيو ، ويمياالية، فياياالية، اررل(حر  السراي( 
 )..... ،حبم  اامس ا  السرا ال المع نية )ص يرة، و ير،  ميية، اححية 
 )الزسرة الامنية الس  ا ل الا سوان م   السرا ال )حايرة ام عصيرة 

ععووور غرفوووة سسراووو   عوووس انوووااع السراووو ال المع نيوووة  سووواثير با  يوووة ا رس مثووول  روووارال الورامايووول السووو  ساووويح فووو  
الس يوورال الويميااليووة  الصوو ير اووو ل  عحووع الوو م  السوو  ساوويح فوو  ععوور ح يووال الرموول ايسراوو  الوو عس ا روور  سوواثير

السو  سحو ث  او   السزوا  ل الويميااليوة  وين الصورار المضويزة االمااالوع الحامروة لرزرواال. اموا  PHضية و ربة الحام
ا  اامول وثيورة من وا نزا يوة الصورار ، ابوا  سراويو  بيالابيوة فيما ير  سماضع السرا ال المع نية ف  ا يعسم   رو

االيووووة اا ثانايووووة م المووووة لسماضووووع السراوووو ال ، ويميااليووووة الصوووورار ،  ربووووة حوووورارة الموووواالع،  ربووووة مةاةووووة الصوووورار 
Brittleness . 
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 1911التصنيف القديم لمخامات المعدنية الذي وضع قبل عام 
 -:المعدنية إلى قسمين أساسيينقسم الخامات تق يتم كانسابقا 
 : Syngenetic Deposits خامات معدنية معاصرة (1

 مووووث  لن الصوووورار البيريووووة احوووو  الموووواار . اموووو  الرامووووال المع نيووووة السوووو  سسوووووان اثنوووواء سوووووان الصوووورر الحوووواا  ل ووووا
 روووام معووو ن ا عسصوووا ية لمعووو ن الوالاووويل، لووو ل  ناوووسحيع ان نيوووال ان الوالاووويل المووووان ل ووو   الصووورار   وووارة  ووون 

 مثووووال اروووور الصوووورار الرمريووووة ف وووو  سسوووووان موووون الوووواارسا الوووو   يعس وووور رووووام معوووو ن  معاصوووور ضوووومن موووو  .  معاصووور
 .الصرار

 
 : Epigenetic Deposits خامات معدنية الحقة (2

 ام  الراموال السو  سسووان فو  اعول  حو  لسووان الصورر الحواا  ل وا نسيبوة لرسراوي  مون المحاليول الاوارنة المس ييوة
 اموووو   المعووووا ن ساووووسرر  موووون نزوووو  الصوووورر الحوووواا  ل ووووا الووووم،  س رووووار الصوووورار المصوووو ارة اا الميووووا  البافيووووةموووون 

 اااوحة  وراونةيوة اا الصورار الرمريوة لعمريوة اللوا سعرضول الراااو  الرمر مثوال  روا  لو  .سسعورس لعمريوال السعريوة
 .صر اما ال ايرايل ف ا رام  ح مثل ال ايرايل منا ناسحيع اليال  أن مع ن الواارسا رام معا مع ن ارر
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 -:وأيضا صنفت الخامات المعدنية تبعا لتأثير العوامل الخارجية عميها إلى نوعين أساسيين
 : Primary Deposits خامات أولية (1

 الرامووال السوو  سسوووان اثنوواء سوووان الصوورر اسنووس  اا ساووسرر  موون نزوو  الصوورر الحوواا  ل ووا، اموو  السوو  لووم سسعوورس
 اصوووونة الووووواارسا اال ايرايوووول  رووووا ان وووو رووووا ضوووواء اسمثرووووة الاووووا ية ناووووسحيع ان ن. السعريووووة االسبايووووةلسووووأثير  ااموووول 

 .رامال االية سوانل اثناء سوان الصرر الم سسعرس لعمريال السباية اا السعرية
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 : Secondary Deposits خامات ثانوية (2
  وون حريوو   مريووال السبايووة الويميااليووة موو    ووارة  وون الرامووال المع نيووة السوو  ساووسرر  موون الصوورار اموو  نةووأل

رااووة المعووا ن المرسرزووة ضوومن الصوورر سحوو   ح يعووة ة .   رووا الرامووال اساليووالسوو  بوورل ا ال يالابيووة اا الزيايااليووة ا
  ا ة سوان معا ن الو ريسي ال معوا ن االيوة ا نو . المع ن  من حيث النةأة ا  مل ما  ا نةأة االية اا ثاناية الرام

 .لعمريال السباية ينةأ من ا معا ن اسوااي  االور انال االو ريسالسعرض ا 

 
 :-جدول يوضح الخامات األولية التكوين والثانوية

 الخـام الثانوي الساثير  األوليالخام 

 سباية )ال ايرايل(و ريسي  الح ي  
واي  الح ي  الماال  ا ا

 )الريمانايل(

 سباية )الوااايلب(و ريسي  النحا  
 )ايلرما (ور انال النحا  
 )وا رايل(اواي  النحا  

 سباية )بالينا(و ريسي  الرصا  
 )ايرااايل(ور انال الرصا  
 ) راوانايل(و ريسال النحا  

 ايريوال اسلمانيام اال اساايام
 )اسارثاوريا(

 سباية
 م المااليةا نيايريوال اسلم

 )اليني الوا(
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 المعدنيةالتصنيف العممي الحديث لمخامات 
 (Lindgreen)رين  وصنية ال   اضع من ع ل العالم لينصنة الرامال المع نية ف  الاعل الحاضر  ناءا  را الس

 ال   صنة الرامال المع نية  ناءا  را ح يعة السواين الناس   ن ا رس ة ف   ربال الحرارة  1911ف  انة ،
 :-الض ح الا ماير ا 

 تعض األمثلح ووع الخاماخ
 الحرارجدرجح 

 )م(
 الضغط

 معادن ميكاويكيح الررسية .1
 سواسة انزهة واألحجاس انكشيمح، انصخىس

   انشسىتيح انفراذيح

 معادن كيميائيح الررسية .2
   

a) في المياه السطحيح 
 

70-0 
 -مرىسط

 عانى

 صخىس سسىتيح ععىيح تىاسطح انرفاعم .أ
  

 صخىس سسىتيح كيميائيح تىاسطح انرثخيش .ب
  

b) ضمه الصخور 
   

 زيادج ذركيس المعادن في الصخور .أ
   

 مرىسط 0-100  )انكيميائيح(تىاسطح انرجىيح 1.

 تىاسطح انمياي انجىفيح2.
 ذشسة معذن انكىاسذز ظمه مساماخ

 انصخىس انشمهيح
 مرىسط 100-0

 عانى 0-400 ذكىن انشخاو وانكىاسذزايد تىاسطح انرحىل3.

إضافح معادن غير أساسيح لمكوواخ  .ب

    الصخر

 دون انرعشض نهرذاخالخ انىاسيح1.

 ذشسة مىاد الحمح مه انكثشيريذاخ

 واألكاسيذ تسثة انمياي انجىفيح، انمعادن

 انطيىيح ظمه انصخىس انىاسيح تسثة إراتح

 انفهذسثاساخ

 مرىسط 100-0

 وريجح نهرعشض انمثاشش نهرذاخالخ انىاسيح2.
   

 تىاسطح انمياي انمصاحثح نهصهيش .
   

a.  سواسة مىخفعح انحشاسج

epithermal 
 مرىسط 50-200 انسيشتىريه وانرهك مه ذفاعم انمياي انساخىح
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b.  سواسة مرىسطح انحشاسج

mesothermal 
 عانى 200-500+ مع انصخىس انىاسيح انقاعذيح، عشوق

c.  سواسة عانيح انحشاسج

hypothermal 
 +عانى 500-600+ انزهة

 تىاسطح انرعشض انمثاشش نهصهيش . 3.
   

a.  معادن مرحىنح

pyrometasomatic 
 +عانى 500-800 ياقىخ، كهىسايد، جاسود، سيشتىريه

b.  معادن مرساميحsublimates 100-600 انكثشيد 
 -مىخفط

 مرىسط

 ضمه الصخور المصهورج .3
   

 +عانى 700-1500 انصخىس انىاسيح انسطحيح وانجىفيح magmatic depositsمعادن صهاريح  .أ

 pegmatitesمعادن الثجماذيد  .ب
 جشاويد(انصخىس انىاسيح انثجماذاذيح 

 )تجماذيري، تايشوكسيىايد تجماذيري
 +عانى 575+

 
 :كون بواسطة طريقتين رئيسيتين هماحيث يوضح الجدول السابق أن الخامات المعدنية تت

A.  سزسل الصرار اسوان الرااا اسسرر  ف   مريال السباية االسعرية الميوانيوية الس    :طريقة ميكانيكية 
المرسرزة الس   إموان  اامل النيل حمر ا ثم سراي  ا، ا الن اية سسوان الصرار الراا ية الميوانيوية ضمن 

اضمن  ا ضزاة اسن ار  اااحة الزيضانااالرااا  الحصاية االمع نية ضمن اسن ار ا ر  المرسرزة  يالاس ا
 .السراي ية الل ال 

B. ام   العمرية سةمل ث ث حر  رالياية :  طريقة كيميائية:- 
a)  سسوان الرامال المع نية  اااحة حر  ويمياالية  ن حري  السزا ل  ين الواالنال الحية االماء الاحح  ا 

 السراي  الويمياال  العضا ،  اإلضافة للا السراي  الم اةر من ميا  ال حار اال حيرال  ا    مرية الس رر
 الراا ية الويمياالية االويميااليةاليال  أن بميع الصرار  حيث يمون حرارةالناسبة  ن ارسزاع  ربة ال

 .سن رو ضمن م ا الناع من الرامال العضاية
b) سسوان الرامال ا عسصا ية  اااحة حر  ويمياالية ضمن الصرار المرسرزة، منا  إموان العمريال المرسرزة 

 :مث  .  يعس ر من موانال الصرر اساااية ايا ة سرويا المعا ن الموانة لرصرر اا لضافة مع ن ب ي 
من حبم 30 %الصرار الرمرية سسوان من مع ن الواارسا انا ة من الماامال الس  يمون ان سةول 
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الور ، لا ان العمريال الويمياالية المصاح ة لرميا  البافية العا ية اا الميا  الاارنة را ل مع ن  الصرر
حيث اغريل الماامال بميع ا، منا سوان الميا  البافية ا ل للا ايا ة سرويا ح ي ال الواارسا   الايريوا  ين
اما لا سرا ل  رارال ال ايرايل اا البالينا اا  .ضمن م ا الحبر الرمر   )ما ما ل  ايريوا ال  (الواارسا 

غير اااا  من المعا ن منا ناسحيع اليال  أن الميا  البافية ا ل للا لضافة مع ن  الوالايل اا غيرما
 .لموانال الصرر

 ايا ة السرويا سح ث  اااحة  مريال السباية االسعرية ا اااحة السراي  من الميا  البافية اايضا  اااحة
 فة معا ن ب ي ة يمون ان سح ث  اناما لضا . مرية السحال راصة السماا  ااإلعريم  اليريل ال ربة

يمون ل ا ان سح ث  اااحة سعرس  لسعرية االسباية، ااالسعرس لرمابما ا   اااحة الميا  البافية اا ا
 ا . ررة اا الحارة المصاح ة لرمابمالصرار لرمحاليل الاارنة اا اس

c) سسوان الرامال المع نية  اااحة الس رار من المابما لما  را اح  اسرس اا  را ا ما  مسزااسة من 
 .اح  اسرس ايسوان من ا الصرار النارية المرسرزة

 

 

 

 
ا
 شكرا جزيل

 ةانتهت احملاض
 

 


