


 The Quarries  المقالع  
 السطحية ألمنجمي االستخراج طرق من طريقة المقالع تعتبر•

 .محدودة مساحة ذات او صغير مقياس عمى ولكنيا
 ,الرمال مثل األولية البناء مواد مع فقط بالتعامل يختص •

 تتواجد ما غالبا التي المدممكات األحجار، ,األطيان ,الحصى
   .التربة من بسيط غطاء ذات منو قريبا أو السطح عمى

 



 
 او واحدة ترسيبية دورة من ناتجة فتاتيو ترسبات عن عبارة األولية البناء مواد•

 عند الميكانيكية والتعرية التجوية أعمال نواتج من وىي ترسيبية دورات عدة
 عمميات عمييا تجري ثم األسفل إلى الجبمية مناطق في األحجار تدحرج او تساقط
 مختمفة صغيرة أشكال إلى لتتحول والجداول األنيار تصاريف بواسطة ثانية نقل

 سرعة عمى اعتمادا الحبيبي الحجم حسب وفرز ترتيب إعادة ليا ويحصل األحجام
 .ليا الناقمة األنيار تصريف

 الفتاتيات تترسب بينما  Foothills الجبال أقدام قرب الكبيرة األحجار تترسب •
 .الدلتاوات و البحيرات في او األنيار سرعة تقل عندما حجما األقل

 المنخفضات وعند األنيار ضفاف عمى توجد األولية البناء مواد ترسبات معظم •
 والجافة الصحراوية المناطق في يتواجد األخر والبعض الجبمية المناطق قرب

 .التكوين وقت في أوجدتيا التي المشابية الترسيبية الظروف عمى اعتمادا
 

 The Quarries  المقالع  



 األولية البناء مواد من وميمة كبيرة كميات العراق في تتوفر•
 من العراق في المقالع قطاع ويعتبر األنواع وبمختمف
  عمرانيةال المشاريع تدعم التي الميمة الرئيسية القطاعات
 ىذه عمى الحصول سيولة بسبب ,العراق في واليندسية

 من واسعة مساحة عمى وانتشارىا قميمة وبكمف المواد
 تكاليف من يقمل مما العراقي القطر في الجنوب الى الشمال
   .المستيمك إلى تواجدىا أماكن من نقميا
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 وتواجدىا األولية البناء مواد توزيع خارطة يوضح (1-8) رقم الشكل•
 تكوين الى تعود التي الكمس حجر ترسبات واىم العراق في وانتشارىا

 خاصةً  الفرات نير طول عمى تمد التي المايوسيني العصر في الفرات
 الكمس حجر يتوفر حيث العراق جنوب  باتجاه القائم منطقة من

 وأحجار الجيري والطابوق االسمنت صناعة مثل الصناعات لمختمف
 .البناء

 جنوب الى بغداد من تمتد تواجداتيا أىم ان إذ الفتاتية الترسبات أما •
 مقالع أىميا والحصى الرمال ترسبات وتمثل الدين صالح محافظة
 كاستخدام األولية البناء مواد من العراق حاجة تسد التي النباعي
 .بيا تتميز التي العالية النقاوة لدرجة مباشر

 فتاتيو ترسبات تتوفر ونينوى السميمانية منطقة في العراق شمال في •
 الكمس حجر توفر وكذلك النقاوة عالية نيرية بشرفات ترسبات تتمثل
  .جدا جيدة نوعية ذات وىي والبالسبي الشيرانش لتكوين
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 :يمي ما تتضمن األولي االستكشاف مرحل•
 من التي األماكن وتحديد الفضائية والصور الجيولوجية الخرائط دراسة1.

 الجيولوجي الوضع ضوء عمى اقتصادية ترسبات فييا تتواجد ان الممكن
 .المنطقة في المتواجدة الصخرية والتكوينات

 لتواجد المرشحة األماكن في وحقمي عممي وتنقيب مسح أعمال إجراء2.
 والمواد الصخور عن فكرة وتكوين تواجدىا أماكن وتحديد اقتصادية ترسبات
   .والمدنية اليندسية لالستخدامات الصالحة

 تحديد مع الجانبية االمتدادات لتحديد وخنادق االستكشافية اآلبار حفر3.
 .الترسبات ليذه السمك

 اليندسية لممواصفات ومطابقتيا صالحيتيا ومدى الترسبات نوعية تقدير4.
 .االستخدامات في والمعتمدة المطموبة

 الغطاء سمك تحديد مع الترسبات ليذه االحتياطي لتقدير حسابات إجراء5.
 .الترسبات ىذه وحجم شكل وتحديد ,الصخري

 المقمع موقع تحديد يتم واالقتصادية الفنية الجدوى دراسات نجاح حالة في6.
 وطرق وسائل بتوفر تعمقيا قدر االستخراجية األشغال واجيات بداية وأماكن

 .المواد ىذه استخدام وأماكن المواصالت
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 تعتبر األولية البناء مواد عن والتحري البحث إن•
 عمى التعرف السيولة ومن وسريعة سيمة عمميات
 ووسائل طرق استخدام بدون المواد ىذه تواجد أماكن
 او الصخرية التكوينات كانت اذا خاصة معقدة

 او األرض سطح عمى مكشوف الفتاتية الترسبات
 بالمشاىدات التحقق خالل من عمييا التعرف إمكانية
 المقالع عن بعدىا أو قربيا مدى أو النظرية

  .مسبقاً  المستخدمة او المشخصة
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 تعتمد التي واألساسية الميمة المراحل من تعتبر الدراسات ىذه•
 بيانات وقاعدة المقترح المقمع وتشغيل تطوير مراحل عمييا

 عن قيمة معمومات تقديم اجل من مستقبال تستخدم أساسية
 .الترسبات منطقة في العمل تطور مراحل

 او 1:1000 بمقياس طبوغرافية  خرائط رسم بواسطة ذلك يتم •
 خرائط رسم تتبعيا ثم المقالع تواجد مناطق لتحديد 1:5000
 الميل درجة مع الترسبات امتدادات تحديد عمى تشمل جيولوجية
 فوق الواقعة التربة سمك او الصخري الغطاء سمك مع وسمكيا

 ,خنادق او آبار كانت سواء النمذجة مواقع تحديد الترسبات ىذه
 الجوفية المياه مستوى عن ىيدرولوجية دراسات ذلك الى يضاف
 واالستخراج القمع عمميات عمى تأثيرىا ومدى حركتيا واتجاه
 .المقمع من األولية لممواد
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 االولية البناء مواد ترسبات في االحتياطي حساب•
 األساسية المواضيع من المعدني االحتياطي حساب موضوع يعتبر •

 تقدير دراسات تعتبر .االقتصادية الترسبات تقييم عمميات في والميمة
 التنقيب وعمميات والجيولوجية االستكشافية لمجيود خالصة االحتياطي

 استثمارىا وكيفية األرض باطن في المخزونة المعدنية الثروات عن
 البناء مواد توفير من الصناعية المتطمبات لتمبية منيا واالستفادة

 يمكن منيا والصناعية البشرية االحتياجات لسد المعدنية او األولية
 المعدنية الترسبات حال حاليا األولية البناء مواد ترسبات ان القول
 ذات أجسام تشكل الجيولوجية الترسيبية الظروف أوجدتيا التي األخرى
 الجانبي االمتداد يمثل حيث األبعاد ثالثية منتظمة غير ىندسية أشكال

 ,الترسبات ليذه السمك فيمثل الثالث البعد اما .والعرض الطول ىو ليا
 اآلبار حفر نتائج بواسطة اما عميو والتعرف قياسو أمكن الذي

   .القناتية النمذجة نتائج من او االستكشافية
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 متواجدة العراق في مناطق عدة في األولية البناء مواد ترسبات إن•
 في الترسبات ىذه وانتشار تواجد تحديد وتم جدا كبيرة وأحجام بأشكال
 إليو اإلشارة تمت التي السابق الشكل في كما العراق في مناطق عدة
 في متخصصة دوائر قبل من الترسبات ىذه احتياطات تحديد وتم

 لممسح العامة الشركة أىميا ومن العراق في الجيولوجي العمل
 الترسبات واستثمار ألبحث في الحق ليا التي والتعدين الجيولوجي
 في متخصصة اخرى شركات وجود لعدم ونظرا ,العراق في المعدنية
 ثم الترسبات ليذه كامل الستثمار أالستخراجي الجيولوجي العمل
 متعددة قواطع الى األولية البناء المواد ترسبات تواجد مناطق تقسيم
 حسب الخاص القطاع الى استثمارىا إلى وأحيمت الحجم صغيرة
 لغرض المواد ىذه استثمار حول البمد في السائدة والقوانين األنظمة
 الشركات حاجة وسد المواد ىذه ونقل واستخراج قمع ميمة تسييل

  .األولية البناء مواد من المحمي والسوق اليندسية
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 مسبقا المستثمرة القواطع وتحديد القوانين ىذه عمى بناءا•
 تم منتظم ىندسي شكل ذات مقمع كل يعتبر الترسبات ضمن
 رقم شكل (والعرض الطول) لو الجانبية االمتدادات تحديد

 لسمك كامل وقمع استخراج فيتم السمك أما (8-2)
 من تحديده ويمكن المنطقة في المتواجدة الفتاتية الترسبات
 خالل او فتاتيو نمذجة من او سابقة ودراسات معمومات

 المكاشف او المقالع في الترسبات سمك عن معمومات توفير
 .القريبة
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(2-8)شكل   



 تحسب ما عادة األولية البناء لمواد االحتياطي حساب ان•
 من ابتداء ألمنجميو العمميات كافة الن (3م) بالحجم الكمية
 المستيمك إلى التسويق أعمال الى واالستخراج القمع أعمال

 والتصنيف التكسير معمل الى المستخرجة المواد إرسال او
  .بالوزن وليس الحجم أساس عمى حسابيا يتم

 السمك × العرض × الطول = (3م) االحتياطي حجم•
 تم لممقمع والعرض الطول إن ،(2-8) رقم الشكل من نالحظ•

 المعمومات من حسابو فيتم السمك اما مسبقا تحديده
 المكاشف أو المقالع من أو السابقة الدراسات من المتوفرة
 .لممقمع المجاورة
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 المقمع في االستخراج طريقة     
 تحددىا المقمع الى بالنسبة العمل وأسموب االستخراج طريقة شكل اختيار إن   
 -:ىي عوامل عدة
مكانية حرية تعطي .الترسبات وامتدادات وحجم شكل1.  المعدات لحركة وا 

 .المقمع داخل واآلليات
 مراحل عدة عمى مدرجات عمل يتحتم كبير الترسبات سمك كان اذا ,السمك2.

 عدد وتزداد المقمع خارج المواد ونقل المعدات لحركة طرق توفير لغرض
 .المقمع داخل الحفرة عمق وازدياد تقدم مع المدرجات

 الرقاد زاوية او ميل درجة تحدد التي ىي ,الترسبات نعومة او صالبة درجة3.
 الشكل في كما مدرجات شكل عمى عممو يتم الذي لممقمع المنحدر او مسفحل

 .(B 3-8) و (A 3-8) رقم
 وذلك المقالع عمل في حاكم وغير ميم غير عامل يعتبر التربة غطاء سمك4.

 ويسمح األولية البناء مواد ترسبات تعمو التي التربة غطاء سمك لصغر
 .المواد ىذه من معينة بنسبة باختالطيا

 

 The Quarries  المقالع  



 The Quarries  المقالع  



 The Quarries  المقالع  



 The Quarries  المقالع  



 The Quarries  المقالع  



 The Quarries  المقالع  









 المقالع في لمعمل األساسية المبادئ•
    من والغرض المواد استخراج من واليدف المقمع مكان تحديد تم ان بعد     
     المواد وخواص نوعية عمى معينا شرطا تفرض العوامل ىذه كل استخداميا     
   االستخراج طريقة تعتمد كذلك بدورىا والتي ,استثمارىا وطريقة المستخرجة     
  الواجب عمل ومراحل خطوات ىناك .المنطقة في األرضية التضاريس عمى     
 -:يمي وكما المقمع فتح اجل من صحيحة بخطوات المباشرة لغرض إتباعيا     

 المعيشة وسائل كافة توفير مع والعاممين المشرف الكادر عمل مكان تييئة1.
 .المطموبة

 .واالستخراج القمع بأعمال لمقيام والالزمة المطموبة والمعدات المكائن تييئة2.

 خزنيا ويفضل وجد ان التربة غطاء إزالة او الصخري الغطاء بإزالة البدء3.
 إعادة أعمال في الحقا منو لالستفادة المقمع حدود خارج محدد مكان في

 .لممنطقة الطبيعية البيئة عمى الحفاظ لغرض المقمع داخل الحفر وردم الدفن
 إحدى من المباشرة وتتم متسمسل وبشكل نظامي يكون ان يجب العمل4.

 .المقمع حدود
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 أعمى من العمل بدء يستحسن التالل او المرتفعات إحدى عمى المقمع وجود حالة في6.
 Shelf ألرفي بالمقمع المقمع ىذا ويسمى قميل الغطاء سمك حيث التربة سطح قمة

quarry. 
 إزالة أعمال إجراء يجب ، الوديان او المنبسطة األراضي في المقمع وجود حالة في7.

 الحفر وسائل إحدى باستخدام العمق نحو الحفر بأعمال المباشرة ثم الصخري الغطاء
 .التفجير أعمال استخدام او المتخصصة بالمعدات كانت سواء

 المعدات ومناورة حركة لغرض سيمة طرق توفير مع مناسبة مساحات وتييئة إيجاد8.
 .المقمع داخل والعجالت

 المواد وصالبة نوع عمى يعتمد لممقمع الجانبي لمسفح واستقرار ميل درجة عمى الحفاظ9.
 .الجانبي لمجدار انييار او انزالق أي حصول لمنع الرقاد بزاوية وااللتزام الموجودة

 المواد استخراج استمرار ومع لممقمع الداخمية الحفرة حجم وازدياد العمل سير تقدم مع10.
 الجانبي السفح انحدار زاوية عمى والمحافظة متتابعة مراحل عمى مدرجات عمل يجب
 .والمعدات اآلليات لحركة مناسبة طرق وتوفير إنشاء اجل من مدرج لكل

 مكان في والحصى الرمال وتصنيف وتكسير غسل من المعالجة معمل يكون أن يجب11.
   .التكاليف تقميل لغرض المقمع من قريب

 

 The Quarries  المقالع  



 من ,العمل واجيات من النماذج تؤخذ ,العمل سير تقدم مع ثابتة نمذجة نظام عمى الحفاظ12.
 المواد من جيدة نوعية توفير عمى السيطرة لغرض لمقمع مييأة مناطق من أو العجالت
 .االستخدام شروط حسب

 عمميات بإجراء السماح او لممقمع المجاورة األراضي عمى تجاوز أي بحصول السماح عدم13.
 .قانوني غير تجاوز ذلك باعتبار المقمع خارج آماكن من قمع

  منيا االستفادة يجب ناضبة وطنية ثروة باعتبارىا الترسبات ليذه األمثل االستغالل14.
  .ممكن حد أقصى والى جيدة بصورة

 جيدة قياسية بمواصفات المواد ىذه من المستفيدة والشركات الجيات تجييز عمى الحفاظ15.
 ىذه تستعمل التي والطرق والبنايات المدنية اإلنشاءات في فشل أي حصول عدم لضمان
 .المواد

 كانت سواء تجييز فترة كل بعد الترسبات ىذه احتياطي احتساب إلعادة المنتظم التكرار16.
 الجية واشعار لالستخدام والصالح المتبقي الخزين عمى لموقوف سنوية نصف او سنوية

 .الترسبات انتياء وفترة القمع عمر حول لممقمع المستثمرة
 القمع أعمال وتوجيو التخطيط مسؤولية عاتقة عمى تقع القمع عمى شرفمال الجيولوجي17.

 المستخرجة المواد صالحية مدى عن والمسؤول النمذجة نتائج ضوء عمى واالستخراج
بداء القرارات اتخاذ في الكافية الخبرة لديو تكون ان ويجب لالستخدام  النصيحة وا 
 في بيا المسموح الحدود ضمن لالستخدام المستخرجة المواد مطابقة حول والتوصية
    .واليندسية المدنية المنشآت
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 شكرًا الستماعكم


