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 Mining Geologyجيولوجيا المناجم 
 )المحاضرة الثانية(

 الخصائص الفيزيائية والميكانيكية لمخامات والصخور 
The Mechanical and physical characteristics of the Rock and Ore deposits 

الترسززززاا  المة ويززززي  التل يوززززا  الفززززخريي المختص ززززي اامتاليززززا خزززز اص  فزززز ا   يزيا يززززي الخامززززا    تتميززززز 
الة امززز    تةتمززز  افززز ر   ساسزززيي عصزززر الظزززر ج الترسزززيايي  اللي ل ليزززي المة ززز   التززز    لززز تيا ع يززز       ميلاويليزززي 

مزززتاأل ااوززز اع المختص زززي مزززو التززز    زززر  عصييزززا عازززر الززززمو اللي لززز ل  الط يززز  التززز       لزززر ا الترليايزززي تلت ويزززي ال
ال راسزا  الترساا  المة ويي  الفخ ر المحيطي ايا لف ا   خفا ص تمتاز ايا عو غيرها  الت  تةتم  عصييزا ل يزرا 

لمولميه خا  المراح  المختص ي مو ال راسا  الت  تؤ ي الر است مار  استغا  هذه الترساا   الت ييميي اللي ل ليي  ا
 -هذه الخفا ص ه :

 Stratificationالتطبق  -1
مو فززصي اةاززيا عززو اةاززيا  Beddingتتميززز اةززض الفززخ ر الرسزز ايي اسويززا تترسززق عصززر  ززل  طا ززا  

اآلخزززر  تترسزززق اتزززس ير عمصيزززا  ترسزززيايي   يزيا يزززي  ليميا يزززي اي ل ليزززي       لزززر غيزززر ذلزززأل   ززز  تو زززا هزززذه الطا زززا  
تةتاززر اسززط   سززيايي متةا اززي  الحزز    ال افززصي اززيو الطا ززا الترسززيايي مززو   ر  ترسززيايي  احزز      مززو عزز     را  تر 

زالي لاةض هذه  يي  تم   تغيير    الظر ج اللي ل ليي الترسيا اةج    ما او طاع    الترسيق    عمصيا  تةريي  ا 
 الطا ا   

 :هواأل ع ام  ع ي   تسيطر عصر الخفا ص  الف ا  لصطا ا  الرس ايي مويا
تزز  تةمزز  عصززر ترسززيق اللزي ززا   الحاياززا  ا ةزز  سززرعي لريززاو الميززاه  الريززا   ل ا ززي الة امزز  ال يزيا يززي  ال  -1

ال سززط الوا زز  ليززا حيززل تةمزز  عصززر  يلززا  سززط    افززصي اززيو اللزي ززا  عصززر  سززاس الحلزز  الحايازز  الزززذي 
    اح  عوافر الة ام  ال يزيا يي يحف  عو  حف    ي تغيير 

الة ام  الليميا يي الت  تؤ ي الر ترسيق طا ا  رس ايي مو فزصي عزو اةازيا الزاةض اعتمزا ا عصزر حفز    -2
 تغيرا      رلي حرار  المياه  الاغط  ترليز االي وا   

ع امزز  ترسززيايي   وتيلززي لة امزز  التل يززي  التةريززي  و زز  ال تززا  الفززخري ا ةزز  ع امزز  التةريززي   مويززا الميززاه  -3
  االرض ا  الريززا  الززر غيزر ذلززأل مززو الة امزز  مملززو او تزؤ ي الززر حفزز   ترسززيق عصززر اللاريزي عصززر سززط

 ال تززر  الزمويززي الازمززي لحفزز     ززل  طا ززا  متةا اززي اعتمززا ا عصززر  تززرا  تلييززز المزز ا  اال ليززي لصرسزز ايا 
 الترسيق 
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   الفخريي  اا عزوتفمي  الموح را السط   ال افصي ايو هذه الطا ا  تم   مواطق اةج تؤ ر   واء  عما 
مملو  و تؤ ي  لر حف   اوزالق ا  حرلي عصر ط   السط   ال افصي ايو الطا ا   ذا   ح ر ااو اق  لمولميه

خافزززي  ززز  حالزززي  لززز   ميززز  ااتلزززاه مةزززيو وتيلزززي لصة امززز  الترسزززيايي  التززز  تزززؤ ر عصزززر اسزززت راريي الموحززز ر  لاوززز
   ح ر ااو اق  لمولميه م ازيًا ليذه السط   ا  اذا لاو ريي   الحرلا  التلت ويي الت  تؤ ر عصر الطا ا  الفخ

 عصيزه يلززق ا   ز  حالزي  لز   ال ز  ق  اللسز ر ا  الفز  ع التز  ليزا   ر لايزر  ز  اسزت راريي االو زاق المولميزي  
   ال افزصي ازيو الطا زا  مراعا  ذلأل  ذ يلق  و يل و ح ر الو ق  لمولم  اف ر  عم  يزي عصزر مسزت يا  السزط

 الرس ايي ا  ال  ق ا  ال  اف  
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 Cleavageمستويات االنفصال أو التفمع  -2

عو مست يا  اةج تو س اف ر  طايةيي    الترليق الاص ري لصمةا و تؤ ي الر تلسزير الفزخ ر ه  عاار   
ح زر ااو زاق ا  المةا و عصر ط   مست يا      سط  موتظمي ليا تس ير سصا  عصر متاوزي  اسزت راريي الفزخ ر   وزاء 

 ال تحا   لمولميه  ز  طزرق االسزتخرال  لمولمز  تحز  السزطح   مزو   ا ز ها يملزو  زالزي  اسزتخرال اللتز  الفزخريي 
   مست يا  الاةج هذه لسي لر تلسيرها   صةيا مو امالو ت اح ها المة ويي عصر ط  

 
 

 Porosity and Jointingالمسامية والفواصل  -3

تزيززز  مزززو عززز     ال  افززز     ال ززز  ق عوززز  ت الززز ها  ززز  التل يوزززا  الفزززخريي  الو اذيزززي و خافزززيي المسزززاميي  
الفززخريي  تززؤ ي  لززر عزز   االسززت رار  ذ  و المسززاميي تسخززذ  ززل  ممززرا   ززةيريي  زيززا    زز   التلززاوس  زز  التل يوززا 

ا   الازز  مززو تح يزز  وسززاي الخافززيي الو اذيززي   زز  تلزز و هززذه المسززاما   ارغززي ا  ممصزز ء  االميززاه     حياوززا  خززر  غززاز 
المساميي  الو اذيي الفخريي مع ل ا ي ال  افز   ال ز  ق  اتلاهاتيزا لغزرض تح يز  حلز   اتلزاه ااو زاق  لمولميزه عوز  
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الماا زززر  ااو زززاء الموزززال  تحززز  السزززطحيي  ذ او  لززز   المزززاء  ززز  المسزززاما  يزززؤ ي  لزززر ت صيززز   ززز   تحمززز   الفزززخ ر 
 لإلليا ا  المسصطي عصييا 

 

 
 Water Saturation or Gas Saturationخاصية التشبع بالماء او الغازات  -4

 ااصيي الفخ ر    الترساا  المة ويي عصر احت اء ا  ح ظ المياه    اللس ر  المساما  هز  مزا يسزمر ا رلزي  
ه  تلزز و هززذه الت ززاع لصفززخر   عززا   مززا يززت  طززر  هززذه الميززاه   وززاء  طززع الفززخ ر ا   ززت  ال وزز ا     ااو ززاق  لمولميزز

الميززاه ذا  تززس ير سززصا  عصززر عمصيززا  اا ززغا   لمولميززه خافززي  ذا لاوزز  تحزز  اززغط مةززيو ا  تحزز  تززس ير اززغط 
   الت  ي ف  ايزا  ااصيزي الفزخ ر عصزر Gas- Bearing capacityالةم   الفخري الفخ ر الحا يي عصر الغازا   
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لرا و  ا  الغازا  ااخر   خافي  ذا لاو  مساميي  التز  احت اء غازا  مولميه م   غاز المي او   حا ي ا لسي  ال
يززت  تحريرهززا  تسززرايا الززر ااو ززاق   وززاء الح ززر  لمولمزز   تلمززو  هميتيززا  زز  ل ويززا خطززر   محظزز ر  خززا  الةمصيززا  

  اا غا   لمولميه تح  اارايي  عصيه يلق  اع موظ مي تي يي ل  ء  تؤمو  يلا  اي ي مولميه فالحي لصةم  
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 Property of Elasticityخاصية المرونة  -5
عززا    ززلصيا  حلميززا اافزز  ص  اةزز   زالززي الاززغط تةززرج المر وززي اسويززا  ااصيززي المززا       لفززخر   زز  الرلزز ع  ا 

  يملززو Strain الت زز ه  زز  المززا   يزز عر ا ليززا   Stressالليزز  المسززصط عصييززا  ال زز   المسززصطي عصززر الفززخر  تسززمر 
 ذ  و ا ليزا  يتواسزق طر يزا  التزال  مو خا الموحوز   ز  ال زل  Strain ا ليا   Stressاللي   تم ي  الةا ي ايو

  Hook  Lawمع اللي  امو ح    المر وي  يحلميا    ذلأل  او و ه أل 
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اةزز  زيززا   الاززغط المسززصط عصززر الفززخر  الززر حزز  مةززيو  ززاو المززا   ا  الفززخر  ال يملززو  و تسززتةي     ترلززع 
  عوزز  زيززا   الازززغط Ductileالززر  ززلصيا    حلميززا اافززص   ذ يحفززز  ليززا ت زز يه عو  ززذ تزز خ   ززز  ح زز  الص  وززي 

 يا  او الما   عو  ذ تولسر  تويار  المسصط  ل ر احيل يف  الر ح  ال يملو لصفخر  او تتحم  الاغط المسصط عصي
 -هواأل  ا ي او اع مو مةاما  المر وي ه : 

     Longitudinal Elasticity المرونة الطولية  -أ
  Young's Modulus (E)تةرج اسويا م ا مي الما   لص    الما لي لصط    يةار عويا امةام  ي وأل    

)shorteningorelongation(L/LStrainalLongitudin

)areaUnit/Force(FlAStressalLongitudin
E
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   a-6-9لما م ا     ال ل  ر    
  Volume Elasticityلحجميه المرونة أ -ب

 K  Bulk Modulusتةرج المر وي  لحلميزه اسويزا م ا مزي المزا   لص ز   الما لزي لصحلز   يةازر عويزا ازالرمز  
  تم   االةا ي التاليي 

vvStrainVolume

PStressVolume
K

/
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   Shear Elasticityالمرونة الشكمية  -ج
  shear  تةرج ااويا م ا مي الما   لص    الت  تا   ال ل    تسمر االمر وي ال فيي  يرمز ليا االرمز 

Modulus     =  
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  Firmness and Stiffnessالمتانة والصالدة  -6
عاليزي تتلزا ز حزز  المر وزي ز   ويزا تتةزرض لاوييززار   الطايةيزي عوز  تةرازيا الليزا امزو مميززا  الفزخ ر 

 التفز ع  متاوززي الفززخ ر تةتمزز  ا ززل  لايززر عصززر وز ع االليززا ا  المسززصطي عصززر الفززخ ر  ذ تاصزز  م ا مززي الفززخ ر 
يزززا ا       مزززا عوزز  تةززرض الفززخ ر الززر االلCompress Loading عصززر حزز   زز  حالززي التحميزز   الوازززغاط   

   زززاو م ا مزززي الفزززخ ر ليزززذه االليزززا ا  تةتمززز  افززز ر   ساسزززيي عصزززر  ززز   التماسزززأل Tensile strengthال فززيي  
 التافق الم ل    ايو لسيما  الما    ما  ذا لاو      ال   هذه ت ع ااتلاه مست يا  التطاق لصتل يوزا  الفزخريي 

يار اسي لي عصر الةلس  ذا لاوز  هزذه االليزا ا   ال ز    او     التحم  لصفخ ر تل و ا   ما يملو  مملو او تو
 ال فيي عم  يي عصر مست يا  التطاق  ذ تل و م ا مي الفخ ر الار ما يملو لتحم  هذه االليا ا    

 
 

 Hardnessالصالبة  -7
تةزززرج الفزززااي اسويزززا م ا مزززي اللسززز  الفزززخري لصخززز ش     الختزززراق مزززو  اززز  لسززز  اخزززر   و حفززز   ايزززي  
  المتلز و مزو ع زر  مةزا و مرتازي Moh's scale of  hardnessعصيه  يستخ   م ياس  م هز   لصفزااي  ت  ها  

   لحز   الو 1812حسق الفااي  ذ  و ل  مة و يخ ش الذي  اصه  هلذا  ال ما يزا  هذا الم ياس يستخ   موذ عا  
  - ه  لما يص :

 مقياس موهو لمصالبة
Orthoclass Felspar  6- Talc 1- 

Quartz 7- Gypsum 2- 

Topaz 8- Calcite 3- 
Corundum 9- Fluorspar 4- 

Diamond (The 
hardness) 

10 Apatite 5- 
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   Fragility and Friabilityخاصية الهشاشة والتفتت   -8

تةرج الي ا ي اسويا خافيي تي   الفخ ر اف ر  طايةيي  لر  طع مختص ي ااحلا  تح  تس ير     التفا   
الت لير   ما الت ت   يةرج اسوزه خافزيي الفزخ ر الطايةيزي   زغا  حيزز الازر مزو الملزاو  ز  حالزي تةرازيا  لزر    

التلسير    التلز ي  لر  طع افغر   ذ تةرج الوساي ايو حل   الفخ ر المتلسر   لر حلميا اافص  عوز ما لاوز  
لمةامززز  ازيزززا   م ا مزززي الفزززخ ر لصت تززز     ازيزززا      يزززز ا  هزززذا اFriability Factorلتصزززي  احززز   امةامززز  الت تززز  

 الفااي 
هذه الخافيي مملو او تو ع    مةر ي الحيز مو الملاو ا  الحل  الملاو  الزذي تمز ه الفزخ ر اةز  تلسزيرها 

    الموال  خافي الموال  التح  سطحيي 
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      Stability   االستقرارية  -9
عززا   مززا تلزز و التل يوززا   اللتزز  الفززخريي  زز  حالززي تزز ازو  اسززت رار لص زز   المسززصطي عصييززا م  ةيززًا  افزز ر  

سززززززطحيي التحزززززز  طايةيززززززي   زززززز  حالززززززي الماا ززززززر  اسعمززززززا  الح ززززززر  لمولمزززززز   ح ززززززر ااو ززززززاق  لمولميززززززه  زززززز  الموززززززال  
 Underground Mineتا  يوتج عوه  عزا   ت زيزع ليزذه   عو  ذ يتةرض ت ازو ال     است راريي الفخ ر  لر االخ

ل تحزي    ذ تترلز هذه االليزا ا  حز   اStress Redistributionال     االليا ا  المسصطي عصر اللت  الفخريي  
  لمولميه    الو ق  لمولم  

او م ا مززززي الفززززخ ر  التل يوززززا  الفززززخريي لصت زززز ها   االوييززززارا  وتيلززززي لح ززززر ااو ززززاق هزززز  مززززا تسززززمر  
    زز  حالززي  لزز   ت زز  ا  ا  فزز  ع  زز  التل يوززا  الفززخريي  تحفزز  ت زز ها   اوييززارا  Stabilityريي  ااالسززت را

لاةض ال طع الفخريي    حالي ع   تحمصيا لإلليا ا  المسصطي عصييا عو  زذ يتطصزق  لزراء عمصيزا   سزوا   مةاللزي 
 ليذه الت  ها   االوييارا  

  زاء ااو زاق  لمولميزه تحز  سزط  اارض سز ج يزت   عزا   ت زيزعمو الل ير االذلر هوا عوز ما يزت   زت     و
   ي  تحزي    الو زق لمزا  ز  ال زل  التزال اغض الوظر عزو  طزر ال     ا ليا  ح   ال تحي  لمولميي ا ل  متسا ي

  متززر هزز  و سززيا  اززو س ال يمززي سزز ج تسززصط 1او مسززت يا   لليزز   لمسززصطي عصززر لزز ار الو ززق  لمولمزز  ذا   طززر  
  متزززر  زز  و ززس الفزززخ ر ذا  م افزز ا  مر وززي  ااتزززي   زز  السززااق لزززاو 10 ار الو زززق  لمولمزز  ذا   طززر عصززر لزز

االعت ا  السا   ااو سةي    لار ال تحي  لمولميه تؤ ي  لر زيا   االليا ا  المسصطي عصييزا  االتزال  مملزو او يزؤ ي 
لززارق   الاحزز ل  لزز  عصززر  و االليززا ا   مززا  زز  ال  زز  الحااززر  ززاو الت  ذلززأل  لززر حفزز   ت زز ها  ا  اوييززارا  

المسصطي عصر ل ار ااو اق  لمولميه ليس ليا  يي عا ي احل  ا   طر الو ق ا  ال تحي  لمولميه  لذلأل  و است راريي 
ال تحي  لمولميه ليس ليا  يي عا ي احل  ا   طر الو ق  هذه الحالي تحف     الفخ ر المروي ايوما هذه الحالي مو 

اريي ال تفص     حالي  ل   ت   ا  ا  ف  ع    التل يوا  اللي ل ليي ا  اللت  الفخريي الت  تحت ي عصر االست ر 
الو ق  لمولم   او  ل   الت ز  ا   الفز  ع  ز  اللتز  الفزخريي ال تزؤ ي الزر زيزا    ز  مسزت يا  ا ليزا  المسزصطي 

ومززا تززؤ ي  لززر ت صيزز  االسزت راريي  زز   الفززخ ر حزز   ال تحززي  لمولميززه  االتززال  مملززو او عصزر لزز ار الو ززق  لمولمزز   ا 
يؤ ي ذلأل الر حفز   ت ز ها     اوييزارا   ز  ال تحزي  لمولميزه  عصيزه ات لزق اتخزاذ  لزراءا   مزاو عاليزي ا سزاطي 
اتخاذ  عما  ا سوا   الت عي  لس ج  ل راو ال تحي  لمولميه  يلق الترليز عو   ت  ااو اق  لمولميه عصزر اسزت راريي 

لفخ ر الت  ت  ر عصييا ل يرا الت   ا   اللس ر    الفخ ر المحيطي االو ق  ليس الترليز عصر خافيي مسزت يا  ا
ا ليزززا  التززز  مملزززو  و تسزززصط عصزززر لززز راو الو زززق  لمولمززز  اويزززا هززز  ال حيززز   المسزززؤ لي عزززو حفززز   ت ززز ها  ا  

 اوييارا  مولميه 
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 و مسزت يا  ا ليزا  تتز زع حز   لز ار ال تحزي  لمولميزه  ذا لاوز   ا ريزي     زاه  اال لا  التالييحظ مو وا
 ا ريزي اغزض الوظزر عزو حلز  ال تحزي  لمولميزه  زز  حزيو  و مسزت يا  ا ليزا  تترلزز حز   اارلزاو  ذا لاوز  ال تحززي 

عو  ت اطةا  ااو اق  ذ  ي ا  هوا ت زيع مست يا  ا ليا  التال ال ل  يه مراةي    تحت ي عصر ز يا حا     لمولم
 تترلز ا ليا ا  ح   اارلاو  الز ايا عو  ح    ت اطع ااو اق 

 

 

 



 أ.م.غازي عطية زراك                    ثة/المرحلة الثالجامعة تكريت/كلية العلوم/ قسم علوم االرض التطبيقية        محاضرات جيولوجيا المناجم           

 

12 

 مصادر عدم االستقرارية في الصخور هي 
التراليززق اللي ل ليززي التزز  تت الزز   زز  الفززخ ر الفززص   م زز  الت زز  ا   الفزز  ع  اللسزز ر     لزز   سززط   عزز    -1

 ت ا ق ما صي ازا يي مةيوي 

          
 

 ل   مست يا  عاليي ل ا مو اللي  مسصطي عصزر اللتز  الفزخريي   ز  تلز و لزذلأل مرتاطزي مزع الفزخ ر ال  يزي   -2
هذه المست يا  الةاليي ل ًا مو اللي  تؤ ي  لر حف   ع    ست راريي    ال تحا   لمولميه عو ما يت  ح ر هذه 

  طزار لايززر  عصزر  عمزاق  ريازي مزو سززط   ااو زاق عصزر  عمزاق اةيز   لز ا مززو سزط  اارض    ح زر  و زاق ذا 
اارض   ذ تحف  م   هزذه الحزاال   ز  الموزاطق اللاصيزي التز  تحتز ي عصزر سز     ز ي   المزياو  ذ يزت  الصلز ء 

    م   هذه الحالي الر استةما  عمصيا  ال ع   ا سوا  
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 لزززر تغييزززر م افززز ا  الفزززخ ر  عمصيزززا  االوت زززا  التززز  تحفززز  لصتل يوزززا  الفزززخريي تزززؤ ي عمصيزززا  التل يزززي    -3
 ال يزيا يي  الميلاويليي  حف   مواطق اةج    تحم  هذه الفخ ر لإلليا ا  
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اغط  حرلي المياه الل  يي    التل يوا  الفخريي تح  سطحيي تؤ ي  لر حف   ع   است راريي    الفخ ر  -4
لت صي  الاغط مع تغير اتلاه حرلي المياه الل  يي مةاللي هذه الحالي ا اسطي سحق المياه الل  يي الر ااعصر   يت 

 خارل موط ي اا غا   لمولميه 
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