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 علم الجيولوجيا االقتصادية

تعريفففف علفففم الجيولوجيفففا االقتصفففاديةع عفففي أحفففد  فففرو  علفففم 
الجيولوجيا تهتم بدراسة  الرواسب   ) الخامات( المعدنيفة اات 

 -ترا يبهفففا -امتفففدادعا -القيمفففة االقتصفففادية مفففن حيففف  أشففف الها
 يفيفففة  -أصفففلها - ميتهفففا-طريقفففة ت وينهفففا -م وناتهفففا المعدنيفففة

 استثمارعا.
 م علم الجيولوجيا االقتصاديةأقسا

 جيولوجيا التعدين -1
 جيولوجيا المياه الجو ية -2
 جيولوجيا النفط -3
 جيولوجيا الفحم -4
 جيولوجيا الخامات المشعة -5

 -أمثلة على الجيولوجيا االقتصاديةع
 خامات الفلزات -
 الزجاج)يصنع من الرمل( -
 الطين( -االسمنت)الحجر الجيري -
 صناعة األدوية واألسمدة ال يميائية -
 الصناعات االل ترونية)البلورات( -

 تعريف التعدينع

 عملية الحصول على المعادن ومواد أخرى من األرض .
 وتشمل ع ـ

 مر بات  لزية . - أ
 -الرمفففل -مر بفففات  يفففر معدنيفففة  )الفحفففم الحجفففري - ب

 النفط(
 -يؤقر التعدينع

 ملح الطعام . -الفحم الحجري   -النحاس   -الحديد  
 الفضة . الاعب  ــ  -اليورانيوم   -
 

 -أما ن تواجد المعادنع
 سطحية   )أقل  لفة( . -
بعيدة عن السطح )أ ثر  لفة( ألنها تحتاج إلى الحففر  -

 العميق.
 

 -تعريف جيو يمياء العناصرع

 
دراسفففففة توزيفففففع العناصفففففر  فففففي األرض ومعر فففففة سفففففلو ها 

 المختلفة. وتقسيماتها
 عناصرمعادن    صخور 

 عنصرية -تتقسم المعادن إلىع
 ـ مر بات  يميائية .                    

 العوامل الجيو يميائية المؤثرة  ي توزيع العناصرع
( معفدن وتتواجففد علففى 2222عفدد المعففدن الطبيعيفة أ ثففر مففن)

 ش ل ع ـ
 أ( معادن م ونة للصخور .

  ير متجانسة( . -ب( تجمعات بلورية  )متجانسة  
 لفزات التفي مالحظة ع ـ الخامات أ ثر عفددا مفن الفلفزات والال

 تستخلص منها .
 -أما ن تواجد الخاماتع

 ـ داخل صخور القشرة .       
 ـ البحار والمحيطات .  

 تعتبر األرض المصدر الوحيد للمعادن و الخامات .

تجمعات معدنية تشمل على مادة أو أ ثر  -ع الخامات تعريف

 اات  ائدة اقتصادية .

الو يرة و التي التجمعات المعدينة  -ع للخام ثاني تعريف

تحتوي على تر يزات عالية من المواد اات القيمة االقتصادية 
. 

  يفية ت ون المعادن ع
 نشأت من الصهير أو الماجما .

 العوامل التي تؤدي إلى ت وين معدن أو خام أو االثنين معاً ع
 نوعية العناصر  ي المعدن ع (1

ون مثالع إاا  فان المصفدر محتويفاً علفى عنصفر السفلي ون تت ف
 معادن السلي ات .

 درجة تر يز العناصر  ي المصدر ع (2
مثالًع  ي حالة تواجد عنصر الحديد بنسبة ضئيلة  في المصفدر 

 تت ون معادن مثل الهورنبلد ـ األوجيت 
و إاا تواجففد عنصففر الحديففد بتر يففز عففالي تت ففون أحففد خامففات 

 الحديد مثل الهيماتيت _ الماجنتيت
 -ة للمصدرعالظروف الفيزيائية وال يميائي (3

 مثل درجة الحرارة ـ  األس الهيدروجيني .
و التي تؤثر  ي نوعية نواتج التفاعالت ال يميائية المؤديفة الفي 

 ت وين المعادن أو الخامات .
 البيئة المحيطة بالمصدر . (4

مثالًع تختلف نفواتج المصفدر  في البيئفات المؤ سفدة عفن نفواتج 
  ي البيئات المختزلة .

 -للصخور المحيطة بالمصدرع التر يب ال يميائي (5
يلعففب التر يففب ال يميففائي للصففخور المحيطففة بالمصففدر دوراً 
 بيففراً  ففي التر يففب ال يميففائي للمصففدر و الفف  نتيجففة حففدو  
تفاعالت  يميائية متبادلة مما يؤدي إلفى ت فوين نوعيفات معينفة 

 من المعادن و الخامات .
 -مرحلة التبلور ع (6

لمعادن التي تعتمد  في ـ   ي المراحل األولية تت ون ا
ت وينهفففا علففففى العناصفففر األساسففففية )السفففلي ون ــففففـ  

 األلمنيوم ــ ال السيوم ــ الصوديوم ــ البوتاسيوم(
ـ  ي المراحل المتأخرة يزيد تر يز العناصر النفادرة مثفل 

 النحاس ـال ويلت ــ _الباريوم  ......


