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 جيولوجيا الخامات
 المحاضرة الخامسة

 ثانيًا : الترسبات المعدنية ذات االصل الرسوبي
 :Sedimentary Rocks الرسوبية الصخور

لعمميات تفكك وتفتت،  تتكون الصخور الرسوبية بعد تعرض الصخور المتواجدة )نارية، متحولة، رسوبية(
ومن ثم انتقال الفتات الصخري و المعادن الذائبة بواسطة عوامل النقل: الرياح، المياه الجارية، األمواج، 
والثالجات، لتترسب في بيئات بحرية أو قارية مختمفة، ثم تعرض هذه الرواسب لعمميات تصمب لتكون صخور 

 (.1-5) شكؿ رقـمتماسكة صمبة تعرف بالصخور الرسوبية.

 
 ( تاثير عمميات التجوية عمى تكويف الصخور1-5شكؿ )
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 ( تكوف الصخور الرسوبية الفتاتية المختمفة2-5شكؿ )

 Cementation or Calcination أو المصق كمسنةعممية ال
عممية المحـ بواسطة المعادف تحػد  بسػبح حركػة الميػاج الجوضيػة لػمف الصػخورح ض ػع تحمػؿ معػادف كثيػر  

ذا ت يػػ ت الوػػروؼ المةاسػػبة ل ػػا ووصػػمت تمػػؾ المعػػادف الػػى درجػػة التشػػبت الكيميػػا ع ض ػػع سػػوؼ تتبمػػور مذابػػة  وا 
 (.3-5شكؿ ) ممتصقة أوال حوؿ الحبيبات المكوةة لمصخر ثـ تةموا لمف التجاويؼ البيةية الكبير 

 
 ( عمميات الكمسةة بواسطة مواد معدةية 3-5شكؿ )
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 الرسوبيةالمواد الالحمة في الصخور 
المواد الالحمة ضع الصخور الرسػوبية عبػار  عػف معػادف ترسػبت لػمف المسػامات مثػؿ أكاسػيد الحديػد والتػع 

ةيتايت/أسػود( ويوجػد كيمكف معرضت ا بواسطة المػوف )الميموةايت/اصػفر وبرتقػالعح ال يماتيػت/بةع محمػر واحمػرح ما
والػدولومايت التػع تلػفع لوةػا ابػي  عمػى الصػخر  المةغةيز بموف بةفسجع داكف. كما توجد معادف مثؿ الكالسػيت

( والجػبس وال اليػت SiO2ح وتوجػد أيلػا معػادف أخػرل مثػؿ الصػواف ) HClم  اويمكف البح  عة ا بواسػطة حػ
 (.4-5. شكؿ )وغيرها الكثير 

 
 (4-5شكل )

 (5-5شكؿ ) : بواسطة التضاغط الرسوبية  تكوين الصخور

 
 اللغط وعمميات الرص( تكوف الصخور بواسطة 5-5شكؿ )
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 :Texture of Sedimentary Rocksنسيج الصخور الرسوبية 
يتـ تقسيـ ةسيج الصخور الرسوبية بةاءا عمع اصؿ وطبيعة الترسيح الى ةوعيف ر يسييف هما الةسيج الفتاتع 

 والةسيج غير الفتاتع والمذاف تةقسماف الى تقسيمات ثاةوية كما ضع المخطط التالع:

 
 (.6-5كما مولحة ضع الشكؿ ) :الفتاتية يعتمد عمى المكونات التالية  الصخور الرسوبيةنسيج 
 ممـ وتشمؿ صخور الكوةكموميريت والريشيا. 2اكبر مف  ةسيج ضتاتع يكوف حجـ الحبيبات .1
 (ممموتشمؿ الصخور الرممية.0.062الى  2مف ) ةسيج ضتاتع متوسط يكوف حجـ الحبيبات .2
 ممـ وتشمؿ الصخور الطيةية والغريتية. 0.062يكوف حجـ الحبيبات اقؿ مف ةسيج ضتاتع دقيؽ جدًا  .3

 
 ( اتواع ةسيج الصخور الرسوبية6-5شكؿ )
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( 7-5كما مولحة ضع الشكؿ ): الفتاتية يعتمد عمى المكونات التالية غير نسيج الصخور الرسوبية
 (.8-5و شكؿ )

 ر يسية هما:حي  يةقسـ هذا الةوع مف الةسيج الى ثالثة اقساـ 
ةسيج غير ضتاتع متبمور ويشمؿ جميت صخور التع تترسح بطريقة كيمياءية مثؿ الحجر الجيري و حجر  .1

 الدولومايت وحجر الجبس ح حجر الصواف وحجر الممح.
 مثؿ صخور الحجر الجيري العلوي وحجر الدولومايت العلور والفوسفات. ةسيج غير ضتاتع هيكمع .2
 خور الفحـ بكا اةواعه.صمثؿ ةسيج غير ضتاتع ليفع  .3

 
 ( اةواع اةسجة الصخور الرسوبية غير الفتاتية7-5شكؿ )

 
 ( ةسيج اصخور غير الفتاتية ال يكمية والميفية8-5شكؿ )
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 :تصنيف ونشأة الترسبات المعدنية ذات االصل الرسوبي

 : Tabular Ore bodiesالمعدنية ذات السطوح المستوية  او الترسبات األجساماوال: 
هذج األجساـ المعدةية تتميز باف ل ا امتدادات جاةبية ضع اتجاهيف ومحدود  االمتداد ضع االتجاج الثال ح مثاؿ عمى 

 (.9-5كما قس الشكؿ ) ذلؾ العروؽ المعدةية أو الفوالؽ الممموء  بالترسبات المعدةية

 
 ( الترسبات المعدةية ذات السطزح المستوية9-5شكؿ )
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و حركػة عمػى طػوؿ اسػطح الةوع مف الترسبات يحد  عةد حصوؿ حركات أرلػية أ عممية تكوف وةشوء هذا
أي هةػاؾ مةطقػة يحصػؿ  Pinch and swellتػددي الػى حصػوؿ تراكيػح جيولوجيػة تسػمى لعؼ مكوةة صدوع 

 ضراغ. ومةطقة يحصؿ ضي اضي ا لغط 
االسػػتخراأ ألمةجمػػع هػذا الةػػوع مػػف التراكيػػح يسػبح مشػػاكؿ وتعقيػػدات خػػالؿ عمميػات االستكشػػاؼ المعػػدةع و 

عبػر جػدار الحركػة بواسػطة أي سػبح  swellsويحصؿ ب ذج الحالة اف تتكػوف هػذج الترسػبات ضػع أمػاكف الفراغػات 
واهم ػػػا هػػع حركػػػة المحاليػػػؿ  مػػف األسػػػباح الجيولوجيػػة والترسػػػيبية التػػع تػػػددي الػػى ةشػػػوء هػػذج الترسػػػبات المعدةيػػة

خػػرل حاممػػة لمقمػػزات او االيوةػػات خػػالؿ هػػذج الفراعػػات تػػددي الػػى الحرما يػػة او المحاليػػؿ الصػػ يرية او ايػػة موا ػػت ا
. ممكػػف اف تحتػػوي هػػذج األةػػواع  ترسػػيح اةػػواع معيةػػة مػػف الخامػػات اعتمػػادا عمػػى التركيػػح الكيميػػا ع ل ػػذج المحاليػػؿ

الترسبات عمى ةوع معدةع واحد أو عد  معادف مصاحبة مرتبطة بصػيغة معيةػة مػت المػواد العقيمػة ومحػدد  بجػدار 
  العمؽ المعدةع.

 :Irregular replacement depositsترسبات غير منتظمة اإلحالل  ثانيًا: 
أكثػػر الترسػػبات المعدةيػػة التػػع تتكػػوف بفعػػؿ عوامػػؿ اقحػػالؿ لمصػػخور القديمػػة تكػػوف بصػػور  عشػػوا ية وغيػػر 

ودولومايػت( حيػ  مةتومة األشػكاؿ خاصػة عةػدما تحصػؿ مثػؿ هػذج الحػاالت ضػع الصػخور الكاربوةيػة )اليمسػتوف 
المحاليػػػؿ  تحصػػػؿ عمميػػػات اقحػػػالؿ ضػػػع أمػػػاكف التمػػػاس ل ػػػذج الصػػػخور مػػػت حػػػدود الصػػػخور الةاريػػػة المقحمػػػة أو

(ح Skarn ore bodiesالصػاعد  الػى األعمػىح هػذج الترسػبات عػاد  يطمػؽ عميػه تسػمية ) الحرما يػة او الصػ يرية
ح حديدح ةحاسح Wollastoniteح وولستوةايت Diopsiteح دايوبسايت Garnetمثؿ الكارةيت تحتوي عمى معادف 

.  (.10-5شكؿ ) زةؾح رصاصح قصديرح يوراةيـو

 
 ( ترسبات غير مةتلمة االحالؿ10-5شكؿ )
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 :Sedimentary host rocksالصخور الرسوبية الحاضنة لألجسام المعدنية : ثالثاً 
األجساـ المعدةية المتواجد  أو التع تحتلة ا أو تدوي ا الصخور الرسوبية تعتبر مف المصادر الم مة لكثير 
مف الفمزات والمعادف. هذا الةوع مف الترسبات المعدةية تكوف ذات مستويات ترسيح متوازية أو مةسجمة مت التتابت 

الرسػوبية الحالػةة ل ػا أو تكوةػت بعمميػة اقحػالؿ الطبقع لمصخور الرسوبية وهع أما تكوةت بعػد تكػوف الصػخور 
Replacement   أو أثةاء تكوف وتواجد الصخور الرسوبية حي  تمػ  الفجػوات والفراغػات المتكوةػة ضػع الصػخور

 الرسوبية بواسطة المحاليؿ الحرما ية أو المحاليؿ المعدةية الماد  خالؿ هذج الصخور أثةاء عمميات الترسيح. 
تجػاج الثالػ  كمػا مولػحة ضػع هػذج األةػواع مػف الترسػبات المعدةيػة ممتػد  باتجػاهيف ومحػدد  باالعاد  تتواجد 

 :(11-5) الشكؿ

 
 صخور رسوبية طباقية حالةة لالجساـ المعدةية( 11-5شكؿ )

عػػاد  تكػػوف هػػع الصػػخور الكاربوةيػػة الحالػػةة لصػػخور الكبريتيػػدات  Limestoneصػػخور الحجػػر الجيػػري 
Sulphide   والتع تتواجد هذج الترسبات عمػى طػوؿ السػطوح الفاصػمة بػيف الطبقػات الصػخرية. تواجػدها يعػود  لػى

ح أو عةػد وجػود    Dolomitization حتمالية زياد  ةفاذية الصخور الكاربوةية بعد حصوؿ عمميػة  عػاد  تبمػور ل ػا
 معدةية خالل ا. كسور وتشققات خالل ا تسمح بمرور السوا ؿ والمحاليؿ الحاممة لممواد ال

رصػاص( التػع تكوةػت مػت  -(  ضع ايرلةدا الذي يحتوي عمى معػادف )زةػؾ Silver mineمثاؿ عمى ذلؾ المةجـ )
كمػا ضػع  .  Brecciaتكوف الصخور الحالةة ل ا بفعؿ وجود الكسور وتوضر الصػخور  الفتاتيػة التػع هػع البريشػيا

 (.12-5الشكؿ )
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 مكبريتيدات( صخور كابوةية حالةة ل12-5شكؿ )

حيػ  تكػوف أألجسػاـ المعدةيػة  Slatesو   Shalesحػاالت الترسػيح أألخػرل عةػد وجػود الصػخور الطيةيػة 
ذات امتػػدادات واسػػعة وتمتػػاز بسػػمؾ جيػػد مثػػاؿ عمػػى هػػذج الترسػػبات هػػو مػػةجـ سػػوليفاف ضػػع كولومبيػػا البريطاةيػػة 

Sullivan mine      رصػاص( وعمػى مػا يعتقػد بػ ف  -وتتميػز الترسػبات المعدةيػة لػه ب ة ػا تحتػوي عمػى )زةػؾ
 الترسبات المعدةية هذج مت ثر  جدا بالتشوهات الرسوبية مثؿ حصوؿ زحؼ صخري أو هبوط موقعع.

 (.13-5شكؿ ) 

 
 ( ترسبات الزةؾ والرساس ضع مةجـ سوليفاف13-5شكؿ )
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ةتيجػػة العمميػػات الميكاةيكيػة مثػػؿ عمميػػات ةقػؿ الترسػػبات بالميػػاج أو الريػػاح ممكػف أف تتواجػػد ترسػػبات معدةيػة 
وهذج الحالة تحصؿ مت الصخور الرممية وغالبا ما تكوف حالةة لممعػادف الثقيمػة مثػؿ الزركػوفح روتايػؿ ح تيتػاةيـو 

روؼ الصػحراوية والةحاس الذي يعتبر مف الفمزات الم مة المتواجد  ضع ترسبات الصخور الرسوبية خاصػة ضػع الوػ
حي  يتواجد عمى شكؿ طبقات حمراء الموفح الكثباف الرممية التع تمتمؾ مسػامية وةفاذيػة عاليػة تكػوف مكػاف مال ػـ 

-40لتواجد ضمز الةحاسح مثاؿ عمى ذلؾ ترسبات األوراؿ ضع روسيا والتع تتواجد عمى شكؿ طبقات رمميػة بسػمؾ)
 (.14-5) شكؿ( ةحاس. 1.5-1( سةتمتر تحتوي كؿ ةسبة %)10

 
 حاممة لفمز الةحاس ترسبات األوراؿ ضع روسيا( 14-5شكؿ )

  :  Radaceous hostsإذا كانت الصخور الحاضنة لمترسبات المعدنية صخور فتاتية تسمىرابعًا :
مػف هػذا الةػوع  يسػمىممكف أف تكوف الصخور الحالةة عبار  عف الحصى أو األحجار المتكسر  وغالبػا مػا 

حتػوي عمػى المػاس ي ذيالػ الحصػى الشػاط ع عمػى ذلػؾ ؿ امثػ Placer depositsموقعيػه ال بالترسػباتالترسػبات 
والػػذهح كمػػا هػػع الحػػاؿ ضػػع ترسػػبات كاليفورةيػػا وترسػػبات الرصػػاص ضػػع أسػػتراليا الػػذي يولػػح الترسػػبات الشػػاط ية 

 (.16-5( وشكؿ )15-5شكؿ ) الحاوية عمى المعادف الثقيمة
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 ( ترسبات معدةية موقعية 15-5شكؿ )

 
 ( ترسبات معدةية موقعية 16-5شكؿ )
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 : Residual depositsالترسبات المعدنية المتخمفة :  خامساً 
تتواجد هذه الترسبات المعدنية من خالل إزالة المواد العقيمة منن الصنخور إالم ونقم نا بعيندا عنن أمناكن  

مثننال عمننى هننذه باحنندط طننرق نقننل الرسننوبيات السننابقة الننذكر ،  معدنيننة مركننزةتواجنندها لتتننرك خمف ننا ترسننبات 
الترسننبات كمننا يحصننل مننن اختننزال أو ترشننيا لمسننيميكا والقمويننات بعينندا عننن موقع ننا وتتننرك مخمفننة فنني موقع ننا  

مركبات  بعد ازالة المواد والشوائب الذائبة مخمفة  Bauxiteاكاسيد األلمنيوم أو ما يسمى بترسبات البوكسايت 
ممكنن ان تحصنل ، وهي من اهم خامات فمنز االلمنينوم  (     ))االلومينا(  اوكسيد االمنيوم او ما يسمى ب

والمينناه هننذه العمميننة عمننى سننطا األرض أو فنني األعمنناق لمترسننبات الواقعننة فنني طريننق مجنناري مينناه األمطننار 
 . أو المياه الجوفيةق والكسور الراشحة الى االسفل خالل الصخور والرسوبيات المسامية والشقو

 .لترسبات البوكسايت موقعينيوضا ( 71-5)الشكل 

      
 ( ترسبات البوكسايت17-5شكؿ )

 :Supergene Enrichmentالمعادن المتكونة من حركة المحاليل من األعمى  الى األسفل:  سادساً 
أف تػػدثر عمػػػى أيػػة أجسػػػاـ معدةيػػة متكوةػػة أو متواجػػػد  مسػػبقا ضػػػع أي مةطقػػة بدرجػػػة أو  هػػذج العمميػػة ممكػػػف

او الةقػػػؿ وتجمع ػػػا ضػػػع مكػػػاف مةاسػػػح وعمػػػى عمػػػؽ معػػػيف لػػػمف مسػػػتول الميػػػاج بػػػ خرل بواسػػػطة عمميػػػات التعريػػػة 
الجزء العمػوي تذبذح مستول المياج الجوضية صعودا وةزوال يددي  لى ترشيح أو  ذابة لبع  المعادف مف الجوضية ح 

مثػاؿ عمػى هػذج الترسػبات هػو تواجػد ح  مف الجسـ المعدةع وترسيب ا ضع الجزء األسفؿ تحت مستول الميػاج الجوضيػة
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هػػذج العمميػػة م مػػة كػػذلؾ ضػػع تكػػويف ترسػػبات الةحػػاس البػػورضيري حضػػع اسػػتراليا  Serpentiniteترسػػبات السػػربةتيف 
porphyry Copper deposits (.18-5شكؿ ) ات ةحاس مقاطعة ميامع ضع اريزوةاكما هع الحاؿ ضع ترسب 

 
 ( الترسبات المتكوةة مف حركة المحاليؿ18-5شكؿ )

 : Gossan Deposits ترسبات الكوسانسابعًا : 
ح  (Sulphide)اف احػػػدل العمميػػػات الجيوكيميا يػػػة الم مػػػة التػػػع تحصػػػؿ ضػػػع حالػػػة وجػػػود ترسػػػبات السػػػمفايد 

عةدما يوجد جزء مف الجسـ المعدةع ضوؽ مستول المياج الجوضية اي ضع مةطقة التاكسدح والجزء السفمع يوجد تحت 
مستول المياج الجوضية ح اي ضع الجزء االختزالع ح هذج الولعية او هذج البي ة الجيولوجية تددي الى اذابة مركبات 

 الذا ح كما ضع المعادلة التالية: البايرات  وحصوؿ او تكويف هيدروكسيد الحديد غير 

 
ض ف الجزء العموي مف الجسـ المعدةع يحصؿ له  الةحاسح الزةؾح الفلة ل ا قابمية عالية عمى الذوبافح لذلؾ

زالػػة لمعوػػـ العةاصػػر الم مػػة وتحرك ػػا ةحػػو األسػػفؿ  لػػى مسػػتول الميػػاج الجوضيػػةح المػػواد  ت كسػػد ويحصػػؿ ترشػػيح  وا 
ح هػذج Residual depositsالمتبقية خمف ا ضع الجزء العموي هع اكاسيد الحديد مكوةة ترسبات اقتصادية متخمفػة 

الشػكؿ أو قبعة الحديد وعػاد  تحصػؿ هػذج الحالػة ضػع الصػخور الكربوةيػة.  (Gossan)الترسبات يطمؽ عمي ا اسـ 
 (.19-5ح شكؿ )Gossansمقطت عرلع ألحد العروؽ المعدةية المكوةة لترسبات الكوساف التالع يمثؿ 
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 ( ترسبات الكوساف19-5شكؿ )

 :تصنيف الصخور الرسوبية
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 :الرسوبية في االقتصادالصخور أهمية 
A.  تػتـ عمميػػات الةحػػت بصػفة مسػػتمر  لمصػػخور مػػف قبػؿ االةسػػاف وذلػػؾ مػػف اجػؿ صػػةاعه التماثيػػؿ واألشػػكاؿ

وذلػؾ  هبالطبت يس ؿ عمى اقةسػاف أف يةحػت الصػخور الرسػوبية ويصػةت مة ػا تحفتػح ألف الفةية المختمفة 
  .مثيالت ا ضى الصخور الةارية الةخفا  صالد  المعادف المكوةة لمصخور الرسوبية عف

B.   تمثؿ الصخور الرسوبية القاعػد  العريلػة لمصػادر مػواد البةػاء والػديكور حيػ  ةجػد أف الصػخور الطيةيػة
هػى أسػػاس صػػةاعه الخػػزؼ أمػػا الصػخور الرمميػػة والجيريػػة ض مػػا يسػػتخدماف بكثػر  ضػػى عمميػػات البةػػاء وضػػى 

 . صةاعة الطابوؽ واألسمةت والزجاأ
C.  معوـ الثػروات ح باقلاضة الى مثؿ الةفط والغاز والمياج السوا ؿعة المسامية تتميز باختزاف صخورها مرتف

 المعدةية
 
 
 
 

 
 
 

 شكرا ً جزيلً 

 
 
 
 
 

 

 


