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المقدمة

تحظى الصخور الصناعية بصورة عامة بإستخدامات واسعة لتلبية
متطلبات البناء والتشييد وتنمية العديد من الصناعات مثل الصناعات
الكيميائية وصناعة األسمدة والصناعات اإللكترونية الدقيقة،
باإلضافة إلى أهميتها فى صناعة الحديد والصلب واألسمنت
وصناعة األلمنيوم.
فهي تشكل القاعدة األساسية لمعظم الصناعات المتعلقة بحياة
اإلنسان .فنجد أن هناك صناعات تعتمد بشكل أساسي على هذه
المعادن والصخور مثل صناعة اإلسمنت ،الدهانات ،البالستيك،
الطوب األحمر ،الجبس ،الورق ،الزجاج وغيرها ،بينما نجد
صناعات أخرى تعتمد على منتجات هذه المعادن مثل الحراريات
المستخدمة في تبطين أفران صناعة الحديد واإلسمنت ،ومنتجات
المواد الكيماوية المستخدمة في عمليات معالجة وتنقية المعادن من
خاماتها ،وصناعة المنظفات ،والصوف الصخرى باإلضافة الى
صناعة األدوية واألغذية.

نبذة عن إمارة الفجيرة:
 إمارة الفجيرة احدى االمارات السبع التي تتشكل منها دولة
االمارات العربية المتحدة.
 تطل على خليج عمان إلى الشرق من أراضي دولة اإلمارات
العربية المتحدة.
 تبلغ المساحة االجمالية لإلمارة  1580كيلومترا ً مربعاً ،ممثلة
 %1.9من مساحة دولة األمارات العربية المتحدة .
 تشغل المناطق التعدينية الثالث مساحة  372كيلومترا ً مربعاً،
ممثلة  % 23.5من إجمالي مساحة االمارة.
 تبلغ المساحات المرخص استغاللها تعدينيا ً بكافة المناطق
التعدينية  100كيلومترا ً مربعا ً تمثل نسبة  6%من مساحة
اإلمارة.
 يمثل ميناء الفجيرة بموقعة المتميز ومنطقة الفجيرة البترولية
الصناعية وكذا المنطقة الحرة بالفجيرة نقاط جذب للمستثمرين
والتجارة العالمية واالقليمية لكفاءة الخدمات ويسرها.

9%

األودية واالرياف

15%

المناطق الحضرية

الجبال والمرتفعات

76%

جيولوجية إمارة الفجيرة
تمثللل الجبللال والمرتفعللات الصللخرية النسللبة الغالبللة مللن أراضللي
االمللاره وتنقسللم إلللى وحللدتين صللخريتين أوالهمللا أصلللية المنشلل
واألخرى منقولة من أماكن أخرى ،اضلافة للمنلاطق السلاحلية التلي
تتميز بالسهول الرسوبية السليليكاتية الفتاتيلة وقليلل ملن الرسلوبيات
الجيرية والسبخات المحلية.
ويمتد عمرالوحدات الصحرية االصلية المنشلا ملن العصلر البرملي
األوسط إلى العصر الطباشيري العللوي وتتكلون غالبيلة صلخورها
من الصخور الجيرية مشكلة جبال مسندم .ورؤوس الجبال وتكوين
الرمللق وتكللوين ران وهللذه المجموعللات تحللوي صللخور رسللوبية
متنوعة من الحجرالجيلري و اللدولوميت والحجلر الطينلي والحجلر
الرملي والحجر الصوان ،والرمال الشاطئية.
وتتكللون الوحللدات الصللخرية المنقولللة مللن األفيوليللت ( العمللاني –
االمللاراتي ) يمثللل شللريح مللن وشللال األر العلللوي والقشللرة
المحيط التي انلدفعت خلالل العصلر الطباشليري المتل خر ،وهلي
مجموعللة متنوعللة مللن الصللخور الناريللة مثللل الللديابيز ،الجللابرو ،
الهارزبرجيت ،اللديونيت ،السلربنيتيت ،اضلافة إللى تراكيلب الحملم
البركانية السطحية.

الصخور الصناعية بإمارة الفجيرة
 تتميللللز الصللللخور الصللللناعية فللللي الفجيللللرة بخصللللائص
فيزيائية وكيميائية فريدة مملا جعلهلا مقصلدا ً للمسلتثمرين
فلللى مجلللال ملللواد البنلللاء وفيملللا يللللى سلللرد ألهلللم انلللوا
الصخور والصناعة القائمة باإلمارة.

 الجابرو:
 تعتبللر صللخور الجللابرو مللن أهللم أنللوا الصللخور فللى
الصناعات اإلستخراجية وهى من أكثلر أنلوا الصلخور
إنتشارا بإمارة الفجيرة حيلث تغطلى مسلاحة شاسلعة ملن
أراضللى اإلمللارة ويتميللز صللخر الجللابرو بللاللون األسللود
الغامق الى األخضر الرمادى وتتميز

العينة الصخرية للجابرو بنسبة مقدرة من القوة ولها مقاومة عالية للكسلر كملا إنهلا قليللة المسلامية ونسلبة إمتصلاص الملاء فيهلا
ضئيلة جدا ً.
 معظم صخور الجابرو الصلبة التي يتم إقتالعهلا ملن الجبلال فلى اإلملارة تلم إسلتخدامها للمشلاريع بدوللة اإلملارات العربيلة
المتحدة وبدول الجوار المطلة على الخليج العربي ،بما فيها مشرو جزر النخيل بإمارة دبي ،ومشلاريع الطلرق والجسلور
وممرات الهبوط ومنشآت المطارات وحتى الصخور الكبيرة تستخدم كحواجز لألمواج ولحماية الشواطئ.

: الخواص الفيزيائية لصخور الجابرو في إمارة الفجيرة
Parameters

Results

Water Absorption

0.1-1.0%

Apparent specific Gravity

2.80-2.91

Bulk specific Gravity

2.73-2.87

Flakiness Index

8-19

Apparent density kg/m3

2920-2930

Elongation Index

16-24

Aggregate Crushing Value

11-19%

Los Angles Abrasion

12-19%

Compressive strength (MPa)

177, 178

Aggregate Impact Value

13-16%

Magnesium sulfate loss

2% (soundness of aggregate)

Aggregate Ten Percent Fines (kN):

260-280

Drop test breakage index (Id)

3%

Drying shrinkage of aggregate in concrete:

0.038%

Mean point load index, [Is (50)]

9.1 MPa

 أهم النشاطات والصناعات الناتجة من صخور الجابرو:
 أنشطة الكسارات والمحاجر:
تقوم صناعات التكسير وانتاج حصى مواد البناء بالدور
الرئيسي في األنشطة التعدينية بكافة القطاعات التعدينية
)(M1,M2,M3

 وكمللللا يتضلللل مللللن الرسللللم التوضلللليحي إذ تمثللللل
الكسللارات والمحللاجر مانسللبتة  %72مللن اجمللالي
كافة األنشطة التعدينية.
 إذ تقللوم الكسللارات بإنتللاج أحجللام مختلفللة مللن رك لام
الجلللابرو يلللتم إسلللتخدامها كملللواد بنلللاء وفلللى إنشلللاء
الطرق والجسور.

 خطوات إنتاج ركام الجابرو:

3/16 inch

3/8 inch

3/4 inch

 خصائص ركام الجابرو المستخدمة فى مواد البناء:









المتانة والصالبة العالية
مقاومة عالية للخدش
قوة ضغط عالية
قوة الشد عالية
مستوى عال من السالمة كمادة البناء
مسامية منخفضة
امتصاص منخف للماء
الربط الميكانيكي الجيد بين عجينة اإلسمنت والركام.

 إضافة لنشاط الكسارات أقيمت العديد من الصناعات:

 معامل الخرسانة الجاهزة
 يوجد عدد 14معمل للخرسانة الجاهزة
تستخدم المواد األولية الالزمة لها من
كسارات اإلمارة وتقوم بإنتاج خرسانة
الجابرو المستدامة والتى تتميز بت ثيرات بيئية
منخفضة ومتانة عالية كما تنتج نفايات أقل
باإلضافة الى أنها قابلة إلعادة التدوير
بالكامل
 تتركز هذه المعامل و الخالطات في منطقة
الحيل ومنطقة ثوبان.

 معامل اإلسفلت:
 يوجلللد معملللالن للخلطلللات األسلللفلتية دائملللة
العملللل عللللى ملللدار العلللام و اثنلللين أخلللرين
يعمللالن حسللب الطلللب لتواكللب مشللروعات
الرصف لمختلف الطرق فى اإلمارة.


مصانع المنتجات الخرسانية:

 توجللللللد  4معامللللللل للطللللللابوق والللللللبالط
األسللللمنتي وبللللالط األرصللللفة وحللللواجز
الطلللرق واألنابيلللب األسلللمنتية و الحلللوائط
الجللللاهزة وخالفلللل فللللي منللللاطق الحيللللل
وحبحب.

 معامل تنقية و غسيل الرمال:
 20 معمل موجودة في مواقع الكسارات المختلفة و ثالثة معامل توجد في مناطق مستقلة و
تعتمد في انتاجها على منتجات الكسارات األخرى.
 تقطيع وتصنيع وجالء أحجار الزينة:
 يوجد مصنع دبا للرخام والبالط كما توجد كسارة تقوم بتقطيع وتلميع الصخور

 الحجر الجيرى:
 يغطللى مسللاحة شاسللعة مللن أراضللى اإلمللارة
ويتركز وجوده فلى المنطقلة التعدينيلة الثالثلة
(الطويين – حبحب).
 تحتللللوى رواسللللب الحجللللر الجيللللري علللللى
درجات عالية من النقاوة (أكسليد الكالسليوم)
مملللللا فلللللت المجلللللال للعديلللللد ملللللن الفلللللرص
اإلسللللتثمارية التعدينيللللة الصللللناعية إلنتللللاج
أكسللليد الكالسللليوم وهيدروكسللليد الكالسللليوم
وكربونات الكالسيوم المترسبة ومن ثم إقامة
العديللد مللن الصللناعات الكيميائيللة واإلنشلائية
لتلبية الطلب من األسواق المحلية واإلقليميلة
والعالمية.

: الجداول التالية توضح الخصائص الكيميائية والفيزيائية للحجر الجيرى

SiO2

Results (Wt
%)
0.46 – 7

Fe2O3

0.06 – 0.2

CaO

54.8

MgO

0.5

Al2O3

0.02

MgCO3

0.63

Na2O

0.03

K2 O

0.01

Mn2O3

0.01

Acid soluble chloride as Cl

0.02

Acid soluble sulphate as SO3

0.06

Loss on Ignition ( LOI)

43.2

Parameters

 أهم النشاطات والصناعات الناتجة من الحجر الجيرى
 صناعة األسمنت:
 تعد مصانع األسمنت المستهلك
األكبر للحجر الجيري حيث يمثل
الحجر الجيرى نسبة  %85كمادة
خام إلنتاج األسمنت البورتالندي
بينما تمثل نسبة الطين الطفلي
.%15
 توجد ستة مصانع بإمارة الفجيرة
إلنتاج األسمنت بنوعي األبي
والبورتالندى وإنتاج الكلنكر.

 صناعة الجير الحى:
سا من الكالسيوم ) (CaCO3بعد طحن ثم يوضع
 يصنع الجير الحي من الحجر الجيري الذي يتكون أسا ً
كربونات المسحوق في فرن خاص ،ويُس َّخن حتى تبلغ درجة حرارت °1000م .وفي هذه الطريقة
ينطلق ثاني أكسيد الكربون من الحجر الجيري مخلفا ً وراءه كتلة هشة من أكسيد الكالسيوم أو الجير الحي
ذو الصيغة  ، CaOويكون على شكل مسحوق أبي .
.CaCO3—1000→ CaO + CO2
 ويدخل الجير الحي كمادة أولية في صناعات مختلفة كالحديد والورق واأللمنيوم والسكر و الخرسانة
خفيفة الوزن واألصباغ والكلس المطف .
 يوجد باإلمارة مصنعان لصناعة الجير األول يعمل والثانى تحت اإلنشاء.

 الحجر الطيني
 ملن الصللخور الرسللوبية التللى تحتللوى علللى
حبيبللات دقيقللة جللدا مللن الطمللى الممللزوج
ببع المعادن الطينية.
 يتكون فى شكل طبقات رقيقة سمكها بضلع
سنتمترات.
الحجرالطيني فى مجموعة الحواسنة الصلخرية
يكون غني بالحديد مما يعطي اللون األحمر.
 يتواجللد الحجللر الطينللي بإمللارة الفجيللرة فللى
المنطقلللللللة التعدينيلللللللة الثالثلللللللة (الطلللللللويين
وحبحب).
 يللللدخل الحجللللر الطينللللى فللللى العديللللد مللللن
الصللناعات مثللل صللناعة الطللوب االحمللر
والخزف والسراميك وصناعة األسمنت.

 الخواص الكيميائية للحجر الطينى
Parameters

Results (Wt %)

SiO2

65.98

CaO

2.25

MgO

1.33

Al2O3

13.7

Fe2O3

4.33

Na2O

0.08

K2 O

3.33

SO3

0.42

Cl

<0.01

MnO

0.145

Cr2O3

<0.01

Loss on Ignition (LOI)

8.4

 البازلت:







نو من الصخور البركانية التي تشكلت
نتيجة التبري ِد السريع للحمم على سط
األر .
يتواجد بمنطقة أوحلة.
تتمتع صخور البازلت بمواصفات جمالية
عالية وخصوصا ً بعد صقلها ،وذات عازلي
جيدة للحرارة ،وقدرة عالية إلمتصاص
الصوت والضجيج ،ولها مقاومة شديدة
للكسر.
تتميز الصخور البازلتية من الناحية
الصناعية بثبات حراري وكيميائي عالي.
مقو للخرسانة بسبب
يعتبر البازلت أفض َل ّ
قوة الشد التي يتمتع بها.

 استخدامات البازلت بإمارة الفجيرة:
 مصنع الفجيرة للصوف الصخري:
 يوجد مصنع الصوف الصخري بالمنطقة
الصناعية بالحيل يستخدم صخور البازلت
كمكون أساسي في عمليات اإلنتاج إضافة
لصخور الحجر الجيري والدوالريت.
 تم توقيع عقد مع الشركة العربية للتعدين
إلنشاء مصنع إلنتاج االلياف والقطبان
البازلتية التى تستخدم لتقوية الخرسانة ،تدعيم
األبنية ،هياكل الشاحنات والباصات ،فى إنتاج
األقمشة البازلتية ،تدعيم مهابط الطائرات
وفى صناعة السترات الواقية من الرصاص.

دور مؤسسة الفجيرة للموارد الطبيعية فى اإلستغالل االمثل للثروات المعدنية






قامللت المؤسسللة بحصللر وتصللنيف كافللة المنش لآت
التعدينيللللة والصللللناعية وذلللللك فللللى ثالثللللة منللللاطق
موزعة على اراضى االمارة.
القيام باعمال المسوحات الجيولوجية والجيوكيميائية
والتنقيب عن المعادن باالمارة وتنمية تلك االعملال
وتطويرهلللللا ،لتلللللوفير المعلوملللللات الكافيلللللة علللللن
الرواسللب المعدنيللة لضللمان االسللتدامة واالسللتغالل
االمثل لها.
إصلللدار تلللراخيص البحلللث واإلسلللتغالل للخاملللات
التعدينية وما يتبعها من تجديد وإلغاء طبقا للقوانين
واللوائ المنظمة لتلك االعمال.
اعلللداد سلللجل لكلللل رخصلللة تعلللدين بغلللر حفلللظ
البيانللات والمعلومللات ومتابعللة المراحللل المختلفللة
للنشللاط بمللا يتوافللق واالتفاقيللات والعقللود المبرمللة
ومدى االلتزام بها.







متابعة تطبيق القوانين واللوائ المنظملة لعملل االنشلطة والصلناعات التعدينيلة تحلت اشلراف فنلى دقيلق ملن قبلل اقسلام
التدقيق التعدينى والتفتيش البيئى بالمؤسسة.
تم انشاء ارصفة بحرية للبارجات جنوب ميناء الفجيرة لتصدير الصخور الكبيرة وحصى مواد البناء تلبي للطللب عللى
هذه المواد التى تستخدم فى اعمال الردم والتسوية والرصف البحري.
تشجيع فرص االستثمار التعدينى باالمارة من خالل تسهيل إجراءات تقديم الطلبات والمعلامالت االداريلة والتلراخيص
من خالل النافذة الواحدة تحقيقا لسرعة االنجاز وحسن االداء.
نشر الوعي العام عن الدور الهام إلستغالل الصخور والمعادن في التطوير اإلقتصادي واإلجتماعي في اإلمارة.

الخاتمة

 تزخر إمارة الفجيرة بثروات طبيعية متنوعة من الصخور ب نواعها المختلفة نارية
ورسوبية ومتحولة ،وتشمل صخور الجابرو ،الجرانيت ،السربنتنيت ،البازلت ،الحجر
الجيرى ،الحجر الطينى ،الدولوميت وغيرها من أنوا الصخور المختلفة.
 تدخل هذه الصخور في العديد من الصناعات التحويلية كاألسمنت ،الجير ،الصوف
الصخري ،السيراميك ،الدهانات ،البالستيك ،الجبس ،الورق ،الزجاج ،أحجار الزينة،
وأيضا ً صناعات الحديد ومنتجات المواد الكيميائية المستخدمة في عمليات معالجة وتنقية
المعادن من خاماتها ،وصناعات األدوية واألغذية والمنظفات باإلضافة الى إستخدامها
كمواد للبناء واالنشاءات.

شكرا لحسن
إستماعكم

