
  الیمن في الصناعیة والصخور المعادن

  المقدمة

  

توجد العدید من خامات المعادن والصخور الصناعیة في الیمن بكمیات كبیرة ونوعیات جیدة، 

تتوفر فیھا البنیة األساسیة والمرافق الالزمة مما یسھل عملیة  مؤھلةوتقع معظم ھذه الخامات في مناطق 

استثمار واستغالل ھذه الخامات ویقلل من كلفتھا، ولقد أدت األعمال االستكشافیة التي نفذتھا ھیئة المساحة 

الجیولوجیة الیمنیة بالتعاون مع بعثات أجنبیة إلى تحدید العدید من مواقع تلك الخامات مثل الحجر 

ري، الجبس، البرالیت، البیومیس (حجر الخفاف)،الملح الصخري، األطیان الصناعیة، الحجر الجی

الرملي السیلكي، االسكوریا، الزیوالیت، الفلدسبار، الكوارتز، رمال السیلكا. باإلضافة إلى أن الیمن یتمیز 

رخام، البازلت، التف أحجـار البنـاء والزینـة وبمواصفات عالیـة كالجرانیت والجابرو، ال تنوعبوفرة 

  .واإلجنمبرایت

  م2009خارطة توزیع المعادن الصناعیة 

  
 

 الیمن في المكتشفة الصناعیة المعادن

  يالطبیع الزیولیت .1

توجد خامات الزیولیت الطبیعي في الیمن بكمیات كبیرة ونوعیات جیدة ضمن صخور بركانیات 

التف البركاني المصاحبة لصخور الزجاج البركاني وكذا الرماد البركاني یولیت ورالالیمن في صخور 

باإلضافة إلى تواجده في فجوات الصخور البازلتیة. ویتوفر في الیمن األنواع التجاریة ذات المواصفات 



نقاوة  المختبریة والموردینیت. أظھرت نتائج التحالیل   العالمیة مثل معادن الكلینوبتیلولیت، الھیولندیت

% في بعض المواقع، كما أوضحت التحالیل الكیمیائیة انخفاض 95عالیة لمعادن الزیولیت تصل إلى 

  .نسب الصودیوم والبوتاسیوم والكالسیوم وارتفاع والماغنسیوم، نسب الحدید

 

وعلى ضوء الدراسات المعدنیة والكیمیائیة وكذا المقارنة مع رواسب عالمیة مشابھة یتبین مدى نقاوة 

في العدید من التطبیقات، مثل صناعة تكریر النفط كمادة وسیطة،  لخاما ذلكالخام وإمكانیة استخدام 

صناعة الورق والمنظفات والبالستیك، إنتاج االسمنت وسوائل الحفر، تنقیة الغاز الطبیعي والمیاه 

العادمة، إنتاج محسنات التربة لرفع مردود المحاصیل الزراعیة، معالجة مخلفات الحظائر وامتصاص 

في أعالف للحیوانات. تنكشف صخور التف الزیولیتي في عدة مناطق من الیمن  الروائح، وكإضافات

خام التف الزیولیتي ل االحتیاطي الجیولوجي تعز، إب، وذمار، حیث یقدر (محافظات)  ضمن نطاقات 

  .ملیون متر مكعب 200المكتشف في الیمن بأكثر من 

  تعزم/  دنة العزیولیت                                            

  

  ا

  بم/ إ لقاعدةزیولیت ا

  



  

   المجنیزیت .2

ة مارب باحتیاطیات اقتصادیة ونوعیات ظالمجنیزیت في منطقة الثنیة بمحافتتواجد رواسب  

 جیدة تسمح بإقامة مشاریع مھمة إلنتاج المجنیزیا ومنتجات الماغنیسیوم، حیث قدر االحتیاطي

ملیون متر مكعب، وأظھرت نتائج التحلیل الكیمیائیة أن نسبة أكسید  58بحوالي  الجیولوجي 

%، مما یؤكد نقاوة الخام وإمكانیة استخدامھ في العدید من  47.65-43.76الماغنسیوم تتراوح بین 

التطبیقات الصناعیة واالنشائیة والزراعیة مثل صناعة الحراریات لتبطین األفران والقوالب 

المستخدمة في إنتاج الصلب، وفي صناعة الزجاج والسیرامیك كمواد صاھرة لخفض درجة انصھار 

قوة المنتج النھائي، وكمواد حشو في إنتاج الدھانات واللدائن  بعض المعادن وزیادة سیولتھا وزیادة

والورق، وفي تحسین التربة وحامل للمبیدات الحشري، وفي إنتاج المغنیسیا حیث یستخدم أكسید 

 .الماغنیسیوم في صناعة األلواح الحدیدیة الممغنطة وفي صناعة األدویة ومواد التجمیل

 

 الدولومیت .3

 ت في الیمن باحتیاطیات اقتصادیة ونوعیات جیدة، حیث قدر االحتیاطيتتواجد رواسب الدولومی

بلیون متر مكعب، وأظھرت نتائج التحلیل الكیمیائیة أن نسبة أكسید  3.4بحوالي  الجیولوجي 

بنقاوة  %، وفي منطقة الریّان (الجوف) تتمیز رواسب الدولومیت 23 - 11الماغنسیوم تتراوح بین 

ً، حیث تتراوح بین  %، كما أظھرت نتائج التحلیل الكیمیائي أن نسبة أكسید 100إلى  98عالیة جدا

%، مما یؤكد نقاوة الخام وإمكانیة استخدامھ في العدید من 23.5-19.84الماغنسیوم تتراوح بین 

ن، وخاصة التطبیقات الصناعیة واالنشائیة والزراعیة مثل صناعة الكریمات ومعاجین األسنا

الدولومیت المتبلور وفي إنتاج كسر الدولومیت الالزم لصناعة البالط الموزایكي والطوب الجیري، 

   .أحجار الزینة وفي تحسین التربة وحامل للمبیدات الحشریة، باالضافة إلى استخدامھ إلنتاج

  لحجر الجیري النقيا .4

تنتشر صخور الحجر الجیري النقي في مناطق عدیدة من الیمن مثل نطاق حضرموت، المھره، 

بلیون متر مكعب. وقد أظھرت نتائج التحالیل  3.4بحوالي الجیولوجیة  احتیاطیاتھا صنعاء، ویقدر

بین  %، والسیلیكا55.60إلى 51.50الكیمیائیة مدى نقاوة الخام، حیث تتراوح نسب أكسید الكالسیوم بین 

%وبینت التجارب الفیزیائیة أن كثـافة الخام 0.72 إلى 0.02 %% والحدید بین 4.28إلى %0.03

%، والمساحة السطحیة بین 95.15إلى  81.70ودرجة البیاض بین   3سمجم/ 2.7إلى  2.4تتراوح بین 

الیمن، وإمكانیة /جم، األمر الذي یؤكد النقاوة العالیة للحجر الجیري النقي في 2م 4488إلى  2685

الصودا،  استخدامھ في العدید من التطبیقات الصناعیة والزراعیة واإلنشائیة مثل صناعة الجیر، رماد



صناعة السیرامیك والزجاج، صناعة الفوالذ، صھر الفلزات، صناعة المطاط والبالستیك واألصباغ 

 .وكمواد مالئة، وصناعات كیمیائیة أخرى

  

  
  لملح الصخريا .5

رواسب الملح الصخري في الیمن على ھیئة قبـاب ملحیة ضمن صخـور تكوین السـبعتین توجد 

(مجموعة عمران) التي تعود إلى العصر الجوراسي األعلى في مأرب و شبوه وحضرموت، وینكشف 

الملح الصخري ضمن تكوین الصلیف (مجموعة تھامة) التي تعود إلى العصر الثالثي المتأخر في نطاق 

ً، باحتیاطي 11اللحیة. توجد رواسب الملح الصخري في مناطق عدیدة تزید عن  – مةق – الصلیف  موقعا

 .ملیون متر مكعب 390یزید عن  جیولوجي 

  % .98إلى  NaClوصل نسبة كلورید ویتمیز ملح الصلیف بمواصفات جیدة 

  



  
  

 لجبسا .6

تنتشر رواسب الجبس ضمن عصور جیولوجیة مختلفة، حیث توجد ضمن صخور العصر 

الجوراسي األعلى (تكوین السبعتین)، حیث تشكلت رواسب الجبس في أحواض بحیرات، كما توجد في 

الصخور االنتقالیة التي ترسبت بین العصر الجوراسي والعصر الطباشیري مثل مناطق شمال صنعاء، 

 ) والمنتشرة بسماكات كبیرة في مناطق أبین وشبوهالرسألیوسین األسفل (تكوین وتوجد ضمن صخور ا

األعلى (تكوین الصلیف) في أحواض  –وحضرموت، وكذلك ضمن صخور المیوسین األوسط  والمھرة 

منعـزلة في الصلیف والمناطـق المجـاورة، باإلضافة إلى تواجد تلك الرواسب ضمن صخور 

  .خھ وتكوین بویش) المنتشرة في نطاق المحفد وشرق المكالاالولیجوسین (تكوین امبا

  

تتمیز صخور الجبس بالنقاوة العالیة في أغلبیة المواقع وبتعدد نوعیاتھ واختالف األلوان من الشفاف، 

األبیض الرصاصي والبني الفاتح. توجد رواسب الجبس في أماكن عدیدة من الیمن ضمن نطاقات شبوة، 

بلیون متر  4.6المكتشف بحوالي  الجیولوجي  موت وأبین، ویقدر االحتیاطيالحدیدة، صنعاء، حضر

مكعب. تتمیز رواسب الجبس بمواصفات جیدة، حیث تتراوح نسب ثالث أكسید الكبریت بین 

إلى  65.40% وتراوحت نقاوة الجبس بین 1.20إلى  0.60%، والمواد الغیر ذائبة بین 51.90إلى32.40

ً في 1964%. الجدیر بالذكر أن تعدین الجبس في الیمن قد بدأ منذ العام 98,00 م، یستخدم الجبس محلیا

  صناعة اإلسمنت، وفي أعمال البناء والزخرفة، حیث تقوم شركة إنتاج وتسویق ملح وجبس الصلیف 

   .بإنتاج الجبس لتلبیة احتیاجات السوق المحلیة



  

 البیومیس .7

مجال صناعة مواد الصقل والصنفرة في الیمن من خالل إمكانیة توجد فرص استثماریة جیدة في 

اقتصادیة وبشكل رئیسي  جیولوجیة  والبیومیسیت التي تنتشر باحتیاطیات استغالل رواسب البیومیس

بحوالي بلیون متر مكعب،  جیولوجیةال في منطقة اللیسي بمحافظة ذمار، حیث تقدر االحتیاطیات

%، 74.21إلى 58.40وتتمیز بمواصفات قیاسیة، حیث تتراوح نسب أكسید السیلیكون بین 

% والصودیوم بین  .0 23إلى  0.01%، والماغنیسیوم بین  10.83إلى7.59واأللمنیوم بین 

  .% 4.72إلى  3.28%، والبوتاسیوم بین 7.06إلى 3.62

  
  لمعادن الثقیلةا .8

في الیمن یوجد العدید من مواقع الرمال السوداء الحاویة لمعادن ثقیلة اقتصادیة مثل اإللمنایت، 

الروتایل، الزركون، و المونازایت.. الخ، وذلك على طول ساحلي البحر العربي والبحر األحمر، حیث 

یون طن. وتعد مواقع مل 500یصل احتیاطي الرمال السوداء الحاویة للمعادن الثقیلة في الیمن إلى حوالي 

الرمال السوداء الحاویة للمعادن الثقیلة في محافظة حضرموت من الفرص االستثماریة الجیدة والمتاحة، 

ً الحتوائھا على نسبة مشجعة من المعادن االقتصادیة وتواجدھا على ساحل البحر العربي بالقرب من  نظرا

 .الموانئ البحریة

كم غرب المكال ( ساحل البحر   69منطقة سفال تقع على بعد لالستثمارومن أھم المناطق الواعدة 

تحتوي على معادن  طنملیون  3.6 االحتیاطيتنفیذ دراسات استكشافیة شبھ تفصیلیة قدر  ) تمربيالع

  : لتاليكاوزعھ مطن  31.22باحتیاطي اقتصادیة

  تیلطن رو 3,553زركون  نط 11.316 إلمنیتن ط16.351



  

  الفلدسبار .9

ً، على ھیئة عروق وعدسات 16تتواجد خامات معادن الفلدسبار في الیمن في أكثر من  موقعا

في صخور البجمتایت المصاحبة للصخور الجرانیتیة، وفي صخور البجمتایت نایس وصخور 

الشیست المتحولة التي تعود لعصر ما قبل الكامبري، وتوجد بألوان متعددة كاألبیض، الرمادي 

معادن الفلدسبار في الیمن على الفلدسبارالبوتاسي الذي یعرف باسم (بوتاس  والوردي، وتحتوي

سبار) و الفلدسبارالصودي الذي یعرف باسم (صودا سبار). تتواجد معادن الفلدسبار في مناطق 

خام ل الجیولوجي االحتیاطيویقدر  وریمھ حجة، شبوه، و أبین،محافظات عدیدة تقع ضمن 

 .ملیون متر مكعب 44الفلدسبار بحوالي 

  
  

 

 الحجر الرملي النقي والكوارتز .10

ً ضمن محافظات شبوه، صنعاء،  25تنتشر رواسب الحجر الرملي النقي في أكثر من  موقعا

صعده، وتعز، حیث توجد ضمن الترسبات الرملیة لعصور البالیوزویك والممثلة بتكوین وجید، 

الممثلة بتكوین كحالن ومجموعة الطویلة بشكل طبقات سمیكة من الحجر  وعصور المیزوزوي

الرملي المتماسك والمفكك مع ندرة أو انعدام الغطاء الصخري. وتتمیز تلك الرواسب بارتفاع 

%، وتجانس حبیبات الكوارتز 99.4نسبة السیلیكا، حیث تصل في بعض المواقع إلى حوالي 

  بحوالي  لحجر الرملي النقي في الیمنل الجیولوجي حتیاطياالوانخفاض نسبة الشوائب. ویقدر 

      .بلیون متر مكعب 2



یوجد الكوارتز على ھیئة عدسات وعروق ضمن صخور البجمتایت، النایس والشیست كما 

% وانخفاض نسبة  97,8المتحولة. یتمیز الكوارتز بارتفاع نسبة السیلیكا التي تصل لحوالي 

الشوائب. یتواجد الكوارتز في مناطق محدده أھمھا، منطقة حرض وبكیل المیر بحجة، ومنطقتي 

ملیون  13بأكثر من  المنزالھ و جبل عویدیھ بصعده، ویقدر احتیاطي خام الكوارتز المدروس

  .متر مكعب

  

  
  

 االسكوریا .11

في الیمن على ھیئة مخاریط بركانیة مع صخور البازلت  تنكشف رواسب االسكوریا

ً مع الرماد البركـاني والمواد الطینیة، وتتمیز بكثرة الفراغـات وتعدد األلوان من  واإلجنمبرایت، و أحیانا

بازلتي (تتراوح نسبة أكسید  –األحمر الخمري، واألحمر المصفر إلى األسـود، ذات تكـوین أندیزایتي

 یةضمن أربع حقول بركان %). تتواجد رواسب االسكوریا في مناطق محددة  60 - 50السیلیكون من 

رداع، حقل شقره و بیر  –عمران، حقل ذمار  –تعرف بالحقول البركانیة الرباعیة وھي حقل صنعاء 

 1.7صرواح، ویقدر االحتیاطي الجیولوجي لرواسب االسكوریا في الیمن بحوالي  –على وحقل مأرب

 .عببلیون متر مك



  
  

 البازلت .12

توجد فرص استثماریة جیدة ومتاحة في مجال صناعة األلیاف البازلتیة (الصوف الصخري 

ً من الصخور البازلتیة وتواجدھا في مواقع  ً لتوفر احتیاطي كبیر جدا واألنابیب البازلتیة) في الیمن، نظرا

نتائج التحالیل تتوفر فیھا معظم البنى األساسیة الالزمة، وتمیزھا بمواصفات فنیة قیاسیة، حیث أوضحت 

%، والحدید 15,80إلى 12,70%، واأللومینا بین 49,15إلى 47,80أن نسب أكسید السیلیكا تتراوح بین 

، ومعیار الحامضیة بین 1,8إلى  1,2%، وتراوحت قیمة معامل اللزوجة بین 15,44إلى 11,20بین 

  %.2.50إلى  1,66

  

  
 

 

 

 صنعاء -البازلت 



 

   األطیان الصناعیة .13

توجد األطیان في الیمن ضمن صخور عصور جیولوجیة مختلفة، حیث تنكشف رواسب 

وضعة على صخور القاعدة (ما قبل الكامبري)، و على ھیئة ممتطبقات الكاؤولین في صعده على ھیئة 

مواد الحمة في الصخور الرملیة التابعة لمجموعة الطویلة (العصر الطباشیري)، كما تظھر صخور 

قات متداخلة ضمن تكوین أكبره (العصر البرمي) وتكوین كحالن ومجموعة عمران الطفل بشكل طب

المواد الطینیة    المیوسین)، كما تنكشف -(العصر الجوراسي) وضمن مجموعة الشحر(عصر األلیجوسین

ً ضمن الصخور البركانیة الثالثیة كنواتج تجویة، وتوجد تربة اللوس والتربة الرملیة الطینیة ضمن  أیضا

تتمیز األطیان في الیمن بالتنوع، حیث   بیات العصر الرباعي التي تغطي المسطحات والسھول.رسو

والبالیوجورسكایت. تنتشر  توجد معادن الكاولینایت، المونتمورلینایت، اإللالیت، الھالوسایت، السبیوالیت

یدة، أبین األطیان في معظم مناطق الیمن ضمن نطاقات صعده، صنعاء، حضرموت، ذمار، إب، الحد

 .ملیون متر مكعب 120طیان في الیمن بحوالي لأل االحتیاطي الجیولوجيولحج، ویقدر 

 


