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احلمد لله رب العاملني والصالة والسالم على رسول
الله وبعد:
ننسج من خيوط النجاح صفحات عددنا اجلديد
ونباهي به صالبة أرضنا .منسك بأكف القوة ونضرب
به التربة البيضاء كي نغرس العمل فيثمر لنا حصاده.
ً
حاملة مرور
لمات على الورق
تطوف بنا األعوام بني َك ِ
أصابعنا املتوهجة التي َس َّطرت بها كلمات بدايتنا
وخواتيمها وأنضجت سواعدنا ث�م��ار ًا نغرسها في
األرض لتُ ح ِّلقُ وريقاتها بنا إلى عامها الثاني عشر
لتخبرنا أن الصورة احملفورة على ِعناد الصخر قد
ً
مستعينة
ومحبرة لها ص�لادة عالية،
قلم ِ
نقشت ِب ِ
عقولنا النَّيرة.
بطاقات
ِ
تتجدد اليوم في إص��داره��ا األول
“ مجلة أرض “
ُ
طبعات احلبر زاهي األلوان،
من عددها الثاني عشر ِب
ِ
فترسم ضحكاتنا وفرحنا بالنجاح و ُتسجل أقوالنا
ومينحها
يسقي األرض
التي تص َّيدها العلم ك� ْ�ي
ُ
َ
صوت بأننا في إصدارنا
االخضرار .اآلن نقول بأعلى
ٍ
اجل��دي��د ق��د حافظنا على ُرؤي�ت�ن��ا السامقة التي
العلم واالجتهاد على تنمية
تساهم دائم ًا بطرح ُد َر ِر
ِ
جودة اإلنتاج واألخذُ مبا يفيد.
(وإن��ه مل��ن الشكر م��ا انطاعت ل��ه الكلمات) .لذلك
يستبني بنا البيان عقده الفياض ك��ي يرفع آيات
الشكر ألول�ئ��ك ال��ذي��ن م��دوا أيديهم إلينا بتحية
العطاءِ والوفاء فالشكر َّ
كل الشكر ملن ساهم معنا
ويبقينا
بدفعة تشجيع وطرح رأي ُّ
يشدنا إلى األمام ُ
بثوب النجاح.
ُم ِ
تزينني ِ
سائلني الله ع ّز وجل دوام التوفيق والنجاح.
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�إ�ضاءات
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اجليولوجيا
والتعليم

محتويات العدد

المشرف العام

كلمة التحرير

حتت
املجهر
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هيئة حترير املجلة

5

العدد 12

مجلة أرض

عهد وبيعة

نهضة التعليم
في عهد سلمان العلم
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تعتبر ميزانية التعليم من أعلى املخصصات املالية في القطاعات املختلفة للدولة ,ولذلك ملا توليه احلكومة
الرشيدة من اهتمام بالغ لبناء اإلنسان وتأهيل القوى البشرية للنهوض مبسارات التنمية املختلفة.
تخصيص امليزانية الضخمة للتعليم يدل
على اهتمام قادتنا لتطويره واالهتمام البالغ
بأبناء هذا الوطن ومستواهم التعليمي ،فقد
حرصوا منذ ان كان امللك فهد بن عبدالعزيز
(رحمه الله) وزيراً للمعارف إلى عهد امللك
سلمان بن عبدالعزيز على أن حتلق اململكة
العربية السعودية في سماء العالم األول
لذا فقادتنا يدركون أن التعليم واالهتمام
مب �خ��رج��ات��ه ه ��و أس� ��اس ال �ت �ط��ور ،فليس
مبستغرب إن يأخذ التعليم نصيباً وافراً
من اهتمامات ول��ي أمرنا خ��ادم احلرمني
الشريفني امللك سلمان بن عبدالعزيز.
هي مملكتنا ،معني اخلير الذي ال ينضب،
ويد اجلود واإلحسان واملعروف التي تزخر
بعطاءات ال تشح من قادتها الكرام وأصالة
أبنائها ،رؤى عميقة ،واستراتيجيات عظيمة،
وس �ي��اس��ات وت��وج �ه��ات ح�ك�ي�م��ة ،حفظت
للمجتمع حقه فكانت ل��ه س�ي��اج ،وشيدت
له أركان فكان أحسن بناء ،وطورت التعليم
فأعتلى ابناء الوطن بعلمهم هام السحاب،
من أجل املواطن ومستقبل األجيال رسمت
األهداف النبيلة ،واألسس املتينة ووضعت
اخلطط على أرض رايتها خضراء ،ليكون
املواطن في القمة.
التعليم ف��ي ع�ه��د امل �ل��ك س�ل�م��ان -حفظه
ال �ل��ه -س �ي �ك��ون مختلفا ب� ��إذن ال �ل��ه ،ومن
قرارته امللكية نستشف تذليل العقبات أمام
محاوالت تطوير التعليم ،ودم��ج الوزارتني
فرصة سانحة لسد الثغرات ما بني التعليم
العام والتعليم العالي ،ويبقى األهم مواءمة
م�خ��رج��ات التعليم بشكل ك��ام��ل م��ع سوق
العمل ،وه��ذا يتطلب الكثير من العمل ما
بني وزارات التعليم والعمل واخلدمة املدنية
وبني رجال األعمال الذين هم أساس سوق
العمل السعودي ،ويتطلب الكثير من التنسيق
وامل �ف��اه �م��ة ب��ل وح �ت��ى إي �ج��اد ف��ري��ق عمل
مشترك ،وتكون أهم أه��داف هذا الفريق
ربط مخرجات التعليم مع سوق العمل حتى
ال جند طالباً يقضون أعمارهم في تعليم
ال يخدم مستقبلهم الوظيفي ،بل في تعليم
يهيئهم لفرص وظيفية واعدة تنتظرهم وفق
رغباتهم وميولهم ونقاط قوتهم.

إن ما مت من نهضة علمية وتربوية منقطعة
النظير في عهد خادم احلرمني الشريفني
امللك عبدالله بن عبدالعزيز -رحمه الله-
سوف يستمر وي��زداد ويتضاعف في عهد
امللك سلمان بن عبد العزيز.
ون �ح��ن ن��ؤك��د وم �ع �ن��ا ال��ق��ي��ادات التربوية
والتعليمية ورجال الفكر والثقافة في جميع
أنحاء مملكتنا وعلى ض��وء مضامني كلمة
خ ��ادم احل��رم�ين ال�ش��ري�ف�ين امل �ل��ك سلمان
بن عبدالعزيز نستبشر عهدا يكون للعلم
والتعليم فيه شأن عظيم ومكانة رفيعة في
ظل قيادة خ��ادم احلرمني الشريفني امللك
سلمان بن عبدالعزيز- ،حفظه الله ،-وأن
عجلة التنمية ومسيرة التطور مستمرة لن
تتوقف وسيكون لها إثر إيجابي على الوطن
وأبنائه.
وجميعنا على ثقة وال يخاجلنا أدن��ى شك
بأن عهد خادم احلرمني الشريفني سيكون
اس�ت�ك�م��االً مل�س�ي��رة اململكة وع �ه��د ملوكها
السابقني -رحمهم الله -الذين أولوا التعليم
ج��ل عنايتهم ،ون�ح��ن على يقني ب��أن ذلك
سيستمر في عهد خادم احلرمني الشريفني
امللك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله-
رجل العلم والتعليم ومحبهما ،ذلك إلدراكه
بأهمية العلم في حتقيق اإلجنازات وحصد
املكتسبات وب�ن��اء احل �ض��ارات ،خاصة في
هذا العصر الذي أصبح فيه منار املعرفة
والعلم هو األس��اس في إح��داث التحوالت
وترجيح الكفة االقتصادية التي تلعب دوراً
حاسماً في موازين القوى العاملية ،واحلمد
لله مملكتنا وقيادتنا لديها رؤية عميقة في
ه��ذا الشأن ما يجعلها مهيأة لهذا الدور
الريادي.
ف�ع�ه��د خ� ��ادم احل��رم�ي�ن ال �ش��ري �ف�ين امللك
س�ل�م��ان ب��ن ع�ب��دال�ع��زي��ز ،ع�ه��د يبشر فيه
الوطن واملواطن بعهد العزة والعطاء وقوة
التعليم ومخرجاته ،بكرم عطائه سنتجاوز
التحديات ونتغلب على الصعوبات ونتالفى
كل السلبيات ،ليتحقق ملدارسنا وجامعاتنا
ال�ت�م�ك�ين فتصبح م�خ��رج��ات�ه��ا م��ن أفضل
املخرجات وأحسنها وفي أبهى صورها.
وال يخفى على اجلميع بأن خادم احلرمني

الشريفني امللك سلمان بن عبدالعزيز آل
سعود هو رجل التاريخ والثقافة
فهو منذ صغره -يحفظه الله -عرف عنه
بشغفه الفطري بالعلم وقدم مما ال يحصى
من اخلدمات خلدمة تاريخ اجلزيرة العربية
وع�ل��وم�ه��ا وآداب �ه��ا وال أدل م��ن ذل��ك على
امل�ن��ارة التاريخية «دارة امللك عبدالعزيز»
التي رف��ده��ا امللك سلمان ب��ن عبدالعزيز
وف �ق��ه ال �ل��ه -مب �ص��ادر مختلفة ومراجععظيمة ووثائق تاريخية ومخطوطات مد
بها الباحثني والعلماء واملختصني وطلبة
العلم واملهتمني فكانت لهم مصادر موثوقة
وك �ت��ب ن��اف �ع��ة وزاد ع�ظ�ي��م ف��ي رحالتهم
العلمية فليس مبستغرب إن يوصف برجل
التاريخ والثقافة.
ويجمع اجلميع على شخصية امللك سلمان
ب��ن ع�ب��دال�ع��زي��ز ال�ث�ق��اف�ي��ة وح �ب��ه للثقافة
وامل�ث�ق�ف�ين ،منذ أن ك��ان امل�ل��ك سلمان بن
عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله -أميراً
على إم ��ارة منطقة ال��ري��اض س��اب�ق�اً التي
حظيت بنصيب كبير من الثقافة واملثقفني،
في اململكة حيث اهتم -أيده الله -باملثقفني
واألدباء واملؤرخني ومتيز بعالقته الوطيدة
معهم.
ك�م��ا أن امل �ل��ك س�ل�م��ان ب��ن ع�ب��دال�ع��زي��ز آل
سعود هو رجل اإلعالم مبعنى الكلمة وهو
القائد امللهم الذي متيز بتعامله مع اإلعالم
ووسائله بنظرته وفكره وسياسته في طرحه
وتناوله ولديه مهارات -يحفظه الله -مكنته
بفن في الرد على السائلني واستفساراتهم.
ك �ي��ف ال وه ��و ال �ق �ي��ادي وال �ق��ائ��د احملنك
واإلداري املتمكن والقارئ لصفحات التاريخ
ببداهة فهم وات��زان نظر .فنظرته (حفظه
الله) للعلم والتعليم والتنمية التي قرأها
اجلميع من خطابه عن التعليم تعد رؤية
استراتيجية وت��وج�ي�ه��ات ب�ع�ي��دة امل ��دى ملا
سوف تكون عليه مملكتنا احلبيبة من عزة
وازده��ار ومنو ،فبالعلم والتربية واالهتمام
بالعلماء تنهض األمم.
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األخبار

إدارة الجمعيات العلمية تعلن أسماء المنتخبين لمجلس
اإلدارة في اجتماع الجمعية العمومية
للفترة 1439-1436هـ

الجمعية السعودية لعلوم األرض تحقق المركز
الخامس على مستوى الجمعيات العلمية
حققت اجلمعية السعودية لعلوم األرض في سبق لها املركز اخلامس
(فئة أ) على مستوى اجلمعيات العلمية  ,ويأتي هذا اإلجناز تتويجاً
للعمل العلمي املتميز على الصعيد العاملي واحمللي من حيث النشر
العلمي الذي يتمثل في املجلة العربية للعلوم اجليولوجية  ,وكذلك
املشاركة وعقد املعارض واملؤمترات الدولية  ,وغيرها من األنشطة
التي استحدثتها اجلمعية السعودية لعلوم األرض في السنوات
األخيرة  ,مما يستدعي تكثيف املساعي من اعضاء اجلمعية في
املشاركة والتطوير ملواصلة مسيرة اإلجنازات .

عقدت اجلمعية السعودية لعلوم األرض اجتماع اجلمعية العمومية وذلك يوم الثالثاء املوافق
 1436/06/25هـ في قاعة املرقب بالبهو الرئيسي في جامعة امللك سعود.
وق��د حضر االج�ت�م��اع ع��دد م��ن اعضاء
اجلمعية م��ن مختلف اجل �ه��ات وممثلي
إدارة اجل�م�ع�ي��ات العلمية  ,ومت خالل
االج �ت �م��اع اس �ت �ع��راض ال�ت�ق��ري��ر اإلداري
واملالي ل�لإدارة السابقة 1436-1433هـ
التي انتهت فترتها  ,بعد ذلك أعلن ممثل
اجل�م�ع�ي��ات العلمية اس �م��اء املترشحني
التسعة اللذين حصلوا على أعلى نسبة
تصويت من خالل التصويت اإللكتروني
لتمثيل مجلس إدارة اجلمعية السعودية
لعلوم األرض مل��دة ث�لاث س�ن��وات للفترة
 1439-1436ه �ـ م��ن واق ��ع ث�لاث��ة عشر
مترشح .بعد ذلك أجري االقتراع السري
بني األعضاء التسعة على املناصب وكانت
نتائجه على النحو التالي :
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املرشحني ملجلس إدارة اجلمعية السعودية لعلوم األرض

د .خ��ال��د ب���ن م���ب���ارك ال��ق��ح��ط��ان��ي -
جامعة امللك سعود -عضو

م .خالد بن ع��ارف الشريف  -شركة
معادن  -عضو

تنظم اجل�م�ع�ي��ة ال�س�ع��ودي��ة ل�ع�ل��وم األرض
املؤمتر الدولي اجليولوجي احل��ادي عشر
برعاية ك��رمي��ة م��ن ص��اح��ب السمو امللكي
أم �ي��ر منطقة ال��ري��اض ال ��ذي سيعقد في
رحاب جامعة امللك سعود مبدينة الرياض
في الفترة من  25-23رجب 1436هـ املوافق
/14- 12م��اي��و 2015/م .يشارك في هذا
امل��ؤمت��ر ع��دد م��ن ال�ب��اح�ث�ين واخل �ب��راء من
مختلف أنحاء العالم ويهدف ه��ذا املؤمتر
إلى دعم وتعزيز املعرفة اجليولوجية العلمية
في مجاالت علوم األرض املختلفة وعالقتها
ب��ال�ت�ن�م�ي��ة امل��س��ت��دام��ة .ت �س �ع��ى اجلمعية

السعودية

أ.د .عبدالله ب��ن محمد ال��ع��م��ري -
جامعة امللك سعود -رئيس مجلس إدارة
اجلمعية
م  .ه��ان��ي ب��ن محمود زه���ران  -هيئة
املساحة اجليولوجية نائب رئيس مجلس
إدارة اجلمعية
أ.د محمد بن سعيد فنيس -جامعة
امللك سعود -أمني املال
أ.سعد بن محمد احلميدان  -جامعة
امللك سعود -األمني العام
أ.د م��ن��ص��ور ب��ن ع��ب��دال��ل��ه ال��ق��رن��ي -
جامعة امللك عبدالعزيز  -عضو
د .بندر بن صالح املسلماني  -الهيئة
العامة للمساحة -عضو
د .م��اج��د ب��ن أح��م��د امل��ال��ك��ي  -مدينة
امللك عبدالعزيز للعلوم والتقنية  -عضو

المؤتمر الدولي الجيولوجي الحادي عشر للجمعية
السعودية لعلوم األرض

السعودية لعلوم األرض حتقيق هذا الهدف
م��ن خ�ل�ال ت �ب��ادل األف �ك��ار واخل��ب��رات بني
املشاركني حيث مت قبول ما يزيد عن 150

ورق��ة بحثية من أصل  216ورق��ة .يتضمن
ه��ذا امل��ؤمت��ر يتضمن م �ح��اض��رات علمية
يقدمها نخبة م��ن العلماء املختصني إلى
جانب امللصقات البحثية .ويصاحب هذا
املؤمتر إقامة معرض يشارك فيه العديد من
اجلهات والهيئات والشركات ذات العالقة.
ستطرح العديد من املواضيع باملؤمتر وأبرز
هذه املواضيع:
•جيولوجيا الوطن العربي
•البترول والغاز الطبيعي
•االستدامة وتنمية املوارد املائية
•استكشاف واستغالل املعادن
•الطبقات الرسوبية والترسيب
•اجليولوجيا البيئية
•الهندسة اجليوتقنية
•تطبيقات االستشعارعن بعد ونظم
املعلومات اجلغرافية
•التراكيب التكتونية احلديثة
•اجليوفيزياء التطبيقية
•ع� �ل ��م ال � � � ��زالزل وت ��رك� �ي ��ب القشرة
األرضية
•ال� � � � ��زالزل وال�� �ب� ��راك�ي��ن وامل� �خ ��اط ��ر
اجليولوجية
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األخبار

بعد فريق الجانب اآلمن
فريق إدارة األزمات والكوارث السعودي (إمداد إس أي )
تحت مظلة الجمعية
جعلت نصب أعيننا باملشاركة الداخلية
واخل ��ارج� �ي ��ة مم �ث �ل�ين وس� �ف ��راء لوطننا
وبلداننا العربية وفق التشريعات واألطر
النظامية داخلياً وخارجياً وبشفافية تامة
م�ل�ت��زم�ين (مب��ب��ادئ احل �ي��اد واإلنسانية
والنزاهة واالستقالل في تقدمي اخلدمات
اإلنسانية) ودعم جهود البلدان والسيما
النامية لتعزيز قدراتها للحد من أخطار
الكوارث الطبيعية والتأهب لها بسرعة
وتخفيف آثارها عبر تقدمي الدعم التقني
واالستشاري كفريق يعمل على األولوية
الثانية إلط ��ار (ه�ي��وغ��و )2015-2005
كمرحلة أولى والتي تعني بـ”حتديد خطر
الكوارث وتقييمها ورصدها وتعزيز اإلنذار
املبكر” خاصة في منطقتنا العربية

صورة جتمع بعض أعضاء الفريق بعد تكرميهم في امللتقى العلمي الثالث للسالمة في
اجلامعات من اليمني م.سعود الصيعري (العضو املؤسس لفريق إدارة األزمات والكوارث
السعودي (إمداد إس أي) ،أ.يحيى الدغريري (املشرف العام على فريق إدارة األزمات
والكوارث السعودي (إمداد إس أي) ،أ.بدر اجلبرتي
ضمن توجهات اجلمعية السعودية لعلوم
األرض الرامية لدعم الشباب السعودي
ال �ط �م��وح وت �ن �م �ي��ة أف� �ك ��اره ودع� �م ��ه من
اجلانب العلمي في مجاالت علوم األرض
وكذلك من منطلق املسؤولية االجتماعية
للجمعية م��ن خ�لال التوعية والتثقيف
بجوانب السالمة والكوارث  ,مت مؤخراً
ضم فريق إم��داد السعودي ليعمل حتت
مظلة اجلمعية السعودية لعلوم األرض
وال���ذي ي�ع��د ث��ان��ي ف��ري��ق متخصص في
مجال األزم��ات وال�ك��وارث يتبع للجمعية
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بعد فريق اجلانب اآلمن(. )SST
فكرة تأسيس الفريق :
اجتمعت إرادة مجموعة م��ن اخلبراء
وأس � ��ات � ��ذة اجل���ام� �ع���ات ع� �ل ��ى ض � ��رورة
تأسيس فريق غير ربحي إلدارة األزمات
وال�ك��وارث ،على أن يتم اختيار أعضائه
بعناية وف��ق معايير عالية م��ن اخلبراء
واملختصني على أن يتمتعوا بقدر كبير
من الوعي واملسؤولية وشمولية التدريب
اإلحترافي في مجال إدارة الكوارث عبر
م��راح�ل�ه��ا ،مب��ا يحقق أه��داف��اً إنسانية

التعاون والشراكات:
من أهم شراكات الفريق مع املؤسسات
العلمية املتخصصة ف��ي م�ج��ال دراسة
ال �ظ��واه��ر امل�ت�ع�ل�ق��ة ب��امل �خ��اط��ر التعاون
املشترك الذي مت بني الفريق واجلمعية
السعودية لعلوم األرض في سبيل تسخير
اإلم�ك��ان�ي��ات ف��ي م�ج��ال ال�ب�ح��ث العلمي
وتبادل اخلبرات مبا يساهم في خدمة
طرفي العالقة التي اجتمعت إرادتهما
خل��دم��ة امل�ج�ت�م��ع وم��ؤس �س��ات��ه بتوظيف
ال �ع �ل��م وامل��ع��رف��ة وال �ت��أه �ي��ل والتدريب
والتقنيات احلديثة مبا يساهم في زيادة
الوعي والثقافة االحترازية ودرء املخاطر
بكافة السبل املتوفرة لدى الطرفني لنفع
املجتمع وقطاعات الدولة.
وق ��د ش� ��ارك ال �ف��ري��ق ب��أب �ح��اث وأوراق
علمية في العديد من املؤمترات احمللية
والدولية.
وعلى صعيد املسؤولية املجتمعية فقد
ساهم الفريق بتدريب منسوبي القطاعات
العاملة في مجال الكوارث وكذلك املجتمع
في عدة برامج أهمها:

•ب��رن��ام��ج إع � ��داد ال� �ق� �ي ��ادات ورفع
اجلاهزية للطوارئ والكوارث
•ب��رن��ام��ج رف ��ع اجل��اه��زي��ة لقياديي
جامعة جازان
•اإلدارة االح �ت��راف �ي��ة للعاملني في
ميدان الكارثة
كما يتم تدريب طالب جامعة امللك عبد
ال�ع��زي��ز ع�ب��ر إدارة ال �ت��دري��ب واإلرش� ��اد
ال��وظ�ي�ف��ي ف��ي وك��ال��ة اخل��ري�ج�ين بشكل
مستمر عبر برنامج (الثقافة االحترازية
للمخاطر والكوارث) لثقيفهم على كيفية
تقييم املخاطر في البيئة احمليطة ورفع
مستوى االس�ت�ج��اب��ة ل��دى ال �ط�لاب وفق
املعايير الدولية التي تنتهجها املنظمات
املتخصصة في إدارة السالمة .
أما فيما يخص املشاركات الوطنية للفريق
فقد مت اختياره من ضمن املشاركني في
ال��ورش��ة ال��وط�ن�ي��ة لتقييم امل �خ��اط��ر في
اململكة العربية السعودية برعاية الرئاسة
العامة لألرصاد وحماية البيئة ومدينة
امللك عبد العزيز للعلوم والتقنية والبنك
الدولي.
كما قام الفريق بابتكار تقنيات حديثة في
رص��د الظواهر املسببة للكوارث أهمها
نظام اعتراض الطيف الكهرومغناطيسي
وال��ذي أطلقنا عليه ()EMDAD SAT
ل�لأق�م��ار الصناعية ال��ذي نستطيع من
خ�لال��ه حتليل ال��ذب��ذب��ات ال �ت��ي ترسلها
األق�م��ار الصناعية أث�ن��اء م��روره��ا خارج
الغالف اجل��وي عبر املسارات التي متر
على اململكة العربية السعودية وم��ن ثم
حتليل ه��ذه امل��وج��ات واخل ��روج بالصور
الفضائية م�ث��ل أق �م��ار أب �ح��اث الطقس
واملناخ كالقمر الصناعي  NOAAالتابع
للهيئة األمريكية ملتابعة ظواهر الغالف
اجل ��وي واحمل �ي �ط��ات وال�ق�م��ر الصناعي
 AQOUAال� �ت ��اب ��ع ل ��وك ��ال ��ة الفضاء
األم��ري�ك�ي��ة ن��اس��ا وال� ��ذي يلتقط صوراً
يومية للغالف اجلوي لألرض وذلك عبر
اتفاقيات مشتركة مع مالك هذه التقنيات
ل�لاس �ت �ف��ادة م��ن م �خ��رج��ات �ه��ا لألبحاث
العلمية ،باإلضافة إلى اخلدمات التي يتم
تقدميها للمجتمع ومؤسساته عبر املوقع
ال��رس�م��ي للفريق على شبكة اإلنترنت

أدوات مت اب�ت�ك��اره��ا وتصميها م��ن قبل
ال�ف��ري��ق ل��دع��م ن�ظ��ام ال��رب��ط الفضائي
(إم � ��داد س� ��ات) ل��رص��د ظ��واه��ر الغالف
اجلوي

والتي تضم بوابة إخبارية مكتبة أبحاث
وتقارير دولية وخرائط الرصد واإلنذار
املبكر التفاعلية.
كما أن الفريق حالياً يقوم بإدارة احلوادث
الكبيرة والكوارث مبنطقة الشرق األوسط
على شبكة حت��ذي��رات ال �ك��وارث العاملية
وإدراج �ه��ا على خ��ارط��ة اإلن ��ذار الدولية
 ،وي�ق��وم الفريق حالياً مبتابعة (الهباء
الفضائي) وهي األجرام السماوية املتوقع
دخولها للغالف اجل��وي وال�ت��ي ق��د ينتج
عند سقوطها على األرض أن متثل ضررا
على السكان ف��ي ح��ال متاسكها وعدم
تفككها ف��ي ال �غ�لاف اجل��وي وسقوطها
على التجمعات السكانية أو املنشآت
احليوية فنعطي توقعاً قبل هذه احلوادث
بكافة املعلومات الفنية عبر جيومعطيات
يتم حتديثها بشكل مستمر.
كما أن الفريق يضم عدة خبراء سعوديون
ودوليني في مجال إدارة الكوارث أهمهم
أستاذ اجليوفيزياء البروفيسور عبدالله
العمري والبروفيسور س��ري��رام��ا كومار
أستاذ البحث العلمي في الفريق
ك �م��ا ق��د الق ��ى ف��ري��ق (إم � ��داد إس أي)
السعودي استحسان عديد من اخلبراء
الدوليني في مجال إدارة ال�ك��وارث كما
ص���رح ب��ذل��ك «ان���دري���ا زانون” املدير
اإلق �ل �ي �م��ي ل�ل�ب�ن��ك ال ��دول ��ي ف��ي الشرق
األوس ��ط وش �م��ال إفريقيا ب�ق��ول��ه ( :ما
أشاهد اليوم هو إنتاجية عدة منظمات
مجتمعة في فريق واح��د  ،لذا يجب أن
تعمم فكرة هذا املشروع على بقية دول
املنطقة لالستفادة من جتربته الناجحة
كما أن��ه الب��د من دعمه لتحقيق املزيد)
وقد أشاد بالفريق الدكتور «دوسان زوبكا”
اخلبير الدولي ب��األمم املتحدة واالحتاد
األوروبي في إدارة الكوارث بأن( :هؤالء
الشباب ثروة والبد من إحلاقهم ببرامج
أك�ث��ر ت�ق��دم�اً ف��ي م�ج��ال إدارة الكوارث
لتستفيد منهم ب�لاده��م ،ه��م محترفون
ج��داً ويسرني أن أك��ون من ضمن فريق
عملهم) كما أب��دى ال��دك�ت��ور «ك.هرالد
دراجر” رئيس اجلمعية الدولية إلدارة
األزم ��ات ف��ي بلجيكا (اس �ت �ع��داده بدعم
الفريق على مستوى التطوير والتنظيم)
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أنشطة الجمعية

مبناسبة اليوم العاملي للسالمة والصحة املهنية

الفريق السعودي إلدارة األزمات والكوارث
بالجمعية السعودية لعلوم األرض يقدم
برنامجًا متخصصا لتقييم المخاطر
اختتمت ف�ع��ال�ي��ات ب��رن��ام��ج السالمة
والصحة املهنية ال��ذي قدمه الفريق
ال�س�ع��ودي إلدارة األزم ��ات والكوارث
ب��اجل�م�ع�ي��ة ال �س �ع��ودي��ة ل�ع�ل��وم األرض
مب �ن��اس �ب��ة ال� �ي ��وم ال��ع��امل��ي للسالمة
وال �ص �ح��ة املهنية في رح ��اب جامعة
امللك عبد العزيز بجدة بقاعة رابطة
اخلريجني .إذ استمر البرنامج ملدة
ث�لاث��ة أي� ��ام مت خ�لال��ه ع �ق��د دورات
وورش عمل مكثفة؛ حيث سلط الضوء
على الكوارث واملخاطر وكيفية تقييمها
وآل�ي��ة االس�ت�ج��اب��ة ،ق��دم ال�ي��وم األول:
أ .يحيى ال��دغ��ري��ري ب�ع�ن��وان «تقييم
الوضع اإلقليمي للمخاطر وفق تقارير
امل�ن�ظ�م��ات ال��دول �ي��ة» وم��ن ث��م استهل
م.س �ع��ود الصيعري ورش��ة العمل في
ال�ي��وم الثاني ح��ول «األس��ال�ي��ب الفنية
لتقييم معايير السالمة في بيئة العمل»
واختتم البرنامج مع م.خالد القحطاني
في ثالث أيامه بورشة عمل حتت عنوان
«إدارة السالمة والصحة املهنية».
يأتي هذا البرنامج امتداداً للمسؤولية
الوطنية جتاه املجتمع ومؤسساته التي
تشغل ح�ي��زاً كبيراً م��ن االه�ت�م��ام من
قبل اجلمعية السعودية لعلوم االرض
مم�ث�ل� ًة ف��ي ال�ف��ري��ق ال �س �ع��ودي إلدارة
االزم���ات وال �ك��وارث «إم���داد إس اي»
واستجابة لتوصيات اللجان احمللية
وتفعي ً
ال لالتفاقيات الدولية بضرورة
زيادة الوعي ورفع اجلاهزية للمخاطر
والكوارث .
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دورة تدريبية لما بعد األزمات
نفذ فريق اجلانب اآلم��ن ( )SSTالتابع للجمعية السعودية
لعلوم األرض مؤخ ًرا برنامجاً تدريبياً بعنوان «الدعم النفسي
االج�ت�م��اع��ي مل��ا ب�ع��د األزم�� ��ات» ،وذل ��ك ف��ي م��رك��ز طوارئيات
الطبي في اخلبر .حيث التحق بالبرنامج  27متدرباً ومتدربة
 ،وتناول الدكتور أحمد عبدالرحمن البار عضو هيئة التدريس
في جامعة اإلم��ام محمد بن سعود خالل ال��دورة مراحل تطور
األزمة وأعراض ما بعد األزمة والصدمة وطرق التعافي منها من

خالل استعراض بعض مناذج املتعافني من آثار األزمات كما قدم
خالل البرنامج استعراضا لعديد من النماذج الدولية في تقدمي
الدعم النفسي واالجتماعي للمتضررين من الكوارث .وأشار إلى
أن الكوارث ال تقتصر على الطبيعية بل حتى التي تكون بفعل
اإلنسان كاإلرهاب والقتل اجلماعي واحلرق حيث تدخل ضمن
إدارة األزمات والكوارث واحلروب وتستلزم وجود فريق للدعم
النفسي.
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أنشطة الجمعية

لقاء تواصل مهني بين طالب قسم
الجيولوجيا وشركة شلمبرجير

نظمت اجلمعية السعودية لعلوم األرض لقاء تواصل مهني بني
ط�لاب قسم اجليولوجيا واجل�ي��وف�ي��زي��اء بجامعة امل�ل��ك سعود
وشركة شلمبرجير وذلك يوم الثالثاء املوافق 1436/5/12ه �ـ ,
حيث مت خالل هذا اللقاء عرض إجن��ازات الشركة ومشاركتها
ف��ى خدمة وتطوير قطاع البترول باململكة العربية السعودية
وتأثيرها على س��وق العمل ودعمها للخريجني ال��راغ�ب�ين في
االلتحاق بالشركة للتدريب أو العمل حيث قام بتمثيل الشركة
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املهندس  :زياد حمودة (مدير قطاع التوظيف) ,واملهندس :ريان
بدر (مدير قطاع التدريب احلقلي) .وقد حضر اللقاء عدد من
أعضاء هيئة التدريس بالقسم والعديد من الطالب باملستويات
الدراسية املختلفة .ومت بعد اللقاء عمل لقاءات شخصية لطالب
القسم املتوقع تخرجهم خالل الفصل الثاني من العام اجلامعي
1436/1435هـ وقد أشرف على اللقاء سعادة االستاذ الدكتور :
هشام العربي  ,وسعادة الدكتور  :أسامة عطية.

محاضرة علمية بالتعاون مع
جمعية الظهران
بحضور عدد من اعضاء هيئة التدريس وطالب قسم اجليولوجيا
واجليوفيزياء بجامعة امللك سعود نظمت اجلمعية السعودية
لعلوم األرض بالتعاون مع جمعية الظهران لعلوم األرض محاضرة
علمية بعنوان :
The Curious Case of Petroleum-Expulsion Fractures

in Organic-Rich Shale Genesis and Impact on
Unconventional Pervasive Petroleum Systems

وذل��ك ي��وم األث�ن�ين امل��واف��ق 1436/5/18ه � � �ـ .حيث ق��ام بإلقاء
احملاضرة سعادة الدكتور محمد الدحالن من شركة ارامكو
السعودية .
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زلزال وبراكين

آالف القتلى بسبب الزلزال الذي ضرب النيبال ووصل تأثيره الى الهند والصني

في اسوأ كارثة تتعرض لها النيبال
بعد زلزال 1934م

بلغت ق��وة ال��زل��زال  7.9على مقياس
رختر ووقع على بعد  77كيلومتر شمال
غرب كتماندو وعلى عمق  15كيلومتر.
خ�ل��ف ال ��زل ��زال ال�ع�ن�ي��ف ال���ذي ضرب
النيبال أكثر من  4000قتيل وأكثر من
 8000جريح حتى اع��داد ه��ذا اخلبر
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م��ع اس �ت �م��رار ع�م�ل�ي��ات ان �ت �ش��ال جثث
الضحايا ف��ي املناطق املنكوبة ووصل
تأثير املوجات الزلزالية الى اجزاء من
األراضي الصينية والهندية وخلف عدد
من القتلى في البلدين املجاورين للنيبال.
وتسبب بحدوث انهيارات جليدية بقمة

إفرست ادت ال��ى مقتل العشرات في
اس��وأ كارثة تتعرض لها اعلى قمة في
العالم.
ويعتبر ه��ذا ال��زل��زال هو األعنف بعد
الزلزال الذي ضرب البلد عام 1934م
بقوة  8درجات على مقياس رختر.

بركان كالبوكو بجنوب تشيلي يثور بعد ان ظل
خامدًا أكثر من اربعة عقود

في أحدث ثوران بركاني بالعالم امرت احلكومة التشيلية بإجالء
املناطق القريبة من البركان بعد ثورة البركان اخلامد منذ  42عاماَ
حيث مت إجالء حوالي  6000من السكان في املناطق القريبة من
البركان الثائر
يقع بركان كالبوكو في منطقة لوس الغوس وهو أحد اكبر ثالثة
براكني محتملة اخلطورة في تشيلي حيث كان اخر ث��وران له في
عام  1972م
حدث الثوران البركاني مساء يوم االربعاء 2015/4/22م وانطلقت

احلمم البركانية متصاعدة في السماء وكونت ما يعرف بالبرق
البركاني وعاد للثوران مرة اخرى بعد ساعات من الثوران األول
في صباح يوم اخلميس وقد اعلنت حالة الطوارئ القصوى بسبب
هذا الثوران البركاني وتصاعد بسبب االنفجار البركاني اكثر من
200مليون متر مكعب من ال��رم��اد البركاني وق��د غطى الشوارع
والسيارات واسطح املنازل في املناطق احمليطة بالبركان ووصل
ط��ول ال�ع�م��ود االن �ف �ج��اري ال��ى ع��دة كيلومترات ف��ي اجل��و ومتت
مشاهدته من اماكن تبعد بأكثر من 200كيلو من منطقة الثوران.
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تجربة جامعة الملك عبدالعزيز

في مجاالت الطوارئ والكوارث
أ.د .عبد الله بن عمر بافيل
وكيل جامعة امللك عبد العزيز للمشاريع
تؤكد األحداث املتالحقة واملتغيرات املفاجئة
التي نقرأ ونسمع عنها في وسائل اإلعالم
املختلفة أننا نعيش في عالم تسوده العديد
من الكوارث واألزمات سوا ًء كانت طبيعية
أو غ�ي��ر طبيعية م�ث��ل ال�ف�ق��ر ،املجاعات،
األم� � ��راض واألوب � �ئ� ��ة ،احل� � ��روب ،القتل،
احلرائق ،انهيار املباني ،البراكني ،الزالزل،
األعاصير ،والفيضانات والسيول .تلك ما
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هي إال مناذج من الكوارث واألزم��ات التي
تتطلب املزيد من اجلهد والعمل اجلماعي
ملواجهتها والتغلب عليها.
يعتبر علم إدارة الكوارث واألزمات Disasters
 and Crisis Managementوهو من العلوم
امل�ه�م��ة اآلن ف��ي ال� ��دول امل�ت�ق��دم��ة ،فهناك
العديد من البرامج الدراسية التي تهتم بهذا
املجال املهم ،كما أن هناك العديد من مراكز

التدريب العملي املتقدمة لتدريب وإعداد
ال�ك��وادر البشرية للتعامل الناجح والسريع
مع األزمات والكوارث ،وأيضاً توافر األجهزة
وامل� �ع ��دات احل��دي �ث��ة ل�ل�ت�ع��ام��ل م �ع �ه��ا ،هذا
باإلضافة للندوات واملؤمترات وورش العمل
وامل��ؤل �ف��ات امل �ت��زاي��دة ح��ول إدارة األزم ��ات
وال� �ك ��وارث .وي�ع�ت�ب��ر التشخيص الصحيح
ل�ل�أزم ��ات وال � �ك� ��وارث ،ال �ع��ام��ل األساسي

للتعامل الناجح معها ،وبدون هذا التشخيص
يصبح التعامل مع األزم��ات ارجتالياً ،وتعد
امل�ع�ل��وم��ات امل �ت��وف��رة والصحيحة األساس
للتشخيص الصحيح لألزمات .ولقد جاءت
هذه املقالة لتتناول خبرة جامعة امللك عبد
العزيز في هذا املجال
1 -1جتربة جامعة امللك عبدالعزيز
تلعب اجلامعات واملعاهد التعليمية دور
كبير في إنتاج معارف جديدة من خالل
ال ��دراس ��ات واألب� �ح ��اث املتعلقة بجوانب
إدارة الكوارث واألزمات ومنها االقتصادية
واالجتماعية والسياسية والبيئية وغيرها

ومن ثم نقل املعرفة إلى املجتمعات من اجل
االستفادة منها والترويج إلى احلماية من
املخاطر وتقدمي النقد والتحليل لالستجابة
لكوارث سابقة لتعلم الدروس والعبر لتقليل
اخلسائر املستقبلية.
وف��ى جامعة امللك عبد العزيز ،مت إنشاء
مركز للطوارئ والكوارث حيث يهدف هذا
املركز إلى وضع اخلطط الالزمة للتعامل
م��ع األح� ��داث ال �ط��ارئ��ة وك��ذل��ك الكوارث
بشقيها ،الطبيعية أو التي بفعل البشر.
ك��ذل��ك يلعب امل��رك��ز دور كبير وم�ه��م في
توحيد جهود اجلهات العاملة أثناء وقوع
أي ح ��دث ل �ت �ك��ون حت��ت ق��ي��ادة ميدانية
منظمة تسير وفق ضوابط مقننة ومحكمة
وكذلك توفير املبادئ والتوجيهات الالزمة
إلدارة ناجحة ومهنية للحوادث التي تؤثر
ع�ل��ى أداء اجل��ام�ع��ة وط�لاب�ه��ا وموظفيها
وعائالتهم والزوار.
 .1-2آل����ي����ة ع���م���ل م����رك����ز ال����ط����وارئ
والكوارث باجلامع
يعمل مركز الطوارئ والكوارث باجلامعة
على إدارة الطوارئ والكوارث وفق خطط
وآل�ي��ة للعمل تساعد على إدارة احلدث
ب��ال �ش �ك��ل ال �ع �ل �م��ي ال �ص �ح �ي��ح ،ح �ي��ث مت
الربط مع اجلهات احلكومية املعنية في
ال �ط��وارئ وال �ك��وارث مثل ال��دف��اع املدني
وال �ه�لال االح �م��ر وك��ذل��ك ح��رس احلدود
مع املركز .بحيث يهدف هذا الربط إلى
ت��وف�ي��ر امل�ع�ل��وم��ات الصحيحة والدقيقة
والتي بدورها تساعد في طمأنة منسوبي
اجلامعة وإع��داد على ضوها التوجيهات
ال�لازم��ة ال�ت��ي م��ن امل�خ��اط��ر وت�س��اع��د في
استمرار عملية التعليم .من جهة أخرى
مت تفعيل وحدة االتصاالت مبركز الطوارئ
والكوارث وتخصيص رقم تليفون الستقبال
البالغات واالستفسارات على مدار الساعة
على الرقم  ، 6951111حيث يقوم موظفي
وح ��دة االت��ص��االت ب��اس�ت�ق�ب��ال البالغات
ومتريرها للجهات املعنية ومتابعة احلالة
حتى يتم االنتهاء من احلدث والتأكد بأنه
بات الوضع آمننا ومن ثم معاودة االتصال
وط �م��أن��ة امل�ت�ص��ل وإق��ف��ال ال��ب�ل�اغ ،حيث
تسمح هذه اآللية بتسجيل جميع البالغات
ال��واردة للمركز ومعرفة إل��ى أي م��دى مت

التعامل مع احلدث.
 .2-2آلية التعامل مع األخطار
مت ال�ع�م��ل ع�ل��ى رس��م إط ��ار ع��ام للتعامل
م���ع ح� � ��االت ال� � �ط � ��وارئ وال� � �ك � ��وارث في
جامعة املؤسس بحيث يهدف إلى حتديد
املسؤوليات واملهام املناطة بكل جهة داخل
اجل��ام �ع��ة وت��وف �ي��ر امل� �ب ��ادئ والتوجيهات
ال�لازم��ة إلدارة ناجحة ومهنية للحوادث
ال �ت��ي ت��ؤث��ر ع�ل��ى أداء اجل��ام �ع��ة وطالبها
وموظفيها وعائالتهم والزوار ،كما مت رسم
هيكل تسلسلي بذلك.
في جميع أنواع البالغات (التنويه ،التنبيه،
التنبيه امل �ت �ق��دم وال �ت �ح��ذي��ر) ي �ق��وم مركز
عمليات ال�ط��وارئ وال�ك��وارث بتبليغ فريق
االستجابة السريعة.
التنويه (الرمز األخضر) في جميع احلاالت
(مطر خفيف ،متوسط وغزير):
•يقوم منسق اجلامعة ل��دى الرئاسة
العامة لألرصاد وحماية البيئة ولدى
الدفاع املدني بإبالغ مركز عمليات
الطوارئ والكوارث.
•ي� �ق ��وم م ��رك ��ز ع �م �ل �ي��ات ال � �ط� ��وارئ
وال�ك��وارث بإيصال البالغ إل��ي فريق
االستجابة السريعة (اإلدارة العامة
ل�لأم��ن وال �س�ل�ام��ة ،اإلدارة العامة
للمرافق واملستشفى اجلامعي).
التنبيه (الرمز األصفر) في حالة األمطار
املتوسطة والغزيرة:
•ب��اإلض��اف��ة إل��ى م��ا سبق ذك ��ره يقوم
منسق اجلامعة أيضاً بإبالغ القائد
امل��ي��دان��ي وم� �ن ��دوب اجل��ام �ع��ة لدى
الدفاع املدني.
•يقوم م�ن��دوب اجلامعة ل��دى الدفاع
امل��دن��ي بالتوجه إل��ى م��رك��ز عمليات
الدفاع املدني.
تنبيه متقدم (الرمز البرتقالي) في حالة
األمطار املتوسطة والغزيرة:
•ب��اإلض��اف��ة إل��ى م��ا سبق ذك ��ره يقوم
منسق اجلامعة أيضاً بإبالغ معالي
مدير اجلامعة.
•يتم تنفيذ قرار معالي مدير اجلامعة
إما باستمرار الدراسة ومتابعة احلالة
أو بتعليق الدراسة والبدء بإجراءات
اإلخالء واإليواء.

19

العدد 12

مجلة أرض

إضاءات

نوع
البالغ

احلالة

البالغ

مطر خفيف

مطر متوسط

مطر غزير

تنويه

االستجابة
السريعة

االستجابة السريعة

االستجابة السريعة

تنبيه

االستجابة
السريعة

االستجابة السريعة
مندوب اجلامعة
(التواجد بإدارة
الدفاع املدني)

االستجابة السريعة
مندوب اجلامعة (التواجد
بإدارة الدفاع املدني)

تنبيه
متقدم

االستجابة
السريعة

مدير اجلامعة
القائد امليداني
االستجابة السريعة
مندوب اجلامعة
(التواجد بإدارة
الدفاع املدني)

مدير اجلامعة
القائد امليداني
االستجابة السريعة
مندوب اجلامعة (التواجد
بإدارة الدفاع املدني)

حتذير
(مطر
غزير
وسيول)
التحذير (الرمز األحمر) في حالة األمطار
املتوسطة والغزيرة:
•يتم العمل بنفس إج� ��راءات التنبيه
املتقدم.
•تقوم عمادة تقنية املعلومات بإرسال
رسائل حتتوي على قرار معالي مدير
اجلامعة.
كما مت رس��م هيكل ملهام اجل�ه��ات املعنية
داخ��ل اجلامعة بحيث يهدف إل��ى معرفة
الوضع الراهن للحالة الطارئة وما مدى
تعقدها وتصاعد األزم��ة مع رسم احللول
ال�س��ري�ع��ة للتعامل م�ع�ه��ا .ب��اإلض��اف��ة إلى
حتديد مسئوليات ومهام اجلهات املعنية
داخل اجلامعة مع رفع تقارير عن احلالة
ومتابعة تقييمها.
 .3-2قطاعات االستجابة السريعة
هي قطاعات داخ��ل املدينة اجلامعية تقوم
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مدير اجلامعة
القائد امليداني
االستجابة السريعة
مندوب اجلامعة (التواجد
بإدارة الدفاع املدني)
بتفعيل خطط الطوارئ والكوارث اخلاصة
بها لالستجابة الفورية للحاالت الطارئة
خ��ارج قطاعاتها .وتشمل ف��رق متخصصة
من اإلدارة العامة لألمن والسالمة ,اإلدارة
العامة للمرافق ,املستشفى اجلامعي .حيث
تعمل هذه اجلهات بتناغم تام أثناء احلدث
وإدارة الطارئ أو الكارثة بالشكل العلمي
الصحيح ورف��ع ت�ق��اري��ر ف��وري��ة ع��ن احلالة
ووضع خطط مستقبلية مبنية على التجارب
ال �ت��ي م��ارس��وه��ا .ك�م��ا مي�ك��ن تلخيص دور
القطاعات السريعة كما يلي:
(أ) -قبل الكارثة:
1 .1االستعداد املبكر لتنفيذ خطة الطوارئ
وال� �ك ��وارث اخل��اص��ة ب� ��اإلدارة العامة
لألمن والسالمة.
2 .2احل�� �ف� ��اظ ع� �ل ��ى ج���اه���زي���ة وس ��ائ ��ل
االتصال.
3 .3ال� �ت ��دري ��ب ع��ل��ى ات � �خ� ��اذ اخل� �ط ��وات

اإلجرائية حسب نوع احلدث املتوقع
(ب) -أثناء الكارثة:
1 .1ت �ن �ف �ي��ذ خ �ط��ة ال � �ط� ��وارئ وال� �ك���وارث
اخلاصة بالقطاع.
2 .2التواجد في مواقع احلدث كال حسب
مسؤوليته.
3 .3اإلش��راف املباشر على خطة اإلخالء
والتجمع.
4 .4التنسيق لتوفير احل��اف�لات وتوفير
املرشدين ملرحلة النقل.
5 .5املساعدة في عملية اإليواء
6 .6املتابع األمنية للمدينة اجلامعية.
(ج) -بعد الكارثة:
1 .1املساعدة في خطة إعادة األوضاع.
2 .2رف��ع التقارير والتوصيات إل��ي رئيس
اجلنة الدائمة للطوارئ والكوارث.
 .4-2أماكن اإليواء ونقاط التجمع
كما مت حتديد نقاط للتجمع وأماكن لإليواء
ل �ك��ي ي�ل�ج��أ إل �ي �ه��ا م�ن�س��وب��ي اجل��ام �ع��ة في
حالة ال�ط��وارئ وال�ك��وارث كما مت جتهيزها
باإلحتياجات ال�لازم��ة من املؤمن الغذائية
وغ��ي��ره��ا مم ��ا ي��ت��وائ��م م ��ع االحتياجات
الضرورية في حالة ال�ط��وارئ وال �ك��وارث .
والشكل ( )1يوضح م��راك��ز اإلي ��واء ونقاط
التجمع باجلامعة.
 .5-2خطة اإلخالء
كرست جامعة املؤسس جهودها في وضع
خطة لعملية اإليواء شاملة للمدينة اجلامعية
مت��ر مب��راح��ل اب �ت��داء م��ن إخ�ل�اء املنسوبني
وال�ق��اط�ن�ين م��ن األم��اك��ن امل�ت�ض��ررة ونقلهم
بأمان وفق عملية أمنية محكمة إلى نقاط
التجمع ومن ثم من نقاط التجمع إلى أماكن
اإليواء داخل اجلامعة.
دور عمداء الكليات ورؤس��اء القطاعات
داخل اجلامعة
مما ال شك فيه أن عمداء الكليات ورؤساء
القطاعات لهم دور بارز في مواجهة الطوارئ
والكوارث ،لذلك مت إعداد مهام ومسؤوليات
للعمداء ورؤس� ��اء ال�ق�ط��اع��ات تتماشى مع
اخل�ط��ة ال�ع��ام��ة جل��ام�ع��ة امل�ل��ك عبدالعزيز
تتلخص في التالي:
(أ) قبل الكارثة:

شكل ()1

.1

.2

.3

.4

.5
.6

.7

1تصوغ كل كلية أو إدارة أو مرفق داخل
اجل��ام �ع��ة خ �ط��ة ف��رع �ي��ة خ��اص��ة بها
لالستعداد ملواجهة الطوارئ والكوارث
وم��ن ث��م إرس��ال�ه��ا إل��ى م��رك��ز عمليات
الطوارئ والكوارث والذي سوف يقوم
بدوره إلى عرضها على اللجنة الدائمة
للطوارئ والكوارث و اعتمادها.
2ال �ت��أك��د م ��ن ت ��دري ��ب وت��وع �ي��ة جميع
املوظفني والطالب على خطة الطوارئ
وال��ك��وارث بصفة دوري ��ة وي�ت��م إعادة
ال �ت��دري��ب ل�ل�م��وظ�ف�ين وال��ط�ل�اب مرة
واحدة في السنة.
3ع�م��ل ف��رض�ي��ات إخ�ل�اء ل�ك��ل ق�س��م أو
وح ��دة داخ ��ل ال�ك�ل�ي��ة أو اإلدارة مرة
واح��دة في السنة بالتنسيق مع مركز
عمليات الطوارئ والكوارث.
4ال�ت��أك��د م��ن وج ��ود خ�ط��ة ال��ط��وارئ و
ال� �ك ��وارث مت ��اش م��ع اخل �ط��ة العامة
للجامعة ف��ي ك��ل ق�س��م م��ن األقسام
وس��ه��ول��ة ال� ��وص� ��ول إل �ي �ه��ا م ��ن قبل
املوظفني داخل املنشأة.
5تعيني موظف مسؤول عن السالمة لكل
كلية أو إدارة أو مرفق.
6إدراج ج�م�ي��ع امل��وظ �ف�ين اجل� ��دد في
البرنامج التدريبي على خطط الطوارئ
والكوارث قبل استالمهم مهامهم داخل
املنشأة.
7االح �ت �ف��اظ بجميع وث��ائ��ق فرضيات
احل��ري��ق واإلخ �ل��اء وج � ��داول تدريب
املوظفني.

(ب) أثناء الكارثة:
1 .1ت�ن�ف�ي��ذ خ �ط��ط ال� �ط���وارئ وال� �ك ��وارث
اخل��اص��ة ب �ك��ل م��رف��ق وامل �ع �ت �م��دة من
اللجنة الدائمة للطوارئ والكوارث.
2 .2التنسيق مع مركز عمليات الطوارئ
والكوارث باجلامعة.
3 .3إعالن حالة الطوارئ في موقع الكلية.
4 .4األش� � � ��راف ع��ل��ى إي� �ق���اف ال���دراس���ة
واالختبارات.
5 .5اإلش� ��راف ع�ل��ى عملية اإلخ �ل�اء إلى
نقاط التجمع ومواقع اإليواء املعتمدة
بالتنسيق م��ع اإلدارة ال�ع��ام��ة لألمن
والسالمة.
(ج) بعد الكارثة:
1 .1إرس� ��ال ال �ت �ق��اري��ر اخل��اص��ة باحلدث
إل��ى رئيس اللجنة ال��دائ�م��ة للطوارئ
والكوارث.
2 .2حصر األضرار التي حلقت بالقطاع.
 .6-2التوعية والتدريب
يعتبر التدريب والتثقيف في مجال الطوارئ

والكوارث من أهم مقومات العوامل الرئيسية
للحد من املخاطر .لذلك جلأت جامعة امللك
عبدالعزيز في عقد برامج توعوية تثقيفية
في مجال الطوارئ والكوارث لنشر املفهوم
ال�ع�ل�م��ي ال�ص�ح�ي��ح ل�ل�ت�ع��ام��ل م��ع األخطار
املختلفة وتوعية منسوبي اجلامعة وتثقيفهم
بأمكان اإلي��واء ونقاط التجمع في حاالت
الطوارئ – القدر الله -باإلضافة إلى نشر
رقم عمليات الطوارئ والكوارث باجلامعة.
كما قدمت اجلامعة حملة تثقيفية مكثفة
بهذا امل�ج��ال حت��ت ع�ن��وان سالمتك غايتنا
للتوعية في مجال الطوارئ والكوارث.
اخلامتة والتوصيات
مت ع��رض جتربة جامعة امللك عبدالعزيز
في مجاالت ال�ط��وارئ وال �ك��وارث بناء على
العلوم واملفاهيم املرتبطة في مجال إدارة
ال �ط��وارئ وال �ك��وارث .وح�ي��ث أن علم إدارة
الكوارث واألزم��ات من العلوم احلديثة كان
ال بد من اإلش��ارة إل��ى مواقف تلك اإلدارة
وكيفية تفاعلها قبل وأثناء وبعد الكارثة مع
اإلستشهاد باإلسلوب الذى أنتهجته جامعة
امل�ل��ك عبد ال�ع��زي��ز ف��ى كيفية تطبيق علم
إدارة ال �ك��وارث واألزم ��ات م��ن خ�لال إنشاء
مركز ل�ل�ط��وارئ واألزم���ات ب�ه��ا .وإنطالقا
من إمياننا العميق باحلفاظ على املمتلكات
واألرواح نوصي بالتالي:
1 .1إنشاء مراكز للطوارئ والكوارث في
اجلامعات التي ليس بها مراكز
2 .2إع �ت �م��اد ب��رام��ج أك��ادمي �ي��ة ف��ي مجال
ال �ط��وارئ وال��ك��وارث مل��رح�ل��ة الدبلوم
وال �ب �ك��ال��وري��وس وامل��اج�س�ت�ي��ر وكذلك
الدكتوراة
3 .3إس�ت�م��رار اإلب�ت�ع��اث ف��ي اخل ��ارج في
مجال الطوارئ والكوارث
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الجيوديسيا والعلوم المختلفة

ترتبط كثير من العلوم العلمية والفنية

الذي يتصل بحجم األرض وشكلها وأبعادها

أصبحت ج���ز ًءا منا ون�ح��ن ج ��ز ًءا منها
وال ميكن االستغناء عنها مع هذا التطور

املوضوعات التي تتعلق بدراسة القشرة

ب�ح�ي��ات�ن��ا ال �ي��وم �ي��ة ب�ش�ك��ل م �ب��اش��ر حتى

العلمي والتقني املهول ومنها :علم جامع

لكثير من العلوم يسمى علم اجليوديسيا أو
اجليوديزيا ( )Geodesyوهو ذلك العلم
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بواسطة القياسات املباشرة والعديد من
األرض�ي��ة .وتتكون كلمة اجليوديسيا من
كلمتني ي��ون��ان�ي�ت�ين م�ع�ن��اه�م��ا (األرض ـ

وتقسيم) .وتغطي اجليوديسيا في مجال
ال �ع �ل��وم احل��دي �ث��ة ح �ق� ً
لا واس �ع��ا ًيصعب

إيجازه في مقال وسطور ,ولكنني أعدك
أخي القارئ بسلسة علمية جيوديسية من
خالل األع��داد القادمة  -بإذن الله . -
يتفرع علم اجليوديسيا الى مجموعة علوم
اساسية من أهمها :
ان� �ش ��اء اخل���رائ���ط ل� �ل ��دول واملساحات
الشاسعة  ,أبعاد وشكل األرض  ,تعيني
الكثافة املتوسطة ل�لأرض  ,التغييرات
في مقدار اجلاذبية األرضية  ,انحرافات
خيط الشاغول (التسامت) عن الوضع
الرأسي واملتسببة من عدم انتظام توزيع
الكتل على سطح األرض وف��ي القشرة
األرض �ي��ة  ,ت��رك�ي��ب ال�ق�ش��رة األرض �ي��ة ,
كثافة ال �ق��وة املغناطيسية وق�ي��م التغير
( )declinationوزاوي���ة امل�ي��ل ()dip
على سطح األرض  ,التغييرات في منسوب
السطح املتوسط للبحار  ,التغييرات في
خطوط العرض نتيجة لتغير محور دوران
األرض  ,األرصاد اخلاصة باملد واجلزر.
وي�ت�ض��ح ل�ن��ا ع��زي��زي ال��ق��ارئ مم��ا سبق
أن دور هذا العلم ال يقتصر على إنشاء
اخلرائط فقط  ،بل يلتقي بشكل مباشر
وغير مباشر مع علوم الفلك واجليولوجيا
واجل �ي��وف �ي��زي��اء وغ �ي��ره��ا .وق ��د تطورت
أساليب هذا العلم خالل العقود األخيرة
ت �ط��وراً ح��اس�م�اً ،حيث دخ�ل��ت جيوديزيا
األق � �م� ��ار ال �ص �ن��اع �ي��ة ف ��ي ال��ع��دي��د من
املجاالت والتطبيقات اجليوديزية وغيرها
م��ن امل �ج��االت الهندسية .ول�ق��د أحدثت
التَّقنية الفضائية تغ َّي ًرا عظي ًما في علم
اجليوديسيا من حيث ال ِّدقة والشمولية
والسهولة و يتم َّثل في توظيف
والسرعة
ّ
ُّ
تقنية نظام حتديد املواقع العاملي ()GPS
كثير من تطبيقاتها العملية.
في ٍ

هل تعلم؟

مقتطفات معرفية

نشرة مدينة امللك عبدالعزيز للعلوم والتقنية العددان 195/194
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الجيولوجيا الطبية
د .عبد الباسط السروجي
قسم اجليولوجيا واجليوفيزياء
جامعة امللك سعود

الح��ظ الرحالة الشهير «م��ارك��و بولو»
خ�لال رحلته م��ن فينسيا إل��ى الصني
عام 1295م أن احليوانات احمللية أثناء
رعيها ف��ي هضاب ومرتفعات العديد
م��ن ال��دول األس�ي��وي��ة ،تنتقي بفطرتها
وغريزتها بعض األن ��واع م��ن النباتات
واألعشاب وتتجنب البعض اآلخر .أما
ال� ��دواب املشابهة واآلت �ي��ة م��ن مناطق
أخرى فقد أكلت هذه النباتات السامة
في املرتفعات األسيوية وماتت بعد أن
أُصيبت بالتسمم واالنتفاخ .وقد وجد
العلماء فيما بعد أن النباتات السامة التي
أشار إليها «ماركو بولو» هي نباتات غنية
بالسيلينيوم .وفي عام 1983م تسممت
بعض ح�ي��وان��ات امل��راع��ي ف��ي السهول
الشمالية لبعض ال��والي��ات الشمالية
بالواليات املتحدة االمريكية .وبدراسة
جيوكيميائية احل �ش��ائ��ش واألعشاب
باملنطقة ُوجد أن بها تركيزات مرتفعة
م��ن السيلينيوم ،حيث تنمو ف��ي تربة
ملوثة بعنصر السيلينيوم .وقد اشتقت
هذه التربة من طبقات وصخور تابعة
للعصر الكريتاسي بجبال الروكي ،حيث
حتتوي الصخور على تركيزات مرتفعة
من عنصر السيلينيوم.
والسيلينيوم كغيره من العناصر املوجودة
في صخور القشرة األرضية كالزنك،
ال��رص��اص ،ال��زرن��ي��خ ،ال��ف��ل��ور ،الزئبق،
املغنسيوم ،الليثيوم ،النحاس ،الكروم،
النيكل ،الكوبلت ،الفاناديوم...وغيرها.
ال��ك��ث��ي��ر م���ن ه���ذه ال��ع��ن��اص��ر ض���روري
ل��ص��ح��ة ك���ل م���ن االن���س���ان واحليوان،
وبالتالي ف��إن نقص تركيز العنصر أو
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زي��ادت��ه ق��د تسبب أم���راض���اً .وتتحرر
العناصر من الصخور واملعادن احلاوية
عليها بسقوط األمطار أو بسريان املياه
اجلارية السطحية أو اجلوفية عليها،
لتمر في ال��دورة البيوجيوكيميائية من
النبات ال��ى احل��ي��وان وتصل في نهاية
املطاف إلى االنسان (شكل  .)1وبظهور
أمراض مرتبطة جغرافياً بصخور بعينها
كانت احلاجة لعلم يربط بني العناصر
األرضية وصحة االنسان واحليوان.
وق���د ن��ش��أ ع��ل��م اجل��ي��ول��وج��ي��ا الطبية
 Medical Geologyم���ع مالحظة
االخ���ت�ل�اف���ات اإلق��ل��ي��م��ي��ة ف���ي انتشار
أم���راض اإلن��س��ان ،موضح ًة اإلرتباط
اجل��ي��ول��وج��ي حل���دوث بعضاً م��ن هذه
األم���������راض .وق�����د مت ال���ت���ع���رف على
أم��راض مثل اضطرابات نقص اليود

(شكل  )2وعالقتها بجيوكيمياء اليود
وت��وزي��ع��ه اجل��غ��راف��ي ف��ي التربة واملاء
منذ ع��ام  1851ب��واس��ط��ة الكيميائي
الفرنسي شاتن  .Chatinكذلك العديد
من األمراض ذات االرتباط اجلغرافي،
مثل تسمم األسنان والهيكل العظمى
بالفلور (شكل  ،)3والتي لوحظ ارتباطها
بشدة بالبيئة اجليولوجية .وتكون مثل
هذه األمراض أكثر وضوحاً في البالد
النامية ،حيث يرتبط أعداداً كبيرة من
السكان ارتباطاً وثيقاً بالتربة والبيئة
احمللية ،وحيث أن سالسل الغذاء وما
حت��ت��وي��ه م��ن ع��ن��اص��ر شحيحة تعتمد
إلى حد كبير على جيوكيمياء املوطن.
ل��ه��ذا ت��ك��ون اإلخ��ت�لاف��ات والشاذات
اجليوكيميائية امللحوظة أكثر تأثيراً
على صحة السكان.

شكل  :1انتقال العناصر من الغالف الصخري الي كل من النبات واالنسان واحليوان
خالل الدورة البيوجيوكيميائية.

شكل  :2تضخم ال�غ��دة ال��درق�ي��ة نتيجة
الضطرابات نقص اليود
نشأة اجليولوجيا الطبية:
ي����درس اجل��ي��ول��وج��ي��ا ال��ط��ب��ي��ة تأثير
ال��ع��ن��اص��ر وامل����ع����ادن األرض���ي���ة على
صحة كل من احليوان واإلنسان .وقد
تأسست اجلمعية الدولية للجيولوجيا
الطبية International Medical
 Geology associationفي شكلها
احلالي في عام 2006م ،لكنها بدأت
ك��ف��ك��رة ق��ب��ل ع��ش��ر س��ن��وات م��ن هذا
ال��ت��اري��خ ،وك���ان ال��ه��دف ال��رئ��ي��س من
تأسيسها هو زيادة الوعي بني العلماء
واألطباء املتخصصني والسكان عامة
ع��ل��ى أه��م��ي��ة ال��ع��وام��ل اجليولوجية
للصحة والعافية .وقد اعتمد مصطلح
“اجليولوجيا الطبية” ف��ي الندوة
الدولية الرابعة للجيوكيمياء البيئية
في عام .1997
وامل���ت���اب���ع مل���وق���ع اجل��م��ع��ي��ة الدولية
للجيولوجيا الطبية (http://www.
 )medicalgeology.orgيالحظ اآلن
ال��ع��دد الكبير م��ن الكتب املؤلفة في
مجال اجليولوجيا الطبية باالضافة
ال�����ي م���ج�ل�ات ل��ن��ش��ر ال���ب���ح���وث في
مجاالت جيوكيمياء البيئة والصحة،
بيئة االنسان ،املعادن واجليوكيمياء،
األرض وال��ص��ح��ة .إض��اف��ة إل��ى عدد
امل����ؤمت����رات ف���ي امل���وض���وع���ات ذات
الصلة .ويعتبر علم اجليولوجيا الطبية
م��ن العلوم احلديثة سريعة التطور،
ويُ����� َدرس اآلن ف��ي ب��ع��ض اجلامعات
كمقرر لطالب الطب.

تطبيقات اجليولوجيا الطبية
ميكن تأكيد أهمية اجليولوجيا الطبية
ف ��ي ال �ت �ط �ب �ي��ق ع �ل��ى ص �ح��ة اإلنسان
واحليوان ،من خالل األمثلة اآلتية-:
يُ�ع��ان��ي أك �ث��ر م��ن  30م�ل�ي��ون ف��رد في
ال �ص�ين وح��ده��ا ،م��ن ت�س�م��م األسنان
بالفلور بسبب زيادته في مياه الشرب
(شكل  .)3وهذا يوضح عالقة وطيدة
بجيوكيمياء املياه اجلوفية في هذا البلد،
ضمن عوامل أخ��رى .وتتميز كثير من
البلدان مثل جنوب الهند ،وسريالنكا،
وغ��ان��ا ،وت�ن��زان�ي��ا ،وغ�ي��ره��ا م��ن البالد
األخرى بحاالت تسمم األسنان بالفلور،
وتصل في بعض احلاالت تسمم الهيكل
العظمي بالفلور.
يُ�ع��ان��ي ب�ل�ي��ون ف��رد ت�ق��ري�ب�اً (خصوصاً
ف��ي ال ��دول ال�ن��ام�ي��ة) ،م��ن اضطرابات
ن �ق��ص ال� �ي ��ود (ش �ك��ل  ،)2ال� �ن ��اجت عن
ن�ق��ص ال �ي��ود ف��ي ال��وج �ب��ات الغذائية.
وت �ض��م ه ��ذه األم� ��راض تضخم الغدة
الدرقية املتوطن (اجلويتر) ،والقماءة أو
البالهة ،وتشوهات األجنة ،وغيرها من
األمراض.
الزرنيخ عنصر سام ومسرطن ،ويتواجد
في كثير من املعادن املكونة للصخور مثل
أكاسيد احلديد ،والطني وخصوصاً في
م �ع��ادن ال�ك�ب��ري�ت�ي��دات .وع �ن��دم��ا يصل
الزرنيخ إل��ي املياه اجلوفية باألكسدة،
وبالتالي إلى جسم اإلنسان خالل مياه
ال� �ش ��رب ،ق��د حت ��دث م �ش��اك��ل صحية
كارثية (شكل  .)4أم��راض اجللد هي
أكثر أعراض التسمم بشرب مياه ملوثة
بالزرنيخ (بها تركيز عالي للزرنيخ).
ومن األعراض أيضاً ما يخص الكليتني،
واجل�ه��از الهضمي ،واجل�ه��از العصبي،
وال � ��دم ،وال �ق �ل��ب واألوع� �ي ��ة الدموية،
واجلهاز التنفسي.
يؤثر مرض الفالريا الفيل في كثير من
السكان ف��ي أثيوبيا ،وكينيا ،وتنزانيا،
وروان��دا ،وبوروندي ،والكاميرون ،وجزر
كاب فيرد .ومن املظاهر املثيرة لإلهتمام،
وج��ود ال�ت��رب��ة الطينية احل �م��راء كعامل

مشترك بني املناطق املصابة .أوضح حتليل
العقد الليمفاوية م��ن أنسجة املرضى،
وج��ود جزيئات دقيقة تتكون أساساً من
األلومنيوم والسليكون والتيتانيوم .وقد
أ ُرج� ��ع امل���رض إل ��ي م �ع��دن م �ت��واج��د في
الطبقات الصخرية البركانية.

ش�ك��ل  :3ت�ب�ق��ع وت �س��وس األس��ن��ان في
م��ن��اط��ق ت �ت �م �ي��ز م �ي��اه �ه��ا اجلوفية
بتركيزات مرتفعة من الفلور

شكل  :4تقرحات بجلد راح��ة اليدين
نتيجة زي ��ادة تركيز ال��زرن�ي��خ ف��ي مياه
الشرب اجلوفية
املراجع
سليمان ،مصطفى محمود (:)1987
علم اجليوكيمياء وتطبيقاته-.مطابع
جامعة الزقازيق 633 ،صفحة.
Dissanayake, C.B., Chandrajith,
R. (I999): Medical geochemistry
of tropical environments. Earth
Science Reviews 47: 219-258.
Dissanayake, C.B., Chandrajith,
R. (2009): Introduction to
medical
geology-focus
on
tropical environments- Erlangen
Earth
Conference
Series.
Springer, 297 p.
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جزيرة العرب
والقارة القطبية المتجمدة
أ .د .عبدالعزيز بن عبدالله بن لعبون
قسم اجليولوجيا واجليوفيزياء – جامعة امللك سعود

إن هناك الكثير من عالمات التشابه بني جيولوجية جزيرة العرب والقارة القطبية املتجمدة ،ومجاالت البحث
في هذا املجال رحبة وستأتي باجلديد ،وهنا استعرض أبرز نتائج دراساتي اجليولوجية امليدانية في جزيرة
العرب وفي القارة القطبية وأخلصها في التالي:
جيولوجيأ
-1
ً
وضع جيولوجية جزيرة العرب ضمن سياقها ،ووضعها ضمن
جيولوجية األرض بشكل ع��ام ،وعالقتها جيولوج ًيا بالقارة
القطبية ،فجزيرة العرب كانت ضمن ق��ارة أفريقيا التي كانت
على اتصال بالقارة القطبية وما حولها من جزر وقارات ضمن
قارة جوندوانا ،ومما يثبت ذلك التالي:
•التشابه الكبير في التتابع الطبقي لصخور حقب احلياة
القدمية (الباليوزوي).
•التشابه في التتابع الطبقي لصخور حقب احلياة املتوسطة
(السينوزوي).
•الفترات اجلليدية أواخر العصر األوردوفيشي املتأخر.
•الفترات اجلليدية في العصر الكربوني املتأخر – البرمي
املبكر.
جليديا
-2
ً
دراس ��ة ال�ف�ت��رات اجلليدية ال�ت��ي م�� ّرت بها األرض بشكل عام
والتعرف على ما يقابل تلك الفترات في جزيرة العرب ،وحتديد
أعمارها ،ومعرفة أنواع صخورها ،وتراكيبها البنائية ،وظاهراتها
التضاريسية ،وانتشارها جغراف ًيا.

 العمليات البنائية:تشابه العمليات البنائية ) (Tectonicالتي متخض عنها انفتاح
بحر سكوشيا مع تلك التي أ ّدت إلى انفتاح البحر األحمر.
 السجل البركاني:تشابه وتزامن السجل البركاني حل��واف بحر سكوشيا والقارة
القطبية مع سجل النشاط البركاني في جزيرة العرب.
 النشاط الصهيري:تشابه وتزامن النشاط الصهيري ) (Magmaاحلالي في القارة
القطبية وم��ا حولها وم��ا ينتج عنه من نشاط زل��زال��ي وثورات
بركانية حالية مع ما مياثله من نشاط زلزالي وبركاني حالي في
البحر األحمر والصحيفة العربية وبضمنها جزيرة العرب.

إن هذه العالمات وغيرها هي موضوعات تستحق البحث العلمي
والدراسات املستفيضة لالستفادة من الدراسات التي أجريت
وجترى في القارة لتطبيقها في اململكة.
 -4كثبان الرمال وكثبان اجلليد:
تشابه بيئات ترسيب حبيبات الرمال في صحراء جزيرة العرب
مع بيئات ترسيب بللورات الثلج في القارة القطبية ،فالعامل
مشترك ف��ي البيئتني وه��و ال��ري��اح وال �ظ��اه��رات التضاريسية
(اجليومورفولوجية) الناجتة هي تشكيل كثبان رملية وكثبان
جليدية ،وتتشابه كثبان كلتا احلالتني ف��ي األش�ك��ال كالكثبان
الهاللية واملتطاولة وغيرها.

بللورات ثلج تساقطت على أطراف القارة القطبية ،فعملت عليها الرياح ،ونقلتها ،ورسبتها ،وشكلتها
على هيئة كثبان جليدية هي أشبه ما تكون شك ًال بكثبان الرمال في صحراء جزيرة العرب.

 -3جيولوجية اجلزيرة والقارة
التعرف على والكشف عن أوجه التشابه بني جيولوجية القارة
القطبية وبحر سكوشيا ) (Scotia Seaوجيولوجية جزيرة
ال�ع��رب مع ع��دة جوانب وخاصة خ�لال حقب احلياة احلديثة
) .(Cenozoicومن ابرز عالمات التشابه التالي:
· عمليات انفتاح البحر وتباعد الصفائح:
تشابه عمليات انفتاح وتباعد الصفائح النفتاح بحر سكوشيا
جيولوج ًيا وزمان ًيا مع انفتاح البحر األحمر.
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تحت المجهر

الموارد الطبيعية
ُ
حق لنا ولألجيال القادمة
تتعرض املوارد الطبيعية الستغالل مستمر
وذل ��ك لتلبية اح�ت�ي��اج��ات�ن��ا ،مما يتطلب
منا ترشيد استغاللها للمحافظة على
اس �ت��دام �ت �ه��ا وح� �ف ��ظ ح� �ق ��وق األجيال
القادمة .فكيف نحافظ على هذه املوارد؟
وما هي منهجية اجلهات املعنية من أجل
ضمان استغاللها بشكل أفضل.
إن حتقيق تنمية مستدامة تراعي احلفاظ
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على احتياجاتنا واح�ت�ي��اج��ات األجيال
ال �ق��ادم��ة يتطلب م�ن��ا ت��رش�ي��د استغالل
املوارد الطبيعية بقصد احملافظة عليها،
فما الدور الذي تقوم به اجلهات املعنية
لضمان حتقيق هذا املبدأ وكيف نساهم
في إشاعة سلوكيات وقيم احملافظة على
املوارد الطبيعية في بالدنا؟
حتظى أرض اململكة العربية السعودية

ب��ال�ع��دي��د م��ن امل �ع��ادن ال�ف�ل��زي��ة واملعادن
الالفلزية وم��ن امثلتها الذهب والفضة
وال��زن��ك وال�ن�ح��اس وال��رص��اص واحلجر
اجليري والرخام والفوسفات والبوكسيت
وغيرها من اخلامات والرواسب املعدنية.
إن امل�� ��وارد ال�ط�ب�ي�ع�ي��ة اس��اس �ي��ة حلياة
اإلنسان يستغلها لتطوير وترقية معيشته
وتتنوع هذه املوارد الطبيعية فمنها ما هو

متجدد ومنها م��ا ه��و غير متجدد ومن
امل �ع��روف ب��أن امل �ع��ادن م��ن امل ��وارد الغير
متجددة في وقت قصير فبمجرد انتهائها
يتطلب البحث عن البديل أو االستيراد
وبالتالي فإن االستيراد سينعكس سلباً
على املستهلك ب��أن ت��زي��د اس �ع��ار املواد
املنتجة من هذه املادة املستوردة.
فعلى سبيل امل�ث��ال احل�ج��ر اجل�ي��ري هو
صخر رسوبي يتكون بشكل اساسي من
معدن الكالسيت (ك��رب��ون��ات الكالسيوم
 )CaCO3واحل� �ج ��ر اجل� �ي ��ري عالي
النقاوة أحد الصخور الصناعية الهامة
وذل�� ��ك مل�ل�ائ��م��ة خ���واص���ه الفيزيائية
وال�ك�ي�م�ي��ائ�ي��ة ل �ل��دخ��ول ف��ي ال �ع��دي��د من
الصناعات من اهمها صناعة البالستك
واملطاط والدهانات والسيراميك والورق
واالسمنت.
ي��وج��د ف��ي امل�م�ل�ك��ة ال�ع��رب�ي��ة السعودية

العديد من مواقع احلجر اجليري عالي
النقاوة ولكن تقوم بعض شركات التعدين
او املؤسسات القائمة على ذلك باستخدام
خاطئ من انتاجهم من محاجر احلجر
اجل �ي��ري ع��ال��ي اجل� ��ودة وال �ن �ق��اوة فيتم
استخدامه في عملية رص��ف الطرق أو
ك �م��واد ب�ن��اء ب��ال��رغ��م م��ن ج��ودت��ه العالية
ومالئمته للدخول في الصناعات.بالرغم
أن ق��رارات ال��وزارة متنع ذل��ك ،والسؤال
ه�ن��ا :ه��ل ت��وج��د متابعة ورق��اب��ة دقيقة
لضمان االستغالل األم�ث��ل لهذه املوارد
الطبيعية؟؟؟
ف�م��ن خ�ل�ال أح ��د ال ��زي ��ارات امليدانية
ألحد محاجر احلجر اجليري وبتحليل
ع��دد من العينات امل��أخ��وذة من احملجر
وج��د أن نسبة كربونات الكالسيوم في
معظم ال�ع�ي�ن��ات  %99وه ��ذا يعتبر من
احلجر اجل�ي��ري عالي ال�ن�ق��اوة ومالئم

جداً للدخول في الصناعة ولكن الواقع
ان��ه يتم اس�ت�خ��دام��ه ف��ي عملية رصف
الطرق!!
إن م �ث��ل ه ��ذا ال �ت �ص��رف ي�ع�ت�ب��ر إه ��دار
للثروة املعدنية وتصرف سلبي من حامل
الرخصة بغض النظر ع��ن وف��رة مواقع
احلجر اجليري باململكة العربية السعودية
وعن االحتياطي الضخم املتواجد بها ألنه
سوف يأتي يوماً وتنتهي هذه االحتياطات،
وعلى اجلهة املعنية االهتمام بهذا اجلانب
وأن تضع في مقدمة األمور التي تتابعها
كيفية استغالل املوارد الطبيعية والتحقق
من االستغالل األمثل للخامات والرواسب
املعدنية وعدم االكتفاء بالتقارير الفنية !
ألن هذا التصرف يعتبر سلب األجيال
القادمة حقوقهم وإب ��ادة األس�ب��اب التي
حتقق رفاهيتهم والعيش في حياة كرمية
كما هو احلال في وقتنا احلاضر.
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العوامل املؤثرة على االجسام املائية في املنطقة الشاطئية الشرقية
خلليج العقبة (اململكة العربية السعودية)
ضمن مشاريع اخلطة الوطنيه في مجال املياه  2013-2012م
( د .حابس غريفات د .عوني بطاينه د .محمود الوحيدى د .تيسير زملط د .حيدر زمان
جامعه امللك سعود -قسم اجليولوجيا واجليوفيزياء )

تعد عمليات استكشاف م�ص��ادر مياه
جوفية جديدة وتطوير هذه املصادر من
املسائل احليوية والهامة جدا في اململكة
العربية السعودية نظراً الرتباطها بتطور
املجتمعات احمللية وازده� ��ار الزراعة
والسياحة في هذه املناطق .وقد جاء
ه��ذا امل �ش��روع لتحقيق ه��ذه األهداف
م��ن خ�لال إج ��راء دراس ��ات جيولوجية
وه��ي��دروج��ي��ول��وج��ي��ة مل� �ص���ادر املياه
اجلوفية في منطقة ساحل خليج العقبة
ال �س �ع��ودي م��ن ح�ي��ث ت��واف��ره��ا ودرجة
تلوثها واملجاالت املناسبة الستخدامها
وال�ت��وص��ل إل��ى نتائج وت��وص�ي��ات تكون
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في متناول صانع القرار لتحقيق تنمية
مستدامة ملصادر املياه اجلوفية والتي
حت�ظ��ى ب��اه�ت�م��ام ك�ب�ي��ر ع�ل��ى املستوى
الوطني.
وق� � ��د مت تنفي� � ��ذ املش� � ��روع وف� � ��ق خطة
م� � ��ن ثالث� � ��ة مرح� � ��ل؛ تناول� � ��ت املرحلة
األولى ومدتها ستة ش� � ��هور بناء قاعدة
بيان� � ��ات للمعلوم� � ��ات اجليولوجي� � ��ة
واجليومورفولوجي� � ��ة واجليوفيـــــزيائية
املتوفرة عن منطقة الدراسة .واشتملت
املرحل� � ��ة الثاني� � ��ة عل� � ��ى جم� � ��ع بيانات
جيولوجية وهيدرولوجية جديدة خاصة
مبنطقة الدراس� � ��ة اش� � ��تملت أيضا على

جمع عينات من املياه اجلوفية من خالل
اآلبار املنتش� � ��رة ومن التربة في املنطقة
وحتليله� � ��ا للتوصل ملعرف� � ��ة اخلصائص
الكيميائي� � ��ة له� � ��ذه املي� � ��اه ومس� � ��ببات
تلوثها .وفي املرحلة النهائية للمشروع،
جرى دراس� � ��ة البيان� � ��ات التي مت جمعها
وتفس� � ��يرها بش� � ��كل تكاملي مع بيانات
األقمار الصناعية باستخدام تقنية نظم
املعلومات اجلغرافية.
وتتلخّ ص أب��رز نتائج هذا املشروع في
إن�ت��اج خ��رائ��ط مكانية ت�ب��رز التراكيب
اجليولوجية السطحية والتحت سطحية
ال �ت��ي تتحكم ف��ي عملية جت�م��ع املياه
اجلوفية في منطقة الدراسة؛ وإعداد
خ��رائ��ط ت��وض��ح ال�ت��وزي��ع امل�ك��ان��ي ألهم
العناصر الكيميائية الدالة على جودة
املياه اجلوفية ودرج��ة تلوثها؛ وحتديد
االستخدامات املناسبة للمياه اجلوفية
في املنطقة.
وم��ن أه��م التوصيات التي خرجت بها
ه��ذه ال��دراس��ة ض ��رورة وج��ود منهجية
متكاملة لتطوير مصادر املياه اجلوفية
ف��ي امل�ن�ط�ق��ة وإدارت� �ه ��ا وح�م��اي�ت�ه��ا من
التلوث .وكذلك ،أهمية إجراء دراسات
ج �ي��ول��وج �ي��ة وج �ي��وف �ي��زي��ائ �ي��ة إضافية
ملناطق مجاورة ملنطقة الدراسة لغرض
احلصول على تفاصيل أكبر ومعلومات
إض��اف �ي��ة ع��ن م �ص��ادر امل �ي��اه املمتدة.
وق��د مت نشر نتائج ه��ذا امل �ش��روع في
 5م �ق��االت علمية ف��ي م�ج�لات علمية
محكمة متخصصة ،ويجري العمل على
إنتاج  6أبحاث متخصصة أخرى.

مشروع املخاطر الهيدروجيولوجية وخرائط املخاطر للموارد املائية اجلوفية
في طبقات متكون الساق والطبقات التى تعلوها باستخدام تقنيات نظم
املعلومات اجلغرافية والدراستك ()DRASTICفي اململكة العربية السعودية
ضمن مشاريع اخلطة الوطنية  1436/143هـ

(أ.د يوسف نزال أ.د ناصر العريفي د .حابس غريفات د .ازرار احمد د .فيصل الزيدى
د .محمود الوحيدي د .بسام ابو عمارة د .خالد القحطاني أ .سعيد شلتوني )
منطقة ال��دراس��ة لهذا امل�ش��روع هي اخل��زان املائي اجلوفي
امل�ع��روف بخزان الساق واخل��زان��ات التي تعلوها ،حيث تقع
منطقة الدراسة في اجلزء الشمالي الغربي للمملكة العربية
السعودية ,رك��زت الدراسة على خ��زان الساق وال��ذي يغطي
مساحة شاسعة وتستفيد منة م��دن رئيسية مثل القصيم
وال��ري��اض حيث عمل امل �ش��روع البحثي املقترح على أنتاج
خ��رائ��ط امل�خ��اط��ر ل�ل�خ��زان وحت��دي��د امل�ن��اط��ق ال �ن��ي تتعرض
للتلوث م��ع حت��دي��د نوعيه امل �ل��وث��ات ،على أس��اس األحوال
الهيدروجيولوجية والعوامل البشرية ,وقد اخذ باالعتبار كل
العوامل الهيدروجيولوجية واجليولوجية التي توثر وتسيطر
على حركة املياه اجلوفية إلنتاج مناذج خرائط دراستك.
العوامل التي مت أخذها باالعتبار إلنتاج من��وذج اخلرائط
ه��ي :التشكيالت اجليولوجية في املنطقة ،نظم الصرف،
الفوالق ،التربة ،االمطار ،طبوغرافية املنطقة ،شبكة الصرف
في املنطقة ،مواقع اآلبار ،استخدامات األراضي ،املعلومات
الهيدروكيمائية ،عمق املياه اجلوفية ،عمليات شحن املياه،
وعوامل أخرى.
ومت اس�ت�خ��دام نظم املعلومات اجلغرافية إلن�ش��اء خرائط
املخاطر للمياه اجلوفية عن طريق تغطية البيانات املتاحة
الهيدروجيولوجية ،وقد مت استخدام خريطة استخدامات
األراضي لدمجها مع اخلريطة املنتجة الدراستيكية كنموذج
ج��ذري لتقييم املخاطر احملتملة لتلوث امل�ي��اه اجلوفية في
منطقة ال��دراس��ة ومت اخ�ت�ب��ار ال�ن�م��وذج النهائي باستخدام
البيانات الهيدروكيمائية.
أهداف املشروع
املشروع يتعلق باجليوكيمياء البيئية والتي ترتبط بالصحة
العامة ،ويتضمن املشروع تقييم املخاطر البيئية وموارد املياة
اجلوفية وتوظيف التقنيات مثل نظم املعلومات اجلغرافية
لتحقيق ذلك.
وخلص املشروع الى األهداف التالية:
1 .تقييم مخاطر املياة اجلوفية حلوض الساق.
2 .ان��ت��اج خ��رائ��ط امل �خ��اط��ر امل��ائ �ي��ة ب��اس �ت �خ��دام تقنيات
CITSARD

.
.
.
.

3دراسة الضعف الهيدروكيميائية للمياة اجلوفية.
4حتديد مؤشر ال  DRASTICالزراعي  ،وتقييم املخاطر
باستخدام ال DRASTIC
5حتليل كيميائية املياة اجلوفية وحتديد مستوى النترات
في املياة اجلوفية.
6تقييم املخاطر احملتملة لتلوث املياة اجلوفية في منطقة
الدراسة.

مخرجات املشروع
لقد مت اجناز عشرة ابحاث من املشروع مت نشر ستة منها في
مجالت مصنفة مبعامالت تاثير يزيد بعضها عن  .8.1أما
ما تبقى من االبحاث فقد ارسلت للنشر.
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دراسة درء مخاطر السيول والفيضانات على مدن اململكة

تطبيق تقنيات مراقبة التغيرات السطحية للمحافظة
على الثروات الطبيعية في اململكة
تعمل مدينة امل�ل��ك عبدالعزيز للعلوم
وال�ت�ق�ن�ي��ة ع �ل��ى إج� ��راء األب� �ح ��اث في
مجال ال�ب�ت��رول وال �غ��از واجليوفيزياء
ب�ه��دف ن�ق��ل وت��وط�ين وت�ط��وي��ر تقنيات
االس�ت�ش�ك��اف اجل�ي��وف�ي��زي��ائ��ي ،وك��ل ما
ي��دع��م اس �ت �ك �ش��اف ال��ب��ت��رول والغاز
باململكة والعمليات األساسية في احلفر

واإلنتاج وهندسة املكامن ،إضافة إلى
ما يتعلق بتطوير التقنيات الالزمة لدرء
املخاطر الطبيعية مبا يخدم التنمية في
اململكة ويتواكب مع املستجدات العاملية،
ومن هذه املشروعات تطبيقات مراقبة
التغيرات السطحية للمحافظة على
الثروات الطبيعية في اململكة.

معاجلة وحتليل ال��ص��ور الضوئية عالية
ال��دق��ة امللتقطة ع��ن طريق جيل جديد
من األقمار الصناعية

تشتمل خطط اململكة العربية السعودية
التنموية على تطوير قدراتها في مجال
ال�ف�ض��اء وال �ط �ي��ران وتصنيع األقمار
االص �ط �ن��اع �ي��ة ،ب �ح �ي��ث ت �ص �ب��ح رائ���دة
إق�ل�ي�م�ي�اً ف��ي ه ��ذا امل��ج��ال ،ل ��ذا سعت
مدينة امللك عبدالعزيز للعلوم والتقنية
إلى تعزيز هذا التوجه بإجراء األبحاث
ونقل وتوطني التقنيات الكفيلة بتحقيق
ط �م��وح��ات امل�م�ل�ك��ة امل�س�ت�ق�ب�ل�ي��ة ومن
م �ش��روع��ات امل��دي �ن��ة ف��ي ه ��ذا املجال
دراسة درء مخاطر السيول والفيضانات
على مدن اململكة.
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وي �ه��دف امل��ش��روع إل���ى إن��ت��اج مناذج
ارت� �ف ��اع ��ات رق �م �ي��ة وص � ��ور فضائية
مصححة تعامدياً بهدف تعيني حدود
أحواض جتميع املياه ومجاري األودية
واجتاهاتها ،حيث مت االنتهاء من إنتاج
مناذج االرتفاعات الرقمية عالية الدقة
والصور عالية الوضوح ( 50سم ومتر
واح� ��د) وامل�ص�ح�ح��ة ت�ع��ام��دي�اً بغرض
حت��دي��د م �ج��اري األودي � ��ة واجتاهاتها
وحتديد أحواض جتميع املياه مبجموع
م �س��اح��ة  18.179ك �ل��م 2مل���دن مكة
امل �ك��رم��ة ،وامل��دي �ن��ة امل��ن��ورة والرياض،

وج� ��دة ،وأب��ه��ا ،واخل � ��رج ،وال �ط��ائ��ف ،
وج� ��ازان ،وي�ن�ب��ع ،وال��زل �ف��ي ،والقنفدة،
والدرعية ،واجلموم ،وبحرة ،وخميس
م�ش�ي��ط ،وال �ه �ي��اث��م ،وت �ب��وك  ،والدلم،
وصبيا ،وأبوعريش وبيشة.
وي �س �ت �ف �ي��د م ��ن م��خ��رج��ات امل� �ش ��روع،
إم��ارات املناطق واألم��ان��ات والبلديات،
وهيئة املساحة اجليولوجية السعودية،
وال��رئ��اس��ة ال �ع��ام��ة ل�ل�أرص��اد وحماية
البيئة ،ووزارة املياه والكهرباء.
املصدر :نشرة مدينة امللك عبدالعزيز
للعلوم والتقنية العدد 222

يقوم فريق بحثي من جامعة اجلوف وبدعم من مدينة امللك عبدالعزيز
للعلوم والتقنية مبعاجلة وحتليل الصور الضوئية العالية الدقة امللتقطة
عن طريق جيل جديد من األقمار الصناعية باستخدام طرق أوتوماتيكية
ونصف أوتوماتيكية.
وأوضح الباحث الرئيس فريد ملقاني ،أن األهداف الرئيسية لهذا املشروع
تتمثل في التطوير والتجريب والتحقق من تقنيات متطورة موجهة ملعاجلة
زمنية ومكانية مبكونات هندسية معقدة ،مبيناً أن التقنيات املطورة ستقوم
مبعاجلة عدة صور مستشعرة عن بعد ،خاصة املعلومات املزودة بواسطة
األقمار الصناعية احلديثة.
وأكد ملقاني أن التطبيقات األساسية للمشروع ستكون موجهة للمراقبة
اإلقليمية باستخدام طرق موجهة ،ونصف موجهة ،سيكون العمل منظماً
في ثالث مراحل زمنية ،وفي كل مرحلة يقدم تقرير تقني يوضح سير
العمل ،مفيداً أن هذه التقارير ستكون بشكل خاص موجهة لشرح التقنيات
والبرامج املنجزة والنتائج املتحصل عليها،
وأشار إلى أن هذا املشروع تتمثل أهميته في تطوير تقنيات متقدمة تقوم
مبعاجلة وحتليل الصور عالية الدقة بشكل فعال ،واملشاركة في إيجاد
أدوات فعالة ملعاجلة املشاكل املتعلقة باملراقبة اإلقليمية والبيئية وبصفة
خاصة زي��ادة استخدام املعلومات املستشعرة عن بعد في التطبيقات
امليدانية التي تهم اإلدارات احمللية وامل��رك��زي��ة ،وك��ذل��ك املشاركة في
تطوير مجال البحث املتعلق باالستشعار عن بعد في اململكة.
املصدر :نشرة مدينة امللك عبدالعزيز للعلوم والتقنية العدد 222

وي �ه��دف امل��ش��روع إل ��ى ت �ط��وي��ر تقنية
ج��دي��دة ملراقبة أم��اك��ن البترول والغاز
وخزانات املياه اجلوفية في اململكة.
وسيستفيد من مخرجات املشروع :وزارة
املياه والكهرباء ،وزارة البترول والثروة
امل�ع��دن�ي��ة ،وش��رك��ة أرام �ك��و السعودية،
واجلامعات ومراكز األبحاث

برنامج منذجة ومحاكاة
ارتطام النيازك بسطح
األرض

يأتي هذا املشروع ضمن خطط اململكة
التنموية على تطوير قدراتها في تقنية
الفضاء وتصنيع األقمار االصطناعية ،
ومن مشروعات املدينة في هذا املجال
ب��رن��ام��ج من��ذج��ة وم��ح��اك��اة النيازك
بسطح األرض.
ويهدف املشروع إلى اكتساب املعارف
واخل �ب��رة ف��ي هندسة النظم وحتسني
وت �ط��وي��ر م�ف��اه�ي��م ال�ت�ص�م�ي��م الذكي،
وت �ع �م �ي��ق ال �ف �ه��م ل �ل �ح��د م� ��ن ح ��االت
املخاطر وإيجاد بيئة للمحاكاة وعيش
الظواهر وبناءها جنباً إل��ى جنب مع
أدوات ال�ن�م��ذج��ة واحمل��اك��اة والتحليل
املتقدمة.
املصدر :نشرة مدينة امللك عبدالعزيز
للعلوم والتقنية العدد 225
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اليورانيوم
يتواجد اليورانيوم في الطبيعة بنسب متفاوته وبأشكال كيميائية متعددة وفي
بيئات مختلفة حيث من املمكن أن يتواجد مع الصخور النارية أو الرسوبية او املتحولة
وقد يتواجد في التربة او كعنصر ذائب في املاء .وهو أحد العنصر القابل لألكسدة
بسهولة في الهواء لذلك جندة في الطبيعة بشكل أساسي على صورة مؤكسدة ،وله
خمس حاالت لألكسدة هي :ثنائي التكافؤ وثالثي التكافؤ ورباعي التكافؤ وخماسي
التكافؤ وسداسي التكافؤ .ولليورانيوم ثالثة اوزان ذرية مختلفة وتسمى نظائر هي:
يورانيوم  ،238-يورانيوم  ،235-يورانيوم  234-ويتميز اليورانيوم  235-بقابليته
لالنشطار ام��ا اليورانيوم  238-غير قابل لالنشطار بسهولة ولكن ميكن إخصابه
بتعريضه لتيار متسارع من النيترونات فيتحول الى بلوتونيوم ـ  239والذي ينشطر
معطيا طاقة مثل اليورانيوم ـ  235ويعتبر اليورانيوم أحد العناصر املشعة ويرجع
سبب اإلش��ع��اع إل��ى وج��ود طاقة زائ���دة ف��ي ن��واة العنصر حيث يسعى ال��ى التخلص
الدائم واملستمر وبشكل تلقائي من هذه الطاقة وهذا ما نسميه بالتحلل اإلشعاعي
أو االضمحالل وينتج عن ذلك تناقل نواة الذرة من حالة الى أخرى ،أو أنها تتحول
الى نظير آخر.
ل �ل �ي��وران �ي��وم ث�لاث��ة ان �ظ �م��ة ب �ل��وري��ة هي:
النظام املعيني القائم والنظام الرباعي
والنظام املكعبي .تأتي وف��رة اليورانيوم
في الطبيعة ببني العناصر  38وتقارب
وف ��رة ال �ي��وران �ي��وم ف��ي ال�ق�ش��رة األرضية
وفرة عناصر املوليبدمن ( )Moوالزرنيخ
( )Asوهو أكثر وفرة من عنصر النحاس
( )Cuوالقصدير( )Sbوالتنجسنت ()W
والكادميوم (،)Cd
ت��واج��ده ف��ي الطبيعة غير مرتبط ببيئة
معينة ولكن البيئة األولية لليورانيوم هي
الصخور النارية احلامضية ويتراوح تركيز
اليورانيوم في الصخور النارية والرسوبية
من  0.5ال��ى  4.7ج��زء في املليون ،اما
ت��واج��ده ف��ي ال �ت��رب��ة ف�ي��رج��ع ال ��ى نسبة
تواجده في الصخور التي تشكلت منها
التربة ويصل متوسط تركيزه فيها الى
حوالي  1.8جزء في املليون.
تصنف م �ع��ادن ال �ي��وران �ي��وم ال��ى معادن
أولية ومعادن ثانوية ،ويعتبر اليورانينيت
(أك� �س� �ي ��د ال� �ي ��وران� �ي ��وم) والكوفينيت
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معدن اليورانوفني Uanophane
معدن التيلمونيت Tyuylamunit

معدن البتشبلند Pitchblende

(سليكات ال�ي��وران�ي��وم) م��ن أه��م معادن
ال �ي��وران �ي��وم األول��ي��ة .ام��ا ال �ن��وع الثاني
فينشأ م��ن حت�ل��ل امل �ع��ادن األول �ي��ة ومن
أكثر معادن اليورانيوم الثانوية شيوعاً
م �ع��دن ال �ي��وران��وف��ان والشروكينجريت
والزيونيريت والتوربيرنيت والكرنوتيت
والتيامونيت واألوتونيت وتختلف املعادن
الثانوية لليورانيوم في انها تتواجد في
شكل مجموعات مختلفة .كذلك هناك
اختالف في اخلصائص الطبيعية ملعادن
اليورانيوم األولية عن معادن اليورانيوم
ال �ث��ان��وي��ة ف �م �ع��ادن ال �ي��وران �ي��وم األولية
جن��ده��ا س ��وداء ال �ل��ون أو ذات ل��ون بني
غامق ووزنها النوعي مرتفع وذات بريق
المع وتواجدها يكون على هيئة كتليه.

على عكس املعادن الثانوية التي تتميز
ب��األل��وان الفاحتة واجل��ذاب��ة مثل اللون
األص�ف��ر والبرتقالي واألخ�ض��ر ومعظم
أل� ��وان ال�ط�ي��ف األخ� ��رى وك��ذل��ك تتميز
بوزنها النوعي املنخفض وتواجدها يكون
على شكل م��واد رملية او ب��ودرة دقيقة
في احلجم .وتشارك معادن اليورانيوم
الثانوية بنسبة ضئيلة في اإلنتاج العاملي
لليورانيوم رغم انتشارها الواسع مقارنة
مبعادن اليورانيوم األولية .لكن مع تقدم
تقنيات استخالص اليورانيوم واحلاجة
إلنتاج مزيد من اليورانيوم بدأ االهتمام
باملعادن الثانوية لليورانيوم.
وت �ص �ن��ف م �ع��ادن ال �ي��وران �ي��وم ب �ن��اء على
التركيب الكيميائي إلى  12مجموعة:

1 )1مجموعة معادن أكاسيد اليورانيوم.
يعتبر معدن اليورانينيت والبيتشبلند
أه��م معادن ه��ذه املجموعة .وتتواجد
م��ع��ادن أك��اس��ي��د ال��ي��وران��ي��وم بصخور
البجماتيت واجلرانيت فوق األلوميني
واي�����ض�����اً ف����ي ال�����ع�����روق وال�����رواس�����ب
الطبقية.
2 )2م� �ج� �م ��وع ��ة م� � �ع�� ��ادن سيليكات
اليورانيوم.
ي �ع �ت �ب��ر م � �ع� ��دن ال��ك��وف��ي��ن��ي��ت وم� �ع ��دن
ال��ي��وران��وث��وري��ت م��ن أه���م م��ع��ادن هذه
املجموعة حيث يتواجد الكوفينيت غالباً
بصحبة م �ع��دن ال�ي��وران�ي�ن�ي��ت ويتواجد
اليورانوثوريت بصخور النايس والصخور
اجلرانيتية.

3 )3م� �ج� �م���وع���ة م � � �ع� � ��ادن ف� ��ان � �ي� ��دات
اليورانيوم.
ت �ض��م ه� ��ذه امل �ج �م��وع��ة م �ع �ظ��م معادن
ال�ي��وران�ي��وم الغير قابلة ل�ل��ذوب��ان وتنتج
م�ع��ادن ف��ان�ي��دات ال�ي��وران�ي��وم م��ن أكسدة
م �ع��ادن ال �ي��وران �ي��وم األول� �ي ��ة ك �م��ا ميكن
ان تشتق م��ن صخور غنية بالفانيديوم
امل �خ �ت��زل م �ث��ل ص �خ��ور ال �ط �ف �ل��ة الغنية
ب ��امل ��واد ال �ع �ض��وي��ة وال��ص��خ��ور األخ���رى
الغنية باملعادن الطينية .وتعتبر معادن
الكارنوتيت والتيامونيت وامليتا ـ تيامونيت
من أهم معادن هذه املجموعة.
4 )4م� �ج� �م���وع���ة م � � �ع� � ��ادن ف���وس� �ف���ات
اليورانيوم.
تعتبر ه��ذه املجموعة م��ن أكبر مجاميع

معادن اليورانيوم حيث تضم هذه املجموعة
العديد من املعادن تصل إلى حوالي 70
معدناً حتى اآلن ويرجع ذل��ك ال��ى وفرة
الفوسفات ال��ذائ��ب ف��ي امل�ي��اه اجلوفية.
كذلك تلعب الكائنات احلية دوراً هاماً
في ترسيب فوسفات اليورانيوم كيميائياً
حيث ثبت معملياً أن وجود اليورانيوم مع
الفوسفات العضوي وح��دة ال ينتج عنة
ترسيب ملموس لليورانيوم.
ويعتبر م �ع��دن األوت��ون �ي��ت والتوربينيت
وأشكالهما األخرى (ميتا ـ أوتونيت وميتا
توربيرنيت) من أكثر معادن هذه املجموعة
شيوعاً حيث تتواجد هذه املعادن كمعادن
مالئة للكسور والفجوات وبلورات دقيقة
تغطي جدران الفواصل.
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5 )5م� �ج� �م ��وع ��ة م� � �ع�� ��ادن زرن � �ي � �خ� ��ات
اليورانيوم.
توجد هذه املعادن في كميات قليلة على
شكل بلورات أو قشور ومن أشهر معادنها
م �ع��دن ال��زي��ون �ي��ري��ت وامليتا-زيونيريت
واليورانوسبينيت.
6 )6م� �ج� �م���وع���ة م � � �ع� � ��ادن ك� ��رب� ��ون� ��ات
اليورانيوم.
تتميز م �ع��ادن ه ��ذه امل�ج�م��وع��ة بعمرها
القصير حيث متيل الى الذوبان بسهولة
ف ��ي امل� �ي ��اه ال��ع��ذب��ة وم� ��ن م� �ع ��ادن هذه
املجموعة معدن أنديرسونيت ،بيلييت،
جرميسيليت.
7 )7م� �ج� �م���وع���ة م � � �ع� � ��ادن ك� �ب ��ري� �ت ��ات
اليورانيوم.
ت�ت�ك��ون م �ع��ادن ه��ذه امل�ج�م��وع��ة م��ن جراء
أكسدة الكبريتيدات إلى كبريتات ذائبة في
املياه اجلوفية ،وتترسب معادن كبريتات
اليورانيوم من احملاليل بالتبخير .وتتميز
م �ع��ادن ه��ذه امل�ج�م��وع��ة بالعمر القصير
وسهولة ذوبانها باملياه العذبة .وغالباً ما
توجد معادن كبريتات اليورانيوم في غياب
معادن كربونات اليورانيوم وهذا يعكس مدى
اختالف احلامضية التي تتواجد عندها كل
من كربونات وكبريتيدات اليورانيوم.
8 )8م� �ج� �م ��وع ��ة م� � �ع � ��ادن موليبدات
وتنجستات وتيلوريدات اليورانيوم.
ت�ع�ت�ب��ر م��ع��ادن م��ول �ي �ب��دات اليورانيوم
ذات أه�م�ي��ة م��ح��دودة ك �م �ع��ادن خامات
وم � ��ن أك� �ث ��ر امل�� �ع� ��ادن امل� �ع���روف���ة لهذه
املجموعة الكالكيورموليت واأليريجنيت
واملوليورانيت واليوموهويت .اما تنجستات
اليورانيوم فهناك معدن واحد معروف وهو
اليورانوتنجستيت .وبالنسبة لتلوريدات
اليورانيوم فهناك ث�لاث معادن معروفة
ل�ه��ا وه��ي ك�ل�ي�ف��ورداي��ت وموكيتزيوميت
وشميتيريت.
9 )9م��ج��م��وع��ة م � �ع� ��ادن سالينيدات
اليورانيوم.
ت��وج��د م �ع��ادن ه ��ذه امل�ج�م��وع��ة مبناطق
أكسدة وتغاير الكبريتيدات الغنية بعنصر
السيلينيوم ( )Seوي��وج��د السيلينيوم
ب �ه��ذه امل� �ع ��ادن ع �ل��ى ال� �ص ��ورة الرباعية
وم��ن أه��م م�ع��ادن ه��ذه املجموعة معدن
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الدمييسماكــــــيريت والــــــــديريكسيت
واجلويلمينيت والبيرتيت والهاينيسيت
واملارثوزيت
1010مجموعة معادن نيوبات وتانتاالت
وتيتانات اليورانيوم.
معادن اليورانيوم في هذه املجموعة هي
أكاسيد متعددة وميكن اعتبارها معادن
أولية .ويتراوح محتوى اليورانيوم في هذه
امل�ع��ادن م��ن أق��ل م��ن واح��د ف��ي املئة الى
أكثر من  40في املئة وتتواجد هذه املعادن
كمعادن اضافية في الصخور اجلرانيتية
والبجماتيت اجلرانيتي وتعتبر مصدراً
اساسياً للتنتالوم والنيوبيوم والتيتانيوم
والعناصر األرض�ي��ة ال�ن��ادرة واليورانيوم
وم ��ن امل� �ع ��ادن ال �ت��اب �ع��ة ل �ه��ذه املجموعة
ال �ب �ي��روك �ل��ور وال�ب�ي�ت��اف�ي��ت والبرانيريت
والدافيديت واإليوكسينيت واإليشيكاويت
والبوليكراس والسامارسكيت.
1111معقدات اليورانيوم العضوية.
ميثل معدن الثيكوليت معقدات اليورانيوم
ال�ع�ض��وي��ة ل��ون��ه اس���ود ي�ش�ب��ه ف��ي شكله
األن� ��واع ال��ردي�ئ��ة م��ن الفحم وه��و عبارة
عن معقد هيدروكربون غني باليورانيوم
ويوجد بالصخور الرملية.
تصنيف رواسب اليورانيوم:
هناك العديد من الدراسات صدرت عن
تصنيف رواس��ب اليورانيوم اال أن هناك
بعض التصنيفات احلديثة التي اعتمدت
على نتائج ال��دراس��ات املتقدمة لرواسب
اليورانيوم ،وتقوم هذه التصنيفات على
ع ��دة ادل���ة رئ�ي�س�ي��ة ل�ك��ل ن ��وع م��ن أنواع
رواس � ��ب ال �ي��وران �ي��وم وال��ت��ي ت�ت�م�ث��ل في
العالقة الصخرية والبنائية والصحبة
املعدنية والنشأة وعمر اخل��ام والصخر
احلاوية له.
ف�ف��ي ع��ام 1998م مت تصنيف رواسب
اليورانيوم بواسطة وكالة الطاقة النووية
()»Nuclear Energy Agency»NEA
ال��ى ث�لاث مجموعات رئيسية بناء على
نوع الصخر:
1 )1رواس��ب مصاحبة للصخور النارية
اجلوفية والبركانية.
2 )2رواسب مصاحبة للصخور املتحولة.
3 )3رواسب مصاحبة للصخور الرسوبية

واح � ��واض ال �ت��رس �ي��ب ال �ن��اجت��ة عن
ال�ع�م�ل�ي��ات ال�ت�ك�ت��ون�ي��ة امل �ت��أخ��رة أو
األح � � ��واض امل �ص��اح �ب��ة لألحداث
التكتونية.
وفي عام 2000م قامت الوكالة الدولية
للطاقة الذرية  LAEAبتصنيف رواسب
ال�ي��وران�ي��وم ب�ن��اء على بيئة التكوين إلى
خمسة انواع وهي:
1 )1رواسب ناجتة عن عمليات سطحية
ومتزامنة مع الترسيب.
2 )2رواسب ناجتة عن عمليات حتويرية
بفعل احملاليل احلرمائية.
3 )3رواس� � � � ��ب ن� ��اجت� ��ة ع � ��ن عمليات
حتويرية.
4 )4رواس� � � � ��ب ن� ��اجت� ��ة ع � ��ن عمليات
صهيرية.
5 )5رواسب ناجتة عن عمليات التحول.
وفي عام 2004م صنفت الوكالة الدولية
ل �ل �ط��اق��ة ال� ��ذري� ��ة ( )LAEAرواس� ��ب
اليورانيوم الى  13صنفاً بناء على القيمة
االقتصادية وهي:
رواس ��ب ع��دم ال�ت��واف��ق ـ رواس ��ب احلجر
الرملي ـ رواس��ب كنجلميرايت حبيبات
الكوارتز ـ رواسب العروق ـ رواسب معقد
البريشا ـ رواس��ب امل�ت��داخ�لات النارية ـ
رواس ��ب الفوسفوريت ـ رواس ��ب انابيب
البريشيا املنهارة ـ رواسب بركانية ـ رواسب
س�ط�ح�ي��ة ـ رواس� ��ب حت��وال �ي��ة ـ رواس ��ب
اللجنيت ـ رواسب الطفلة السوداء.
ال���ي���وران���ي���وم ف���ي امل��م��ل��ك��ة العربية
السعودية
توجد متعدنات اليورانيوم باململكة العربية
السعودية بالصخور اجلرانيتية احلديثة
وف���ي ص �خ��ور ال�ب�ج�م��ات�ي��ت وق���د كشفت
ال ��دراس ��ات ال�س��اب�ق��ة ع��ن وج ��ود شاذات
اش�ع��اع�ي��ة معظمها مصاحبة حملقونات
اجلرانيت احلديثة ومن أهم املناطق التي
يتواجد بها اليورانيوم والعناصر املصاحبة
ل��ه م�ث��ل ال �ث��وري��وم وال�ن�ي��وب�ي��وم والتنتالوم
والقصدير واليتريوم والزركونيوم والعناصر
األرضية النادرة بنسب أعلى من اخللفية
اجليوكيميائية الغرية وجبل صايد وجبل
طاولة وجبل حمرا وجبل نطاق وجبل ابو
حيالة وجبل الزهد وأم البرك.

اكتشافات

اكتشاف معدن جديد
في غرب أستراليا

مت اك �ت �ش��اف م �ع��دن ف��ري��د م ��ن نوعه
ف��ي غ��رب أس�ت��رال�ي��ا ببحيرة ك ��وان لم
يتم اكتشافه من قبل اطلق علية اسم
( ، )putnisiteوقد أعلن مكتشف املعدن
الدكتور بيتر إليوت من جامعة أدياليد
بعد حتليل دق �ي��ق )Putnisite( .هو
فريد من نوعه متاما وليس له عالقة
أو ارت �ب��اط مبعظم امل �ع��ادن وال ينتمي
إل��ى مجموعة معدنية من املجموعات
املعدنية .ووص��ف ه��ذا املعدن اجلديد
ببلورات صغيرة جدا ،ال تزيد عن 0.5

ملم في القطر إذ مت العثور عليه في
ص �خ��ور ب��رك��ان�ي��ة  ،وي�ح�ت��وي ع�ل��ى بقع
وردي���ة داك �ن��ة ف��ي ال�ص�خ��ور البركانية

ك�م��ا يظهر ه ��ذا امل �ع��دن حت��ت املجهر
على شكل بلورات تشبه املكعب .هذا
املعدن يجمع في تركيبة الكيميائي ما
بني عناصر السترونتيوم والكالسيوم
والكروم والكبريت والكربون واألكسجني
والهيدروجني وتبلغ صالبة املعدن من
 2-1.5وقد اكتشف أثناء التنقيب من
قبل شركة التعدين في غرب أستراليا.
فيما وص��ف ب��أن��ه “مزيج غير عادي
للغاية .ولم يتم التحقق من أنه سيكون
لهذا املعدن فائدة علمية.
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أحجار كريمة

األحجار الكريمة

ه������ي م���������واد ط���ب���ي���ع���ي���ة اس����ت����خ����دم����ه����ا اإلن������س������ان م����ن����ذ آالف ال����س����ن��ي�ن ف������ي احل�����ل�����ي وامل������ج������وه������رات وأغ���������راض
الزينة ولقد كان جلمالها املكنون وألوانها اجلذابة سحر على الناس فتجعل صاحبها محط األنظار واإلعجاب وقد
كانت تعتبر رمز ًا للسمو والسيادة لذلك قصر استخدامها على امللوك والنبالء ورجال الدين وكانت تعد من مظاهر
التفاخر والثراء واجلاه ولقد كان قدماء املصريون يزينون موتاهم بعد التحنيط باحللي واملجوهرات ومن االحجار
الكرميه (األملاس ،الياقوت ،الزفير ،البيريل ،حجر القمر ،األمازونيت ،الكوارتز ،الزبرجد ،اجلارنت).

وتفتيت الصخور امل �ج��واه احل��اوي��ة على
األح �ج��ار ال�ك��رمي��ة ،أيضا يتم استخراج
األحجار الكرمية من على ضفاف األنهار
الناضبة والقدمية ومن مصبات األنهار
اجل��اري��ة وال�ت��ي تعتبر م��ن انسب املواقع
التي تتجمع فيها األحجار الكرمية.

أح��ج��ار ال �ي��اق��وت وال ��زم ��رد م��ن النادر
ج��داً أن تتواجد في الطبيعة خالية من
الشوائب وإذا ما وجد حجر ياقوت صافي
ون�ق��ي يجب احل��ذر وأخ��ذ احليطة فقد
يكون ياقوت صناعي.
 -4الـوزن :من املعروف أن معظم األحجار
الكرمية تتواجد بأحجام صغيرة جداً
وبكميات م �ح��دودة وم��ن ال �ن��ادر ج��داً أن
ي��زي��د وزن احل�ج��ر ع��ن خمسة قراريط
خاصة األملاس والياقوت الدموي ويعتبر
القيراط هو الوحدة املستخدمة في قياس
أوزان األحجار الكرمية والقيراط يساوي
ُخمس جرام أي ( 0.2جرام).
 -5ال�ق�ط�ـ��ع وال �ص �ق��ل  :أس �ل��وب قطع
احلجر الكرمي وجودة القطع جتعل احلجر
يبدو جمي ً
ال ويظهر جماله وسحره املكنون
وع ��ادة عمليات قطع األح �ج��ار الكرمية
تتطلب مهارة فائقة وخبرة جيدة وقدرة
على اإلب��داع وهناك العديد من أشكال
القطع املختلفة منها البرلنتي الدائري
والبيضاوي واملاركيز والزمردي وغيرها.

خصائص األحجار الكرمية
هناك ثالث خصائص يجب أن تتوفر في
احلجر حتى يطلق عليه حجر كرمي وهذه
اخلصائص مرتبة حسب األهمية وهي:
اجلمال ،الندرة ،واملتانة.

األحجار االصطناعية
ه��ي ع��ب��ارة ع��ن أح��ج��ار ي �ت��م تصنيعها
ف��ي املختبرات ومت�ت��از بنفس خصائص
االح �ج��ار الطبيعية م��ن ح�ي��ث التركيب
الكيميائي واخلواص البصرية والفيزيائية
ويصعب على الشخص ال�ع��ادي التمييز
بينها وبني األحجار الطبيعية.
األحجار التقليد
ه��ي م��واد تستخدم ف��ي صناعة أحجار
مشابهة لألحجار الكرمية من حيث اللون
والشكل ولكن مختلفة عنها في اخلواص
الفيزيائية والكيميائية والبصرية ويسهل
متيزها.

واملجوهرات كالياقوت واألملاس والزمرد
وغيرها.
ت�����واج�����د األح�����ج�����ار ال����ك����رمي����ة في
الطبيعة
األحجار الكرمية عبارة عن معادن نادرة
جداً وغير شائعة وتكونها يتطلب ظروف
جيولوجية غير ع��ادي��ة وه��ي تتكون في
أع�م��اق مختلفة داخ��ل القشرة األرضية
وبعضها يأتي من الوشاح العلوي على عمق
200كلم في جوف األرض كما في حالة
األمل��اس ال��ذي يتكون ف��ي ظ��روف ضغط
ودرجة حرارة عالية جداً وتعتبر الصخور
النارية البجماتاتية والصخور املتحولة
وال��رس��وب �ي��ة م��ن أه ��م م �ص��ادر األحجار
الكرمية وتعتبر الرواسب الوديانية مصدر
رئيسي لألحجار الكرمية خاصة األملاس
والياقوت.

أحجار زركون من حرة عويرض
شمال غرب اململكة
  أصل األحجار الكرمية
م� � � � � ��ادة احل � � �ج� � ��ر ال� � � �ك � � ��رمي تنقسم
م� � ��ن ح�� �ي� ��ث األص� � � � ��ل إل� � � ��ى ن� ��وع�ي��ن:
< أح� �ج ��ار ك��رمي��ة ذات أص� ��ل عضوي
وي �ك��ون م�ن�ش��أه��ا ك��ائ��ن ح��ي م�ث��ل اللؤلؤ
وامل��رج��ان والكهرمان والعاج واألصداف
وه� � ��ذه م� � ��واد رخ� � ��وة مت� �ت ��از باجلمال
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وال��ن��درة وت�س�ت�خ��دم ف��ي ص�ن��اع��ة احللي
وامل �ج��وه��رات وال�س�ب��ح وأع �م��ال النحت.
< أحجار كرمية ذات أصل غير عضوي
وه��ي ع �ب��ارة ع��ن م �ع��ادن طبيعية صلبة
ذات تركيب كيميائي معني وترتيب ذري
ثابت ق��د تكون متبلورة أو غير متبلورة
وي �ت��م اس �ت �خ��دام �ه��ا ف��ي ص �ن��اع��ة احللي

طريقة استخراج األحجار الكرمية
إن معظم عمليات اس �ت �خ��راج األحجار
ال �ك��رمي��ة ب�س�ي�ط��ة وب��دائ �ي��ة وال تختلف
كثيراً ع��ن تلك التي اتبعت ف��ي املاضي
وتختلف هذه األساليب باختالف طبيعة
املكان ال��ذي توجد به األح�ج��ار الكرمية
فاملناجم ذات احلفر العميقة تستخدم
في استخراج رواسب األملاس في إفريقيا
والهند وسيبيريا أم��ا األح�ج��ار الكرمية
األخ ��رى فمناجمها أق��ل ع�م�ق�اً وتعتمد
ف��ي استخراجها على حفر خ �ن��ادق في
اجلبال كما هو شائع في مناجم استخراج
الياقوت والزفير في بورما وبعض الزمرد
في كولومبيا وتستعمل املياه لتفكيك التربة

العوامل ال���ت���ي ت��ت��ح��ك��م ف���ي قيمة
وجودة األحجار الكرمية
 -1ه�ن��اك أرب �ع��ة ع��وام��ل رئيسية تؤخذ
في االعتبار عند تقييم األحجار الكرمية
وهذه العوامل هي كالتالي:
 -2اللـون  :يلعب اللون دور هام وحيوي
في حتديد قيمة وجودة األحجار الكرمية
فاألحجار التي متتاز بألوان زاهية ومشبعة
نادرة جدا وغير متوفرة وهي تباع بأثمان
غالية ،ومعظم األحجار امللونة يتم معاجلة
ألوانها إما حراريا أو إشعاعيا أو بطرق
أخرى حتى تبدو جميلة وجذابة.
 -3النقـاوة (الصفاء)  :صفاء احلجر
وخ �ل��وه م��ن ال�ش��وائ��ب دل�ي��ل على جودته
وس �م��وه ف��األح�ج��ار النقية واخل��ال�ي��ة من
ال �ش��وائ��ب وال �ع �ي��وب ن� ��ادرة ج���داً فمث ً
ال

فحص األحجار الكرمية
إن زيادة الطلب على املجوهرات واألحجار
الكرمية في أس��واق اململكة والتي حتتل
مرتبة متقدمة في جتارة املجوهرات بني
دول املنطقة ،ونظراً لدخول بعض األحجار
املقلدة واملشابهة لألملاس ألسواق اململكة
ولعدم وجود معامل متخصصة في فحص
وتقييم األملاس واألحجار الكرمية امللونة

فقامت الهيئة بإنشاء معمل متخصص
لفحص وتقييم األح �ج��ار ال�ك��رمي��ة ومت
تزويده بأحدث األجهزة واملعدات إضافة
ًإلى الكوادر الفنية املدربة ،وتتطلع الهيئة
إلصدار شهادات فحص وتقييم لألملاس
واألحجار الكرمية امللونة ،وعمل دورات
ت��دري�ب�ي��ة ل�ل�ه��واة وامل�خ�ت�ص�ين ف��ي مجال
امل�ج��وه��رات واألح �ج��ار الكرمية وتقدمي
املشورة للقطاعني العام واخلاص.
  وسائل فحص األحجار الكرمية
وم��ن ال �ط��رق وال��وس��ائ��ل ال �ت��ي تستخدم
لفحص وتقييم األحجار الكرمية ودراسة
خواصها الفيزيائية والبصرية ومعرفة
ما حتتويه من شوائب ومكتنفات والتي
بواسطتها يستطيع اجلواهرجي الكشف
عن حقيقة هذه األحجار وهل هي طبيعية
أو صناعية ما يلي:
•العدسة اليدوية Hand Lens
• املجهر Microscope
•م�� �ق�� �ي� ��اس م�� �ع� ��ام� ��ل االن�� �ك�� �س� ��ار
Refractometer
•ج �ه��از امل �ط �ي��اف (م �ن �ظ��ار التحليل
الطيفي) Spectroscope
•املستقطب Polariscope
ج���ه���از اخ��ت��ب��ار األملاسDiamond
Tester
هو عبارة عن جهاز صغير احلجم وسهل
االستخدام وفكرة عمله تعتمد أساسا على
قياس قابلية احلجر للتوصيل احلراري،
واملعروف أن الفلزات كالنحاس والفضة
لها قابلية توصيل حراري وكهربائي عالية
بعكس األحجار الكرمية والتي تعتبر رديئة
التوصيل احلراري أال أننا جند أن األملاس
كسر هذه القاعدة بل ويتفوق على جميع
الفلزات في التوصيل .
املرجع :
(م ��وق ��ع ه �ي �ئ��ة امل� �س ��اح ��ه اجليولوجية
السعودية ) http://www.sgs.org.
sa/arabic/mineralresources/
industrialrocks/pages/gems.
asp
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الجيولوجيا والتعليم

الجيولوجيا في التعليم العام
والدور المأمول من المعلم
ترجع أهمية تدريس علم اجليولوجيا
ل��دوره الرئيسي في استكشاف املوارد
الطبيعية من بترول وغاز ومعادن والتي
تعد من دعائم اقتصاد ال��دول وركيزة
نهضتها الصناعية ،ولقد احتلت اجلانب
األكبر من اهتمامات الدول ألن املوارد
الطبيعية هي اساسيات الصناعة وعماد

احلضارة املعاصرة والدعامة األساسية
التي تقوم بها ال���دول وتتقدم بها في
مجاالت الصناعة والتقنية.
ولقد اهتمت حكومة اململكة العربية
ال���س���ع���ودي���ة ب���ه���ذا امل���ج���ال وافتتحت
ل���ه ال��ك��ل��ي��ات واالق����س����ام املتخصصة
ب��اجل��ام��ع��ات ال��س��ع��ودي��ة ب��ه��دف إعداد

زيارة أحد حقول النفط باملنطقة الشرقية
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وتأهيل جيل قادر على حتقيق تطلعات
اجل��ه��ات املعنية الستكشاف الثروات
الطبيعية التي انعم الله بها على هذا
البلد وذل��ك ألن ث��روة األم��ة الطبيعية
نعمة مين الله بها على عبادة ولذلك
ف��إن البحث واستكشاف ث���روات هذا
البلد مسئولية تقع على كاهل ابنائها

واس��ت��غ�لال ه���ذه ال���ث���روات وتوظيفها
من أجل اعمار هذا البلد واج��ب على
ك��ل م��واط��ن غيور يرجو ألمته الرفعة
وامل��ك��ان��ة امل��ه��اب��ة ب�ين األمم .ك���ان في
السابق ابناء هذا البلد يعرفون ثروات
ب�لاده��م ع��ن طريق التقارير االجنبية
التي تعدها البعثات األجنبية لدراسة
جيولوجية اململكة العربية السعودية
وما حتتويه من ثروات ولكن في الوقت
الراهن وباهتمام الدولة بالتعليم في
شتى مجاالته ومنها اجليولوجيا تشكل
جيل من اجليولوجيني ساهم بالعلم في
الكشف عما تزخر به ارضنا الطيبة من
نعم وثروات طبيعية ظاهرة وباطنة.
ومنذ البداية ادخلت مادة اجليولوجيا
ف���ي ال��ت��ع��ل��ي��م ال���ع���ام ب��ه��دف التعريف
بأساسيات هذا العلم وفروعه املتعددة
م��ن م��ع��ادن وص��خ��ور وم��ي��اه واملخاطر
ال��ط��ب��ي��ع��ي��ة ك����ال����زالزل وال���ب���راك�ي�ن يتم
دراستها باملرحلة الثانوية للبنني فقط
وخصصت لها مختبرات من أجل تطبيق
اجلانب العملي من امل��ادة العلمية وقد
سعت الوزارة لتوفير األدوات والوسائل
الداعمة للتعلم في هذه املختبرات ولكن
م��ازال��ت بعض مختبرات اجليولوجيا
باملدراس ال تتواجد بها كل ما يحتاجه
املعلم وقد تكون مدارس مستحدثة ولم
يتم توفير كل ما يحتاجه املعلم من أجل
حتقيق األه���داف امل��رج��وة من تدريس
هذا املقرر ,وجند بعض املعلمني يقف
مكتوف األيدي ال يبحث او يسعى نحو
توفير ما يحتاجه من البيئة احمليطة
علماً ب��أن معظم م��ا يحتاجه معلمي
اجليولوجيا لتدريس امل��ق��رر لطالبهم
عبارة عن معادن وصخور وق��د تتوفر
معظمها في البيئة احمليطة باملدرسة او
بأماكن قريبة يسهل الوصول اليها فيتم
االك��ت��ف��اء ب��ال��ش��رح ال��ن��ظ��ري واالعتماد
ع��ل��ى ع���رض ص���ور للصخور واملعادن
من خالل أجهزة العرض اإللكترونية.
إن علم اجليولوجيا ليس م��ن العلوم
ال��ن��ظ��ري��ة ب��ل ه��و أح���د ان����واع املعرفة

مساعد مدير عام التربية والتعليم مبنطقة الرياض األستاذ/فهد الصقيه

وزير التربية والتعليم السابق في اجلمهورية اليمنية الدكتور/عبدالسالم اجلوفي
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الجيولوجيا والتعليم

زيارة منجم االرصاد التابع لشركة معادن

التي تعتمد على املالحظة واملشاهدة
واملقارنة واالستنتاج ولذلك ينبغي ربط
امل��ادة العلمية بالبيئة احمليطة والواقع
املشاهد واحمل��س��وس من خ�لال تنفيذ
زيارات ورحالت علمية لطالب املدارس
في البيئة احمليطة والتي تعد من أهم
األنشطة املدرسية إثراء خلبرات الطالب
التربوية واالجتماعية ،كما تعد وسيلة
تعليمية ت��رب��وي��ة ناجحة لكسر جمود
املناهج إذا أجيد استخدامها وتوجيهها
وفق برامج علمية مدروسة ،تأخذ بعني
االعتبار أال تتحول إلى مجرد رحالت
ترفيهية خالية م��ن األه���داف املعززة
ملبدأ التعلم الذاتي والتعلم باملالحظة
املباشرة ،وإدراك العالقات بني مكونات
ال��ب��ي��ئ��ة ،ك��ذل��ك يكتسب ال��ط�لاب من
خاللها سلوكيات حسنة ،مثل االنضباط
والنظام واالحترام ،إضافة إلى تكوين
ع��ادات حميدة كاالعتماد على النفس
وحتمل املسؤولية والصبر ،فض ً
ال عن
ك��ون��ه��ا ت��ن��م��ي ال��ع�لاق��ات االجتماعية
وتساعدهم على التكيف مع أنفسهم
وزمالئهم ومجتمعهم.
كذلك تعد وسيلة تعليمية تطبيقية فهي
تطبق على أرض الواقع ،وتثبت ما يتلقاه
الطالب من دروس نظرية داخل الصف
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وتتيح الفرصة ل��ه ك��ي يتعلم مباشرة
من املكونات البيئية التصاله املباشر
ب��ال��ظ��واه��ر ال��ط��ب��ي��ع��ي��ة واالجتماعية
واالق��ت��ص��ادي��ة ،كما أن��ه��ا تنمي حاسة
امل�لاح��ظ��ة وت��ف��ت��ح آف��اق �اً ج��دي��دة أمام
الطالب للتعمق في البحث والدراسة
ك��م��ا أن��ه��ا ت��ه��دف إل���ى زي�����ادة ارتباط
الطالب بوطنه من خالل التعرف على
مناطقه املختلفة ودراس����ة ظواهرها
الطبيعية وصفاتها ،وما تتضمنه من آثار
ومنشآت اقتصادية ومتكنه من اكتساب
ال��ع��دي��د م��ن امل��ه��ارات ال��ق��ي��ادي��ة داخل
مدرسته نتيجة ما يوكل إليه من مهام،
كما أنها تسهم في غ��رس العديد من
القيم واالجت��اه��ات اإليجابية وتساعد
الطالب على وضع تصوره عن مستقبله
العلمي والعملي ،وتتيح الفرصة للتعرف
إلى الكثير من إجنازات الدولة فتقوي
لديه مشاعر الوالء واالنتماء واالعتزاز
بوطنه وأم��ت��ه .فالواجب على معلمني
اجليولوجيا ربط املادة العلمية بالواقع
املشاهد واحملسوس في البيئة احمليطة
من خ�لال تفعيل الرحالت والزيارات
لتحقق املادة اهدافها بشكل أفضل من
االعتماد على اجل��زء النظري باملقرر
الدراسي .فهناك العديد من املعلمني

ال��ذي��ن ق��دم��وا ال��ك��ث��ي��ر م��ن املبادرات
لطالبهم ويشكرون كل الشكر على ما
يقومون به من أجل دعم مسيرة عملية
التعلم والتعليم وم��ن أج��ل خلق جيل
مثقف ومتعلم يحقق ما نتطلع الية.
وم� ��ن ه� ��ذه امل � �ب� ��ادرات م� �ب ��ادرة واحة
اجل� �ي ��ول ��وج� �ي ��ا وال � �ت� ��ي ن� �ف ��ذه ��ا معلم
اجليولوجيا بثانوية اإلم��ام الشوكاني
مبنطقة الرياض التعليمية وهذه املبادرة
تعد منوذج متميز للربط بني التعلم والبيئة
من جهة وإثراء املختبرات اجليولوجية
املدرسية من جهة أخرى حيث عمل على
إيجاد بيئة تعليمية متميزة لطالب املادة
ثرية بنماذج وعينات متنوعة للصخور
وامل��ع��ادن وق��د ن �ف��ذت امل��ب��ادرة بتعاون
مشترك مع املتعلمني حيث عملوا على
توفير ما ينقص مختبر اجليولوجيا من
م�ع��ادن فلزية وم �ع��ادن الفلزية وأنواع
مختلفة من الصخور النارية والرسوبية
واملتحولة واحجار الزينة واحجار كرمية
واحافير مختلفة وكذلك عمل املجسمات
التعليمية التي تخدم املادة العلمية من
خ�ل�ال ال��رح�ل�ات وال���زي���ارات العلمية
ال �ت��ي ي�ق��وم بتنفيذها ل�ط�لاب��ه ف��ي كل
فصل دراسي الى اجلهات ذات العالقة
وبعض ال��زي��ارات ف��ي البيئة احمليطة،
فقام بتنفيذ زي��ارات الى حقول النفط
باملنطقة الشرقية التابعة لشركة ارامكو
السعودية وزي���ارات ال��ى منجم األمار
التابع لشركة التعدين العربية السعودية
(معادن) والذي يعتبر من اكبر املناجم
إلنتاج الذهب باململكة العربية السعودية
وزيارات الى الشركات املنتجة ألحجار
الزينة وزي��ارات اخرى بالبيئة احمليطة
للتعرف على الصخور النارية والرسوبية
واملتحولة وزيارات للكهوف والعديد من
الزيارات األخرى باإلضافة لزيارة عدد
من امل�ع��ارض وامل��ؤمت��رات ذات العالقة
التي تقام مبنطقة الرياض ,وهذا حقاً
ه��و م��ا ي�ح�ت��اج إل �ي��ه ال �ط�لاب لتحقيق
الفائدة من دراسة هذه املادة.

إصدارات

احدث االصدارات العالمية من
الكتب في مجال علوم األرض

Advanced Geoscience Remote Sensing

Editor Maged Marghany

Geochronology - Methods and Case Studies

Editor Nils-Axel Morner

Engineering Seismology, Geotechnical and
Structural Earthquake Engineering

Effective and Sustainable
Hydraulic Fracturing

 Mechanism of Sedimentary Basin FormationMultidisciplinary Approach on Active Plate Margins

Editor Sebastiano D’Amico
McLennan and Rob Jeffrey

Editor Andrew P. Bunger, John
McLennan and Rob Jeffrey

Editor Yasuto Itoh
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إصدارات

المعجم الجيولوجي المصور
انتهى االستاذ الدكتور  /محمد بن عبد
الغني مشرف بعد خمسة وعشرين عاماً
من تأليف (املعجم اجليولوجي املصور)
وذل� ��ك خل��دم��ة ط�ل�اب ال �ع �ل��م واملعرفة
واملتخصصني في جميع مجاالت
والباحثني
ّ
علوم األرض والعلوم األخرى ذات الصلة
بعلم األرض (مثل علم الفلك والهندسة
واجلغرافيا) ،وقام بإصداره هيئة املساحة
اجليولوجية السعودية ،وهو معجم ثنائي
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اللغة (إجنليزي – عربي) مدعم بالصور
واألش�ك��ال التوضيحية ويتميز بالشمول
واملوسوعية ،ويشتمل املعجم على شرح
واف مل� �ف ��ردات ��ه وم �ص �ط �ل �ح��ات��ه العامة
واملتخصصة فهو يجمع بني مصطلحات
علوم األرض وأفرعه املختلفة.
وق ��د روع� ��ي ف��ي ه ��ذا امل �ع �ج��م اختالف
وتباين املصطلحات العلم ّية لفظا ومعنى
عربي وآخ��ر ،ف��أدرج��ت معظم
بني قطر
ّ

عربي.
املفردات املستخدمة في ك ّل قطر
ّ
ي �ح �ت��وي امل �ع �ج��م ع �ل��ى م��ا ي �ق��ارب ألفني
وخمسمائة صفحة م��ن ال�ق�ط��ع الكبير
ويشتمل على حوالي أربعني ألف مصطلح
اجنليزي مع شرحه باللّغة العرب ّية و هو
مز ّود بأكثر من أربعة آالف صورة وشكل،
خرج في خمسة مجلّدات .وهذا املعجم ال
غنى عنه ألي باحث أو مكتبه عربية تهتم
بعلوم األرض.
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مؤتمرات وندوات
1- 11th International Geological Conference

Dates

30 May 2015 - 02 Jun 2015

Location

Riyadh, Saudi Arabia

Location

Denver, Colorado, United States

Weblink

www.geoscience.org.sa/ar/conference/view/i/30

Weblink

http://ace.aapg.org/2015

8- 77th EAGE Conference & Exhibition 2015 - Earth Science for Energy and Environment

Dates

16 May 2015 - 20 May 2015

Dates

01 Jun 2015 - 04 Jun 2015

Location

The Woodlands, Texas, United States

Location

Madrid, Spain

Weblink

http://www.hou.usra.edu/meetings/lpsc2015/

Weblink

http://www.eage.org

9- GEOBALCANICA 2015 — International Scientific Conference GEOBALCANICA 2015

Dates

18 May 2015 - 19 May 2015

Dates

05 Jun 2015 - 07 Jun 2015

Location

Lisbon, Portugal

Location

Skopje, Macedonia

Weblink

https://europeevents.aapg.org/ehome/index.php?eventid=90332&

Weblink

http://www.geobalcanica.org

4-North-Central Section Meeting The Geological Society of America (GSA)

10- Gordon Research Conference — Interior of the Earth 2015

Dates

19 May 2015 - 20 May 2015

Dates

07 Jun 2015 - 12 Jun 2015

Location

Madison, Wisconsin, United States

Location

South Hadley, United States

Weblink

http://www.geosociety.org/Sections/nc/2015mtg/techprog.htm

Weblink

http://www.grc.org/programs.aspx?id=12544

5- NovCare 2015 — Novel Methods for Subsurface Characterization and Monitoring: From
Theory to Practice

11- IUGG — XXVI General Assembly of the International Union of Geodesy and Geophysics

Dates

19 May 2015 - 20 May 2015

Dates

21 Jun 2015 - 01 Jul 2015

Location

Lawrence, Kansas, United States

Location

Prague, Czech Republic

Weblink

http://www.ufz.de/novcare

Weblink

http://www.iugg2015prague.com/

6- The Workshop on Issues in Crater Studies and the Dating of Planetary Surfaces
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7-AAPG 2015 — American Association of Petroleum Geologists Annual Convention and Exhibition

12 May 2015 - 14 May 2015

3-Tethys-Atlantic interaction along the European-Iberian-African plate boundaries
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Dates

2- 46th Lunar and Planetary Science Conference

مجلة أرض

12- GS15 — SIAM Conference on Mathematical and Computational Issues in the Geosciences

Dates

19 May 2015 - 22 May 2015

Dates

29 Jun 2015 - 02 Jul 2015

Location

Laurel, Maryland, United States

Location

Stanford University, Stanford, California, United States

Weblink

http://www.hou.usra.edu/meetings/craterstats2015/

Weblink

http://www.siam.org/meetings/calendar.php
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13- GLUPO 2015 — VIII Littoral Geomorphology Conference

مؤتمرات وندوات
19 - AOGS 2015 — Asia Oceania Geosciences Society

Dates

03 Jul 2015 - 05 Jul 2015

Dates

02 Aug 2015 - 07 Aug 2015

Location

Marbella, Spain

Location

Singapore, Singapore

Weblink

http://glupo2015.wix.com/glupo2015

Weblink

http://www.asiaoceania.org/aogs2015/public.asp?page=home.htm

14- ISMOM 2015 — International Symposium of Interactions of Soil Minerals with Organic
Components and Microorganisms Commission
Dates

05 Jul 2015 - 10 Jul 2015

Location

Montreal, Canada

Weblink

http://ismom2015.conference.mcgill.ca/

مجلة أرض

20 - AICAM 2015 — International Congress on Applied Mineralogy
Dates

08 Aug 2015 - 12 Aug 2015

Location

Istanbul, Turkey

Weblink

http://www.icam2015.org

15- Near-Surface Geophysics Asia Pacific Conference 2015
Dates

07 Jul 2015 - 10 Jul 2015

Location

Waikoloa, United States

Weblink

http://www.seg.org/events/upcoming-seg-meetings/2015/ns-asia-pacific-2015

16- Geomin 2015 — 4th International Seminar on Geology for the Mining Industry
Dates

08 Jul 2015 - 10 Jul 2015

Location

Antofagasta, Chile

Weblink

http://www.gecamin.com/geomin

17- ISAES 2015 — International Symposium on Antarctic Earth Science
Dates

13 Jul 2015 - 17 Jul 2015

Location

Vasco da Gama, India

Weblink

http://www.ncaor.gov.in/files/ISAES-2015Flyer1.pdf

18- STRATI 2015 — 2nd International Congress on Stratigraphy

12 العدد
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Dates

19 Jul 2015 - 23 Jul 2015

Location

Graz, Austria

Weblink

http://strati2015.uni-graz.at/
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الجمعية

الجمعية
السعودية لعلوم
األرض

الرسالة

تسعى اجلمعية السعودية لعلوم األرض إلى تنمية الفكر وتطوير األداء العلمي واملهني وتذليل الصعوبات
لتيسير تبادل األفكار العلمية والعملية في مجال اهتمامات اجلمعية بني الهيئات واملؤسسات املعنية داخل
اململكة وخارجها.

أهداف الجمعية

تهدف اجلمعية السعودية لعلوم األرض إلى حتقيق ما يلي:

•تنمية الفكر العلمي في مجال علوم األرض وتطويره.
•حتقيق التواصل العلمي ألعضاء اجلمعية.
•تقدمي املشورة العلمية في مجال علوم األرض.
األداء العلمي واملهني ألعضاء اجلمعية.
•تطوير ِ
•تيسير تبادل اإلنتاج العلمي ،واألفكار العلمية في مجال اهتمامات اجلمعية بني الهيئات واملؤسسات
املعنية داخل اململكة وخارجها.
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نشاط الجمعية

حتقق اجلمعية أهدافها بكافة الوسائل املناسبة وعلى وجه اخلصوص ممارسة أوجه النشاط التالية:

•تشجيع إجراء البحوث واالستشارات العلمية.
•تأليف وترجمة الكتب العلمية في مجال علوم األرض وما يتصل به من مجاالت أخرى.
•إجراء الدراسات العلمية لتطوير جوانب املمارسة التطبيقية.
•عقد الندوات واحللقات الدراسية والدورات التي تتصل مبجاالت اهتمام اجلمعية.
•إصدار الدراسات والنشرات والدوريات العلمية التي تتصل بعلوم األرض.
•املشاركة في املعارض احمللية والدولية.
•دعوة العلماء واملفكرين ذوي العالقة للمشاركة في نشاطات اجلمعية وفق اإلجراءات املنظمة لذلك.
•تنظيم رحالت علمية ألعضاء اجلمعية وإقامة مسابقات علمية في مجال التخصص.
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مجلة أرض

األخبار

البريد اإللكتروني

الجمعية
السعودية
لعلوم األرض
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الموقع اإللكتروني
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بيانات االتصال
ال����������ه����������ات����������ف

0114676407

العنوان البريدي

ال����������ف����������اك����������س

0114679829
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