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 المحاضرة االولى
 مقدمة عن جيولوجيا المناجم

Mining 
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 :في التعديه مقدمة  

 التي االساسية والصناعات النشاطات أولى من والتعدين الزراعة عمميات تعتبر     
 العمميات ىذه تعتبر إذ العالمي، المستوى عمى الحضارات فجر منذ ونشأت ظيرت
 االقتصاد في األنشطة كافة وازدىار تطور في والمنبع األساس وىي والقوة لمثروة مصدراً 

 القدم منذ البشرية المجتمعات اعتمدت إذ القديمة، الحضارات تطورت  ومنو   العالمي
 حاجاتيا لتمبية منيا واستفادت الزراعي واالنتاج المعادن إنتاج عمى أساسية بصوره

 اآلن حتى قائماً  الحاجات ليذه االقتصادي البعد يزال وما والبشرية الحياتية ومتطمباتيا
 تستخدميا التي االساسية الموارد جميع توفير في والتعدين الزراعي النشاط استمر حيث

 .الحاضر الوقت ولغاية التاريخ قبل ما عصور من الحديثة الحضارة
 اقتصادياً  ىدفاً  األرضية القشرة في المتواجدة الخامات تعتبر االقتصادية الناحية من    

 الحضاري والرقي التطور روافد من وواحدة والقوة الثروة مصادر من مصدر كونيا ميماً 
 وستبقى والحاضر الماضي في اإلنسان حضارات مرتكزات من أساسية وركيزة والعمراني

 كي البشرية لخدمة سخرىا التي وتعالى سبحانو اهلل نعم من ألنيا المستقبل؛ في كذلك
 .الشمس وأشعة واليواء الماء من األخرى األرض بخيرات تنعم كما بيا تنعم
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 حول العالمي لمصراع مصدراً  التاريخ عبر كانت الخامات فإن أخرى ناحية من     
 المواد عمى الحصول في طمعاً  الفقيرة؛ الدول وشعوب ثروات عمى القوية الدول سيطرة
 والزراعة الصناعة في التوسع متطمبات تمبية في لديها الحاصل النقص لسد األولية
 لضمان إلنكمترا الرومان غزو فكان .والحضارية البشرية اإلنسان حاجات وكافة

 لغرض ِإفريقيا جنوب في االسباني والتوسع األخرى والمعادن بالقصدير تجهيزهم
 والحروب الغزوات معظم أن نمحظ المعاصر التاريخ وفي الذهب عمى الحصول
 لدعم الفقيرة لمدول الطبيعية الثروات عمى السيطرة لغرض هي االستعمار وأسباب
 .الكبرى الصناعية البمدان اقتصاد

 
 ألمعاشي المستوى ورفع االقتصادي االنتعاش في يتسبب كذلك التعدين     

 وزيادة العمال مهارات رفع مثل ,لهم كثيرة عمل فرص إيجاد خالل من لممواطنين
 المدنية الحياة مستمزمات وكافة والمساكن المدارس إنشاء ,المدن توسيع ,المعرفة
 العالمية التجارة توسع عن فضالً  جديد اقتصادي نشاط إيجاد في تسبب فإنها وبالتالي

 .المعادن واستيراد نقل جراء من
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 :Miningالتعدين او العمميات المنجمية 
 او االستعمال حسب معاني عدة وتأخذ (Mining التعدين) كممة الى تعاريف عدة ىناك

 تعني ماذا ويعرف التعاريف ىذه عمى يتعرف ان الطالب وعمى النشاط، ىذا من اليدف
 :ىي التعاريف ىذه اىم ومن تستخدم واين

 من المعادن او الخامات الستخراج تستخدم كبيرة حفرة عن عبارة ىو :Mine المنجم
 ويسمى االرض سطح عمى المنجم يكون وقد ، االرضية القشرة في تموضعيا اماكن
  السطحي تحت منج ويسمى سطحي تحت يكون قد او Surface mine سطحي منجم

Underground Mine. 



غازي عطية زراك.م.أ 2/21/2020  5 

 :  Shaftفوىة المنجم 
 متر(5-3) من يتراوح بقطر بئر او محددة بزاوية مائمة او عمودية فتحة

 عمميات في المستخدمة والمعدات المعدني االستخراج متطمبات حسب
 تواجد مكان الى الوصول ولغاية االرض سطح من يمتد المعدني االستخراج

 .االرض سطح تحت الخام
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   :Mining التعدين
 استخراج عممية ترافق التي العمميات او النشاطات مجمل عن عبارة ىي

 او سطحية استخراج عمميات كانت سواء المنجم من الخامات او المعادن
 الذي النشاط ذلك بانو التعدين تعريف يمكن اوسع، وبشكل . .سطحية تحت

 مواد من طبيعي بشكل يكون االرض باطن من شيء أي استخراج يشمل
 الحاجات لتمبية ويستخدم اقتصادية وبقيمة  سائمة او غازية او صمبة

 .البشرية
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 :المنجمية اليندسة
 ىذه من اليدف ويكمن اليندسة، مجال في الجيولوجيا عمم لمفاىيم  العممي التطبيق ىي 

 األعمال في عمييا والتركيز االعتبار بعين الجيولوجية العوامل أخذ عمى الحرص ىي العممية
 :في العوامل ىذه تؤثر حيث المختمفة، اليندسية

 .بو الممحقة االخرى والمنشآت المنجم موقع اختيار
 .ليا الصخرية الطبقات ومالئمة الجيولوجية والظروف يتالئم بما المنجم تصميم عممية-1 

 كان سواء المنجم فتح عند الصخور او التربة مواصفات عمى تطرأ التي التغيرات دراسة -2
 ..السطحي تحت ام سطحي منجم

 ولغاية المنجمي االستخراج عممية بداية من المنجم وصيانة المنجم وتطوير تشغيل -3
 االرض تسوية مع المنجم غمق عممية تعقبو ثم الخام، من كمية آخر استخراج من االنتياء

 .اخرى ألغراض استخداميا واعادة
 كما وجيوتقنية، جيولوجية توصيات اليندسة مجال في المختصون الجيولوجيون يوفر -4 

 المجال ىذا في الحضاري والتقدم البشري التطور عمى بناءً  المنجم وتصميم بتحميل ويقومون
 المختص الجيولوجي وجود يعد حيث المعدنية الترسبات من المختمفة واألنواع يتالئم بما

 تقييم أجل من وذلك والمنجم، الخام بين تفاعالً  تتضمن التي المشاريع في ضرورياً  ىندسياً 
 .اإلنسان ينفذىا التي والمنشآت البشرية األنشطة عمى األرض عمميات أثر
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 :  Mineralالمعدن 

 يحتوي , االنسان تدخل دون من طبيعياً  يتكون عضوي غير مركب او عنصر
   ثابتة فيزيائية وصفات به خاص بموري شكل مع محدد كيميائي تركيب عمى
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   :Rock الصخرة

 مع تربطيا معادن عدة او واحد معدن لجزيئات تجمع عن عبارة ىي
 .صمبة كتمة مكونة وتتصمب رابطة مواد بعضيا
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 :  Oreالخام 
 بقيمة استخراجيا يتم صناعية وفائدة اقتصادية قيمة ليا معدنية ترسبات

 .البمد في االقتصادي القطاع وتطوير دعم لغرض ربحية وفائدة اقتصادية



غازي عطية زراك.م.أ 2/21/2020  11 

 :  Gangueالمواد الغثة 
او حبيبات معدنية ليست ذات قيمة اقتصادية يتم التخمص منيا خالل مواد 

 .عمميات التعدين او عمميات االستخالص المعدني
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   :Waste الفضالت
 ، اقتصادية قيمة ذات ليست المعدنية الترسبات او الخامات مع ترتبط مواد
 قمع عمميات اثناء كانت سواء التعدين عمميات خالل منيا التخمص يتم

 وتعتبر المعدني، االستخالص عمميات خالل او المنجم في الخامات واستخراج
 .Waste الفضالت من جزء الغثة المواد

 من استخراجيا يتم التي المعادن من انواع لعدة اخرى تقسيمات عدة توجد
 في تستخدم التعاريف او التقسيمات ىذه التعدين، بطريقة االرضية القشرة

 والمعادن الفمزية المعادن االحفوري، الوقود بين التمييز لغرض الصناعة
 في التفصيل من بشيء الييا التطرق تم المعادن من االنواع ىذه .الالفمزية

 ان الطالب فعمى التعدين في اما االول، الفصل في والمعادن لمخامات دراستنا
 والكيميائية الفيزيائية خصائصيا حسب المعادن من االنواع ىذه عمى يتعرف

 عمى كبير بشكل تعتمد المعدني االستخالص وعمميات االستخراج عممية كون
 :يمي كما وىي المعادن، ىذه ومميزات خصائص
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 :تشمل المعادن الفمزية: Metallic Mineralالمعادن الفمزية 
الحديد، المنغنيز، )، مثل Ferrous Metalsالمعادن الحديدية 

 (.، تنكستنموليبدينوم
 ، (النحاس، رصاص، زنك)مثل :  MetalsBaseالمعادن االساسية 

 (.  الذىب، الفضة، بالتين)مثل :المعادن الثمينة 
 (.اليورانيوم، ثوريوم، راديوم) المعادن المشعة مثل 

وتشمل كذلك : Nonmetallic Mineralsالمعادن غير الفمزية   
ممح )الفوسفات، الكبريت، اليااليت )وىي :المعادن الصناعية 

 ( .، الرمال بمختمف انواعيا، الحصى، الحجر الجيري، ( الطعام
ويسمى احيانًا معادن الوقود،   : Fossils Fuelالوقود االحفوري   

الفحم، )وىي عبارة عن معادن عضوية ومواد تستخدم كوقود مثل 
 ( .النفط الخام، الغاز الطبيعي، غاز الميثان
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 :الجيولوجي المنجمي او الميندس المنجمي
اٌ َعشف اٌ انجُىنىجٍ انًُجًٍ او انًهُذس انًُجًٍ يسؤول عٍ استخشاج وتعذٍَ َجب 

جًُع انًعادٌ انًزكىسة اعالِ بعذ اٌ َفهى وضعُت كم خاو يٍ انخاياث وًَكٍ تهخُصها 

 :انتانُتبانُقاط 

طشَقت تًىضعها فٍ هٍ انظشوف انجُىنىجُت انتٍ ادث انً ظهىسها وتىاجذها ويا 1.

 انقششة االسضُت

  Gradeدسجت تشكُزها 2.

 انًحُطت بانخاو وانهصخىسوانكًُُائُت نهخاو صفاتها انهُذسُت وانفُزَائُت 3.

 استخذاياتها و قًُتها االقتصادَت وانصُاعُت4.

 يقذاس االحتُاطٍ انخاو و االحتُاطٍ انًعذٍَ 5.

 انًعذٍَطشَقت االستخالص  6.

 يىقع انخاو انجغشافٍ ويذي تىفش طشق انًىاصالث وايكاَُت انىصىل نهًىقع بسهىنت 7.

 انبششَت وتىفش انثقافت وانخبشة انعًهُت فٍ هزا انًجالانًىاسد 8.

تىفش انطاقت انكهشبائُت وانًُاِ انً غُش رنك يٍ يتطهباث انذعى انًادٌ وانصُاعٍ  9.

 .وانبششٌ

انسُاسٍ نهبهذ وانقىاٍَُ االقتصادَت وانضشَبُت انتٍ قذ تقُذ عًهُت االستثًاس انىضع .10

 وانًعذٍَ
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 :استدامة الثروات الطبيعية
 لمثروات االمثل واالستغالل االنتاج عمميات تحسين كيفية دراسة ىي

 الطبيعي المخزون عمى والمحافظة االرض باطن في المخزونة الطبيعية
 الطبيعية البيئة عمى المحافظة عمى فضال ،ممكن حد اقصى الى منيا

 االجيال لتبقى القادمة السنين مدار عمى الموارد ىذه من المجتمع وحاجة
 .الثروات ىذه من عمييا وتعالى سبحانو اهلل انعم بما تنعم طويمة لعقود
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 وانماط ومتحضرة جديدة اقتصادية نشاطات عن البحث تعني االستدامة
 واالستغالل ،االستيالك تحسين عمى تعمل وتقنيات ،واستيالكية انتاجية
 السطحية والمياه والخامات والغاز النفط ومنيا الطبيعية لمموارد المقنن

 ىذه حال واقع تحميل في والقصور النقص دراسة عن فضال والجوفية
 .الموارد

 عممية دراسة وبدون الموارد ليذه المفرط االستغالل في  االستمرار ان 
 بكافة الطبيعية الثروات الن ،منيا الخزين واستنزاف  تقميص الى يؤدي

 .جديدة ثروات واستحداث تكوين او ذاتيا تجديد عمى قادرة غير انواعيا
 واالجتماعي البيئي الجانب تجاىل مع المادية باالحتياجات االيفاء ان

 كفؤا وال مالئما يعد لم الموارد ىذه احتياطيات عمى والمحافظة  لممستقبل
 الموارد استغالل بحسن وااللتزام المحافظة يجب لذلك .الطويل المدى عمى

 .المستدامة التنمية تحقيق في  القادمة االجيال حصة لضمان الطبيعية
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 :المعدنية الثروة
 الثروات من الطبيعية الخامات او المعدنية الثروة تعتبر

 او تنتج ان الطبيعة تستطيع ال حيث ،المتجددة غير الناضبة
 وجود وعدم االرض استقرار بسبب جديدة طبيعية ثروات تكون

 حصول او لمقارات زحزحة او لمجبال بانية ارضية حركات
 الى يصل زمن الى يحتاج منيا وقسم كبيرة بركانية ثورات

 ال ذلك وغير ،معدنية ترسبات يكون لكي السنين ماليين
 فيي وبذلك المستقبل او الحاضر الوقت في يحصل ان يمكن
 .ناضبة ثروات تعتبر
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 بطريقة االرضية الكرة في الخامات او المعدنية الثروات تتوزع
 التي والبيئية والتركيبية الجيولوجية الظروف عمى تعتمد عشوائية
 الثروات ىذه وتكون لنشوء مالئمة محددة اماكن في انشاتيا

 المعدنية لممواد المتوازن غير الجغرافي التوزيع ىذا ان .المعدنية
 لغرض اقتصادية نشاطات عمييا قامت ،والمياه والغاز والنفط

 نشاط قيام الى ادى المعدني، واالنتاج واالستخراج االستغالل
 عمى المعدنية الموارد ىذه واستغالل انتاج وان ،كبير عالمي تجاري
 الى يؤدي ذلك فان عام بشكل الكمية محدودة ولكونيا واسع نطاق

 والتوازن الحكمة اتباع يجب لذلك ،الثروات ليذه واستنزاف نضوب
 بشكل واحتياطاتيا مخزونيا عمى لمحفاظ واالستغالل االنتاج في

 والمستقبل المجتمع لحاضر خدمة مالئم
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 :والطبيعية المعدنية الثروات اىمية
 البشرية لمموارد االساس حجر المعدنية والخامات الطبيعية الموارد تعتبر -1

 وبنى بيا االنتفاع عمى القدم منذ االنسان عمل حيث الحضارية والموارد
 .الموارد ىذه استغالل عمى حضارتو

 دون من منو المرجوة اىدافو يحقق ان اقتصادي تخطيط ألي يمكن ال -2
 .االقتصادية وجدواىا مميزاتيا و احتياطاتيا وحساب الموارد ىذه توزيع دراسة

 الطبيعية والثروات الموارد عمى اساسا عمى مبني وتطورىا االمم تقدم ان -3
 .والمال القوة مصادر امتالك في االساس تعتبر النيا

 كبير حد الى الدول من كثير في المعاشي ومستواه الفرد دخل معدل يعتمد -4
 .طبيعية وخامات وموارد ثروات من الدول ىذه تمتمكو ما عمى

 االساس بالدرجة يعتمد واالقتصادي الصناعي وتطوره البمد اقتصاد قوة -5 
 واستخداميا واستخراجيا استغالليا حسن وبالتالي الثروات ليذه امتالكو عمى

 .واالقتصادي والعممي الصناعي التطور في
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 :التعدين عمميات مراحل
 كثير مع يرتبط وانما ذاتو بحد قائم نشاط ليست ىي التعدين، نشاط او التعدين عمميات ان
 وتشتمل واالقتصادية، العممية والدراسات واليندسية الصناعية والفعاليات العمميات من

 ألغراض استخدامو او الخام بيع الى الوصول لغاية مراحل عدة عمى التعدين عمميات
 :ىي المراحل ىذه ، بشرية او صناعية

     :Stage Exploration The الجيولوجي االستكشاف مرحمة -اوالً 
 التي واالستكشافية االستطالعية الجيولوجية والعمميات والدراسات الفعاليات مجمل وىي

 :وتشمل االرضية، القشرة في وتموضعو وامتداداتو الخام تواجد مكان تحديد الى تؤدي
 الجوية الصور دراسة السابقة، الجيولوجية التقارير دراسة وتشمل ،االولية الدراسات -1

 المنطقة حول االدلة كافة جمع الجيولوجية، الخرائط دراسة ، (الفضائية المرئيات) والفضائية
 .الخامات تواجد اماكن الى الوصول عممية لتسييل

 الخام وطبيعة يتناسب بما طريقة كل تستخدم ، الجيوفيزيائية الطرق واستخدام تطبيق -2
 .االرضية القشرة ضمن تموضعو وطبيعة الخام موقع تحديد لغرض البحث، في المستيدف

 كيميائية وفحوصات تحاليل اجراء وتشمل الجيوكيميائية، الطرق واستخدام تطبيق -3
 .الخام ضمن المتواجدة المعادن ومميزات خصائص عمى لمتعرف صخرية شرائح ودراسة
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 :Sampling Stage صخرية نماذج استحصال مرحمة -ثانياً 
 طريق عن او الصخرية المكاشف من صخرية نماذج واستحصال جمع يتم 

 شبكة تعيين بموجب االنفاق، او المبابية االبار حفر طريق عن او خنادق حفر
 ويتم المعدني، االستكشاف بعمميات المستيدفة المساحة كامل تغطي نماذج

 اجراء عن فضالً  المعدنية، الترسبات وامتدادات سمك ، عمق تحديد بواسطتيا
 لفحص صخرية شرائح عمل مع الخام تركيز درجة لمعرفة جيوكيميائي تحميل

 .الخام ضمن الموجودة المعادن انواع وتشخيص
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 االقتصاديةدراسات الجدوى مرحمة  -ثالثاً 
 feasibility Studies Economic   : 

 المتحقق والربح االستثمار بكمف تيتم كونيا ومالياً  اقتصادياً  الميمة المراحل من وىي
 اقتصادية دراسات عمى تشتمل  .الخامات استغالل من المتحققة االقتصادية والفائدة
 تحميالت اجراء العالمية، االسواق في المعادن او الخام سعر االستثمار، كمفة مثل متعددة

 المعدني االستخالص لطرق دراسات مع االقتصادية وقيمتو الخام جودة لتحديد كيميائية
 دراسات اجراء عن فضال المالئمة المنجمي االستخراج طريقة لمعرفة ىندسية دراسات مع

 . المعدني االحتياطي وحساب تحديد مع بيئية
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or Exploitation المعدني االستخراج او االستغالل مرحمة -رابعاً  
 Stage: Extraction 

ىذه المرحمة باستخراج الخامات او الترسبات المعدنية من باطن االرض ترتبط 
بعدة طرق اعتمادا عمى مواصفات الخام وطبيعة الصخور المحيطة بو، ومكان 

تموضعو في القشرة االرضية ويتم اختيار الطريقة المالئمة بناءًا عمى مجمل 
اىم طرق االستخراج . الدراسات المتحققة والتوصية التي تقدميا ىذه الدراسات

 :المعدني ىي
 

 .Surface Miningطرق االستخراج المعدني السطحية 1.

 .Underground Miningطرق االستخراج المعدني تحت السطحية 2.

 Aqueousطرق االستخراج باستخدام االساليب المائية والغرينية 3.
Mining. 

 . Quarriesالمقالع 4.
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   :اىميا عديدة عوامل عمى اعتماداً  المنجمي االستخراج طريقة اختيار يتم1)
 سطح عن بعده او قربو االرضية، القشرة في الخام تموضع مكان2)

 .االرض
 .لمخام والجيولوجية اليندسية الخصائص3)
 .بالخام المحيطة لمصخور والجيولوجية اليندسية الخصائص4)
 .االرضية القشرة في وامتداداتو الخام وحجم شكل5)
 .البمد في التكنولوجيا توفر ومدى العممية والخبرة المعرفة6)
 المعدن سعر مع والتسويق االنتاج وحجم المستثمر المال رأس كمفة7)

 .والضريبية المالية القوانين عن فضالً 
 .المحتمل البيئي والتموث البيئية واالىتمامات المحددات8)
 .الصناعية السالمة في والتعميمات القوانين9)
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   :Dressing Mineral المعدني االستخالص مرحمة -خامساً 
 فييا يتم التي المرحمة كونيا التعدين عمميات مراحل من ميمة مرحمة 

  الغثة المواد عن المعادن فصل طريق عن ذلك ويتم المعادن وانتاج استخالص
 العمميات من سمسمة عبر تمتد الغثة، المواد عن المعادن فصل عممية ان

 تواجده وطريقة معدن، كل ومميزات خواص عمى تعتمد والمتعددة المختمفة
 .عالية ونقاوة تركيز ذات معادن بإنتاج تنتيي التي الغثة المواد مع وارتباطو

 عمى تجري متعددة ومعالجات طرق عمى المعدني االستخالص مرحمة تشمل
 الطريقة واستخدام معو التعامل في الخاص اسموبو لو معدن ولكل الخام

 الطرق ىذه اىم من .المعدن واستخالص فصل كيفية مع تتالئم التي المناسبة
 :ىي
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 :االولى الخطوة
 الحبيبات تحرير لغرض المنجم من القادمة الخام الصخور وطحن تكسير 

 تعرضيا وامكانية معيا المرتبطة الغثة والمواد الصخور من المعدنية
 عمميات في عديدة وطرق اساليب ىناك .الفيزيائية او الكيميائية لممعالجات

 التي المختمفة الطحن او التكسير معدات فيو تستخدم الطحن او التكسير
 .المعدن كل خصائص عمى تعتمد
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 : الثانية الخطوة
 عممية باستخدام الغثة المواد عن المعدنية الحبيبات فصل يتم ان ممكن 

 بعممية تسمى ما او (Sieve analysis) الحبيبي الحجم حسب النخل
 فتحات من بالمرور المعدنية لمحبيبات يسمح بحيث الحبيبي التصنيف

 يتم ان ممكن او .عنيا الغثة المواد وحجب الحبيبي حجميا حسب المنخل
   .الفيزيائية او الكيميائية المعالجات الى ارساليا
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 : الثالثة الخطوة
 او الكيميائية الطرق باستخدام المعدني الفصل عممية تتم ان ممكن 

 اعتمادا الكيميائية لممعالجات المعدن استجابة طريقة عمى اعتماداً  الفيزيائية
 طرق اىم من .االقتصادية الجدوى دراسات من تصدر التي التوصية عمى

 :ىي والفيزيائية الكيميائية المعالجات
 

 .لممعدن النوعي الوزن حسب او الجاذبية فرق باستخدام المعدني الفصل طريقة1)
 .االعصاري بالعصف يسمى ما او الدوار السايكمون باستخدام المعدني الفصل طريقة2)
 Thickening Method بالتثخين الفصل طريقة3)
 Filtering  Method بالترشيح الفصل  طريقة4)
 Thermal Drying method بالتجفيف الفصل طريقة5)
 Magnetic Separation المغناطيسي الفصل طريقة6)
 Electrical Separation الكيربائي الفصل7)
  Flotation Method الطفو طريقة ، الكيميائية الفصل طرق8)
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  :Reclamation and Closure Mine المنجم غمق مرحمة -سادساً  
 ألسباب المناجم تغمق حيث  المنجم غمق مرحمة ىي التعدين مراحل من األخيرة المرحمة 

 :اىميا عديدة
   .كامالً  واستخراجيا قمعيا تم حيث المعدني االحتياطي انتياء او نضوب1)
 . المعادن او الخامات ىذه الستخدام الحاجة انتفاء2)
 بحيث والمعادن الخامات اسعار ىبوط في يتمثل الذي االقتصادي العامل3)

 .وتعدينو الستخراجو الالزمة االقتصادية الكمف يغطي ال اصبح
 حسب واغمقت االرض استخدامات مع تقاطعيا او بيئي تموث في تسببيا4)

 .النافذة البيئية والتعميمات القوانين
 مخمفات او بالفضالت ممئيا اعادة عمى االمكانية او القدرة وجود عدم5)

 .تكمفيا التي االضافية االقتصادية لمكمف االرض وتسوية االخرى الصخور
 بعمميات االستمرار دون تحول اجتماعية تغييرات او سياسية تحوالت6)

 .المعدني االستخراج
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 سطحية مناجم كانت سواء  مفتوحة المتروكة المناجم بقاء يعتبر
 اجراء وبدون االنفاق بوجود المتمثمة سطحية تحت مناجم او

 كثيرة ىندسية او بيئية اضرار تسبب ليا، مناسب غمق عمميات
 سطح استخدامات تدمر التي السطحية المناجم حالة في خاصة
 والنفايات، واآلسنة الحامضية المياه لتجمع مكان وتعتبر االرض

 المياه لتجمع اماكن تكون ان ممكن السطحية تحت المناجم اما
 تيدد مختمفة سطحية تحت وتشققات تخسفات تسبب وقد الجوفية

 في الجديدة الفمسفة .والتشققات بالتخسفات االرض وسطح المدن
 االقتصادية االحتياجات تمبية أي ، االستدامة ىي التعدين صناعة
 تمبية عمى المقبمة األجيال قدرة تعزيز مع لمحاضر والبيئية

 في ، (المحاضرة مقدمة في شرحيا تم كما ) الخاصة احتياجاتيم
 .معين منجم أي لغمق التخطيط
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 اعادة المرحمة ىذه تتضمن  المنجم في الموجود لمخام كامل استخراج من االنتياء بعد
 :وىي اخرى ألغراض  المنجم استخدام

 :السطحي المنجم غمق
 لممنجم التخطيط الجيولوجيين عمى يجب .ليا النباتي الغطاء واستعادة االرض تسوية1)

 موقع استخدام اعادة او االرض اصالح وكيفية الغمق عممية في النظر يتم بحيث
 .لمتعدين اإلجمالية التكمفة من والتقميل  المنجم

 يتم أن يجب  الناس، لعامة مفتوحة المنطقة كانت إذا خاصة ، المنجم موقع سالمة2)
 واليياكل العامة والمرافق النقل ومعدات المعالجة ومنشآت المكتبية المباني إزالة

 .عام بشكل األخرى السطحية
 ىي المنجم موقع استصالح أثناء معالجتيا يجب التي االخرى الرئيسية القضية3)

 جزًءا المحمية النباتات استعادة تكون ما وغالًبا المياه، ونوعية ، األرض سطح استعادة
 .مستقرة تربة بنية بناء عمى النباتات تساعد حيث ، العممية ىذه من جًدا ميًما

 بالمياه ممؤىا يتم ان بعد خاصة سياحي كمرفق المنجمية الحفرة تستخدم ان ممكن4)
 .سياحية بحيرة وجعميا

 ال بحيث الصمبة النفايات من لمتخمص كموقع المنجمية الحفرة استخدام يتم ان ممكن5)
 الغطاء مشاكل أو ، الغبار توليد أو ، التربة تآكل أو لممياه االمد طويل تموث يحدث

     .النباتي
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  :السطحي تحت المنجم غمق
 االقتصادية الناحية من جداً  ميمة فائدة ذات غمقيا يتم ان بعد السطحية تحت المناجم تعتبر 1)

 :ىي االستخدامات ىذه اىم ومن استخداماتيا لتعدد وذلك االخيرة السنوات في خاصة واالمنية
 .االزمات عند استخداميا ليعاد الطبيعي والغاز البترول ومشتقات الييدروكاربونية المواد خزن2)
 .االستيداف عن بعيداً  العسكرية والذخيرة العتاد لتخزين تستخدم االمنية، العسكرية، لألغراض 3)
 تستخدم حيث  االخرى المتعددة االستخدامات او والغذائية الزراعية، الصناعية، لألغراض4)

 يعاد اعادة ليتم الحاجة عن الفائضة الزراعية المواد او الميمة الصناعية المواد لتخزين
 .الحاجة عند استخداميا

   .ضخمة اموال رؤوس استثمار الى تحتاج وال االقتصادية الكمفة قميمة5)
 التي المخزنة المواد استخدام اعادة او وسحب تخزين عند التشغيمية العمميات وسرعة سيولة6)

 االسعار تقمبات عمى السيطرة والطمب العرض مبدأ وتمبية السوق حركة لمتطمبات تستجيب
 .واالنتاج

 والمواد الييدروكاربونية  المواد خاصة المخزنة  المواد توفير في ازمات حصول تجنب7)
 .الغذائية

 زمنية لفترة تغيير اي بدون ومميزاتيا خصائصيا عمى محافظة جوفياً  المخزنة المواد تبقى8)
 من عمييا السيطرة ممكن التي ورطوبة حرارة ودرجة ضغط من الظروف لثبات نظراً  طويمة
 .دائمية بصورة الخارج
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