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كلمة التحرير
تشرق مجلة أرض يف إصدارها “اخلامس عشر” لينبعث من شعاعها عدد ًا متجدد ًا يتماشى
مــع سياســة القيــادة احلكيمــة لهــذا الوطــن الغالــي ،بقيــادة خــادم احلرمــن الشــريفني امللــك
ســلمان بــن عبــد العزيــز آل ســعود وولــي عهــده األمــن صاحــب الســمو امللكــي األميــر محمــد بــن
ســلمان بــن عبــد العزيــز ،هــذه السياســة التــي رســمت عصــر ًا جديــد ًا للنهضــة االقتصاديــة ،ليكــون
لقطــاع التعديــن واملــوارد اجليولوجيــة يف هــذا الوطــن دور ًا يف دفــع عجلــة التنميــة املســتدامة
وزيــادة الروافــد االقتصاديــة لتحقيــق رؤيــة اململكــة .2030
لقــد حاولنــا يف هــذا العــدد تســليط الضــوء علــى مواضيــع متخصصــة وأخبــار متنوعــة وناقشــنا
مــن زوايــا عــدة االســتثمارات اجليولوجيــة يف قطــاع التعديــن ويف قطــاع الســياحة اجليولوجيــة،
باإلضافــة إلــى العديــد مــن املواضيــع التــي تهــم يف مجملهــا القــارئ واملتابــع ملجلتنــا “مجلــة
أرض”.
وألنكــم أعزاءنــا القــراء شــركاءنا يف النجــاح ونحــرص دوم ـ ًا علــى تنويــع طرحنــا مــع كل عــدد
مــن أجــل أن منضــي ســوي ًا خطــو ًة نحــو بنــاء معرفــة ثمارهــا “ثقافــة مجتمــع “ وتنــوع مصــادر
معلوماتــه.
ومــا يهمنــا يف املســتقبل هــو مــد جســور التواصــل مــع شــريحة كبــرى مــن القــراء ونقــل ثقافــة
علــوم األرض املختلفــة إلــى كافــة أطيــاف املجتمــع .لــذا نطمــح مــن خــال مشــاركتكم لنــا يف
أعدادنــا القادمــة لتقــدمي املميــز واملبتكــر يف مجــاالت علــوم األرض املختلفــة ،لننقــل هــذا العلــم
بالصــورة املبســطة التــي تصــل للقلــوب والعقــول مع ـ ًا جلميــع املهتمــن بعلــوم األرض والعلــوم
الطبيعيــة األخــرى.
هيئة حترير املجلة
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إصدارات علمية

47

ندوات ومؤمترات

48

ما ينشر في هذه المجلة ،ال يعبر بالضرورة عن الرأي الرسمي للمجلة وال عن توجهها وإنما يعبر عن رأي كاتبه

إفتتاحية العدد

االستراتيجية
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المعدنية

د .عبداهلل عيسى الدباغ
مستشار وزارة الطاقة والصناعة والثروة املعدنية

 )١نبذة عن االستراتيجية:
ترتكزاالســتراتيجية الشــاملة لقطــاع التعديــن
والصناعــات املعدنيــة يف اململكــة علــى االســتفادة
مــن عمليــات التعديــن والصناعــات التعدينيــة
لتحقيــق سلســلة القيمــة املضافــة مــن عمليــات
التعديــن حتــى يصبــح قطــاع التعديــن الركيــزة
الثالثــة للصناعــة الســعودية إلــى جانــب البتــرول
والغــاز والصناعــات البتروكيماويــة  ،حيــث ســيحقق
هــذا القطــاع منافــع كبيــرة لــكل مــن الدولــة
واملجتمــع والقطــاع اخلــاص مبــا يــؤدي إلــى ضمــان
استدامة التنمية.
وهكــذا فــإن تنميــة هــذا القطــاع ســتحقق احلــد
األقصــى لالســتفادة مــن امكانــات الثــروات
اجليولوجيــة الغنيــة احملتملــة يف اململكــة جلميــع
اجلهــات املعنيــة مبــا يتماشــى مــع طموحــات رؤيــة
 2030يف مجــال التعديــن والصناعــات التعدينيــة
ودعــم االهــداف األخــرى لبرنامــج تطويــر الصناعــة
احملليــة واخلدمــات اللوجســتية .وتشــير دراســات
تقييــم الثــروة املعدنيــة احملتملــة الــى انهــا موزعــة
فرصــا هائلــة لتطويــر
يف اململكــة ممــا يخلــق
ً
املناطــق األقــل منـ ًـوا .وقــد اشــارت التقديــرات
األوليــة للقيمــة اإلجماليــة للمــوارد املعدنيــة
احملتملة يف اململكة الى انها تفوق تريليون دوالر.
التحــول الرئيســي األول واملطلــوب ســيكون يف
حوكمــة القطــاع والتمكــن املؤسســي مــن خــال
فعاليــة وكفــاءة االداء ومراقبتــه بعــدد مــن األدوات
أهمهمــا مقتــرح تعديــل نظــام االســتثمار التعدينــي
الــذي يتوقــع أن يفعــل دور القطــاع اخلــاص
ويحقق )١ :حتســن جاذبية القطاع للمســتثمرين
 )2تعزيــز ايــرادات الدولــة  )3حمايــة البيئــة
واملجتمعــات احملليــة .إضافــة إلــى ذلــك ســتقوم
اإلدارات املعنيــة بجعــل العمليــات أكثــر سالســة مبــا
يف ذلــك الوقــت الــازم للحصــول علــى تراخيــص
االستكشــاف والتعديــن خــال مــدة زمنيــة تقــارب
أفضــل املعاييــر العامليــة ممــا ســيجعل هــذه العمليــة
أكثــر شــفافية وموثوقيــة للمســتثمرين  .وتتضمــن
االســتراتيجية حتديــد واضــح ملهــام اجلهــات
التنفيذيــة والتنســيق بينهــا عبرإعــادة تصميــم
الهيــاكل التنظيميــة إضافــة إلــى عمليــات التحــول
الرقمي.
باإلضافــة إلــى ذلــك اشــتملت االســتراتيجية
علــى تســريع عمليــات االستكشــاف بدعــم حكومــي
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وتشــجيع االستكشــاف للقطــاع اخلــاص يف مكامــن
الرواســب املعدنيــة احملتملــة عــن طريــق املشــاركة يف
التمويل ،كما ســتتولى هيئة املســاحة اجليولوجية
الســعودية تنظيــم وتنفيــذ مشــروع املســح االقليمــي
اجليولوجــي الشــامل خــال الســنوات اخلمــس
املقبلــة لتوســيع نطــاق البيانــات اجليولوجيــة
وزيــادة دقتهــا وتفاصيلهــا لغــرض إعطــاء تصــور
واضــح ملواقــع الرواســب املعدنيــة ،وســيتضمن ذلــك
رســم اخلرائــط اجليولوجيــة مبقاســات مختلفــة
وأخــذ العينــات اجليوكيميائيــة وحتليلهــا وجمــع
البيانــات اجليوفيزيائيــة  ،وســيتم وضــع نتائــج
االستكشــاف يف قاعــدة البيانــات اجليولوجيــة
الوطنيــة التــي ســيتم انشــاؤها وفقــا العلــى
املواصفــات العامليــة لتوفيــر البيانــات اجليولوجيــة
للمســتثمرين بســهوله عــن طريــق االنترنــت
باإلضافــة الــى بيانــات أخــرى عــن التراخيــص
واملناجم واملناطق الواعدة.
لقــد وضعــت االســتراتيجية معاييــر عامليــة
للحفــاظ علــى البيئــة وحمايتهــا مــن التلــوث
وحمايــة صحــة العاملــن واملــدن والقــرى القريبــة
مــن أماكــن االعمــال التعدينيــة حيــث ســتقوم
اجلهــة املعنيــة بإدخــال تقنيــات جديــدة ترفــع مــن
مســتوى املراقبــة البيئيــة حفاظــا علــى االســتدامة.
وكذلــك فيمــا يتعلــق باســتهالك امليــاه فــان
االســتراتيجية وضعــت يف االعتبــار ترشــيد
اســتخدام امليــاه اجلوفيــة وتشــجيع تدويــر امليــاه
املســتخدمة يف املناجــم و اســتخدام امليــاه املعاجلــة
كل مــا امكــن ذلــك .ويف الشــأن البيئــي كذلــك
وضعــت االســتراتيجية يف االعتبــار أهميــة عمليــات
إغــاق املناجــم مبــا يتوافــق مــع اعلــى املعاييــر
البيئية العاملية لتضمن احلفاظ على البيئة.
مت ربــط اســتراتيجية التعديــن ومخططاتهــا
باالســتراتيجيات واخلطــط القائمــة حتــت
التنفيذ من قبل أجهزة الدولة املختلفة األخرى.
كمــا مت توصيــف البنــى األساســية للقطــاع
وحتديــد احتياجاتــه مــن الطــرق واملوانــئ واملــدن
الصناعية واملاء والكهرباء والغاز والديزل.
وتطرقــت اإلســتراتيجية إلــى ســبل تطويــر قطــاع
االستكشــاف وزيــادة مســاهمة صغــار املستشــمرين
يف أنشــطة االستكشــاف ،وذلــك بتبنــي سياســات
وبرامــج صممــت خصيصــا لتوائــم احتياجــات
صغــار املســتثمرين وزيــادة مســاهمتهم يف أنشــطة
القطاع مستقبال.
وســيتم كذلــك إنشــاء إحتــاد أو جمعيــة خــاص
بالقطــاع ممثلــة مــن القطــاع اخلــاص واملؤسســات
األكادمييــة والدولــة تُعنــى بطــرح التحديــات التــي
تواجه القطاع وطرق معاجلتها.

 )٢أهداف االستراتيجية:
 تنويــع النــاجت احمللــي اإلجمالــي مــن خــالرفــع مســاهمة القطاعــات غيــر قطــاع
الهيدروكربونــات عبــر تســريع تطويــر سلســلة
القيمة للمعادن.
 تخفيــض صــايف العجــز التجــاري للمنتجــاتاملعدنيــة التــي ُيتوقــع لهــا حتقيــق النمــو متاش ـ ًيا
مــع منــو النــاجت احمللــي اإلجمالــي بفضــل خطــط
التنمية الصناعية يف اململكة.
 تنميــة اإليــرادات املاليــة للدولــة مــن خــالتعزيــز أنشــطة القطــاع وحتســن النظــام املالــي
للتعدين يف اململكة.
 توليــد فــرص عمــل للمواطنــن علــى اختــافمستويات املهارة لديهم.
 تطويــر املناطــق األقــل منـ ًـوا وهــي فرصــةفريــدة يوفرهــا قطــاع التعديــن مقارنــة بالقطاعــات
األخــرى التــي تطــورت داخــل املناطــق احلضريــة يف
اململكة.
 )٣النتائج املتوقع حتقيقها:
 -١رفــع مســاهمة القطــاع يف النــاجت احمللــي
االجمالــي مــن  64مليــار ري ــال ســعودي إلــى 188
مليار ريـال سعودي بحلول عام . 2030
 -٢خفــض قيمــة صــايف الــواردات مببلــغ 19
مليار ريـال سعودي بحلول . 2030
 -٣زيــادة االيــرادات احلكوميــة الســنوية مببلــغ
 11مليار ريـال سعودي بحلول . 2030
 -٤توليــد  160الــف وظيفــة جديــدة بحلــول
. 2030
 -٥توليــد  20الــف وظيفــة يف املناطــق األقــل
منواً.
 )٤آليــات متكــن اســتراتيجية قطــاع
التعدين:
ســيتم متكــن القطــاع عــن طريــق خمــس ممكنــات
رئيسية:
 -١تسريع عمليات االستكشاف والتنقيب
 -٢تعزيز اجلدوى االقتصادية للمشاريع
 -٣تشجيع االستثمار وحتسني هيكلة القطاع
 -٤تعزيــز املنافــع االجتماعيــة التــي تنشــأ عــن
سلسلة القيمة
 -٥رفع مساهمة القطاع إليرادات الدولة
ولتفعيــل هــذه املمكنــات اخلمــس  ،وضعــت
االســتراتيجية  42مبــادرة  ،ومت وضــع خطــة
تنفيذية وجدول زمني للبدء بكل مبادرة.
 )٥تاريخ التنفيذ :
لقــد متــت املوافقــة علــى هــذه االســتراتيجية بقــرار
مجلــس الــوزراء رقــم ( )168وتاريــخ ، 24/3/1439
إال أن تطبيقهــا بالكامــل الزال ينتظــر املوافقــة
على التعديالت املقترحة لنظام التعدين.

الموتمر الدولي الجيولوجي الثاني عشر
ٔ

هيئة املساحة اجليولوجية

المؤتمر الجيولوجي الدولي الثاني عشر
للجمعية السعودية لعلوم األرض

حتــت رعايــة وزيــر الطاقــة والصناعــة والثــروة املعدنيــة املهنــدس خالــد الفالــح ،نيابــة عــن ولــي
العهــد صاحــب الســمو امللكــي األميــر محمــد بــن ســلمان بــن عبــد العزيــز ،يعقــد املؤمتــر
اجليولوجــي الدولــي الثانــي عشــر للجمعيــة الســعودية لعلــوم بفنــدق الهيلتــون مبدينــة جــدة
خــال الفتــرة مــن  7 - 4فبرايــر  .2018حيــث يناقــش املؤمتــر العديــد مــن البحــوث والدراســات يف
مجــال التنقيــب والبحــث عــن الثــروات املعدنيــة الواعــدة باململكــة ،وتقييــم مخاطــر الــزالزل
والبراكــن وكيفيــة التخفيــف مــن مخاطرهــا ،وكذلــك املخاطــر اجليولوجيــة وكيفيــة احلــد مــن آثارهــا ،باإلضافــة إلــى تقــدمي جلســات
متخصصــة يف مجــال الطاقــة احلراريــة املتجــددة والســياحة اجليولوجيــة والفــرص االســتثمارية .يشــارك يف فاعليــات هــذا املؤمتــر
نخبــة مــن العلمــاء واخلبــراء املتميزيــن علــى املســتوى احمللــي واإلقليمــي والدولــي بأبحــاث وأوراق عمــل متميــزة ومواكبــة ألخــر
التطــورات واألبحــاث العلميــة يف مجــاالت علــوم األرض ،هــذا وســوف تنظــم هيئــة املســاحة اجليولوجيــة الســعودية رحــات علميــة
حقليــة ممــا ُيكــن املشــاركني يف املؤمتــر مــن االســتفادة العلميــة الناجتــة عــن املناقشــات واحلــوار واالحتــكاك املباشــر باخلبــراء
واملختصني مما يكسبهم مزيد ًا من اخلبرات يف هذه املجاالت.

تستمر فعليات هذا املؤمتر على مدار أربعة أيام

وسوف يتضمن اليوم األول ( 4فبراير)  6ورش عمل ،حتت مسميات:
 فرص استثمارية يف مجال املعادن الصناعية تنظمها هيئة املساحة اجليولوجية السعودية. جيولوجية الدرع العربي ورواسبه املعدنية تنظمها كلية علوم األرض بجامعة امللك عبد العزيز. واقع وأفاق االستثمارات التعدينية يف اململكة العربية السعودية تنظمها وكالة الوزارة للثروة املعدنية. َاحل ّد من مخاطر الكوارث الطبيعية حتت مظلة برنامج منوذج الزالزل العاملي.
 السياحة اجليولوجية والفرص االستثمارية تنظمها الهيئة العامة للسياحة واآلثار وورشة عمل املساحة األمريكية.ويف تصريــح ملعالــي رئيــس الهيئــة الدكتــور زهيــر نــواب قــال فيــه :إن هيئــة
املســاحة اجليولوجيــة تتشــرف للمــرة الثالثــة بتنظيــم املؤمتــر الــذي
يســتقطب نخبــة مــن علمــاء علــوم األرض مــن مختلــف دول العالــم؛ وذلــك
إللقــاء الضــوء علــى آخــر التطــورات يف مجــاالت علــوم األرض املختلفــة،
والعلــوم ذات العالقــة .وتســتضيف الهيئــة بعضهــم اســتضافة كاملــة بوصفهــم
متحدثني رئيسيني يف مواضيع مختارة.

مؤمتر دوري:

أوضح ذلك أ.د .عبد اهلل بن محمد العمري رئيس مجلس إدارة اجلمعية
الســعودية لعلــوم األرض ،موضح ـ ًا أن اجلمعيــة الســعودية لعلــوم األرض
تقــوم بتنظيــم هــذا املؤمتــر الدولــي بصــورة دوريــة وتقــوم بتدويــره علــى
اجلامعــات واجلهــات ذات العالقــة داخــل اململكــة وخارجهــا ،حيــث تقــوم
بتوجيــه دعــوة للعلمــاء والباحثــن واملختصــن يف مجــاالت علــوم األرض،
مثــل التعديــن والبراكــن والــزالزل وامليــاه والرســوبيات والبتــرول والتراكيــب
اجليولوجيــة والبيئــة وغيرهــا ،مــن جميــع أنحــاء العالم للمشــاركة بأبحاثهم
يف هذا املؤمتر.
إذ يعــد هــذا املؤمتــر هــو الدافــع احلقيقــي والفعــال لعلميــة تقــدم العلــوم
واملعرفــة ،حيــث تظهــر مســتجدات األفــكار والتقنيــات يف العلــوم اجليولوجيــة
بشــتى فروعهــا ،وهــي الشــريان الــذي يغــذي العلــم ويبعــث فيــه احليــاة ،وهكــذا
فــإن تكــرار مثــل هــذه اللقــاءات أصبــح ضــرورة متليهــا الظــروف ويحتمهــا
الواقع.

ولقــد ســعت اجلمعيــة بــأن يكــون هــذا املؤمتــر متميــز ًا مــن خــال أهدافــه
التــي تواكــب متطلبــات التنميــة وتســخير علــوم األرض للبحــث عــن الثــروات
الطبيعيــة مــن ميــاه وغــاز ونفــط ومعــادن اقتصاديــة بجانــب مــا تقدمــه هــذه
العلــوم مــن حلــول لتخفيــف املخاطــر الطبيعيــة متاشــي ًا مــع رؤيــة اململكــة
.2030
ونظــر ًا لالهتمــام الكبيــر الــذي توليــه اجلمعيــة جلــودة األبحــاث املشــاركة،
فقــد وصــل عــدد األوراق العلميــة إلــى أكثــر مــن  250ورقــة علميــة مــن  40دولــة
ومت قبــول األفضــل منهــا لإللقــاء يف املؤمتــر ،ومتيــزت األوراق التــي مت قبولهــا
يف هــذا اللقــاء بالتنــوع وتغطيــة معظــم علــوم األرض املختلفــة خالل جلســات
عمــل تغطــي معظــم علــوم األرض املختلفــة ،ومنهــا علــى ســبيل املثــال:
خامــات املعــادن االقتصاديــة واستكشــاف البتــرول وعلــم الطبقــات
والتطبيقــات اجليوفيزيائيــة وتطبيقــات االستشــعار عــن بعــد ونظــم
املعلومــات اجلغرافيــة ومصــادر امليــاه اجلوفيــة ومنذجتهــا واملشــاكل البيئيــة
واملخاطــر اجليولوجيــة وســبل معاجلتهــا ،باإلضافــة ملعــرض جيولوجــي
مصاحــب يشــارك فيــه القطاعــان العــام واخلــاص وورش عمــل ورحــات
حقلية.
ينبــئ جــدول أعمــال هــذا املؤمتــر بعــدد متميــز مــن البحــوث التطبيقيــة
ويشــير إلــى أن مــداوالت جــادة ســوف تناقــش الكثيــر مــن القضايــا املهمــة التــي
تربــط األرض بالتنميــة املســتدامة ،ونتطلــع إلــى مــا يتمخــض عنــه هــذا
احلشــد العلمــي مــن نتائــج ســوف يكــون لهــا األثــر اإليجابــي علــى مجــاالت
علوم األرض.
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أنشـطة الجمعية

مشــاركة معــرض الجمعيــة
الســعودية لعلــوم األرض يف
ملتقــى الجمعيــات العلميــة
ضمــن فعاليــات ملتقــى اجلمعيــات العلميــة
الرابــع شــاركت اجلمعيــة الســعودية لعلــوم األرض
مبعرضهــا التثقيفــي والتوعــوي ،حيــث أفتتــح
فعاليــات امللتقــى واملعــرض املصاحــب مديــر جامعة
امللــك ســعود الدكتــور بــدران بــن عبــد الرحمــن
العمــر نيابــة عــن وزيــر التعليــم ،صبــاح يــوم األربعاء
 18جمــادى األولــى 1438هـــ ،وذلــك يف مركــز امللــك
فهــد الثقــايف بحضــور ومشــاركة عــدد مــن
الشــخصيات واخلبــراء ورؤســاء وأعضــاء
اجلمعيــات العلميــة والــذي تنظمــه جامعــة امللــك
سعود.
وقــد أبــرز جنــاح اجلمعيــة دور اجلمعيــة يف مواكبــة رؤيــة اململكــة  2030مــن خــال خدمــة املجتمــع يف مجــال علــوم األرض
وتعريــف زوار اجلنــاح بالثــروات الطبيعيــة يف اململكــة البتروليــة واملائيــة واملعدنيــة وتوعيتهــم مــن املخاطــر الطبيعيــة .وقــد حصــل
جناح اجلمعية على ثاني أفضل املعارض املشاركة والبالغ عددها ما يربو على  40معرض.

فعاليات علوم األرض واملجتمع

انطالقــاً مــن دور جامعــة امللــك ســعود ممثلــ ًة
يف اجلمعيــة الســعودية لعلــوم األرض ومســؤوليتها املجتمعيــة
يف التعريــف بعلــوم األرض والتركيــز علــى الثــروات الطبيعيــة
يف اململكــة العربيــة الســعودية البتروليــة واملعدنيــة واملائيــة،
باإلضافــة إلــى توعيــة وتثقيــف املجتمــع مــن الكــوارث
الطبيعيــة وطــرق التعامــل معهــا .انطلقــت أولــى فعاليــات
اجلمعيــة والتــي أطلــق عليهــا مســمى "فعاليــة علــوم األرض
واملجتمــع" يــوم الســبت املوافــق  1438 / 9 / 22هـــ،
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مبدينــة الريــاض واســتمرت ملــدة أربعــة أيــام يف مركــز حيــاة
مــول التجــاري ،اســتهدفت هــذه الفعاليــة تثقيــف وتوعيــة
املجتمــع بشــكل أساســي ،وإقامــة مســابقات وفعاليــات وتوزيــع
جوائــز علــى اجلمهــور .ونظــراً للنجــاح الكبيــر الــذي حققتــه
هــذه الفعاليــة فســيتم تدويرهــا يف مناطــق اململكــة داخــل
اجلامعــات واملجمعــات التجاريــة الكبــرى لتحقيــق أهــداف
الفعالية.

أنشـطة الجمعية

مشاركة الجمعية
السعودية لعلوم األرض
في مؤتمر EGU2017
خالل الفترة 23-28/4/2017
واملقام مبدينة فيينا يف النمسا

شــاركت اجلمعيــة الســعودية لعلــوم األرض
واملجلــة العربيــة للعلــوم اجليولوجيــة بجنــاح
مشارك
يف املعــرض املصاحــب للمؤمتــر الدولــي األوربــي
للجيوفيزيــاء " "EGU 2017خــال الفتــرة 23-
 28/4/2017واملقــام مبدينــة فيينــا يف النمســا.
وتعــد هــذه املشــاركة مــن ضمــن األنشــطة الدوليــة
التــي حتــرص اجلمعيــة علــى املشــاركة فيهــا
وتنشــيط قنــوات التواصــل الدولــي مــن خــال
حضــور هــذه املؤمتــرات ذات احلضــور الكبيــر.
حيــث بلــغ عــدد املشــاركني يف هــذا املؤمتــر أكثــر
مــن  20000عالــم بزيــادة قدرهــا  2000مختــص
عــن العــام املاضــي مــن كافــة أنحــاء العالــم كمــا
بلغــت عــدد اجلهــات العارضــة مــا يقــارب 290
جهــة عارضــة مــن جامعــات وشــركات وجمعيــات
الهدايــا واملنشــورات واملطويــات علــى زوار املعــرض
دوليــة .وقــد م ّثــل اجلمعيــة يف هــذه املشــاركة
اللذيــن بدورهــم أبــدوا إعجابهــم وشــكرهم
األمــن العــام للجمعيــة األســتاذ ســعد بــن محمــد
للجمعية وما تقدمة من نشر علمي.
احلميــدان ومديــر مكتــب اجلمعيــة األســتاذ
يوسف بن علي آل عايش.
وقــد ســجل جنــاح اجلمعيــة جنــاح بــارز
باســتقطابه للعديــد مــن الــزوار الذيــن أبــدو
رغبتهــم بالتعــاون العلمــي مــع اجلمعيــة واملجلــة
العربيــة للعلــوم اجليولوجيــة .حيــث كان جنــاح
اجلمعيــة املشــارك الوحيــد مــن اململكــة العربيــة
الســعودية ومــن كافــة الــدول العربيــة وقــد وزعــت
9

أخبارهم

تعاون علمي تقني بين “العلوم
والتقنية” و”هيئة المساحة “ في
إجراء البحوث وتوظيف التقنيات
المتقدمة في مجاالت استكشاف

تحضير أكاسيد معادن

ذات أحجام متناهية الصغر

الثروات المعدنية
مت يف الريــاض يــوم الثالثــاء املوافــق غــرة ربيــع اآلخــر
لعــام 1439هــ ،توقيــع اتفاقيــة للتعــاون العلمــي والتقنــي
بــن مدينــة امللــك عبدالعزيــز للعلــوم والتقنيــة وهيئــة
املســاحة اجليولوجيــة الســعودية ،حيــث تؤطــر هــذه
االتفاقيــة التعــاون بــن اجلهتــن يف إجــراء البحــوث
والدراســات العلميــة ،وتوظيــف التقنيــات املتقدمــة
الستكشــاف الثــروات واخلامــات املعدنيــة يف اململكــة،
والتنفيــذ املشــترك للمشــاريع ذات االهتمــام املشــترك.
ووقــع االتفاقيــة يف مقــر املدينــة صاحــب الســمو رئيــس
مدينــة امللــك عبدالعزيــز للعلــوم والتقنيــة الدكتــور
تركــي بــن ســعود بــن محمــد آل ســعود  ،ومعالــي رئيــس
هيئــة املســاحة اجليولوجيــة الســعودية الدكتــور زهيــر
بــن عبداحلفيــظ نــواب ،بحضــور عــدد مــن املســؤولني يف
اجلهتــن.
ومبوجــب االتفاقيــة ســتقوم املدينــة والهيئــة بتطويــر
التقنيــات املســتخدمة يف الدراســات اجليولوجيــة
واجليوفيزيائيــة ،واالســتفادة مــن القــدرات البشــرية
والتقنيــة واملختبــرات الوطنيــة املتخصصــة يف املجــاالت
اجليولوجيــة واجليوفيزيائيــة واالستشــعار عــن بعــد
وتقنيــات التصويــر باألقمــار الصناعيــة والطائــرات
والطائــرات بــدون طيــار .كمــا ســتقوم املدينــة والهيئــة
بتأســيس مكتبــة وطنيــة للمســح الطيفــي وتبــادل
املعلومــات والبيانــات ،واملشــاركة يف تنظيــم املؤمتــرات
والندوات وورش عمل يف املجاالت ذات االهتمام املشترك.
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مدينــة امللــك عبدالعزيــز للعلــوم والتقنيــة
تعمــل علــى مشــروع يهــدف إلــى تطويــر
طريقــة جديــدة وســهلة واقتصاديــة لتطبــق
يف التحطيــم الضوئــي أليــون الســيانيد يف
الوســط املائــي ،واســتخدامها يف عمليــة
امتــزاز الرصــاص مــن الوســط املائــي ،وأيضـاً
يف عمليــة التكاثــف الذاتــي لألســيتون.
ومت إجــراء اإلختبــارات الالزمــة خــال
املشــروع ،وقــد جنحــت جميــع هــذه
االحتبــارات ،ووزارة البتــرول وشــركة ســابك
والثــروة املعدنيــة ستســتفيدوا مــن مخرجــات
هــذا املشــروع.

املصدر :نشرة مدينة امللك عبدالعزيز للعلوم والتقنية
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توقيع مذكرة تعاون علمي فني
بين هيئة المساحة الجيولوجية
وجامعة الملك عبدالعزيز
وقــع معالــي رئيــس هيئــة املســاحة اجليولوجيــة
الســعودية الدكتــور :زهيــر بــن عبداحلفيــظ نــواب.
ومعالــي مديــر جامعــة امللــك عبدالعزيــز الدكتــور:
عبدالرحمــن اليوبــي مذكــرة تعــاون علمــي فنــي.
وأكــد معالــي الدكتــور زهيــر بــأن هــذه املذكــرة
العلميــة الفنيــة مــع جامعــة امللــك عبدالعزيــز تصــب
يف مصلحــة الوطــن حيــث مت االتفــاق علــى إجــراء
بحــوث ودراســات علميــة مشــتركة يف مجــاالت علــوم
االرض والعلــوم ذات العالقــة باإلضافــة الــى املخاطــر
الطبيعيــة وهندســة التعديــن وكذلــك الهندســة
النوويــة
وأضاف نواب بأن هذه االتفاقية تقدم االستشارات
الفنيــة املشــتركة بــن اجلانبــن باإلضافــة الــى تنفيــذ
مشاريع مشتركة يف مجال علوم االرض
واشــار الــى وجــود رحــات علميــة مشــتركة يف
مجــاالت املخاطــر الطبيعيــة وهندســة التعديــن

والنوو يــة.
واوضــح بــأن هــذا التعــاون العلمــي يقــوم علــى
تبــادل اخلبــرات والبيانــات الفنيــة وايض ـ ًا اخلرائــط
الطبيعيــة وكذلــك الوثائــق والتقاريــر املتعلقــة يف
علــوم االرض
وبــن رئيــس الهيئــة بأنــه ســوف تكــون محاضــرات
علميــة متخصصــة بــن اجلانبــن باإلضافــة الــى
تبــادل النتــاج العلمــي واملعــريف وايض ـ ًا ُتكــن هــذه
االتفاقيــة الهامــة الــى االســتفادة مــن خدمــات
وامكانــات املعامــل واملختبــرات التــي تزخــر بهــا
اجلامعــة والهيئــة مــن خــال عمــل الدراســات
والتحاليــل العلميــة والبحــوث عبــر احــدث األجهــزة
التقنيــة باإلضافــة الــى تبــادل اخلبــرات والكفــاءات
البشــرية وكذلــك تبــادل البرامــج التدريبيــة يف
مجــاالت علــوم االرض واالعمــال ذات العالقــة.

املصدر :هيئة املساحة اجليولوجية
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المساحة الجيولوجية:

بدء استكشاف اليورانيوم والثوريوم بحائل

تســتعد اململكــة العربيــة الســعودية للدخــول إلــى عصــر الطاقــة النوويــة،
حيــث بــدأت هيئــة املســاحة اجليولوجيــة العمــل يف مشــروع اســتقصاء وتقييــم
مــوارد اليورانيــوم والتوريــوم ،مبنطقــة حائــل.
وكان رئيــس هيئــة املســاحة اجليولوجيــة الســعودية الدكتــور زهيــر نــواب قــد
دشــن ب ـ «أصفــر ثويليــل» التابعــة حملافظــة (احلائــط) يف منطقــة حائــل ،بــدء
أعمال مشروع استقصاء وتقييم موارد اليورانيوم ،والثوريوم ،الذي سيستغرق
عامــن كاملــن ،بالتعــاون بــن هيئــة املســاحة اجليولوجيــة الســعودية ،ومدينــة
امللــك عبــداهلل للطاقــة الذريــة واملتجــددة ،إلــى جانــب فريــق مــن الصــن  ،حيــث
يتــم العمــل يف املشــروع بالتعــاون بــن هيئــة املســاحة اجليولوجيــة ومدينــة
امللــك عبــداهلل للطاقــة الذريــة واملتجــددة والشــركة الصينيــة الوطنيــة للمــواد
النوويــة ،ويهــدف الستكشــاف خامــي "اليورانيــوم" و"الثوريــوم" الســتغاللهما يف
االســتخدامات الســلمية.
وأكــد الدكتــور نــواب أن املشــروع ينفــذ بنــاء علــى مــا أمــر بــه ولــي العهــد
نائــب رئيــس مجلــس الــوزراء وزيــر الدفــاع األميــر محمــد بــن ســلمان ،يف إطــار
مجهــودات الســعودية الستكشــاف خامــي اليورانيــوم والتوريــوم ،واســتغاللهما
يف االســتخدامات الســلمية ألعمــال املســح اجليولوجــي ،إضافــة للكشــف
والتنقيــب عــن الثــروات املعدنيــة ،وبعــض االســتخدامات األخــرى كتوليــد
الطاقــة الكهربائيــة ،وحتليــه ميــاه البحــر ،والعمــل علــى إيجــاد مصــادر متجــددة للطاقــة ،واالعتمــاد عليهــا بصــورة أساســية بديــا
عــن النفــط.
وأوضــح أن العمــل باملشــروع سيســتمر ملــدة عامــن ،الفت ـ ًا إلــى أنــه مت توقيــع االتفاقيــة مــع الشــركة الصينيــة لتنفيــذ املشــروع
خــال زيــارة خــادم احلرمــن الشــريفني امللــك ســلمان بــن عبدالعزيــز لبكــن يف شــهر مــارس املاضــي.
اجلديــر بالذكــر أن حتــرك الســعودية نحــو الطاقــة النوويــة جــاء ضمــن مزيــج الطاقــة الوطنــي ،واإلســهام يف توفيــر متطلبــات
التنميــة الوطنيــة املســتدامة التــي تنــص عليهــا رؤيــة اململكــة الطموحــة  ،2030وفقــا للمتطلبــات احملليــة وااللتزامــات الدوليــة؛
مــا يجعــل الطاقــة الذريــة جــزءا مــن منظومــة الطاقــة يف الســعودية ،ويعــزز دور اململكــة بوصفهــا دولــة رائــدة وفاعلــة يف مجــال
الطاقــة ،وذلــك عبــر صــدور األمــر الســامي
القاضــي بإنشــاء «املشــروع الوطنــي للطاقــة
الذريــة» يف اململكــة ،الــذي يســتهدف دخــول
الســعودية للمجــال النــووي الســلمي.
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السياحة الجيولوجية

حرات
وبراكين
المملكة
كوجهات
سياحية
أ.د محمد رشاد مفتي
جامعة امللك عبد العزيز
معظمنــا ســمع عــن البراكــن وثوراناتهــا
ونشــاهد يف األخبــار أحداثــه اوعاملهــا
واملخاطــر املصاحبــة لنشــاطها .لكــن
هنــاك أخبــار أخــرى عــن البراكــن ،ال
تلفــت إنتباهنــا وال نعيرهــا إهتمامــا ،علــى
األقــل محليــا ،وأقصــد بذلــك مظاهرهــا
الســياحية وطبيعتهــا اخلالبــة .إن هــذه
املناظــر الطبيعيــة البركانيــة ،ســواء كانــت
نشــطة أوخامــدة توفــر فرصــا ســياحية ال
تقــدر بثمــن ،ويتــم اإلســتفادة منهــا يف جميــع
أنحــاء العالــم كمناطــق ســياحية .وتتنــاول
هــذا املقالــة االهتمــام املتزايــد بالتــراث
اجليولوجــي للحــرات البركانيــة ،ودورهــا
يف تنشــيط القطــاع الســياحي الطبيعــي يف
اململكــة .
حــرات اململكــة بهــا تنــوع جيولوجــي مذهــل،
وأحيانــا تكــون مجــاورة ملــدن ومناطــق،
غنيــة بأشــكال مختلفــة للتــراث الطبيعــي
والثقــايف .وميكــن دمــج مــا نســميه بســياحة
البراكــن ،مــع مختلــف القطاعات الســياحية،
مثل الســياحة اجليولوجية وســياحة املغامرة
والســياحة الطبيعيــة ،والســياحة الصحيــة،
القائمــة علــى الينابيــع احلــارة املتواجــدة يف
بعــض مناطــق اململكــة.
إن إشــتمال البرامــج الســياحية يف اململكــة،
لزيــارات وجــوالت ســياحية للحــرات ،تســاهم
يف شــرح عــدد مــن األحــداث التاريخيــة
البركانيــة املتعلقــة باحلــرات ،وتعتبــر فرصــة
لتوفيــر جتربــة تعليميــة ال تنســى .كمــا أن

تنميــة هكــذا ســياحة وتطويرهــا ،يجــب أن
تشــتمل علــى وصــف تفصيلــي للوجهــات
واملعالــم البركانيــة املختلفــة باحلــرات،
توضــح للــزوار أهميــة حفــظ واســتدامة هــذه
املعالــم الفريــدة يف اململكــة.
الســياحة البركانيــة ليســت ظاهــرة جديــدة،
فالنــاس تســافر لزيــارة البراكــن النشــطة
واخلامــدة .وكل عــام يســافر الكثيــر مــن
الســياح لهــذه املناطــق البركانيــة ،ويعتبرهــا
الســياح وجهــة مفضلــة لديهــم .أيضــا هــذه
الزيــارات تشــمل زيــارات وجــوالت ملعالــم املــدن
والقــرى املجــاورة ،أو الســير داخــل املناطــق
البركانيــة أوتســلقها  ،وكذلــك التخييــم
فيهــا .يف كثيــر مــن الــدول تنظــم جــوالت
ورحــات متخصصــة لكثيــر مــن البراكــن
النشــطة ،حتــت إشــراف مرشــدين ســياحيني
متخصصــن ،مــن اجليولوجيــن وعلمــاء
البراكــن ،لتوفيــر املعلومــة واملعرفــة للــزوار،
الذيــن يســعون للحصــول علــى مزيــد مــن
املعلومــات حــول كيفيــة تكــون البراكــن.
كمــا أن براكــن جــزر هــاواي والتــي تعتبــر
مــن أكثــر براكــن العالــم نشــاطا يف العالــم،
هــي األكثــر مقصــدا للــزوار .كذلــك يــزور
الســياح واملغامــرون براكــن أخــرى يف العالــم،
مثــل براكــن إتنــا وســترومبولي وفيــزوف يف
إيطاليــا ،وهــذا األخيــر يعتبــر مــن أشــهر
براكــن العالــم حيــث تقــع علــى ســفوحه
مدينــة بومبــي التاريخيــة التــي غطاهــا
الرمــاد البركانــي قبــل اكثــر مــن الفــن عــام.
وهنــاك أيضــا براكــن أخــرى يف العالــم
تعتبــر مقصــدا للــزوار والســياح مثــل اليابــان
ونيوزيلنــدة وآيســلندة وإفريقيــا .مــن أشــهر
براكــن إفريقيــا ،التــي يزورهــا هــواة التســلق،
بــركان جبــل كيليمنجــاورو يف تنرانيــا ،وهــذه
البراكــن خامــدة ،اذا مــا قارناهــا مثــا بتلــك
النشــطة يف هــاواي وأيطاليــا واليابــان
تشــير الدراســات اإلحصائيــة أن عــدد زوار
منتــزه هــاواي الوطنــي يف إمريــكا ،وهــو يف
غالبــه مناطــق بركانيــة نشــطة ،بلــغ حوالــي
مليون ونصف زائر يف سنة  ، 2102بينما كان

عــدد زوار متنــزه يلوســتون الوطنــي البركانــي
يف امريــكا واملشــهور بينابيعــه احلــارة ،يف
نفــس الســنة ،حوالــي  3مليــون زائــر .يف
إمريــكا أيضــا توجــد منتزهــات وطنيــة ملناطــق
بركانيــة خامــدة وهامــدة ،تشــبه جيولوجيــا،
إلــى حــد كبيــر حــرات اململكــة البركانيــة،
يزورهــا مــا يتــرواح مابــن  100الــف إلــى 200
الــف زائــر ســنويا.
ذكــرت املعلومــات الســابقة لســببني رئيســن،
أولهمــا تبيــان ان املناطــق البركانيــة يف
العالــم ،هــي مــن أكثــر املناطــق جلــذب الســياح
والــزوار .الســبب الثانــي هــو التقليــل مــن
املخــاوف التــي قــد تعيــق إنشــاء مناطــق أو
منتزهــات بركانيــة يف اململكــة ،حيــث أنــه قــد
رأينــا يف األمثلــة أعــاه ،كيــف أن الســياح
والــزوار يقومــون بزيــارة مناطــق بركانيــة
نشــطة .بالطبــع تتخــذ الســلطات احملليــة
يف هــذه املناطــق ،كل التدابيــر التــي تســمح
للــزوار مشــاهدة الظواهــر البركانيــة مــن
علــى بعــد أو ضمــن نطاقــات آمنــة ،مــع وضــع
اللوحــات التحذيريــة التــي تبعــد الســياح
عــن املناطــق اخلطــرة .وإذا كان هــذا حــال
الســياحة ،يف املناطــق البركانيــة النشــطة ،
فمــا بالــك بزيــارة املناطــق البركانيــة اخلامــدة
واألكثــر آمانــا بحــرات اململكــة
بالطبــع هنــاك دراســات جتــرى ،عــن
أحتمــاالت معــاودة النشــاط البركانــي بحــرات
اململكــة ،ولكــن ميكــن القــول أن حــرات اململكــة
وبراكينهــا اخلامــدة أو الهامــدة هــي األقــل
خطــرا مقارنــة مبناطــق بركانيــة نشــطة
أخــرى يزورهــا الســياح يف بقــاع مختلفــة مــن
العا لــم.
إن إســتغالل احلــرات ســياحيا سيســاهم يف
تطويــر املناطــق املجــاورة ســياحيا وإقتصاديــا
وإجتماعيــا .مثــا ســتكون هنــاك فــرص لفتح
مكاتــب إرشــاد ســياحية متخصصــة يف مجــال
الســياحة الطبيعيــة وســياحة الصحــراء ،مبــا
يتطلبــه ذلــك مــن وجــود فــرص عمــل لكثيــر
مــن الشــباب املهتــم بالســياحة البريــة .كمــا
أن هنــاك إمكانيــة لفتــح نــزل ومخيمــات

يتـبع
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طبيعيــة كأماكــن إقامــة للســياح ،وبالطبــع
أيضــا ،ســتكون هنــاك فــرص عمــل ،متاحــة
إلدارة هــذه النــزل وخدمتهــا .يف كثيــر مــن
املناطــق الســياحية البريــة ،تنشــأ مراكــز
للــزوار ومتاحــف ،وهــذه تســتقطب الكثيــر
للعمــل فيهــا وإدارتهــا .كمــا أن مراكــز الــزوار
واملتاحــف ،تعــرض عينــات وهدايــا تذكاريــة
وصــور ،عــن هــذه املقاصــد الســياحية
الطبيعيــة ،يقــوم عــادة ســكان هــذه املناطــق
احملليــن بعملهــا وبيعهــا .كمــا أن املتاحــف

تزيــد فــرص عمــل خريجــن اجليولوجيــا
بالعمــل فيهــا وإدارتهــا.
هنــاك خمــس مناطــق بركانيــة واعــدة يف
اململكــة ميكــن أن تكــون مناطــق جــذب للــزاور
ضمــن منظومــة الســياحة اجليولوجيــة .هــذه
املناطــق متتــاز مبظاهــر جيولوجيــة بركانيــة
مثــل الفوهــات والالبــات واحلمــم والكهــوف،
وميكــن بشــئ مــن التخطيــط العلمــي
والتثقيفــي ،أن تكــون هــذه احلــرات ،مســتقبال
منتزهــات جيولوجيــة بركانيــة يزورها الســياح

صورة  :١فوهة بحرات املدينة (الوضع احلالي)

مــن الداخــل واخلــارج ،وخصوصــا مــن منطقــة
اخلليــج العربــي .أن فوهــة الوعبــة البركانيــة
بحــرة كشــب هــي خيــر مثــال باململكــة ،علــى
أهميــة املناطــق البركانيــة مــن حيــث الترويــج
الســياحي .لطاملــا جذبــت هــذه الفوهــة
كثيــر مــن الــزوار مــن مواطنــي اململكــة ومــن
املقيمــن فيهــا لإلســتمتاع بهــذه الفوهــة
والتــي تضــرب يف عمــق األرض ،مكونــة منظــرا
طبيعيــا آخــاذا وخصوصــا عندمــا تغطــي امليــاه
قــاع الفوهــة بعــد نــزول األمطــار.

صورة  1و :2
مثال ملا
ميكن
عمله يف
أحد حرات
اململكة
إلستغاللها
سياحيا
صورة  :٢نفس الفوهة لو أستغلت سياحيا (تخيلية)

الكهوف السعودية واستثمارها اقتصادي ًا
إعداد :محمود أحمد الشنطي هيئة املساحة اجليولوجية السعوديه

مــن مبــدأ حتقيــق وتفعيــل رؤيــة حكومــة اململكــة العربيــة الســعودية الرشــيدة ،ولكــون هيئــة املســاحة اجليولوجيــة الســعودية رائــدة يف
مجــال البحــث والتنقيــب عــن الثــروات املعدنيــة واملعالــم اجليولوجيــة والدراســات البحثيــة التــي تختــص بهــا أبحــاث علــوم األرض ،ولــدى
الهيئــة مــن اخلبــرات الكافيــة لوضــع التصــورات واملقترحــات الفعالــة والتــي تنفــرد بهــا يف اكتشــافاتها يف مجــال اســتغالل هــذه الثــروات
الوطنيــة املتعــددة ،ومــن حــرص إدارة دراســات الصحــارى ممثلــة بقســم دراســات الكهــوف ،علــى تفعيــل اإلكتشــافات والدراســات لغــرض
اســتغالل الكهــوف كثــروة وطنيــة ،وتقدميهــا لســوق االســتثمار الســعودي لالســتفادة منهــا يف قيــام صناعــات ومشــاريع جديــدة يف مجــال
الثــروات األرضيــة الوطنيــة ،حيــث ميكــن أن جتمــع مــا بــن الثــروات املعدنيــة والعلميــة ،و الســياحية ،و البيئيــة النــادرة التواجــد ،والتــي يجــب
احملافظــة عليهــا وحمايتهــا ،ألن طبيعــة تكونهــا ،وجمــال مكوناتهــا الداخليــة غيــر متجــددة ،ليــس لكونهــا مناظــر جميلــة فقــط ،بــل ميكــن
اســتخدام بعــض الكهــوف للدراســات األكادمييــة واألبحــاث العلميــة ،وكذلــك اســتغاللها مــن النواحــي الســياحية ،حيــث إن الــدول املهتمــة
بعلــم دراســة الكهــوف واســتغاللها ،ميكــن لهــا االســتفادة مــن هــذا التخصــص كثــروة اقتصاديــة تعــود علــى هــذه الــدول مبــردود مــادي وعلمــي
جيديــن ،وذلــك مــن خــال فتــح مشــاريع اقتصاديــة وســياحية وعلميــة متعــددة ،باإلضافــة لفتــح املجــال لفــرص عمــل ووظائــف اختصاصيــة
مختلفــة جديــدة ،وتعمــل علــى فتــح مجــال أوســع للتعليــم األكادميــي وعمــل دراســات وأبحــاث يســتفيد منهــا أبنــاء الوطــن.
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السياحة الجيولوجية

كيفية اإلستفادة من الكهوف
أوال :من الناحية األكادميية والبحثية-:
 فتــح مجــال البحــث العلمــي وجلــب اخلبــرات يف عــدةتخصصات ترتبط بدراســة الكهوف من الناحية اجليولوجية
والهندســية والبيئيــة ،والتــي تعمــل علــى زيــادة اســتقطاب
العلمــاء والباحثــن يف هــذه التخصصــات.
 بعــض الكهــوف والدحــول يف اململكــة العربيــة الســعوديةهــي مفاتيــح زمنيــة ملعرفــة تاريــخ الفتــرات التــي تعرضــت
اجلزيــرة العربيــة خاللهــا لهطــول أمطــار غزيــرة يف العصــور
املاضيــة ،وذلــك بعمــل حتاليــل باســتخدام النظائــر املشــعة
للصواعــد الكلســية الناجتــة عــن ســقوط قطــرات امليــاه مــن
أســقف الكهــوف علــى األرضيــة ،وترســيب كربونــات الكالســيوم
الصلبــة.
 مــن النواحــي التنمويــة ((فــإن هــذه الفجــوات األرضيــةتتيــح خلبــراء املخاطــر اجليولوجيــة بتكويــن صــورة ســليمة
حــول كيفيــة التخطيــط لبنــاء الطــرق واملــدن ،وكذلــك مراعــاة
التخطيــط يف التمــدد العمرانــي الواقــع علــى نطــاق الصخــور
احلاويــة لهــذه التجاويــف)).
 تعتبــر الكهــوف ذات قيمــة مميــزة مــن الناحيــة الفطريــةحيــث مت اكتشــاف العديــد مــن اآلثــار لبقايــا عظــام احليوانــات
واآلثــار البشــرية احملفوظــة يف حالــة جيــدة يف باطــن بعــض
الكهــوف والتــي يعــود تاريخهــا آلالف الســنني(( ،كل ذلــك
يشــكل مــادة قيمــة للدراســة مــن خــال علمــاء اآلثــار والنقــوش
القدميــة)).
 هنــاك بعــض الكائنــات ال تــزال تعيــش يف باطــن الكهــوفوالدحــول مثــل اخلفافيــش واخلنافــس والعناكــب والدبابيــر،
والعقــارب ،والثعابــن ،وبعــض احليوانــات الثديــة املفترســة
اهتمامــا مــن
مثــل الذئــاب والضبــاع والثعالــب ،وهــذه ((تلقــى
ً
قبــل املختصــن يف علــوم احليــاة الفطريــة لدراســتها يف بيئتهــا
الطبيعيــة)).

ثانيا :من الناحية السياحية-:
هنــاك دول عــدة تهتــم بالكهــوف التــي متتلكهــا وتعمــلعلــى اســتغاللها ســياحيا ،حيــث تتــم االســتفادة منهــا كثــروة
ســياحية اقتصاديــة تعــود علــى هــذه الــدول بدخــل مــادي جيــد
وتعتبــر ســياحة الكهــوف مــن األنشــطة الســياحية التــي تتيــح
يف جتربــة مشــاهدة اجلواهــر اخلفيــة يف بيئــة صحراويــة
شاســعة مــع اكتســاب املعــارف حــول عمــل احلمايــة واحلفــاظ
علــى هــذا النظــام البيئــي الفريــد.
شــعارنا كقســم لدراســات الكهوف هو "ال تترك أثرا" ،يهدفإلــى فتــح مجــال مشــاريع للســياحة الصحراويــة البيئيــة،
وضمــان احملافظــة علــى بقــاء مواردنــا الطبيعيــة البكــر،
نســير يــد ًا بيــد مــع "رؤيــة حكومتنــا الرشــيدة لعــام 2030م يف
االنفتــاح علــى اســتثمار الكهــوف لألغــراض الســياحية ،والتــي
تفيــد االقتصــاد الوطنــي ،وتعمــل علــى تثقيــف وخلــق الوعــي
بوجــود مثــل هــذه الثــروات يف اململكــة واملســاعدة يف استكشــاف
مجــاالت وفــرص جديــدة ،مــن شــأنها أن تســاهم يف ازدهــار
الســياحة البيئيــة الصحراويــة.

صورة تظهر باطن دحل الصداقة الكلسي يف الصمان

صورة تظهر أحد مداخل كهف مرزوق
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تحت المجهر

أهــم التحديــات التــي تواجــه البيئــة االســتثمارية
للتعديــن والسياســات الالزمــة لتحســينها
املستشار /إبراهيم محمد ناظر
مدير عام مركز متايه للخدمات املساندة
إلعمال التعدين
تعتبــر الثــروات املعدنيــة يف معظــم دول
العالــم وخاصــة الــدول الناميــة الشــريان
املغــذي ملعظــم الصناعــات األساســية
والتحويليــة ،وهــذه الصناعــات تقــوم بــدور
كبيــر يف زيــادة التصديــر وتوفيــر العملــة
الصعبــة واملســاهمة يف زيــادة القيمــة
املضافــة لالقتصــاد الوطنــي ولهــا دور
كبيــر يف توطــن وتوليــد الوظائــف ،وتوفيــر
فــرص عمــل جديــدة للمواطنــن ،ونقــل
وتوطــن التقنيــة دعمــا لالقتصــاد الوطنــي
وتنميــة املناطــق النائيــة واألقــل منــواً.
بدايــة يجــب التحــدث عــن الوضــع
الراهــن لقطــاع التعديــن والتحديــات التــي
يعانــي منهــا هــذا النشــاط وهــي كثيــرة ولــن
أزيــد عمــا قالــه ولــي العهــد ســمو األميــر
محمــد بــن ســلمان حفظــه اهلل حيــث قــال:
(( لدينــا  ٪٦مــن احتيــاط اليورانيــوم يف
العالــم وذهــب وفضــة ونحــاس وفوســفات
لــم يســتغل منهــا ســوي  ٪٥-٪٣وبطريقــة
غيــر صحيحــة)) فرغــم مــا تزخــر بــه
اململكــة مــن ثــروة معدنيــة متنوعــة وأهميــة
قطــاع التعديــن ومــا ميكــن أن يســاهم به يف
التنميــة مــن حيــث توفيــر فــرص التوظيــف
واملســاهمة يف النــاجت احمللــي اإلجمالــي
كمصــدر مــن مصــادر الدخــل الوطنــي
فإنــه ال يــزال مســاهمته ضعيفــة جــد ًا
ألســباب عديــدة وهــي ليســت محصــورة يف
جهــة حكوميــة واحــدة وهــي (وزارة الطاقــة
والصناعــة والثــروة املعدنيــة) وإمنــا
مســئولية كل اجلهــات احلكوميــة التــي لهــا
عالقــة مــن قريــب أو بعيــد بقطــاع التعديــن
وأهــم هــذه األســباب:
 -١عــدم مواكبــة نظــام التعديــن املطبــق
حاليــا للتطــورات االقتصاديــة احملليــة
والعامليــة:
تعــد هــذه القضيــة مــن أبــرز القضايــا
األساســية التي تواجه البيئة االســتثمارية
للتعديــن نظــر ًا ألن نظــام التعديــن املطبــق
حالي ـ ًا والــذي مت إقــراره عــام 1425ه ـ ال
يواكــب التحــوالت االقتصاديــة احملليــة
والعامليــة وكذلــك عــدم التقيــد يف تنفيــذ
نصــوص بعــض أحكامــه وعــدم مالئمتــه
لتوجهــات الرؤيــة .2030
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العربيــة الســعودية (معــادن) ،وإن ظهــرت
بعــض الشــركات احملليــة واألجنبيــة يف
الســنوات األخيــرة وحصلــت علــى رخــص
تعديــن للمعــادن الفلزيــة ،ولكــن مــا زال
العــدد أقــل مــن املأمــول.
 -٤محدوديــة مصــادر التمويــل احملليــة
للمشــاريع التعدينيــة:
يعــد التمويــل مــن العوامــل األساســية
لدعــم االســتثمارات التعدينيــة ،وال تــزال
مصــادر التمويــل احملليــة مــن القطــاع
اخلــاص (بنــوك) والقطــاع احلكومــي
(صناديــق التنميــة) غيــر مســتعدة لدعــم
االســتثمارات التعدينيــة بالشــكل املناســب،
حملدوديــة معاييــر اإلقــراض وعــدم مترســها
يف هــذا املجــال.
 -٥ضعف تكامل دورات اإلنتاج:
يكمــن الهــدف النهائــي لتنميــة قطــاع
الثــروة املعدنيــة يف حتقيــق أعلــى درجــات
التكامــل جلميــع مراحــل التصنيــع
التعدينــي وصــو ًال إلــى تصنيــع منتجــات
ذات جــودة عاليــة وقيمــة مضافــة مرتفعــة
فعالــة
متكــن مــن حتقيــق منافســة عامليــة ّ
لقــد حققــت صناعــة التعديــن القائمــة
مســتويات مختلفــة مــن التكامــل تبع ـ ًا
للمنتــج ،وهنــاك حاجــة لزيــادة مســتوى
التكامــل وتنويــع أوجــه النشــاط ،وذلــك
يف إطــار امليــزة التنافســية لالقتصــاد
الســعودي ويتطلــب حتقيــق هــذا الهــدف
توفيــر دراســات اجلــدوى للفــرص
االســتثمارية يف جميــع أجــزاء سلســلة
القيمــة لنشــاط التعديــن ،وتشــجيع
القطــاع اخلــاص علــى االســتفادة مــن
تلــك الفــرص املجديــة فقــط ،وفتــح املجــال
أمــام شــركات متخصصــة إلعــداد دراســات
اجلــدوى االقتصاديــة املبنيــة علــى أســس
جتار يــة.
 -٦عــدم توفــر األراضــي لالســتثمار
ألغــراض التعديــن:
نظــر ًا الرتبــاط نشــاط التعديــن مبواقــع
تواجــد خامــات املعــادن ،فــإن تطــور هــذا
النشــاط يتطلــب توفــر إجــراءات محــددة
متكــن الشــركات مــن اســتثمار األراضــي
ألغــراض التعديــن ،ووضــع قواعــد واضحــة
حتــدد حقــوق كل مــن املســتثمر واملالــك
وواجباتهمــا ،مــع األخــذ يف احلســبان
أن جميــع اخلامــات املعدنيــة هــي ُملــك

 -٢عــدم توفــر البنيــة التحتيــة واخلدمــات
املســاندة :
يعتبــر عــدم توافــر التجهيــزات األساســية
واخلدمــات املســاندة (النقــل ،احلفــر،
املعامــل) يف معظــم مناطــق التعديــن
الواعــدة عائق ـ ًا رئيس ـ ًا أمــام اســتغالل
اخلامــات املتاحــة فيهــا وتعــد أحــد معوقــات
االســتثمار التعدينــي يف اململكــة ،خاصــة
مــع وجــود املشــاريع التعدينيــة الواعــدة يف
مناطــق نائيــة وبعيــدة عــن العمــران والتــي
تفتقــر إلــى جميــع متطلبــات التنميــة
االقتصاديــة مــن جتهيــزات الطــرق
والكهربــاء واملــاء ومرافــق أساســية وملــا كان
توفــر ذلــك أمــر ًا حيوي ـ ًا يف تهيئــة فــرص
االســتثمار التعدينــي يف تلــك املناطــق
فــإن مــن األهميــة زيــادة فاعليــة التنســيق
بــن اجلهــات ذات العالقــة إلدراج مشــاريع
التجهيــزات األساســية لهــذه املناطــق يف
خططهــا وتضمــن مــا لــم يتــم إدراجــه يف
إطــار دراســات اجلــدوى التــي يتــم تنفيذهــا
مبعرفــة املســتثمرين يف املناطــق دون
إغفــال أهميــة تقييــم املزايا اإلضافية التي
تتحقــق مــن توفيــر هــذه التجهيــزات علــى
مشــاريع التنميــة االجتماعيــة واإلقليميــة
لتلــك املناطــق.
 -٣ضعف دور القطاع اخلاص:
ال تــزال مشــاركة القطــاع اخلــاص يف
مجــال اســتغالل اخلامــات الفلزيــة دون
التطلعــات ،وتقتصــر علــى اســتغالل
اخلامــات الالفلزيــة مثــل مــواد البنــاء،
والطــوب ،وأحجــار الزينــة ،ومــواد
اإلســمنت ،والرمــل ،واجلــص ،واحلجــر
اجليــري ،والبازلــت ،والرمــل الزجاجــي.
ويعــزى هــذا الوضــع إلــى أســباب عــدة،
منهــا تكلفــة االســتثمار العاليــة ملشــاريع
التعديــن ،وتعــدد جهــات إكمــال اإلجــراءات
اخلاصــة بإصــدار التراخيــص ،وتعــدد
اللوائــح واإلجــراءات ،ونقــص أعــداد
القــوى العاملــة املاهــرة يف مجــال التعديــن
كمــا ال يوجــد تشــجيع للمنشــآت الصغيــرة
واملتوســطة وريــادة األعمــال لالســتثمار
يف سلســلة القيمــة املضافــة يف صناعــات
التعد يــن.
ويف ظــل غيــاب شــركات تعديــن أخــرى للدو لــة.
منافســة ،فــإن معظــم رخــص التعديــن  -٧التعديــات علــى األراضــي احملجــوزة
والكشــف عــن اخلامــات املعدنيــة لألنشــطة التعدينيــة:
التعديــات والتملــك علــى األراضــي
الفلزيــة حصلــت عليهــا شــركة التعديــن
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املخصصة لالســتثمار التعديني مســتمرة
وكذلــك عــدم وجــود ســجل أراضــي يبــن
ملكيــات اجلهــات احلكوميــة مثــل وزارة
الزراعــة والبلديــات وغيــره حتــى يتــم
اســتثنائها مــن التعديــن.
 -٨تدخل إمارات املناطق:
إن مــا تقــوم بــه بعــض اإلمــارات مــن
إيقــاف املجمعــات احملجــوزة للتعديــن
وإلغــاء الرخــص املوجــودة بهــا رغــم
االســتثمارات الكبيــرة التــي صرفــت عليهــا
وكثــرة الشــكوى الكيديــة التــي تتجــاوب
معهــا اإلمــارات مــن التحديــات الرئيســة
التــي تواجهــه بيئــة االســتثمار.
 -٩ندرة الكوادر الفنية:
نــدرة الكــوادر الفنيــة املؤهلــة يف مجــال
التعديــن ممــا يصعــب حتقيــق نســبة
الســعودة املطلوبــة.
 -١٠اعتراضــات اللجــان احلكوميــة علــي
منــح الرخــص:
كثيــرا مــا تعتــرض اللجــان احلكوميــة
التــي تشــكل ملنــح التراخيــص علــى املوافقــة
ملنــح الرخــص للرواســب املعدنيــة دون أي
مبــرر.
 -١١عــدم توفيــر املعلومــات والفــرص
ا ال ســتثما ر ية :
عدم توفر قاعدة معلومات عن األحزمة
والرواســب املعدنيــة والفــرص االســتثمارية
واملتاحة للمستثمرين.
 -١٢عدم تأسيس مراكز للتميز واالبتكار:
عــدم تأســيس مراكــز التميــز واالبتــكار
لدعــم املشــروعات التعدينيــة يف االبتــكار
والتمكــن املؤسســي وتوفيــر البنيــة
األساســية يف ابتــكار منتجــات صناعيــة
جديــدة تعتمــد علــى اخلامــات املعدنيــة .
 -١٣طول مدة إصدار رخص التعدين:
طــول مــدة اإلجــراءات يف إصــدار رخــص
التعديــن حيــث تأخــذ ســنوات وحتتــاج إلــى
تشــكيل جلــان حكوميــة مــن ســبعة جهــات
واجتمــاع اللجنــة يأخــذ مــدة طويلــة
ونفــس اإلجــراءات عنــد جتديــد الرخــص.

السياسات وإلجراءات المقترحة لتحسين
البيئة االستثمارية لقطاع التعدين
ال بد أن يؤدي القطاع اخلاص دور ًا حيوي ًا
يف تنميــة قطــاع الثــروة املعدنيــة ،و هــذا مــا
أكــدت عليــه الرؤيــة  2030علــى جعــل قطــاع
التعديــن الركيــزة الثالثــة يف االقتصــاد
الوطنــي بعــد النفــط والبتروكيماويــات
وإن موافقــة مجلــس الــوزراء علــى
االســتراتيجية الشــاملة لقطــاع التعديــن
والصناعــات املعدنيــة ســيحقق قفــزة
نوعيــة يف النشــاط التعدينــي والصناعــات
األساســية والتحويلــة التــي تقــوم علــي
هــذا القطــاع وســوف تقــدم احللــول لكثيــر
مــن املعوقــات التــي تواجــه املســتثمرين يف
قطــاع التعديــن وحتمــل االســتراتيجية
بــن طياتهــا  42مبــادرة ترتكــز علــى
حتفيــز االســتثمار احمللــي واألجنبــي يف
قطــاع التعديــن وتنميــة املناطــق األقــل
منــو وزيــادة الصناعــات احملليــة يف الثــروات
املعدنيــة وحتســن األنظمــة واللوائــح
وتســهيل اإلجــراءات وتســريع إصــدار
الرخــص جلــذب املســتثمرين بالقطــاع
اخلــاص وتهيئــة بيئــة اســتثمارية مواتيــة
ومحفــزة لدخــول مســتثمرين وشــركات
جديــدة ، ،واعتمــاد حلــول فعالــة لتشــجيع
االســتثمارات اخلاصــة يف نشــاطات
التعديــن ،وإزالــة املعوقــات التــي ســبق
ذكرهــا مــن خــال تطبيــق االســتراتيجية
الشــاملة لقطــاع التعديــن والصناعــات
املعدنيــة وفتــح املجــال بصــورة كاملــة أمــام
اســتثمارات القطــاع اخلــاص الوطنــي
واألجنبــي ،باإلضافــة إلــى توفيــر التمويــل
الــازم عــن طريــق الصناديــق احلكوميــة
والتســهيالت االئتمانيــة الالزمــة ملســاندة
القطــاع اخلــاص يف هــذا القطــاع وأهــم
السياســات املطلوبــة هــي:
أوال :التوسع يف أعمال االستغالل املعدني:
 االســتمرار يف اجــراء عمليــات املســحاجليولوجــي ،وإعــداد اخلرائــط مبختلــف
مقاســاتها ،وتنفيــذ األبحــاث اجليولوجيــة
واجليوفزيائيــة
واجليوكيميائيــة
والهيدرولوجيــة يف أراضــي اململكــة البريــة
والبحر يــة.
 اســتخدام أفضــل الوســائل يف أعمــالاملســح اجليولوجــي والتنقيــب عــن املصــادر

املعدنيــة للمناطــق واألحزمــة املتمعدنــة
ومصــادر امليــاه ألغــراض التعديــن،
وحتديــد املناطــق ذات النتائــج اإليجابيــة
باســتخدام أحــدث التقنيــات.
 تصنيــف املعلومــات اجليولوجيــةاخلاصــة مبصــادر التعدينيــة وتقوميهــا ،
وإعــداد التقاريــر واخلرائــط اجليولوجيــة
ا ملختلفــة .
 تشــجيع وحتفيــز القطــاع اخلــاصاحمللــي واألجنبــي علــى الكشــف عــن
اخلامــات املعدنيــة احملليــة واســتغاللها.
 جتميــع وتفســير ونشــر البيانــاتاجليولوجيــة املتنوعــة واملعلومــات
املوجــودة يف هيئــة املســاحة اجليولوجيــة
ووكالــة الــوزارة بحيــث ميكــن للمســتثمرين
الوصــول إليهــا عبــر الشــبكة االليكترونيــة
لتســهيل حصولهــم علــى املعلومــات
األوليــة الالزمــة بأســرع وقــت.
 عمــل تكامــل بــن املعلومــات والبيانــاتاملتوفــرة يف هيئــة املســاحة اجليولوجيــة
الســعودية ووكالــة الــوزارة حــول الــدرع
العربــي ذي العمــر مــا قبــل الكامبــري
واملعلومــات والبيانــات التــي جمعتهــا
شــركة أرامكــو حــول تتابــع الغطــاء
الرســوبي لعمــل تغطيــات رقميــة
جديــدة مغناطيســية وكهرومغناطيســية
وراديوميتريــة ذات جــودة عاليــة.
 عمــل خرائــط جيوكيميائيــة منتظمــةللــدرع العربــي ذي العمــر مــا قبــل
الكامبــري وذلــك علــى شــبكة ذات مســافات
متقاربــة (عينــة واحــدة يف كل كيلومتــر
مربــع) وعمــل حتليــل لعناصــر متعــددة
للعينــات وإنتــاج خرائــط جيوكميائيــة لهــا
ووضعهــا يف بيانــات إلكترونيــة.
ثانيا :تطوير قطاع التعدين وتنميته:
 تيســير منــح الرخــص التعدينيــةلطالبيهــا ،والعمــل مــع اجلهــات املختصــة
علــى دعــم تشــجيع اســتغالل اخلامــات
املعدنيــة احملليــة.
 إيجــاد قاعــدة معلومــات عــن األحزمــةوالرواســب املعدنيــة مفصلــة وتقديــر كميــة
اخلــام املتوفــرة واجلــدوى االقتصاديــة
ومتاحــه للمســتثمرين وكذلــك قواعــد
معلومــات عــن الفــرص االســتثمارات
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التعدينية.
 وقوائــم الــواردات والصــادرات ،وخرائــطاألنشــطة التعدينيــة.
 القيــام بالدراســات الفنيــة واالقتصاديــة،وإعــداد اخلرائــط اجليولوجيــة عــن فــرص
االســتثمار التعدينــي مبناطــق اململكــة،
وحتليــل العــرض والطلــب علــى املعــادن املتوفرة
يف اململكــة ،ومتابعــة تطــور مســار أســعارها.
 إعــداد الدراســات واألبحــاث الالزمــة إلحــالاخلامــات املعدنيــة املتوفــرة محليــا بــدال مــن
اخلامــات املعدنيــة املســتوردة يف الصناعــات
القائمــة واملؤمــل إقامتهــا يف اململكــة.
 معاجلــة وحتليــل ونشــر بيانــات إحصائيــةفيمــا يتعلــق باإلنتــاج املعدنــي واســتيراد
وتصديــر املعــادن وذلــك لتحديــد وترويــج
الفــرص واملنتجــات االســتثمارية يف مجــال
املعــادن التــي ميكــن أن تســاهم يف تعزيــز منــو
صناعــات الســلع البديلــة لتلــك املســتوردة إلــى
اململكــة.
 تعريــف املســتثمرين بالرواســب املعدنيــةاملتاحــة ،والصناعــات التحويليــة القائمــة أو
املؤمــل إقامتهــا عــن طريــق النــدوات واملؤمتــرات
واملعــارض احملليــة والدوليــة املتخصصــة،
واملطبوعــات والنشــرات اإلعالميــة ووســائل
اإلعــام املختلفــة.
 حتســن املنــاخ االســتثماري يف قطــاعالتعديــن عــن طريــق تطويــر مركــز خدمــة
االســتثمارت التعدينيــة ليكــون نقطــة اتصــال
أوليــة للمســتثمرين يف قطــاع التعديــن،
وتزويدهــم باملعلومــات الفنيــة والنظاميــة،
ودعــم قيــام املشــاريع املشــتركة واالســتثمار يف
قطــاع التعديــن واخلدمــات املســانده لــه ،ودعــم
العالقــات بــن املجتمــع احمللــي واملســتثمر،
والتنســيق مــع اجلهــات احلكوميــة األخــرى
ذات العالقــة لتســهيل اإلجــراءات واخلدمــات
ذات العالقــة باملســتثمرين األجانــب مثــل
احلصــول علــى تأشــيرات الدخــول أو الزيــارة
للمســتثمرين واخلبــراء ،ودعــم املســتثمرين
يف احلصــول علــى تأشــيرات العمــل الســتقدام
العاملــن ،وتســهيل إجــراءات التصديــر
واإلســتيراد وكافــة اخلدمــات التــي يحتــاج
إليهــا املســتثمر يف جميــع مراحــل عمليــة
االســتثمار التعدينــي.
 مواكبــة التطــورات احلديثــة والســريعة يفتقنيــة املعلومــات بالتطويــر املســتمر ملوقــع
الوكالــة علــى شــبكة اإلنترنــت لكــي يتســنى
للمســتثمرين الوصــول إلــى أغلــب املعلومــات
التمهيديــة دون احلاجــة للحضــور إلــى مقــر
الوكالــة حيــث يتيــح املوقــع للمســتثمرين مــن
داخــل اململكــة وخارجهــا اإلطــاع علــى كافــة
البيانــات املعلومــات الفنيــة والقانونيــة عــن
بعــد واســتكمال إعــداد املشــاريع االســتثمارية
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التعدينيــة إلكتروني ـ ًا وأهمهــا تلقــي طلبــات
الرخــص وتســديد الرســوم .ممــا سيســاهم
يف ســرعة إجنــاز أعمــال املســتثمرين وخفــض
التكاليــف املتعلقــة بقطــاع التعديــن.
 حجــز مجمعــات األنشــطة التعدينيــةواملواقــع املتمعدنيــة حلمايتهــا مــن التعديــات
واالحــداث والتملــك ،وحتديــد مناطــق
االحتياطــي التعدينــي ،والعمــل مــع اجلهــات
املعنيــة إلصــدار صكــوك متلــك الدولــة لهــذه
املوا قــع.
 تخطيــط وترســيم وحمايــة املواقــع احملجــوزةلألنشــطة التعدينيــة واتخــاذ اإلجــراءات
واألعمــال الالزمــة للمحافظــة عليهــا وتنظيــم
األنشــطة التعدينيــة بداخلهــا وفــق أحــدث
الســبل واآلليــات التــي تراهــا الوكالــة وعمــل
خرائــط وســجالت لهــا هيئــة رقميــة وحتديثهــا
دوري ـ ًا.
ثالثــا :توفيــر بنيــة أساســية تســاند قطــاع
التعديــن يف املناطــق النائيــة:
 التواصل مع اجلهات احلكومية ذات العالقةوالقطــاع اخلــاص لتســريع توفيــر اخلدمــات
األساســية لدعــم األنشــطة التعدينيــة مثــل:
الســكك احلديديــة ،والطــرق البريــة ،ومحطات
الكهربــاء واملــاء ،واملؤسســات التمويليــة لدعــم
املشــاريع التعدينيــة يف املناطــق النائيــة أو
القريبــة مــن التجمعــات الســكانية الصغيــرة.
 حــث وتشــجيع املســتثمرين يف قطــاعالتعديــن والقطــاع اخلــاص علــى االســتثمار
يف توفيــر البنيــة األساســية الالزمــة للمشــاريع
التعدينيــة الواعــدة املؤمــل إقامتهــا يف املناطــق
النائيــة أو القريبــة مــن التجمعــات الســكانية
الصغيــرة.
 تضمــن شــروط وأحــكام رخصــة التعديــنبنــد ًا يســمح حلامــل الرخصــة مبوجبــه
بتســويق خدمــات املنفعــة العامــة (مثــل املــاء
والكهربــاء  ..الــخ) التــي ينتجهــا خــال نشــاطه
التعدينــي املصــرح لــه بــه ،علــى أن يكــون تســويق
هــذه اخلدمــات بشــكل مباشــر أو مــن خــال
شــبكة محليــة قائمــة أو يتــم انشــاؤها وأن يتــم
التنســيق يف هــذا الشــأن مــع اجلهــات املعنيــة.
وهــذا النــوع مــن النشــاط ميكــن أن يتــم مــن
خــال اخلطــط االجتماعيــة ويشــار إليهــا يف
خطــط وبرامــج حامــل الرخصــة.
 تأســيس نافــذة داخــل الوكالــة تشــملممثلــن مــن كل اإلدارات احلكوميــة األساســية
واحملافظــات ذات الصلــة ومــن إدارات ووكاالت
تكــون مرتبطــة بشــكل مباشــر أو غيــر مباشــر
مبتطلبــات البنــى التحتيــة التــي يطلبهــا
املســتثمر ولتفــي مبتطلباتــه وفــق االتفــاق.
 توفيــر القــروض امليســرة إلقامــة البنيــةاألسا ســية.

رابعــا :توفيــر فــرص عمــل مباشــرة وغيــر
مباشــرة للمواطنــن:
 إيجــاد معاهــد وكليــات واســتحداث وبرامــجتدريبيــه لتدريــب الكفــاءات املطلوبة (الفنيني)
يف صناعــة التعديــن.
 االســتمرار يف مراجعــة قائمــة املهــن يف قطــاعالتعديــن ،وربطهــا مبناهــج التعليــم والتدريــب
يف املعاهــد واجلامعــات املتخصصــة.
 تشــجيع وحتفيــز مبــادرات املؤسســاتوالشــركات التعدينيــة احملليــة واألجنبيــة يف
مجــال التدريــب املنتهــي بالتوظيــف.
 معاجلــة أوضــاع املؤسســات والشــركاتالكبيــرة والصغيــرة التــي تضــم معظــم العمالــة
الوافــدة لكــي تصبــح أكثــر مالءمــة لتوظيــف
القــوى العاملــة الوطنيــة.
 يقــوم حامــل الرخصــة بتحديــد برامــجالتدريــب (مــن خــال التدريــب علــى رأس
العمــل) واملســاعدات املاليــة اخلاصــة بالتدريــب
الفنــي واألكادميــي الــذي قــام بتنفيذهــا أو
تقدميهــا إلحــال العمالــة احملليــة مــكان
العمالــة الوافــدة ،واملــدى الــذي يتــم فيــه
توظيــف مواطنــن ســعوديني يف فئــات وظيفيــة
متعــددة.
 إعــداد تقاريــر علــى أســاس ســنوي حــولتوظيــف القــوى العاملــة والفنيــة والوطنيــة،
ويتــم مراقبتهــا ومراجعتهــا بواســطة الوكالــة
مــع وزارة العمــل ،خللــق فــرص توظيف مباشــرة
أو غيــر مباشــرة للمواطنــن الســعوديني
يف املناجــم واحملاجــر وغيرهــا مــن املواقــع
التعدينيــة واالستكشــافية.
خامسا :املساهمة يف تطوير املناطق النائية:
 نشــر املعلومــات عــن الرواســب املعدنيــةاملتاحــة يف املناطــق النائيــة أو القريبــة مــن
التجمعــات الســكانية الصغيــرة ،واإلعــان
عنهــا والتشــجيع علــي واســتغالها.
 أن يحــدد حامــل الرخصــة السياســاتواملعاييــر التــي ســيتم تنفيذهــا لتحقيــق تنميــة
املناطــق النائيــة أو القريبــة مــن التجمعــات
الســكنية الصغيــرة التــي تقــع الرخصــة بهــا،
مــع خطــة العمــل التجــاري.
 تقليــل مخاطــر االستكشــاف واالســتغاللاجليولوجــي يف املناطــق النائيــة أو القريبــة
مــن التجمعــات الســكانية الصغيــرة ،مــن
خــال خرائــط املخاطــر اجليولوجيــة علــى
أســاس املناطــق البعيــدة غيــر املتطــورة
وذات املــوراد املعدنيــة اجليــدة احملتملــة.
 أن تقــوم هيئــة املســاحة اجليولوجيــةالســعودية باألبحــاث اخلاصــة بجيولوجيــا
امليــاه لتســاهم يف تنميــة املناطــق.
 تبنــي مجموعــة مــن احلوافــز للمســتثمرينمــن أجــل تخفيــف املعوقــات االســتثمارية
اخلاصــة باســتثمار وتطويــر الرواســب املعدنيــة

تحت المجهر

املتاحــة يف املناطــق النائيــة ،وذلــك مــن
خــال عمليــات التمويــل ،وإهــاك أو حتميــل
اخلســائر التي حتدث يف أي ســنة من الســنوات
املاليــة إلــى الســنة املاليــة التاليــة.
 العمــل مــع اجلهــات ذات العالقــة علــى توفيــرالتجهيــزات األساســية للتواجــدات املعدنيــة
الواعــدة يف املناطــق النائيــة ،أو القريبــة مــن
التجمعــات الســكانية الصغيــرة.
 حتفيــز القطــاع اخلــاص الوطنــي واألجنبــيعلــى اســتغالل الرواســب املعدنيــة يف املناطــق
النائيــة أو القريبــة مــن التجمعــات الســكانية
الصغيــرة.
 العمــل مــع اجلهــات ذات احلكوميــة األخــرىلالســتفادة مــن احلوافــز املخصصــة للمناطــق
النائيــة.
 أن يشــترط علــى كل مــن يطلــب احلصــولعلــى رخصــة أن يقــدم دراســة عــن السياســات
واملعاييــر التــي ســيتم تنفيذهــا لتحقيــق تنميــة
املناطــق النائيــة أو القريبــة مــن التجمعــات
الســكنية الصغيــرة التــي تقــع فيهــا الرخصــة،
مــع خطــة العمــل التجــاري واالســتغالل
للمنجــم أو احملجــر ويكــون ذلــك شــرط
للحصــول علــى الرخصــة وتــرك نــوع املشــروع
حســب وضــع املنطقــة ومــا يــراه املســتثمر.
سادســا :زيــادة العوائــد املاليــة مــن قطــاع
ا لتعد يــن :
 تشــجيع واســتقطاب املســتثمرين احملليــنواألجانــب لالســتثمار يف قطــاع التعديــن،
واســتغالل اخلامــات املعدنيــة احملليــة.
 العمل على إحالل اخلامات املعدنية احملليةبدي ـ ًا عــن اخلامــات املعدنيــة واملســتوردة،
وتعريــف املســتثمرين بالرواســب املعدنيــة
املتاحــة ،والصناعــات التحويليــة القائمــة أو
املؤمــل إقامتهــا يف اململكــة .
 حتســن الكفــاءة االســتثمارية للمشــاريعالتعدينيــة القائمــة ،والســعي إلــى إيجــاد فــرص
اســتثمارية جديــدة.
 املســاهمة يف رفــع مســتوى الكفــاءة اإلنتاجيــةللمشــاريع التعدينيــة ،والصناعــات التحويليــة
والعمــل علــى زيــادة القيمــة املضافــة للمشــاريع
التعدينية.
 حتديــد وتنفيــذ التدابيــر املالئمــة (بالتشــاورمــع املنتجــن) إلزالــة احلواجــز االقتصاديــة
واالدرايــة علــى الصــادرات املعدنيــة.
 العمــل علــى إلغــاء كافــة احلواجــز اخلاصــةبالرســوم أو غيرهــا التــي تقيــد بيــع املعــادن
أو املنتجــات املصنعــة الســعودية يف األســواق
األجنبيــة وذلــك بالتعــاون مــع املنتجــن
اآلخريــن يف العالــم وعــن طريــق منظمــة
التجــارة العامليــة.
 تشــجيع ودعــم املبــادرات الراميــة إلــى تطويــراألســواق احملليــة مــن قبــل منتجــي املعــادن

لتشــجيع املنتجــن يف قطــاع املعــادن ضمــن
ســياق سياســة التصنيــع يف اململكــة العربيــة
الســعودية.
ســابعا :تنميــة املهــارات اإلداريــة والفنيــة
للكــوادر الســعودية يف قطــاع التعديــن
واخلدمــات املســاندة لــه والقطاعــات األخــرى
ذات العالقــة:
 التوســع يف برنامــج إعــداد القــوى العاملــةالوطنيــة لالســتفادة مــن الفــرص الوظيفيــة
املتاحــة يف قطــاع التعديــن ،والقطاعــات
األخــرى ذات العالقــة.
 تقــوم الدولــة بإنشــاء آليــة استشــاريةلتحقيــق املزيــد مــن التنســيق والتكامــل بــن
القطــاع التعدينــي والقطاعــات األخــرى ذات
العالقــة مثــل :املؤسســة العامــة للتعليــم الفنــي
والتدريــب املهنــي  ،واجلامعــات الســعودية
لتحديــث مناهــج التعليــم والتدريــب،
وتطويرهــا مبــا يتناســب مــع احتياجــات ســوق
العمل(.هيئــة توليــد الوظائــف)
 يجــب أن تركــز بنــود اخلطــة االجتماعيــة(يف خطــة العمــل) التــي يتــم إرفاقهــا مــع طلــب
احلصــول علــى رخصــة التعديــن علــى تدريــب
وتطويــر املهــارات واخلبــرات للقــوة العاملــة
الوطنيــة.
 أن يقتصــر شــغل بعــض فئــات العمــل مثــل:البيئــة ،ســامة املناجــم ،صحــة املناجــم
يف قطــاع التعديــن بأشــخاص مؤهلــن
مزوديــن بشــهادات تثبــت تأهيلهــم مبوجــب
التدريــب واخلبــرة ملزاولــة العمــل وفقــا ملعاييــر
متعــارف عليهــا ويجــب علــى هيئــة املســاحة
اجليولوجيــة الســعودية ووكالــه الــوزارة للثــروة
املعدنيــة تزويــد مؤسســات التدريــب الفنــي
واملهنــى بخطــة تطويــر املناهــج الدراســية
املناســبة واعــداد االمتحانــات لتأهيــل
هــؤالء األشــخاص للقيــام بهــذه املهــام.
 تســهيل التطويرالســريع لقطــاع اخلدمــاتيف اململكــة عــن طريــق جــذب شــركات اخلدمــات
العامليــة وتشــجيع املشــاريع املشــتركة او
الشــراكات بــن شــركات اخلدمــات العامليــة
واحملليــة .والتدريــب علــى راس العمــل لــدى
هــذه الشــركات اخلدماتيــة التــي ستســاهم يف
تطويــر مســتويات عليــا مــن املهــارات واخلبــرات
لــدى القــوى العاملــة يف قطــاع التعديــن.
 تقــوم املؤسســة العامــة للتعليــم الفنــيوالتدريــب املهنــى بتمويــل برامــج تدريــب
متخصصــة بقطــاع التعديــن بالتنســيق مــع
الوكالــة .وحتفيــز املســتثمرين علــى املشــاركة يف
التدريــب والتمويــل.
 العمــل علــى توظيــف الســعوديني لــدىشــركات التعديــن العاملــة باملمكلــة وحتديــد
نســب للتوظيــف.

ثامنا :نقل اخلبرة والتقنية إلى اململكة:
 العمــل علــى إنشــاء مراكــز تدريــب متخصصــةيف إطــار اتفاقيــات التعــاون الفنــي مــع الــدول
التعدينيــة املتقدمــة.
 اســتقطاب اخلبــرات األجنبيــة املتخصصــةيف املجــاالت ذات العالقــة لدعــم وتطويــر
الكــوادر الفنيــة الســعودية.
 التعــاون مــع اجلهــات العلميــة املتخصصــةيف مجــاالت القطــاع التعدينــي يف اجلامعــات
الوطنيــة ويف الــدول التعدينيــة الرائــدة.
 تســهيل مشــاركة املختصــن واملؤهلــن علــىاملشــاركة يف النــدوات واملؤمتــرات العلميــة
احملليــة والدوليــة ذات العالقــة.
 جــذب الشــركات العامليــة لإلســتثمار يفالكشــف والتعديــن يف اململكــة لنقــل التقنيــة
ذات املســتوى العاملــي إلــى العاملــن احملليــن
يف مختلــف املجــاالت مــن خــال األنشــطة
العاديــة مثــل تلــك اخلاصــة بالتدريــب علــى
رأس العمــل  ،والتدريــب اخلــاص  ،والبحــوث
والتطويــر وتنفيــذ البرامــج واملشــاريع اخلاصــة
بالشــركة.
 أن تقــوم الــوزارة بتطويــر برامــج دارســاتوبحــوث علميــة مشــتركة مــع جهــات حكوميــة
وأخــرى عاملــة يف صناعــة التعديــن وفــق
أولويــات محــددة وواضحــة ،وأن تتــاح يف
تنفيــذ هــذه البحــوث والدراســات العلميــة
املــوارد الالزمــة لألشــخاص ذوي اخلبــرات
الفنيــة والكفــاءات العلميــة املطلوبــة ،وأن يتــم
اســتخدام التقنيــات املتطــورة والطــرق الفعالــة
إلجنــاز الدراســات واألبحــاث اجليولوجيــة
التــي يعتــد بهــا.
 اشــتراك اخلبــراء العامليــن يف فتــرات قصيــرة(ســنة واحدة مث ًال) لتقدمي املســاعدة يف بعض
املشــروعات اخلاصــة باألبحــاث والدراســات
التعدينيــة.
 منــح متويــل لدعــم احلصــول علــى املعــداتوالتقنيــات اجلديــدة الالزمــة وذلــك لنشــر
معرفــة تطبيــق التقنيــات اجلديــدة يف كل
املجتمعــات العاملــة يف مجــال التعديــن.
ويقتضــي حتقيــق هــذه السياســات قيــام وزار
الطاقــة والصناعــة والثــروة املعدنيــة وهيئــة
املســاحة اجليولوجية الســعودية بأعمال املســح
اجليولوجــي والتنقيــب األولــي عــن املعــادن،
وعلــى توفيــر قواعــد املعلومــات عــن الثــروات
املعدنيــة ،وإســناد أعمــال الكشــف املتقــدم
والدراســات التفصيليــة (ماقبــل اجلــدوى
االقتصاديــة ،ودراســة اجلــدوى اإلقتصاديــة)
واســتثمار املــوارد املعدنيــة للقطــاع اخلــاص
احمللــي واألجنبــي بإعتبــاره األقــدر علــى حتمــل
املخاطــر ،علــى أن يكــون دور الــوزارة تطبيــق
نظــام االســتثمار التعدينــي وإدارتــه واإلشــراف
عليــه والترويــج لــه ،وتهيئــة منــاخ اســتثماري
جــذاب ويتصــف بالشــفافية.
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إضاءات

دور هيئة المساحة الجيولوجية
السعودية في االستكشاف المعدني
هيئة املساحة اجليولوجية

يُعــد التنقيــب عــن املعــادن أحــد املهــام الرئيســة لهيئــة املســاحة
اجليولوجيــة الســعودية ( ،)SGSحيــث ثــم تضمنــت خطــط
التنميــة املتتاليــة للدولــة العديــد مــن برامــج التنقيــب عــن املعــادن
تركــزت باألســاس علــى مشــاريع التنقيــب عــن املعــادن النفيســة
( )Precious Metalsومعــادن األســاس ()Base Metals
واملعــادن والصخــور الصناعيــة وأحجــار الزينــة واألحجــار
الكرميــة وحتقيقــا للــرؤى واالهــداف االســتراتيجية التــي أنشــئت
الهيئــة مــن أجلهــا كمــا جــاءت يف اســتراتيجيتها ،وحتقيقــا
لرســالتها التــي تركــزت علــى تزويــد املجتمــع باملعلومــات
اجليولوجيــة األساســية وتأمــن احتياطيــات اســتراتيجية
مســتدمية مــن املــوارد املعدنيــة للدولــة والعمــل علــى تنميتهــا،
فقــد خططــت الهيئــة هيكلهــا التنظيمــي بنــاء علــى نظامهــا
واســتراتيجيتها بتخصيــص قطــاع مســتقل للمســح اجليولوجــي
والتنقيــب عــن املعــادن يتــم مــن خاللــه تنفيــذ برامــج فنيــة تتولــى
حتقيــق تلــك الــرؤى واألهــداف االســتراتيجية للدولــة فيمــا
يخص موارد الثروة األرضية.
وتتضمــن أعمــال االستكشــاف املعدنــي أعمــال االســتطالع
اإلقليمــي ( )Regional Reconnaissanceلتحديــد املــوارد
احملتملــة للمعــادن مبختلــف أنواعهــا ،وإجــراء التنقيــب التفصيلــي
الستكشــاف الرواســب ذات القيمــة االقتصاديــة وإعــادة تقييــم
األعمــال الســابقة يف كل مــن الــدرع العربــي (Arabian
 )Shieldوالرصيــف القــاري ()Continental Platform
والســهل الســاحلي ( )Costal Planللمملكــة .والعمــل علــى
مراجعــة وتقييــم املعلومــات اجليولوجيــة ذات الصلــة بتواجــدات
وأصــل نشــأة هــذه املعــادن املكتشــفة يف اململكــة .وقــد مت تقســيم
الرواســب املعدنيــة الفلزيــة املكتشــفة يف اململكــة العربيــة
الســعودية إلــى تســعة منــاذج رئيســة وذلــك اعتمــادا علــى البيئــات
اجليولوجيــة التــي تكونــت فيهــا تلــك الرواســب ،وأيضــا علــى
أســاس التراكيــب املتحكمــة ( )Structural Controlيف
تكوينهــا مثــل رواســب الكبريتيــدات الكتليــة احملتويــة علــى معادن
األســاس واملعــادن النفيســة ،ورواســب الكــروم والنيــكل والنحــاس
ومجموعــة عناصــر البالتــن ،ورواســب القصديــر والتنجســتني،
ورواســب العناصــر االرضيــة النــادرة واليورانيــوم ،ورواســب
الذهــب املصاحــب للمحاليــل احلرومائيــة منخفضــة ومتوســطة
احلــرارة ،ورواســب النحــاس البورفيــري املصاحــب للذهــب
واملوليبدنيــوم ،ورواســب النحــاس والزنــك ،ورواســب الذهــب
والتيتانيوم والتنجستني.
أمــا بالنســبة للمعــادن الالفلزيــة فتحتــوي صخــور اململكــة علــى
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تنــوع كبيــر جــداً منهــا مثــل رواســب الفوســفات ،والفلســبار،
والســليكا ،والفلوريــت ،واحلجــر اجليــري ،واحلجــر الطينــي،
واجلبــس ،واألنهيدريــت ،والدولوميــت ،واملغنيزيــت ،كمــا مت
إجنــاز بعضــاً مــن مشــاريع علــى األحجــار الكرميــة ســواء
داخــل صخــور البازلــت باحلــرات مثــل حــارة رهــاط وحــارة
كشــب أو خارجهــا يف ربــوع الــدرع العربــي .وقــد نتــج عــن ذلــك
بنــاء قاعــدة مــن املعلومــات مت توثيــق أكثــر مــن  5000موقعـاً
معدنــي باململكــة خــال النصــف قــرن املاضــي متثــل املعــادن
الفلزيــة ،منهــا حوالــي  2502موقــع مــا بــن مناجــم ورواســب
ومكامن وتواجدات وشواهد.

شكل ( :)2توزيع مواقع التواجدات املعدنية القدمية بالدرع العربي.

إضاءات

تطور االستكشاف المعدني في المملكة والتسلسل
التاريخي ألعمال االستكشاف المعدني في المملكة
نظــرة تاريخيــة :يرجــع التنقيــب عــن
املعــادن يف منطقــة اجلزيــرة العربيــة الــى مــا
يزيــد عــن  3االالف عــام وبخاصــة ملناجــم
املعــادن الثمينــة وقــد امتــد هــذا النشــاط
التعدينــي ليبلــغ أقصــاه خــال الفتــرة مــن
القــرن الثامــن الــي القــرن الثالــث عشــر
امليــادي (أوائــل العصــر اإلســامي) أبــان حقبة
اخلالفتــن األمويــة والعباســية ،وكان القدمــاء
يبحثــون عــن الذهــب والفضــة والنحــاس

فكانــوا يســتخرجون الذهــب والفضــة بتكســير
العــروق احلاملــة لهمــا بواســطة مطــارق مــن
احلجــارة تطحــن بعدهــا بالرحــى (وقــد أمكــن
معاجلتهــا باســتخدام التقنيــات البدائيــة
أمــا النحــاس
التــي كانــت متاحــة حينهــا)ّ .
املوجــود يف املالكيــت أو يف الكبريتيــدات فــكان
يصهــر باســتعمال مــادة مســاعدة علــى احلــرق
أحيان ـ ًا مثــل الفلوريــت الــذي كان ميكــن
احلصــول عليــه يف بعــض املواقــع مــن نفــس

املنجــم أو يتــم نقلــه مــن مــكان آخــر إلــى مــكان
صهــر اخلــام .ويف العصــر احلديــث ومنــذ انشــاء
اململكــة العربيــة الســعودية فقــد مت االهتمــام
مــن جانــب الدولــة بأعمــال املســح والتنقيــب
عــن املعــادن منــذ الثلــث األول مــن القــرن
املاضــي حتــى اآلن ميكــن تقســيمها الــي
املراحل التالية:

 )١املرحلة األولى1934 :م 1963م:
وهــي املرحلــة التــي بــدأت فيهــا أولــى عمليــات
االستكشــافات املعدنيــة يف اململكــة العربيــة
الســعودية خــال عهــد املغفــور لــه بــإذن اهلل
امللــك عبــد العزيــز آل ســعود ،عندمــا قــرر رحمــه
اهلل اســتقدام خبــراء جيولوجيــن لدراســة
أوضــاع امليــاه والبتــرول واملعــادن يف اململكــة.
وعندمــا مت إعــادة اكتشــاف تلــك املناجــم
القدميــة منــذ بدايــات القــرن املاضــي والتــي
وجــدت بهــا كميــات كبيــرة مــن املخلفــات
واخلبــث إلــى جانــب بقايــا أعمــال تعدينيــة
متعــددة .وقــد وصــل احلفــر القــدمي للتعديــن
يف بعــض املناجــم إلــى عمــق زاد عــن  85متــر ًا يف
منجــم ســمرة للفضــة (شــكل  .)1وكان منجــم
مهــد الذهــب هــو اول منجــم مت اســتغالله عــام
 1954 - 1939بواســطة نقابة التعدين العربية
السعودية (.)SAMS

مبقيــاس رســم 1:100،000 ،1:250،000
للــدرع العربــي يف الفتــرة مــا بــن 1963-
 .1998مت انشــاء املديريــة العامــة للثــروة
املعدنيــة والتــي قامــت بالتعاقــد مــع العديــد
مــن البعثــات اجليولوجيــة العامليــة والتــي
تنتمــي الــى مــدارس جيولوجيــة متنوعــة
بهــدف اجــراء املســوحات اجليولوجيــة
والتخريــط مبقيــاس الرســم املختلفــة وكذلك
اعمــال االستكشــاف املعدنــي .وأبــرز تلــك
البعثــات اجليولوجيــة USGS، BRGM،
 ،RIOFINEXباإلضافــة الــى أجــزاء
اتفاقــات البينيــة األخــرى والتــي أســهمت
بالتأكيــد الــى اثــراء البنيــة التحتيــة
املعلوماتيــة اجليولوجيــة وبخاصــه يف مجــال
املســح والتنقيــب ُبغيــة تعزيــز برامــج التنقيــب
عــن املعــادن .مت خــال هــذه املرحلــة تقــومي أثــر
أنشــطة التعديــن القدميــة علــى أعمــال
التنقيــب احلديثــة يف اململكــة ،حيــث ينتشــر
أكثــر مــن  1000منجــم قــدمي يف كافــة أرجــاء
الــدرع العربــي إال أنهــا تتركــز بالقــرب مــن
مصــادر امليــاه وطــرق التجــارة القدميــة.
ومعظــم التواجــدات املعدنيــة التــي مت

اكتشــافها خــال هــذه املرحلــة كانــت يف
مجملهــا متوافقــة مــع أعمــال التعديــن
القدميــة “ ،”Ancient Workوهــذا
يؤكــد العالقــة الهامــة بــن التعديــن القــدمي
وأعمال التنقيب احلديثة (شكل .)2

 )٢املرحلة الثانية 1963-1998م:
وهــي املرحلــة التــي مت خاللهــا االنتهــاء مــن
املســوحات اجلويــة واملغناطيســية للمملكــة
واســتكمال سلســلة اخلرائــط اجليولوجيــة

 )٣املرحلة الثالثة 1999م حتى اآلن
وهــي املرحلــة التــي بــدأت بتأســيس هيئــة
املســاحة اجليولوجيــة الســعودية ،والتــي
متيــزت باكتمــال البنيــة التحتيــة للخرائــط
اجليولوجيــة التــي تغطــي كافــة أجــزاء الــدرع
العربــي التــي تتركــز فيــه معظــم اخلامــات
املعدنيــة املكتشــفة يف اململكــة .ممــا ســاعد
علــى اثــراء قواعــد املعلومــات ،وإعــادة تقييــم
احملتوى املعدني للكثير من املواقع املكتشــفة،
باســتخدام التطبيقــات والنظريــات احلديثــة
وأنظمــة املعلومــات اجلغرافيــة والتــي ســاهمت
يف استكشــاف عــدد مــن الرواســب املعدنيــة.
ومنــذ انشــاء هيئــة املســاحة اجليولوجيــة
الســعودية وبالرغــم مــن احتواءهــا علــى
العديــد مــن اإلدارات واالقســام الفنيــة التــي
تهتــم بنواحــي عديــدة تشــتمل مختلــف
مجــاالت علــوم األرض مثــل اجليولوجيــا

شكل ( :)1جانب من االعمال القدمية مبنجم سمرة للفضة بإقليم الدوادمي ومتثل أحد
أعمق اعمال احلفر القدمية يف الدرع العربي 80م.
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إضاءات

التطبيقيــة والبيئيــة وامليــاه والدراســات واألبحــاث التعدينيــة واملســح اجليوكيمائــى والبحــري والــزالزل والبراكــن وغيرهــا اال ان ادارتــي املســح
اجليولوجــي والتنقيــب عــن املعــادن متثــان العمــودي الفقــري ألنشــطه الهيئــة وذلــك الرتباطهمــا مبســح وتخريط واكتشــاف الرواســب املعدنية
بنوعيها الفلزية والالفلزية.
مراحل األعمال االستكشاف املعدني:
يعتبــر االستكشــاف أحــد أهــم البنــود الرئيســية يف البحــث والتنقيــب عــن املــوارد املعدنيــة الطبيعيــة بأنواعهــا املختلفــة ،وميكــن تقســيم
االستكشــاف املعدنــي إلــى مرحلتــن رئيســيتني حيــث حتــوي كل مرحلــة علــى العديــد مــن اخلطــوات التــي يجــب إتباعهــا لتحقيــق االهــداف
املطلوبة من عملية االستكشاف.
وقــد وضعــت هيئــة املســاحة اجليولوجيــة متمثلــة يف إدارة التنقيــب عــن املعــادن وقســم املعــادن الفلزيــة اســتراتيجية
ملشاريع التنقيب املتنوعة التي تتضمن ثالثة برامج رئيسيه هي:
يتــم تنميتهــا وترقيتهــا إلــى مكامــن ذات ويتــم مــن خاللهــا استكشــاف مواقــع معدنيــة
مشــاريع استكشــاف معدنــي علــى املــدى
إمكانــات تعدينيــه واعــدة ميكــن وصفهــا بأنهــا يف بيئــات مناســبة تعــرف باألحزمــة املعدنيــة
الطويــل" "Long Livedمثــل مشــروع
قاعــدة املعلومــات األساســية التــي يتــم مــن وذلــك بتطبيــق أحــدث األســاليب التقنيــة
خريطــة نشــأه الرواســب املعدنيــة ومشــروع
خاللهــا اختيــار مشــروع أو عــدة مشــاريع واالســتفادة مــن اخلبــرات العامليــة يف هــذا املجــال.
حتديــث البيانــات املوثقــة بقاعــدة بيانــات
للدراســات التفصيليــة .وبذلــك فالهــدف وقــد أدت الدراســات احلقليــة وعمليــات االســتطالع
الهيئــة ( ،)MODSكمــا اجتهــت الهيئــة منــذ
الرئيســي مــن إجــراء هــذا النــوع مــن إلــى حتديــد عــدد مــن األحزمــة املتمعدنــة املنتشــرة
عــدة ســنوات ومــا زالــت حالي ـ ًا يف تطبيــق
االستكشــافات املعدنيــة هــو إمــا باســتبعاد يف نطــاق الــدرع العربــي وبعــض املناطــق الرســوبية،
التقنيــات املتطــورة لالستشــعار مــن بعــد علــي
التواجــدات ضعيفــة احملتــوى واالمكانــات أو والتــي مت اكتشــاف كــم هائــل مــن مواقــع املعــادن
برامــج االستكشــاف املعدنــي علــي نطاقــات
التأكيــد علــى املكامــن ذات االحتياطــات الفلزية والالفلزية املختلفة بها.
إقليميــه ،وذلــك باالســتفادة مــن التطــور الــذي
حــدث يف تلــك التقنيــات وقدرتهــا علــي حتديــد املشجعة.

)١

نطاقــات التغيــر املصاحبــة لنطاقــات التمعــدن
ومــن تلــك املخرجــات املتطــورة وهــي تقنيــات
عاليــة احلساســية ومتعــددة األطيــاف ،حيــث
تصــل قــوة الوضــوح فيهــا ملقاييــس رســم تتــراوح
مــن  0.5إلــى  2.5م وقــد مت اختيــار إقليــم
مديــن لتطبيــق تلــك التقنيــة علــى الرواســب
املعدنيــة الكامنــة داخــل طيــات وحداتــه
الصخريــة ،وجــاري تطبيقهــا اآلن علــي مشــروع
االستكشــاف العــام إلقليــم حائــل ،وبالتالــي
ســنتمكن مــن الوصــول إلــى أكبــر عــدد ممكــن
مــن الرواســب املعدنيــة يف أقصــر وقــت متهيــد ًا
لتطبيــق الوســائل املتبعــة يف برامــج
االستكشــاف التعدينــي املوجــه لتضاهــي
مثيالتهــا مــن هيئــات املســاحات اجليولوجيــة
بالــدول املتقدمــة لتغذيــه قاعــدة البيانــات
بالهيئــة كجــزء مــن املنظومــة احلكوميــة
للدولة مبا يســتجد لدينا من رواســب معدنيه
جديدة.
مشــاريع استكشــاف معدنــي إقليمــي
( )Regional Explorationوالتــي تعــد
النــواة الرئيســية للمشــاريع األكثــر تفصي ـ ًا
تهــدف إلــى اجــراء تقييــم مبــدئ للتواجــدات
ـواء ضمــن قاعــدة بيانــات
املعدنيــة املســجلة سـ ً
الهيئــة او مســجلة يف تقاريــر البعثــات التــي
عملــت باململكــة يف القــرن املاضــي مــن دون ان
تخضــع تلــك التواجــدات املعدنيــة ألعمــال
استكشــاف معدنــي تفصيلــي ،وبتطبيــق طــرق
االستكشــاف املعدنــي علــى تلــك التواجــدات
املعدنيــة يتــم الوقــوف علــى جاهزيتهــا لكــي

)٢
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شكل ( )3ميثل بعض من وسائل وخطوات االستكشاف املعدني التي تطبق على املشاريع التفصيلية للهيئة.

إضاءات

)٣

االستشــعار عــن بعــد ودراســة صــور األقمــار
الصناعيــة وحتليلهــا وعمــل خرائــط جيولوجيــة
معــدة لتحديــد النطــاق الســطحي للخــام ،جمــع
عينــات للصخــور احلاملــة للخــام والصخــور
احمليطــة وإجــراء التحاليــل الكيميائيــة لهــا،
ومــرور ًا بإجــراء اجلســات اجليوفيزيائيــة وعمــل
اخلنــادق الســطحية وعمليــات حفــر منتظمــة.
وهنــاك عــدة طــرق للحفــر منهــا حفــر اخلنــادق
الســطحية أو احلفــر حتــت األرضــي املطرقــي
الســريع والــذي يتبعــه بحفــر ماســي (شــكل  )3قــد
ميتــد إلــى مئــات األمتــار يف العمــق ألخــذ عينــات
اخلــام ودراســتها وانتهــاء بإنتــاج تقريــر فنــي لهــا
يتضمــن معلومــات مدققــه عــن إمكاناتهــا بتقييــم

مشــاريع استكشــاف معدنــي تفصيلــي والتــي
هــي مشــاريع االستكشــاف التفصيلــي مرحلــة
الحقــة ومهمــة للمشــاريع اإلقليميــة حيــث تتطلــب
دراســات أكثــر دقــة وتفصي ـ ًا عنهــا يف االستكشــاف
ـاء علــى املشــاريع التفصيليــة يتــم
اإلقليمــي .وبنـ ً
تقييــم وتقديــر كميــة الراســب املعدنــي يف املنطقــة
املدروســة .وهــي املشــاريع التــي يتــم اقتراحهــا
للرواســب املعدنيــة التــي مت الوقــوف علــى إمكانــات
مشــجعه مبدئيــة فيهــا مــن خــال برامــج
االستكشــاف العــام ويتــم ادرجهــا يف اخلطــة لكــي
يتــم إجــراء دراســات تفصيليــه بتطبيــق وســائل
االستكشــاف املعدنــي التفصيلــي عليهــا ،وتتطلــب
الدراســات يف أغلــب هــذه املواقــع اســتخدام تقنيــة
مشروع انتاج اخلريطة امليتالوجينية الرقمية للمملكة العربية السعودية:
بدأ هذا املشــروع خالل عام  ٢٠٠٨م ومازال يجري الصخريــة بالــدرع العربــي الــى وجــود وفــرة مــن
تنفيــذه ويهــدف إلــى اســتنباط العالقــة مــا بــن الرواســب املعدنيــة بقســميها ســواء تلــك مثــل
الرواســب املعدنيــة املكتشــفة يف اململكــة وبــن خامــات الكروميــت والنيــكل والبالتــن املصاحبــة
التراكيــب الليثولوجيــة واإلســتراجترافيه والبنائيــة لصخــور الســربنتينيت وخامــات (Syngenetic
عــن طريــق جتميــع ومضاهــاة وتفســير املعلومــات  )Originاملعاصــرة لنشــأة الصخــور احلاويــة
الفنيــة املتعلقــة بهــذه الرواســب املعدنيــة املكتشــفة املاجنتيــت واإلملينيــت املصاحبــة لصخــور
للتعــرف الدقيــق علــى الوضــع اجليولوجــي وطبيعة األنورثوســيت واجلابــرو والنوريــت وكــذا خــام
البيئــات اجليولوجيــة الترســيبية والعمليــات احلديــد الشــرائطي املصاحــب للصخــور الرســوبية
اجليولوجيــة التــي أدت إلــى ترســب وتكــون خامــات البركانيــة الفتاتيــة واألنديزيــت وخامات النيوبيوم
هــذه املعــادن ،وتقديــر األعمــار اجليولوجيــة والتانتالــم املصاحبــة لصخــور اجلرانيــت القلــوي
للتمعدنــات ،وحتديــد خصائصهــا وبصماتهــا وخــام النحــاس البورفيــري املصاحــب لصخــور
اجليوكيميائيه واجليوفيزيائية.
اجلرانوديــوت وغيرهــا ،والتــي متثــل الغالبيــة
وذلــك لغــرض التحقــق مــن أصــول نشــأة وتكــون العظمــى مــن اخلامــات يف اململكــة(Epigenetic
هــذه الرواســب املعدنيــة ،وبنــاء قاعــدة املعلومــات  ، )Originوأمــا بالنســبة للرواســب املعدنيــة
امليتالوجينيــه لهــا ،واملضــي قدمـ ًا يف إجراء دراســات الالحقــة ِل َتكــون الصخــور احلاويــة لهــا مثــل
مســتفيضة ومتخصصــة إليجــاد منــاذج للرواســب رواســب الذهــب والنحــاس والرصــاص والزنــك
املعدنيــة واســعة ،الكتشــاف تواجــدات معــادن والفضــة والقصديــر والبزمــوث واالســتبنيت
مماثلــة وجديــدة يف اململكــة ،ممــا يوفــر الكثيــر مــن والتنجسنت وغيرها من الرواسب األخرى.
الوقــت ،واجلهــد ،والتكاليــف الالزمــة ألعمــال ولســهولة التعامــل مــع هــذا التنــوع الكبيــر لهــذه
االستكشــاف املســتقبلية مقارنــة بإتبــاع الطــرق الرواســب التــي تتــوزع يف صخــور الــدرع العربــي،
التقليديــة املتبعــة حاليـ ًا ،ممــا ســيؤدي إلــى تطويــر وجــد أنــه مــن األفضــل تصنيفهــا إلــى مجموعــات
وتوجيــه مســا رات االستكشــافات املعدنيــة تتشــابه كل مجموعــة منهــا يف العناصــر املكونــة لهــا
مســتقبلي ًا ،والتــي ميكــن مــن خاللهــا فتــح آفــاق وفــى الصحــب اجليوكيميائيــة والتراكيــب
استثمارية.
اجليولوجيــة املتحكمــة يف الترســيب وكــذا يف
وتتركــز أعمــال هــذا املشــروع علــى جتميــع نوعيــة الصخــور املســتضيفة للراســب املعدنــي ومــن
ومضاهــاة املعلومــات اجليولوجيــة التــي جتمعــت ثــم مت اختيــار أمثلــه لــكل نــوع يتــم د راســتها
طــوال الفتــرات الســابقة ،وهــي املعلومــات ذات تفصيليــا مــن نواحــي عــدة كل منهــا يصــب يف اجتــاه
الصلــة بتواجــدات املعــادن يف اململكــة ،والعمــل علــى وهــو الهــدف األساســي ،حيــث ميثــل التعــرف علــى
تفســيرها وتقييــم محتواهــا املعدنــي والتعــرف أصــل نشــأة الرواســب املعدنيــة Ore Genesis
علــى التراكيــب والبيئــات اجليولوجيــة التــي أثــرت أهــم الثمــار املســتهدفة مــن مشــروع اخلريطــة
يف نشــأة هــذه املعــادن ومقارنتهــا ،متهيــد ًا لتوفيــر امليتالوجينيــه ،ومــع وضــع خصوصيــة تكويــن كل
بنيــة املعلومــات اجليوتقنيــة الالزمــة إلنتــاج أول راســب معدنــي علــى حــده يف االعتبــار فإنــه ميكــن
خريطة ميتالوجينية للمملكة.
التنويــه علــى أن ظــروف نشــأة وترســيب هــذا
أدى التنــوع الكبيــر واالمتــداد العريــض للوحــدات التمعــدن مــن ضغــط وملوحــة ودرجــة حــرارة

مــا قبــل دراســة اجلــدوى ومــن ثــم تكــون رواســب
جاهــزة إلدراجهــا علــى اخلريطــة االســتثمارية
للدولــة ،ومــن االمثلــة التــي تقــوم بهــا الهيئــة لهــذا
النــوع مــن املشــاريع مشــروع أم جفــر التــي دلــت
النتائــج التــي مت الوصــول اليهــا حتــى اآلن أنــه
ينتمــي إلــى منــوذج  ،IOCGوكذلــك مشــروع
نطــاق الــذي ينتمــي إلــى منــوذج النحــاس-
املولبيديــوم البورفيــري ،ومنــوذج النحاس-النيــكل
مبنطقــة اخلضــرة ومتعــدن الذهــب مبناطــق
اللقطــة وقريــة العفلــة وحوميضــان واخلــوار والتــي
تصنف يف مجملها ذهب اوروجيني وغيرها.

وتراكيــب جيولوجيــة وصحبــة جيوكيميائيــة وعمــر
تكويــن ميكــن تطبيقهــا علــى مثيالتهــا مــن
الرواســب األخــرى املشــابهة لهــا كخطــوة أوليــة
طموحــة ميكــن توســيعها مســتقبلي ًا لتشــمل بقيــة
الرواســب األخــرى حيــث نتطلــع إلــى أن متاثــل
اخلريطــة امليتالوجينيــه للمملكــة مثيالتهــا مــن
اخلرائــط امليتالوجينيــه بالــدول املتقدمــة التــي
حتتوي اراضيها على مكامن للرواسب املعدنية.
وخــال عــام  2010م أتفــق علــى البــدء بالرواســب
املعدنيــة املختــارة مــن إقليــم عفيــف (شــكل )4
كأولويــه لبــدء اجــراءات الدراســة وهــي منجــم ظلــم
 جبــل غضــاره  -احملســينية  -النجــادي -السلســلة النقــرة  -بلغــه  -صخيبــرات  -بــدع اجلمالــة -الدويحــي  -بيــر طويلــه  -الشــمطة ،وبالفعــل متــت
الزيــارات احلقليــة لــكل تلــك املواقــع ،ومت جمــع
عينــات ســطحيه ممثلــه ،قاطعــه لنطاقــات
التمعــدن والصخــور احلاويــة لهــا وكــذا مت اختيــار
عينــات لبيــة “ ”Core Samplesمــن بعــض
تلــك املناطــق ومت إجــراء دراســات جيولوجيــة
وبتروجرافيــة ومعدنيــة وجيوكيميائيــة لهــا وحاليـ ًا
يتــم اجــراء دراســات مكتنفــات املوائــع (Fluid
 )Inclusionsوقيــاس العناصــر املشــعة الثابتــة
وغير الثابتة لها.
ومــن خــال هــذا املشــروع الوطنــي الطمــوح
تتطلــع الهيئــة الــي البحــث والتنقيــب عــن املعــادن
مــن منظــور أنظمــة التمعدنــات (Metallic
 )Systemوليــس مــن املنظــور الضيــق وهــو تتبــع
مناطــق املناجــم القدميــة وهــو مــا يتضمــن اعمــال
التقنيات احلديث لالستشــعار عن بعد واســتخدام
احــث أجهــزة التنقيــب اجليوفيزيائــي التــي تصــل
الــي أعمــاق كبيــرة وهــو مــا يبشــر بالتوصــل الــي
رواســب معدنيــة ذات احتياطيــات ضخمــة لكافــة
املعادن (ميكن وضعها على اخلريطة العاملية.
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إضاءات

ان مــا يتوفــر لدينــا مــن مؤشــرات نتيجــة
الدراســات الفنيــة التفصيليــة واملوجهــة للتعــرف
علــى الظــروف الســائدة اثنــاء تكويــن الرواســب
املعدنيــة وبنــاء منــاذج للتمعدنــات الشــائعة يف كل
اقليــم وذلــك ضمــن مشــروع خريطــة نشــاءة
الرواســب وكذلــك مــن خــال مشــاريع االستكشــاف
املعدنــي يعطــي مدلــوالت كبيــرة عــن وجــود امكانــات
واعــدة بــل وضخمــة ،ان مــا يتوقــع وجــوده مــن
رواســب معدنيــة فلزيــة والفلزيــة "لــم يتم اكتشــافها
بعــد" والكامنــة ضمــن طيــات الوحــدات الصخريــة
يف الــدرع العربــي وخارجــة تعــد اكثــر عــدداَ واكبــر
حجم ـاَ ممــا مت اكتشــافه حتــى االن بأضعــاف،
ويحدونــي االمــل ألفــاق رحبــة نحــو استكشــاف
املزيــد مــن التواجــدات والرواســب املعدنيــة باململكــة
لو مت اتباع الســبل الســليمة يف التنقيب عن تللك
الثــروات ،وتوفــرت االمكانــات الالزمــة لذلــك والتــي
يف مقدمتهــا وضــع آليــة منطقيــة ،وتوفيــر قــوة
بشــرية مدربــة ،واعتمــاد الوســائل غيــر التقليديــة
املتبعــة يف الــدول التــي لهــا بــاع مــن خبــرات يف
مجال التنقيب املعدني.
لقــد انصــب اهتمــام اجليولوجــي القــدمي اثنــاء
العصــور القدميــة والوســطى علــى الرواســب
املعدنيــة الســطحية أو تلــك التــي تظهــر لهــا
مؤشــرات او منكشــفات على الســطح ،وهذا االجتاه
كان لــه مــا يبــرره حينهــا لبــداءة أدوات االستكشــاف
املعدنــي املســتخدمة وقلــة االمكانــات املتاحــة
والالزمــة لتتبــع الرواســب املعدنيــة وكذلــك
القصــور يف عــدم فهــم العوامــل التــي حتكــم امنــاط
التوزيــع املعدنــي واجليوكيميائــى للرواســب
املعدنيــة .أمــا االن وبعــد دخــول قطاعــات البحــث
والتنقيــب عــن املعــادن يف اطــوار فنيــة جديــدة
مبنيــة علــى مناحــي شــتى يف العلــوم واملعرفــة
تســاعد اجليولوجيــن املختصــن يف مجــاالت
التنقيــب املعدنــي والثــروة املعدنيــة االكفــاء مــن
وضــع رؤى ســليمة ومنطقيــة لتوزيــع أجســام اخلــام
وكيفيــة تتبــع امتداداتــه يف االعمــاق الكبيــرة غيــر
املنكشــفة وكذلك يف توســيع املفاهيم لوضع مناذج
للتوزيــع للرواســب املعدنيــة غيــر املكتشــفة حتــى
االن والتــي بالطبــع خضعــت لنفــس ظــروف
التكويــن ،وذلــك بتطبيــق األطــر التــي حتكــم
ـاء علــى أنظمــة
امنــاط التمعــدن اثنــاء دراســتها بنـ ً
التعديــن التــي مت تســجيلها يف هــذا اإلقليــم أو
ذاك .وهنــا يأتــي التسلســل املنطقــي خلطــوات
التنقيــب عــن املعــادن مــن أجــل التوصــل إلــى
الرواســب املعدنيــة مــن خــال تطويــر مــا هــو معلــوم
لدينــا مــن رواســب تعدينيــة للوقــوف علــى إمكانــات
الراســب احلقيقيــة ومــن ثــم تقييمــه وأدراجــه علــى
اخلريطــة التعدينيــة للدولــة كأحــد الرواســب
املعدنيــة للبــدء يف اســتثماره بالطريقــة التــي تراهــا
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الدولة مناسبة.
ان الزيــادة املضطــردة واملفاجئــة يف األســعار العامليــة للعديــد مــن أنــواع مــن معــادن اخلــام واملعــادن
الصناعيــة امــا بســبب النقــص احلــاد يف االحتياطــي لغالبيــة هــذه املــواد علــى الصعيــد العاملــي ،أو لزيــادة
األنشــطة اإلنســانية ألغراض مختلفة وتطبيقاتها الواســعة من الصناعات اجلديدة (مثل الصناعات
عاليــة التكنولوجيــا وأشــباه املوصــات ،واالجهــزة الرقميــة والشاشــات الذكيــة واملــواد الســنفرة ذات
النوعيــة اخلاصــة) يتطلــب إمــدادات مســتدمية لكميــات كبيــرة مــن تلــك اخلامــات ،ولقــد مت توثيــق
العديــد مــن تلــك املــواد يف قاعــدة البيانــات بهيئــة املســاحة اجليولوجيــة الســعودية ( .)SGSولقــد
ركــزت ( )SGSعلــى التنقيــب عــن هــذه األنــواع مــن التمعــدن كخطــوة أولــى جلــذب االســتثمارات يف
هذه املوارد املعدنية اجلديدة ،التي يتوقع أن تكون مصدر تغذية إضايف لالقتصاد الوطني.

شكل ( :)4يوضح اخلريطة امليتالوجينيه إلقليم عفيف احلركي مبقياس رسم .1:250.000

األنشطة التعدينية بطرق التعدين السطحية
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مقاالت

د  .أحمد الصالح

قسم اجليولوجيا واجليوفيزياء،
جامعة امللك سعود
النيوبيــوم والتنتالــوم عناصــر انتقاليــة
نــادرة تنتمــي إلــى مجموعــة الفلــزات
املقاومــة للحــرارة (تشــمل املوليبدينــوم
وكذلــك التنغســن والرينيــوم) وهــي
عناصــر خاملــة كيميائيــا وذات صالبــة
وكثافــة عاليــة ومتتــاز بدرجــات انصهــار
تزيــد علــى  2450درجــة مئويــة .تشــمل
العناصــر األرضيــة النــادرة مجموعــة
الالنثانيــدات بــدءا مــن الالنثانــوم وانتهاء
باللوتيســيوم .يضيــف الكيميائيــون،
اليتريــوم والســكانديوم أيضــا إلــى هــذه
املجموعــة ولكــن هــذا االســتخدام املوســع
ليــس شــائعا يف اجليولوجيــا .تســمية
العناصــر األرضيــة النــادرة ليــس بســبب
ندرتهــا ولكــن ألنهــا اســتخلصت يف
األصــل مــن بعــض املعــادن النــادرة،
فالســيريوم مثــا أكثــر وفــرة مــن النحــاس
والرصــاص واغلــب العناصــر األرضيــة
النــادرة هــي أكثر شــيوعا مــن املوليبدينوم
والزئبــق والقصديــر والفضــة .تنقســم
عناصــر الالنثانيــدات إلــى مجموعتــن
رئيســيتني؛ هــي اخلفيفــة (الالنثانــوم الــى
اليوروبيــوم) والثقيلــة (غادولينيــوم الــى
اللوتيســيوم) .الالنثانيــدات اخلفيفــة هــي
أكثــر وفــرة يف القشــرة مــن الثقيلــة ،وذات
األرقــام الذريــة الزوجيــة هــي  2-7مــرات
أكثــر وفــرة مــن ذات األرقــام الفرديــة ،امــا
البروميثيــوم (رقــم ذري  )61فهــو عنصــر
اصطناعــي ليــس لــه نظائــر مســتقرة
طويلة العمر يف الطبيعة.
معظــم إنتــاج العالــم مــن النيوبيــوم يذهــب
إلــى صناعــة الفــوالذ لتعزيــز املقاومــة
للتــآكل والقــوة امليكانيكيــة ،كمــا يتــم
إضافــة النيوبيــوم الــى الكوبالــت والنيــكل
لصنــع ســبائك احلديــد املســتخدمة يف
التطبيقــات ذات درجــة احلــرارة العاليــة
مثــل معــدات الصواريــخ ،والتوربينــات
الغازيــة واحملــركات النفاثــة .تســتخدم
ســبائك اخــرى مــن النيوبيــوم لصنــع
املغناطيســات فائقــة التوصيــل ألدوات
التصويــر بالرنــن املغناطيســي .التانتالوم
ضــروري لصنــع املكثفــات نظــرا لقدرتــه
علــى تخزيــن وإطــاق الطاقــة ،وبالتالــي
فهــو يف طلــب متزايــد مــن قبــل صناعــة
اإللكترونيــات ،وخاصــة الجهــزة احلاســب
االلــي ومشــغالت االقــراص املدمجــة
والهواتــف الذكيــة .تشــمل االســتخدامات
األخــرى للتانتالــوم رقائــق الذاكــرة
واملعاجلــات والســبائك الفائقــة؛ ونظــرا
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النيوبيوم والتنتالوم والعناصر األرضية النادرة:
خصائص فريدة ومستقبل تعديني واعد
لنقطــة انصهــاره العاليــة ( 3020درجــة
مئويــة) فأنــه يســتخدم يف الصناعــات
الكيميائية وسبك املعادن.
للعناصــر األرضيــة النــادرة نطــاق واســع
مــن االســتخدامات يشــمل الســيراميك
والســبائك ،وااللكترونيــات ،واملغناطيــس
عالــي األداء ،والبطاريــات ،وصقــل
الزجــاج وكذلــك احملفــزات الكيميائيــة.
تولــد صناعــة الطاقــة اخلضــراء طلبــا
كبيــرا علــى العناصــر األرضيــة النــادرة
الســتخدامها يف احملــركات الهجينــة
واملغناطيســات الفائقــة يف توربينــات
الريــاح .لبعــض العناصــر خصائــص
فريــدة مــن نوعهــا فعلــى ســبيل املثــال،
شاشــات الكريســتال الســائل املســتخدمة
يف أجهــزة التلفزيــون وشاشــات الكمبيوتر

هــو اإلربيــوم الــذي يعمــل كمضخــم لليــزر
يف كابــات األليــاف البصريــة ،وهــو
فقــط ميتلــك اخلصائــص البصريــة
املطلوبــة ،وبالتالــي ارتفــع ســعره نســبيا
الى أكثر من  700دوالر/كغ.
املنتجــون الرئيســيون ملركــزات التنتالــوم
والنيوبيــوم هــم البرازيــل وكنــدا
وأســتراليا .وتنتــج بعــض البلــدان
األفريقيــة مثــل أوغنــدا وروانــدا ونيجيريا
الكونغــو
وجمهوريــة
وبورونــدي
الدميقراطيــة وإثيوبيــا وموزامبيــق،
الكولتــان (مركــز الكولومبيــت -
التانتاليــت) مــن خــال التعديــن مــن حفــر
بدائيــة .ارتفــع ســعر النيوبيــوم مــن 10-
 15دوالر  /كــغ خــال الفتــرة مــن 1995-
 2006إلــى  45دوالر  /كــغ يف الســنوات

مجموعة الفلزات املقاومة للحرارة يف اجلدول الدوري
تســتخدم اليوروبيــوم الظهــار اللــون القليلــة املاضيــة اســتجابة الرتفــاع
األحمــر؛ وال توجــد بدائــل معروفــة لهــذا الطلــب وتناقــص اإلمــدادات ،وباملثــل
العنصــر النادرممــا ادى الــى ارتفــاع ارتفــع ســعر التنتالــوم مــن  85دوالر /كــغ

شكل يوضح القفزة الهائلة يف أسعار العناصر األرضية النادرة بعد سنة  2010مقارنة
بتذبذب أسعار الذهب والفضة

ســعره الــى  1700دوالر/كــغ .مثــال آخــر يف عــام  2010إلــى  270دوالر /كــغ يف

عــام  .2012يعتقــد ان إنتــاج التنتالــوم قــد
وصــل إلــى ذروة إنتــاج هوبــرت يف عــام
 2005ومــن املتوقــع بالتالــي أن تنخفــض
الكميــات القابلــة لالســتخراج يف
املســتقبل القريــب؛ ومــن املتوقــع أن يصــل
إنتــاج النيوبيــوم إلــى ذروتــه يف عــام
 2030تقريبا.
احلالــة مــع العناصــر األرضيــة النــادرة
مــن حيــث العــرض واألســعار هــي أكثــر
أهميــة ،فحتــى زمــن قريــب كان هنــاك
القليــل مــن الطلــب علــى هــذه الفلــزات
وكان التعديــن مــن الرمــال الســوداء أكثــر
مــن كاف لتلبيــة االحتياجــات الضئيلــة
للســوق يف تلــك الســنوات .يف منتصــف
عــام  ،1960بــدأ منجــم ماونــن بــاس يف
الصحــراء اجلنوبيــة مــن واليــة كاليفورنيــا
بإنتــاج العناصــر األرضيــة النــادرة مــن
صخــور الكاربوناتايــت .ولكــن املنجــم
أغلــق يف الثمانينــات بســبب االشــتراطات
البيئيــة املشــددة .يف الوقــت نفســه،
انتعــش اإلنتــاج مــن رواســب اخلــام
العمالقــة يف بيــان أوبــو يف شــمال الصــن
وأصبحــت جمهوريــة الصــن الشــعبية
تســيطر اآلن علــى  97٪مــن اإلمــدادات
العاملية.
يف عــام  2010خفضــت الصــن صــادرات
العناصــر األرضيــة النــادرة بنســبة 40٪
بســبب زيــادة االســتهالك احمللــي ،ممــا
أدى إلــى زيــادة غيــر مســبوقة يف
األســعار .يف ذروة األزمــة ارتفــع أكســيد
البراســيودمييوم أكثــر مــن  500٪مــن 46
دوالر/كــغ إلــى  250دوالر/كــغ؛ ولكــن
القفــزة االكبــر كانــت يف أســعار
اليوروبيــوم التــي ارتفعــت مــن 500
دوالر/كــغ إلــى  5،500دوالر/كــغ يف
بضعــة أشــهر) .مــن املتوقــع أن يصــل
اليوروبيــوم إلــى مســتوى ســعري يبلــغ
حوالــي  3,503دوالر/كــغ يف عــام ,2018
وقــد أدى هــذا التذبــذب يف األســعار
والعــرض إلــى أن تعلــن العديــد مــن
البلــدان العناصــر األرضيــة النــادرة
كعناصــر اســتراتيجية ،وتشــير التقديرات
إلــى أن العناصــر األرضيــة النــادرة ســوف
تصــل إلــى ذروة هوبــرت حوالــي ســنة
.2060
يوجــد متعــدن العناصــر االرضيــة النــادرة
بشــكل اساســي يف صخــور الكربوناتايــت
(رواســب بيــان اوبــو يف الصــن و ماونــن
بــاس يف كاليفورنيــا) و هــي صخــور ناريــه
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تطور انتاج العناصر األرضية النادرة خالل النصف الثاني من القرن العشرين
تتكــون مــن معــادن الكربونــات و هــذا
املــورد غيــر موجــود يف الــدرع العربــي ,
امــا املصــدر االخــر لهــذه العناصــر فهــو
اجلرانيــت الفــوق قلــوي و هــو عــادة
يحتــوي علــى كميــات ضخمــه مــن
االحتياطــي ولكــن بتراكيــز منخفضــه قــد
ال تكــون اقتصاديــه يف الوقــت احلاضــر
يحتــوي هــذا النــوع مــن اجلرانيــت ايضــا
علــى اكبــر احتياطيــات العالــم مــن
التنتالــوم والنيوبيــوم وهــو منتشــر يف
انحــاء الــدرع العربــي وميثــل مــوردا
اقتصاديــا مهمــا يتوقــع اســتغالله يف
املســتقبل القريــب ,و غالبــاً مايصاحــب
هــذا النــوع مــن اخلامــات عناصــر
التنغســن و القصديــر و البريليــوم و
الزركونيوم.
يحتــوي الــدرع العربــي يف اململكــة العربيــة
الســعودية فقــط علــى حوالــي 70
متداخــ ً
ا مــن الغرانيــت الفــوق قلــوي
تتــراوح يف العمــر مــن  686إلــى 540
مليــون ســنة ،وهــذه الصخــور تعــود لفتــرة
مابعــد احلــركات التجبليــة وتكــون
الراســخ العربــي .يظهــر التمعــدن بشــكل
واضــح يف عــدد قليــل مــن املتداخــات
ويقــدر احتياطــي الــدرع العربــي بحوالــي
 4.66مليــون طــن مــن الزركونيــم و 1.09
مليــون طــن مــن النيوبيــوم و  738الــف
طــن مــن اليتريــوم و  206الــف طــن مــن
الثوريــوم و  98الــف طــن مــن التانتالــوم و
 54الــف طــن مــن اليورانيــوم .يتفــاوت
شــكل اجســام اخلــام مــن متعــدن منثــور
منخفــض الدرجــة يف اجلرانيــت املتحلــل
ذاتي ـاً الــي تركــز يف صفائــح االباليــت و
البيجماتيــت او علــى شــكل مــادة الحمــة
يف البريشــيا التداخليــة .مــن اهــم
املتداخــات اجلرانيتيــة الفــوق القلويــة
املتمعدنة يف الدرع العربي مايلي:

أم السقيان:
وهــو عبــارة عــن ميكروجرانيــت

بورفيــري مكــون مــن أاللبايــت
واملســكوفيت وامليكروكلــن املتداخــل
يف صخــور الكوارتــز ديوريــت يف
وســط غــرب الــدرع العربــي .هــذا
اجلرانيــت شــديد التفــارق االحــوال
مييــزه وجــود صخــر االباليــت املتبادل
مــع الكوارتــز والفلســبار القلــوي كمــا
توجــد حــواف متجرزنــه كمــا يظهــر
انتفــاخ علــوي مــن البجماتيــت ميتــد
الــى صخــور االقليــم .يتكــون التمعــدن
يف ام الســقيان مــن معــادن منثــوره
محصــوره يف اجلــزء العلــوي املتحلــل
وتتــراوح تراكيــز التانالــوم مــن 30-
 300جــزء مــن املليــون يف حــن
يحتــوي اجلــزء الغنــي بالفلورايــت
علــى تراكيــز مــن النيوبيــوم تصــل الــى
 400جــزء مــن املليــون وســط و860
جــزء يف املليــون مــن اليتريــوم ذلــك يف
معــادن مثــل إكســيوليت ،بيتافيــت،
مونازيت ،باستنسايت ،والفلورايت.
جرانيت غريه:
اكتشــف متعــدن العناصــر النــادره يف
هــذا اجلرانيــت ســنه  1964مــن
خــال املســح اجليوفيزيائــي اجلــوي
هــذا املتداخــل هــو أكبــر متداخــل
متمعــدن يف الــدرع العربــي وقــد
اجريــت عليــه دراســات مفصلــه مــن
قبــل املســاحه اجليولوجيــه الســعوديه
يف فتــره التســعينيات الــى عمــق 250
متــر .تقــدر كميــه اخلــام بحوالــي 385
مليــون طــن بتركيــز  245جــرام /طــن
مــن اكســيد التنتالــوم باالضافــه الــى
تراكيــز عاليــة مــن النيوبيــوم
واليورانيــوم والثوريــوم والعناصــر
األرضيــة النــادرة .اجريــت دراســه
اقتصاديــه اثبتــت جــدوى اســتخراج

 270طــن ســنويا بطريقــة احلفــرة
املفتوحــة مــن أكســيد التنتالــوم
وســيتم معاجلــه معــادن اخلــام مــن
الكولومبايت-تانتااليــت والبيروكلــور
مــن خــال التعــومي والفصــل
املغناطيســي ومــن ثــم صهــر اخلــام
الســتخراج اليورانيــوم والثوريــوم
والعناصر األرضية النادرة.
جبل طاوله:
هــو عبــاره عــن متداخــل افقــي يقــع
 50كيلــو متــرا شــمال غــرب غريــه
ويبلــغ ســمك هــذا املتداخــل حوالــي
 80م وبطــول يزيــد عــن  300متــر
ويقطــع خــال الصخــور البركانيــة
الرســوبية .يف هــذا اجلرانيــت دقيــق
احلبيبــات يظهــر النســيج التهشــمي
الــدال علــى التداخــل يف مناطــق
الصــدوع .املعــادن احلاويــه علــى
اخلــام هــي الزركــون ()% 5
باالضافــه الــى الكولومبايــت
والزينوتــامي .املــوارد احملتملــه يف
جبــل طاولــه تقــدر بــي  6.4مليــون
طــن بتركيــز  212جــرام يف الطــن مــن
اوكســيد التنتالــوم مــع  0.5%مــن
اكســيد النيوبيوم و 5.4%من اكســيد
الزركونيــوم و 0.7%مــن أكســيد
اليتريــوم وكميــات قليلــه مــن الزنــك

والقصديــر والثوريــوم والعناصــر
األرضية النادرة.
جبل احلمرا:
ينكشــف هــذا اجلســم املتعــدن مــن
السلكســايت يف اجلــزء الشــمالي مــن
اقليــم احلجــاز التكتونــي وهــو مكــون
بشــكل اساســي مــن الكوارتــز
والهيماتايــت مــع القليــل مــن الفلســبار
داخــل صخــور الســاينايت املتداخلــه
بدورهــا يف صخــور بركانيــه متحولــه.
هــذا اجلســم يحتــوي علــى تركيــز
عاليــة مــن الزركونيــوم والتنتالــوم
والعناصــر األرضيــة النــادرة وهــو
يأخــذ شــك ً
ال هالليــاً قطــره حوالــي
 300متــر ويظهــر بــه كثيــر مــن
نطاقــات الســلكنه والبريشــيا .يقــدر
احتياطــي اخلــام الــى عمــق  65متــر
بحوالــي  6.4مليــون طن مــن التنتالوم
والثوريــوم والعناصــر األرضيــة
النادرة الثقيلة.
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المعادن والصخور الصناعية :تطبيقات في حياتنا اليومية
د .هشام عبد املجيد جهالن
قسم اجليولوجيا واجليوفيزياء،
جامعة امللك سعود

قبــل اخلــوض يف تطبيقــات وأهميــة
املعــادن والصخــور الصناعيــة يف
واالقتصــاد
املعرفــة
مجتمــع
الصناعــي ،يجــب تعريــف ماهيــة
املعــادن والصخــور الصناعيــة ،حيــث
أن مصطلــح املعــدن لــدى الكثيــر
غالبــاً مــا يشــير إلــى الفلــزات مثــل
احلديد والنحاس.
يعــرف املعــدن علــى أنــه "مــادة صلبــة
متجانســة التركيــب تكونــت بفعــل
العوامــل الطبيعيــة الغيــر عضويــة لــه
تركيــب كيميائــي محــدد وبنــاء بلــوري
ثابــت" .ومــن التعريــف يتضــح لنــا
جليــاً أن البتــرول والغــاز الطبيعــي
والفحــم احلجــري ليســت معــادن

ولكــن يطلــق عليهــا مجــازاً "الوقــود
املعدنــي" .يعــد املعــدن هــو الوحــدة
األساســية لتكويــن الصخــر وبالتالــي
الصخــر يتكــون مــن معــدن واحــد أو
خليــط مــن املعــادن يف أغلــب األحيــان
مــن  2إلــى  5معــادن .أثــار تعريــف
املعــادن والصخــور الصناعيــة جــدالً
واســعاً بــن املتخصصــن لبضعــة
أعــوام ولكــن قــد مت االتفــاق ضمني ـاً
علــى أنهــا معــادن وصخــور يتــم
تعدينهــا لألغــراض الصناعيــة وليــس
الســتخالص الفلــزات وميكــن أن
تدخــل دائــرة الصناعــة بــدون معاجلــة
تعدينيــة مثــل الــركام واملــرو واجلبــس
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واحلجــر اجليــري ،ويســتثنى منهــا
األحجــار الكرميــة والفلــزات والوقــود
املعدنــي .وكل مــا يذكــر يف املقــال مــن
أمثلــة معدنيــة للمعــادن والصخــور
الصناعيــة هــي علــى ســبيل املثــال ال
احلصــر .تتميــز املعــادن والصخــور
الصناعيــة باملخــزون الكبيــر
واالســتخدامات املتعــددة ودورة رأس
املــال الســريعة للمســتثمر حيــث متثــل
زهــاء  %70مــن اإلنتــاج العاملــي
للمعــادن .ومــن العوامــل املتحكمــة يف
ســعر املعــادن والصخــور الصناعيــة:
مقــدار الطلــب علــى املــادة اخلــام،
الظــروف
التســويق،
النقــل،
االقتصاديــة والسياســية للموقــع
التعدينــي ،اخلــواص الطبيعيــة
والكيميائيــة للمعــدن املــراد تعدينــه،

عمليــات املعاجلــة املبدئيــة إن
وجدت.
تشــمل عمليــات التنقيــب عن املعادن
والصخــور الصناعيــة دراســات املســح
اجليولوجــي العــام واالستكشــاف
وحتقيــق املــادة اخلــام املــراد
اســتخراجها وتقديــر االحتياطــي
ومــن ثــم التقاريــر الفنيــة املتخصصة.
ونقـ ً
ا عــن هيئة املســاحة اجليولوجية
الســعودية ،أســفرت الدراســات
الســابق ذكرهــا عــن حتقيــق اململكــة
لإلكتفــاء الذاتــي مــن املعــادن
والصخــور الصناعيــة عامــة يف
مختلف الصناعات.

هــل للمعــادن والصخــور الصناعيــة
دور يف الــدورة الغذائيــة لإلنســان
وصحتــه؟ يعتبــر الســؤال الســابق
مســتغرباً لــدى الكثيريــن ،واألغــرب
أن اإلجابــة نعــم!! حيــث يعتبــر
الفوســفات والبوتاســيوم والكبريــت
مــن أهــم األســمدة الزراعيــة
األساســية للنباتــات التــي نتغــذى
عليهــا وكذلــك تتغــذي عليهــا الثــروة
احليوانيــة .وال ميكــن إهمــال ملــح
الطعــان (معــدن الهاليــت؛ شــكل )1
الــذي يدخــل يف أكثــر مــن 18000
صناعــة واســتخدام أشــهرها علــى
اإلطــاق إعــداد الطعــام واحلفــظ
بالتمليــح .كمــا يســتخدم الرمــل،
معــادن الكربونــات ،معــادن اليــود
والزيوليــت يف عمليــات حتليــة ميــاه
البحــر وهــي عمليــة أساســية يف
البيئــات اجلافــة .كمــا تعتمــد حاويــات
الطعــام األفضــل صحيـاً علــى الزجاج
الــذي يتــم تصنيعــه مــن رمل الســيليكا
(شــكل  ،)2واألوانــي اخلزفيــة
املعتمــدة علــى خــام الكاولــن يف
التصنيــع .ويعــد معــدن الســيلفيت
(شــكل  )3مصدر رئيســي للبوتاســيوم
الــذي يــؤدي نقصــه يف التربــة
حملاصيــل هزيلــة قليلــة اإلنتــاج
ولإلنســان يف حــاالت اضطرابــات
عضلية عصبية وإعياء عام.
تدخــل املعــادن والصخــور الصناعيــة
بصفــة أساســية يف أعمــال املبانــي
واإلنشــاءات ،حيــث تدخــل الطفــال
ومعــادن الطــن يف صناعــة الطــوب،
ويدخــل احلجــر اجليــري (شــكل )4

كمكــون أساســي يف صناعــة
األســمنت ،وتعتمــد اخللطــات
اخلرســانية علــى الــركام مبختلــف
أحجامــه حســب الطلــب .فمثــ ً
ا
يتطلــب بنــاء منــزل متوســط مــن
طابقــن مــا ال يقــل عــن  60طــن مــن
الــركام و 60طــن مــن األســمنت كمــادة
الحمــة ،ممــا يشــير حلجــم الطلــب
علــى املعــادن والصخــور الصناعيــة يف
مجــال البنــاء والتشــييد .يســتخدم
الكاولــن (شــكل  )5يف صناعــة
الســيراميك واجلبــس يف أعمــال
اجلــص وكمــادة الحمــة وفورمــات
الزينــة ،ورمــال الســيليكا يف أعمــال
الزجــاج واملصابيــح ،كمــا تســتخدم
معــادن الباريــوم والكالســيوم يف
أعمــال احلشــوات والتمديــدات.
تدخــل املعــادن الصناعيــة منــذ القــدم
يف صناعــة األدوات املنزليــة واألوانــي
(مثــل معــادن الطــن يف صناعــة
األوانــي الفخاريــة) والتــي أثبــت العلــم
احلديــث مــدى أفضليتهــا مــن الناحية
الطبيــة يف عمليــات الطهــي
واالســتخدام اليومــي .هــذا وال يســع
املجــال احلديــث عــن أحجــار الزينــة
وهــي مجموعــة مــن الصخــور
املقصوصــة واملصقولــة ذات األنســجة
اجلماليــة واأللــوان اجلذابــة والتــي
تكســو واجهــات املنــازل اخلارجيــة
والداخليــة واألرضيــات واحلدائــق.
وتبع ـاً لتنشــئتها فأحجــار الزينــة إمــا
أن تكــون ناريــة مثــل صخــور
اجلرانيــت (شــكل  )6والســيانيت
واجلراندويوريــت
واملونزونيــت
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واجلابــرو ،أو متحولــة وأهمهــا
الرخــام والنيــس وامليجماتيــت ،أو
رســوبية وأهمهــا األحجــار اجليريــة
(مــا يعــرف بحجــر الريــاض؛ شــكل
.)4
يظهــر لدينــا ســؤال هــام وقــد يكــون
محيــر لغيــر املتخصصــن وهــو هــل
للمعــادن والصخــور الصناعيــة عالقة
بالنقــل واملواصــات وإســتهالك
الطاقــة يف املجتمــع املعاصــر؟
واإلجابــة تأتــي بنعــم .يعتبــر الــركام
مبختلــف أحجامــه وأنواعــه هــو
املكــون الرئيســي ملختلــف أنــواع
الطــرق حيــث يســتخدم احلجــر
اجليــري يف أعمــال الرصــف وبنــاء
الســكك احلديديــة واخلرســانات.
يعتبــر األســفلت هــو مزيــج مــن
البيتومــن ( )% 4-10واملكمــات
إضافيــة (تشــمل الــركام اجليــري
والرمــال الدقيقــة واخلشــنة 90-96
 ،)%ويســتعمل لرصــف الطــرق
واألرصفــة (ممشــى املــارة) ،ويعــرف
أيضــاً باحلصبــاء ،عنــد اســتخدامه
يف الصناعة وعمليات التسطيح.
تلعــب املعــادن والصخــور الصناعيــة
إلــى جانــب املعــادن الفلزيــة دورا
فعــاالً يف صناعــة تكنولوجيــا
املعلومــات حيــث تعتمــد حياتنــا
اليوميــة علــى أجهــزة احلاســب اآللــي

واالتصــاالت واألجهــزة اإللكترونيــة.
وعلــى ســبيل املثــال يدخــل الكوارتــز،
الوالســتونيت ،والتلــك يف صناعــة
مختلــف األجهــزة اإللكترونيــة ،فمثـ ً
ا
تصنــع الشاشــات مــن الزجــاج
األنتيمــون
إليــه
املضــاف
واإلسترونشــيوم وبعــض العناصــر
األرضيــة النــادرة .وتدخــل امليــكا يف
صناعــة العــوازل الكهربيــة واحلراريــة
داخل األجهزة.
وممــا تقــدم تعتبــر املعــادن
والصخــور الصناعيــة عصــب يف
مجتمــع املعرفــة واالقتصــاد الصناعي
حيــث تدخــل بشــكل مباشــر أو غيــر
مباشــر يف الصناعــات احلديثــة مثــل
صناعــة مــواد البنــاء ،الزجــاج
والســيراميك ،األصبــاغ والدهانــات،
األســمدة الزراعيــة ،احلراريــات،
األدويــة ومســتحضرات التجميــل،
احلشــوات واملطــاط .هــذا وتســتخدم
بعــض املعــادن الصناعيــة كإضافــات
لتحســن خــواص بعــض الســبائك
الفلزيــة .وهــذا يعكــس بوضــوح مــدى
الطلــب علــى املعــادن والصخــور
الصناعيــة الــذي يســتلزم الكشــف
والتنقيــب عــن احتياطيــات جديــدة
منهــا وكذلــك تبنــى مبــدئ التنميــة
املســتدامة واحلفــاظ علــى البيئــة مــن
عمليات التعدين الغير منظمة.
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تقنيــة الماســح الضوئــي األرضــي والتصويــر الفوتوجرامتــري
والتصويــر متعــدد األطيــاف فــي علــوم األرض
د .منصور بن سالم احلميميدي

مدينة امللك عبدالعزيز للعلوم والتقنية

يرتكــز اقتصــاد اململكــة العربيــة الســعودية علــى
عــدة روافــد اهمهــا البتــرول والغــاز والتعديــن ،لــذا
اهتــم الباحثــون بدراســة اخلصائــص الدقيقــة
للطبقــات احلاملــة للبتــرول والغــاز واملعــادن
بالطــرق احلديثــة والواقعــة جيولوجيــاً علــى
الرصيــف العربــي وكذلــك الــدرع العربــي ،وهــذا
االهتمــام نتــج عنــه االســتفادة القصــوى مــن هــذه
الطبقــات .ومــن هــذه الطــرق احلديثــة تقنيــة
املاســح الضوئــي األرضــي والتصويــر
الفوتوجرامتــري والتصويــر متعــدد األطيــاف حيــث
انهــا تعتبــر مــن أهــم الطــرق يف معرفــة خصائــص
املنكشــفات الســطحية وحتــت الســطحية وذلــك
بعمل مناذج ثالثية األبعاد حتاكي الواقع.
ويتــم ذلــك بإجــراء أعمــال حقليــة ملناطــق
الدراســة للقيــام بأعمــال الرفــع املســحي والتصوير
الفوتوجرامتــري والتصويــر بتقنيــة اســبكتروم
واملســح الضوئــي إلنتــاج مجســم ثالثــي االبعــاد
يحاكــي الواقــع احلقيقــي موضــح عليــه نوعيــة
الصخــور وإمكانيــة إجــراء احلســاب الكميــة عليهــا
مثــل حســاب ميــل الطبقــة واجتــاه التشــققات
وزاوية الغطس للطيات وغيرها.

شكل :2منوذج ثالثي االبعاد

األرضــي عبــارة عــن ارســال اشــعة مــن الليــزر إلــى
الســطح او اجلســم املــراد عمــل منــوذج ثالثــي
االبعــاد لــه وعنــد ارتــداده يتــم رســم شــكل اجلســم
حســب األشــعة املرتــدة مــن خــال توصيــل النقــاط
لتصبــح مثلثــات ولتحديــد هيئــة اجلســم يتــم وضــع
عواكــس يف أماكــن محددة فقط مهمتها االســتفادة
منهــا عنــد ربــط قيــم التصويــر مــع بعضهــا ومــن ثــم
نقــوم بإســقاط صــور اجلســم املــراد عمــل النمــوذج
لــه ليصبــح بعــد ذلــك منــوذج ثالثــي االبعــاد
(شــكل )2وتقنيــة املاســح الضوئــي تنقســم الــى
ثالثــة اقســام أرضــي ،متحــرك ،جــوي (األقمــار
الصناعية ،الطائرات).

اخلرســانية علــى الــركام مبختلــف أحجامــه حســب
الطلــب .فمثــ ً
ا يتطلــب بنــاء منــزل متوســط مــن
طابقــن مــا ال يقــل عــن  60طــن مــن الــركام و60
طــن مــن األســمنت كمــادة الحمــة ،ممــا يشــير
حلجــم الطلــب علــى املعــادن والصخــور الصناعيــة
يف مجــال البنــاء والتشــييد .يســتخدم الكاولــن
(شــكل  )5يف صناعــة الســيراميك واجلبــس يف
أعمــال اجلــص وكمــادة الحمــة وفورمــات الزينــة،
ورمــال الســيليكا يف أعمــال الزجــاج واملصابيــح،
كمــا تســتخدم معــادن الباريــوم والكالســيوم يف
أعمــال احلشــوات والتمديــدات .تدخــل املعــادن
الصناعيــة منــذ القــدم يف صناعــة األدوات املنزليــة
واألوانــي (مثــل معــادن الطــن يف صناعــة األوانــي
الفخاريــة) والتــي أثبــت العلــم احلديــث مــدى
أفضليتهــا مــن الناحيــة الطبيــة يف عمليــات الطهــي
واالســتخدام اليومــي .هــذا وال يســع املجــال
احلديــث عــن أحجــار الزينــة وهــي مجموعــة مــن
الصخــور املقصوصــة واملصقولــة ذات األنســجة
اجلماليــة واأللــوان اجلذابــة والتــي تكســو واجهــات
املنــازل اخلارجيــة والداخليــة واألرضيــات

تقنية املاسح الضوئي األرضي

()TERRESTRIAL LASER SCANNING

تقنيــة املاســح الضوئــي األرضــي (شــكل )1وهــي
تقنيــة حديثــة تعتمــد علــى مســح األجســام
(املنكشــفات الصخريــة) عــن طريــق الليــزر
ودمجهــا مــع بعــض مــن خــال توصيــل النقــاط
الناجتــة مــن اجلهــاز ،وتســتخدم هــذه التقنيــة
أجهــزة املســح الليــزر (وهــي عبــارة عــن جهــاز
ماســح وعواكــس التــي مــن خاللهــا يتــم ربــط
املتكونــات املمســوحة) .وتقنيــة املاســح الضوئــي

شكل  3أ-صورة ملنكشف صخري

شكل  :1جهاز ماسح ضوئي أرضي يف احلقل
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تدخــل املعــادن والصخــور الصناعيــة بصفــة
أساســية يف أعمــال املبانــي واإلنشــاءات ،حيــث
تدخــل الطفــال ومعــادن الطــن يف صناعــة الطوب،
ويدخــل احلجــر اجليــري (شــكل  )4كمكــون
أساســي يف صناعــة األســمنت ،وتعتمــد اخللطــات

واحلدائــق .وتبعـاً لتنشــئتها فأحجــار الزينــة إمــا أن
تكــون ناريــة مثــل صخــور اجلرانيــت (شــكل )6
والســيانيت واملونزونيــت واجلراندويوريــت
واجلابــرو ،أو متحولــة وأهمهــا الرخــام والنيــس
وامليجماتيــت ،أو رســوبية وأهمهــا األحجــار
اجليرية (ما يعرف بحجر الرياض؛ شكل .)4
يظهــر لدينــا ســؤال هــام وقــد يكــون محيــر لغيــر

مقاالت

املتخصصــن وهــو هــل للمعــادن والصخــور
الصناعيــة عالقــة بالنقــل واملواصــات وإســتهالك
الطاقــة يف املجتمــع املعاصــر؟ واإلجابــة تأتــي
بنعــم .يعتبــر الــركام مبختلــف أحجامــه وأنواعــه
هــو املكــون الرئيســي ملختلــف أنــواع الطــرق حيــث
يســتخدم احلجــر اجليــري يف أعمــال الرصــف
وبنــاء الســكك احلديديــة واخلرســانات .يعتبــر
األســفلت هــو مزيــج مــن البيتومــن ()% 4-10
واملكمــات إضافيــة (تشــمل الــركام اجليــري
والرمــال الدقيقــة واخلشــنة ،)% 90-96
ويســتعمل لرصــف الطــرق واألرصفــة (ممشــى
املــارة) ،ويعــرف أيضـاً باحلصبــاء ،عند اســتخدامه
يف الصناعة وعمليات التسطيح.
تقنية التصوير الفوتوجرامتري
()Photogrammetry
هــي ايضــاً تقنيــة حديثــة لتصويــر االجســام مــع
حتديــد االحداثيــات عليهــا حيــث يكــون تصويرهــا
بدرجــة وضــوح عاليــة ميكــن االســتفادة منهــا مــن
خــال بنــاء منــاذج ثالثيــة االبعــاد (شــكل  3أ  ,ب)
مــن خــال الصــور امللتقطــة واحداثياتهــا ويف
إجــراء احلســابات دون التشــويش وكمــا ميكــن
إجــراء عمليــات التقريــب لألجســام املصــورة
بدرجــة وضــوح عاليــة .ونحتــاج الســتخدام تقنيــة
التصويــر الفوتوجرامتــري الــى كاميــرا أو
كاميرتني.
التصوير متعدد األطياف
()HYPERSPECTRAL IMAGERY
التصويــر متعــدد األطيــاف عبــاره عــن التقــاط
لبيانــات الصــورة وفــق تــرددات معينــة مــن
خالل الطيــف الكهرومغناطيســي .وميكننــا فصــل
األطــوال املوجيــة بواســطة الفالتــر وعــن طريــق
اســتخدام األدوات التــي تُعتبــر حساســة ألطــوال
موجيــة معينــة و يتيح التصويــر الطيفــي اســتخراج

معينــة وبعدهــا ميكننــا عمــل
مكتبــة طيفيــة مــن خــال
األطوال املوجية الناجتة.
ويهــدف اســتخدام تقنيــة
املاســح الضوئــي األرضــي
والفوتوجرامتــري األرضــي
وضــع املخرجــات يف نظــام
املعلومـ�ات اجلغرافيـ�ة( (�Ge
�ographic Informa
)tion System-GIS
وتطويــر أدوات يف النظــام
احلســابات
إلجــراء
خلصائــص
والتحاليــل
النفطيــة
اخلزانــات
واملنكشــفات ذات الثــروة
املعدنيــة ،وذلــك مــن خــال
قــدرة النمــاذج ثالثيــة األبعــاد
املتكاملــة يف حتديــد
وتوصيــف خصائــص مكامــن
النفــط واملنكشــفات ذات
الثــروة املعدنيــة مــن خــال
اســتخدام قواعــد املعلومــات
يف نظــام املعلومات اجلغرايف
وباإلضافــة إلــى تطويــر
ادوات التــي متكــن الباحثــن
مــن احلصــول علــى أكبــر
قــدر مــن املعلومــات دون
احلاجــة للذهــاب إلــى
احلقــل أو للحــد مــن عــدد
مــن الزيــارات امليدانيــة و
زيــادة عــدد املســتفيدين مــن
رؤيــة النمــاذج والنتائــج ،وبهــذا
ســيوفر الوقــت واجلهــد واملــال
بشكل كبير وملحوظ.

شكل :5كاميرا متعددة األطياف

ب-منوذج ثالثي االبعاد لنفس موقع املنكشف
الصخري يف الصورة السابقة

معلومــات إضافيــة ال ميكــن رؤيتهــا مــن خــال
مســتقبالت العني البشــرية .حيث نقوم باســتخدام
الكاميــرا متعــددة األطيــاف (شــكل )5بأخــذ صــور
ومــن ثــم حتليل بيانــات الصــورة وفــق تــرددات
شكل  4كاميرتني عالية اجلودة
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مقاالت

مــا يوقِ ــدو َن َعلَيــهِ ِف ال ّنــارِ ابتِغــا َء ِحليَـ ٍـة أَو
الســي ُل َزبَـ ًدا را ِب ًيــا َو ِ ّ
الســماءِ مــا ًء َفســالَت أَودِ يَـ ٌة ِب َقدَرِ هــا َفاحتَ َمـ َل َّ
﴿أَنـ َز َل مِ ـ َن َّ
َّ
ُ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
ُ
َ
َمتـ ٍـاع َزبَـ ٌد مِ ثل ُـ ُه كذ ِلــك يَضــرِ ُب الل احلــقَّ َو ِ
رض
ـاس َفيَمكــثُ ِف األ ِ
الباطـل َفأ َّمــا ال َّزبَـ ُد َفيَ َ
ذهـ ُ
ـب ُجفــا ًء َوأ ّمــا مــا يَن َفـ ُع ال ّنـ َ
ـك يَضــرِ ُب َّ
َكذ ِلـ َ
اللُ األَمثــا َل﴾ (الرعــد)١٧ :

د .خالد بن احلسني املالكي

مدينة امللك عبدالعزيز للعلوم والتقنية

تتمتــع مملكتنــا احلبيبــة مبــوارد طبيعيــة ومتنوعــة تربــع علــى هرمهــا لســنوات طويلــة النفــط والغــاز ،واليــوم يتــم تســليط
الضــوء علــى مــورد آخــر ال يقــل أهميــة عــن النفــط والغــاز أال وهــو املعــادن .إن الرغبــة يف تطويــر قطــاع املعــادن والتعديــن مــن
منطلــق تنويــع مصــادر الدخــل هــو أمــر مطلــوب يف جميــع الــدول ألنــه يســاهم يف حتســن االقتصــاد ويخلــق مرونــة للتكيــف
مــع املتغيــرات .ولكــن ال يجــب أن يفهــم أن الســبب يف ذلــك فقــط هــو املتغيــرات االقتصاديــة التــي تــؤدي إلــى هبــوط أو ارتفــاع
قيمــة ســلعة النفــط والغــاز ،وإمنــا الســبب املنطقــي والطبيعــي واملعــروف لــدى الكثيــر مــن علمــاء االقتصــاد واإلدارة هــو الرغبــة
يف حتقيق تنمية مستدامة.
املعــادن هــي عناصــر طبيعيــة يف القشــرة األرضيــة
تتكــون منهــا الصخــور ،نشــأت نتيجــة عمليــات
تفاعــل كيميائيــة وحــركات وظواهــر طبيعيــة.
يوجــد يف العالــم حوالــي  3500نــوع مــن املعــادن
(شــكل (1وتختلــف خصائــص املعــادن مــن حيــث
اللــون والشــكل والصالبــة مــن مــكان إلــى أخــر
حســب الطبيعــة الكيميائيــة والفيزيائيــة للمعــدن
(شــكل (2وأيضــا تتعــدد أشــكال وجودهــا حســب
الظــروف اجليولوجيــة التــي تكونــت خاللهــا .وقــد
مت تقســيم املعــادن بشــكل عــام إلــى معــادن فلزيــة
والفلزيــة .تضــم املجموعــة الفلزيــة معــادن مثــل
الذهــب ،األملنيــوم ،احلديــد والتيتانيــوم وهــي
معــادن قابلــة لنقــل احلــرارة والكهربــاء وقابلــة
للتشــكيل بينمــا تتميــز املجموعــة الالفلزيــة
مبعــادن وصخــور مثــل الفلســبار ،اجلرانيــت،
احلجــر اجليــري ،امللــح الصخــري ،اجلبــس واملــاس
وهــي معــادن ال تتمتــع باملواصفــات الســابقة
وبالتالي هي أقل قيمة يف العموم.

شكل رقم  :1مواقع الرواسب املعدنية الرئيسية يف
العالم) املصدر هيئة املساحة اجليولوجية األمريكية
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التميز اجليولوجي ..احملتوى املعدني

تتميــز اململكــة العربيــة الســعودية بوجــود ثــاث
مناطــق مــن الناحيــة اجليولوجيــة :منطقــة الــدرع
العربــي والــذي يصــل عمــر الصخــور فيــه إلــى أكثــر
مــن  1200مليــون ســنة ،والرصيــف أو الــرف
العربــي والــذي يقــدر بعمــر صخــري أقــل مــن 540
مليــون ســنة واملناطــق البحريــة (البحــر األحمــر
شكل رقم  :2بعض املعادن كما هي بصورتها اخلام يف الطبيعة واخلليــج العربــي (والتــي تكونــت خــال الثالثــن
مليــون ســنة الســابقة .لــكل منطقــة جيولوجيــة
التعديــن يف املقابــل هــو عمليــة اســتخالص أو أنــواع خاصــة بهــا مــن املعــادن (شــكل (4حســب
اســتخراج تلــك املعــادن مــن باطــن األرض (شــكل طبيعــة املنطقــة ومــا مــرت بــه مــن متغيــرات
 ،)٣ولكــن التعديــن مبعنــى أشــمل يضــم أيضــاً جيولوجيــة علــى مــر العصــور .وتعتبــر منطقــة
اســتخراج أي مــادة مــن باطــن األرض وبالتالــي مــن الــدرع العربــي والتــي تبلــغ مســاحتها 575000
املمكــن أن تطلــق علــى عمليــة اســتخراج النفــط كــم 2بطــول يصــل إلــى 1800كــم وعــرض 700كــم،
والغــاز وحتــى املــاء "تعديــن" .حيــث أن هــذه املــواد املنطقــة الرئيســية حيــث توجــد بهــا املعــادن الثمينة
ال ميكــن تنميتهــا زراعيــا أو خلقهــا اصطناعيــا يف مثــل الذهــب ومعــادن األســاس مثــل النحــاس
معمــل أو مصنــع لــذا يتــم احلصــول عليهــا إضافــة إلــى بعــض املعــادن الصناعيــة بينمــا تتميــز
بالتعديــن .والتعديــن عــادة إمــا أن يكــون ســطحي منطقــة الــرف العربــي والتــي تشــكل ثلثــي مســاحة
أو جويف "حتت سطحي".
شــبه اجلزيــرة العربيــة بتواجــد الصخــور الرســوبية
واحتوائهــا علــى بعــض املعــادن الصناعيــة مثــل
البوكســايت والفوســفات .ويظــل البحــر األحمــر
والــذي يغطــي مســاحة تصــل إلــى  438000كــم2
مــن املناطــق األقــل استكشــافاً بالنســبة للمناطــق
األخــرى ويــكاد يكــون خالــي مــن التنقيــب املعدنــي
واليــزال يحتــاج إلــى املزيــد مــن البحــث ولكــن
بشــكل عــام تنتشــر بــه بعــض معــادن الصناعــة
الكيميائية مثل البوتاسيوم.

شكل رقم  :3شكل مبسط لتوضيح عمليات
ومراحل التعدين.

شكل رقم  :4خريطة جيولوجية للمملكة توضح أماكن
تواجد املعادن

مقاالت

املعادن ..أولى خطوات الصناعة
تكمــن أهميــة املعــادن يف أنهــا أولــى خطــوات
اإلنســان للصناعــة فبدونهــا لــم ولــن نســتطيع
بنــاء الطائــرات أو تشــييد اجلســور علــى ســبيل
املثــال .باإلضافــة إلــى أن املعــادن تدخــل يف
العديــد مــن الصناعــات الدقيقــة واملتطــورة
(مثــل األســلحة (وحتــى صناعــة البتــرول
والغــاز .وتبــدأ صناعــة املعــادن يف حتويــل
اخلــام املعدنــي إلــى الشــكل الــذي يدخــل فيــه
للصناعــة باســتخدام طــرق وتقنيــات
ومعاجلــات مختلفــة .ويطلــق يف بعــض األحيان
مســمى "معــادن صناعيــة" علــى بعــض أنــواع
املعــادن) فلزيــة كانــت أو الالفلزيــة مثــل
الفوســفات ،البوكســايت ،املاجنزايــت ،رمــال
الســليكا( ،شــكل رقــم  )5نظــراً إلــى طبيعــة
مســاهمة املعــدن يف الصناعــة وحجــم الطلــب.
واملنتــج املعدنــي يف العمــوم إمــا أن يكــون منتــج
وســيط أو منتــج نهائــي .وهنالــك عوامــل تؤثــر
يف عمليــات التعديــن ونســبة األربــاح ميكــن
تلخيصهــا يف قــرب اخلــام املعدنــي مــن ســطح

شكل رقم  :5منكشف لرمال السيليكا عالية النقاوة شرق الرياض.

األرض ،نســبة املعــدن يف اخلــام واملوقــع
اجلغــرايف للمنجــم أو احملجــر وســهولة
الوصــول اليــه ،ووجــود وســائل نقــل متطــورة
ونوعيــة املعــدات املســتخدمة يف عمليــات
التعدين ومدى تقدمها التقني.
ومملكتنــا احلبيبــة تزهــر بالعديــد مــن اخلامات
املعدنيــة التــي تدخــل يف الكثيــر مــن الصناعــات
وهلل احلمــد مثــل صناعــة األســمنت ،الزجــاج،
الدهانــات ،مــواد العــزل ،مــواد التجميــل
وغيرهــا .ومــن املمكــن تقســيم نشــاط صناعــة
التعديــن يف اململكــة إلــى قســمني حيــث يعنــى
األول باســتخراج املعــادن الفلزيــة "مــن املناجــم"
الالزمــة للصناعــات التحويليــة أمــا األخــر
يتعلــق باحملاجــر احملتويــة علــى مــواد اخلــام
التي تلبي احتياجات صناعة البناء والتشييد.

 900عام من التعدين يف مملكة النفط
يعــود تاريــخ التنقيــب عــن املعــادن يف شــبه اجلزيــرة العربيــة إلــى أكثــر مــن  900عــام قبــل
امليــاد حســب تقاريــر وزارة الطاقــة والثــروة املعدنيــة وهيئــة املســاحة اجليولوجيــة الســعودية،
وبذلــك يكــون اكتشــاف املعــادن أقــدم بكثيــر مــن اكتشــاف النفــط والغــاز .حيــث مت خــال العصــر
احلديــث اكتشــاف شــواهد وبقايــا تلــك األعمــال التعدينيــة القدميــة .يف ذلــك الوقت مت اكتشــاف
واســتغالل عــدة مناجــم خاصــة مبعــادن مثــل الذهــب والفضــة والنحــاس خــال اخلالفتــن
األمويــة والعباســية امتــدت إلــى القــرن الثالــث عشــر .وكانــت عمليــة االســتخراج واالســتخالص
بدائيــة تبــدأ بتكســير الصخــور بواســطة املطــارق املصنوعــة مــن احلجــارة وتنتهــي فيمــا بعــد
بحرق اخلام أو طحنه بالرحى حسب نوعية املعدن الستخالصه.
شــهدت اململكــة بعــد ذلــك يف ظــل توحيدهــا علــى يــد امللــك عبــد العزيــز آل ســعود (رحمــه اهلل)
نقلــة نوعيــة تطــورت فيهــا أســاليب االستكشــاف املعدنــي واالســتخراج (مثــل احلفــر املاســي
(وامتــدت مــن العــام 1934م إلــى وقتنــا احلالــي .توالــت علــى أعمــال االستكشــاف والتنقيــب مــن
ناحيــة اإلشــراف والتعاقــد والتطويــر جهــات مختلفــة بــدأت بنقابــة التعديــن العربيــة الســعودية
والتــي كانــت تابعــة لــوزارة املاليــة حتــى العــام 1954م ثــم املديريــة العامــة للثــروة املعدنيــة يف عــام
1963م وانتهــت بتأســيس هيئــة املســاحة اجليولوجيــة الســعودية يف عــام 1999م .ومــن أجــل
تطويــر القطــاع التعدينــي مت أنشــاء شــركة التعديــن الســعودية "معــادن" يف العــام 1997م كشــركة
مســاهمة ســعودية .ومــن أبــرز وأقــدم املواقــع التعدينيــة التــي مت اكتشــافها وتطويرهــا والتــي
الزالــت قيــد اإلنتــاج إلــى وقتنــا احلالــي منجــم مهــد الذهــب حيــث حصلــت نقابــة التعديــن
العربيــة الســعودية علــى رخصــة اســتغالله وبــدأت أعمــال التعديــن باملنجــم يف ســنة 1939م
وقدرت كمية اخلام املستخرج بحوالي  900000طن حتى عام 1954م.
متيــزت الفتــرات الالحقــة باستكشــاف مواقــع أخــرى ألنــواع مختلفــة مــن املعــادن (مثــل
الفوســفات ،البوكســيت ،احلديــد ،بعــض العناصــر األرضيــة النــادرة ،اليورانيــوم ،الرصــاص،
الزنــك ،التنتالــوم ،اجلبــس ،فلســبار ،النفلــن ســيانيت ،دولومايــت ،الكاولــن ( .حيــث تشــير
قواعــد املعلومــات إلــى أكثــر مــن  5000موقــع معدنــي منهــا  1273موقعــاً للمعــادن النفيســة
و 1172موقع ـاً ملعــادن األســاس ومــا يزيــد عــن  2500موقع ـاً للمعــادن الالفلزيــة .وقــد ســاهم
جمــع املعلومــات "الشــبه منتظــم" عــن طريــق املســح اجليولوجــي واجلــوي واجليوفيزيائــي
واجليوكيميائــي للمملكــة يف حتديــث املعلومــات وإعــادة تقييــم احملتــوى املعدنــي ودراســة اجلدوى
يف اململكــة وأيضــا تقييــم األثــر البيئــي ألنشــطة التنقيــب عــن املعــادن .ولكــن يعتقــد البعــض أنــه
الزالــت هنالــك حاجــة الســتمرارية التقييــم خصوصــا للمناجــم القائمــة والــذي قــد يســفر عــن
مكامــن أخــرى للتمعــدن .وجتــدر اإلشــارة أيض ـاً إلــى أنــه الزال هنالــك حاجــة إلــى مســوحات
جيوفيزيائيــة إضافيــة للمملكــة بيانــات جاذبيــة علــى وجــه اخلصــوص حيــث ستســاهم يف إعطــاء
رؤيــة أفضــل للمعالــم اجليولوجيــة اخلاصــة مبنطقــة مهمــة كالــدرع العربــي وتقييــم أفضــل
للمحتوى املعدني.
مــن املؤكــد أن اململكــة متلــك إمكانيــات تعدينيــة صناعيــة جالبــة لالســتثمار حيــث أنهــا الزالــت
األقــل اســتغالال ملوقعهــا املميــز جيولوجيــا .وأحــد أهــداف اململكــة الرئيســية لألعــوام القادمــة
هــو تطويــر ورفــع مســاهمة قطــاع التعديــن يف النــاجت احمللــي إلــى  25مليــار دوالر بحلــول العــام
 .2020وقــد ســاعد حتســن نظــام االســتثمار املعدنــي يف اململكــة علــى زيــادة عــدد رخــص
التعديــن يف الســنوات األخيــرة والتــي بلغــت أكثــر مــن  2000رخصــة .وتصــل كميــة اخلامــات
املعدنيــة املســتغلة ســنويا إلــى أكثــر مــن  430مليــون طــن .وســيؤدي إجــراء املزيــد مــن التطويــر
وتنفيــذ بعــض اإلصالحــات الهيكليــة يف قطــاع التعديــن يف املســتقبل القريــب إلــى تعزيــز منــاخ
العمــل حيــث أن اتخــاذ إجــراءات متعــارف عليهــا دوليــا ســاهم يف جنــاح بلــدان صغيــرة ومحــدودة
املــوارد يف العشــرين ســنة املاضيــة .وجتــدر اإلشــارة إلــى أن نســبة الضريبــة علــى الشــركات
األجنبية املستثمرة يف قطاع التعدين باختالف أنواع الرخص تصل إلى  20يف املائة.

يتـبع

33

مقاالت

ومن أبرز املشاريع التعدينية احلديثة التي مت تشغيلها واالستفادة منها مؤخرا يف اململكة:

 مصنع الزبيرة إلنتاج خام البوكسايت والذي يدخل يف صناعة األسمنت والسيراميك (.)2008 مشــروع الفوســفات والــذي مت توقيعــه بــن شــركة معــادن الســعودية وشــركة ســابك وتقــدر قيمــة االســتثمار بحوالــي  5.5مليــار دوالر أمريكــي والــذي بــدأإنتاجه الفعلي يف عام .2011
 مجمع األملنيوم املتكامل والذي يعد األكبر يف العالم. مصفاة األلومينا والتي بدأت يف عام .2014وتســاهم الفوســفات واملعــادن الصناعيــة بنســبة تصــل إلــى أكثــر مــن  % 50يف اإليــرادات بينمــا تصــل نســبة مســاهمة األملنيــوم إلــى أكثــر مــن  .43%وتســاهم
املعادن الثمينة ومعادن األساس بنسبة اقل من  % 7بحسب تقارير الشركة السعودية للتعدين "معادن"(شكل .(8

شكل  :7منو قطاع التعدين ما بني العام  .-2015 2009حسب تقرير شركة معادن.

تعدين املعرفة والقيمة املضافة

يف ظــل امتــاك الوطــن لهــذه الثــروات الطبيعيــة يجــب أن تكــون املتغيــرات
االقتصاديــة حافــزاً مــن أجــل التطويــر والســعي إلــى إنشــاء صناعــات تعدينية
متكاملــة مــن اإلنتــاج إلــى التصنيــع .ولكــن القيمــة املضافــة احلقيقيــة علــى
املــدى البعيــد والتــي ستســاهم يف حتقيــق تنميــة مســتدامة تكمــن يف اســتثمار
العقــول الوطنيــة وتوطــن صناعــة التعديــن وطــرق االستكشــاف يف املقــام
األول كجــزء مــن احملتــوى احمللــي .وال ميكــن توطــن صناعــة التعديــن بــدون
تطويــر وحتســن مخرجــات التعليــم وإنشــاء املعاهــد اخلاصــة بذلــك ملواكبــة
ســوق العمــل اخلــاص بهــذا القطــاع وتفعيــل دور اجلهــات البحثيــة مــن أجــل
عمــل دراســات وأبحــاث علــى اخلامــات التــي لــم تســتغل ليتــم تطويرهــا يف
إنتاج صناعات جديدة يف املستقبل.
إن مــن أبــرز البيئــات التعليميــة احلديثــة والتــي تســاهم بشــكل فعــال حالي ـاً
يف دعــم صناعــة التعديــن مــن خــال تدريــب وتخريــج الكفــاءات الوطنيــة
املؤهلــة هــو املعهــد الســعودي التقنــي للتعديــن والــذي أنشــأ يف عــام 2009م.
ولكــن يف املجمــل تــكاد تكــون اإلمكانيــات البشــرية احلاليــة فيمــا يخــص
عمليــة االستكشــاف واالســتخراج والتصنيــع متواضعــة يف ظــل االعتمــاد
األكبــر علــى الشــركات اخلارجيــة حيــث تشــير بعــض اإلحصــاءات أن عــدد

العاملــن يف هــذا القطــاع ال يتجــاوز أكثــر مــن 7200عامــل .ومــن منطلــق
رؤيــة الوطــن احلاليــة يف حتويــل قطــاع املعــادن والتعديــن إلــى قطــاع حيــوي
وتنمــوي) خاصــة أن النســبة العظمــى مــن مواقــع املعــادن ومنشــآت قطــاع
التعديــن تتواجــد يف مناطــق املــدن الصغيــرة) يجــب أن يكــون لدينــا مخرجــات
تعليميــة أكثــر وأفضــل مــن أجــل مواكبــة هــذا التطــور حيــث مــن املتوقــع أن
يوفــر هــذا القطــاع أكثــر مــن  90ألــف فرصــة عمــل يف األربــع ســنوات
القادمــة فقــط .إن التخصصــات اجلامعيــة التــي ميكــن توطينهــا يف
الصناعــات التعدينيــة كثيــرة ومنهــا الكيميــاء والهندســة واجليولوجيــا ولكــن
الزالــت اجلامعــات الســعودية تفتقــر إلــى تخصصــات مهمــه أخــرى) مثــل
هندســة التعديــن (والتــي ســيؤدي تواجدهــا إلــى تعزيــز توطــن صناعــة
التعدين.
ومــن األمــور التــي يجــدر التمعــن فيهــا والتــي حتتــم البحــث و "التفكيــر خــارج
الصنــدوق" أنــه يف بعــض احلــاالت قــد يكــون التعديــن لغــرض اســتخراج
معــدن مثــل األملنيــوم علــى ســبيل املثــال هــو يف احلقيقــة مبثابــة اســتنزاف
لهــذه الثــروة املعدنيــة واســتنزاف للطاقــة واملــال أيضــا ،حيــث أثبتــت
الدراســات والتجــارب أن جمــع وإعــادة تدويــر األلومنيــوم املســتهلك
الستعماله مجددا يعد أقل تكلفة من استخراجه من باطن األرض!

شكل  :8شباب الوطن يف أحد الكهوف أثناء عملية الكشف واالستخراج التعديني.
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أ.د .عبدالعزيز بن لعبون

جامعة امللك سعود  -كلية العلوم
قسم اجليولوجيا واجليوفيزياء

تعــرف املعــادن والصخــور الصناعيــة بأنهــا أي
صخــر أو معــدن ال فلــزي لــه قيمــة اقتصاديــة
ويدخل بشكل مباشر يف الصناعة.
ميكــن تصنيــف املعــادن والصخــور الصناعيــة بنــاء
علــى طريقــة تكوينهــا ونشــأتها إلــى أربعــة أقســام
كما يلي:
أو ًال :املعادن والصخور الصناعية نارية النشأة:
مثــل صخــور اجلرانيــت ،البازلــت ،البيراليــت ،
و معادن االوليفني  ،الزركون  ،الفلسبار .
ثاني ـ ًا :املعــادن والصخــور الصناعيــة رســوبية
النشأة مثل احلجر اجليري ورمل السيليكا
ثالث ـ ًا :املعــادن والصخــور الصناعيــة متحولــة
النشأة مثل الرخام والكوارتزايت
رابع ـ ًا :معــادن العــروق واإلحــال مثــل الفلورايــت
والبارايت
أنعــم اهلل علــى اململكــة بالكثيــر مــن الثــروات
املعدنيــة الفلزيــة والالفلزيــة تنتشــر يف صخورهــا
النارية واملتحولة والرسوبية:
أو ًال :صخــور الــدرع العربــي حتتــوي علــى مختلــف
أنــواع املعــادن الفلزيــة املعدنيــة مثــل الذهــب،
والفضة ،والنحاس ،والقصدير ،واحلديد.
ثانيــا :صخــور الــرف العربــي حتتــوي علــى الكثيــر
ً
مــن الثــروات الطبيعيــة مثــل امليــاه اجلوفيــة،
والنفــط ،والغــاز ،والفوســفات ،والبوكســايت،
واملغنيزيت ،والكاولني.

التعدين القدمي:

تشــير الدراســات األثريــة حملاجــر ومناجــم
قدميــة أن صناعــة التعديــن يف شــبه اجلزيــرة
العربيــة قــد بــدأت قبــل  4000ســنة ،وأن هنــاك
أكثــر مــن  1000منجــم وحفــرة تعديــن قدميــة،
ومعظمهــا يف الــدرع العربــي .هــذا وقــد ازدهــرت
صناعــة التعديــن خــال اخلالفتــن األمويــة
والعباسية.
تعديــن الذهــب مــرة أخــرى يف مهــد الذهــب قبــل
 70عــام عندمــا حصلــت شــركة التعديــن العربيــة
الســعودية (ســامس) علــى امتيــاز التعديــن يف
اململكة.
شكل
2خريطة
تبني مواقع
املناجم
القدمية
الرئيسة
يف الدرع
العربي يف
اململكة.

مقاالت

مستقبل التعدين في المملكة

شكل 1خريطة جيولوجية للمملكة تبني أقليم الدرع العربي وأقليم الرف العربي.

استثمار املعادن النفيسة:

األملــاس والزبرجــد :أجريــت دراســة بهيئــة املســاحة اجليولوجيــة الســعودية يف
مضاهــاة حــرة عويــرض 400كــم شــمال غــرب املدينــة املنــورة يف اجلــزء الشــمالي
الغربــي لشــبه اجلزيــرة العربيــة باحلــرات املشــابه لهــا بأســتراليا والتــي عثــر فيهــا
علــى الزفيــر واألملــاس والزركــون  ،وجنحــت فكــرة املضاهــاة حيــث عثــر علــى الزفيــر
ولكن لم يتم العثور على األملاس .

شكل  3صورة ملنجم مهد الذهب التاريخي وقد ظهرت عليه آثار
التعدين القدمية.

يتـبع
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شكل  4الصخور البركانية يف الدرع العربي

وأوصــت الدراســة بعمــل مســح جلميــع احلــرات
التــي يف اململكــة وخاصــة املشــابه حلــرة عويــرض
من حيث العمر والتركيب الكيميائي.
الذهــب والفضــة :تقــوم "معــادن" بتطويــر ســتة
مناجــم منتجــة للذهــب .وتُعــد مناجــم مهــد
الذهــب ،والصخيبــرات ،واحلجــار ،وبلغــة مــن أهــم
مناجم الذهب يف اململكة.
وبجانــب إنتــاج الذهــب والفضــة تقــوم "معــادن"
معادن أخرى مثل النحاس والزنك واحلديد.
كمــا وأن هنــاك دراســات للجــدوى االقتصاديــة
لعــدد مــن املواقــع املكتشــفة للذهــب باإلضافــة الــى
أعمــال االستكشــاف املســتمرة لتقيــم املواقــع
املتمعدنة.

شكل  6عمليات تعدين الذهب يف منجم الصخيبرات.

شكل  5معدن االوليفني (الزفير) يف احلرات

شكل  7منجم الصخيبرات للذهب.

شكل  8أهم مناجم الذهب يف اململكة

36

مقاالت

استثمار املعادن الالفلزية:

الفوســفات :اكتشــفت رواســب خــام الفوســفات
يف شــمالي اململكــة ســنة  1380هـــ ،وقــد قــدرت
االحتياطيــات غيــر املؤكــدة خلــام الفوســفات بأكثــر
مــن  3بليــون طــن ،ومــن املتوقــع أنــه ســيصل اإلنتــاج
إلــى مــا يقــارب مــن  3مليــون طــن مــن ثنائــي
فوسفات األمونيوم البوكسايت.
البوكســيت :تتركــز احتياطيــات البوكســايت يف
منجــم الزبيــرة بــن منطقتــي حائــل والقصيــم،
وتقدر االحتياطيات بأكثر من  252مليون طن.
أجدار اجلير والدولوميت:
تدخــل صخــور أحجــار اجليــر والدولوميــت يف
عــدد كبيــر مــن الصناعــات ومــن أهمهــا صناعــة
األســمنت ويجــري اســتغاللها يف محاجــر يف
مختلف املناطق حيث تنتشر منكشفاتها.

شكل 9
خريطة
تبني
انتشار
الصخور
اجليرية
يف
اململكة.

نقل املعادن:

يتــم نقــل اخلامــات مــن املنجــم املفتــوح بعــد
املعاجلــة املبدئيــة عــن طريــق ســكة القطــار إلــى
املدينة التعدينية برأس الزور.

أثر االستثمارات التعدينية على االقتصاد السعودي:
 تنويــع مصــادر الدخــل الوطنــي واملســاهمة يفرفع الناجت احمللي.
 حتقيق قيمة مضافة للموارد الوطنية. قيــام صناعــات حتويليــة عديــدة مثــل صناعــةاألســمدة واألملونيــوم ومعاجلــة املعــادن ومــواد
التجميل.
 املســاهمة يف نقــل وتوطــن التقنيــة للصناعــاتالتعدينية.
 تشجيع االستثمار احمللي والعاملي يف اململكة. تعزيــز وضــع اململكــة االســتراتيجي والصناعــييف مجال األسمدة الفوسفاتية وإنتاج األملونيوم.
 تهيأة فرص عمل مباشرة وغير مباشرة. تطويــر املناطــق املجــاورة للمشــاريع وتأمــنالبنية التحتية.
 املساهمة يف حتقيق التنمية الشاملة احلــد مــن الهجــرة إلــى املــدن الكبيــرة وتشــجيعالهجرة املعاكسة نحو املدن الصناعية.

شكل  10محطات نقل املعادن من احملاجر إلى موانئ التصدير.

37

مقاالت

استخدام التقنيات الجيوفيزيائية في االستكشاف عن المعادن
د .عبدالرحمن بن مسفر العتيبي
د .فــوزان بــن علــي الفــوزان
مدينة امللك عبدالعزيز للعلوم والتقنية

االستكشــاف اجليوفيزيائــي يقــوم بشــكل مباشــر او
غيــر مباشــر بتحديــد املصــادر التعدينيــة وذلــك
عــن طريــق قيــاس اخلــواص الفيزيائيــة لهــذه
الصخــور احلاويــة علــى املعــادن مثــل (الكثافــة،
القابليــة للتمغنــط ،التوصيليــة الكهربائيــة،
وغيرهــا) .علــى ســبيل املثــال ال احلصــر ،ميكــن
قيــاس فــرق الكثافــة بــن البايرايــت والــذي يعتبــر

للحصــول علــى نتائــج جيوفيزيائيــة ايجابيــة
ومميــزة بــان يســتخدم ويطبــق أكثــر مــن تقنيــة
وطريقــة جيوفيزيائيــة عنــد املســح للحصــول علــى
تفســيرات دقيقــة ومميــزة ،باإلضافــة الــى اســتخدام
املعلومــات املســاعدة االخــرى اجليولوجيــة ،مثــل
الدارســات اجليوكيميائيــة ،تســجيالت االبــار،
والدراسات السابقة للمنطقة املراد دراسته.
وميكــن للتقنيــات اجليوفيزيائيــة استكشــاف
األنــواع املختلفــة مــن املعــادن الفلزيــة كالذهــب
والنحــاس وغيرهــا ،واملعــادن الصناعيــة
كالبوكسايت والفوسفات والكثير غيرها.
هنــاك العديــد مــن الطريــق اجليوفيزيائيــة
املســتخدمة يف استكشــافات التعديــن وســيتم
التطرق لها بالتفصيل فيما يلي:
 -أوال :االســتقطاب املســتحث :هــو أحــد

يف املجال الزمني.
امــا االســتقطاب املســتحث يف املجــال التــرددي
فيتــم مــن خــال ارســال تيــار متــردد ( ،)ACحلــث
الشــحنات الكهربائيــة حتــت ســطح األرض ،ويتــم
بعدهــا قيــاس القيمــة املقاوميــة الظاهريــة عنــد
تــرددات مختلفــة .وينــدرج حتتهــا طريقــة
االســتقطاب املســتحث الطيفــي ومــن مميــزات هــذه
الطريقــة انــه ميكــن التفريــق بــن خــواص املــواد
التحت سطحية.
تســتخدم طريقــة االســتقطاب املســتحث بشــكل

شكل ( )3ثالثي االبعاد لنتائج االستقطاب املستحث
والذي دل على وجود معدن الذهب

كبيــر يف الكشــف عــن املعــادن مثــل الذهــب ،بيرايــت،
كالكوبيرايت ،وغيرها (شكل .)3
 ثانيــا :الطــرق الكهرومغناطيســية :هــي أحدالشكل ( )1يوضح طريقة عمل االستقطاب املستحث الطــرق اجليوفيزيائيــة الهامــة والتــي يتــم فيهــا
الطــرق املصنفــة واملندرجــة حتــت طــرق املقاوميــة قيــاس التوصيليــة الكهربائيــة للصخــور .حيــث
تعمــل هــذه الطريقــة علــى ان يرســل جهــاز االرســال
الكهربائية (شكل .)1
املجــال املغناطيســي االولــي الــى داخــل األرض ويف
تعمــل هــذه الطريقــة مــن خــال ارســال تيــار حالــة وجــود جســم موصــل ،فانــه يــودي ذلــك الــى
كهربائــي داخــل األرض عــن طريــق اســتخدام
االقطــاب األرضيــة (االليكتــرودات ،جســم حديــدي
طولــه ~  30ســم) ويكــون مغــروس يف التربــة ،ومــن
ثــم يتــم إيقــاف ارســال التيــار لفتــرة معينــة مــن
الزمــن ،حيــث يقــوم اجلهــاز يف هــذه االثنــاء
باســتقبال قياســات اختــاف اجلهــد والتــي تبــدأ يف
التناقــص مــع الزمــن الــي ان تضمحــل (شــكل)2
وقيــاس مــا يســمى ( ،)Chargeabilityوحتديــد

ذو كثافــة عاليــة مقارنــة بالصخــور احمليطــة بــه
(اجلدول . David J. Leveson, 2001 )1
هنــاك العديــد مــن الطــرق اجليوفيزيائيــة التــي
ميكــن اســتخدامها يف الكشــف عــن املعــادن ،ولكــن
قبــل التطــرق الــى هــذه الطــرق بالتفصيــل ،البــد
مــن ذكــر بعــض النقــاط املهمــة والتــي تســاعد يف
اليــة حتديــد واختيــار الطــرق اجليوفيزيائيــة
املناســبة لالســتخدام يف املســح :ومنهــا العمــق،
النوع ،واحلجم للهدف وامتداده.
أدى التطــور املتســارع للطــرق اجليوفيزيائيــة مــن
ناحيــة التقنيــات املســتخدمة يف جمــع ومعاجلــة
البيانــات وتفســيرها والتــي أصبحــت تعطــي نتائــج
متميــزة ودقــة عاليــة يف االستكشــاف مقارنــة مــع
مــا كان يتــم يف الســابق مــن اســتخدام للطــرق
التقليديــة كاحلفــر بشــكل مباشــر .حيــث وفــر
اســتخدام الطريــق اجليوفيزيائيــة الكثيــر مــن
التكاليــف والوقــت يف معرفــة الطبقــات التحــت
الســطحية ،كمــا ان هــذه الطــرق اجليوفيزيائيــة ســعة تخزين الشــحنات يف طبقات االرض ويســمي
تعتبــر طرق ـ ًا غيــر ضــاره للبيئــة .ويوصــى دائمــا هــذا النــوع مــن القياســات باالســتقطاب املســتحث
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الشكل ( )4يوضح عمل الطريقة الكهرومغناطيسية
يف املجال الزمني

مــا يســمي بالدوامــة الكهرومغناطيســية حــول
اجلســم وبالتالــي ينتــج مجــال كهرومغناطيســي
ثانــوي يتــم اســتقباله بجهــاز املســتقبل (الشــكل
.)4
حيــث تنقســم هــذه الطريقــة الــى نوعــان :الطريقــة
الكهرومغناطيســية يف املجــال الزمنــي ويف املجــال
التــرددي وهــو مشــابه لــم مت ذكــره يف االســتقطاب
املســتحث يف املجالــن الزمنــي والتــرددي مــع

مقاالت

اختــاف الوحــدة املقاســة .حيــث ان كل طريقــة
متلــك أجهــزه خاصــة مختلفــة اثنــاء املســح ،والتــي
تصــل الــى أعمــاق تتــراوح مــن بضعــة أمتــار الــى
عدة كيلومترات.
يف الطــرق الكهرومغناطيســية ،ميكــن ان يتــم
املســح بثــاث أنــواع وهــي :املســح اجلــوي ،املســح
البحــري ،او املســح االرضــي .يتــم اســتخدام املســح
اجلــوي الكهرومغناطيســي يف حــال ان املنطقــة
املــراد عمــل الدراســة لهــا كانــت وعــرة جــدا وذات
مســاحة كبيــرة ،حيــث ميكــن للمســح اجلــوي ان
يغطــي مســاحات ومســافات واســعة تصــل الــى
عشــرات الكيلومتــرات يومي ـ ًا ســوآءا بالطائــرة او
الهليكوبتــر ،وتكــون عــادة بيانــات املســح اجلــوي اقــل
دقــة مــن بيانــات املســح األرضــي الكهرومغناطيســي
والســبب يعــود الــى كبــر املســافات بــن القــراءات
املأخــوذة يف املســح اجلــوي مقارنــة باملســح االرضــي.

الشكل( )5منذجة ثالثية االبعاد لقيم التوصيلية الكهربائية

ومــن نتائــج املســح الكهرومغناطيســي ميكــن
احلصــول علــى قيــم التوصيليــة الكهربائيــة
للطبقــات التحــت ســطحية العميقــة وامكانيــة
حتليلهــا ورســمها باســتخدام عديــد برامــج
النمذجة املتخصصة (الشكل .)5
 ثالثــا :طــرق املغناطيســية واجلاذبيــة:ســواء كانــت اجلويــة منهــا او التــي علــى األرض مــن

قابليــة التمغنــط للصخــور واالجســام حتــت عــادة مــن الســطح والــذي قــد يصــل عمقهــا  25متــر
السطح.
تقريب ـ ًا وذلــك يف احلالــة املثاليــة للطبقــات والتــي
امــا الطــرق اجلاذبيــة فتســتخدم لقيــاس التغيــرات هــي ان تكــون الطبقــات جافــة كمــا يتضــح يف
(الشــكل  .)9حيــث تتأثــر املوجــات بوجــود الطبقــات
الطينيــة او الطبقــات ذات امللوحــة العاليــة والتــي
قــد تتســبب يف اضمحــال للموجــة وتالشــيها

شكل ( )7مقطع ثنائي البعد لبيانات املغناطيسية واجلاذبية
يوضح التراكيب اجليولوجية والطبقات التحت السطحية

يف الكثافــة األرضيــة ،حيــث ان قيمــة اجلاذبيــة
تتغيــر مــن مــكان ألخــر باختــاف الكثافــات والــذي
يعــود ســببها الــى اختــاف اخلصائــص الصخريــة.
حيــث تســتخدم الطريقــة يف الكشــف عــن التراكيــب
اجليولوجية وصخور القاعدة ورسمها (الشكل )7
 رابعــا :طــرق الــرادار األرضــي :وتعمــل هــذهالطريقــة بإرســال موجــات كهرومغناطيســية ذات
تــردد عالــي يتــراوح عــادة مــا بــن  1ميجاهيرتــز الــى
 1600ميجاهيرتــز عــن طريــق وحــدة الهوائــي
املرســل الــى داخــل االرض ،حيــث ترحتــل هــذه
املوجــات بســرعة الطبقــة التــي تســير بهــا الــى ان
تواجــه طبقــة أخــرى مختلفــة عنهــا يف الكثافــة

شكل ( )8يوضح عمل طريقة الرادار األرضي

الشكل ( )6ثالثي االبعاد لنمذجة البيانات املغناطيسية

أقــدم الطــرق اجليوفيزيائيــة اســتخداما يف رســم
التراكيــب اجليولوجيــة كالصــدوع ،القواطــع،
وصخــور القاعــدة ،وكذلــك يف البحــث عــن رواســب
اخلامــات املعدنيــة التــي تكــون عــادة مصاحبــه لهــا
(الشكل .)6
حيــث تعتمــد الطريقــة املغناطيســية علــى قيــاس

والســرعة ،وعليــه فــان جــزء مــن املوجــات ســينعكس
ويســتقبل بواســطة املســتقبل والــذي ســيقيس
الفتــرة الزمنيــة الكاملــة للموجــة التــي قطعتهــا
مــن املرســل وحتــى املســتقبل .كذلــك فــان جــزءا
متبقيــا مــن املوجــة ســيخترق الطبقــة األولــى
وســينعكس وهكذا الى ان تتالشــى الطاقة (الشــكل .)8
وميكــن اســتخدام طريقــة الــرادار األرضــي يف
الكشــف عــن اخلامــات املعدنيــة مثــل (ليمونايــت،
ســابروليت ،فوســفات ،والبوكســايت) والقريبــة

شكل ( )10رسم ثالثي االبعاد لبيانات الرادار األرضي يوضح
منطقة انهيار الطبقات

ومنعها من االختراق.
كمــا ميكــن رســم خريطــة ثالثيــة االبعــاد للطبقــات
التحــت ســطحية وحتديــد حجــم املســاحة احلاويــة
للمعــادن .الشــكل رقــم ( )10مثــال لرســم ثالثــي
االبعــاد لبيانــات الــرادار األرضــي والتــي ميكــن مــن
خاللها حتديد حجم املتكون.
وميكــن تلخيــص مــا ســبق ،بــان طــرق املســح
اجليوفيزيائــي الكهرومغناطيســي واملغناطيســي
واجلاذبــي اجلــوي ،ميكــن ان تســتخدم بشــكل اولــي
ملســح املناطــق الواســعة وحتديــد التراكيــب
اجليولوجيــة والطبقــات التحــت ســطحية ،ثــم يلــي
ذلــك حتديــد املناطــق احملتملــة لوجــود رواســب
معدنيــة .عندهــا يوصــى باســتخدام الطــرق
الكهرومغناطيســية يف املجــال الزمنــي او التــرددي،
باإلضافة ايضا الى استخدام طريقة االستقطاب
املســتحث بنوعيــة الزمنــي والتــرددي ملعرفــة نــوع
املعــدن بالتحديــد .كل ذلــك باإلمــكان ان يتــم عنــد
اهــداف تعدينيــة مختلفــة امــا اعمــاق ضحلــة او
اعمــاق كبيــرة .وعنــد االعمــاق الضحلــة ألقــل مــن
 25متــر يوصــى ايضــا باســتخدام طريقــة الــرادار
األرضــي لرســم وحتديــد الطبقــات احلاملــة
القريبــة جــدا مــن الســطح واحلاملــة للخامــات
املعدنية.
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مقاالت

خام الفوسفات تواجده وأهميته بالمملكة
د .محمود أحمد جلمد

جامعة امللك سعود  -كلية العلوم
قسم اجليولوجيا واجليوفيزياء

الفوســفات أحــد الثــروات املوجــودة
يف باطــن االرض والتــي يتــم اســتخراج
الفســفور منهــا الســتخدامه يف
الزراعــة والصناعــة .والفوســفات
مــادة طبيعيــة تتكــون يف األصــل مــن
فوســفات ثالثــي الكالســيوم يكــون
قليــل الذوبــان يف املــاء ،لذلــك ال يتــم
االعتمــاد عليــه بشــكل كبيــر إال بعــد
تنقيتــه وحتســن جودتــه .ويســمى
بصخــر الفوســفات إذا احتــوى علــى
نســبة من خماســى اكســيد الفوســفات
مبعــادن
واملتمثلــة
()P2O5
الفوســفات بالصخــر تتــراوح مــن 4
الــى  20%ويفضــل ان تتجــاوز هــذه
النســبة حتــى تصــل الــى فــوق 32%
ليكــون خامــا اقتصاديــا ويطلــق عليــه
خــام الفوســفات او الفســفوريت
ولذلــك ميــر مبراحــل لرفــع جودتــه
سنتحدث عنها الحقا.
ويتواجــد الفوســفات فــى الطبيعــة
بأحدى الصور التالية:

صخــور فوســفات تكــون ذات أصــل
رسوبي
تشــكل  80%مــن الرواســب العامليــة
فيهــا ،ويكــون نســبة خامــس أكســيد
الفســفور فيهــا مــن  20%إلــى 30%
وهــي يف األصــل رواســب بحريــة
حبيبيــة كالتــي يف مصــر واألردن
وشــمال الســعودية ودول شــمال
أفريقيا والعراق.
صخور الفوسفات ذات األصل الناري
وهــذه الصخــور ناجتــة مــن صخــور
(ســيانيت النيفيلــن (صخــر نــاري
وصخورالكربوناتيــت والبيروكســينات
التــي حتتــوي علــى نســبة مرتفعــة مــن
املعــادن الفوســفاتية كاألباتيــت،
كالرواســب املوجــودة يف بعــض مناطــق
روسيا.
رواسب تُسمى اجلوانو
وهــي رواســب ناجتــة يف األصــل مــن
ُمخلفــات الطيــور البحريــة فــوق
الصخــور اجليريــة مثــل تلك الرواســب
املوجــودة يف جزيــرة نيــورا الواقعــة يف

احمليط الهادي.
ويقــوم اقتصــاد الكثيــر مــن الــدول
علــى هــذه الثــروة املعدنيــة املُهمــة
وتنتشــر مناجــم الفوســفات يف كثيــر
مــن الــدول العربيــة ومنهــا مصــر
واألُردن واملغــرب وفلســطني ويف
تونــس والعــراق وشــمال اململكــة
العربيــة الســعودية وتعتبرالصــن احــد
الــدول الكبــرى التــى تعتمــد علــى
الفوســفات كاحــد مصــادر االقتصــاد
لها (شكل .)1
مــن اهــم اســتخدامات الفوســفات هــو
حتضيــر ُعنصــر الفســفور وحتضيــر
حامــض الفســفور الــذي يُســتخدم يف
الصناعــات املختلفــة كالتعديــن
والصناعــات احلربيــة والطبيــة
والغذائيــة ،ويدخــل يف صناعــة أعــواد
الثقــاب .وكذلــك الهميتــه العضويــة
يتــم صناعــة األســمدة الزراعيــة التــي
مــن شــأنها زيــادة اإلنتــاج الزراعــي.
وقــد اهتمــت دول كثيــرة باســتخراج
الفوســفات ملــا يحتويــه مــن عناصــر
مهمــة ولذلــك يُســتخدم يف اســتخراج
بعــض املعــادن النــادرة والعناصــر

املُشــعة كاليورانيــوم إذ يحتــوي خــام
الفوســفات علــى  200غــرام مــن
اليورانيــوم يف الطــن الواحــد .ومــن
االســتخدامات ايضــا جنــد انــه
يُســتخدم يف صناعــة املُنظفــات التــي
تُساهم يف معاجلة ُعسر املاء.

استخراج الفوسفات
يتوجــب علينــا اوال التعــرف علــى كيفيــة اســتخراج الفوســفات وكذلــك يتوجــب عليــه فهــم بعــض املراحــل التــي يتــم بهــا التعديــن واســتخراج الفوســفات
مــن باطــن األرض بشــق أنفــاق حتــت االرض وتتبــع طبقــات اخلــام مبناجــم حتــت الســطح وأحيانــا عميقــة واســتخدام وســائل لنقــل اخلــام مــن باطــن
االرض بواســطة مــد ســكك حديــد مخصصــة لذلــك وطريقــة الكشــوفات وهــي أكثــر الطــرق املعروفــة الســتخراج اخلــام وذلــك عــن طريــق إزالــة الغطــاء
الترابي بواسطة أجهزة تُدعى الغارقات أو اآلليات التقليدية ،وتتم عمليات التعدين واستخراج الفوسفات كما يلي:

التفجير:
حيــث يتــم بهــذه اخلطــوة تفجيــر الطبقــات
التــى تعلــو طبقــة الفوســفات ومــن ثــم
إزالتها من فوق الطبقات الفوسفاتية.

التجميع:
بعــد عمليــة التفجيــر تقــوم بعــض آليــات
التعديــن املُختَلفــة بالقيــام بعمليــة جتميــع
الفوسفات (شكل )2

عملية التحميل والنقل:
يتــم فيهــا حتميــل الفوســفات ونقلــه عــن
طريــق آليــات التعديــن إلــى موقع الكســارات
أو مواقع التخزين املُختلفة.

معاجلة اخلام ورفع جودته
حيث يتم بهذه اخلطوة تفجير الطبقات التى تعلو طبقة الفوسفات ومن ثم إزالتها من فوق الطبقات الفوسفاتية.
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الكسارات:

أجهزة رفع النسبة:

حيــث تقــوم الكســارات بتكســير الفوســفات
الواصــل إليهــا وغربلتــه ،ليتــم فيهــا مــرة
اخــرى فــرز النــاجت وذلــك حســب احلجــم
املطلوب.

وتهــدف إلــى غســيل الفوســفات ذو النســبة
املنخفضــة والقــادم مــن الكســارات ،والتــي
يتــم رفــع نســبة  TCPفيهــا مــن خــال
إزالــة الشــوائب وتخفيــض نســبة
الكلور(شكل  3و.)4

قسم املداولة والتجفيف:
حيــث يقــوم هــذ القســم بالعمليــة النهائيــة
حيــث يتــم فيــه جتفيــف الفوســفات وجتهيزه
لقســم النقــل اخلارجــي ،مــن أجــل النقــل
والشحن.

وجند ان الدول العربية لها نصيب كبير من انتاج الفوسفات على املستوى العاملى (جدول :)1
املغرب:

مصر:
يعتبــر الفوســفات يف مصــر أهــم الرواســب
املعدنيــة مــن الناحيتــن :التعدينيــة
واالقتصاديــة ،ألن إنتاجــه كان ومــا يــزال
يشــغل مكانــاً بــارزاً يف املجــال التعدينــي.
ويرجــع الســبب يف ذلــك إلــى االنتشــار
الواســع لتواجــد الفوســفات يف مصــر ،فهــو
متوفــر علــى هيئــة حــزام مــن رواســب
الفوســفات ميتــد إلــى مســافة حوالــي 750
كــم طــوالً مــن ســاحل البحــر األحمــر شــرقاً
إلــى الواحــات الداخلــة غربــا .أمــا أهميتــه
االقتصاديــة فتتلخــص يف أنــه يصــدر إلــى
اخلــارج بكميــات كبيــرة كمــا يتــم تصنيــع
جــزء منــه إلــى أســمدة كيميائيــة مــن النــوع
السوبر فوسفات.
وتتواجــد مواقــع الفوســفات التــي لهمــا
أهميــة اقتصاديــة مبصــر يف ثــاث مناطــق
رئيســية هــي1- :وادي النيل بــن أدفووقنــا
 2ســاحل البحر األحمر بــن ســفاجةوالقصيــر  3-الصحــراء الغربيــة :متثــل
هضبــة أبــو طرطــور الواقعــة بــن الواحــات
الداخلــة ،أضخــم راســب مــن الفوســفات يف
مصــر حيــث يقــدر االحتياطــي مــن اخلــام
بنحو  1000مليون طن.

اجلزائر:

يعــد املغــرب واحــداً مــن أكبــر الــدول املنتجــة
للفوســفات وأول مصــدر لهــذه املــادة إذ
يتوفــر علــى ٪75مــن االحتياطــي العاملــي
الــذي يتــوزع بنســب متفاوتــة بــن أربــع
مناطــق أساســية وهــي :بــن جريــر وبوكــراع
وخريبكة واسفي.

مت اكتشــاف الفوســفات مبنطقــة جبــل
العنــق بوالية تبسة شــرق اجلزائر وبدأ
إنتــاج الفوســفات باجلزائــر يف عــام 1894
حتتــل اجلزائــر املرتبــة اخلامســة عامليــا
للتصديــر واملرتبــة العاشــرة عامليــا لإلنتــاج،
ويحتــوي احتيــاط الفوســفات بشــمال شــرق
اجلزائر على  2.2مليار طن.

سوريا:

تونس:

تعتبــر ســوريا ثانــي أكبــر احتياطــي عربــي
بعــد املغــرب ،وتتركــز املناجــم األساســية
منطقــة
يف
قرب تدمر وبالتحديــد
اخلنيفســة .واملناجــم املوجــودة هنــاك
مرتبطــة بخــط حديــدي حتــى
ميناء طرطوس.

اســتغالل الفســفات بتونــس فــاق  100ســنة
وتصاعــد خاللهــا حجــم اإلنتــاج مــن بضــع
مئــات آالف األطنــان ســنة  1900إلــى أكثــر
مــن  8ماليــن طــن ســنويا يف الفتــرة
الراهنــة متكنــت مــن خاللهــا تونــس احتــال
املرتبة اخلامسة عامليا من حيث اإلنتاج.

األردن:
يوجــد يف األردن يف منطقة الرصيفة وســط اململكــة ومنطقة احلسا والشــيدية جنوب
اململكــة ويوجــد يف األردن شــركة تهتــم باســتخراج الفوســفات وهــي شــركة مناجــم الفوســفات
األردنيــة والتــي تنتــج املــواد الصناعيــة املهمــة مثل حمــض الفوســفوريك الذي يســتخدم يف
صناعة األدوية والسماد الكيميائي.
ولذلــك جنــد ان الوطــن العربــى يحتــل مكانــة مرموقــة بــن دول العالــم يف إنتــاج خــام
الفوســفات ،فقــد زاد إنتاجــه منــه يف نهايــة عــام 2008م عــن ( 50مليــون طــن) أي 28.5٪
وهو رقم جيد مقارنة باإلنتاج العاملي الذي وصل يف نهاية عام 2008م ( 176مليون طن).

(جدول  )1يوضح إنتاج الفوسفات اخلام يف الوطن العربي (ماعدا السعودية)
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مقاالت

الفوسفات باململكة العربية السعودية

يف أوائــل القــرن الواحــد والعشــرين
مت اكتشــاف كميــات كبيــرة مــن
الفوســفات شــمال اململكــة العربيــة
الســعودية مبنطقــة حــزم اجلالميــد
ممــا رشــحها الحتــال املرتبــة األولــى
عامليــاً يف إنتــاج املــواد الفوســفاتية
بدايــة من  2020حســب التوقعــات يف
موقــع حــزم اجلالميــد حيــث ضخــت
الســعودية  8مليــارات دوالر لتطويــر
املشــروع واســتخدام وتصنيــع
الفوسفات.
وقــد قالــت شركة سابك الســعودية
يف  2010إن دول اخلليــج تســتحوذ
علــى  17مليــون طــن مــن إنتــاج
فوســفات األمونيــا العاملــي و 15مليــون
طــن مــن اليوريــا ســنوياً ،مشــيرة إلــى
إمكانيــة احتــال الســعودية املرتبــة
األولــى عامليــاً يف إنتــاج املــواد
الفوســفاتية خــال  20ســنة القادمــة
يف موقع حزم اجلالميد.
وتوقعــت الشــركة التــي تعــد أهــم
ومصدريــن
مصنعــن
أكبــر
للبتروكيماويــات يف العالــم أن تصبــح
الســعودية قــادرة علــى تصنيــع
الفوســفات وتصديــره ،مضيفـ ًة بذلــك
إلــى جعبــة األســمدة املصــدرة مــن
منطقــة دول مجلــس التعــاون
اخلليجــي مــادة جديــدة مــن املــواد
املغذيــة األساســية الثــاث لتصبــح
بالتالــي أكبــر مصــ ّدر للفوســفات
الثنائــي األمونيــوم يف العالــم بعــد
الواليــات املتحــدة األميركيــة ،مــن
خــال إنتــاج  9.2مليــون طــن مــن
الفوســفات الثنائــي األمونيــوم أي مــا
ميثــل  18%مــن صــادرات الفوســفات
يف العالــم .وقــد قامــت شــركة التعدين
العربيــة الســعودية "معــادن" مــن إنتــاج
الفوســفات فــى ســنة  2010والــذي
يعــد األكبــر مــن نوعــه بالعالــم
باالعــان عــن ان املشــروع ســوف ينتــج
حوالــي  2. 92مليــون طــن ســنويا مــن
فوســفات األمونيــوم الثنائــي باإلضافة
إلــى  440ألــف طــن ســنويا مــن
األمونيــا التــي ســيتم تصديرهــا إلــى
األســواق العامليــة .كمــا أن املشــروع
ســينتج  160ألــف طــن ســنويا مــن
حامــض الفوســفوريك لبيعــه يف
األسواق احمللية باململكة.
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وقــد اســهمت شــركة شكل ( )1خريطة العالم تبني توزيع تواجد خام الفوسفات بالعالم .الفوســفوريك ،ومصنــع
معــادن يف مجــال
حمــض الكبريتيــك،
ينتــج املنجــم حوالــي  11.6مليــون
الفوســفات ،باالســتناد علــى اثنتــن طــن مــن خــام الفوســفات يف الســنة ،ومصنــع األمونيــا ،ومصنــع ثنائــي
مــن كبريــات الشــركات يف العالــم تتــم معاجلتــه يف املصنــع لرفــع نســبة أمونيــوم الفوســفات ،ومحطــة لتحليــة
شــركة معــادن للفوســفات ،التــي تركيــز اخلــام والــذي ينتــج حوالــي  5املياه.
ُ
وتنمــو شــركة معــادن للفوســفات
أنشــئت بالشــراكة مع شــركة (سابك) ،ماليــن طــن ســنويا مــن اخلــام مرتفــع
وشــركة معــادن وعــد الشــمال التركيــز .و قامــت شــركة معــادن لتصبــح شــركة عامليــة يف ظــل شــبكة
للفوســفات ،التــي انشــئت بالشــراكة للفوســفات باالســتثمار يف موقــع العالقــات التجاريــة التــي يتمتــع بهــا
مــع ك ً
ال مــن شــركة (ســابك) و شــركة منجــم اجلالميــد مــن حيــث البنيــة مؤسســيها (معــادن وســابك) وسلســلة
(موزاييــك) األميركيــة ،التــي تُعتبــر التحتيــة وذلــك مــن خــال إنشــاء التوريــد واألســواق وشــبكات املــواد
مــن أكبــر منتــج ألســمدة الفوســفات محطــة للطاقــة الكهربائيــة ،ومرافــق التــي تغطــي القــارات ،وتســاهم شــركة
يف العالم.
إلنتــاج ومعاجلــة امليــاه الصاحلــة معــادن للفوســفات مســاهمة فاعلــة
وتعمــل شــركة معــادن للفوســفات للشــرب ،وشــبكة اتصــاالت ،إضافــ ًة يف هــذه الرحلــة .امــا بالنســبة لشــركة
مبوقعــن رئيس ـيَني :موقــع اجلالميــد إلــى شــبكة مواصــات لتســهيل معــادن وعــد الشــمال للفوســفات
فيتض ّمــن هــذا املشــروع ،والــذي يبلــغ
حجــم اســتثماراته  7.5مليــارات دوالر
تقريبــا ( 28مليــار ريــال ســعودي)،
مصانــع عديــدة ذات مواصفــات
عامل ّيــة ومنشــآت تابعــة لهــا ،مــا يجعلــه
أكبــر مج ّمــع للفوســفات يف العالــم .إذ
مــن املتو َّقــع أن تصــل ســعته اإلنتاجيــة
إلــى  16مليــون طــن يف الســنة .تســوق
معــادن مــا نســبته  60%مــن انتاجهــا
 3ماليــن طــن منهــا علــى شــكل
منتجــات جاهــزة تشــمل ســماد
فوســفات األمونيــوم ،واألســمدة
الفوســفاتية املر ّكبــة ،باإلضافــة إلــى
 440ألــف طــن مــن املنتجــات
شكل ( )2صورة توضح عملية جمع خام الفوسفات من املوقع ونقله الى الكسارات مبنطقة اجلالميد .التحويليــة ،مبــا يف ذلــك حمــض
الفوســفوريك النقــي املســتخدم يف
عمليات االستكشاف واإلنتاج.
ـمالي الســعودية ،حيــث يقــع منجــم
يت ـ ّم نقــل مر ّكــزات الفوســفات مــن الصناعــات الغذائيــة ،وثالثــي بولــي
شـ ّ
نســبة
لرفــع
ومصنــع
الفوســفات
ـط احلديــدي فوســـفات الصوديــوم املســتخدم يف
اجلالميــد بواســطة اخلـ ّ
تركيــز اخلــام ،وموقــع رأس اخليــر يف إلــى رأس اخليــر لتصنيــع األســمدة تصنيــع ّ
ـي فوســفات
املنظفــات،
َ
ومنتجـ ْ
الكالســيوم
وثنائــي
املنطقــة الشــرقية ،الــذي يحتــوي علــى الفوســفاتية وذلــك خــال عــدد مــن أحــادي
مصنــع متكامــل إلنتــاج األســمدة املنشــآت التــي تضــ ّم مصنــع حمــض املســتخد َم ْي يف تصنيــع أعــاف
والكيماو ّيات.
احليوانات.

مقاالت

شكل ( )4صورة توضح عملية غسل اخلام ومعاجلته ورفع جودته مبوقع اجلالميد.

شكل ( )3صورة توضح عملية غسل اخلام مبوقع اجلالميد.
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زلزال النماص

ســجلت محطــات الرصــد الزلزالــي التابعــة
للشــبكة الوطنيــة بهيئــة املســاحة اجليولوجيــة
الســعودية هــزة أرضيــة بقــوة  4درجــات علــى
مقيــاس ريختــر يف متــام الســاعة 4:06:52
بالتوقيــت احمللــي وذلــك صبــاح يــوم اجلمعــة
 14/2/1439ه ـ املوافــق  3/11/2017م ،وقعــت
هــذه الهــزات شــمال غــرب مدينــة النمــاص،
وقــد تالهــا عــدد مــن الهــزات االرتداديــة تتــراوح
قوتهــا بــن  1.1إلــى  3درجــة علــى مقيــاس
ريختر.
ويف تقريــر لهيئــة املســاحة اجليولوجيــة
الســعودية أوضحــت فيــه أن التوصيــات التــي
خرجــت بهــا فــرق العمــل لدراســة أســباب
الهــزات األرضيــة يف محافظــة النمــاص
مطمئنــة وهلل احلمــد  ،نتيجــة لضعــف درجــة
الهــزات التــي تعرضــت لهــا املنطقــة علــى
مقاس ريختر.
وأوضــح مســاعد الرئيــس للشــؤون الفنيــة
بالهيئــة أن الدراســة التــي أجرتهــا فــرق العمــل
امليدانيــة ملناطــق الصــدوع مــن الناحيــة
اجليولوجيــة واجليوتقنيــة ،أســفرت عــن وجــود
ثالثــة أنــواع مــن الصــدوع الرئيســية  ،أقدمهــا
صــدوع قصيــة تتبــع منظومــة صــدوع جنــد
وعمرهــا التقديــري (أكثــر مــن  620مليــون
ســنة)  ،ومجموعــة صــدوع ذات عالقــة مباشــرة
بانفتــاح البحــر األحمــر وهــي نوعــان  ،صــدوع
موازيــة (ذات طبيعــة انفتاحيــه)  ،وصــدوع
عاموديــة علــى البحــر (ذات حركــة مضربيــه
أفقيــة) وهــذه املجموعــة هــي املتســببة يف
جميــع النشــاطات الزلزاليــة علــى اجلانــب
الغربي للجزيرة العربية.
مــن جانبــه ،بــن مديــر إدارة املســح
اجليولوجــي ،أن الفريــق املكــون مــن قســم
الــدرع العربــي ،وقســم املخاطــر اجليولوجيــة،
قامــوا بدراســة مــدى تأثــر الســدود والتجمعــات
الســكانية الواقعــة علــى مراكــز الهــزات ومواقــع
الصــدوع بأنواعهــا يف املنطقــة ،وتتبــع أثرهــا
ونشــاطها وكذلــك دراســة القطــوع الصخريــة
علــى جوانــب هــذه الســدود  ،كمــا قــام الفريــق
بعمــل جولــة عامــة يف احملافظــة واملناطــق
الســكنية القريبــة مــن مركــز الهــزات األرضيــة
للتأكــد مــن ســامة الطــرق واملبانــي الســكنية ،
وعــدم وجــود أي تصدعــات أو تشــققات نتيجــة
للهزات التي حدثت.

خارطة تكتونية لشبه اجلزيرة
العربية وحدود الصفيحة العربية
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تقـاريـر
وأكــد أنــه وفــق البيانــات الفنيــة فــإن الهــزات اليابســة .وقــد تركــزت معظــم هــذه الــزالزل بالقــرب مــن صــدع قدميــة يعــاد تنشــيطها مــن
األرضيــة حصلــت يف منطقــة تقاطــع الصــدوع حــول الصــدوع املســتعرضة ( التحوليــة ) فتــرة ألخــرى نظــر ًا الرتباطهــا احلركــي
املوازيــة واملتعامــدة علــى البحــر األحمــر  ،وأن للمنخفــض احملــوري العميــق جنــوب البحــر بالبحر األحمر.
األصــوات املصاحبــة لهــا ناجتــة عــن حركــة األحمــر والتــي نشــأت متزامنــة مــع مرحلــة  .٣الطبيعــة الناريــة واملتحولــة لصخــور
الكتــل الصخريــة واحتكاكهــا ببعــض أثنــاء انفصــال الصفيحــة العربيــة عــن األفريقيــة .املنطقــة التــي ســاعدت علــى اإلحســاس بالهــزة
الهــزات االرضيــة ،مشــير ًا إلــى أن الســدود يف لقــد دلــت احللــول املركبــة مليكانيكيــة البــؤرة وذلــك الختــراق املوجــات الزلزاليــة لهــذا النــوع
احملافظــة ســليمة ولــم تتأثــر مــن الهــزات الزلزاليــة التــي ســجلت حديثــا علــى أن معظــم من الصخور بسرعة عالية.
األرضية.
زالزل جنــوب البحــر األحمــر متثــل حركــة
حيــث اتضــح مــن التحليــل الزلزالــي أن
ومــن جانبــة اوضــح
هنــاك مصــدران زلزاليــان يف
أ.د .عبــداهلل بــن محمــد
املنطقــة .املصــدر الزلزالــي الرئيســي
العمــري املشــرف علــى
ميثــل صــدع البحــر األحمــر ويتميــز
مركــز الدراســات الزلزاليــة
بنشــاط زلزالــي عالــي مــن حيــث
رئيــس اجلمعيــة الســعودية
العــدد والقــوة والتكراريــة .وقــد ميتــد
لعلــوم األرض بجامعــة
هــذا الصــدع مئــات الكيلومتــرات
امللك سعود
باجتــاه الشــمال الشــرقي إلــى
علــى الرغــم مــن قلــة
اليابســة .أمــا املصــدر الزلزالــي
النشــاط الزلزالــي يف
الثانــي يف املنطقــة فيعــود مصــدره يف
معظــم مناطــق اململكــة
اليابســة إلــى التراكيــب البنائيــة
وخاصــة الــدرع العربــي
التحــت ســطحية حيــث أن معظــم
واملســطح العربــي إال أن
الــزالزل يف هــذا املصــدر وقعــت علــى
قربهــا مــن املناطــق النشــطة
امتــداد هــذه الصــدوع أو بالقــرب
زلزاليــا يف إيــران وتركيــا مــن
منها.
ً
ناحيــة الشــمال الشــرقي
وقــد أمتــد الشــعور بالهــزة إلــى
والبحــر األحمــر والــدرع
مدينــة النمــاص والقــرى املجــاورة
العربــي مــن جهــة الغــرب
(حلبــاء وال جميــل والغــرة واملدانــة
واجلنــوب الغربــي وصــدع
وخشــرم وال قحطــان والفرعــة وبنــي
البحــر امليــت التحولــي
عمــرو) .وجتــدر االشــارة الــى ان
شــما ًال يتطلــب دراســة
الــدرع العربــي صلــب ومتماســك
مواقــع الــزالزل بدقــة عاليــة
وتصــل ســماكة القشــرة االرضيــة
لالســتفادة منهــا يف حتديــد
حتتــه الــى  ٣٥كــم ومعظــم الصــدوع
مناطــق اخلطــر الزلزالــي
أســفله قدميــة جــدا وغيــر نشــطة
احملتمل.
اللهــم اال يف املناطــق القريبــة مــن
خارطة زلزالية وحركية حديثة لشبه اجلزيرة العربية واملناطق املجاورة موضحة مراكز
البراكني باللون األصفر
وذكــر الدكتــور العمــري أن
الســدود او العقــاب التــي تعرضــت
النشــاط الزلزالــي يف شــبه اجلزيــرة العربيــة انزالقيــة تأخــذ اجتــاه شــمال شــرق  -جنــوب لعمليــات التفجيــرات لشــق االنفــاق هــذه ادت
يتركــز علــى امتــداد حــدود الصفيحــة العربيــة غــرب  .أمــا الــزالزل التــي تركــزت علــى اليابســة بدورهــا الــى نشــوء صــدوع جديــدة أعــادت
يف ثــاث مناطــق هــي  :منطقــة خليــج العقبــة؛ يف الــدرع العربــي فقــد نتجــت عنهــا حركــة تنشــيط الصــدوع القدميــة .مــع األخــذ يف
منطقــة جنــوب غــرب اململكــة وجنــوب البحــر رأســية باجتــاه الشــمال الغربــي  .وتعــزى االعتبــار نتائــج الدراســات اجليولوجيــة
األحمــر واليمــن ومنطقــة مكــة أمــا وســط شــبه احلركــة علــى اليابســة إلــى االجهــادات الناجتــة واملغناطيســية باإلضافــة إلــى مواقــع الــزالزل
اجلزيــرة العربيــة وشــرقها والــدرع العربــي عــن نشــاطات الصهــارة او اجهــادات القــص احلديثــة يف البحــر األحمــر ومقارنتهــا مــع
فتعتبــر اقــل املناطــق نشــاطا .وبالرجــوع إلــى علــى الصخــور الناريــة واملتحولــة .أمــا يف مواقــع الــزالزل يف تهامــة والــدرع العربــي فــإن
الســجالت التاريخيــة القدميــة يف هــذا القــرن البحــر األحمــر فــإن النشــاط الزلزالــي يعــزى هــذه الدراســة تؤيــد احتماليــة امتــداد بعــض
فــإن املنطقــة اجلنوبيــة الغربيــة ســبق وأن إلــى مراكــز التمــدد املشــتركة مــع الصــدوع الصــدوع املســتعرضة يف البحــر األحمــر
تعرضــت إلــى زالزل عنيفــة يف األعــوام  859م  ،املســتعرضة والتــي تؤيــد متــدد قــاع البحــر باجتــاه الشــمال الشــرقي عبــر الــدرب إلــى قــرب
1121م 1191 ،م 1269 ،م 1481 ،م 1630 ،م 1710 ،م األحمــر بازديــاد كلمــا اجتهنــا جنوبــا مبعــدل مدينــة أبهــا وحركــة هــذه الصــدوع هي املســئولة
ومــن أعنــف الــزالزل التــي وقعــت يف هــذا القــرن  1.4سم/السنة .
عــن الزلــزال الــذي وقــع جنــوب غــرب أبهــا عــام
وســببت خســائر بشــرية وماديــة
وفيمــا يخــص الــزالزل التــي حدثــت مؤخــر ًا 1408هـ وبلغ مقداره 5.2
كانــت يف األعــوام 1941م 1955 ،م  ،يف محافظــة النمــاص فذكــر الدكتورالعمــري أو الصــدوع الواقعــة بــن املجــاردة والقنفــذة
وزالزل شــمال اليمــن األخيــرة يف أن احملافظــة تقــع داخــل البيئــة التكتونيــة والتــي يصــل تأثيرهــا الــى محافظــة النمــاص
األعوام 1993 ، 1991 ، 1982م والتي النشــطة للبحــر األحمــر ،وبالتالــي فهــي تتأثــر وما جاورها.
املســتمرة
اجليوتكتونيــة
نتــج عنهــا خســائر بشــرية وماديــة بالعمليــات
وعموم ـ ًا يتضــح مــن الدراســات الزلزاليــة
جســيمة وخاصــة زلــزال ذمــار عــام واملصاحبــة إلتســاع قــاع البحــر األحمــر .وقــد االحصائيــة احلديثــة حملافظــة النمــاص ومــا
1982م  ،ومــن املالحــظ أن معظــم نتــج عــن تلــك احلــركات العنيفــة مجموعتــن جاورهــا مــع األخــذ يف االعتبــار اجلــزء املقابــل
اخلســائر نتجــت عــن ســقوط مــن الفوالــق النشــطة ،إحداهمــا تأخــذ اجتــاه لهــا يف البحــر األحمــر أن الــزالزل ذات القــدر 6
املنــازل احلجريــة مــن أعالــي رؤوس شــمال غــرب موازيــة البحــر األحمــر ،وأخــرى درجــات ميكــن أن يتكــرر مــرة واحــدة كل  90عــام
اجلبــال وكذلــك تبعهــا انزالقــات متقاطعــة معهــا بإجتــاه شــمال شــرق والتــي  ،بينمــا الــزالزل ذات القــدر  5.5تتكــرر  3مــرات
صخرية وانهيارات.
متتد ملسافة  150كم على اليابسة.
كل مائــة عــام وهكــذا كلمــا صغــر املقــدار زاد
وخالل الفترة من 1900م-2017م كمــا بــن الدكتــور العمــري أن اإلحســاس معــدل حدوثهــا والعكــس صحيــح  .عــاوة علــى
أمكــن تســجيل أكثــر مــن  300زلــزال بالهــزات يف محافظــة النمــاص ومــا جاورهــا ذلــك دلــت الدراســات احلديثــة أن أكبــر زلــزال
يف املنطقــة اجلنوبيــة الغربيــة قد يكون ناجت ًا عن عدة أسباب منها:
متوقــع ممكــن حدوثــه يف املنطقــة اليابســة يف
تــراوح مقدارهــا مــا بــن  .١ 6.6 – 3أن العمــق البــؤري للهــزات ضحــل يف حــدود ســهول تهامــة لــن يزيــد بعــد اراده اهلل عــن 5.5
درجــة ومعظــم مراكــز تلــك الــزالزل  10كم
درجــات علــى مقيــاس ريختــر و  6.5درجــات يف
وقــع داخــل البحــر والبقيــة علــى  .٢أن موقــع الهــزات قــد يكــون حــدث علــى أو البحر األحمر واهلل اعلم.

دراسة مقدمة من:

أ بحاث ودراسات

الباحث :فيصل بن حميد العمري
التقييم اجليوكيمائي
جامعة امللك سعود  -كلية العلوم
حملتوى عناصر النيوبيوم والتنتالوم والعناصراألرضية النادرة يف جرانيت قطن
قسم اجليولوجيا واجليوفيزياء
جرانيــت قطــن هــو معقــد حلقــي قلــوي شــبه دائــري
( 14 × 11كــم) يتكــون مــن حافــة خارجيــة مــن
البيوتيــت جرانيــت ونــواة مــن الجرانيــت البورفيــري
خريطــة رقــم ( ،)1وهــو ينتمــي إلــى مجموعــة
ابانــات فــي اقليــم عفيــف الشــمالي ولــه عمــر
روبيديوم/سترونشــيوم يقــدر بـــ  4 ± 579مليــون
ســنة ممــا يجعلــه واحــداً مــن أصغــر المتداخــات بعــد
التكتونيــة فــي الــدرع الشــمالي .هــذا الجرانيــت
يختــرق رواســب المــوالس المتحولــة قليــا فــي
مجموعــة المردمــة ،ولكنــه ال يتأثــر بصــدوع نجــد
االنزالقيــة .مجموعــة ابانــات تشــمل مجموعــة مــن
أواخــر المتداخــات البروتيروزويــة (580-565
مليــون ســنة) الغنيــة بالســليكا والعناصــر القلويــة،
فاتحــة اللــون ،والعاليــة التطــور عمومــا .تشــمل هــذه

خريطة رقم (  )1خريطة جيولوجية ملعقد جرانيت جبل قطن

المجوعــة معقــدات أبــان األحمــر وأبــان األســمر،
والقواطــع الحلقيــة فــي الشــرمة والسلســلة .هــذا
األخيــر هــو فقــط  12كــم شــمال شــرق قطــن ويحتوي
علــى أكبــر احتياطــي للقصديــر مــن نــوع الجرايــزن
فــي الــدرع العربــي .تــم اختيــار  27عينــة ممثلــة مــن
شــطري معقــد قطــن لتحليــل العناصــر األساســية
والنــادرة باســتخدام طريقــة الحــث البالزمــي
المــزدوج المــزود بمطيــاف الكتلــة فــي مختبــرات
 ALSفــي أســتراليا .تصنــف صخــور قطــن علــى
انهــا مونزوجرانيــت وســاينوجرانيت علــى شــكل
التصنيــف كوارتز-بالجيوكليز-فلســبار قلــوي شــكل
رقــم (  . ) 1يبيــن مؤشــر االجابيتــي أن الصخــور
قلويــة ،ويظهــر مؤشــر شــاند انهــا فــوق قلويــة إلــى
تحــت ألومينىيــة قليــا .يظهــر تفــارق طفيــف علــى
اشــكال هاركــر نظــرا لنطــاق الســيليكا المحــدود.
علــى االشــكال العنكبوتيــة تظهــر تركيــزات عاليــة
مــن الروبيديــوم والثوريــوم واليورانيــوم
والزركونيــوم واليتريــوم والعناصــر االرضيــة
النــادرة الخفيفــة مــع شــذات ســلبية ملحوظــة لعناصــر
النيوبيــوم والباريــوم والسترونشــيوم والفوســفور
والتيتانيــوم شــكل رقــم( )2الفتــا إلــى دور الفلســبار
وأكاســيد الحديــد والتيتانيــوم فــي مرحلــة التفــارق
الصهيــري .عينــات جرانيــت قطــن تحتــوي علــى
مجمــوع مرتفــع نســبيا مــن العناصــر األرضيــة
النــادرة ( 155-362جــزء فــي المليــون) ذات اشــكال
متســقة .هنــاك اثــراء ملحــوظ للعناصــر االرضيــة
النــادرة الخفيفــة نســبة إلــى العناصــر االرضيــة
النــادرة الثقيلــة (النثانــوم /لوتيتيــوم = )0.8-4.1مــع
شــذة ســلبية قويــة لليوربيــوم (يوربيوم/يوربيــوم*
= )0.014-0.2وخاصــة فــي حالــة البيوتايــت

شكل رقم ( )1تصنف صخور قطن على انها مونزوجرانيت وساينوجرانيت
على شكل التصنيف كوارتز-بالجيوكليز-فلسبار قلوي

جرانيــت .أنمــاط العناصــر االرضيــة النــادرة الخفيفــة
متفارقــة بشــكل معتــدل (النثانــوم  /ســاماريوم =
 )0.8-4.1فــي حيــن أن العناصــر االرضيــة النــادرة
الثقيلــة ذات اشــكال مســطحة او قليلــة التفــارق
(جادولينيــوم /يتيربيــوم =  .)0.56-0.95هــذا
التوزيــع للعناصــر األرضيــة النــادرة يعطــي جرانيت
قطــن نمــط النــورس النموذجــي الــذي يميــز الجرانيت
مــن نــوع أ  .بالمقارنــة مــع غيرهــا مــن جرانيــت مــا
بعــد التجبــل مــن شــمال شــرق الــدرع العربــي فــإن
صخــور قطــن تختلــف فــي أنهــا الوحيــدة ذات أنمــاط
العناصــر األرضيــة النــادرة المســطحة نســبيا فــي
حيــن ان كل صخــور الجرانيــت األخــرى مــن
مجموعــة ابانــات لهــا أنمــاط انحــدار ملحوظــة ،وهــذا
أمــر مهــم ألنــه يشــير إمــا الــى اســتنزاف العناصــر
االرضيــة النــادرة الخفيفــة أو تخصيــب العناصــر
االرضيــة النــادرة الثقيلــة ,والســبب الثانــي أكثــر
احتمــاال ،ألن محتــوى العناصــر االرضيــة النــادرة
الخفيفــة فــي قطــن مماثلــة لتلــك التــي مــن الجرانيــت
الفــوق قلــوي األخــرى مــن هــذا الجــزء مــن الــدرع.
علــى اشــكال التمييــز التكتونيــة للجرانيــت تقــع
عينــات قطــن فــي مجــال جرانيــت داخــل الصفيحــة،
فــي حيــن أنهــا تقــع فــي شــكل جاليــوم  /الومنيــوم
مقابــل الزركونيــوم ضمــن مجــال جرانيــت أ .عــاوة
علــى ذلــك اتضــح أنهــا تنتمــي إلــى نــوع أ -2الفرعــي
علــى شــكل التمايــز نيوبيوم-يتريوم-ســيريوم.
جرانيــت قطــن بشــكل واضــح ينتمــي لمرحلــة مابعــد
التصــادم وربمــا تمثــل الجــزء المكشــوف مــن كالديرا
منهــارة .يعتقــد أن الصهــارة نشــأت مــن ازالــة
الوشــاح مــن خــال انفصــال جــزء مــن الليثوســفير
تحــت القشــرة األرضيــة بعــد االصطــدام القــاري.
يصاحــب جرانيــت قطــن عــدد مــن االجســام
المتداخلــة علــى شــكل قوســي تتناقــص فــي الحجــم
بعيــدا عــن كتلــة قطــن الرئيســية .هــذا النــوع مــن
التوزيــع يشــير إلــى تحــرك مركــز النشــاط الصهيري
اســتجابة لــدوران الصفيحــة حــول قطــب يقــع علــى
بعــد  10كــم شــمال شــرق جبــل قطــن .تحاليــل
المجــس اإللكترونــي بينــت أن الزركــون والمونازيت
همــا المضيفيــن الرئيســيين للعناصــر المســتهدفة ،مــع
بعــض المعــادن الثانويــة التــي حــددت مبدئيــا .تظهــر
خرائــط توزيــع العناصــر ان الحافــة الشــمالية
الشــرقية مــن البيوتايــت جرانيــت عاليــة التخصيــب

فــي العناصــر االرضيــة النــادرة الخفيفــة وعنصــر
الزركــون خريطــة رقــم  ، ٢فــي حيــن أن الحــواف
الجنوبيــة والغربيــة لديهــا تراكيــز أعلــى مــن
النيوبيــوم والتانتالــوم العناصــر االرضيــة النــادرة
الثقيلــة خريطــة رقــم  .٣يتضــح هــذا التقســيم مــع
تطبيــق تحليــل العوامــل علــى مجموعــة البيانــات،
حيــث ان العامــل  1يمثــل العناصــر االرضيــة النــادرة
الثقيلــة (باســتثناء اليوربيــوم) و التانتالــوم و النيوبيــوم
و اليتريــوم و الثوريــوم و اليورانيــوم بينمــا يتضمــن
العامــل  2العناصــر االرضيــة النــادرة الخفيفــة مــع
عنصــر الزركونيــوم و الهافنيــوم .ال بــد أن هــذا
النمــط مــن التوزيــع ســوف يســبب صعوبــات فــي
تعديــن هــذه الصخــور ويوصــي بعمــل دراســات
معدنية أكثر.

شكل رقم ( )2التمثيل البياني العنكبوتي يوضح التركيب
الغيرموحد جلبال قطن

خريطة رقم ( )٢توزيع عناصر  Nb,Ta,Zr,Yيف جبل قطن

خريطة رقم ( )٣توزيع العناصر االرضية النادرة الثقيلة وعناصر  Th,Sn,Uيف جبل قطن
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أ بحاث ودراسات

بترولوجية والمناخ القديم والوضع الجيولوجي
لرواسب خام البوكسيت
بمنطقة الزبيرة شمال وسط المملكة العربية السعودية
دراسة مقدمة من:
الباحث :مدين محمد علي

جامعة امللك سعود  -كلية العلوم
قسم اجليولوجيا واجليوفيزياء

تتواجــد رواســب البوكســيت فــي منطقــة
الزبيــرة شــمال وســط المملكــة العربية الســعودية
حيــث يعــود عمرهــا للعصــر الطباشــيري
(الكريتاســي) ،وقــد تواجــدت فــي ثــاث مناطــق
تعــرف بالمنطقــة الشــمالية والوســطى والجنوبية
(شــكل  .)1تمــت هــذه الدراســة علــى رواســب
البوكســيت بالمنطقــة الجنوبيــة مــن حيــث تقييــم
ودراســة الظــروف البيئيــة والمناخيــة القديمــة
والوضــع الجيولوجــي أثنــاء تكــون رواســب
البوكســيت .وقــد تــم جمــع عينــات مــن المكاشــف
الصخريــة علــى طــول قطــاع البوكســيت فــي
منطقــة الزبيــرة (شــكل  ،)3 ،2وتــم تحليلهــا
باســتخدام الطــرق الجيوكيميائيــة والبترولوجيــة
المختلفة باإلضافة إلى التحاليل البالينولوجية.

رواســب البوكســيت فــي منطقــة الزبيــرة تعــود
إلــى عصــر الطباشــيري العلــوي .وقــد تــم تحديــد
عمــر الرواســب باالعتمــاد علــى تواجــد بعــض
األبــواغ الدقيقــة مثــل ( . ).Gabonisporis sp
يتميــز بوكســيت الزبيــرة بانتشــار أصنــاف
األبــواغ الدقيقــة وهــذا يــدل علــى زيــادة اإلمــداد
القــاري فــي نطــاق البوكســيت .كمــا أن تواجــد
أصنــاف األبــواغ الدقيقــة يــدل علــى بيئــة
مســتنقعات ذات ميــاه نقيــة ،مــع ظــروف مناخيــة
شــبه إســتوائية رطبــه .هــذه النتائــج تــم تأكيدهــا

شكل رقم ( :)3الوضع اجليولوجي ملنطقة الزبيرة شمال
وسط اململكة العربية السعودية

شكل رقم ( )4يظهر :أ) ميكروسكوب مجهري خلام البوكسيت .ب)
املجهر االلكتروني املاسح يظهر احلديد والبوكسيت

مــن خــال دراســة جيوكيميائيــة العناصــر
الرئيسية والشحيحة وكذلك التركيب المعدني.
أوضحــت الدراســة البترولوجيــة شــكل ()4
علــى أن البوكســيت يتكــون مــن ( – pisolitic
 ) ooliticوأن المــادة الالحمــة تتكــون مــن
معــادن البوكســيت والحديــد والكالســيت وكذلــك
الكاوليــن .والمعــادن المكونــة للخــام معظمهــا
شكل رقم ( :)1صورة فضائية ملنقطة الدراسة تظهر الثالثة املناطقة
مــن معــادن البوكســيت مثــل الجيبســايت
الرئيسية قي منطقة الزبيرة شمال وسط اململكة العربية السعودية.
والبوهيمايــت والدياســبور باإلضافــة إلــى معادن
أظهــرت التحاليــل البالينولوجيــة أن عمــر الحديــد مثــل الهيماتيــت والجوثايــت الــى جانــب

شكل رقم ( :)2مقطع طباقي عام ملنطقة بوكسيت الزبيرة يظهر أحد بروفيالت وعينات صخرية لبوكسيت الزبيرة
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الكاولين والكوارتز والكالسيت.
العناصــر الشــحيحة مثــل ( V, Ni, Th, U,
 ) Coوعالقاتهــا المحتويــة علــى كميــات عاليــة
إلــى متوســطة مــن األوكســجين تعكــس ظــروف
مؤكســدة إلــى غيــر مؤكســدة أثنــاء ترســيب
رواســب البوكســيت فــي منطقــة الزبيــرة.
الظــروف المناخيــة القديمــة أُثنــاء ترســيب
رواســب البوكســيت كانــت شــبه جافــة  /رطبــة
إلــى رطبــة  -دافئــة حيــث أُثبــت ذلــك بتواجــد
أصنــاف األبــواغ الدقيقــة والعناصــر األساســية
والشحيحة.
أظهــرت تحاليــل العناصــر األرضيــة النــادرة
وعالقاتهــا أن الظــروف ذات البيئــة الحامضيــة
والتجويــة الشــديدة كانــت هــي الســائدة أثنــاء
تكويــن البوكســيت .تعكــس قيــم الشــذوذ الموجبــة
لعنصــر الســيريوم ( )Ce>-0.10بيئــات
ترســيبية مؤكســدة .أظهــرت نتائــج العناصــر
األرضية النادرة.

إ صدارات علمية

صــدرت موســوعة العمــري الرقميــة لعلــوم
األرض يف ينايــر  2018واملكونــة مــن  14مجلــد
و 107ملــف باللغتــن العربيــة واإلجنليزيــة
خلدمــة وتســهيل احلصــول علــى املعلومــة
للباحثــن وطــاب املــدارس واجلامعــات وفئــات
املجتمــع املهتمــن بدراســة علــوم األرض .كمــا
اشــتملت املوســوعة علــى  7كتــب علميــة
تثقيفيــة و 4مقــررات دراســية جامعيــة و80
ورقــة علميــة محكمــة و 22مشــروع بحثــي
منجــز ومقتــرح و 64تقريــر فنــي وتطبيقــي يف

تخفيــف مخاطــر الــزالزل ومواصفــات املبانــي
املقاومــة للــزالزل وتقنيــات استكشــاف امليــاه
واالســتثمار التعدينــي ،باإلضافــة الــى ســبل
مجابهــة الكــوارث الطبيعيــة وادارتهــا واجلوانــب
اإلعالميــة والنفســية لهــا ،ودور اجلهــات يف
التعامــل معهــا .كمــا احتــوت املوســوعة أيضــا
علــى  400ســؤال وجــواب يف مختلــف تخصصات
علــوم االرض" .وتــوزع املوســوعة مجانــا" وميكــن
احلصول عليها من املؤلف مباشرة.

كتاب دحول الصمان (املنكشفات)

صــدر عــن معهــد األميــر ســلطان ألبحــاث البيئيــة وامليــاه
والصحراء ،حول جانب من جوانب
دحول الصمان كمنكشفات حلصاد مياه األمطار
من تأليف أ.د عبدالعزيز بن عبد اهلل بن لعبون،
أستاذ اجليولوجيا بكلية العلوم  -جامعة امللك سعود.
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ندوات ومؤتمرات
1
International Conference on Geology & Earth Science
02 May 2018 - 04 May 2018 • Rome, Italy

Related subject(s):

Geography, Global Positioning System, Earth Observation, Hydrology

Event website: http://geoscience.madridge.com/

2
9th ISEMG — 9th International Symposium on Eastern
Mediterranean Geology
07 May 2018 - 11 May 2018 • Antalya, Turkey
Related subject(s):
Mineralogy, Ecosystems, Environment and Sustainable Development

Event website: http://www.isemg2018.org/

3
Association of Petroleum Geologists Annual Convention
and Exhibition 2018
20 May 2018 - 23 May 2018 • Salt Lake City, United States
Related subject(s):
Petrochemistry and Petrochemical Industry

Event website: http://www.aapg.org/events/
4
IGARSS 2018 - 2018 IEEE International Geoscience and
Remote Sensing Symposium
22 Jul 2018 - 27 Jul 2018 • Valencia, Spain
Related subject(s):
Geography, Global Positioning System, Earth Observation

Event website: http://www.igarss2018.org

5
Gordon Research Conference — Rock Deformation

19 Aug 2018 - 24 Aug 2018 • Proctor Academy, Andover, NH, United States

Topics:

Integrated Approaches to Rock Deformation: Observations, Experiments,
and Models

7
Magmatism of the Earth and related strategic metal
deposits
03 Sep 2018 - 07 Sep 2018 • Moscow, Russia
Related subject(s):
Mineralogy, Mining & Mineral Processing

Event website: http://magmas-and-metals.ru
8
SEG 18 Annual Meeting — Society of Exploration
Geophysicists International Exposition & 88th Annual
Meeting
14 Oct 2018 - 19 Oct 2018 • Anaheim, United States
Topics:
Unconventionals, high-performance computing, near surface, seismicity,
geohazards, deep water, Circum-Pacific, geophysics, hydrogeophysics

Related subject(s):

Hydrology, Mineralogy

Event website: http://seg.org/am
9
Process Mineralogy ‘18
19 Nov 2018 - 21 Nov 2018 • Cape Town, South Africa
Topics:
minerals, engineering, processing, mining, mineralogy, geometallurgy
Related subject(s): Mining & Mineral Processing

Event website: http://www.min-eng.com/processmineralogy18/
10
American Association of Petroleum Geologists Annual
Convention and Exhibition 2019
19 May 2019 - 22 May 2019 • San Antonio, United States
Related subject(s):
Petrochemistry and Petrochemical Industry

Event website:
http://www.aapg.org

Event website:
http://www.grc.org//

6
ESC 2018 — European Seismological Commission 36th
General Assembly
02 Sep 2018 - 07 Sep 2018 • Valletta, Malta
Topics:
seismology, earthquakes, earth sciences, seismic hazard, seismic risk

Related subject(s):

Geography, Global Positioning System, Earth Observation

Event website: http://www.escmalta2018.eu
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ندوات ومؤتمرات

1st Conference of the
Arabian Journal of
Geosciences on the
occasion of its 10th
Anniversary
Yasmine Hammamet

12-15 Nov. 2018

Mark your calendar for
the most comprehensive
geosciences event of
the year in the Middle
East, Asia and Africa!

www.cajg.org
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ABOUT THE CONFERENCE
In this year, the Arabian Journal of
th
Geosciences (AJGS) celebrates its 10
anniversary. On this occasion, the
founder and Editor-in-Chief of the AJGS
organizes in collaboration with Springer
the 1st Conference of the Arabian Journal
st
of Geosciences (1 CAJG). The conference
will be an occasion to endorse the journal’s
long-held reputation for attracting many
important studies from the Middle East,
Euro-Mediterranean, Africa, Asia and
other parts of the world.

The dynamic four-day conference in a
stimulating environment in Hammamet,
Tunisia will provide attendees with
opportunities to share their latest
unpublished findings and learn the
newest studies. The event will also allow
attendees to meet and discuss with the
journal’s editors and reviewers.

KEYNOTE SPEAKERS
Beatriz Bádenas, Spain
Biswajeet Pradhan, Australia
Broder J. Merkel, Germany
Carlos J. Garrido, Spain
Celâl Sengör, Istanbul, Turkey
Christian Gorini, France

Essam Heggy, USA
François Roure, France
Janusz Wasowski, Italy
Martin Mai, Saudi Arabia
Michael Sarnthein, Austria
Mohamed Soussi, Tunisia

CALL FOR PAPERS
The committee of the 1st CAJG invites research papers on all
cross-cutting themes of Earth sciences, principally focusing
on the following 10 conference tracks:
1

Deadline for
Submission:
1 May 2018

Climate, paleoclimate and paleoenvironmental changes

2 Geo-informatics, remote sensing, geodesy
3 Geoenvironmental engineering, geomechanics and geotechnics, geohazards

4 Geography, geoecology, geoarcheology, geotourism
5 Geophysics, seismology

6 Hydrology, hydrogeology, hydrochemistry
7 Mineralogy, geochemistry, petrology and volcanology

8 Petroleum engineering and petroleum geology/geochemistry
9 Sedimentology, stratigraphy, paleontology, geomorphology, pedology
10 Structural geology, geodynamics, marine geology
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CONFERENCE PROCEEDINGS
All accepted short papers (min. 2 pages / max. 4 pages) after the pre-conference peerreview process will be published as chapters in the conference proceedings by Springer.

PUBLICATION IN SPECIAL
ISSUES
The aim of the conference is to publish
after the conference a set of high-quality
topical collections (special issues) on
cross-cutting themes of Earth sciences
in the Arabian Journal of Geosciences.
Authors of the selected papers will be
invited after the conference to submit
an extended version of their conference
papers in the AJGS.

Authors of some excellent papers will
be also invited to submit an extended
version in the following journals:
International Journal of Earth Sciences
Euro-Mediterranean Journal for
Environmental Integration
Earth Systems and Environment.

AWARDS
The scientific committee will provide
awards for the best paper from each
conference track. The award consists of a
Springer Award for Outstanding Paper and
a gift voucher for the amount of 300 euros

which can be used to purchase Springer
books. All winners will be presented with
a commemorative certificate and will
be acknowledged during the awards
luncheon.

FIELD TRIPS & COURSES
Immediately
after
the
conference,
three field trips are planned to some
geological wonders of Tunisia, offering
to the attendees the chance to enjoy the
wonders of the northern and southern
parts of Tunisia and get involved in new
experiences and sensations.
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Early-career scientist will also have the
opportunity to attend some useful courses
given by some international scientists.
More courses by international scientists
will be added soon.

ندوات ومؤتمرات

CONFERENCE ORGANIZERS
Abdullah Al-Amri
King Saud University, Saudi Arabia
Nabil Khélifi
Springer, a part of Springer Nature
Heidelberg, Germany
François Roure
IFP – Energies Nouvelles, France
Walter D. Mooney
United States Geological Survey
Western Region, USA
Mabrouk Boughdiri
University of Carthage, Bizerte,
Tunisia
Amjad Kallel
ENIS, University of Sfax, Tunisia

Biswajeet Pradhan,
University of Technology Sydney,
Sydney, Australia
Essam Heggy,
University of Southern California &
NASA Jet Propulsion Laboratory,
Caltech, US
Hakim Saibi
United Arab Emirates University,
Al-Ain, Abu Dhabi, UAE
Domenico Doronzo
Consejo Superior de Investigaciones
Cientificas, Spain
Mohamed Ksibi
ISBS, University of Sfax, Tunisia
Mohamed Sahbi Moalla
ISET, University of Sfax, Tunisia

We hope to meet you at the conference in November!
Please don’t hesitate to contact us with any questions:
contact@cajg.org

Dr. Abdullah
Al-Amri

Founder & Editor-in-Chief
Arabian Journal of Geosciences
General Chair, 1st CAJG

Dr. Nabil Khélifi
Senior Editor, MENA Program
Springer, Germany
Managing Editor AJGS
Conference Supervisor, 1st CAJG

www.cajg.org
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