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 يةعلم الجيولوجيا االقتصاد

أحمد رمرو   ي: همتعريف علمم الجيولوجيما االقتصمادية
) الخامما(     علم الجيولوجيا تهتم بدراسة  الرواسب

 -المعدنيممة تا( القيمممة االقتصممادية مممن حيمم  أشمم الها
طريقممممة  -م وناتهمممما المعدنيممممة -ترا يبهمممما -امتممممدادها
  يفية استثمارها. -أصلها - ميتها-ت وينها

 يا االقتصاديةأقسام علم الجيولوج
 جيولوجيا التعدين -1
 جيولوجيا المياه الجورية -2
 جيولوجيا النفط -3
 جيولوجيا الفحم -4
 جيولوجيا الخاما( المشعة -5

 -أمثلة على الجيولوجيا االقتصادية:
 خاما( الفلزا( -
 الزجاج)يصنع من الرمل  -
 الطين  -االسمن()الحجر الجيري -
 صناعة األدوية واألسمدة ال يميائية -
 ترونية)البلورا( الصناعا( االل  -

 تعريف التعدين:

عملية الحصمول علمى المعمادن وممواد أخمر  ممن 
 . األرض

 : ـ وتشمل
 . مر با( رلزية - أ
 -)الفحممممم الحجممممري  مر بممما(  يممممر معدنيمممة - ب

 النفط  -الرمل
 -ر التعدين:قيؤ

 . ملح الطعام -الحجري   الفحم -  النحاس -  الحديد
 . الفضةــ   التهب  -  اليورانيوم -
 

 -ن تواجد المعادن:أما 
 . )أقل  لفة    سطحية -
 لفممة  ألنهمما تحتمماج  )أ ثممر بعيممدة عممن السممطح -

 إلى الحفر العميق.
 

 -تعريف جيو يمياء العناصر:

 
دراسة توزيع العناصمر رمي األرض ومعررمة سملو ها 

 المختلفة. وتقسيماتها
 عناصر  معادن   صخور

 عنصرية -تتقسم المعادن إلى:
 . مر با(  يميائيةـ                     

 :العوامل الجيو يميائية المؤثرة ري توزيع العناصر

  معممممدن 2222عممممدد المعممممدن الطبيعيممممة أ ثممممر مممممن)
 : ـ وتتواجد على ش ل

 . معادن م ونة للصخورأ  
 .  ير متجانسة  -  )متجانسة  تجمعا( بلوريةب  

الخامممما( أ ثمممر عمممددا ممممن الفلمممزا( مالحظمممة : ـ 
 . تستخلص منهاوالالرلزا( التي 

 -تواجد الخاما(: أما ن
 . داخل صخور القشرة ـ       
 . البحار والمحيطا(ـ   

 . تعتبر األرض المصدر الوحيد للمعادن و الخاما(

معدنية تشمل على مادة  تجمعا( -: الخاما( تعريف

 أو أ ثر تا( رائدة اقتصادية .

التجمعا( المعدينة الوريرة و  -: للخام ثاني تعريف

التي تحتوي على تر يزا( عالية من المواد تا( 
 القيمة االقتصادية .

  يفية ت ون المعادن :
 أو الماجما . نشأ( من الصهير

العواممممل التمممي تمممؤدي إلمممى ت ممموين معمممدن أو خمممام أو 
 االثنين معاً :

 نوعية العناصر ري المعدن :  1
ي ون ل: إتا  ان المصدر محتوياً على عنصمر السمالمث

 .السلي ا(  تت ون معادن
 درجة تر يز العناصر ري المصدر :  2

مثالً: ري حالة تواجد عنصر الحديد بنسبة ضمئيلة رمي 
 األوجي(  ـالمصدر تت ون معادن مثل الهورنبلد 

و إتا تواجد عنصر الحديمد بتر يمز عمالي تت مون أحمد 
 خاما( الحديد مثل الهيماتي( _ الماجنتي(

 -:الظروف الفيزيائية وال يميائية للمصدر  3
 .األس الهيدروجيني  ـ مثل درجة الحرارة 

و التممي تممؤثر رممي نوعيممة نمموات  التفمماعال( ال يميائيممة 
 . لي ت وين المعادن أو الخاما(االمؤدية 
 البيئة المحيطة بالمصدر .  4

مثالً: تختلف نوات  المصدر ري البيئا( المؤ سدة عن 
 نوات  ري البيئا( المختزلة .

المحيطمممممة التر يمممممب ال يميمممممائي للصمممممخور   5
 -بالمصدر:

يلعب التر يب ال يميائي للصخور المحيطة بالمصمدر 
و تلمم   يممراً رممي التر يممب ال يميممائي للمصممدردوراً  ب

نتيجة حدو  تفاعال(  يميائية متبادلة مما يؤدي إلمى 
 ت وين نوعيا( معينة من المعادن و الخاما( .

 -مرحلة التبلور :  6
لتممي رمي المراحمل األوليممة تت مون المعمادن ا ـم 

تعتمممد رممي ت وينهمما علممى العناصممر األساسممية 
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ـمممـ  ال السممميوم ـمممـ األلمنيممموم ن ــمممـ )السممملي و
 البوتاسيوم  ــ الصوديوم

رممي المراحممل المتممأخرة يزيممد تر يممز العناصممر  ـمم
 _الباريوم  ...... ــ ال ويل(ـ النادرة مثل النحاس

 : ــ المعدنية الخاما( نشأة
 ت ممموين او جيلممموجي جسمممم همممي:  المعدنيمممة الخامممما(
 قيمممم  لممم  تجعمممل بنسمممب  ا ثمممر او معمممدن ريممم  يتر مممز
 . اقتصادية
 الخام ري العنصر تر يز      : التر يز معامل

       __________________________   
 الخام ري العنصر تر يز هتا معامل               
 العنصمر تر يمز  مان ا بمر التر يمز معمدل  ان  لماــ 
 .ا بر الخام ري
 . بير بش ل البلدان ينب الخاما( تر يز يتفاو( ــ
 عممدة نتيجممة معقممدة عمليممة هممي الخممام ت مموين عمليممة ـممـ

 . عمليا(

 : وانواعها الخاما( نشأة طرق

 تر يزهمما عنصممرا  78)االرضمية القشممرة تحتموي
 ممن   %99) ممن ا ثر ت ون ريها عشرة متفاو(
  مممن  %1) ممن اقممل ي مون والبمماقي القشمرة وزن

 وزنها .
 : المعدنية الخاما( أنوا 
 للصمممممخور مصمممماحبة)  الماجماتيممممة الخاممممما(:  أوال

 للصمممخور صممماحبةم (الخامممما همممته ت مممون   الناريمممة
 . الناري 

 علمممى الصمممهير مممن الناتجمممة المعمممادن نممو  يتوقمممف ـمم
 . ال يميائي  تر يب

 : الصخري الصهير م ونا(
 : ــ  هرايط  ير م ونا(ــ  1

 درجممة1222 عممن تزيممد عاليممة الصممهار بدرجممة تتميممز
 سممبعة مممن المممواد هممتا مممن% 99 وتت ممون  سمميليزية
 السمملي ون ا سمميد ثمماني وهممو حمضممي أحممدها ا اسمميد
 رهمي اال اسميد بماقي امما%  85-%35) بنسمبة يوجمد
 الثنمائي الحديمد أ اسميد أ سيدااللومنيوم وتشمل قاعدية

 وأ سمميد ال السمميوم أ سمميد المغنيسمميوم أ سمميد والثالثممي
 . البوتاسيوم أ سيد الصوديم
 عممادة وااللمنيمموم بالسمميل ا الغنممي لصممهيرا:  مالحظمم 
  والحديد والمغنيسيوم ال السيوم ا اسيد ري رقيرا ي ون
 : طيارة م ونا(ــ  2

 ثمماني, الممماء بخممار, البممورون, ال لممور, الفلممور,  مثممل
 االنموا  رمي جدا ضئيل  ب مية وتوجد, ال ربون أ سيد

 اهميمة تا( الطيمارة المواد وهته الصهير من المختلفة
 يبدا وعندما المعدني  الخاما( وتر يز ت وين ري الغةب

 ممن ا ثمر او واحمد يتحمد والتبلمر التصلب ري الصهير
 ظمروف تح( الحمضي  السيلي ا مع القاعدي  اال اسيد
 السيلي ا( نو  ويتوقف والضغط الحرارة من مناسبة
 . للصهير ال يميائي التر يب عن الناتج 
 القلويما( و األلمنيموم و بالسلي ا الغني الصهير -:مثال
 المي مممما – ال مممموارتز – الفلسممممبار معممممادن ي ممممون -:
   . المس وري()

الصهير الغني بالسلي ا و أ اسيد المغنيسيوم و الحديمد 
 – و سممينيرالب -و ال السميوم ي مون معممادن األوليفمين 

        البيوتي( . –األمفيبول 

 : الصهير لتصلب المختلفة المراحل

 األولممى المرحلممة وهممي:  القممويم يرالصممه مرحلممة – 1
 مرتفمممع الصمممهير ي مممون حيممم  الصمممهير تصممملب ممممن

 الفلزا( لبعض   انعزال) تمايز عملية تبدأ و اللزوجة
 الصمممعبة الفلزيمممة ل بريتيمممدا(او الفلزيمممة األ اسممميد و

 .  الصهير ري التوبان
 األهميمة تا( الممواد تر يز:  التمايز عملية عن وينت 

 مثممل رلممزا( تحمموي معدنيممة ممما(خا رممي االقتصممادية
 – الماجنتي( مثل األ اسيد معادن و البالتين – التهب

 مثمممل ال بريتيمممدا( معمممادن و ال روميممم( – اإللمينيممم(
 ,  ال وبيري(

 .  اإلضارية المعادن من المعادن هته وتعتبر 

 وال ضمئيلة بنسمبة توجد معادن هي اإلضارية المعادن

 . المعدن تسمية ري تؤثر
 عاليمممة بنسممبة توجممد معمممادن هممي األساسممية المعممادن 

 . المعدن تسمية ري وجودها ويؤثر
عندما تمنحفض درجمة الحمرارة الصمهير تبمدأ المعمادن 

 األساسية ري الت وين حسب نظم معينة .
 ألنها أوال بالسلي ا الفقيرة القاعدية المعادن تتبلورــ   

 قاعدية األقل المعادن تتبلور ثم الصهير ري توبانا أقل
 بلممورتت ثمم,  السمملي ا ممن أ بممر نسمبة علممى المحتويمة و

 قليلمة نسمبة علمى المحتويمة و حمضمية األ ثمر المعادن
 . القاعدية العناصر من

 انفصممال عمليما( هممي :  التجزيئمي) النمموعي التبلمور 

 . الصهير تصلب ءأثنا السلي ا( لمعادن
 تحتمموي التممي هممي:  الحمضممية   المعممادن) الصممخور

 معمادن ممن قليلمة نسمبة و السملي ا من  بيرة نسبة على
 ووزنهممما رممماتح لونهممما ي مممون و المغنيسممميوم و الحديمممد
 . خفيف النوعي
 قليلمة نسمبة علمى تحتوي التي هي:  القاعدية الصخور

 و الحديممممد معممممادن مممممن عاليمممة نسممممبة و السمممملي ا ممممن
 . ثقيل النوعي ووزنها دا ن لونها ي ون المغنيسيوم
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 : البجماتيتية المرحلة – 2
 الصمممهير ممممن السمممائل الجمممزء ممممن الخامممما( ت مممونت

 اإلضمارية العناصمر بمبعض والغنمي اللزوجمة منخفض
 . االقتصادية القيمة تا(
 تسمممممح  بيممممرة أحجممممام إلممممى البلممممورا( تنمممممو حيمممم  

 للصمهير العاليمة السيولة وتعمل.  اقتصاديا باستغاللها
 ال سمور و الشمقوق داخمل  بيمرة لمسارا( تسرب  ىعل

 حجمم تا( بلمورا( وي ون ببطء ديبر حي  الصخرية
 األحجممممار ومعممممادن المي مممما – ال مممموارتز مثممممل  بيممممر

 عمممروق م ونمممة والتورممممالين الزممممرد مثمممل ال ريممممة
 .البيجماتي(

 أثنماء تت مون التمي الخامما( هي : المعاصرة الخاما(

 مرحلمممة) الناريمممة للصمممخور الم ونمممة المعمممادن نشمممأة
   البيجماتيتية المرحلة – القويم الصهير

 : الغازية المرحلة -3
  مازا( ممن السمابقتين المرحلتين من تبقى ما يتسرب
 بمين التفاعمل قويمة طيمارة مواد و نشطة حارة وأبخرة
 رتبرد بالصهير المحيطة الصخور مساما( و الشقوق
 و المحيطة الصخور ومع البعض بعضها مع وتتفاعل
 تت ممون الصممهير تصمملد مممن الت مموين سممابقة المعممادن
 : مثل المرحلة هته يزتم أخر  معادن

 مممن ينممت   القصممدير أ سمميد) ال اسمميتري( معممدن – أ 
 القصممدير رلوريممد م ونمما القصممدير مممع الفلممور تفاعممل
 وتتفاعمل طيمارة ألنهما الصهير من المادة هته وتهرب

 معمدن م ونمة منخفضمة حمرارة درجما( رمي الماء مع
 . ال اسيتري(

 ممع رلورودريم  تفاعمل ممن ينمت  الفلوري( معدن -ب
 الفلوريمم( معممدن م ونمما المجمماورة الجيريممة الصممخور

 معمممممدن تواجمممممد يفسمممممر وهمممممتا  ال السممممميوم رلوريمممممد)
 لم  مجماورا أو الفلوريم( بمعدن مصحوبا ال اسيتري(

 ممع ال لمور  ماز تفاعل من ينت :  التيتانيوم معدن -ج
 مممع يتفاعممل الممتي التيتممانيوم  لوريممد م ونمما التيتممانيوم
 – الروتيمممل) التيتمممانيوم أ سممميد معمممادن م ونممما المممماء
   .أناتاز
 : الحارة المائية المحاليل مرحلة -4

 حيمم  الصممهير تصمملد مراحممل مممن مرحلممة آخممر وهممي
 محلمول عمن عبمارة الصهير من المتبقي الجزء يصبح
 معظمم وإتابمة حممل علمى يعممل لمتل , جمدا حار مائي

 ,  اإلقتصادية القيمة تا( الفلزية المر با(
 الصمخرية الشقوق ري المائية يلالمحال تل  سربتت ثم

 بترسممميب تبمممدأ حيممم  حمولتهممما ترسمممب ثمممم لمسمممارا(
 يليهممما الحمممارة المحاليمممل رمممي المممتوبان قليلمممة المعمممادن
 درجة على تل  ويتوقف للتوبان قابلية األ ثر المعادن
 الترسيب أثناء علي  الواقع الضغط – المحلول حرارة

 حمارةال محاليملال من المعدنية الرواسب تنقسم لتل  –
 : إلى

 : الحرارة عالية رواسب – أ

 مثممممل  بيممممرة أعممممماق علممممى تترسممممب حيمممم 
 . توباز – جارن( – ال استيري(

 : الحرارة متوسطة رواسب – ب

 األرض سطح من متوسط عمق على تترسب
 .  السي( – باري( –  ال وبيري( مثل

 : الحرارة منخفضة رواسب – ج

 مثممممل األرض سممممطح مممممن بممممالقرب تترسممممب
 . أوبال – رلوري(  - زال وارت

 المرحلممممة خاممممما( هممممي : الالحقممممة الخاممممما(

 . الحارة المائية المحاليل خاما( و الغازية

 : ـثانيا: الخاما( المت ونة من المحاليل السطحية 
 ) خاما( المعادن الرسوبية 

وتت ون من ترسميب المعمادن المتابمة رمي ميماه البحمار 
م بخر هته والمحيطا( واألنهار ري شقوق الصخور ث

 المحاليل .
 طرق ت وينها :

 : ـبخر السائل المتيب  -1
تت ون نتيجمة بخمر المماء ممن األممالذ المتابمة 

 ري المياه السطحية .
حيمم  تترسممب أمممالذ ال ربونمما(  أوال مثممل 
)ال السمممممي( ثمممممم الما نسمممممي(  ثمممممم أممممممالذ 
ال بريتممما( مثممممل معممممدن الجممممبس ثممممم أمممممالذ 

 ال لوريدا( مثل معدن الهالي( .
: تترسممب العناصممر األقممل توبانمما ثممم ةمالحظمم

 األ ثر توبانا .
 بخر الغاز المساعد على اإلتابة -2

يتحد ماء المطر مع  از ثاني أ سيد ال ربون 
م ونا حمض ال ربوني  )األمطار الحمضية  
وهتا الحمض ل  قدرة إتابة الصخور الجيرية 
عنمممممدما يتخلمممممل داخلهممممما م ونممممما  ربونممممما( 

نمممدما يفقمممد همممتا ال السممميوم الهيدروجينيمممة وع
المر مممب ثممماني أ سممميد ال ربمممون يتحمممول لمممي 
 ربونمما( ال السمميوم  يممر القابلممة للممتوبان رممي 
المممممممماء مثمممممممل ت مممممممون معمممممممدن ال السمممممممي( 

 واالرجواني( .
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 . رواسب الفرز -3
تت ون من تر يز حبا( المعادن الثقيلة األ ثر 
 ثارمممة  عنمممد المنخفضممما( واألمممما ن خفيفمممة 

لبالتممين , االنحممدار مثممل الممتهب , الممماس , ا
 الرمال السوداء على شواطئ البحر

 ثالثا: خاما( التحول :
وهممي الخامممما( التمممي تت مممون بفعمممل الحمممرارة 
الشديدة أو الحمرارة والضمغط معما ممما يمؤدي 
إلى تغير  امل أو جزئي ري الصخور منتجمة 
خامممما( معدنيمممة جديمممدة  )صمممخور متحولمممة  

 وسبب تل  أما
 تداخل ناري )ماجماتي  -1
 حارة محاليل مائية -2

 وتنقسم هته الخاما(:
  الحراري )ا( التحول التماسي خام -1

وتت ون نتيجة تداخل ناري  أو محاليمل 
مائيممة حممارة رممي الصممخور مثممل تحممول 
معممادن الحديممد المائيممة إلممى هيماتيمم( أو 

 ماجنتي( .
 خاما( التحول اإلقليمي )حرارة وضغط معا  -2

تت مممون نتيجممممة هيمممموط الصممممخور إلممممى 
إلممى تر يممز  ييممؤدأعممماق  بيممرة مممما 

البعض العناصر وت مون خامما( رلزيمة 
مثل خاما( الحديد  , خاما( الجراري( 

 , االردواز..
طرائمممق اسمممتخراج الخامممما( السمممطحية 

 : ـ وتح( السطحية

 : ــ استخراج الخاما( السطحيةطرق 

هممي عمليممة اسممتخراج الصممخور التممي  التحجيممر: -1
تسممممتعمل رممممي البنمممماء ورصممممف الطممممرق حيمممم  

اد  التي تستخدم علمى حالتهما التمي تستخرج المو
 تستخرج عليها.

 :عملية استخراج الخاما( -2
عملية معالجة المواد المستخرجة 
 للحصول على معدن أو أ ثر .

تعتمد علي  استخراج المعادن من 
 الرواسب السطحية المف  ة

 على:
 ميمممممة المعمممممادن الموجمممممودة  ـممممم                       

 . بالرواسب
بيعمممة الممممواد امتممداد وعممممق وط -

 المعدنية .

سمممممم  األرض التمممممي تغطمممممي  -
 . الرواسب

 موقع  الجغراري -

 . استخراج الخاما( السطحية ق طر

 . قطع الصخور -
عمليممممممة اسممممممتخراج الخاممممممما(  -

 .بالطريقة الم شورة
الحفمممممر ثمممممم النسمممممف لتف يممممم   -

األرض إتا  انمممممم( الرواسممممممب 
 شديدة التماس .

الغسمممممممل للرممممممممال والحصمممممممى  -
يمممة المنحوتممة علممى المعممادن الق
 الختالف  الوزن النوعي

مثمل  :ري حالة عدم تمورر المماء  التترية
 المناطق القارية الصحراوية 

اسممممممتخراج الخاممممممما( تحمممممم( سممممممطح 
 األرض:

حفممر مممدخل إلممى الجسممم الخممام إتا  -1
 .  ان( التضاريس مالئمة

حفممر رممي الخممام ثممم نسممف   وتسممقط  -2
المواد المت سمرة إلمى منسموب أقمل 
حيمممم  ينتقممممل الخممممام إلممممى وحممممدة 
التر يممز لمعالجتمم  وهممته رممي حالممة 

 . مناجم المعادن الفلزية
طريقممة األعمممدة والغممرف : وهممته  -3

للرواسممممب األرقيممممة أو تا( الميممممل 
 .الخفيف 

حي  تحفر مجموعة  من المممرا( رمي 
مسممتويا( ارقمم  رممي الخممام الممتي ينسممف 
بعمممد حفمممر ثقممموب ريممم  ثمممم ينتقمممل الخمممام 

 المت سر إلى مستودعا( التخزين؟
توجمد علمى شم ل  ي الالخاما( الت -4

 عروق ) ش ل  تل  بيرة   : ـ
ممر رئيسمي تحم( قما   قتستخرج بش

الخام ويتفر  ري  عند مسارا( مناسمبة 
عمممدد ممممن الفتحممما( العموديمممة لت ممموين 

بطريقمممة مممممرا( ثمممم يسمممتخرج الخمممام 
و تلمم  بازالممة الجممزء األسممفل  االنهيممار

ممممن الخمممام وتتمممر  األجمممزاء العلويمممة 
 . لالنهيار
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