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 والمعادن يولوجيا الخاماتج
 امسةخالمحاضرة ال

 الترسبات المعدنية ذات االصل الرسوبينشأة وتصنيف 
 :Sedimentary Rocks الرسوبية الصخور

السابقة بعد تعرض الصخور قادمة  لياتعتبر الصخور الرسوبية ذات اصؿ ثانوي، أي اف المواد المكونة 
وتفتت، ومف ثـ  ، تحمؿعمميات تفكؾالى )نارية، متحولة، رسوبية( اصاًل في القشرة االرضية وىي المتواجدة 

الذائبة بواسطة عوامؿ النقؿ: الرياح، المياه الجارية، األمواج،  والعناصر و المعادفاانتقاؿ الفتات الصخري 
بحرية أو قارية مختمفة، ثـ تعرض ىذه الرواسب لعمميات تصمب لتكوف  نيرية، بيئاتوالثالجات، لتترسب في 

 صخور متماسكة صمبة تعرؼ بالصخور الرسوبية.
بعممية تحمؿ المعادف المختمفة اىميا التحمؿ الكيميائي )االكسدة،  Weatheringتقوـ عوامؿ التجوية 

تيت المعادف بعمميات فيزيائية )التمدد والتقمص او االنكماش والحرارة والبرودة التميؤ، االذابة والكربنة( ، وكذلؾ تف
لتحمؿ ، اما المعادف التي تقاوـ عمميات اوالتكسير عند سقوط الصخور مف اعالي الجباؿ وخالؿ عمميات النقؿ( 

 رنت والماكنيتايت(.)الزركوف، الروتايؿ، الكوارتز، الكا تبقى محافظة عمى صفاتيا وىي المعادف الثقيمة مثؿ

 
 تاثير عمميات التجوية عمى تكويف الصخور 
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 :كيف تتكون الصخور الرسوبية
اف المكاف المالئـ والمناسب الذي تتكوف فيو الصخور الرسوبية ىي البحار والمحيطات ، والذي يعتبر نياية 
عمميات النقؿ لممواد المفتتة والمتأكمة مف الصخور التي تستقر فػي ىػذه االحػواض المائيػة والتػي يػتـ نقميػا بواسػطة 

اح ، حيػػث تترسػػب معظػػـ الرواسػػب التػػي يبمػػ  وزنيػػا مجػػاري االنيػػار او الميػػاه الجاريػػة عمػػى سػػطر االرض او الريػػ
امػا ( كيمػومتر مػف الشػاط ، 300-200مالييف االطناف سنويًا في الميػاه الضػحمة، قريبػا مػف السػاحؿ وفػي مػد  )

ابعػػد مػػف ذلػػؾ وفػػي قػػاع البحػػار والمحيطػػات فتتػػراكـ الرواسػػب الدقيقػػة ألصػػداؼ حيوانػػات مجيريػػة . ىنػػاؾ رواسػػب 
 الشواط  بفعؿ االمواج وىذه ترسب ايضًا عمى شاط  البحر في ىيئة الحصى والرماؿ. تنتج مف تآكؿ وتفتيت

امػػا البحيػػرات الداخميػػة فانيػػا تتمقػػى رواسػػب مػػف االنيػػار التػػي تصػػب فييػػا وكػػذلؾ مػػف الريػػاح او مػػف الميػػاه 
. كثيػر ه الميػاهة التػي يػتـ اذابتيػا فػي طريػؽ سػير ىػذالسطحية الجارية التي تصب فييا حيػث ترسػب المػواد المعدنيػ

تتكػوف فييػا رواسػب مػف الممػر او الجػبس او كبريتػات الصػوديوـ المائيػة كمػا ىػي الحػاؿ فػي مف البحيرات الداخمية 
 دىنػػاؾ رواسػػب اخػػر  تترسػػب مباشػػرة عمػػى االرض، فعنػػبحيػػرة الشػػارع فػػي محافظػػة صػػالح الػػديف شػػرؽ سػػامرا . 

حػػػواؼ اليضػػػاب والجبػػػاؿ تتػػػراكـ اكػػػواـ مػػػف المػػػواد الصػػػخرية الميشػػػمة، وفػػػي الصػػػحاري تتػػػراكـ اكػػػواـ ذات اشػػػكاؿ 
ف الػى خخػر مكونػة الكثبػاف الرمميػة والتػي ممكػف اف مختمفة مف االتربة والرماؿ التي تػذروىا الريػاح وتنقميػا مػف مكػا
لروتايػػؿ والمونوزايػػت ، كمػػا ىػػي الحػػاؿ فػػي صػػخور تحتػػوي عمػػى تراكيػػز ميمػػة مػػف المعػػادف الثقيمػػة مثػػؿ الزركػػوف وا

 تكويف العامج في الصحرا  الغربية مف العراؽ قرب مدينة الرطبة.
 تصمب الرواسب الى صخور رسوبية

التي تتجمع او تترسب في اماكف مناسبة سوا  كانت في البحار والمحيطات او في ىذه الرواسب المفتتة 
 الطرؽ التالية: بإحد ات تصمب البحيرات والصحار  تتعرض الى عممي

 Cementation or Calcination أو المصق كمسنةعممية ال  -1
 عمميػػػة المحػػػـ بواسػػػطة المعػػػادف تحػػػدث بسػػػبب حركػػػة الميػػػاه الجوفيػػػة ضػػػمف الصػػػخور، فيػػػي تحمػػػؿ معػػػادف

ذا تييأت الظػروؼ المناسػبة ليػا ووصػمت تمػؾ المعػادف الػى درجػة التشػبع الكيميػائي  وعناصر معدنية كثيرة مذابة وا 
كمػا فػػي  فيػي سػوؼ تتبمػػور ممتصػقة أوال حػوؿ الحبيبػػات المكونػة لمصػػخر ثػـ تنمػوا ضػػمف التجػاويؼ البينيػة الكبيػػرة

 الشكؿ التالي:

 
 عمميات الكمسنة بواسطة مواد معدنية 
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 المواد الالحمة في الصخور الرسوبيةعممية المحم بواسطة  -2
المواد الالحمة في الصخور الرسػوبية عبػارة عػف معػادف ترسػبت ضػمف المسػامات مثػؿ أكاسػيد الحديػد والتػي 

نيتايت/أسػود( ويوجػد كيمكف معرفتيا بواسطة المػوف )الميمونايت/اصػفر وبرتقػالي، الييماتيػت/بني محمػر واحمػر، ما
موف بنفسجي داكف. كما توجد معادف مثؿ الكالسػيت والػدولومايت التػي تضػفي لونػا ابػيض عمػى الصػخر المنغنيز ب

يػت ( والجػبس والياالSiO2، وتوجد أيضا معادف أخػر  مثػؿ الصػواف ) HClمض اويمكف البحث عنيا بواسطة ح
 .، كما في الشكؿ التاليوغيرىا الكثير

        
 
 بواسطة التضاغط الرسوبية  تكوين الصخورعممية الضغط اي  -3

بعيػػدة عػف سػػطر االرض وحصػوؿ ترسػػبات فوقيػا مػػع مػرور الػػزمف وزيػػادة عنػد طمػػر الرواسػب عمػػى اعمػاؽ 
سمؾ العمود الطباقي تتعرض الى عميات ضغط ورص وتقارب لمحبيبات المعدنية ثـ تتصمب ىذه الرواسب مكونة 

 صخور رسوبية .

 
 رصتكوف الصخور بواسطة الضغط وعمميات ال
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   Mineral Compositionالتركيب المعدني لمصخور الرسوبية 
تختمػػؼ الصػػخور الرسػػوبية فػػي تركيبيػػا المعػػدني اختالفػػا كبيػػرا بسػػبب اخػػتالؼ الظػػروؼ الترسػػيبية وعمميػػات 
التصمب التي تمر بيا ، بعضيا يتركػب مػف المػواد الكربونيػة مثػؿ الفحػـ، وبعضػيا يتكػوف مػف كاربونػات الكالسػيـو 

مثؿ الكوارتز مكونة صخور رممية قد تكػوف  ف(، وبعضيا يتركب مف مواد سيميكاتيةالحجر الجيري )الاليمستو مثؿ 
مكونػة معػدف المائيػة اللمنيػـو كب مف مركبات سػيميكات احاوية عمى معدف االورثوكالس وبعض ىذه الصخور يتر 

 الكاؤوليف او معادف طينية اخر .
 الرسوبية هي: اهم المعادن التي تتواجد في الصخور

 الكوارتز: يكثر وجوده في الرماؿ والصخور الرممية .1
 الكالسايت: يكثر وجوده في الصخور الجيرية مثؿ الاليمستوف والدولومايت  .2
اكاسػيد الحديػد: مثػؿ الييماتايػػت الػذي يتواجػد فػػي الرواسػب الحديديػة الرمميػػة كمػا ىػو الحػػاؿ فػي رواسػب حديػػد  .3

مػػف العػػراؽ قػػرب مدينػػة الرطبػػة، امػػا الماكنيتايػػت فيكثػػر تواجػػده فػػي ترسػػبات الحسػػينيات فػػي الصػػحرا  الغربيػػة 
 الرماؿ السودا  التي تنتشر عمى طوؿ ضفاؼ نيري دجمة والفرات.

الجبس : يكثر وجوده في رواسب البحيرات ، ومثاؿ عمى ذلػؾ ترسػبات تكػويف الفتحػة فػي العػراؽ الػذي ينتشػر  .4
 عمى مساحات واسعة في العراؽ

يكثػػر وجػػوده فػػي ترسػػبات البحيػػرات المالحػػة ، ومثػػاؿ عمػػى ذلػػؾ ترسػػبات بحيػػرة سػػاوة جنػػوب العػػراؽ اليااليػػت:  .5
 وترسبات تكويف الفتحة في العراؽ

التي تتواجد ترسػباتيا فػي البحيػرات : وىي ترسبات )كاربونات وبيكاربونات الصوديوـ المائية(  Tronaالترونا  .6
 الداخمية مثؿ بحيرة البوارة وساوة والشاري.

كما توجد تراكيز مختمفة لمعادف الفمدسبار والمايكا واليورنبمند والتورماليف والزركوف والروتايؿ فضال عف وجود  .7
 ة والبيئية المسيطرة عمى تواجد الصخور الرسوبية.معادف اخرة مختمفة تعتمد تراكيزىا الى الظروؼ الترسيبي

 الصخور الرسوبية تصنيف 
 الى طريؽ نشأتيا الى ثالث اقساـ رئيسية ىي:تصنؼ الصخور الرسوبية تبعا 

 :Mechanical Sedimentsرواسب ميكانيكية  -1
عوامػػؿ التجويػة، ثػػـ نقمػت الػػى  بإحػد  Disintegration وىػي الرواسػب التػػي سػبؽ واف تػػـ تفتيتيػا وتفكيكيػػا

عمػػى مميػػزات وترسػبت فػػي امػػاكف جديػػدة مالئمػة دوف اف يحصػػؿ ليػػا اي تحمػػؿ كيميػػائي ، اي انيػا بقيػػت محافظػػة 
وخصػػائص الصػػخور المصػػدرية او االوليػػة. اف كػػؿ مػػا حػػدث ليػػذه الرواسػػب ىػػو عمميػػات تفتيػػت الحبيبػػات والقطػػع 

ـ وفػي الوديػاف بفعػؿ الجاذبيػة ثػالصخرية ونقميا بواسطة مياه االنيار او الرياح او سقوطيا مف عمى سػفوح الجبػاؿ 
مثمػػػة ىػػػذه الصػػػخور ىػػػي صػػػخور الكونكمػػػوميرات ؿ التصػػػمب لتكػػػوف صػػػخور رسػػػوبية. مػػػف اتصػػػمبيا باحػػػد  عوامػػػ
Conglomerates.والرمؿ والطيف ، 
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، وىػػػي صػػػخور مكونػػػة مػػػف  مػػػف اىػػػـ الصػػػخور الرسػػػوبية ميكانيكيػػػة الترسػػػيب ىػػػي صػػػخور الكونكمػػػوميرات
الحصى مختمؼ االحجاـ مستديرة الشكؿ لنقميا بواسطة مياه االنيار لمسافات طويمة حيػث يحصػؿ ليػا تآكػؿ عمػى 
اطرافيا وتصبر مستديرة، وتحتوي عمى حبيبات الرماؿ متماسكة مع بعضيا البعض بواسطة مواد الصقة مف مواد 

مػػي فيػػي مػػف الصػػخور الميكانيكيػػة الواسػػعة االنتشػػار فػػي الطبيعػػة. معدنيػػة اخػػر  مختمفػػة. امػػا الرمػػؿ والحجػػر الرم
( ، او      المادة التي تسبب تماسؾ الحبيبػات مػع بعضػيا الػبعض قػد تكػوف سػيميكات او كاربونات)كالسػايت 

 اوكسيد الحديد مثؿ معدف الييماتايت او احد انواع المعادف الطينية. 
واد الالحمة، فاذا كانت سيميكا او كالسايت ، كاف لػوف الرمػؿ ابػيض يتوقؼ لوف الحجر الرممي عمى لوف الم

لونيػػػا احمػػػر او بنػػػي. اف اىػػػـ  فيكػػػوفالالحمػػػة تحتػػػوي عمػػػى اكاسػػػيد الحديػػػد او اصػػػفر فػػػاتر، امػػػا اذا كانػػػت المػػػواد 
 المعػػػادف المكونػػػة لمحجػػػر الرممػػػي ىػػػو الكػػػوارتز، فػػػاذا احتػػػو  عمػػػى نسػػػبة كبيػػػرة مػػػف الكػػػوارتز سػػػمي باسػػػـ )اركػػػوز

Arkos واذا كثر معػدف الماكنيتايػت اعطػاه المػوف االسػود ويسػمى عندئػذ بالرمػؿ االسػود وتحتػوي عػادة مثػؿ ىػذه ،)
. مػف امثمػة ىػذه الرمػاؿ ىػي تكوينػات والماكنيتايػت والييماتايػت والمونوزايػتالرماؿ عمى معادف اليورانيوـ والثوريػوـ 
فضػال عػف الرمػاؿ البيضػا  فػي تكػويف ارضػمة فػي (Red bed series) الرمػاؿ فػي شػماؿ العػراؽ التػي تسػمى 

 مدينة الرطبة غرب العراؽ والرماؿ السودا  المنشرة عمى طوؿ نيري دجمة والفرات.
مػػف امثمػػة الرواسػػب الميكانيكيػػة االخػػر  ىػػي الصػػخور الطينيػػة بمختمػػؼ انواعيػػا والتػػي تحتػػوي عمػػى المعػػادف 

اللمنيوـ المائية( فضال عف وجود معادف المايكا والكوارتز التي تحتوي عمى )سيميكات ا Clay Mineralsالطينية 
والفمدسبار. كذلؾ توجد في الصخور الطينية بقايا نباتات متحممة او متفحمػة ومػواد جيريػة، امػا المػوف االسػود الػذي 
ة يغمب في كثير مف الصخور الطينية فيرجع الى انتشار مواد عضوية متحممة )الدباؿ( والتي تعتبػر اسػاس خصػوب

التربة، او الى وجود ذرات نباتية متفحمة او ذرات مف كبريتيد الحديد )البيريت( . وىنػاؾ انػواع مػف الطػيف يسػودىا 
الموف االحمر او االصػفر او االخضػر نتيجػة لوجػود مػواد ممونػة فييػا مثػؿ اكاسػيد الحديػد او المنغنيػز او سػيميكات 

 الحديد.
. يحتػػوي  (Marl)فػػي الطػػيف عندئػػذ يسػػمى بالمػػارؿ  (     ) احيانػػا قػػد ترتفػػع نسػػبة كاربونػػات الكالسػػيوـ

، فاذا فقد الطيف ىذه النسػبة فانػو يتصػمب الػى كتػؿ تسػمى بػالحجر  15الطيف عمى نسبة قميمة مف الما  بحدود %
الطينػػي، امػػا اذا تصػػمب عمػػى ىيئػػة طبقػػات رقيقػػة او صػػفائر النضػػغاط الطػػيف قبػػؿ جفافػػو عنػػدما تترسػػب طبقػػات 

، وعادة ما يكتسػب ىػذا الصػخر الطينػي خاصػية التشػقؽ  Shaleفانو يسمى طيف صفائحي او الطفؿ اخر  فوقو 
وىػػذه الخاصػػية تنػػتج عنػػد وجػػود معػػادف المايكػػا المرتبػػة فػػي مسػػتويات متوازيػػة ممػػا تجعػػؿ مػػف الصػػخر  عنػػد جفافػػو

 الطيني اف ينفصؿ عمى ىيئة صفائر.
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 : SedimentsChemicalرواسب كيميائية  -2

تخمفػػت بعػػد حصػػوؿ عمميػػات تبخيػػر لميػػاه البحػػار مػػع مػػواد جب وتسػػوىػػي الصػػخور التػػي تكونػػت نتيجػػة لتر 
او البحيػػرات الداخميػػة ثػػـ حصػػوؿ ترسػػيب لممػػواد المعنيػػة الذائبػػة ، وتشػػمؿ ىػػذه الرواسػػب الممػػر  Lagoonالمغمقػػة 

 والجبس والحجر الجيري.
اوؿ معدف يترسب بكميات كبيػرة بعػد تبخػر ميػاه البحػار او البحيػرات عنػد  (         )يعتبر الجبس 

وتحت ظروؼ مناسبة تتكػوف طبقػات سػميكة مػف الجػبس. يمػي وصوا تراكيز كبريتات الكالسيوـ الى حد االشباع ، 
مػا ، ويوجػد مكونػا طبقػات مشػابية الػى طبقػات الجػبس وغالبػا (     )الجبس في التكويف رواسػب االنييػدرايت 

، يوجػػد فػػي طبقػػات ذات سػػمؾ       Saltيوجػػد االثنػػاف معػػا باالضػػافة الػػى رواسػػب ممحيػػة اخػػر . امػػا الممػػر 
كبيػػر وغالبػػا مػػا تكػػوف البمػػورات واضػػحة، حيػػث اف الممػػر يمػػي الجػػبس واالنييػػدرايت فػػي التبمػػور والترسػػيب مػػف ميػػاه 

ات الجيولػوجي ىػي طبقػات الممػر ثػـ تمييػا فػي االسػفؿ البحر المتبخرة، لذلؾ غالبا مػا تكػوف الطبقػات العميػا لمتكوينػ
طبقات صخور االنييدرايت وفي االسفؿ طبقات صخور الجبس. مثاؿ عمى ذلؾ تكويف الفتحة الذي ينتشر بصورة 
واسعة في العراؽ وينكشؼ عمى السطر حيث تستغؿ ىذه االنواع مف الصخور فػي الصػناعات االنشػائية والغذائيػة 

 المختمفة.
 :Organic Sedimentsضوية رواسب ع -3

، حيػػػث تتكػػػوف الحيوانػػػات تتكػػػوف ىػػػذه الرواسػػػب بصػػػورة اساسػػػية مػػػف تػػػراكـ مخمفػػػات الحيوانػػػات او النباتػػػات
ا  الرخػػوة الػػى التحمػػؿ بينمػػا تبقػػى والنباتػػات مػػف مػػواد صػػمبة واخػػر  رخػػوة ، فػػاذا ماتػػت ىػػذه االحيػػا  تعرضػػت االجػػز 

المواد الصمبة التي اذا تراكمت وتجمعت تحت ظروؼ وعوامؿ مناسبة فانيا تتحوؿ الى صػخور عضػوية. مػف اىػـ 
 االمثمة عمى ىذه االنواع مف الصخور ىي صخور الحجر الجيري والفوسفات والفحـ.

 ور الحجػر الجيػري مػف اىػـ الصػخور ااتػي تترسػب بصػورة عضػوية واكثرىػا انتشػارا فػي الطبيعػة،تعتبر صخ
ويرجع تكوينيا الى قدرة بعض انػواع الحيوانػات البحريػة مػف اسػتخالص المػادة الجيريػة وىػي )كاربونػات الكالسػيوـ( 
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مػػف ميػػاه البحػػار التػػي تعػػيش فييػػا وتحويميػػا الػػى محػػارات واصػػداؼ لوقايػػة اجسػػاميا الرخػػوة، وعنػػدما  (     )
تػزداد بمػرور الػزمف الطويػػؿ ثػـ بعػد ذلػؾ تتحػػوؿ تمػوت ىػذه الحيوانػات تسػقط الػػة قػاع البحػر وتكػوف رواسػػب جيريػة 

نتيجة لمضغط المسط عييا بسب ثقؿ العمود الطبػاقي فوقيػا وترسػيب مػواد اخػر  بػيف ذراتيػا وحبيباتيػا لتكػوف مػواد 
 الحمة وتكويف الصخور الجيرية المعروفة . 

رسػػوبية فػػي العمػػود توجػػد الصػػخور الجيريػػة فػػي مسػػاحات واسػػعة فػػي العػػراؽ وتنتشػػر فػػي معظػػـ التكوينػػات ال
الطباقي وبسماكات كبيرة ، حيث تشكؿ ىذه الصخور دعامة صناعية ميمة في االقتصاد العراقي لكثرة اسػتخداميا 

 كصخور بنا  وفي صناعة االسمنت والصناعات االنشائية المختمفة االخر .

                
الفوسػػفات، حيػػث تنتشػػر فػػي الصػػحرا  مػػف االمثمػػة الميمػػة عمػػى الصػػخور الرسػػوبية العضػػوية ىػػي صػػخور 

الغربيػػة مػػف العػػراؽ جنػػوب مدينػػة القػػائـ وتتواجػػد باحتياطػػات كبيػػرة جػػدا وتػػـ اسػػتغالليا ألغػػراض االسػػمدة الزراعيػػة. 
صػػخور الفوسػػفات عبػػارة عػػف مركػػب مػػف فوسػػفات الكالسػػيـو مػػع مػػواد اخػػر ، حيػػث تتكػػوف صػػخور الفوسػػفات فػػي 

ت الفقريػة البحريػة والبريػة مػف اسػماؾ وزواحػؼ ثػـ تحولػت بمػرور الػزمف بفعػؿ بادئ االمر مف تراكـ عظاـ الحيوانػا
 عامؿ الضغط وتوفر عنصر الفسفور في مياه البحر الى فوسفات الكالسيوـ .

 المخطط التالي يوضر ويمخص تصنيؼ الصخور الرسوبية
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 :Texture of Sedimentary Rocksنسيج الصخور الرسوبية 
يتـ تقسيـ نسيج الصخور الرسوبية بنا ا عمي اصؿ وطبيعة الترسيب الى نوعيف رئيسييف ىما النسيج 

 الفتاتي والنسيج غير الفتاتي والمذاف تنقسماف الى تقسيمات ثانوية كما في المخطط التالي:

 
  :الفتاتية يعتمد عمى المكونات التالية  نسيج الصخور الرسوبية

 ممـ وتشمؿ صخور الكونكموميريت والريشيا. 2الحبيبات اكبر مف نسيج فتاتي يكوف حجـ  .1
 وتشمؿ الصخور الرممية. (ممـ0.062الى  2نسيج فتاتي متوسط يكوف حجـ الحبيبات مف ) .2
 ية.ممـ وتشمؿ الصخور الطينية والغرين 0.062نسيج فتاتي دقيؽ جدًا يكوف حجـ الحبيبات اقؿ مف  .3

 
 اتواع نسيج الصخور الرسوبية 
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 : الفتاتية يعتمد عمى المكونات التالية غير نسيج الصخور الرسوبية
 حيث ينقسـ ىذا النوع مف النسيج الى ثالثة اقساـ رئيسية ىما:

ة مثؿ الحجر الجيري و حجر ع صخور التي تترسب بطريقة كيميائينسيج غير فتاتي متبمور ويشمؿ جمي .1
 الدولومايت وحجر الجبس ، حجر الصواف وحجر الممر.

 والفوسفات. ري العضوي وحجر الدولومايت العضويمثؿ صخور الحجر الجي نسيج غير فتاتي ىيكمي .2
 انواعو. فةصخور الفحـ بكامثؿ نسيج غير فتاتي ليفي  .3

 
 انواع انسجة الصخور الرسوبية غير الفتاتية

 
 صخور غير الفتاتية الييكمية والميفيةلا

 
 



 غازي عطية زراك أ.م. / ثالثةال رحلةالم –لمحاضرة الخامسةا –جيولوجيا الخامات -وم / قسم علوم االرض التطبيقية كلية العل
2010-2020 

- 11 - 
 

 :حسب نشأة هذه الصخور الترسبات المعدنية ذات االصل الرسوبي تصنيف
 : Tabular Ore bodiesالمعدنية ذات السطوح المستوية  او الترسبات األجساماوال: 
األجساـ المعدنية تتميز باف ليا امتدادات جانبية في اتجاىيف ومحدودة االمتداد في االتجاه الثالث، مثاؿ عمى  ىذه

 .كما في الشكؿ التالي ذلؾ العروؽ المعدنية أو الفوالؽ المممو ة بالترسبات المعدنية

 
 ح المستويةالترسبات المعدنية ذات السطو  

و حركػة عمػى طػوؿ اسػطر الترسبات يحدث عند حصوؿ حركات أرضػية أعممية تكوف ونشو  ىذا النوع مف 
أي ىنػاؾ منطقػة يحصػؿ  Pinch and swellتػؤدي الػى حصػوؿ تراكيػب جيولوجيػة تسػمى ضعؼ مكونة صدوع 

 فراغ. ومنطقة يحصؿ فييافييا ضغط 
ألمنجمػػي ىػذا النػػوع مػػف التراكيػػب يسػبب مشػػاكؿ وتعقيػػدات خػػالؿ عمميػات االستكشػػاؼ المعػػدني واالسػػتخراج 

عبػر جػدار الحركػة بواسػطة أي سػبب  swellsويحصؿ بيذه الحالة اف تتكػوف ىػذه الترسػبات فػي أمػاكف الفراغػات 
واىميػػػا ىػػي حركػػػة المحاليػػػؿ  مػػف األسػػػباب الجيولوجيػػة والترسػػػيبية التػػي تػػػؤدي الػػى نشػػػو  ىػػذه الترسػػػبات المعدنيػػة

ات تػػؤدي الػػى لمفمػػزات او االيونػػات خػػالؿ ىػػذه الفراغػػيرية او ايػػة موائػػع اخػػر  حاممػػة الحرمائيػػة او المحاليػػؿ الصػػي
. ممكػػف اف تحتػػوي ىػػذه األنػػواع  ترسػػيب انػػواع معينػػة مػػف الخامػػات اعتمػػادا عمػػى التركيػػب الكيميػػائي ليػػذه المحاليػػؿ

الترسبات عمى نوع معدني واحد أو عدة معادف مصاحبة مرتبطة بصػيغة معينػة مػع المػواد العقيمػة ومحػددة بجػدار 
  دني.العمؽ المع

 :Irregular replacement depositsترسبات غير منتظمة اإلحالل  ثانيًا: 
أكثػػر الترسػػبات المعدنيػػة التػػي تتكػػوف بفعػػؿ عوامػػؿ اقحػػالؿ لمصػػخور القديمػػة تكػػوف بصػػورة عشػػوائية وغيػػر 

حيػث  دولومايت( ية )اليمستوف واتمنتظمة األشكاؿ خاصة عندما تحصؿ مثؿ ىذه الحاالت في الصخور الكاربون
المحاليػػػؿ  تحصػػػؿ عمميػػػات اقحػػػالؿ فػػػي أمػػػاكف التمػػػاس ليػػػذه الصػػػخور مػػػع حػػػدود الصػػػخور الناريػػػة المقحمػػػة أو

 (،Skarn ore bodiesالصاعدة الى األعمى، ىذه الترسبات عادة يطمؽ عميو تسمية ) الحرمائية او الصييرية
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 SiO2وىػي عبػػارة عػػف سػػيميكات غنيػة بػػالحجر الجيػػري تكونػػت بواسػػطة االحػالؿ االسػػتبدالي عنػػد اضػػافة السػػيميكا 
الموجودة فػي المحمػوؿ الػى الصػخور الكاربوناتيػة. اف معظػـ امػاكف تواجػد ترسػبات  Mgوالمغنيسيوـ  Alوااللمنيوـ 
 تكويف وظيور السكارف. تحتوي عمى ترسبات معدنية تـ ترسيبيا بعد عممية  Skarnالسكارف 

، وولسػػػػػػػػتونايت Diopsite، دايوبسػػػػػػػػايت Garnetمثػػػػػػػػؿ الكارنيػػػػػػػػت عمػػػػػػػػى معػػػػػػػػادف ترسػػػػػػػػبات السػػػػػػػػكارف تحتػػػػػػػػوي  
Wollastonite.  (.10-5شكؿ ) ، حديد، نحاس، زنؾ، رصاص، قصدير، يورانيـو

 
 مة االحالؿترسبات غير منتظ

 :Sedimentary host rocksالصخور الرسوبية الحاضنة لألجسام المعدنية : ثالثاً 
األجساـ المعدنية المتواجدة أو التي تحتضنيا أو تؤوييا الصخور الرسوبية تعتبر مف المصادر الميمة لكثير 
مف الفمزات والمعادف. ىذا النوع مف الترسبات المعدنية تكوف ذات مستويات ترسيب متوازية أو منسجمة مع التتابع 

الرسػوبية الحاضػنة ليػا أو تكونػت بعمميػة اقحػالؿ الطبقي لمصخور الرسوبية وىي أما تكونت بعػد تكػوف الصػخور 
Replacement   أو أثنا  تكوف وتواجد الصخور الرسوبية حيث تمػ  الفجػوات والفراغػات المتكونػة فػي الصػخور

 الرسوبية بواسطة المحاليؿ الحرمائية أو المحاليؿ المعدنية المادة خالؿ ىذه الصخور أثنا  عمميات الترسيب. 
تجػاه الثالػث كمػا موضػحة فػي ذه األنػواع مػف الترسػبات المعدنيػة ممتػدة باتجػاىيف ومحػددة باالعادة تتواجد ىػ

 :التالي الشكؿ

 
 صخور رسوبية طباقية حاضنة لالجساـ المعدنية
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عػػادة تكػػوف ىػػي الصػػخور الكاربونيػػة الحاضػػنة لصػػخور الكبريتيػػدات  Limestoneصػػخور الحجػػر الجيػػري 
Sulphide   والتي تتواجد ىذه الترسبات عمػى طػوؿ السػطوح الفاصػمة بػيف الطبقػات الصػخرية. تواجػدىا يعػود إلػى

، أو عنػد وجػود    Dolomitizationإحتمالية زيادة نفاذية الصخور الكاربونية بعد حصوؿ عمميػة إعػادة تبمػور ليػا
 معدنية خالليا. كسور وتشققات خالليا تسمر بمرور السوائؿ والمحاليؿ الحاممة لممواد ال

رصػاص( التػي تكونػت مػع  -(  في ايرلندا الذي يحتوي عمى معػادف )زنػؾ Silver mineمثاؿ عمى ذلؾ المنجـ )
كمػا فػي  .  Brecciaتكوف الصخور الحاضنة ليا بفعؿ وجود الكسور وتوفر الصػخور  الفتاتيػة التػي ىػي البريشػيا

 .الشكؿ التالي

 
 ابونية حاضنة لمكبريتيداتر صخور ك

المعدنيػة  األجسػاـحيػث تكػوف  Slatesو   Shalesحػاالت الترسػيب أألخػر  عنػد وجػود الصػخور الطينيػة 
ذات امتػػدادات واسػػعة وتمتػػاز بسػػمؾ جيػػد مثػػاؿ عمػػى ىػػذه الترسػػبات ىػػو مػػنجـ سػػوليفاف فػػي كولومبيػػا البريطانيػػة 

Sullivan mine      ص( وعمػى مػا يعتقػد بػأف رصػا -وتتميػز الترسػبات المعدنيػة لػو بأنيػا تحتػوي عمػى )زنػؾ
 الترسبات المعدنية ىذه متأثرة جدا بالتشوىات الرسوبية مثؿ حصوؿ زحؼ صخري أو ىبوط موقعي.

 
 ( ترسبات الزنؾ والرساس في منجـ سوليفاف13-5شكؿ )
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ممكػف أف تتواجػػد ترسػػبات معدنيػة نتيجػػة العمميػػات الميكانيكيػة مثػػؿ عمميػػات نقػؿ الترسػػبات بالميػػاه أو الريػػاح 
وىذه الحالة تحصؿ مع الصخور الرممية وغالبا ما تكوف حاضنة لممعػادف الثقيمػة مثػؿ الزركػوف، روتايػؿ ، تيتػانيـو 

ت الصخور الرسوبية خاصػة فػي الظػروؼ الصػحراوية والنحاس الذي يعتبر مف الفمزات الميمة المتواجدة في ترسبا
حيث يتواجد عمى شكؿ طبقات حمرا  الموف، الكثباف الرممية التي تمتمؾ مسػامية ونفاذيػة عاليػة تكػوف مكػاف مالئػـ 
   لتواجػػد فمػػز النحػػاس، مثػػاؿ عمػػى ذلػػؾ ترسػػبات األوراؿ فػػي روسػػيا والتػػي تتواجػػد عمػػى شػػكؿ طبقػػات رمميػػة بسػػمؾ

 ( نحاس.1.5-1تحتوي كؿ نسبة %)( سنتمتر 40-10)

 
 حاممة لفمز النحاس طباقية رمميةترسبات 

  :  Radaceous hostsإذا كانت الصخور الحاضنة لمترسبات المعدنية صخور فتاتية تسمىرابعًا :
مػف ىػذا النػوع  يسػمىممكف أف تكوف الصخور الحاضنة عبارة عف الحصى أو األحجار المتكسرة وغالبػا مػا 

حتػوي عمػى المػاس ي ذيالػ الحصػى الشػاطئي عمػى ذلػؾ ؿ امثػ Placer depositsموقعيػو ال بالترسػباتالترسػبات 
والػػذىب كمػػا ىػػي الحػػاؿ فػػي ترسػػبات كاليفورنيػػا وترسػػبات الرصػػاص فػػي أسػػتراليا الػػذي يوضػػر الترسػػبات الشػػاطئية 

 .كما في االشكاؿ التالية الحاوية عمى المعادف الثقيمة
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  ترسبات معدنية موقعية

 : Residual depositsالترسبات المعدنية المتخمفة :  خامساً 
تتواجػػد ىػػذه الترسػػبات المعدنيػػة مػػف خػػالؿ إزالػػة المػػواد العقيمػػة مػػف الصػػخور إالـ ونقميػػا بعيػػدا عػػف أمػػاكف  
مثػػاؿ عمػػى باحػػد  طػػرؽ نقػؿ الرسػػوبيات السػػابقة الػذكر ،  ذات تركيػػز عػاليلتتػػرؾ خمفيػػا ترسػبات معدنيػػة  تواجػدىا

ىػػذه الترسػػبات كمػػا يحصػػؿ مػػف اختػػزاؿ أو ترشػػير لمسػػيميكا والقمويػػات بعيػػدا عػػف موقعيػػا وتتػػرؾ مخمفػػة فػػي موقعيػػا  
مركبػػات  بعػػد ازالػػة المػػواد والشػػوائب الذائبػػة مخمفػػة  Bauxiteاكاسػػيد األلمنيػػـو أو مػػا يسػػمى بترسػػبات البوكسػػايت 

ممكػػف اف تحصػػؿ ، وىػػي مػػف اىػػـ خامػػات فمػػز االلمنيػػوـ  (     ))االلومينػػا(  اوكسػػيد االمنيػػـو او مػػا يسػػمى ب
والميػاه الراشػحة ىذه العممية عمى سطر األرض أو في األعماؽ لمترسبات الواقعة في طريػؽ مجػاري ميػاه األمطػار 

يوضػػػر  التػػػاليالشػػػكؿ . أو الميػػػاه الجوفيػػػةالػػػى االسػػػفؿ خػػػالؿ الصػػػخور والرسػػػوبيات المسػػػامية والشػػػقوؽ والكسػػػور 
 .لترسبات البوكسايت موقعيف

              
 ترسبات البوكسايت
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 :Supergene Enrichmentالمعادن المتكونة من حركة المحاليل من األعمى  الى األسفل:  سادساً 
ىػػذه العمميػػة ممكػػػف أف تػػؤثر عمػػػى أيػػة أجسػػػاـ معدنيػػة متكونػػة أو متواجػػػدة مسػػبقا فػػػي أي منطقػػة بدرجػػػة أو 

او النقػػػؿ وتجمعيػػػا فػػػي مكػػػاف مناسػػػب وعمػػػى عمػػػؽ معػػػيف ضػػػمف مسػػػتو  الميػػػاه بػػػأخر  بواسػػػطة عمميػػػات التعريػػػة 
بعض المعادف مف الجز  العمػوي تذبذب مستو  المياه الجوفية صعودا ونزوال يؤدي إلى ترشير أو إذابة لالجوفية ، 

مثػاؿ عمػى ىػذه الترسػبات ىػو تواجػد ،  مف الجسـ المعدني وترسيبيا في الجز  األسفؿ تحت مستو  الميػاه الجوفيػة
ىػػذه العمميػػة ميمػػة كػػذلؾ فػػي تكػػويف ترسػػبات النحػػاس البػػورفيري ،فػػي اسػػتراليا  Serpentiniteترسػػبات السػػربنتيف 

porphyry Copper deposits شكؿ ات نحاس مقاطعة ميامي في اريزوناكما ىي الحاؿ في ترسب. 

 
 الترسبات المتكونة مف حركة المحاليؿ

 : Gossan Deposits ترسبات الكوسانسابعًا : 
،  (Sulphide)اف احػػػد  العمميػػػات الجيوكيميائيػػػة الميمػػػة التػػػي تحصػػػؿ فػػػي حالػػػة وجػػػود ترسػػػبات السػػػمفايد 

عندما يوجد جز  مف الجسـ المعدني فوؽ مستو  المياه الجوفية اي في منطقة التاكسد، والجز  السفمي يوجد تحت 
مستو  المياه الجوفية ، اي في الجز  االختزالي ، ىذه الوضعية او ىذه البيئة الجيولوجية تؤدي الى اذابة مركبات 

 الذائب كما في المعادلة التالية: البايرات  وحصوؿ او تكويف ىيدروكسيد الحديد غير 
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النحاس، الزنؾ، الفضة ليا قابمية عالية عمى الذوباف، لذلؾ فأف الجز  العموي مف الجسـ المعدني يحصؿ لو 
زالػػة لمعظػػـ العناصػػر الميمػػة وتحركيػػا نحػػو األسػػفؿ إلػػى مسػػتو  الميػػاه الجوفيػػة، المػػواد  تأكسػػد ويحصػػؿ ترشػػير  وا 

، ىػذه Residual depositsالعموي ىي اكاسيد الحديد مكونة ترسبات اقتصادية متخمفػة المتبقية خمفيا في الجز  
الشػكؿ أو قبعة الحديد وعػادة تحصػؿ ىػذه الحالػة فػي الصػخور الكربونيػة.  (Gossan)الترسبات يطمؽ عمييا اسـ 

 .Gossansمقطع عرضي ألحد العروؽ المعدنية المكونة لترسبات الكوساف التالي يمثؿ 

 
 ( ترسبات الكوساف11-5)شكؿ 

 
 :الرسوبية في االقتصادالصخور أهمية 
A.  تػتـ عمميػػات النحػػت بصػفة مسػػتمرة لمصػػخور مػػف قبػؿ االنسػػاف وذلػػؾ مػػف اجػؿ صػػناعو التماثيػػؿ واألشػػكاؿ

وذلػؾ  وبالطبع يسيؿ عمى اقنسػاف أف ينحػت الصػخور الرسػوبية ويصػنع منيػا تحفتػ، ألف الفنية المختمفة 
  .النخفاض صالدة المعادف المكونة لمصخور الرسوبية عف مثيالتيا فى الصخور النارية

B.   تمثؿ الصخور الرسوبية القاعػدة العريضػة لمصػادر مػواد البنػا  والػديكور حيػث نجػد أف الصػخور الطينيػة
بنػػا  وفػػى ىػى أسػػاس صػػناعو الخػػزؼ أمػػا الصػخور الرمميػػة والجيريػػة فيمػػا يسػػتخدماف بكثػرة فػػى عمميػػات ال

 . والزجاج واقسمنتصناعة الطابوؽ 
C.   معظـ الثػروات ، باقضافة الى مثؿ النفط والغاز والمياه السوائؿصخورىا مرتفعة المسامية تتميز باختزاف

 المعدنية
 

ا
 شكرا جزيل

 انتهت احملاضرة
 


