
 الذهب
 

  مقدمة

سلطة  من قبل قسم الجٌوكٌمٌاء فً سلطة المصادر الطبٌعٌة كجزء من برنامج التعاون بٌن 1991 تم البدء بتنفٌذ مشروع الذهب فً العام

مواقع مؤملة  المعادن فً جمهورٌة الٌمن. وكان الهدف هو تحدٌد المصادر الطبٌعٌة وبرنامج اإلنماء فً هٌئة األمم المتحدة وهٌئة التنقٌب عن

 .المعادن وتدرٌب الفنٌٌن ومعاٌرة أجهزة التحلٌل المتواجدة فً المختبرات من أجل تحلٌل هذه للمعادن النفٌسة والذهب

 

األردنٌة ) معقدي العقبة ووادي عربه ( باستخدام طرق جٌوكٌمٌائٌة  أجرٌت دراسات تنقٌبٌة فً صخور ما قبل الكامبري من صخور الركٌزة

عن العالقة السائدة للتمعدنات فً  التنقٌب مثل التنقٌب اإلقلٌمً المنتظم والتحري شبه التفصٌلً والتفصٌلً بهدف البحث عملٌاتمختلفة فً 

 تحلٌل العٌنات لعناصر عدٌدة ومنها الذهب فً مختبرات سلطة المصادر الطبٌعٌة. وكما تم الصخور الجرانٌتٌة والصخور البركانٌة. ولقد تم

 ( 1991 – 1992الفرنسٌة على مدى سنتٌن )  BRGM النتائج وإعداد التقرٌر النهائً وإنجازه بالتعاون وبمساعدة مع مؤسسةتقٌٌم 

(BRGM, 1994). 

 

فرٌق الجٌوكٌمٌاء فً  الفرنسٌة ومن ثم بتقصً من BRGMالمشروع المشترك بٌن سلطة المصادر الطبٌعٌة وشركة شاذة الذهب حددت خالل

موقع الشاذة فً أبو خشٌبة لعملٌات التحري الجٌوكٌمٌائً التفصٌلً )  . وقد اخضع1991والنصف األول من العام  1991ام السلطة خالل ع

فً عدد  Visible gold الذهب المنظورة ورواسب األودٌة ( وتراكٌز عٌنات المعادن الثقٌلة. وكانت النتٌجة اكتشاف حبٌبات عٌنات التراب

غم / طن ذهب فً عٌنات صخرٌة سطحٌه مشبعه بالسٌلكا 1وكما وصلت بعض العٌنات الى  غم/طن،10ة وصلت الى من عٌنات المعادن الثقٌل

 .Alteration zones (Bullen, et. al., 1996 ) نطاقات التحور فً

 

 

  الوضع الجيولوجي

 وصخور بركانٌة قاعدٌة والتً تشكل الجزء من صخور نارٌة فلسٌة وصخور شبه فلسٌة صخور القاعدة فً جنوب األردن والمتكونة بشكل عام

من سالسل الجزر القوسٌة المحٌطٌة الوسطٌة من  الشمالً الظاهر من الدرع العربً النوبً. الدرع العربً النوبً بشكل عام ٌعتبر كسلسلة

 ً عبارة عن اندماجوالسٌال القاري والتً ه Series of Neoproterozoic intra-oceanic island arcs العصر الفجري الحدٌث

  عدد من الشظاٌا المحٌطٌة الٌابسة أو بعبارة أخرى هً

 

 .(ophiolites) التقعرات االقلٌمٌة القاعدٌة وفوق القاعدٌة تتشكل من الحمم البركانٌة )الفا ( واالندفاعات الصغٌرة فً مجموعة من الصخور

 ملٌون سنة مع تشكل القشرة األرضٌة القارٌة الحدٌثة التً التصقت مع 910ما ٌقارب  إن القوس الصهٌري ونمو التشكل الجٌولوجً بدأ قبل

الجرانٌتٌة الجوفٌة المتبوعة بالصهٌر غٌر المشكل للجبال  الدرع األفرٌقً أثناء تشكل جبال القارة األفرٌقٌة، واالمتداد التكتونً واالندفاعات

 .والتً حددت المعالم األخٌرة من الدرعملٌون سنة  110 – 020ما ٌقارب  وحركات الرفع والتعرٌة قبل

 

صخور الشٌست والناٌس المتحولة والصخور  فً جنوب المملكة األردنٌة الهاشمٌة ٌقسم إلى معقد العقبة السفلً، والمتكون من بواقً الدرع

االندفاعات شبه  الرٌوالٌتٌة القلوٌة ومنالعربة والمتكون وبشكل رئٌسً من الحمم البركانٌة  ، ٌعلوها معقد( plutonic ) النارٌة الجوفٌة

ملٌون سنة. إن  100تكوٌن السراموج الكونجلومٌراتً وبعمر ٌقارب  البركانٌة، وٌفصل بٌن معقدي العقبة ووادي عربه سمة عدم توافق من

عن المعادن النفٌسة . تمتاز صخور  للتنقٌب المتحولة فً معقد العقبه لها امتدادات محدودة، وبناًء علٌه فهً ال تشكل أهداف بواقً الصخور

توقعت بان  ملٌون سنة تقرٌبا. والدراسات الجٌوكٌمٌائٌة 170-020فً صفاتها وٌتراوح عمرها من  العقبة االندفاعٌة بأنها صخور قلوٌة كلسٌة

با. وقد تشكلت حتما فً الصهر من مصدر متجانس تقرٌ عمٌقة عبر العدٌد من عملٌات (magma) الصخور النارٌة التً إنبثقت من صهٌر

المصادر الطبٌعٌة  المشتقة مما هو قبلها أو من قوس الجزر الخلفٌة، كما أشٌر الٌها من قبل طاقم سلطة وضع ما بعد تصادم للجزر القوسٌة

 .جرانٌتٌة أن العدٌد من القواطع القاعدٌة 1991الفرنسٌة عام  BRGM وشركة

 

مشروع التنقٌب عن المعادن فً الصخور القاعدة األردنٌة واتجاه هذه الوحدة  والتً لها األولٌة فً ٌسود معقد العقبة وحده أحٌمٌر البركانٌة

وحدات جٌولوجٌة )باجسة أو نابطة(  كم. لقد حددت أربع70كم وطوله أكثر من 1-2شمال شرق وتمتد فً حزام عرضه -هو شمال الجٌولوجٌة



 على، وحدة رٌوالٌت البٌضة البورفٌري. التعقٌدات التكتونٌه فً المنطقة ) عملٌاتاأل وهً قصٌب والمسٌمٌر، وكنجلومٌرات المفرقد فً

مالئم. وحده احٌمٌر تتصف بأنها قلوٌة، انبجاسٌه  التصدع المتعلقة بنشاط فالق البحر المٌت ( جعلت من الصعوبة إنشاء تراصف طبقً حقٌقً

ملٌون  110متوقف منذ  اندٌساٌت ( بشكل ثانوي. وٌمكن اعتبار النشاط البركانً والفلسبار كوارتز بورفٌري ) ونابطه من الكوارتز بورفٌري

  .سنه

 

الغٌر مشكله  الرٌوالتٌه البركانٌة والتً وصفت بأنها صفائح داخلٌه تشكلت من الصهاره العمٌقه األصل فً االنتشار الواسع لظاهرة احٌمٌر

 .الحجري الحدٌث اق التكسر فً العصرللجبال والمتعلقة بحدوث الصدوع والممتدة على طول نط

 

القلوي الكلسً )معقد العقبه( الصهٌر القلوي التً تمتاز بوضع  Magma الصهٌر إن التحام الصخور النارٌة فً وحدة احٌمٌر تمثل التغٌر من

لسٌة من العصر البروتولٌثً فً معقد العقبه القلوٌة الك التكتونٌه الداخلٌة. والبراكٌن القلوٌة التً انبثقت من االنصهار الجزئً للقشرة الصفائح

 .الجٌولوجٌة فً العصر ما قبل الكامبري (geosuture) والتً اندفعت على طول الدرزه

 

  الموقع وطبيعة الخام

 موقع ابو خشيبة

 

كم  1ٌقارب ٌبعد ما  كم شمال خلٌج العقبة فً جنوب األردن. والموقع 91الخام فً وادي أبو خشٌبه على بعد  تقع منطقة

 .إلٌه بطرق ترابٌة وفً مسالك األودٌة نفسها العقبة فً وادي عربه وٌمكن الوصول -إلى الشرق من طرٌق الصافً 

 

جنوب  -الى حوالً مترٌن وباتجاه شمال غرب 0.1م وعرض ٌتراوح من  700بطول  تم تحدٌد عرق الذهب الذي ٌمتد

الى حوالً  ناطق أخرى، وٌمٌل باتجاه الغرب بدرجة مٌل تصلٌتكشف على السطح فً مناطق وٌختفً فً م شرق حٌث

 .درجة 12

 والحور مناطق وادي صبرا

 

جاٍر فً هذه المناطق من حٌث الدراسات الجٌوكٌمٌائٌة  تقع الى الجنوب والجنوب الشرقً من أبو خشٌبة. ال ٌزال العمل

 .ماتم تحدٌد بعض الشواذ المعدنٌة فٌه اإلقلٌمٌة وشبه التفصٌلٌة حٌث

  االحتياطي

  .الخام فً األعماق بعد، وٌتطلب إجراء أعمال تنقٌبٌة تفصٌلٌة لتحدٌد االمتداد العمودي ومعرفة مصدر لم ٌحدد االحتٌاطً

  اإلنجازات ملخص عن

حددت مناطق الشواذ  الجٌوكٌمٌائٌة من خالل التحري اإلقلٌمً المنتظم والتحري شبه التفصٌلً والتفصٌلً الدراسات

 .منطقة ابو خشٌبة للمعادن النفٌسة )الذهب( حٌث تم بعدها اكتشاف شاذة الذهب فً

  - :أجرٌت دراسة معدنٌة تنقٌبٌة للموقع أبو خشٌبة وقد أنجز ما ٌلً

o  حفر على امتداد العرق 1حفر  

o كثر من وصل العمق الى ا غرب لٌتعامد مع اتجاه العرق، وقد-حفر خندقٌن كبٌرٌن ٌقطعان العرق باتجاه شرق

  .أمتار 10

o  متراً  117وبعمق  بئر باعماق مختلفة ضمن وخارج منطقة الخام، احد هذه اآلبار حفر بشكل مائل 11حفر.  

o وصف وتحلٌل عدد من العٌنات من الخنادق واالبار لمعرفة امتداد العرق.  



 

  .غم/طن19لى ا 0.011من  نتائج تحالٌل عٌنات الخنادق واالبار أعطت نسب متفاوتة للذهب تراوحت

  .غم/طن19الى  0.011نتائج تحالٌل عٌنات الخنادق واالبار أعطت نسب متفاوتة للذهب تراوحت من 

  

 

  الموقف االستثماري

  

o صبرا وغٌرها( مفتوحة  خام الذهب فً موقع أبو خشٌبة والمواقع األخرى فً وادي عربة )وادي الحور، وادي

  .واالستغالل التجاري فصٌلً والتقٌٌملالستثمار على أساس إجراء التنقٌب الت

o مذكرات تفاهم ثم  الشركات المحلٌة والعالمٌة مدعوة لالستثمار فً خام الذهب من خالل الحصول على

  .الشراكة فً اإلنتاج الحصول على امتٌاز ضمن اتفاقٌة امتٌاز الخامات و/ أو اتفاقٌة
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