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 المحاضرة  األولى
 :مفهوم الخام او الترسبات المعدنية

تعػػرؼلارتراػػالتلاريعدبأػػالاوبجػػللتعا ػػدلكاأعػػللرترا أػػزلدلرأػػاليػػفلاريعػػلدفل علاراليػػلتل علار ػػاعرلار ػػبلدأال
ا يألتل اأرةلضيفلارقشرةلاألرضأا.لاابلتعا دلهذهلارتراالتلاجذالارش ؿلأععدلإرػ لارعييأػلتلار أعرع أػالعارفػرعؼل
ارتراػأاأالارتػػللتاػػأكرلديػػ لارعييأػػلتلهػػذهلعارتػػلل دتلإرػػ لبشػػععهللعتعا ػػدهلل علإدػػلدةلتعزأعجػػللعتر أزهػػللداػػرلارتػػلرأ ل

ت يعػػػلتل اأػػػرةلريعػػػلدفلافت ػػػلدأال عللار أعرػػػع للاركعأػػػؿلعارتػػػلل  ػػػا تلذاتل هيأػػػالافت ػػػلدأا لعاػػػذرؾل جػػػللتعتاػػػر
ارتػللتتعا ػدل ػللارقشػرةلاألرضػأالاوشػ لؿلع   ػلـلعترا أػزلليعلدفلاراليلتل علار اعرلار ػبلدأالعيػعادلارابػلعلاألعرأػا

ياتيفػػالعهػػللارتػػللتاػػتجد جللدييأػػلتلارر ػػدلعارتقأػػأـلعاتاػػتاراجلعارتػػللتتعا ػػدلاترا أػػزل  لػػرليػػفلارتعا ػػدلاركاأعػػللرجػػلل
ل)ارع رةلاركاأعأا(ل للارقشرةلاألرضأا.ل

ديػ ل يػزليعػأفل علاعػكلير التػهلاباػبلاعللارالـلالبهلدالرةلدفل تياليعدبأػالت تػع ا الـلآارلأي فلتعرأؼل
ترا أزلادي ليفليعػدرجللاركاأعػلل ػللارقشػرةلاترضػأالييػللأ عػؿلإاػتبالرجلليرا ػل.لتع ػدلاراليػلتلاريعدبأػال ػللهأ ػال
رعاابلير زة لعتبقاـلار لاليلتل عرأالعاليلتلللبعأا لعفدلتت عفلاراليلتلاتعرأال للبفسلارعفػتلارػذ لتت ػعفل أػهل

للييالرجلل  عل أيللاعد.ار اعرلار 
 Sedimentsتعرأؼلاررعااب:ل

اريبيعرةلعلللاأل زاعلاري شع ال ا يالدي لاعضجلليعليرعرلارزيفلديتكيؽل ييالراابلدي لاريعادلار ياالاريترلللل
ليفلاكحلاألرك.لعرذرؾلأي فلتقاأـلاررعاابلبااالإر لفرعؼلارتراأبلإر لبعدأفلر أاأأفلعهل:

 اررعاابلارا رأال -ل 
 .ابلارقلرأااررعا -لب

لاه.لأأاتيؼلارراابلدفلاألارليفل أثلارتر أبلاريعدبللعلارفرعؼلارتلل دتلإر لت عأبهلعلترا
ل
ل
ل

ل  
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 للType of Sediments بعاعلاررعاابل
لرعاابلكاأعأا:ل-1
لعيللؿلدي لذرؾ:لااؽلعافلت عبتلاعييألتل أعرع أالعتراأاأالالاقاالترا ـليعادل ارأالعهللارتللت عبتلبتأ ل

 ل أاأاررلاررعاابلAeolian Sedimentsل 

 
 اررعاابلاريألهلارعذاال. Fluviatile Sedimentsلل 

ل
لرعاابل أيأل أا:ل-2
عيللؿلدي لعيألهلارا لرلعاري ألتللعهللارتللت عبتلبتأ الرتاارلاريألهليفلاعكلاري لرأؿلعاأل عاكلارتراأاأالل

لذرؾ:
 Gypsumل(CaSO4.2H2O)عرلار اسليلؿلتراالتل ال Evaporatesرعاابلاريتااراتل -ل 
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 Limestone (CaCO3)يلؿلتراالتل اعرلار  رلار أر للCarbonatesل  لراعبلتلرعاابلار ل -لب

ل
لعيللؿلدي لذرؾل:لرترا ـليايفلتلاربالتلتلعلار أعابلتلبتأ ال عفتعهللارتللتلرعاابلدضعأا:ل-3

بلت اليػفلاركيػرلاراػرأعللاشتقتليفل  ؿلبالتلعادل راعبأالعهعلدالرةلدفلكاقلتلبلت الدفليلCoalارف ـل -ل 
لاػػػعفاتر أػػػزلدب ػػػرلار رللتقػػػعـلاربالتػػػلتلالتضػػػل الار ػػػلفل.ريبلاػػػلتلاربالتأػػػالت ػػػتلارتراػػػالتلاركأبأػػػالعاررييأػػػا

اريع عدل  لار علدي لهأ الغلزلللب ل  اأدلار راػعف ل عبػديللتيػعتلعتػتعففلهػذهلاربالتػلتلعتبكػ لالركاقػلتل
يفلارف ـ لعت عؿلهذهلار ل بلتل علاقلألهللإر ل عاػفلتل عل  ػـليػللهػعلإتللإر لكاقلترأال إبجللتت عؿلار ا

دييأال أيأل أاليعقدةلتيرلالرعدأدليفلاريرا ؿلفاؿل فلتت عؿلإر لذرػؾلاراػلـلاألفت ػلدللارػذللبػراهل ػ لشػ يهل
 .اربجل  
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 .ل ـليايفلتلكأعرلارا رعهللبلت الدفلترالGuanoرعاابلار عابع -لب
 :الخامات المعدنيةمصادر 

اراك للاعلارت تلاك للل ـاريبالكفلاتركلاكرأقالل لليلدةلتاتارخليفلا عرةلدلياللتعب لاراليلتل
يلدةلغأرللدالرةلدفل ل يللاريعدفل جعذاتلفأيالافت لدااليي فلافلت تع لدي ليعدفلعا دلاعلايأكليفلددةليعلدف

لار ( عارتعرأؼلارشل علرييعدفل بهليلدةدضعأالت عبتلت تلارفرعؼلاركاأعأاليلؿل)ارضبكلعار  غأرللرارةل......
عرجللتر أبل أيأل للييأزللا عرةلكاأعأالتلداؿلرالبالفل أجلل لذاتلفأيالإفت لدأالت عبتل للاركاأعالدضعأا

( لعأي فلإاتارا جلليفلاألركلا عرةلإفت لدأا ل يللLatticeعتر أبلايعر لداايللللاتلأعرؼلالرفراغلارشا لل)
لا أثلأي فلإاتاالصلي ل اأرة  لابااا ل علاريتر زة لاريت يعا ل ج لتيؾلاريلدة لالررعاابلاريعدبأا عدفل علاريق عد

ل  لرليبجللاش ؿلإفت لدل.ل
تت عفلارقشرةلاألرضأالارالر أالار يااليفلدددل اأرليفلار اعرلارياتيفا لعهللادعرهللتت عفليفلت يعلتل

لارت ل لاتت لعفد لارياتيفا  لاريعلدف ل يل فليف ليف لاريواعذة لاربلرأا لدأبلتلار اعر ليف ل اأر لرعدد لار أيأل أا  لرأؿ
%(ليفل66.99ياتيفاليفلار رةلاألرضأالعارت لتيلؿلدبل رهللي عبلتلارقشرةلاألرضأال فلليلبأاليبجللتيلؿل عار ل)

ل-ارقشرةلاألرضأا ل يللهعلياأفل  لار دعؿلارتلر ل:
 جدول العناصر المكونة لمقشرة األرضية

ل)%(لاربااالاري عأالريزلارعب رلااـلارعب ر
 46.71   لاتع ا أف
 Si 27.69لاراأيأ عف
 Al 8.07لاتريبأـع
ل5.06لFeلار دأد
 Ca 3.65لر لراأـع
 Na 2,83لار عدأـع
 K 2,58لاراعتلاأـع
 Mg 2,07لاريلغبأاأـع

 98,66 ----لاري يععلار يل
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لاربجضػػالار ػػبلدأالعارت بعرع أػػال يػػللاػػلف لارعبل ػػرلارتػػ لارتػػ لتػػداؿل ػػ ل تر أػػبلارقشػػرةلاألرضػػأالعديػػ ل الاػػجللتقػػـع
 Non-Metallic( لعاريعػػػلدفلارال يزأػػػال)Metallic Mineralsار دألػػػال إبجػػػللتشػػػيؿلي يعدػػػالاريعػػػلدفلارفيزأػػػال)

Mineralsل-اربأ ػػؿل-زبأػػبعاإلر ترعبأػػاليلػػؿليعػػلدفل)لاريبل( لعارتػػ لتاػػتادـل ػػ ل يأػػعلار ػػبلدلتلارلقأيػػالعار جرال أػػا
ل-ارػػػذهبل-ارفضػػػال-ارز اػػػؽل-األبتأيػػػعفل-ارق ػػػدأرل-ارزبػػػؾل-ارر ػػػلصل-ارب ػػػلسل-ـعلدألارفلبػػػل-اػػػتأف ارتبل-ار ػػػرعـ

( لعت ػعفلهػذهلارعبل ػرلارلعرأػعـل-)ارأعرابأػعـلاراالتأفل......لإر ( لالإلضػل الإرػ لاعػكلي ػلدرلاركلفػالار ػيااليلػؿ
ا لعتع دلدلدةل  ل عرةليعلدفلياتيفال  لتر أاجػللار أيأػل   ل%(ليفلتر أبلارقشرةلاألرضأ1.34ي تيعال فؿليفل)

الاررعااػػػػػػبلاريعدبأػػػػػػال(لي عبػػػػػػCarbonates(لعار راعبػػػػػػلتل)Oxides(لعاأل لاػػػػػػأدل)Sulphidesيلػػػػػػؿلار ارأتأػػػػػػداتل)
لاإلفت لدأا.ل
 ػػعفليعػػدف(ل قػػكل لعأتللللشػػأعدلاللتلتزأػػدلدػػفل)يػػل تيعػػدف(ل ل  لرهػػلل ػػللارقشػػرةلاألرضػػأال  لػػرليػػفل) رفػػأع ػػدل

ل:ار زعلاأل ارليفلارقشرةلاألرضأاليفلاتلي يعدلتليعدبأالهل
 ار عارتز-1
 ارفياالرل-2
 اريأ لل-3
 اراأرع اأف-4
 األيفأاعؿل-5
 األعرأفأفل-6

عارا ثلعارتبقأبلدفلهػذهلاريعػلدفلعاراليػلتلاراػلاقالعيبػلكؽلتعا ػدهللعتر أزاتجػللعت دأػدلار يأػلتلاإل تألكأػاليبجػل لل
ع عدهػلليلػؿلدر ػلتللارتػللادتلارػ لاريبلاػاالارتراػأاأاأتكيبليعر الار لأرلدفل أفأالت عأفلهػذهلاريعػلدفلعارفػرعؼل

أيأل أال ػ لعاػكلارت ػعأفليلػؿلارتو اػدلعاإلاتػزاؿلعدر ػالار يعضػالار رارةلعارضبكل لبلعلارت عأفلعاعكلارعييألتلار 
عغأرهػلليػفلارفػرعؼلارتػ لتػت  ـل ػ لت ػعأفلهػذهللارفتػرةلارزيبأػالعارقلددأالعبشلكلار ل بلتلار أالاعلاربشػلكلاإلشػعلد 

يعػػلدفلاراليػػلت لعايعر ػػالهػػذهلارفػػرعؼلارياتيفػػال ػػإفلذرػػؾلاػػعؼلأاػػلددلاػػاللشػػؾل ػػ لدييأػػلتلارا ػػثلعارتقأػػبلدػػفلار
 عاراليلتلارياتيفا

تتكيبلدرااالارا ثلدفلاراليلتلاريعدبأالاريع عدةل لل اعرلفشرةلاتركلالرععدةلار لتلرأ لبشػععلاتركل
عتكعرهل ل يفلاريؤ دلافلار اعرلاري عبالرقشرةلاتركلفدليرتل للالدئل يرهللاير يالاتب ػجلر لرػذال ػلفل ػاعرل

ادتلارعدةلعت ػيبلار ػجلرةلاريل يلتأػالارػ لت ػعفلل)لالريل يل(ل.للتعرؼفشرةلاتركليشتقاليفلياتعددلتل جأرأال
عغأرهل.لتػولرلار ػزعلاراػلر لليػفللاربلأسلار اعرلاريعرع الالر اعرلاربلرأاليلؿل اعرلار رابأت لار لارع لارالزرت

اعػػدلاب شػػل جللديػػ لاػػكحلاتركلافعػػؿلارعييأػػلتلارت تعبأػػالعار ر ػػلتلارالبأػػالري اػػلؿلافعػػؿللار ػػاعرلاربلرأػػالارادا أػػا
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ييػػللاػػلددتلديػػ لدييأػػالارتفتػػتللعتبأػػراتلدر ػػلتلار ػػرارةللتػػولأرآلالربػػللالأليكػػلرلعاررأػػلحلدييأػػلتلارتعرأػػالعارت عأػػال
بػػلكؽلاريبافضػػاليػػفلفشػػرةلاترك لع ييػػتلهػػذالارفتػػلتلار ػػارأالاعااػػكالاريأػػلهلعاررأػػلحلعتراػػاتل ػػللاريلعارتف ػػؾل 

رتت ػػيبلعتتيلاػػؾلايػػرعرلارػػزيفلرت ػػعفليػػللأعػػرؼلالر ػػاعرلارراػػعاأاليلػػؿلار  ػػرلار أػػر ل ار  ػػرلاررييػػللعاركفػػؿل
ل.عغأرهل

ارػػ لدييأػػلتلدبػػديللأػػتـلكيرهػػللديػػ لاديػػلؽلاعأػػدةللت ػػتلاػػكحلاتركللتعرضػػتلار ػػاعرلاربلرأػػالعارراػػعاأال
 علارضبكل  ع الهيلليعلل ييلل دللار لت ػعؿلاريعػلدفلارر أاػأالاري عبػالري ػاعرلارت عؿلبتأ الارتفلعلدر الار رارةل

اربلرأالعارراعاأالار ليعلدفلاارللرجللاريقدرةلدي لت يؿلارفرعؼلار دأػدة لأكيػؽلديأجػللاريعػلدفلاردارػالديػ لارت ػعؿل
رةل علاريل يللابجللاريلدةلاألـلارتللرذالأي فلارقعؿلاوفلار جللعأقلؿلري اعرلاريت عبالاجذهلاركرأقالالر اعرلاريت عرا

عاريت عرػػا لعهػػلل ػػللبفػػسلارعفػػتلاريػػلدةلاتعرأػػالارتػػللتت ػػعفليبجػػلللتت ػػعفليبجػػللار ػػاعرلارياتيفػػالاربلرأػػالعارراػػعاأا
ل.اليلتلاريعلدفلارفيزأال ل لر دأد لعارذهبلعارفضالعارب لسلعغأرهلليفلاريعلدف

 Sedimentary Processesعمميات الترسيب 
عيػفلهػذهللإرػ ل ػاعرلراػعاأالارراػعاألتارتػللتػؤلرلعتبأػرلار أعرع أالعاراأ أالعارتراػعاأالارعييألتليفلهللي يعدال
لارعييألتلهل:

عهللدييأالتفتػتلعت اػرلري ػاعرلاتػولأرلدعايػؿلالر أػاليلػؿلاررأػلح لاأليكػلر لل:لWeatheringالتجوية  -1
للار لبعاتجلللبعأالتاق ل لليعفعجلل.لار رارة لاربالتلت لعلارا تأرأللااتالؼلدر لت

عهػػللتعتيػػدل الاػػلالديػػ لاتاػػتالؼل ػػللدر ػػالار ػػرارة.لعيلػػلؿلديػػ لذرػػؾلل:ل Mechanicalت عأػػاليأ لبأ أػػال -ل 
ت يدلاريألهل للشقعؽلار ػاعر لع ػذرؾلارتيػددلارتفلضػيللرييعػلدفلاري عبػالري ػاعر.لأضػلؼلإرػ لذرػؾلتػولأرل

ل ذعرلاربالتلتلاريتاييالرشقعؽلار اعر.ل
 ػلليأػلهلاأليكػلرلعهػللدػلدةاللذاتلتر أػبللعهػللتعتيػدل الاػلالديػ لاريػعادلاريذااػالل: Chemicalت عأػال أيأل أػال-ب

 اػػأدلعلوا ليضػػللتعيػػؿلديػػ لغاػػؿلار ػػاعرلافعلرأػػالعيلػػلؿلديػػ لذرػػؾلإاػػلرالار  ػػرلار أػػر لاتػػولأرلاريأػػلهلاري ييػػال
             CaCO3+H2O+CO2 =Ca(HCO3)2           لل يلل للاريعلدرال:ار راعفلاريذابل

لتتعركلار اعرلعاريعلدف ضاللدفلذرؾل  ل إفلاريعلدفلارلقأياللعبديل لعار أيأل أا  لاركاأعأا رععايؿلارت عأا
ل  لرللالتلالللاإلريبل-أتلبت اريلل-تلاريعبلزأل-اراالتأفل-رذهبيلؿل)ا لدعايؿلارت يؿلألبجل لتقلعـ لإر (  أتل.........

اتقراراال ل يللاريعلدفلارافأفال إبجللغأرلللاتالع فؿلإاتقراراال لرذرؾل إبجللتت يؿلعتبقؿلاع أدااللدفلاريعلدفلارلقأيالي عبالعا 
لاررعاابلدي لارتالؿلعيب دراتل(Placer Deposits)اعلاررعاابلاريتايفاللرعاابلاريت يعلت لتت عفلهذه لعفد  

ار الؿل عل  لارعدألفل علت عفلرعاابلرألبجلر ل أثلتيعبلاريألهلار لرأالعاألبجلرلدعرااللهليلالل  لتفتأتلعبقؿلاريعلدفل
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علدفلارلقأيالدي لضفلؼلاألبجلرلعدي لإيتدادلارشعاك ع لعيفل هـلهذهلاررعاابلرعاابلارريلؿلارافأفالعتر أزلاري
لاراعداعلدي لشعاك علارا رلاألاأكلاريتعاك.

 أثلأتـلبقؿلبتل جلارت عأال يللاشػ ؿليػعادلدلرقػال عليػعادلذا اػالإرػ ل يػل فل:   : Transportationلنقل ا         
 ترااجل لعأ عفلذرؾلدفلكرأؽلاررأحل علاريأله.ل

حلاريػػعادلار ػػياالارفتلتأػػالإرػػ لياػػل لتلياتيفػػالتعتيػػدلديػػ ل  ػػـلار اأاػػلتلارفتلتأػػاللتبقػػؿلاررأػػ ل:Windارػػرأحل - أ
 عهذهلار لرالت لرل للاريبلكؽلار  راعأا.لرتترا ـلدي لهأ الرعاابل تلتأال)رعاابلكاأعأا(

تبقؿلاريألهلاريعادلاري ييالاجللإر ل يل فلترااجلل ـلدي لهأ اليعادلذا اال)لرعاابل أيأل أا(للل:Waterاريألهل - ب
عتبقػػؿلاريػػعادلل يػػ ل لل تجػػللع لل ػػالاراػػل ؿلاربلفػػؿتعتيػػدل ػػلل ر تجػػللدل عليػػعادل ػػياال تلتأػػال)لرعااػػبلكاأعأػػا(

 وةليعادلدلرقالاعليعادليتد ر ا.ارفتلتأالدي لهأ
تتراػػبلاريػػعادلاريبقعرػػالدبػػديللأضػػعؼلدليػػؿلاربقػػؿل أػػثلأػػتـلتراػػأبلاريػػعادل :  : Depositionالترسيييب  -2

 لارراعاأالاإ دللارعييألتلارتلرأا:
 ل:Mechanical Depositionتراأبليأ لبأ لل -ل 

اعلبق ػػلفلاػػردالاريأػػلهلراػػابليػػلليلػػؿلع ػػعدلاترتػػعاعاتللعكػػعؿلياػػل الاربقػػؿدبػػديللتقػػؿلاػػردالارتأػػلرلرع ػػعدلدعا ػػؽل
يلػؿلار  ػ للل Clastic Segmentsتتراػبلارراػعاألتلارفتلتأػا أثللزألدةلار يعراللاربجرأالاعلارا أرتل ضاللدف

لعلارريؿلعلاركأف.ل
 :Chemical Depositionتراأبل أيأل للل-ب
-Non اررعاابلاربلت التاي لالررعاابلاربأرل تلتأالعلتترابلاريعادلاريبقعرال لل لرالال يالاكرؽل أيأل أالياتيفالل

Clastic  ل يلل للاريعلدرا:)ارجأيلتأت(لتراالتلار دأدلارراعالليلؿلار  رللار أر لعلليلؿ ل
   (  )                   (        ) 
  (    )                     (       ) 

 :لBiological Depositionتراأبلدضع لل-ج
دبػػديللتاػػتايصلارك لرػػبلدب ػػرلارفعاػػفعرليػػفليأػػلهلارا ػػر لعهػػذهلارك لرػػبلتيتجيجػػللارراعأػػلتلاريع ػػعدة لعارتػػ لللل

 ـلإ رازاتجػػػللعتت ػػػعؿلإرػػػ ل ػػػاعرلتتبػػػذللديأجػػػللاألاػػػيلؾلار ػػػبأرةلعار اأػػػرةلعاركأػػػعر لعدبػػػدليػػػعتلهػػػذهلار ل بػػػلتلتتػػػرا
ادليػفلاري لرأػؿلأ ػعفلذرػؾلدػفلكرأػؽلار ل بػلتلار أػالعذرػؾلاليت ل ػجللاعػكلاريػعللعال (Phosphates)لارفعافلت
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(لPhosphates لعدبػػػدليعتجػػػللتتراػػػبلاقلأػػػللارجأ يأػػػال علارعفيأػػػالي عبػػػالرعااػػػبلدضػػػعأاليلػػػؿلارفعاػػػفلتل)لارذا اػػػا
ل.(Bioherms)عاعكل بعاعلار  رلار أر ل

 البحث والتنقيب عن المعادن
ارػذ لتع ػدلاػأفلياتيػؼلللتتعتيدلاركرؽلارت بعرع أالارياػتاديال ػللارا ػثلعارتبقأػبلدػفلاريعػلدفلديػ لارفرعفػ

الرقعابأفلارتػللتع ػؿلارأجػللارا ػثللترتاكتفت لدأالكرؽلدييأاليبفيالاعاصلاريعلدفل.لأاتادـلدييلعلار أعرع أللا
ل:ارعييلل للارا ثلعارتبقأبلدفلاريعلدفلعيفلاهـلتيؾلاركرؽلهل

 :طريقة االستشعار من البعد
عافللتاتادـلهذهلاركرأقالبفرأالاتشعلعلارذاتللرأل الـلارياتيفالرألشعالت تلار يراعل ػللاريع ػلتلاركعأيػا 

يالشػػرةلااتال ػػللي اعاػلل ػػلل يأػػالاتشػعلعلار ػػلدرلدبجيػػل.لتتيأػػزل  لااػتالؼلكفأػػؼلاػػأفل ػرارةل اػػـلعآاػػرلأاػابل
اريعلدفلاتفت لدأالاع رةلاريعلدفلار ارأتأال عهذهلاريعلدفلتتفلدؿلدي لاكحلاتركليعلاتع ا أفلعأبػتجلدػفلذرػؾل

ريتا  ػال.ل رارةلأي فلفألاجللاعااكالاتاتشعلرليفلاراعدل.لأتـلاتاتشعلرليفلاراعدلاعااػكالاتفيػلرلار ػبلدأالا
تكػػعرتليػػؤارآلار ػػعرلارييعبػػالارػػ لار ػػعرلاررفيأػػالات لػػرلدفػػالععضػػع للعتاػػ ؿلديػػ لافػػراكلار لاػػالتلاتر ترعبأػػال
ارييببكػػا.لهػػذهلتزعدبػػلل ػػعرلاتاتشػػعلرليػػفلاراعػػدلايعيعيػػلتلاػػرأعالعغأػػرلي يفػػالعع أػػرةلألات شػػلؼلاريعلدف.تزعدبػػلل

اػػػلرقربليػػػفلاػػػكحلاتركليػػػفلاريعػػػلدفللديػػػللافػػػ لديػػػ ل عار ػػػعرلاربلت ػػػالاعػػػدلت يأيجػػػللايعيعيػػػلتلع ػػػعرلدفأقػػػال
ل.عارفعاهرلاراأ أالاترضأا

 :طريقة البحث المغناطيسية
تاتيػػػؼلارتر أاػػػلتلار أعرع أػػػالدػػػفلاعضػػػجللارػػػاعكل ػػػللاعا ػػػجللاريببلكأاػػػأالتاعػػػللريػػػللت تعأػػػهليػػػفليعػػػلدفل

ليػلتلاريعدبأػالاريببلكأاػأالريا ػثلدػفلاراعا ع للتيؾلارتللت تع لدي لا لاأدلار دأػدلعاربأ ػؿ.لتاػتادـلاركرأقػال
عتكػػعرتلهػػذهلاركرأقػػالريت ػػر لدػػفلاريعػػلدفل تػػ لا ػػا تلتػػتـليػػفلار ػػعلاعااػػكالللترل أعيتبػػل عي ليبجػػلل جػػلزلاري

ل.اركل رات
 :الطريقة الكهربائية

هػذهلتاتادـلهذهلاركرأقال للار شؼلدفلاليلتلارفيزاتلاريعدبأاليلػؿلارر ػلصلعاربأ ػؿلعارزبػؾ.لأاػتادـل ػلل
ل.اركرأقال جلزلارفعرتيأتر

 :الطريقة الجاذبية
يػللبشوتلهذهلاركرأقػاليػفلااػتالؼل لل ػالار ػاعرل ػللاػلكفلاتركلريعر ػالتر أػبلكاقػلتلارقشػرةلاترضػأالعل

ل.را أيترل للارا ثلار ذاللدفلاريعلدف اجلليفليعلدف.لأاتادـل جلزلار
 :لزلزالية )السيزمية(الطريقة ا
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ااػلسلافلاػردالابتشػلرلاريع ػلتلار ػعتأالتتعفػؼلديػ ليرعبػالار ػاعرلعيػدللتر أػزلتقعـلهػذهلاركرأقػالديػ ل
 .عاػػذرؾلأي ػػفلت دأػػدلايػػل فلت يعػػلتلاراليػػلتلاريعدبأػػالعاديلفجػػللفاػػؿلارتبقأػػبلدبجػػلل) لل ػػالار ػػاعر(للاريػػلدةل أجػػل

 :يةعالطريقة االشعا
لتاتادـلهذهلاركرأقػال ػللار شػؼلدػفلاريعػلدفلارتػللت تػع لديػ لارعبل ػرل ارلقأيػالغأػرلارياػتقرةليلػؿلارأعرابأػـع

ترلارػػذ لأع جػػلزلاراػػبتأيعيل ػػلأ ريػػللعتاػػ ؿلاعااػػكالا جػػزةليلػػؿلدػػدادل لعلعارتػػللتكيػػؽلاشػػعلدلتل رفػػللعاأتػػلللعاررادأػـع 
ل.أاتادـل للار شؼلدفلاريعادلاريشعاليفلااعلدل اأرةلعيفلار علاعااكالاركل رات

 : طرق البحث الجيوكيميائية
)لارياػػل الاػػأفلارعأبػػالعارتػػلللار أع أيأل أػػالديػػ ل يػػعلارعأبػػلتلار ػػارأالديػػ لااػػلسلا  ػػل للياػػاؽتعتيػػدلاركػػرؽل

)ل اػػبلبعدأػػالارفيػػز(لعارتػػللت  ػػؿلديأجػػللاعييأػػالارا ػػثلعارتبقأػػب.لتتعفػػؼلهػػذهلاركػػرؽلاالاػػلللتيأجػػل(لع  ػػـلارعأبػػلت
ارتشػػتتلاتعرأػػالالريعيعيػػلتلاتالاػػأاللاعليػػدألتللديػػ لاريعر ػػالار أػػدةلا أعرع أػػالاريبكقػػا لعتيػػدبللاريعر ػػالاجػػلتت

ري شؼلدفلي ليفلاريعلدفلارفلهرةليبجللعارياتترةلعتقأأيجل.لأاتادـلارت يأؿلار أيأػل للرييأػلهل ػللارا ػثلدػفلي ػليفل
ارأعرابأعـلعاريعرأدبعـلعارزبؾلعارر لصل للاريبلكؽلذاتلاألبجلرلعاررعا دلار لأػرةلعاريأػلهلاترضػأاليلػؿلارا أػرات.ل يػلل

تادـلاركرأقالار أع أيأل أالاراأعرع أالريا ثلدفلارب لسلعارزبؾلعاريبببأزل للاريبػلكؽلارتػللت لػرل أجػللاربالتػلتل لتا
لاتعراؽ(.ل)ار ذعل ل أثلتتي فلاعكلاربالتلتليفلايت لصلاعكلارفيزاتلعات تفلفلاجلل لل اـلاربالت

 شركات التعدين 
 أػػػثلتتكيػػػبلذرػػػؾللبتأ ػػػالزأػػػلدةلاركيػػػبلديػػػ لاليػػػلتلاريعػػػلدفلارياتيفػػػال لعاتاػػػعلدعرلشػػػر لتلارتعػػػدأفتكػػػعرل

لالرا ػثللAxon Mineral(ل  اعفليأبراؿ)تواأسلشر لتليتا  الر ؿلبععليفلابعاعلاريعلدفل ل يلاللشر ال تقػـع
لتعيػؿل ػللي ػلؿلاليػلتلاريعػلدفليلػؿلارب ػلس  B.B.Mineralل)اللالليأبراؿل(عارتبقأبلدفلارب لسلعارزبؾلعشر ا

تعيػػػػػػػؿل ػػػػػػػللي ػػػػػػػلؿلاليػػػػػػػلتلاريعػػػػػػػلدفليلػػػػػػػؿلاتريبأػػػػػػػعـ لارر ػػػػػػػلص للBilleton(لاأييأتػػػػػػػعف)ارزبؾ اربأ ػػػػػػػؿ لعشػػػػػػػر ال
 .اربأ ؿ ارق دأر

تػػدايتلشػػر لتلارػػبفكلارعلريأػػالارػػ ل لبػػبلشػػر لتلارتعػػدأفل ػػللارا ػػثلدػػفلاريعػػلدفلاتفت ػػلدأالااػػابلزأػػلدةل
ارػ لشػ الشػؿلريػبفك لعابضػيتلشػر الي ػلدرللاركيبلديػ لاليػلتلاريعػلدفل ل أػثلإبضػيتلشػر الاأييأتػعفلرييعػلدف

ار لفأػلـلشػر لتلارتعػدأفلاريرتاكػالالرػدعؿلار ػبلدأالار اػرللادلللهذالارت عؿلعلفلارايأجلار لشر البفكلارايأج.ليعلد
 ػػللتقأػػأـلاريعػػلدفلارياػػتاديالياػػتقااللعيبت لتجػػلل ػػللار اػػالفلبيػػلذجلاتاػػتادايلتلاراػػلاقالعتعػػدأيجللعتكعأرهػػللايػػلل

تقيأػؿلارف ػعاتل ارتبأراتلارياتقايأالارتقبأالعاتفت لدأالعات تيلدأال ر للتتي فلتيػؾلارشػر لتليػفلاػدل علأتبلابليع
اأفلبضعبلع رةلاريعاردلاركاأعأػالرجػذهلاراليػلتلغأػرلاريت ػددةلعاػأفلاركيػبلديأجػلل ل ػللارعفػتلارػذ لأتعيػؽلياػلكرل

ات ػػراكل ػػللاتاػػتبالؿلييػػللأترتػػبلديأػػهلآلػػلرلل عللل إاػػتبزاؼلارلػػرعةلاريعدبأػػال عذرػػؾلدػػفلكرأػػؽلاتاػػتبالؿلارعشػػعا 
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ات راكل للاتاػتبالؿلري ػردلي اػبلاػرأع ل علبجػبلاعػكلارػدعؿلل عليديرةلرياأ الاعاعل للاريب ـل عل للاتاتاداـ 
أفلرلرعاتلارايدلاري تؿ.لتقعلياؤعرأالااتبزاؼلارلػرعةلاريعدبأػالديػ لي ػلبعلعشػر لتلارتعػدلارتللت تيجللدعآللياتعيرةل

 أػػثلتاػػتجيؾل ارتػػللتع ػػدل غياجػػلل ػػللفاضػػالفيػػاليػػفلارػػدعؿليلػػؿلارعتأػػلتلاريت ػػدةلاتيرأ أػػالعدعؿلاتت ػػلدلاتعراػػل 
ارعتألتلاريت دةلع بدالع دهيلليفلارب لسلاتأفلضعؼليللتاتجي هلفػلرةل  رأقأػللعليلبأػال ضػعلؼلإاػتجالؾلفػلرةلآاػألل

ارعتأػػػلتلاريت ػػػدةلع بػػػدا لعتتاتيػػػؼلار ػػػعرةل لأػػػرالالرباػػػااللاػػػلررغـليػػػفل فلتعػػػدادلاػػػ لفلآاػػػأللليلبأػػػال ضػػػعلؼلاػػػ لف
 .ألاتجالؾلاريعلدفلاتارل

تكيػػػبلديػػ لشػػػر لتلارتعػػدأفلعارػػػدعؿلارتػػللتػػػدديجللار فػػلفلديػػػ لارلػػرعةلاريعدبأػػػادفلكرأػػؽلارترشػػػأدلعاتاػػػتليلرلأهػػذال
اليػػلتل ػػلل ديػػلؽلاريبػػل ـ لعذرػػؾليػػفلاػػالؿل اػػتاداـلا ضػػؿلاركػػرؽلارتعدأبأػػالألاػػتاراجلارلات ضػػؿلرياػػلـلاريعػػدبلل 

اراػػػ رابليػػػرةلتيػػػعلل-ااػػػتاداـل  ػػػدثلاتاػػػلرأبلارتقبأػػػالألاػػػتاالصلارفيػػػزاتليػػػفلاراليػػػلتلاريعدبأػػػا لإاػػػتاداـلاراػػػردة
 .اتاػػػػػػرل لارترشػػػػػػأدل ػػػػػػللااػػػػػػتاداـلاريعلدف عغأرهػػػػػػلليػػػػػػفلارعاػػػػػػل ؿلارتػػػػػػللتقيػػػػػػؿلدر ػػػػػػالااػػػػػػتبزاؼلارلػػػػػػرعاتلاركاأعأػػػػػػا

 


