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 الموارد المعدنية والصخرية
 المعادن والناس

المعدن هو مادة صلبة غير عضوية بشكل طبيعي حيث يتم ترتيب الذرات الفردية بطريقة منظمة )أي، 
، ولكن (، تتكون من نوع واحد فقط من الذراتCبعض المعادن، مثل الماس ) يكون لها بنية بلورية(.

يت ايسمى بورنالذي لحال في المعادن الغنية بالنحاس معظمها تحتوي على ذرات مختلفة، كما هو ا
(4FeS5Cu.) يمكننا أن نفكر واحد أو أكثر من المعادن.أيضا أن الصخور هي مجرد تجميع ل تذكر 

جده يأو الكيميائية  في مورد معدني كأي صخرة، معدن، أو عنصر لديه بعض الخواص الفيزيائية
عدن معين ات متناثرة من ميبتحتوي على حب لمعدنية من صخورأن تتراوح الموارد اويمكن  .البشر مفيد

كلوريد يت )أو الهاال عدن قيم، مثل طبقات من ملح المائدة الشائعإلى جسم صخري مكون بالكامل من م
المسحوقة  روالحصى والصخو  المعدنية أيضا رمال النهر المفروزةويشمل تعريفنا للموارد . الصوديوم(

تستخدم إلى ألواح و  كما يتم تقطيع أنواع معينة من الصخور في مشاريع البناء. المستخدمة كمواد حشو
 مقبرة.لمواد التسقيف واألرضيات المزخرفة أو كأحجار 

مثال جيد هو كيف و  التي لها تطبيقات عملية.و  بعض المعادن لديها الخصائص الفيزيائية أو الكيميائية
يمكنك  دناهأمن الشكل  على مقاومة الخدش. الفيزيائيةبسبب صالبة، وهي القدرة الماس معدن نستخدم 

اس مما يجعل الم نيوم(،الكورندوم )اكسيد االلممعدن من أربع مرات  أصلب أكثرأن ترى أن الماس هو 
ريق العادية عن طوقد تعلم الناس االستفادة من صالبة الماس غير  مادة معروفة. إلى حد بعيد أصلب

شفرات المنشار دوار أو لقمة الحفر، وبالتالي عمل أدوات يمكنها أن على حافة  وضع الماس صناعي
بب لمعادن محددة بسيد آخر على كيفية استخدام البشر هو مثال ج النحاس الفلزي أي شيء.تقطع 

 .يستخدم فلز النحاس على نطاق واسع في أسالك الكهرباء ألنه يوصل الكهرباء بسهولة خصائصها.
ذن لماذا إ بكثير من النحاس. د، هو أيضا موصل كهربائي جيد وأرخصالحدي، وهو مصنوع من الفوالذ

ئية يزيافلجواب هو أن النحاس لديه خاصية ا ؟في األسالك الكهربائية وليس الفوالذ النحاس مستخدم
 دون كسر.بتشوه إضافية كونه قابل للطرق، وهذا يعني أنه قابل لل
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ك أفضل تقدير عطيية األكثر استخداما، وليوغير الفلز  الفلزية ادناه بعض الموارد المعدنية الجدول يدرج

عدن مومن األمثلة الجيدة على ذلك كيف أن . للربط بين الخصائص المعدنية واستخدامها في المجتمع
أي شكل طبيعي من الزجاج، أوبسيدين، يتشكل تذكر أن  هو المادة الخام لصنع الزجاج. الكوارتز
الصهير غير قادرة على بسرعة بحيث أن الذرات داخل  (2SiOية بالسيليكا )برد الصهارة الغنعندما ت

لخاص لقد تعلم الناس منذ فترة طويلة كيفية إنتاج الزجاج ا بلوري. ترتيب نفسها إلى معادن ذات تركيب
  (.2SiOرمل الكوارتز النقي، الذي يتكون بالكامل من السيليكا )بهم عن طريق صهر 

 
أي شكل مع  ذر قد وجدوا عددا كبيرا من التطبيقات للزجاج بسبب قدرته على اتخامن الواضح أن البش
باإلضافة  ز.الكوارت ية، والتي هي مماثلة لتلك الموجودة في معدنالفيزيائ هخصائصمجموعة فريدة من 
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ألن  اجية.تشكل األلياف الزج ن مختلفة، يتم تشكيل الزجاج في ألياف صغيرةإلى صنع حاويات تخزي
ياف يجعل األل هواء كبيرة، فإنه يمنع نقل الحرارة، ممايحتوي على مساحة  ف االليف الزجاجيغال

الكوارتز  ىخاصية رئيسية أخرى للزجاج القائم عل عازلة للمباني وأنظمة السباكة.الزجاجية مثالية كمواد 
امل ارتز هو خالحظ أن الزجاج القائم على الكو  للغاية )أي، ينقل الضوء بسهولة(. هي أنه شفاف

  ئية.عندما تتعرض لمعظم المواد الكيميا ني أن المنتجات الزجاجية ال تتحللكيميائيا أيضا، وهو ما يع

 الرواسب المعدنية االقتصادية

 كلتش معدن أو نحو ذلكعلى كوكبنا، ولكن فقط اثنتي عشرة  معدن معروف 0444هناك أكثر من  
يتكون من  من القشرة وزنا ٪9..3هشة هو أن ألكثر إثارة للدوا .الجزء األكبر من قشرة األرض والجبة

ثمانية عناصر فقط )األكسجين والسليكون واأللمنيوم والحديد والكالسيوم والصوديوم والبوتاسيوم 
وبالتالي فإن جميع العناصر المتبقية ومركباتها نادرة جدا من حيث الصخور التي نجدها  والمغنيسيوم(.

ساوي في بالت هذه العناصر األقل وفرة ال تتشتت ولحسن الحظ، فإن معظم. ضبالقرب من سطح األر 
نوعا ما غالبا ما تكون موجودة متركزة في رواسب معدنية كميات ضئيلة في جميع أنحاء القشرة، ولكن 

 ز راسبفإن تركيطاقة الستخراج المواد األرضية،  ألنه يتطلب جيولوجية.تتشكل بواسطة عمليات 
يعني أن  راسب أكثر تركيزا .ا كان أو لم يكن اقتصاديا للتعدينل رئيسي في تحديد ما إذمعين هو عام

ستخراج ال ه يتطلب طاقة أقلألن مربح أكثر هناك كمية أقل من الفضالت التي يمكن إزالتها، مما يجعله
لوصف درجة تركيز   enrichment factorم الجيولوجيون مصطلح عامل اإلثراء يستخد الموارد.

إذا وصل إلى  هليتم تعديناقتصاديا  ويمكن اعتبار الراسب في القشرة. مورد معدني فوق متوسط تركيزه
إلثراء مقدار او  لعدة فلزات مهمة القشرة االرضية تركيبمتوسط  ويدرج الجدول ادناه عامل تركيز معين.

ح في شكل مربعنصر مثل الذهب ب الحظ كيف يمكن تعدين .المطلوب عادة إلنشاء راسب اقتصادي
وتعكس عوامل اإلثراء المختلفة قيمة هذه الموارد للمجتمع والطاقة  تركيز أقل بكثير من األلومنيوم.

  الالزمة الستخراجها.
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أو نحو ذلك،  0444 المجتمع تطبيقات لعدد قليل نسبيا من معادن األرض البالغ عددها منذ أن طور

على الرغم من أن  عادن ذات القيمة االقتصادية.فإننا بحاجة إلى بعض الوسائل لوصف تلك الم
لك التي ت لح خام غالبا ما يرتبط مع الفلزات، بالنسبة لنا يمكن أن نعرف المعادن الخام على انهامصط

 oreوبالمثل، سيتم تعريف راسب خام   تحتوي على عنصر أو مركب له بعض القيمة للمجتمع.
deposit  لكفاية بما فيه ا ه من المعادن الخام عاليتركيز  سب الذيباعتباره جسم من الصخر أو الرا

ة يالحظ أن المصطلحات منخفضة الجودة وعال .يكون من المجدي اقتصاديا ليتم استخالصهبحيث 
 رواسب خام.الجودة تشير إلى مستوى اإلثراء ل

 الموارد واالحتياطيات

ة الجودة كانت الرواسب عالي المعدنية. تتمثل المهمة األولى ألي عملية تعدين في تحديد موقع الرواسب
في الماضي تقع في معظم األحيان على السطح ألنها تبدو مختلفة بشكل ملحوظ عن الصخور 

تحت  ا تكمنتحديد موقعها ألنها إملمتبقية اليوم أكثر صعوبة عموما في ا الرواسب المحيطة بها.
يد من العد ع أنحاء الجسم الصخري.تنتشر في جمي عادن ناعمة الحبيباتمالسطح أو تحتوي على 

كيزه المعدني ر صغيرا جدا، أو ت قد يكون حجم الراسب .هي ليست اقتصادية للتعدينالرواسب المعدنية 
كنولوجيا نضع في اعتبارنا أن التغيرات في التمن المهم ان  .منخفض جدا لتبرير كلفة التعدين والمعالجة
التي  اسبرو ولذلك، فإن ال ت استخراج المعادن ومعالجتها.أو العرض والطلب يمكن أن يغير اقتصاديا

 تعتبر غير اقتصادية للتعدين قد تصبح مربحة في المستقبل.
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 ن والحكومات عادة بتصنيف ملكياتهامن أجل تحديد قيمة مواردها المعدنية، ستقوم شركات التعدي
طلح جيولوجي األمريكي مصفعلى سبيل المثال، يستخدم المسح ال استنادا إلى الوضع االقتصادي.

ذا التعريف ه "الموارد المعدنية" لوصف تلك الرواسب التي يمكن استغاللها باستخدام التكنولوجيا القائمة.
ما االحتياطي أ موجودة، ولكن ال يقول شيئا عن ربحيتها.اليعني ببساطة القدرة التقنية الستخراج المعادن 

 وكما هو لالستخراج في ظل الظروف الراهنة. صاديفهو راسب اقت  mineral reserveالمعدني 
، فإن هذا التصنيف يجعل من الممكن للجيولوجيين تحديد ما يشار إليه باسم أدناه مبين في الشكل

وبعد  .االقتصادية للتعدينإجمالي االحتياطيات المعدنية، وهو ما يمثل جميع الرواسب المعروفة حاليا 
ها، وتوفير التي لم يتم العثور علي عروفة مع بعض التقديرات للرواسبالم المتبقية ذلك تدمج الرواسب

وهذا المفهوم مهم ألنه يسمح لالقتصاديين بتقدير مقدار مورد معين  .الكلية ما يسمى الموارد المعدنية
حيث  د،االحتياطيات إلى الموار تختلف نسبة بالتأكيد و  متاح للسوق العالمية في أي وقت من األوقات.

وفي حالة انخفاض الطلب أو زيادة العرض،  العرض والطلب على سعر السوق لمورد معين.يؤثر 
ستنخفض األسعار وسيغلق العديد من عمليات التعدين االقتصادية الهامشية، مما يؤدي إلى انخفاض 

ير من وفي كث وسوف يحدث العكس عندما يرتفع الطلب أو ينخفض العرض. إجمالي االحتياطيات.
عدين وجيات الجديدة التي تسمح بتتم تحديث القوة الدافعة وراء هذه التغييرات أو التكنولاألحيان ي

 .الرواسب ذات الدرجة االوطأ

 
 جيولوجيا الموارد المعدنية

عناصر  ية األكثر شيوعا التي تؤدي إلى تركزسوف نستكشف بعض العمليات الجيولوج في هذه الفقرة
ذه التي تعمل ه وسيتم تقسيم عمليات اإلغناء .واسب معدنية غنيةلي تشكل ر ، وبالتالقشرة االرضيةا

  ، متحولة، رسوبية، وتجوية.داخل نظام األرض إلى عمليات نارية
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 عمليات نارية

 أنابيب الماس

كون تي تتفريدة من نوعها حيث أنها توجد مع نوع غير عادي من الصخور النارية ال رواسب الماس
 وكما هو مبين في الشكل .ةالعلوي في الجبة كم 244-024 راوح بينتنشأ على أعماق تت من صهارة

ا في بنية نفسه لحرارة في هذا العمق إلى أن ترتب ذرات الكربون، يمكن أن يؤدي الضغط ودرجة اأدناه
 أقرب إلى السطح، التركيب من المعدن الذي نسميه الماس. ، مما يشكل بلورات منفردةذرية مستقرة

 .م المواد، في حين الماس هو األصلبمن أنع واحد -ايت رافلذرات الكربون هو الغالمستقر معدني ال
الل طريقها نحو السطح من خ بواسطة الصهارة التي تأخذ بلورات الماسيمكن أن تحمل ، حالما تتشكل

ضعيف  عندما تواجه نطاق فيعنبشكل ضغط فجأة و يزال الألن الصهارة عالية الضغط، فإنه  الشقوق.
تج حفرة نولكنه شديد االنفجار ي والنتيجة هي ثوران بركاني صغير ر بالقرب من السطح.صخو في 

على شكل جزرة تعرف باسم الماس أو أنابيب كيمبرليت )سميت باسم مدينة كيمبرلي في جنوب 
ن الصخور تختلف بشكل عام عاألنابيب نفسها مليئة بصخور بركانية غنية بالمغنيسيوم  أفريقيا(.

 ها.المحيطة ب
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ة إلى أن ليس ، باإلضافجيولوجيا إلى حد ما غير شائع كيل أنابيب كيمبرليتالماس نادر نسبيا ألن تش
ومن المثير لالهتمام أن االنفجارات البركانية التي تشكل أنابيب  كل األنابيب تحتوي على الماس.

ويعتقد  (.عالهأ س )الشكلكيمبرليت تخلق رواسب دائرية من الحطام البركاني التي قد تحتوي على الما
الماس  واكتشف أن أول ماس تم العثور عليه من قبل كان في هذا الحطام البركاني ملقى على السطح.

التي تم نقلها من المناظر الطبيعية عن  مجاري النهار حصىفيما بعد من قبل منقبين الذهب في 
 ة.س مرتبط بالرواسب البركانية الدائريالناس بأن الما وفي نهاية المطاف ادرك طريق المياه الجارية.
إلى اكتشاف رواسب جديدة وتعدين الصخور الحاملة للماس من داخل أنابيب  وقاد هذا التصاحب
وهذا هو  ،كيمبرليت تميل إلى أن تظهر في أسراب أو عناقيدالالحظ أن أنابيب ي كيمبرليت نفسها.

 عدين.تا ما تسمى مناطق صغيرة، وغالبجغرافية لماذا تعدين الماس عادة ما يوجد داخل مناطق السبب 

 رواسب جوفية أو اندساسية

تذكر  .كبيرة من الصخور النارية مهم آخر من الرواسب المعدنية مع أجسام أندساسية يتصاحب صنف
 بدأ المعادن داخلالجمع بين درجة الحرارة والضغط داخل األرض بحيث تتشكل عند أن الصهارة ت

 .اء هو أيضا عامل في عملية االنصهاروجود الم -وصول إلى نقاط انصهارها لجسم صخري معين با
يونات ذرات مشحونة تسمى األ تتكسر االواصر الكيميائية بين الذرات، محررةالمعادن،  بينما تنصهر

تبرد  أ الصهارةعندما تبد الصهارة. بوتاسيوم، كالسيوم، كلور، سيليكا( التي تؤلف )على سبيل المثال،
حددة عة وفقا لدرجات حرارة تبلور مجديدة بطريقة متتابالمطاف، ستدمج األيونات في معادن  هايةنفي 

من  هذا يعني أنه خالل المراحل المبكرةتتبلور في درجات حرارة مختلفة، ألن المعادن  مختلفة.لمعادن 
 لصلبة.عدنية االصهارة على كل من المواد المنصهرة والحبوب الم عملية التبريد سوف تحتوي حجرة

نظرا ألن أنواعا معينة من المعادن تتبلور من الصهارة قبل غيرها، فإن ذلك يخلق إمكانية تطوير 
أن يحدث  ما يجب رواسب معدنية اقتصادية، شريطة أن تكون للمعادن المعنية قيمة بالنسبة للمجتمع.

ة قبل اكتمال لصهارة المتبقيشكلت في وقت مبكر منفصلة بطريقة ما عن اتهو أن تصبح المعادن التي 
ه تسقط والذي من خالل، االستقرار البلوريهذا هو من خالل عملية تسمى  طريقة واحدة لحدوث التبريد.

موضح في  كما الصهارة. أو تستقر معادن كثيفة تشكلت في وقت مبكر في الجزء السفلي من حجرة
ة يشير لها الجيولوجيون كأندساسات الشكل أدناه، هذه العملية يمكن أن تخلق رواسب خام متطبق
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على معادن معدنية تعد  الخام الطبقيةوعادة ما تحتوي رواسب . layered intrusionsمتطبقة 
  مصادر قيمة للكروم، والتيتانيوم، والفاناديوم.

 
عندما تهاجر الصهارة بعيدا عن المعادن المشكلة حديثا،  تشكل رواسب خام ناريةتويمكن أيضا أن 

ي عملية الحق فويعتقد أن هذه العملية تحدث في وقت  .كس المعادن التي تستقر من الصهيرععلى 
 اتمسامياه في غرار كيفية وجود المعلى  -المعدنية  التبريد عندما تكمن الصهارة المتبقية بين الحبيبات

لصهارة ا تجبر هذه الصهارة المتبقية على ترك غرفةأن تغيرات الضغط بعد ذلك يمكن ل الرواسب.
دناه، ثم أ كما هو موضح في الشكل كسور داخل الصخور المحيطة بها. ك فيحيث يتم حقنها بعد ذل

حيانا الصغيرة أ تحتوي هذه األجسام المقتحمة نارية.تبرد الصهارة وتشكل أجسام ممدود من صخور 
ع واحد من نو  ينة.بعناصر مع ور تترك الصهارة المتبقية غنيةعلى معادن خام قيمة ألن عملية التبل

ر خشنة الحبيبات بشكل غير عادي لصخ هي رواسبتشكل بهذه الطريقة تالرواسب المعدنية التي 
لكنها تحتوي أحيانا على و  يت تشبه الغرانيت في تكوينها،اهذه البيغمات .غني بالسيليكا تسمى بيغماتايت

لتي عادة ما والنيوبيوم والتنتالوم(، والمعادن تتكون من عناصر نادرة )مثل الليثيوم والبريليوم تراكيز 
كبيرة ال باتهايت فقط لحبيبيغماتالبعض  يتم بعض .ون مشتتة في جميع أنحاء جسم الصخر الناريتك

 بشكل استثنائي من الكوارتز والفلسبار.
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 رواسب حرمائية

لسطح، ت اعندما تبرد الصهارة ببطء تح تحتوي على كميات متفاوتة من الماء. أن جميع الصهارة 
سوف تصبح بعض المياه جزءا من الهيكل البلوري لبعض المعادن، والبعض سيبقى مع الصهارة خالل 

تي يشير ، العادة في الصخور المحيطة بالصهلرة كما أن المياه موجودة المراحل النهائية من التبلور.
لصهارة ا شديدة من جسمحال، فإن الحرارة الوبطبيعة ال .ها الجيولوجيون على أنها صخور مضيفةإلي

 ي الجمع بين هذه المياه إلىويؤد .المضيفة صخورالترفع درجة حرارة أي مياه جوفية موجودة في 
 .فاعل كيميائيا مع صخور في نطاق حول اندساس ناريتنقل األيونات وتت موائع ساخنة غنية بالمعادن

ر إليه بالرواسب الحرمائية ما يشا معادن التي تتبلور من هذه الموائع الغنية جداوتشكل ال
hydrothermal deposits. ( وألن الكبريتSعنصر متنقل للغاية في ا ) لمياه الجوفية والمياه

يد عادن قيمة حيث يرتبط أيون الكبريت، فإن الرواسب الحرارية المائية تحتوي عادة على مالصهيرية
 عة ايضا. . خامات الذهب والفضة شائوالزنك والرصاص مثل النحاس بفلزات

المعادن في كتل مركزة أو بطريقة مشتتة في جميع أنحاء جسم  ا ترسب الموائع الحرمائيةوعادة م
بلور خامات تت عندما فعلى سبيل المثال، تحدث رواسب العروق .أدناه صخري كما هو مبين في الشكل

عادة  ب العروقوتعتبر رواس صخور.صغيرة داخل شقوق تملء كسور و الساخنة و  معدنية من الموائع
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ضافة إلى ملء الكسور، وباإل تتركز بدرجة عالية. الخامات المعدنيةمن الرواسب عالية الجودة ألن 
ب بطريقة منتشرة، مما يؤدي إلى رواس فإن الموائع الحرمائية ستتحرك أيضا عبر الصخور المضيفة

 منتشرةال بالرواسب لى نطاق واسع في ما يعرفع الخامات المعدنيةمنخفضة الدرجة حيث تتشتت 
disseminated deposits. عثور مكن الي المنتشرة او المتناثرة أن الخامات أدناه في الشكل يالحظ

ي العالم ية فالسطح بعض أكبر المناجم المحيطة بها. عليها في كل من االندساس والصخور المضيفة
ة جدا بحيث ال صغير  رةالنحاس المنتش معادنتنطوي على إزالة اجسام ضخمة من الصخور حيث 

 بالعين المجردة. يمكن رؤيتها

 
 طةحيث تحدث البراكين النشالصفائح المتباعدة مائية بحدود نوع آخر من الرواسب الحر  يتصاحب

تذكر أنه في مناطق تمدد قاع البحر النشط كيف تخلق صهارة  .على طول حواجز وسط المحيط
 شكلوكما هو مبين في الحواجز شاسعة على قاع المحيط. بازلتية قشرة محيطية جديدة بموازاة أنظمة 

من  ودامائية صعلى تدفق السوائل الحر ، فإن الحرارة الناجمة عن أجسام الصهارة الضحلة تؤدي إادناه
ى طول لباردة المتدفقة نزوال عليتم استبدال السوائل بمياه البحر ا ؛خالل صخور مكسورة داخل الحاجز

أن هذه الحركة الحملية تسبب تفاعالت كيميائية قوية بين مياه البحر والصخور ويعتقد  .أجنحة الحاجز
ل الساخنة على السوائ بينما تتصرف غنية بالنحاس والرصاص والزنك. ازلتية، وتولد موائع حرمائيةالب

ة، منتجة يمعادن كبريتيدمع مياه المحيط البارد لتشكيل  ، تتفاعل المعادن المذابةطول قمة الحاجز
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الحظ في ن .massive sulfide depositاسب معدني سميك يسمى راسب كبريتيدي ضخم ر 
 بحر.مائية من قاع التصرف السوائل الحر المداخن حيث ت لكبريتيد تسمىأن رواسب ا أدناه الشكل

 
مة جدا هذه الرواسب قدي مصادر هامة للنحاس والرصاص والزنك. كانت الرواسب الكبريتيدية الضخمة

موجود على األرض اليوم قد نشأت على طول مراكز لوجية كثيرة تشير إلى أن بعضها لة جيو وهناك أد
رفع التكتوني ألرض بسبب التقد أن بعض رواسب الكبريتيد منكشفة اآلن على اويع االنتشار المحيطية.

لى كتلة أرضية موجودة عندما تهبط صفيحة البسيط، في حين أن بعضها اآلخر قد يكون ملحوما ع
ومن األمثلة الجيدة على ذلك جزيرة قبرص في البحر األبيض المتوسط،  .حيطية إلى نطاق الغورم

في الواقع،  سنة. 0444 حيث كانت الرواسب الكبريتية الضخمة مصدرا هاما للنحاس لما يقرب من
ة واحدص كانت قبر  فإن كلمة النحاس نفسها مشتقة من االسم اليوناني األصلي للجزيرة من كوبروس.

عد ب على السطح. من المواقع القديمة حيث صنع الناس أدوات النحاس من فلز النحاس النقي الموجود
تيد معادن كبريلحصول على النحاس عن طريق وضع ، واصل الناس ااستنفاد إمدادات الفلز النقي

ل المعادن، خالكيميائية دا الشديدة أن تتسبب في كسر االواصر من شأن الحرارة .ةكبير  النحاس في نار
 .المنصهر في حفرة عند قاعدة النارمما يؤدي إلى تصريف النحاس 

 العمليات التحولية

فإنها غالبا ما تواجه تغيرات فيزيائية وكيميائية هامة يمكن أن تؤدي  للتحول عندما تتعرض الصخور
يصعب  ل، فإنهالتحو ومع ذلك، ألن النشاط الناري يتصاحب عادة مع  إلى تطوير رواسب معدنية قيمة.
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وائل هناك سفي األصل، خاصة عندما تكون  أحيانا تصنيف راسب خام على أنه متحول تماما أو ناري
لمعدنية في توليد الرواسب ا إيجاز دور العمليات المتحولةسوف نستكشف ب في هذه الفقرة مائية.حر 

 االقتصادية.

 التحول االقليمي

صبح الصخور مدفونة عميقا أو تشارك في حلقة بناء ذكر من أن التحول اإلقليمي يحدث عندما تت
كثيرة من  أنواع خالل هذه العملية تتحول الجبال، وتعريضها لمستويات مكثفة من الحرارة والضغط.

 لحبيباتية بحيث تصبح اأيضا، يتم إعادة توجيه المعادن الصفائح المعادن إلى معادن أكثر استقرارا.
ومن األمثلة الجيدة على ذلك كيف تحول هذه العملية  (.)أي التورقة لبعضها البعض المعدنية موازي

تحويل  (.Aأدناه  )الشكل )الطفل( إلى سجيل )سليت( المتحولة الصخور الرسوبية الغنية بالطين
تورق، سر بسهولة بموازاة مستويات الكالصخر الطفلي إلى سجيل يخلق صخرة أقسى وأقوى بحيث تن

تم  بالط األرضيات.( و Bأدناه  )الشكلأللواح التسقيف مفيدة  يل تكونوخلق صفائح رقيقة من السج
هناك استخدام و  ، ولكن أقل تكلفة.استبدال ألواح السجيل اليوم إلى حد كبير بألواح اسفلتية أقل متانة

 ذات جودة عالية، حيث أن تلك المصنوعة من الخشب البلياردوشائع آخر لأللواح لصنع طاوالت 
 الماء وتصبح مشوهة. إلى امتصاص الرقائقي تميل
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ة للغاية رغوبمها يجعل قليمية تنتج أيضا الرخام، وهي صخرة لها لون ونسيج بلوري جذابالتحوالت اإل
خر الحجر صمن  يتشكل الرخام من طبقات .ينة واألرضيات والتماثيللز في االستخدام كحجارة بناء ل

حبيبات  إعادة تبلورهنا ارتفاع درجات الحرارة يسبب  .التحوالت اإلقليمية أو التماسية خالل الجيري
 ه ال يزال يتألفعلى الرغم من أن .ق صخرة جديدة مع نسيج أكثر خشونة، وخل(3CaCOالكالسيت )

وائب في الحجر الجيري الشمائل إلى الوردي حيث تميل الرخام هو عادة أبيض أو من الكالسيت، 
  ألخرى.إلى الهجرة إلى طبقات الصخور ا األصلي

فة معادن السيليكات الليفية المعرو  بالتحول اإلقليمي وهو مجموعة هناك مورد معدني مهم آخر يتعلق
هذه المعادن لديها تطبيقات واسعة النطاق في الصناعة ومواد البناء بسبب طبيعتها  باسم األسبستوس.

ع إال ان التعامل م .ميائيالتحلل الكيالليفية والقدرة على مقاومة مستويات متطرفة من الحرارة و 
وس المحمولة ألياف األسبستاالسبستوس أدى إلى أمراض رئوية وباطنية مميتة بين العمال الذين تنفسوا 

ولم يؤد األسبستوس إلى فقدان األرواح فحسب، بل أدى إلى بذل جهود مكلفة ومثيرة للجدل للحد  جوا.
 .مبانيمن المخاطر الصحية عن طريق إزالة األسبستوس من ال

 التحول التماسي

 مع الصخور، وبالتالي تخضعالتماسي عندم تصبح الصهارة المرتفعة على تماس  يحدث التحول
ي أيضا مائية هالسوائل الحر . ضغوط األعلىات الحرارة، ولكن ليس بالضرورة الصخور الرتفاع درج

 ها.المحيطة ب ر المضيفةديد من المعادن داخل الصخو موجودة عادة، والتي تتفاعل كيميائيا مع الع
حميصها رة نسبيا تجد نفسها فجأة يجري تفي بيئة باردة ومستق عنئذ، الصخور التي كانت في وقت ما
و هالة ما يشير إليه الجيولوجيون كنطاق تغيير أ والنتيجة هي .وترشيحها بواسطة موائع ساخنة تآكلية

بير التغيير يعتمد إلى حد ك ن عرض نطاقالحظ أن .أدناه ، كما هو مبين في الشكلتحيط باالندساس
أن  الحظ أيضا كيف يمكن .الحرمائيةللحرارة والسوائل  قابلية المعادن في الصخور المضيفة على

الت هنا، التفاع التغيير. رواسب خام منتشرة وعروق في أنواع صخور انتقائية داخل نطاقتحدث 
ي بالمعادن والصخور المحيطة بها تلعب دورا هاما ف الغنيةالحرمائية الكيميائية المعقدة بين السوائل 

ون من تغيير عميقة تتكمناطق  صخور الحجر الجيري عادة ما تمتلك .د أين تترسب معادن الخامتحدي
 نة.و خش( بسهولة إلى حبيبات أكثر CaCO3يت المعدنية )االكالس الرخام، حيث يعاد تبلور حبيبات
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 العمليات الرسوبية

ة العمليات المختلفة التي تشكل الصخور الرسوبيمع تشكل الصخور النارية والمتحولة، كما هو الحال 
نوعين  سنتطرق هنا إلى مفيدة.ها وجدها المجتمع تميل إلى تركيز أنواع معينة من المعادن، وكثير من

فتاتية تتكون من مواد متشظية وصخور كيميائية شكلها  صخورأساسيين من الصخور الرسوبية: 
سوف ندرس بعض المعادن من هاتين المجموعتين األساسيتين و  الكيميائي للمعادن من المياه. سيبالتر 

 من الصخور الرسوبية وتطبيقاتها في المجتمع.

 رمل، حصى، طين

على فصل حبيبات الرواسب عن طريق تدفق المياه على أساس حجم وشكل  ينطوي الفرز الهيدروليكي
يح( بحيث )الماء أو الر  في الواقع كلما زادت سرعة المائع دث هذا الفرزويح .يبات المنفردةوكثافة الحب

اإلثراء  مليةع مع انخفاض السرعة. يتم التقاط حبيبات الرواسب انتقائيا ثم تترسب بطريقة متتابعة
عتمادا ا رواسب قيمة من الحصى النقي نسبيا، والرمل، والطين.ا تزود البشر بألنه ةمهمالطبيعية هذه 

اسب رملية رو شواطئ( صدر المواد، يمكن أن ينتج الفرز الهيدروليكية للرياح أو المياه )أنهار و على م
 مثلعن البشر منذ فترة طويلة  وقد بحث .(2SiOكوارتز )من حبيبات ال ٪044تتكون من ما يقرب 

 خام لصنع الزجاج.هذه الرواسب من رمل الكوارتز كمادة 
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إلى رك بدما تستقر الجسيمات الدقيقة في بحيرات و الذي يحدث عنالفرز الهيدروليكي  غالبا ما يؤدي
نواع ألاأكثر  . باإلضافة إلى الرمل، الطين هو أحدطينيةرواسب تتكون بالكامل تقريبا من معادن 

البرك  بطينالطين لت يستخدم الواطئة على سبيل المثال، بسبب نفاذيته لموارد المعدنية.األساسية ل
ظم تاريخيا واحدة من أع حيث يمكن تخزين المياه للري أو حتى توليد الطاقة.والسدود الترابية ب

 الطين الرطب في أشكال هنا يصب .كانت في صنع األواني الطينية والطابوقاستخدامات الطين 
ع مواد وض عن طريق .تلفة ثم تجفف في الشمس للتخلص من الماء، مما يؤدي إلى تصلب الموادمخ

عادن أقوى مرفع درجة الحرارة إلى نقطة حيث يتم تحويل المعادن الطينية إلى  يمكنمقولبة في فرن، 
ى مماثلة لكيفية تحول الطفل إل هذه العملية هي ؛وأصلب، وبالتالي إنتاج أدوات طين أكثر ديمومة

 التحول.عملية خالل  سجيل

معدنية يد الموارد الهي إلى حد بع الوزن، فإن الرمال والحصى المترسبة بفعل مجاري المياهمن حيث 
كميات ضخمة من الرمل والحصى الستخدامها  يتم تعدين األكثر استخداما في المجتمعات الحديثة.

ام لتعزيز شيوعا للرمل والحصى تشمل ركالتطبيقات أكثر بعض  في مشاريع البناء ولصنع مواد البناء.
  اء.بناساسات الللطرق و  وكمواد مالئة تشكل قاعدة والخرسانة المالط

 Placersالتبر أو المكائث 

وفي  .التحللب، فإنها تبدأ بطبيعة الحال عندما تتعرض الصخور التي تحتوي على معادن قيمة للتجوية
مولة مطاف في حبعض الحاالت، تكون المعادن الخام مقاومة للتجوية الكيميائية وتدمج في نهاية ال

فرز  ببسهنا المياه المتدفقة سوف ت .أدناه ي الشكلالقريبة، كما هو مبين ف الرواسب من مجاري المياه
 بقية حمولة الرواسب، وتشكيل راسب معدني مركزن كثيفة ومقاومة كيميائيا عمعادن هيدروليكي ألي 

هي األكثر وربما تكون تبر مجاري المياه الحاملة للذهب  .placer depositيسمى راسب التبر 
كذلك والقصدير والتيتانيوم القيمة و  على معادن البالتين هرة، ولكن يمكن أن تحتوي التبر أيضاش

لتي يطلق الغنية، ا ين قادرين على تحديد رواسب العروق الحرمائيةتاريخيا، كان بعض المنقب الماس.
، ببساطة عن طريق المشي في اتجاه المنبع واختبار  mother lode األمالعرق المعدن عليها اسم 

ودة أيضا موج التبر الغنيةرواسب وتجدر اإلشارة إلى أن  (.أدناه )الشكل الرواسب لتتبع آثار الذهب
 .الياح ألرض وهي أعلى من الرواسب المترسبةأقدم تقع على ا في شرفات االنهار، وهي رواسب نهر



 محاضرات في الجيولوجيا البيئية د. محمود فاضل
 

 
16 

 
تنقل في نهاية المطاف حملها من الرواسب إلى المحيطات أو البحيرات  ألن معظم مجاري المياه

ب خالل المعادن هيدروليكيا التي لم تترسالرياح على طول الشواطئ ستفرز عل الموجة و فالكبيرة، فإن 
تي من تعدين در الرئيسي للتيتانيوم يأفي الواقع، المص الشاطئ.تبر الرحلة، وتشكل ما يشار إليه باسم 

كيميائية لمعادن التيتانيوم بسبب مقاومتها للتجوية ايث تم العثور على عدة أنواع من الشاطئ، ح تبر
وفي  .سودل االكطبقات رقيقة من الرم ظهرهذه غالبا ما ت معادن التيتانيومعلى شواطئ نشطة  -

ارنا أن نضع في اعتب ماس عالي الجودة.لالشاطئ للذهب وكذلك لأل ا، يتم تعدين تبرافريقيجنوب 
ع مستويات تفاحاليا تقع في الداخل وتشكلت خالل فترات ار الذي يجري تعدينه الشاطئ  معظم تبر

  سطح البحر.

 نواتج التجوية المتبقية

قى المعادن المقاومة ستب تتطور التربة من التجوية الفيزيائية والكيميائية للمعادن التي تشكل الصخور.
معدن األقل مقاومة ينهار اللها حديثا، وسوف الكوارتز، في التربة التي تم تشكللتجوية الكيميائية، مثل 

ج حول الكيميائي للمعادن إلى نواتويؤدي هذا الت التجوية. ة، وغالبا ما تسمى نواتجإلى معادن ثانوي
تصبح  تاليوبال .تجوية ثانوية إلى إطالق أيونات أو ذرات مشحونة تحمل إلى أسفل مع المياه المتسربة
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لمطاف ا، والتي قد تمثل في نهاية انوية داخل عمود التربة غنية بالعناصر التي لم تفقدالمعادن الث
فإن تلك األيونات التي يتم حملها بعيدا مع الماء قد يعاد  وبالمثل، المعادن التي لها قيمة للمجتمع.

 .معدني اقتصادي آخر اسبر اتحادها وتشكل 

 ذكر بأن العديد من المعادن الغنية باأللومنيوم والسيليكاتفي حالة الصخور مثل الغرانيت والبازلت، ت
م إثراءها ادن الطينية التي يتكيميائيا إلى أنواع مختلفة من المع سوف تتحلل ينوسيليكات()أي األلوم

وعلى  أللمنيوم.اا بتدريجي بح المعادن الطينية الناتجة غنيةومع استمرار هذه العملية، تص. األلومنيومب
ن تجوية صخور السيليكات يمكن أن ، فإفرض فترة طويلة من الزمن ومناخ ذو هطول مطري غزير

ة من خالل التعدين ومعالج يت.اتعرف باسم البوكس ومنيومباألل جدا غنيةمعادن  إلى ترسب تؤدي
 كان البشر قادرون على الحصول على فلز ألمنيوم نقي، والتي بالطبع وجد لهيت اخامات البوكس

 ،الحظ أن رواسب التربة الغنية بمعادن أكسيد الحديد العديد من التطبيقات في المجتمعات الحديثة.
وقد استخدمت  .تشكل من التجوية المكثفة لصخور السيليكاتتيمكن أيضا أن ايت، الالتر ويشار إليها ب
 .ايت تاريخيا لصنع الطابوق الذي يكون قوي نسبيا وسهل القطعرواسب الالتير 

لى سبيل فع .تنتج أيضا رواسب خام فلزية غنية جدا ية واطئة الدرجةكبريتيدرواسب كما أن تجوية 
على انكشفت  قدمنتشرة ية فلزية يحتوي على معادن كبريتيد أدناه عرق حرمائي ل، يبين الشكلالمثا

فوق منسوب الماء الجوفي يقع العرق في النطاق غير  لتجوية واسعة النطاق. تسطح األرض وخضع
 في هذا النطاق تكون .( والماء المتسرب2Oألكسجين الحر )المشبع حيث ينكشف إلى كل من ا

 غير مستقرة كيميائيا وسوف تتأكسد بسرعة نسبيا.( 2FeSيت )اير ا، مثل البةاألصلي يةكبريتيدال المعادن
والرصاص  نحاس)مثل الحديد وال أو ترشح العديد من األيونات الفلزيةوعندما يحدث ذلك، سيتم تجريد 

تشكل  ركة سوفهذه الح خالل ونقلها إلى أسفل مع الماء المتسرب. يةمعادن الكبريتيدالمن والزنك( 
-سالبة أكثر استقرارا مثل األكسجين )ديدة من خالل االتحاد مع أيونات جبعض الفلزات معادن 

2O ،)
2-كربونات )

3CO( أو كبريتات ،)-2
4SO.) ة، ي، كربوناتيةكسيدو أمعادن من  والنتيجة هي راسب غني

 .وكبريتية تقع تماما فوق منسوب الماء الجوفي
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خاصة النحاس  األولية قابلة للذوبان، يةمعادن الكبريتيدالرشح من تفلزية التي تستظل بعض األيونات ال

(+2Cu وتصل إلى منسوب المياه ،) ود الظروف تسو  تكون مستويات األكسجين أقل عموما حيثالجوفية
، مثل يةيدكبريتالإلى المعادن عائدة عادة  في هذه البيئة المختزلة سوف تترسب الفلزات .المختزلة

صلي يمكن أن يؤدي إلى اثنين من األوهذا يعني أن تجوية العرق الحرمائي  (.4FeS5Cuيت )اورنبال
ن من تتكو  تقع فوق منسوب الماء الجوفي واحدة منفصلة؛العالية الجودة  ات الفلزيةخامالرواسب 
 لماءا ية تقع تحت منسوبمعادن كبريتيداسيد، كربونات، وكبريتات، واآلخر يتكون من أكمعادن 
كسيد معادن أي يتكون من سطح اعاله هو راسب الحظ أن غوسان أو قبعة الحديد في الشكل .الجوفي

 األصلي.مائي ية في العرق الحر كبريتيدالمعادن للي يمثل نواتج التجوية النهائية الحديد والكوارتز، والذ
أكسيد الحديد  الرغم من أن قبعة الحديد هو راسب درجة منخفضة إلى حد ما، إال أن معادنعلى 
ربحا  كثرألارواسب الخام لتحديد موقع  مصفر قوي، وهي ميزة يستخدمها المنقبين -بني لون تعطيه 

 .الواقعة في االسفل

 حديدي مشرط أو راسب حديد حزاميتكوين 
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ومعالجة كميات كبيرة من خام الحديد، بطبيعة الحال، أحد العوامل  انت قدرة البشر على تعدينك
ت المصنوع من الحديد لصنع اآلال ويستخدم الفوالذ تي جعلت الثورة الصناعية ممكنة.الرئيسية ال

 تقريبا كل ما نستخدمه. ها، تصنعاألساسية التي تدير المصانع لدينا، والتي، بدور 

 تشكلت منذ أكثر من بليون سنة عندما كان ة العظمى من رواسب الحديدمن المثير لالهتمام أن الغالبي
من  جزء كبير ويتألف (.2Oي للكوكب يحتوي على القليل جدا من األوكسجين الحر )الغالف الجو 

د الحدي كسيدو من طبقات متناوبة من معادن أأدناه  الشكلاحتياطيات الحديد في العالم كما في 
عموما على ويوافق الجيولوجيون  .( 4O3Fe )يتاغنتاوالم(  3O2Fe )يتاسيما الهيماتوالكوارتز، ال

بليون سنة مضت، حيث  ..0و  2.2ما بين  لرواسب تمثل صخور رسوبية كيميائية تشكلتأن هذه ا
خالل هذه الفترة كانت حياة النبات محدودة جدا، مما  بدأ الحديد يترسب كيميائيا من البحار الضحلة.

 الحديد ولذلك، فإن يعني أن القليل جدا من األكسجين الحر يتم إنتاجه عن طريق التمثيل الضوئي.
سبب عدم ب ات الغنية بالحديد كان سيبقى في محلولصخور السيليكذي كان يجري تحرره من تجوية ال

د طحالب التمثيل الضوئي في التكاثر، زافيما بعد، عندما بدأت  وجود األكسجين في الغالف الجوي.
كسيد أ معادند المذاب وتشكيل الحديترسب في الغالف الجوي والمحيطات، مما تسبب في  2Oتركيز 
 .تعليق في البحار الضحلة وتراكمت في طبقاتحالة سقطت من  ويعتقد أن هذه المعادن عندئذ. الحديد

سر بشكل فتشكلت بطرق أخرى، هذه اآللية تحديد القديمة يمكن أن تكون قد على الرغم من أن رواسب 
 طحالب امن مع انتشاروحقيقة أنها تتز  داخل سجل الصخور الجيولوجية الحجم الهائل من الرواسبجيد 

 .التركيب الضوئي واألكسجين الحر

 
 المتبخرات
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هناك فئة هامة أخرى من أشكال المعادن الرسوبية االقتصادية عندما تتعرض المسطحات المائية 
ي ف أليونات أو األمالح المذابةومع تبخر جزيئات الماء والدخول في حالة الغاز، ستبقى ا للتبخر.

اه جديدة، ي ميأل الداخلي تدفقالاعتمادا على معدل التبخر مقابل  .لجسم المائي، مما يزيد من ملوحتها
ية الملحي، متركزة جدا بحيث تبدأ الحبيبات المعدنمحلول مياه المتبقية، التي تدعى بالقد تصبح ال

رة أو قاع ك إلى قاع البحيتقع بعد ذل يةالمعدنية أو الملح هذه الحبيبات لترسب من األمالح الذائبة.با
إذا  .evaporitesالكيميائية المعروفة باسم المتبخرات  البحر وتشكل طبقات من الصخور الرسوبية

جرب ، يمكنك أن تاما، فإن كل أمالحه المذابة ستترسب وتشكل معادن المتبخراتتبخر جسم الماء تم
  التبخر في الشمس.هذا بنفسك عن طريق أخذ كوب من الماء المالح والسماح لها ب

ة في حال بحرية.هناك نوعان أساسيان من رواسب المتبخرات الموجودة في العالم: بحرية وغير 
يونات ابخرات البحرية، تعكس المعادن نفسها التركيب الكيميائي لمياه البحر، التي تهيمن عليها تالم
يت )كلوريد معادن مثل الهاالدية من الرواسب البحرية االقتصاتتكون معظم  كلوريد وأيونات الصوديوم.ال

 (2CaCl(، وكلوريد الكالسيوم )KCl(، كلوريد البوتاسيوم )O2· 2H 4CaSOالصوديوم( والجبس )
ة الكيماويات وهي مطلوبة في وهذه المعادن مهمة ألنها تستخدم كمواد خام لصناع .)الشكل أدناه(

الحفاظ و  يت منذ استخدامه كملح الطعامالهاالهو  ولعل المعدن األكثر شهرة األغذية وحفظها. معالجة
ة فاذية منخفضن ألن طبقات المتبخرات تمتلك على الطرق السريعة خالية من الجليد خالل فصل الشتاء.

هذه  لعبت وقد .والتي هي تقريبا غير نفاذةتحت سطح األرض  للغاية، فإنها بمثابة طبقات حاصرة
يا في تراكم النفط والغاز في مختلف األحواض الرسوبية في دورا رئيس األنواع من الطبقات الحاصرة

 ء العالم.جميع أنحا
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ياه ضحل من مجسم  النشاط التكتوني إلى حصر ا يعملتبخرات البحرية عندممتشكل التعادة ما 
ى ملوحة إلرفع اليسمح االنتشار المقيد للتبخر ب البحر، مما يحد من ارتباطه بالمحيطات المفتوحة.

ي نفس ف تترسبالمختلفة ال  اتتبخر ممعادن النضع في اعتبارنا أن . تترسب المعادن ثنقطة حي
بيل على س حوض.التختلف الملوحة في جميع أنحاء  والزمان، ولكن بطريقة متتابعة حيثالمكان 

كون يت حيث تالهاال ي المناطق ذات الملوحة المنخفضة يليهالجبس أوال ف المثال، سوف يترسب
ول على لحصل مالح مختلفة.ألجغرافيا ويؤدي هذا إلى رواسب نقية نسبيا ومنفصلة  ى.الملوحة أعل

من األيونات  إمدادات ثابتة يرسب بنشاط ويستلمحوض تراكمات سميكة يتطلب مستويات ملوحة ثابتة و 
ميكة نادرة سالمتبخرات الرواسب نالحظ أن  لتحل محل تلك التي يتم إزالتها عن طريق ترسب الملح.

 .ملوحة ثابتة على مدى فترات طويلة من الزمن الجيولوجيالحاجة للحفاظ على مستويات  بيا بسببنس

ألن التركيبة الكيميائية للمياه العذبة تختلف اختالفا كبيرا عن مياه البحر، فإن البحيرات تنتج أنواعا 
لى البورات التي تعتمد ع معينة من المعادن التبخرية التي ال توجد عادة في الرواسب البحرية، مثل تلك

(-3
3BO( وأيونات النترات )-

3NO.)  بورات ألنها بمثابة مصدر المعادن ومما له أهمية خاصة هي
ن العثور على مكوي خفيفة الوزن. اج والسيراميك وكذلك سبائك فلزيةالبورون المستخدمة في صنع الزج

بل أقل ق تونية في غرب الواليات المتحدة.في المياه العذبة في الوديان التك أمثلة لرواسب المتبخرات
ذه الوديان، التي تشكلت بسبب سنة في نهاية العصر الجليدي األخير، العديد من ه 09،444من 
معظم  تبخرت ومنذ ذلك الحين نسبيا. ا عذبةمياهكانت  عميقةتحتوي على بحيرات د القشرة، تمد

 .يرةات تنكشف اآلن على قيعان البحتبخر سب مالبحيرات تماما مع مناخ أصبح أكثر جفافا، وترك روا
 وتا.في والية ي المالحة للغاية واحدة من البحيرات القليلة المتبقية هي اآلن بحيرة الملح العظمى

 الفوسفورايت

( هو واحد من العناصر الغذائية النباتية األساسية الموجودة Pالفوسفور )على غرار عنصر النيتروجين، 
لي، فإن الرواسب المعدنية االقتصادية المحتوية على الفوسفور مهمة في إنتاج األسمدة وبالتا. في التربة
ومع ذلك، فإن المعادن الحاملة للفسفور عادة ما تكون مشتتة على نطاق واسع داخل الصخور  الحديثة.

ائية، يتم كيميعندما تخضع الصخور للتجوية ال .فهي ليست اقتصادية بالنسبة للتعدينالنارية، وبالتالي 
3-الفسفور على شكل أيونات الفوسفات ) تحرر

4PO ثم يتم نقلها إلى المسطحات المائية حيث ،)
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أيونات  كل من فإن الحياة الحيوانية تكون قادرة على استخالص ،في شكل مائي حالما تكون تتراكم.
ونتيجة  (.4CaPOيت )اباتمعدن األأساسا من  يوم لتشكيل األسنان والعظام المتكونةالفوسفات والكالس

لذلك، فإن معظم صخور الحجر الجيري التي تحتوي على بقايا الهيكل العظمي للكائنات البحرية غنية 
رة بشكل في الحاالت التي تتراكم فيها كميات كبي نسبيا بالفسفور بالمقارنة مع أنواع الصخور األخرى.

اقتصادية للفوسفات التي يطلق عليها  مثل المادة رواسبغير عادي من المادة العظمية، يمكن أن ت
 يت.االجيولوجيون الفوسفور 

ألن هذه اإلفرازات  .guano تسمى غوانو إفرازات الطيور والخفافيشالفسفور من رواسب  كما تم تعدين
صنع البارود ل ي كل من الفوسفات والنترات،  كانت رواسب غوانو يتم تعدينها على نطاق واسعغنية ف

بشدة مستعمرات الطيور والخفافيش، التي شهدت  يؤسف له أن التعدين كان يخربومما  واألسمدة.
شكل كبير مع ظهور البارود الحديث انخفض الطلب على غوانو ب انخفاضا حادا في عدد السكان.

 .وتعدين رواسب صخور الفوسفورايت

 التعدين ومعالجة المعادن

تعدين والمشكلة األساسية هي أن ال ن الدمار البيئي.الموارد المعدنية تاريخ طويل م لتعدين ومعالجةإن ل
مما يترك  من األرض، الصخر العقيمر الخام و يجب إزالة كل من الصخ بطبيعته يدمر البيئة السطحية.

في بعض الحاالت يتم إزالة قمم جبلية  ممرات تحت األرض أو حفر مفتوحة واسعة على السطح.
الخام و التعدين كميات كبيرة من الصخور غير االقتصادية ، يولد باإلضافة إلى الجروف بأكملها.

كل هذا  ، التي يجب وضعها على سطح األرض. mine tailings جمالمعالج يسمى مخلفات المن
وباإلضافة إلى ذلك، يمكن أن  خطيرة.هواء يمكن أن يؤدي إلى تسمم إمدادات المياه ومشاكل تلوث 

 لخطرة والحوادث المميتة التي تنطوي على أطنان من الصخور.يتعرض عمال المناجم للغبار واألبخرة ا

 تقنيات التعدين

فتوحة دوية بسيطة لحفر حفر متم استخراج المعادن باستخدام أدوات يكان ير اآلالت الحديثة، قبل تطو 
يوم، ولكن مع آالت قوية كبيرة ومعدات المحوسبة على وتستخدم تقنيات مماثلة ال أنفاق في األرض.أو 
 وألن زيادة الكفاءة تعني زيادة الربحية، فإن مشغلي .بكثير يجعل التعدين أكثر كفاءة ياس ضخممق

أسهمت قد و  المناجم يتطلعون دائما إلى استخدام أفضل الوسائل الممكنة الستخالص الرواسب المعدنية.
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لسابق غير اتقنيات التعدين المحسنة أيضا في استخراج رواسب من الدرجة الدنيا كانت تعتبر في 
  اقتصادية.

ي معين ندعلى غرار الشركات األخرى، تعتمد ربحية استخراج المعادن على القيمة السوقية لمورد مع
لى السوق. لة ة من التكاليف الرئيسية تنطوي على إزاواحد والتكاليف المرتبطة بإخراجه من األرض وا 

من أجل الحصول على  overburdenغطاء صخري رواسب تسمى صخور غير مرغوب فيها أو ا
 رض،من األ نه يتطلب الطاقة )المال( إلزالتههو أ والمشكلة مع الغطاء الصخري .راسب معدني

خري أصبحت كمية الغطاء الصإذا  في مكان قريب على سطح األرض. باإلضافة إلى أنه يجب تخزينه
مهم هو تركيز أو درجة آخر عامل  مربحة. لن تكون عملية التعدينفي مرحلة ما  كبيرة جدا، عندئذ

لفات جة المزيد من مخجم من معالالراسب ذو الدرجة الممتازة مشغل المنمكن سي .الراسب المعدني نفسه
سيكون الوضع المرغوب فيه اكثر هو راسب ذو درجة عالية  .المنجم )مادة نفايات( ويبقى يحقق ربحا

دين تدخل في الجدوى االقتصادية للتع وتشمل التكاليف الهامة األخرى التيوغطاء صخري قليل جدا. 
  التكاليف المرتبطة بالنقل، والعمل، واألنظمة البيئية.

بالنسبة ألولئك الذين يعملون في صناعة التعدين، كان الجانب المؤسف هو تاريخها الطويل لما يسمى 
في العرض  يراتإن التقلبات في القيمة السوقية لمعدن معين، نتيجة للتغ دورات االزدهار والكساد.ب

 .بشكل هامشي مربحا فجأة ليتم تعدينه بيل المثال، يمكن أن تجعل راسب اقتصاديوالطلب على س
دن ألن استخراج المعا فجأة. اإلغالقإلى  المربحة فيما مضىوبالمثل، قد تضطر عمليات التعدين 

بسرعة  أسعار الطاقة ارتفاعاقة، وخاصة في شكل وقود الديزل، فإن يتطلب عادة كميات كبيرة من الط
معظم  كما هو الحال مع يمكن أن يكون لها تأثير كبير على عمليات التعدين في جميع أنحاء العالم.

 .معادنات القائمة على اليعني أن المستهلكين يدفعون أكثر للمنتج أسعار طاقة مرتفعةالصناعات، 

 التعدين السطحي

قنيات ، فإن تلراسب المعدني اقتصادي للتعدينمتى ما كانت كمية الغطاء الصخري بحيث يكون ا
ه تكاليف ليتم اختيارها على التعدين تحت األرض، ألن التعدين السطحي غالبا ما التعدين السطحي 

وهناك نوعان أساسيان من عمليات التعدين السطحي: مناجم مفتوحة  .أقل مهنيةتشغيلية أقل ومخاطر 
كميات  ي على حفرينطو ما عادة  المنجم المفتوح، فإن أدناه وكما هو مبين في الشكل .شريطية ومناجم
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لى إ وبغية تقليل مخاطر االنجراف الكتلي منخفضة، مثل الخامات المنتشرة.كبيرة من راسب ذي درجة 
. جاتالتي تخلق سلسلة من المدر  دنى، فإن الحفريات عادة ما تتقدم في نمط خطوة درجات السلمالحد األ

رغم من على ال يضا كطرق نقل للشاحنات والقطارات التي تحمل مواد من الحفرة.وتستخدم المدرجات أ
 توهذا يعني أنه كلما أصبح حاد جدا.فقط جعل االنحدار الشامل للحفر يمكن استخدام المدرجات، 

 لعميقة هذا يؤدي إلى ثقب هائلا بالنسبة للمناجم على السطح. اقطره الحفرة أعمق، يجب أن يزداد
( بالقرب من سولت اليك Bأدناه  )الشكل المفتوح في خانق بينغهام نحاسيعد منجم ال في األرض.

متر  344كم في االعلى و  0 سيتي، يوتا، أكبر حفرة حفرها البشر على اإلطالق، وقطرها حوالي
 عمقا.
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 ح.سطال الراسب المعدني الذي يقع بالموازاة مع الحفرتتبع حيث هو   strip mine يمنجم الشريطال
كشط الغطاء الصخري بعيدا في طبقات وتشتمل هذه الرواسب عادة على صخور رسوبية حيث يتم 

موازية و  ألن الرواسب ذات شكل صفائحي أكثر (.أدناه كبيرة )الشكل باستخدام رافعات مجهزة بجرافات
حت ت بكثير من األرض مقارنة مع المناجممساحة أكبر  يميل التعدين الشريطي إلى تمزيقللسطح، 

طوي الجبل، ينقمة إزالة  ناك شكل خاص من التعدين الشريط، يدعىوه مفتوحة.ال األرض أو المناجم
ن إزالة إ بهذه الطريقة.فحم ال عادة يتم تعدين –راسب معدني على إزالة تلة كبيرة من أجل استخراج 

كمية عية، وألن الالمناظر الطبي جدل إلى حد ما ألنه يسبب ندوب فيالجبل هو أسلوب مثير لل قمة
 الهائلة من النفايات المخزنة على السطح تعطل نظام الصرف الطبيعي وهي مصدر محتمل للتلوث.
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 التعدين تحت األرض

يدة ، كانت الوسيلة الوحالغطاء الصخريكميات كبيرة من معدات التعدين الحديثة التي تقلع  قبل
 يستخدم التعدين تحت تعدين تحت األرض.من خالل ال للوصول إلى رواسب خام مدفونة عميقا هي

الة الخام عميقة جدا بحيث تكون إز  في الحاالت التي تكون فيها رواسب األرض اليوم في المقام األول
سعة سطحية واالعمليات الجعل ، أو حيث قضايا استخدام األراضي تللغاية الغطاء الصخري مكلفة

ين تحت األرض عادة على إنشاء ، ينطوي التعداهأدن وكما هو مبين في الشكل .ةالنطاق غير عملي
 ثم يتم الوصول إلى عمودي أو مائل عن طريق الحفر والتفجير من خالل الصخور الصلبة. نفق

ى اعتمادا عل من خالل الصخور الصلبة. سلسلة من األنفاق األفقية المحفورة الجسم خام من خالل
 .ة من خالل نفق أفقي بدال من نفق عموديا الوصول إلى الخام مباشر التضاريس، يمكن أحيان
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ى ذلك، وعالوة عل .حت األرض يؤدي إلى احتمالية تساقط الصخور القاتلة وانهيار السقفالتعدين ت
يمكن أن يؤدي  (.2SiOدقيقة من السيليكا )فإن التفجير في صخور غنية بالكوارتز يولد الجسيمات 

اني يدعى داء الرئة الصو  مميتض األحيان إلى مرض في بعالتعرض الطويل األمد لغبار السيليكا 
ل أكثر وعلى الرغم من أن التعدين تحت األرض ال يزا .حيث تصبح فيها الرئتين ملتهبة ومليئة بالندب

خطورة وله تكاليف تشغيل أعلى مقارنة بالعمليات السطحية، فإن له ميزة في أنه يولد كمية أصغر 
  يات(.بكثير من مخلفات المناجم )النفا

ولعل أفضل األمثلة على المناجم الجوفية هي مناجم الذهب الغزيرة في جنوب أفريقيا، التي تمثل نحو 
في هذه المنطقة يوجد الذهب في صخور رسوبية قديمة تميل  من احتياطيات الذهب في العالم. 04٪

ما يقرب من  بعد (.اعاله في الشكل درجة )على غرار العرق 04-94اوية سطح األرض في ز  داخل
 9344 اآلن على ما يقرب من المائلة تحت سطح األرض، يجري التعدين عاما من تتبع الطبقات 024
، ألرضالحرارة الداخلية لبسبب  أكبر من ذلك بكثير. تحت السطح، والمسافة المائلة هي عموديا متر

لب نظام تهوية وتبريد وهذا يتط .درجة مئوية 24 حواليإلى درجة حرارة الصخور في هذا العمق تصل 
ف ليتكا لخلق بيئة عمل قابلة للتحمل. درجة مئوية 92 هائل من أجل خفض درجة الحرارة إلى حوالي

 هو متطبقخام ال جسمبحقيقة أن تقابلها القيمة السوقية العالية للذهب، و  التشغيل الهائلة لهذه المناجم
 يجب إزالتها.عالية جدا مما يقلل من كمية النفايات التي  ذو درجةو 

 تعدين التبر

مى الكري طئية باستخدام تقنية تسوالرواسب الشاالتبر المترافقة مع مجاري المياه رواسب يتم تعدين 
م حالما يت حيث يتم استخدام منصة عائمة لتجميع الرواسب الحاملة للخام.  dredging أو الجرف 

واسب ر هيدروليكيا من اللكثافة مثل الذهب العالية اخامات إحضار المواد على الجرافة،  يتم فصل ال
تكديس مادة  م يتمث .طبيعيا الرواسب يفرز ير في سرعة المجرى المائيغفي نفس الطريقة عندما الت

. وغالبا ما يتم العثور على تبر قديمة فوق مجرى مائي في جافة باستخدام ناقلالنفايات على أرض 
 .رواسب الشرفات

 المعالجة المعدنية
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تتم إزالة الموارد المعدنية من األرض، يلزم عادة قدر معين من المعالجة الفيزيائية والكيميائية عندما 
المكسر  هو الحجريتطلب كمية صغيرة نسبيا من المعالجة المورد الذي  للحصول على المادة المطلوبة.
الصخور  رلتفجيلمكسر، يستخدم الديناميت للحصول على الحجر ا. كركام والرمال والحصى المستخدمة

 ة تكسيرثم يتم نقل المواد إلى آل الصلبة إلى قطع صغيرة بما فيه الكفاية ليتم وضعها على شاحنة.
مة إلى مواد ناع حصىة كبيرة تقع في الموقع، والتي تكسر الصخور إلى أحجام مناسبة، من ميكانيكي
 أنها تتركب من حبيبات على العكس، تمتلك رواسب مجاري المياه من رمل وحصى ميزة .جداخشنة 

دات ال والحصى أوال باستخدام معهنا يتم حفر الرم بمختلف االحجام، بحيث تحتاج فقط إلى الفرز.
 ختلفة الحجم.م جم باستخدام مناخلك األرض، ثم نقلها إلى منشأة قريبة حيث يتم فرزها حسب الحيحر ت

واد حجوم بعض الملحصول على ل في بعض الحاالت يتطلب السحق بعد فرزها، يتم غسل المواد.
 .التي لم تكن موجودة في الراسب الطبيعي

ور صخمع  معا لطتمعادن الخام التي تخد المعدنية على أنواع محددة من ستحتوي العديد من الموار 
يتم سحق الخليط أوال ومن ثم ينخل ليتم  من أجل استخراج المعادن المطلوبة، .ومعادن غير اقتصادية

 تنوعة من التقنياتمجموعة ميمكن استخدام بعد هذه العملية،  .م حبيبي منتظمالحصول على حج
ن لكل في االستفادة من حقيقة أ ى الطرقتمثل أحدوت المعادن الثمينة.واستخالص لفصل  الفيزيائية

ب بسب مختلفة. ي خليط سيحتوي على مواد ذات كثافاتمعدن كثافة خاصة به، مما يعني أن أ
، والتي وليكياهيدر  غالبا ما تستخدم المياه المتدفقة لفصل المعادن المختلفةكثافة، االختالفات في ال

معادن لوفي المقابل، يمكن استخراج ا للخامات عالية الكثافة مثل الذهب. كل جيد خصوصاتعمل بش
سيلة وهناك و  .ترتفع المعادن إلى سطح السائل وتطفوسوائل عالية الكثافة حيث الخفيفة نسبيا باستخدام 

 تستخدم مغناطيس قوي إلزالة خامات الحديد من مادة النفايات. خرى للفصل الفيزيائيأ

، فمن الضروري في بعض األحيان أن تخضع المواد لمعالجة المرغوب بها فيزيائيا بعد فصل المادة
ل هو بوفي كثير من الحاالت، فإن ما يجده المجتمع مفيدا ليس بالضرورة معدنا بحد ذاته،  كيميائية.

 هو العنصر المطلوب في معدن البورنايت على سبيل المثال، النحاس .ه المعدنعنصر معين يحتوي
(4FeS5Cuولكن ،)لمعادن وأحدث الوسائل المعروفة في تكسير ا لحديد والكبريت.مع ا يرتبط كيميائيا ه

عن  لى الفلزاتالتي يتم فيها الحصول ع،  smelting كيميائيا هي العملية المعروفة باسم الصهر
لصهر في ا ستخدما – الكيمياوية نقطة حيث تنكسر فيها االواصرطريق تسخين بعض المعادن إلى 
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الصخر  بطريقة مماثلة، يتم تسخين .يةمعادن الكبريتيدالالنحاس من  العصور القديمة الستخالص فلز
أن هناك العديد من  الحظ (.CaO( إلى الجير )3CaCOيت كيميائيا )االجيري من أجل تحويل الكالس

خام اد ربما استخدامه األكثر أهمية هو كمو مض، ولكن االتطبيقات للجير بسبب قدرته على تحييد الح
 لصنع منتجات األسمنت.

حلول بالتخلل م، حيث يسمح لل leaching الترشيحتدعى تقنية معالجة كيميائية شائعة أخرى  هناك
ة في هذه المرحل ميائية الناتجة العنصر المطلوب.، وتحرر التفاعالت الكيمسحوقخام من خالل 

م يتم جمع ث شح.افي المحلول، وعادة ما يشار إليها بالر  لمعدني من األيونات التي تذوبيتكون المورد ا
على ذلك  ةومن األمثلة الجيد إلى محطة معالجة حيث تتم إزالة هذه األيونات كيميائيا. الراشح ثم نقله

 على الرغم من أن محاليل مسحوق.اذابة الفلزات مثل الذهب والفضة من خام استخدام السيانيد في 
ا تطبيق طريقة لم إال أنه في الثمانينات بدأ مشغلي المناجمسنة،  044السيانيد استخدمت ألكثر من 

من رش ح الكومة يتضيرشت، فإن أدناه وكما هو مبين في الشكل كومة.ترشيح اليسمى اآلن سيانيد 
إلى أسفل من خالل  المحلول رشحتثم ي مسحوق.فوق كومة كبيرة أو كومة من خام د محلول سياني

قاع الكومة نظام من األنابيب يجمع الراشح دفن في ي .الخام الفلزية معادنالكومة ويذوب كيميائيا 
الراشح  ثقيلة تهدف إلى منعالكومة مبطنة بمواد اصطناعية بركة و الكل من  صرف إلى بركة؛الناتجة وي

لقيمة، ا الجة قريبة حيث تتم إزالة الفلزاتشح إلى محطة معامن هناك يتم إرسال مادة الر  من الهروب.
 مرة أخرى. واستخدامه كومةالوبعد ذلك يتم إرجاع محلول السيانيد مرة أخرى إلى 

  يمكنالتي ال فعاال جدا في إذابة معادن الخام دقيقة الحبيباتكومة الترشيح سيانيد وقد ثبت أن 
وعالوة على ذلك، فإن هذا التقدم التكنولوجي جعل من الممكن اآلن إزالة  معالجتها بوسائل أخرى.

ة ه العمليوقد جعلت هذ الرواسب ذات الدرجة المنخفضة التي كانت تعتبر في الماضي غير اقتصادية.
انيد سيمن أن وعلى الرغم  القيمة من مخلفات المناجم المهجورة. أيضا من الممكن استرداد الفلزات

ثير للجدل معينة، فإنه أيضا م ا في قدرتنا على الحصول على فلزاتكومة يمثل تحسنا كبير الترشيح 
  إلى حد ما بسبب تهديده المحتمل للبيئة.
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 توزيع وتوريد الموارد المعدنية

ال يعثر  ،أيضا لموارد المعدنية.طاقة استخراج ومعالجة امن الواضح أن البشر ينفقون قدرا كبيرا من 
في أي مكان، ولكن في بيئات جيولوجية محددة جدا حيث  الرواسب المعدنية مختلفة منالنواع على األ

 أدناه على سبيل المثال، توضح الخريطة في الشكل لمعادن.از يتركفي العمليات الطبيعية تقوم بعض 
على  ظ أن العديد من الرواسبالح موقع الرواسب النحاسية المنتشرة المرتبطة باالقتحامات البركانية.

ربة والنشاط امتقال ية والجنوبية تتوافق مع حدود الصفيحةطول سواحل المحيط الهادئ من أمريكا الشمال
قديمة جدا تشكلت في  األخرى على هذه الخريطة اندساسات وتمثل الرواسب. حلقة النارالناري ل

طة الرئيسية النق مختلفا كثيرا عن اليوم. ئحما كانت هيئة حدود الصفاالماضي الجيولوجي البعيد عند
ولذلك،  .هنا هي أن الرواسب المعدنية ترتبط ارتباطا وثيقا بدورة الصخور والتاريخ التكتوني لألرض
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فإن البحث عن موارد معدنية جديدة من قبل شركات التعدين الحديثة يتطلب جيولوجيين مدربين يفهمون 
  كز المعادن، والتاريخ التكتوني لمنطقة معينة.كل من العمليات الطبيعية التي تر 

 
ا أن يكون جد بما أن الرواسب المعدنية ليست موزعة بالتساوي في جميع أنحاء العالم، فمن المستبعد

مثل  فالبلدان الكبيرة جميع المعادن المختلفة الالزمة لتشغيل مجتمع صناعي حديث.لدى كل بلد 
ا لديها نسبة أكبر من المعادن التي تحتاجها ببساطة ألنها كبيرة ولديهالواليات المتحدة وروسيا والصين 

ومع ذلك، فإن هذه البلدان الكبيرة ليست  مجموعة واسعة من التضاريس الجيولوجية داخل حدودها.
  مكتفية ذاتيا تماما ويجب عليها أن تستورد بعض الموارد المعدنية من أجل تلبية احتياجاتها.

الحديثة يجب أن تعتمد على الواردات لتلبية جزء من احتياجاتها المعدنية، فإن هناك  بما أن المجتمعات
من و  مستوى معينا من المخاطرة بأن يتسبب تعطل العرض في تطوير معدن حيوي بشكل خاص.

وعندما يأتي العرض إلى حد كبير من زيادة النسبة المئوية المستوردة الواضح أن الخطر يزداد مع 
 strategic وهذا يثير مفهوم المعادن االستراتيجية ودية أو غير مستقرة سياسيا.بلدان غير 
minerals.في و  ، وهي تلك التي تعتبر حاسمة في بلد معين، ولكن يجب استيرادها بكميات كبيرة

الواليات المتحدة، تشمل المعادن االستراتيجية الكروم والكوبالت والمنغنيز والبالتين ألنها حيوية 
  اعات المدنية والدفاعية.للصن
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 تلبية الطلب على المعادن في المستقبل

كما هو الحال بالنسبة لجميع الموارد الطبيعية، فإن الطلب على المعادن ما زال يتزايد مع النمو 
معادن وبما أن ال مجتمعات المستهلكين. تالسكاني، وأن المزيد من البلدان أصبحت صناعية وتطور 

واضح والسؤال ال هذا االرتفاع الهائل في االستهالك هو ببساطة غير مستدام. هي مورد محدود، فإن
وللمساعدة في اإلجابة على هذا السؤال، يرجى إلقاء  هو متى ستستمر احتياطيات العالم من المعادن؟

جمالي االحتياطيات لبعض أدناه  نظرة على الجدول الذي يبين معدالت اإلنتاج العالمية الحالية وا 
الحظ كيف يختلف متوسط العمر المتوقع لالحتياطيات المعدنية  رد المعدنية األكثر شيوعا.الموا

ضع في اعتبارك أن هذه  سنة للبالتين. 944عاما للفضة إلى أكثر من  09المختلفة، بدءا من 
ذا استمر الطلب العالمي في االرتفاع، فسوف  التقديرات تستند إلى معدالت االستهالك الحالية. وا 

 خفض متوسط العمر المتوقع لالحتياطيات.ين
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وقد حذر العلماء منذ سنوات من احتمال استنزاف احتياطيات المعادن الهامة بسبب النمو الهائل في 
باب أحد أس ومع ذلك، لم يحدث استنزاف ألن إجمالي االحتياطيات قد استمر في االرتفاع. الطلب.

ى تحديد احتياطيات جديدة من خالل تقنيات استكشاف قدرتهم عل ذلك هو أن الجيولوجيين قد حسنوا
كنولوجي في مجال التعدين والمعالجة قد سمح وهناك عامل آخر يتمثل في أن التقدم الت أكثر تطورا.

د ، مما أدى إلى تصنيف المزيد من الموار الدرجة لتصبح اقتصادية لالستخالص عدة رواسب منخفضةل
ل ستمر إلى أجال يعني أن استخالص جميع المعادن يمكن أن ي . هذاالمعدنية على أنها احتياطيات

 غير مسمى.

عادة االستخدام  إعادة التدوير وا 

اق كميات أكبر من الطاقة إلزالة على إنف لن يكون البشر قادرين على تحمل الحفاظفي وقت ما 
أن تصبح وهذا يعني أننا يمكن أن نتوقع  من أي وقت مضى.واطئة الدرجة أعمق معدنية رواسب 

بعض الموارد المعدنية شحيحة على نحو متزايد، األمر الذي سيؤدي بدوره إلى زيادة أسعارها في 
سعار، سيكون هناك بطبيعة الحال حافز أكبر للمصنعين لمحاولة تطوير مواد ومع زيادة األ السوق.

 اتعادة تدوير الفلز رى أن معدالت إيمكن للمرء أن ي أدناه من الجدول بديلة وتشجيع إعادة التدوير.
 إعادة التدوير هي ، لذلك ال يزال هناك مجال كبير للتحسين.٪04في الواليات المتحدة عموما حوالي 

بيل المثال، على س .خامات الفلزيةجدا نظرا الرتفاع تكلفة التعدين ومعالجة ال افي الواقع مرغوب فيه
من الطاقة المطلوبة  ٪.-4تدويرها فقط من الخردة المعاد  لب الحصول على األلومنيوم الفلزييتط

ن السهل م الفلزيةمن الخردة  لى الرغم من أن األلومنيوم وغيرهع جديد من خام البوكسيت. إلنتاج فلز
 .إلعادة التدوير في سلة المهمالت الناس لألسف ال يزال رمي الفلز القابل إعادة تدويرها، كثير من
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ن اآلثار البيئية، فإن إعادة التدوير أمر مرغوب فيه حيث أنه يسمح الطاقة والحد م باإلضافة إلى توفير

في  رها؛إعادة تدوي بالطبع ليس كل المواد يسهل للمجتمع بإيجاد إمدادات ال تنضب من بعض الموارد.
تطبيقات المعدنية ذات طبيعة بعض ال إلعادة التدوير على اإلطالق. الواقع، بعضها غير قابل

صعب في بعض المواد التي ي في البيئة أو مدمجة ني أن الموارد المعدنية متشتتةا يعكية، وهذاستهال
 د، يصبحالجلي م الملح على الطريق السريع إلذابةيتم استخدا على سبيل المثال، حالما استعادتها.

ة يفي حالة المنغنيز المستخدم لتقس محاولة استعادة األمالح الذائبة.مشتتا، مما يجعل من غير العملي 
وهذا  .الفوالذمن خردة  الصهاستخالحديد يصبح من الصعب جدا محاولة مع خلط ، بمجرد أن يالفوالذ

هنا المنغنيز في الفوالذ قد ال يكون قابل إلعادة  يثير مفهوم إعادة االستخدام بدال من إعادة التدوير.
خيار  وهناك غرض آخر.من مبنى يمكن إعادة استخدامها في الواقع لالتدوير، ولكن عارضة فوالذية 

ذ خ آخر يتمثل في أن يقلل المجتمع من استهالك مورد معدني معين من خالل استخدام أكثر كفاءة.
مية من خالل التقليل من ك رقائق األلومنيوم في المنزل.االستهالكي لستخدام االعلى سبيل المثال 

حوظ فاض صغير ولكن ملانخ عملتغليف الطعام، يمكن للمرء أن يفي تغطية أو  ةستخدمالمرقائق ال
  الشخصي. افي استخدامه
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من األمثلة و  يمكن أيضا تقليل استخدام المعادن حيث يطور المصنعون مواد بديلة لتطبيقات معينة.
ذه المادة ه جعلة والوزن الخفيف للمركبات المعتمدة على الجرافيت تالجيدة على ذلك كيف أن القو 

 يقات التي تتراوح بين مضارب التنس والمركبات الفضائية.في التطب بديال مثاليا للفلزات

 اآلثار البيئية والتخفيف من آثارها

 الفلزات الثقيلة وتصريف الحامض

جميع الموارد المعدنية تقريبا إلى إنتاج مواد نفايات )مخلفات( حيث يكون تركيز يؤدي تعدين ومعالجة 
اعتمادا على نوع الرواسب،  مزيد من المعالجة. المعادن االقتصادية منخفضا جدا بحيث يبرر إجراء

حتل تتكسر الصخر سطريقة بسبب أن  أكبر بكثير من حفر المنجمحجم المخلفات يمكن أن يكون 
للخامات ذات الدرجة المنخفضة، تتم إزالة الغالبية العظمى من  في حالة المنجم المفتوح مساحة أكبر.

وعلى الرغم من أن التخزين )الشكل ادناه(.  عادها مذهلة حقاالمواد، مما يخلق أكوام مخلفات تكون أب
ا م، إال أن المشكلة األكثر خطورة تحدث عندالمناجم يخلق ما يراه البعض كشيء قبيحالدائم لمخلفات 

أو مياه األمطار من خالل المواد وتتفاعل كيميائيا مع الخامات المتبقية يترشح الجليد المنصهر 
أهمية خاصة  ذات الخامات الفلزيةوتعتبر المخلفات من رواسب  راشح.التالي تنتج المعادن األخرى، وبو 

 الفلزية دة راشحة غنية باأليوناتبسهولة، مما يخلق ما ية تتجوىألنها تحتوي عادة على معادن كبريتيد
السام ا الراشح هذ مثل الرصاص والنحاس والزنك والزرنيخ والكوبالت والنيكل والسيلينيوم والكادميوم.

يق، المخلفات، حيث إذا تركت بدون تدق كومةنهاية المطاف من الجزء السفلي لفي  للفلزات يتصرف
  سطحية وأنظمة المياه الجوفية.سوف تدخل كل من مجاري المياه ال
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دة في مخلفات المناجم ال تحرر الفلزات الثقيلة فقط عندما تتحلل إن معادن الكبريتيد الموجودة عا
تيك تتفاعل مع األكسجين والماء إلنتاج حامض الكبري يةأيضا أيونات كبريتيد ولكنها تحرركيميائيا، 

(4SO2H.)  اءعلى حدا سو  شديدة السمية امضي للغاية ويحتوي على فلزاتحاشح والنتيجة هي ر. 
شح نفسه أيضا في أعمال المناجم الجوفية حيث تتعرض المعادن الكبريتية اشكل هذا النوع من الر توي
يستخدم و  تقع تحت مستوى المنجم. جين والماء، والتي يمكن أن تتصرف بعد ذلك إلى مجاري مياهألكسل

الذي عادة  شح الحمضي،ار لوصف ال  acid mine drainageامضي حمصطلح تصريف منجم 
و مبين وكما ه إما من المخلفات أو المناجم الجوفية. ما يكون غنيا بالفلزات الثقيلة، والذي يتصرف

جه تصريف المناجم الحمضية ظروف مؤكسدة أكثر في مجرى مائي، فإن ، عندما يواأدناه الشكل في
يد المذاب دألن الح .ا يغطي الصخور والرواسب في قاع المجرىالثقيلة ستشكل راسب بعض الفلزات

ية بتصريف المناجم الحمضالجداول التي تتأثر موجود في معظم العصارات ويتأكسد بسهولة، فإن 
 إن اللون المزرق أو المخضر من راسب أكسيد الحديد. ها مائل الحمرة أو الصفرةدة ما يكون لونعا

 بسبب راسب النحاس هو أقل شيوعا بكثير.

 
يمكن  هالذائبة، فإن تصريف المناجم الحمضية مشكلة خطيرة ألن اإلضافة إلى التأثير السمي للفلزاتب

المناطق  في بعض المياه السطحية. لرقم الهيدروجيني(أن يزيد بدرجة كبيرة من حموضة )أي خفض ا
 الظروف الحمضية العالية والفلزات .9إلى  2يمكن أن يهبط الرقم الهيدروجيني لمجرى مائي من حوالي 

نتاج قطاعات تكونيمكن أن يكون لهمعا الثقيلة  الية تماما خ ما آثار مدمرة على بيئة مجاري المياه، وا 
وحتى الحاالت األقل حدة من تصريف المناجم الحمضية يمكن أن  المصب.جاه بإتمن الحياة ألميال 

تعرقل النظام اإليكولوجي من خالل تهيئة الظروف التي ال تستطيع فيها األنواع المائية التي تشكل 
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نتهي ت هذا يطلق سلسلة من ردود الفعل قاعدة الشبكة الغذائية )مثل الحشرات( البقاء على قيد الحياة.
 الشبكة الغذائية. فاة العديد من األنواع في جميع أنحاء في و 

يعرف  ا، ولكن ربما األكثر شيوعا تنطوي على مالمنجم الحامضيةهناك تقنيات تستخدم لمعالجة مياه 
، فإن الخطوة األولى غالبا ما تنطوي على أدناه وكما هو مبين في الشكل .باألراضي الرطبة المشيدة

من الحجر الجيري المسحوق، مما يقلل من  على التدفق من خالل طبقة امضيةإجبار المياه الح
وبعد هذه المعالجة األولية، يتدفق الماء إلى  (.3CaCOالكالسيت ) يقوم الماء بإذابةالحموضة حيث 

الة ز رطبة مبنية حيث يتم الحفاظ على مستويات عالية من األوكسجين المذاب، مما يؤدي إلى إ يأراض
وتشكل معادن هيدروكسيد )على سبيل المثال،  نيز، حيث تترسب هذه الفلزاتالحديد والمنغ
FeO(OH).) كبريتات لارطبة فقيرة األكسجين حيث تحول البكتيريا  يمن هناك تتحرك المياه إلى أرض

معادن ( كحاس والزنك والكادميومالثقيلة )مثل الن ترسب الفلزات، مما يؤدي إلى يةإلى أيونات كبريتيد
 لثقيلة.ا رطبة تساعد أيضا في إزالة الفلزاتخاصة في األراضي اله نباتات الحظ أني .يةدكبريتي

 
 معالجة الخامات

ن أيات المخزنة في أكوام المخلفات، يمكن لمعالجة خام المعادن شح من مواد النفااباإلضافة إلى الر 
يانيد سالمتعلقة بطريقة  خاوفأحد الم البيئة. عة من السموم والمركبات الضارة الىمجموعة متنو  حررت
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 محررة ،دة تحت الكومة  يمكن أن تتسبب في تسربالموجو  هو أن البطانة غير النفاذة ترشيح الكومة
ذه المخاوف وقد تحققت ه سطحية ونظام المياه الجوفية.ال السيانيد والفلزات الثقيلة إلى مجاري المياه

 224، وأطلق ةمن عملية السيانيد الروماني عندما فشل سد يحمل مخلفات المناجم 2444في عام 
ل وأدى ذلك إلى قت متر مكعب( من السوائل الملوثة إلى رافد لنهر الدانوب. 044 444مليون غالون )
 وتسميم مياه الشرب ألكثر من مليوني شخص. أسماك هائلة

ارة وظروف ة الحر الزئبق هو معدن له العديد من الخصائص الفريدة، وأبرزها أنه موجود كسائل في درج
وألن الزئبق كثيف جدا، بل وأكثر كثافة من الحديد، فإن معظم  الضغط الموجودة على سطح األرض.

فاعل توعالوة على ذلك، فإن الزئبق سوف ي المواد األرضية سوف تطفو حرفيا على الزئبق السائل.
ي حشوات يستخدم عادة ف كيميائيا مع الذهب والفضة لتشكيل سبيكة مثل معجون يسمى الملغم، والذي

سائل ط الزئبق الالذهب والفضة عن طريق خل مكن استخدام هذه الخصائص الستخالصوي األسنان.
وألن الذهب والفضة أكثر كثافة من الزئبق، فإن الجسيمات الحاملة  ق.و سحمأو خام  مع أي مادة تبر

الزئبق  بعادويمكن بعد ذلك إ .ملغمالزئبق وتجمع كيميائيا لتشكيل  للذهب والفضة وحدها ستغرق في
يمكن و  - ةخالصوفضة  ذهبي حامض النيتريك، مما يؤدي إلى عن طريق تسخين الملغم أو حله ف

 استعادة الزئبق واستخدامه مرة أخرى.

 كن امتصاصه، باإلضافة إلى أنه يمستمر في البيئةشديد السمية وي والمشكلة المتعلقة بالزئبق هي أنه
ثيل الزئبق مالزئبق مع الكربون لتشكيل  كما يندمج .جلد أو االستنشاق أو االبتالعيق البسهولة عن طر 

ن خالل إلى البشر، وذلك أساسا مينتقل من خالل السلسلة الغذائية الكائنات المائية ثم  الذي تتناوله
 . استهالك األسماك

، تتم معالجة الخامات عادة عن طريق الصهر، وهي طريقة قديمة حيث يةمعادن الكبريتيدالفي حالة 
ن أيونات رير كل م، وتحداخل المعادنالكيميائية  ث تتكسر االواصربحي خام إلى نقطةاليتم تسخين 
ل غاز ، فإنها تتفاعل بسرعة مع األكسجين لتشكيحرة وبمجرد أن تكون ذرات الكبريت .فلزالكبريت وال

الغالف الجوي حيث يتفاعل مع  الىغاز ثاني أكسيد الكبريت  يرتفع (.2SOثاني أكسيد الكبريت )
مضي مدمر افي نهاية المطاف كمطر ح يقطالذي ي(، 4SO2Hالماء لتكوين حامض الكبريتيك )

صريف ت الحظ أنن عمليات الصهر. منالريح مع اتجاه للنباتات البرية والحياة المائية في مناطق 
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بريت، باإلضافة إلى ثاني أكسيد الك .يةمعادن الكبريتيدالمن نفس النوع من  يتشكل مضياجم الحالمن
  لوث التربة.ت حبيبيةرض كجسيمات إلى األ سقط عائدةوت يونات الفلزية من المدخنة،ترتفع بعض األ

 واالنخسافاالنهيار 

هذه الفراغات تميل إلى  السطح. تحتن تحت األرض يخلق مساحات فارغة من الواضح أن التعدي
ات لفراغاتنغلق أحيانا  د المغطي من الصخور.استجابة للوزن الهائل من العمو  اعلى أنفسهغالق االن

الوعة بوالنتيجة على السطح يمكن أن تكون شقوقا كبيرة، أو  تنهار فجأة تماما.يانا أخرى ببطء وأح
سبب ويمكن أن ت .او االنخساف ، أو خفض سطح األرض نفسه في عملية تعرف باسم الهبوطمنهارة

هذه االضطرابات السطحية أضرارا محلية خطيرة في المرافق المدفونة والبنية التحتية األخرى، بما في 
كون تلمواد السطحية في الحاالت التي ل ممنجة ذات صلة بالجح أن تحدث حركومن المر  ذلك المنازل.

 ح من الشكلوكما يتض  فيها األعمال الكبيرة قريبة نسبيا من السطح وفي الصخور الضعيفة نوعا ما.
 .على السطح إنخسافار، مما قد يؤدي إلى مشاكل ، فإن مناجم الفحم مشهورة باالنهيأدناه

 
 


