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 طرق االستخراج ألمنجمي تحت السطحية 

Underground Mining 

 بانها السطحً تحت المعدنً االستخراج طرق تعرف       

 المعدنٌة والترسبات الخامات باستخراج تقوم التً الطرق تللك

 ازالة الى الحاجة دون االرض سطح تحت تموضعها اماكن من

 ذلك ٌتم . الترسبات تلك ٌعلو الذي الصخري الغطاء رفع او

 تموضع اماكن الى للوصول مائلة او عمودٌة انفاق باستخدام

 طرق باحدى واستخراجها قلعها وبالتالً الترسبات هذه

 هذة طبٌعة تالئم التً المتخصصة المنجمً االستخراج
 . الترسبات
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ان اٌعبمً اٌحبسم فٓ اخزٕبر طزق االسزخزاج اٌمىجمٓ رحذ اٌسطحٓ ٌُ •

اٌمىبن اٌذْ رزمُضع )عمك اٌززسجبد اٌمعذوٕخ َثعذٌب عه سطح االرض 

َمعُلبد اخزِ ، َمه اسجبة ، فضال عه َجُد ( فًٕ اٌززسجبد اٌمعذوٕخ
 :اٌمٍب ٌٓ 

عمك اٌززسجبد اٌمعذوٕخ ، َسمه اٌغطبء اٌصخزْ اٌذْ رحذدي عاللخ وسجخ •
 . Stripping Ratioاٌمشظ 

 .صالثخ اٌعمُد اٌطجبلٓ َاٌزىُٔىبد اٌصخزٔخ اٌزٓ رعٍُ اٌززسجبد اٌمعذوٕخ•
 .اٌمٕمخ االلزصبدٔخ ٌٍززسجبد اٌمعذوٕخ•
 .اٌمحذداد اٌجٕئٕخ َاسزخذامبد االرض•

رعزجز طزق االسزخزاج اٌمعذوٓ رحذ اٌسطحٕخ مه اٌىبحٕخ اٌزمىٕخ اوثز رعمٕذا 

عمب ٌٓ عًٍٕ فٓ طزق االسزخزاج اٌمىجمٓ اٌسطحٕخ ثسجت صعُثخ اٌُصُي 

اٌّ مُلع اٌززسجبد فضال عه صعُثخ اٌسٕطزح عٍّ اٌسٍُن اٌٍىذسٓ ٌٍطجمبد 

 .الصخزٔخ اٌزٓ رحٕظ ثبٌفزحبد َاالوفبق اٌمىجمٕخ
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 :ممٌزات وخصائص طرق االستخراج المنجمً تحت السطحٌة

مرونة فً استخراج الترسبات قلٌلة اذا ما قورنت مع طرق  1)

 .االستخراج المنجم السطحٌة

الوقت الالزم للوصول إلى الخام وبدأ أالستخراج المعدنً  2)
 .ٌعتبر طوٌل نسبٌا  

تصمٌم األنفاق والفتحات والقنوات الالزمة للوصول الى الخام  3)
 .صعبة ومعقدة وذات مخاطر كثٌرة

أإلنتاجٌة فً طرق التعدٌن تحت السطحٌة قلٌلة ومحدودة 4)
 .بسبب محدودٌة مساحة واجهات األشغال ألمنجمٌه

حجم المعدات االستخراجٌة المستخدمة صغٌر لكً ٌتالئم مع 5)

 .حجم الفتحات المنجمٌة وبالتالً فان قدرتها االنتاجٌة قلٌلة
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تتمٌز بوجود مخاطر كثٌرة ومتعددة بسبب االعمال تحت سطح االرض وخطورة 6)

 ,االنهٌار وضٌق مكان العمل 

من الضروري جدا توفٌر الهواء الالزم للتهوٌة وتنفس العاملٌن على مدار الساعة 7)

 .والحفاض على بٌئة صحٌة مناسبة للعمل تحت سطح االرض

قلة عدد األٌدي العاملة بسبب ضٌق مساحة العمل وصعوبة المناورة مع طول 8)

المسافة الالزمة الستخراج المواد الخام , الذي ٌسبب نقص وتدنً فً مستوٌات 

 .االنتاج 

قبل البدء بعملٌات اإلنتاج المعدنً ٌجب القٌام بأعمال تهٌئة أولٌة تتمثل فً إنشاء 9)

واستحداث الفتحات ألمنجمٌه واألنفاق التً تستخدم كطرق للوصول الى الخام 

وفً عدة مناطق ومن عدة جهات لعمل عدة واجهات للحش ألمنجمً لضمان 

ساعات العمل  مدارتجهٌز مستمر لكمٌات المطلوبة من اإلنتاج المعدنً على 

ستغرق عدة تأعمال التهٌئة هذه ربما , وحساب مخطط اإلنتاج وتصمٌم المنجم

 .سنوات النجازها والوصول الى الطاقة التصمٌمٌة اإلنتاجٌة للمنجم

االقتصادٌة الستخدام طرق االستخراج المنجمً تحت السطحً عالٌة جدا لكلفة ( 10

 .مقارنة مع طرق االستخراج المنجمً السطحٌة
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  تييئة األعمال ألمنجميو تحت السطحية
 التحت ألمنجمي االستخراج عمميات ىي بيا المباشرة يتم مرحمة أول 

 األرض سطح من يمتد Vertical Shaft عمودي نفق عمل ىي سطحي
 ىذا عمل يتم ما وغالبا المعدني الجسم قرب نقطة الى الوصول لغاية

 الجسم بين مناسبة أمان وبمسافة المعدني الجسم حدود خارج المدخل
 (15-50) بين تتراوح ما وغالبا بيا المدخل حفر التي والصخور المعدني

 بيذا المحيطة المنطقة في يحصل قد ضعف او انييار حصول لتجنب متر
   .ألمنجميو األعمال جراء من المدخل

 -:أقسام ثالث الى المعدن الجسم الى تصل التي المداخل او فتحاتال تقسم 
 الجسم من مكان اقرب الى األرض سطح من تمتد عمودية فتحة  -1

 األشخاص لنقل تستخدم متر (3-5) بين يتراوح يدائر  وبقطر المعدني
 أسالك لمرور تستخدم وكذلك والفضالت الخام المواد واستخراج والعمال
 ألمنجميو االستخدامات وكافة اليواء ومجاري المياه وأنابيب الكيرباء
  رقم الشكل في موضح كماVertical Shaft  الفتحة ىذه وتسمى األخرى

 .(2-5) والشكل (5-1)
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 Shaft  فتحة منجم عمودٌة ( 1-5)شكل  
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مقطع عرضي تخطيطي لفتحة المنجم( 2-5)شكل    
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 لنقل تستخدم درجة (200-5) بين تتراوح معينة بزاوية مائل نفق او مدخل  -2
  مائل مدخل تسمى األرض سطح الى المنجم داخل من والفضالت الخام المواد

Declines Drifts. (4-5) والشكل (3-5) شكل. 

فتحة منجم مائمة( 3-5)شكل   
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مقطع عرضً لفتحة منجم مائلة( 4-5)شكل    
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 Shaft الرئٌسً المدخل من تمتد أفقٌة أنفاق او مداخل  -3

 مستوٌات عدة على وتكون ألمنجمٌه األشغال واجهات الى
 نفق هناك عمل مستوى كل فً ,(Adit) افقً نفق تسمى

 المسافة ,العمل واجهة الى الرئٌسً المدخل من ٌوصل

 والهدف متر (15) تقرٌبا تساوي مستوٌٌن كل بٌن العمودٌة

 استمرارٌة مع اإلنتاج وزٌادة العمل فً مرونة أعطاء هً لها

  .العمل ساعات طٌلة الخام المواد التجهٌز فً

 األنفاق أنواع مختلف ٌوضح مخطط (5-5) رقم شكل 
   األرض سطح تحت المنجم فً والمداخل
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(5-5)شكل    
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 بصورة تعتمد ألمنجميو واألنفاق المداخل وعمل اختيار إن•
 إلى بالنسبة وموقعو المعدني الجسم وحجم شكل عمى جزئية
نشاء عمل كمفة عمى يعتمد اآلخر والجزء األرض سطح  ىذه وا 

نشاء عمل .واألنفاق المداخل  الرئيسية ألمنجميو الفتحة وا 
(Shaft) وتستخدم لممنجم التشغيمية األعمال أىم من تعتبر 

 المائمة األنفاق .سواء حد عمى والبعيدة القريبة لألعماق
 والفضالت الخام نقل وآليات المعدات وخروج لدخول تستخدم

 االستعاضة وتمت قميمة بصورة تستخدم وحاليا الخارج الى
 طريق عن خارجا تنقل التي المدولبة والعربات بالمعدات عنيا
  .Shaft العمودية ألمنجميو الفتحة
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 وجود حالة في تستخدم االفقية واألنفاق المداخل•
 إنشائيا يتم الجبمية المناطق في معدنية ترسبات

  رقم شكل المعدني الجسم نحو الجبل سفح من
 واسعة بأقطار وتصمم ,(7-5) والشكل (5-6)

 ونقل المنجية المعدات وخروج دخول لتسييل
 الغطاء إزالة تجنب يتم الطريقة بيذه الخام

 .الخام فوق الصخري
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نفق افقً لمنجم تحت سطح االرض( 6-5)شكل    
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نفق افقً لمنجم تحت سطح االرض( 7-5)شكل    
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 في يقع منيما واحدة كل منجم لكل فتحتين عمل يفضل•
 داخل اليواء دورة عمل لتسييل المنجم نياية او طرف
 تعطي وكذلك التموث حصول ومنع التيوية ولتحسين المنجم
 واألشخاص الخام وخروج دخول في عالية ومناورة مرونة
 .ألمنجميو األعمال واجيات والى من
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تعتمد عمى  Shaftإن تصميم واختيار موقع الفتحة ألمنجميو 
 :ىي أساسيةعدة عوامل 

 :الموقع  -1
 قرب او فوق األرض سطح على ألمنجمٌه الفتحة موقع اختٌار إن 

 :ماٌلً فٌها ٌراعى ان ٌجب ألمعدنٌة ألترسبات منطقة

 والصٌانة الخدمة مركز المواصالت طرق خدمات عن قربها  1.

 التً الثانوٌة أألنفاق عمل لتسهٌل ,المعدنً الجسم من قربها 2.
 .ألمنجمٌه بالفتحة المعدنً الجسم تصل

 حدود خارج (Shaft) ألمنجمٌه الفتحة موقع ٌكون ان ٌجب 3.
 ألمنجمٌه األعمال تأثٌرات من علٌها للحفاظ المعدنً الجسم

  .علٌها الصخور ضغط وتأثٌرات والتشغٌلٌة
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 :ألمنجميو الفتحة حجم  -2
 نوع مع تتالئم لكي ألمنجميو الفتحة وقطر القطر حجم اختيار يتم 

 التصميمية الطاقة وتستوعب الخام تقل في المستخدمة المعدات
 وخروج دخول وكذلك والكيرباء اليواء أنابيب مرور مع لإلنتاج

  .األشخاص
 :ألمنجميو الفتحة استخدام من الغرض  -3
 وتصمم فقط اإلنتاج ألغراض تستخدم ألمنجميو الفتحات بعض 

 يصمم وبعضيا المستخدمة اإلنتاج نقل معدات حجم ضوء عمى
 ألغراض وبعضيا والتشغيمية ألمنجميو األعمال كافة مع تتالئم لكي

  .فقط التيوية
 إذا المسمح بالكونكريت تبطينيا يجب الفتحات ىذه بعض  -4

 الى يحتاج ال قد اآلخر والبعض ىشة صخور ضمن واقعة كانت
 صمدة صخور ضمن تقع كانت إذا اليندسية األعمال ىذه مثل

 .وقوية
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 تصنيف طرق االستخراج ألمنجمي التحت سطحية

 الصخور مع وارتباطيا متعددة وأحجام بأشكال المعدنية الترسبات لتواجد نظرا•
 الترسيبية الظروف عمى اعتمادا معقدة وأشكال مختمفة بصور بيا المحيطة
 سموكيات عمى السيطرة من بد ال ,وظيورىا وجودىا إلى أدت التي المتباينة
زالة القمع أعمال أثناء المعدني بالجسم المحيطة الصخور  المعدنية الترسبات وا 

 والقوى االجيادات ونوع بو المحيطة الصخور صالبة ,هتواجد طبيعة حسب كل
 الوجود الى ظيرت األساس ىذا عمى ,الترسبات ىذه استقرارية عمى تسيطر التي
 عمى اعتمادا فصنت السطحي التحت ألمنجمي االستخراج طرق من عديدة أنواع
زالتو قمعو بعد المعدني بالجسم المحيطة لمصخور المستخدم التدعيم نوع  من وا 

 وبعضيا اصطناعي إسناد أو تدعيم إلى تحتاج ال الطرق بعض ,تواجده مكان
 وىبوط تساقط عمى لمسيطرة صناعية تدعيم وسائل واستخدام عمل من البد

 أعمال من واألنفاق المداخل عمى والحفاظ المعدني بالجسم المحيطة الصخور
 مخطط يمثل الذي , (8-5) الشكل في ذلك نالحظ كما ,.واالنييار الغمق

     .سطحي تحت ألمنجمي االستخراج طرق لتصنيف
•  
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( 8-5)شكل    
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 السنوات في طورت التي المتقدمة التقنيات من كبير عدد ىناك•
 اإلنتاج زيادة اجل من ألمنجمي االستخراج أعمال في األخيرة
 في كبيرة اختالفات لوجود وبالنظر ,المالية الكمف وتقميل

 أي فان بيا المحيطة الصخور صالبة وفي المعدنية الترسبات
 يتالئم بما وتغييرىا تحويرىا يتم قد المستخدمة الطرق ىذه من

 التغيرات مستجدات ضوء عمى الجديدة العمل ومتطمبات
 الحديثة التقنيات من باالستفادة واليندسية الجيولوجية
 طرق تصنيف كيفية يوضح (1-5) رقم جدول .المستخدمة
 الترسبات صالبة ضوء عمى سطحية التحت ألمنجمي االستخراج
 مع يتالئم لكي بيا المحيطة الصخور وصالبة المعدنية

 ,العمل منطقة في الموجودة واليندسية الجيولوجية الخصائص
 ألمنجميو الطريقة مع تتالئم ال قد والمميزات الخصائص ىذه

 طريقة الى تغييرىا الى العمل ظروف يستدعي مما المستخدمة
 .الجديدة العمل لظروف تستجيب بشكل تحويرىا او أخرى
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 نوع طرٌقة التعدٌن المالئمة صالبة الصخور المحٌطة صالبة الجسم المعدنً درجة المٌل نوع الجسم المعدنً

جسم معدنً نحٌف قلٌل 

 السمك
 مستوى

 قوي

  

 قوي

  

Room & Pillar open 

stopes 

 Long Wall ضعٌف ضعٌف

 مستوي جسم معدنً سمٌك

 قوي قوي
Sub-level stopping room 

and pillar cut and fill 

 Sub-level caving ضعٌف ضعٌف او قوي

 قوي ضعٌف
square set, cut & fill sub-

level stopping 

 Open stopes ضعٌف او قوي ضعٌف او قوي مٌل كبٌر جدا عرق معدنً ضٌق

 عرق معدنً سمٌك

 قوي قوي مٌل كبٌر جدا
Open stopes, sub-level 

stopping, cut of fill 

 Cut & fill, sub-level caving ضعٌف قوي مٌل كبٌر جدا

 قوي ضعٌف مٌل كبٌر جدا

Balock Caving, sub-level 

caving 

  

 ضعٌف ضعٌف مٌل كبٌر جدا
Square-set stopes sub-

level caving 

جسم معدنً صلد 

Massive 

 قوي قوي ال ٌوجد

Shrinkage stop, sub-level 

stopping, cut and fill 

stope 

 ضعٌف او قوي ضعٌف ال ٌوجد
Square-set stopes, sub-

level caving block-caving 
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 طرق استخراج ألمنجمي التي تحتاج الى إسناد او التدعيم 
  Methods of Underground Supported Mining 

 السطحية تحت ألمنجمي االستخراج طرق من األنواع ىذه•
 الجسم حول الواقعة لمصخور واإلسناد التدعيم تستخدم التي

 الصخري التركيب سالمة عمى المحافظة لغرض المعدني
 العمميات خالل المحفورة والمداخل اإلنفاق حول الواقعة

 عن وذلك والسقوط األنيار من وحمايتيا المنجمة التشغيمية
 النفق سطح حول الصخرية االجيادات توزيع إعادة طريق

 والتكسر الزحف أو االنييار من حمايتو وبالتالي بالتساوي
 التشغيمية األعمال وسالمة العاممين سالمة لضمان

 .ألمنجميو
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 الجانبي الجدار تدعيم بواسطة الطبيعي اإلسناد استخدام يتم•
 من  Pillars دعائم عمل بواسطة أو ألمنجميو األشغال لواجية
 إلسناد مختارة مواقع في محميا تبقى المعدني الجسم نفس

  .السطح تحت ألمنجميو األشغال لواجية العموي السقف
 :ىي الطبيعي اإلسناد استخدام فوائد 
 .الكمفة قميمة  -1
 .العمل سيمة  -2
 .واإلنشاء العمل في عالية مرونة  -3
 :ىي الطرق ىذه مساوئ 
  .المعدني اإلنتاج نسبة قمة -1
 كدعائم المعدني الجسم من قسم ترك بسبب ضياعات وجود -2

 .ألمنجميو الحفرة سقف إلسناد
 كبيرة تغايرات وجود عند الخام تركيز درجة عمى السيطرة صعوبة -3
 .المعدني الجسم ضمن التركيز درجة في
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 صخور ضمن تقع او الصالبة قميمة معدنية ترسبات وجود عند•
سناد تدعيم الى تحتاج الحالة بيذه ضعيفة  باستخدام صناعي وا 
 التدعيم أعمال ألجراء المنجم حدود خارج من أخرى وسائل

 واألخشاب األشجار جذوع استخدامات ىي ىذه من .واإلسناد
 وتقاطعات األنفاق مداخل او السقف إسناد أعمال ألجراء القوية
 قوية حديدية ودعائم أقواس استخدام او المنجم داخل الطرق
 طويمة لفترة يستمر العمل كان إذا الكمفة عالية كونيا من بالرغم
 السنين خالل .دائمي واإلسناد التدعيم يكون أن بد فال جداً 

 والحفر لمفجوات اإلسناد بإجراء جديدة تقنية تطوير تم الماضية
 واالسمنت العقيمة الصخور من خميط عمل بواسطة ألمنجمي
 لغرض ألمنجميو الفجوات الى األرض سطح عمى من وحقنيا
 تستخدم الطرق بعض ,ىبوط او انييار أي حصول ومنع مألىا

 الفراغات مأل لغرض العقيمة والصخور ألمنجميو الفضالت
زالة القمع أعمال من الناتجة والفجوات  عدم حالة في ,الخام وا 

 ذات تدعيم طريقة كونيا من بالرغم الخميط حقن تقنية توفر
 .إلنجازىا طويل وقت وتستغرق عالية كمف
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 Room and Pillar Methodالغرف والدعائم طريقة  -1

  طباقية معدنية ترسبات وجود حالة في الطريقة ىذه تستخدم •
Stratified Deposits بصورة مائمة او مستوية تكون إما 

  .ميل درجة  (300) التتعدى قميمة
 في الصخرية الترسبات او الجيولوجية التكوينات تكون ان يجب•

 .قوية الى متوسطة صالبة ذات ألمنجميو الحفرة أرضية سقف
 غير الترسبات حالة في كبيرة بصورة الطريقة ىذه تستخدم •

  الجيرية الصخور ,الحجري الفحم ترسبات مثل المعدنية
limestone  الممحية الترسبات وكذلك لممعادن الحاممة. 

 .(9-5) شكل
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طرٌقة الغرف والعائم( 9-5)شكل   
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 اليندسية األعمال اكتمال بعد المعدني االستخراج بأعمال المباشرة تتم•

 ألمنجميو والفتحات اإلنفاق عمل مثل المعدني الجسم الى بالوصول الخاصة
  بأبعاد Room الغرف تسمى منتظمة بصورة الخام واستخراج قمع يتم بعدىا •

 لمطبقات الطبقي العمود مع السقف وصالبة قوة عمى تعتمد (الغرفة حجم)
 .(10-5) شكل .الخام الترسبات فوق تقع التي الصخرية

 ىندسية بأبعاد Pillars كدعائم محميا في الخام الترسبات من جزء ترك يتم •
 سقف ودعم إسناد لغرض الخام صخور وقوة صالبة عمى تعتمد محددة
 إيجاد في جيدة مرونة عمى الحفاظ مع االنييار من لمنعيا ألمنجميو الحفرة
 عدة ومن الخام واستخراج نقل في الستخداميا الخاصة المسالك و الطرق
 في موضح كما عالية إنتاجية لتحقيق ألمنجمي لمحش وواجيات أماكن
 اليندسي لمشكل تخطيطي مرتسم يوضح الذي (a 11-5) رقم الشكل

 .ليا عرضي مقطع يمثل ذيال ( b 11-5) والشكل الطريقة ىذه الستخدام
 قمع يتم متر (30) من أكثر كبير سمك ذات خام ترسبات وجود حالة في •

 المحافظة مع مختمفة ومستويات مراحل عدة عمى الترسبات ىذه واستخراج
 لحين أالستخراجي العمل تطور مع طوليا يزداد ثابتة الدعامات عمى

 .ألمنجميو الحفرة وأرضية سقف الى الوصول
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طريقة عمل الغرف والدائم( 10-5)شكل   
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(11-5)شكل   غازي عطٌة زراك.م.أ   32 3/21/2018 



طريقة الغرف والدعائمفوائد   
 .الخامعالية في قمع واستخراج مرونة 1.
مكانية سيولة 2. زيادة اإلنتاج عند ازدياد الطمب عمى الخام وا 

تخصصية التحكم باإلعمال التشغيمية واستعمال معدات 
 .عالية اإلنتاجية

الغرف ألمنجميو في أماكن القمع كطرق مواصالت استخدام 3.
 .واألشخاصلنقل الخام 

إجراء أعمال التيوية وقمة التكاليف في إنشاء سيولة 4.
 .وبناء ىذه المنظومات
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الطريقةسمبيات ىذه   
 
وجود ضعف في صالبة أرضية الحفرة ألمنجميو قد عند 1.

يؤدي إلى حصول انييار في الدعائم او تشويو ليا مما 
 (.12-5)شكل .ليايستدعي إجراء تدعيم صناعي 

وجود ضياعات في الخام بسبب ترك جزء من الخام كدعائم 2.
 (.13-5)شكل  .تبقى في محميا
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االنييارات في الدعائم( 12-5)شكل   
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طريقة الغرف والعائم( 13-5)شكل    
غازي عطٌة زراك.م.أ  36 3/21/2018 



Room & Pillar Mining Method Video 
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غازي عطٌة زراك.م.أ 3/21/2018  38 

Room & Pillar Mining Method Video 
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