
  المعادن الفلزیة في الیمن
  

  لمقدمةا

شركات التعدین كذلك التي نفذتھا ھیئة المساحة الجیولوجیة و االستكشافیةأظھرت الدراسات 

الذھب، الرصاص، الزنك،  مثل تمعدنات تمعدنةوالعربیة واألجنبیة اكتشاف العدید من المواقع الم المحلیة

الجیولوجیة والعوامل البیئة إن  تلك الدراساتالنحاس، الفضة، النیكل والحدید والتیتانیوم. وقد أظھرت 

إلى حد ما مع النماذج المثالیة المسجلة إقلیمیا وعالمیا، واستنادا إلى الدراسات تشبھ األخرى في الیمن 

تثمار في المعادن الفلزیة في الیمن في عدة مجاالت مثل الجیولوجیة المنفذة فقد تم تحدید فرص االس

التیتانیوم، المعادن األرضیة النادرة،  -الرصاص، الحدید  -البالتین، الزنك  -النیكل -الذھب، النحاس

   .التنجستن والقصدیر، والعناصر المشعة

 

  الیمن في المكتشفة الفلزیة المعادن
 

  الذھب .1

مواقع  والتزال أكثر من ثالثة الف سنة منذالذھب  اشتھرت بتعدینتعتبر الیمن من الدول التي 

موقع لتمعدنات  50وجود أكثر من الدراسات االستكشافیة  أظھرت لقدیم باقیة حتي الیوم وقد ا لتعدینا

الذھب والفضة في الجمھوریة الیمنیة یتركز أھمھا في صخور األساس من عصر ما قبل الكامبري، 

لتواجد الذھب في الیمن، وھذا  بیئة مناسبة  الذي یتمیز النوبي يبرجزء من امتداد الدرع الع تعتبروالتي 

ً ما أكدتھ نتائج الدراسات االستكشافیة. كما تم الكشف  عن وجود عدد من تواجدات الذھب في  اخیرا

  صخور بركانیات الیمن من العصر الثالثي.

ً اشتھر السبئ  الذھب حتى قیل أنھم كانوا من أغنى الشعوب في یون باستغاللھم لمعدن تاریخیا

المنطقة لكثرة ما في بالدھم من مناجم للذھب، حیث كانت أبواب قصورھم ومعابدھم وجدرانھا وسطوحھا 

لتمعدنات  المستضیفةو أھم البیئات الجیولوجیة والفضة واألحجار الكریمة،  مزخرفة بالذھب والعاج

 الذھب في الیمن ما یلي :

  صخور األساس الذھب في 1.1

للذھب في الیمن في صخور األساس التي یعود عمرھا للعصر البریكامبري ضمن   تتواجد تمعدنات ھامة

توجد تمعدنات والبركانیة والرسوبیة المتحولة وكذا الصخور الجرانیتیة المتداخلة.   الصخورأحزمة من 

وتعتبراھم  الكوارتز أو نطاقات القصالذھب في الصخور البركانیة والرسوبیة المتحولة ضمن عروق 



نطقة مدن في محافظة حضرموت، ومناطق الحارقة، عاھم، كشر، حرض، بعالن، المناطق الواعدة  م

في محافظة حجھ، ومناطق الفیض، وادي مروان، وادي العرض في جنوب وادي مور والحریرة وشرس 

  یل في محافظة الجوف، ونجد المالجي ووادي الكح دمحافظة صعده، باإلضافة إلى مناطق صبرین، اللو

   .في محافظة شبوه

 (Stockwork) ةیجوات العروق الشبكوفي ف (disseminated) متناثر كما تظھر تمعدنات الذھب بھیئة

-post) في الصخور الناریة المتداخلة والمكونة من صخور جرانیتیة تشكلت بعد الحركات التكتونیة

tectonic)  ،وادي عطف ووادي النماصة في محافظة الجوف، وصخور جرانیتیة مثل مناطق فلحان

مثل منطقة بحره في محافظة صنعاء.   (syn-tectonic) المتزامنة ت التكتونیةكاتشكلت أثناء الحر

) تتواجد ضمن ةوحج ة(صعدفي محافظتي الجدیر ذكره أن تمعدنات الذھب في المناطق الشمالیة الغربیة 

ً بالمناطق الشمالیة الغربیة من الیمن  ( م/ حزام نبیطة الممتد من وسط المملكة العربیة السعودیة مرورا

  . صعدة ، م/ حجة ) 

  

  أمثلھ ألھم المواقع لتمعدنات الذھب الواعدة في الیمن

  حضرموت ) (محافظةتمعدن منطقة وادي مدن 

  غرب مدینة المكال . كم شمال110الموقع : تقع على بعد حوالي 

المناطق الواعدة لتمعدن الذھب المصاحب لعروق الكوارتز في الصخور  منتمثل منطقة التمعدن 

 1985الفریق الروسي في عام  وقد نفذ الكمبري البركانیة المتحولة التابعة لعصر والفلسیةالقاعدیة 

وجیوفیزیائیة وأعمال حفر لعدة أبار استكشافیة وقدر  دراسات شبھ تفصیلیھ جیولوجیة وجیوكیمائیة

م تم 2008جرام طن/ فضھ ، وفي عام 11جرام/ طن ذھب، 15الف طن بدرجة   678االحتیاطي الممكن

بئر  126الشركة أعمال حفر لعدد  تم نفذ2010ترخیص المنطقة لشركة ثاني دبي للتعدین وحتي عام 

جرام / 7,2ملیون طن بدرجھ  21قدر االحتیاطي للثروة بحوالي استكشافي لمعرفة امتداد وعمق الخام و

طن ذھب والمنطقة التزال مطروحة لالستثمار ألي شركة ترغب في الدخول في ھذا الجانب بالتعاون مع 

                 شركة ثاني دبي للتعدین

  

  

  



  

 (م/ حجة ) منطقة الحارقة 

كم شمال غرب العاصمة صنعاء تم اكتشاف 270الموقع  : تقع شمال محافظة حجھ وعلى بعد حوالي 

 - 1997الكندیة ) وخالل الفترة من  سم من قبل شركة كندیان مونتن ( حالیا كانتك1997المنطقة في عام 

الشركة دراسات استكشافیھ تفصیلیھ جیولوجیة وجیو كیمیائیة وجیوفیزیائیة  وأعمال حفر  تم نفذ2011

متر ومعظم التمعدن مستضاف في صخور  14649عمق إجماليئر استكشافي بب 149استكشافیة بلغت 

بل لك في صخور الدیوریت المتداخلة في المنطقة والتابعة لعصر ما قذوك الكوارتزسیرست میكا شیست

جرام / طن ذھب والمنطقة في الوقت 1,5ملیون طن بدرجھ  40بحوالي الكمبري . قدر االحتیاطي للثروة 

شركة ترغب في الدخول في ھذا الجانب بالتعاون مع شركة كانتكس  الراھن مطروحة لالستثمار ألي

      الكندیة 

  

  

  

  

  

  

  



 ةالزنك الرصاص والفض .2

، م/ صنعاءجبل صلب   مثل والرصاص والفضة للزنك المتمعدنةمواقع الیوجد في الیمن العدید من 

     العقیقوادي وورماه ، م/ المھرة، وادي المسیلة م/ عمران،  ذیبین، م/ شبوةمنطقة طبق وجبل الجبال 

رملة السبعتین حوض  یرتبط معظمھا بالمنخفض التركیبي الكبیر والمعروف بمنخفض لتي وام/ شبوة، 

شرقھا ( شبوة  ىمأرب ) وحتالممتد من شمال غرب الیمن ( صعدة ، الجوف ،  البالیوسین)-(الجوراسي

  الكربوناتیة،  الدولوماتیة  الجیریة الصخورشقوق وجیوب في وطبقات وذلك على ھیئة  حضرموت)

  .صنعاء  وتعتبر منطقة جبل صلب بمحافظة

صاص رالولتمعدن الزنك مثال ن ات الزنك والرصاص والفضة في الیمواقع تمعدنم ھممن ا 

  والفضة 

  منطقة جبل صلب ( الجبلي) - 1

   .العاصمة صنعاء شرقكم شمال 100الموقع : تقع على بعد حوالي 

یوجد التمعدن مصاحب للصخور الجیریة الدولوماتیة التابعة للعصرالجوراسى ، وكانت تعتبر  في القرن 

سنھ ) من أكبر المناجم القدیمة الستغالل الفضة واعید اكتشافھا في عام  1200الثالث الھجري منذ حوالى 

  م 1980

ركواألنجلو أمریكیة وفي عام وشركة مینا   WGMوالكندیة  BRGMنفذت عدد من الشركات  الفرنسیة

لشركة زینكواوكس البریطانیة وشركة  انسان ویكفس الیمنیة وقد تم تنفیذ  المنطقة م ترخصم ت1998

بئر 130دراسات استكشافیھ تفصیلیة جیولوجیة وجیوكیمائیة وجیوفیزیائیة وأعمال حفر لعدد أكثر من 

وقدر البریطانیة   SRKادیة من قبل شركة دراسة الجدوى االقتص إعداد تم2005 استكشافي وفي عام 

  .ةجرام في / طن فض  68% رصاص ، 1,2% زنك 8,9ملیون طن بدرجھ  12,6االحتیاطي 

ویعتبر الخام من النوع المتأكسد ( زنك أوكسید )  یحتوي على معادن سمیثوسونیت ، سیریسیت ، 

 –وتعتبر في الوقت الراھن شركة جبل صلب والجالینا باإلضافة إلى معدن األرجنتینیت ھیدروزنكیت 

االمتیاز الستغالل الخام  ةم ھي صاحب2009الیمن المحدودة التابعة لشركة انسان ویكفس الیمنیة منذ عام 

واستیراد المعدات الالزمة لبناء المصھر لمعالجة وفصل  ةمعظم البنى التحتی بإنشاءوقد قامت الشركة 

مشاركة لالستثمار من قبل أي شركة بالتعاون مع شركة انسان ویكفس الخام وحالیا المشروع مطروح لل

  .الیمنیة

   



  
  

 لنحاس والنیكل والبالتینا .3

تمعدنات النحاس، والنیكل والكوبلت  اظھرت الدراسات االسـتكشافات المعدنیة في الیمن بان  

التابعة لعصـر ما قبل الكامبري،  القاعدیة والفوق قاعدیةصخور الضـمن تقع والبالتین في الیمن 

م/ عمران لنحاس والنیكل والبالتین ا لتمعدن  مواقع أھم  ىحدإوتعتبر منطقة سوار بمحافظة عمران 

 باإلضافة إلى منطقة الحامورة بمحافظة تعز وقطابة بمحافظة حجة وجبل المعدن بمحافظة البیضاء

  .تغبر بمحافظة حضرمو والمصنعة  بمحافظة صعدة ومنطقة

  امثلة لتمعدنات النحاس والنیكل:

كم شمال غرب العاصمة صنعاء. حیث 80تقع منطقة سوار على بعد حوالي منطقة سوار :  .1

یوجد تمعدن للنحاس والنیكل والكوبالت والبالتین ضمن صخور القاعدة(صخور قاعدیة 

ً في العام  شركة كندیان م بواسطة 1998وفوق قاعدیة)، وقد تم اكتشاف ھذا التمعدن حدیثا

ً)، حیث نفذت الشركة دراسات استكشافیھ غطت مساحة ا ماونتین لكندیة (كانتكس حالیا

م تضمنت مسوحات 2008 - 1998كیلومتر مربع، وذلك خالل الفترة من  100حوالي 

جیولوجیة تفصیلیة، جیوكیمیائیة شبھ تفصیلیة، جیوفیزیائیة شبھ تفصیلیة، وتحلیل 

بئر  56جیوكیمیائي لعدد كبیر من العینات السطحیة وتحت السطحیة، باإلضافة إلى حفر 

م، تركزت في الجزء الرئیسي 2009متر حتى نھایة العام  8433بعمق إجمالي  استكشافیة

في ھضبة سوار وكذا الجزء الشمالي والجنوبي من التمعدن الواقع ضمن نطاق من التمعدن 

كیلومتر، وذلك للتأكد من امتدادات التمعدن واستكمال تحصیل البیانات  2.7یمتد بطول 

 .الالزمة إلعداد دراسة ما قبل الجدوى االقتصادیة



-1.40 %و  ،للنحاس    0.46-0.89 %ـج مشـجعھ، حیث تراوحت النسب من أظھرت تلك األعمال نتائ

للنیكل، باإلضافة إلى نسب جیدة من الكوبالت والبالدیوم والبالتین، وبینت أعمال الحفر  0.86

م أن نطـاق التمعدن یحتوي على نسـب كبریتیدات تتراوح بین 2009-2008االستكشافي المنفذة في العام 

  سبة للكبریتیدات إلى حواليمتر، ووصلت أعلى ن 502-0.12% بسمك یتراوح بین 1-5

   متر. 8-2% وبسمك یتراوح بین 10-60 

  
  

 منطقة الحامورة : .2

كم جنوب شرق مدینة تعز یتواجد التمعدن على ھیئة عروق مصاحبة  50على بعد حوالى  تقع

م نفذت من قبل الفریق التشیكي والروماني 1985-1979من عام   لقواطع صخور لالمبروفیر

بئر استكشافي بعمق إجمالي  12فیزیائیة وأعمال حفر بلغت جیولوجیة وجیودراسات تفصیلیة 

تحت سطحیة تم تقدیر االحتیاطي المؤكد من قبل الفریق  منجمیھمتر كما تم حفر أعمال 3000

نیكل والمنطقة  0.39%نحاس ،  0.57%م بأربعة ملیون طن بدرجة تركیز 1984الروماني عام 



 ة ومطروحة للمشاركة االستثماریة من قبل إي شركة تعدین . تحت امتیاز شركة إنمار الیمنی

  
   العناصر األرضیة النادرة .4

 تتواجد تمعدنات ھامة للعناصر األرضیة النادرة في الجمھوریة الیمنیة في صخور الكربونتایت

والبجمتایت ضمن صخور األساس (ما قبل الكامبري) مثل منطقة لودر (البیضاء)، نصاب، مربون 

برھھ (أبین) وفي المتداخالت الجرانیتیة (العصر الثالثي) مثل منطقة ملحان  -بی(شبوه)، صب

  .(المحویت)، وتعتبر منطقة لودر بمحافظة البیضاء من أھم تمعدنات العناصر النادرة في الیمن

  مثال ألھم مواقع تمعدنات العناصر األرضیة:

 منطقة لودر  

كم شمال شرق  160العناصر األرضیة النادرة قرب مدینھ لودر (البیضاء) على بعد  تقع تمعدنات

مدینھ عدن. تتواجد العناصر األرضیة النادرة مع معدن المونازایت في صخور الكربوناتیت ضمن 

صخور متحولة تتبع العصر البروتیروزویك المتأخر مثل األمفیبولیت، النایس والمیجمتایت، وتعتبر 

العناصر األرضیة النادرة المكتشفة في  لتنتالیوم، النیوبیوم الیتریوم، والیورانیوم من أھما  عناصر

دراسات جیولوجیة، جیوكیمیائیة، وجیوفیزیائیة م 1985من قبل الفریق الروسي المنطقة. تم تنفیذ 

من متر، في حین یتراوح طولھا  3وأعمال حفر بینت أن متوسط سمك أجسام الكربونتایت یصل إلى 

تم تقدیر  .(Veselov, 1990) كیلومتر مربع 2متر، وتنكشف على مساحة تقدر بحوالي  60 - 50

 ,Strojexport) % مونازایت4ملیون طن بمحتوى  5.1متر بحوالي  100االحتیاطي الممكن لعمق 

 3.8ألف طن بدرجة تركیز    27.7متر بحوالي  350تم تقدیر االحتیاطي الجیولوجي لعمق  .(1988

(Tr2O3)  %  14.5%و (Be) (Abeulov, et al., 1981) 120 - 100، باإلضافة إلى حوالي 

    ، و Tr2O3 ألف طن من

  .Ba ألف طن من 250- 100، و  Nb2O5 ألف طن من 10

  



 لتیتانیومالحدید وا   .5

تم تعدین الحدید في منطقة صعدة خالل العصور القدیمة، وبشكل عام توجد رواسب الحدید في 

الیمن ضمن صخور بركانیة متوسطة التركیب بتراكیز متفاوتة، متداخلة مع صخور الرخام، كما 

 اإلضافةبلمتداخالت صخور الدیورایت دقیقة الحبیبات على ھیئة عدسات،  مصاحبیوجد الحدید 

 .رواسب الحدید ضمن صخور المتداخالت القاعدیة وفوق القاعدیةلتواجد 

 الحدید 5.1

متوسطة التركیب بنسب  متحولھ رسوبیة توجد رواسب الحدید في الیمن ضمن صخور بركانیة

الدیوریت دقیقة  متفاوتة، متداخلة مع صخور الرخام، كما توجد مصاحبة لمتداخالت صخور

م الحدید في الیمن في عدد من المواقع ضمن أربعة الحبیبات على ھیئة عدسات، ویتواجد خا

الثنیة بمحافظة مارب من أھم نطاقات أساسـیة ھي البیضاء، صعده و مأرب، وتعتبر منطقة 

 .الحدید في الیمن مواقع

توجد تمعدنات الحدید في منطقة الثنیة الواقعة إلى الشمال الشرقي من مدینة مأرب، حیث تقع على 

شبوه  –كم شمال شرق مدینة مأرب، ویبعد الموقع عن الخط اإلسفلتي مأرب  150بعد حوالي 

والمارتیت) على ھیئة جسم یمتد باتجاه شمال شرق  كم. یوجد تمعدن للحدید (الماجنیتیت 30بحوالي 

 ومعظم الجسم جنوب غرب ضمن صخور الشیسـت األخضر التي تنتشــر في معظم المنطقة  –

ً وبعرض یصل إلى  طول  متر 188یمتد ھذا الجسم لمسافة بالكثبان الرملیة،  مغطى متر  600تقریبا

متر، تبین من خاللھا وجود  105عمق أحدھا باستكشافیة ابار  5باتجاه الجنوب الغربي، كما تم حفر 

 19.7متر عند عمق  4.3العدید من طبقات الماجنیتیت/المارتیت حیث وصل أعلى سمك لھا حوالي 

% في العینات 96.20تر. وأظھرت نتائج التحـالیل نسـب مشجعة للحدید وصلت أعالھا إلى م

  )% في عینات لباب الحفر (تحت سطحیة90.90السـطحیة، و 

 

 التیتانیوم - الحدید  5.2

دقیقة الحبیبات على ھیئة  توجد تمعدنات الحدید والتیتانیوم ضمن متداخالت صخور الدیورایت

عدسات، باإلضافة لتواجد رواسب الحدید ضمن صخور المتداخالت القاعدیة وفوق القاعدیة، وتعتبر 

ً  منطقة مكیراس بمحافظة البیضاء تقع منطقة مكیراس  .الحدید في الیمن مواقعمن أھم  ایضا

 كم، جنـوب شـرق مدینة البیضـاء، قرب مدینة لودر، توجـد خـامات مبعـثرة 20(البیضاء) على بعـد 

(disseminated)  تیتانوماجنتیت فنادیوم مصاحبة لصخور الجابرو  –اإللمنیت  –من األبتایت

المتداخل في صخور األساس (ما قبل الكامبري). نفذت في ھذه المنطقة دراسات جیولوجیة، 

متر، مسح جیولوجي،  3400بئر استكشافیة بعمق إجمالي  18افیة، وحفر جیوكیمیائیة، خنادق استكش



ملیون طن 860دراسات معدنیة وصخریة وأعمال حفر. قدر االحتیـاطي لھذه التمعـدنات بحوالي 

  موزع كالتالي: 

ملیون  0.15ملیون طن فوسفات،  27ملیون طن أكسید تیتانیوم،  46ملیون طن خام الحدیـد،  130

 ,V2O5 0,02%% أكسید تیتانیوم، 3.5% حدید،  15.5بمحتوى معدني    د الفنادیوم،طن من أكسی

%3.14 P2O2.  

  

  

  
 

 المشعة العناصر   .6

تم تحدید تواجد للیورانیوم في منطقة أحور (أبین) ضمن صخور الحجر الرملي الطباشیري على 

م، وطول یتراوح 1.43عدسات بمتوسط سمك 6ھیئة عدسات من الحجر الرملي الحدیدي یبلغ عددھا 

% 0.343 إلى 0.042م، وقد بینت نتائج الدراسات أن نسبة الیورانیوم تتراوح بین  800 - 150بین 

كما تم تحدید مؤشرات للیورانیوم والثوریوم في الكونجلومیرات الحدیدیة ضمن حجر رملي وجید في 

وحت القیاسات مناطق وادي مروان، وادي النشور، ووادي عكوان بمحافظة صعده، حیث ترا

 في الكونجلومیرات، وتراوحت نسبة الیورانیوم فیھا بین  cps  1,600إلى cps 100اإلشعاعیة بین 

%، باإلضافة إلى تحدید مؤشرات مشجعة للیورانیوم والثوریوم ضمن صخور 0.1-0.076

 1300البجمتایت في منطقة جبن (الضالع)، حیث أظھرت نتائج التحالیل الكیمیائیة نسب تصل إلى 

ppm  1800یورانیوم ppm  ثوریوم. توجد مؤشرات جیدة للیورانیوم والثوریوم ضمن صخور

حیفان (تعز)، حیث أظھرت نتائج التحالیل الكیمیائیة نسب تصل إلى  - البجمتایت في منطقة الشویفھ 

2700  ppm  ،16000    یورانیوم  ppm  ثوریوم، ومؤشرات جیدة للثوریوم وصلت نسبتھ إلى

2730 ppm.  



 والتنجستین القصدیر  .7

في الیمن في صخور الجرانیت الالحقة للحركات التكتونیة  والتنجستینتتواجد تمعدنات القصدیر 

ضمن صخور األساس (ما قبل الكامبري) في جبل قھللھ بمحافظة صعده، حیث تتراوح نسبة 

 نوبیوم و ppm 1100 قصدیر، وكذلك   ppm 690جم/طن، مع  1035إلى  400من التنجستن

600 ppm ضمن صخور الجرانیت الثالثي تاتن ً لیوم. كما توجد تمعدنات القصدیر والتنجسن أیضا

جم/طن،  268  نھم بمحافظة صنعاء، حیث تصل نسبة التنجستن إلى -في منطقة جبل السعدي

 .قصدیر  ppm 694والقصدیر إلى 


