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  م  بدأ املسح اجليولوجي يف دولة  5791يف عام
اإلمارات العربية املتحدة وذلك ألجل الكشف عن 
اخلامات املعدنية  حيث مت عمل  خرائط جيولوجية 

 الشمالية و وابوظيب . مفصلة  وحتديداً ملناطق اإلمارات 
  ابرز اخلامات الفلزية اليت مت اكتشافها هي خامات

النحاس و الكروم و العناصر املشعة وبعض اخلامات 
 الالفلزية مثل  اجلبس و التلك و الصوف الصخري

 .  وامللح الصخري و الباريت 
 ))أوالً : اخلامات الفلزية ((

 خامات النحاس 
طق الشمالية يف الدولة وخاصة يف يف  بعض املنا  .5

 الصخور املتحولة وصخور االفيوليت . 
تتواجد يف بعض املناطق بني مسايف والفجرية يف صورته  .2

 املؤكسدة على هيئة املالكيت و االزورايت 
 ) أكسيد احلديد والكروم (   خام الكروميت 

  املوقع: يتواجد يف اإلمارات الشمالية وخاصة يف املنامة
ت و السيجي  يف صخور النارية و مصفو 

 فوق القاعدية  وصخور السربنتني .
  يكون على هيئة حبيبات مبعثرة أو على هيئة جيوب و

 عدسات خمتلفة الشكل و احلجم . 
  ،استخداماته :  يستخدم يف صناعة سبائك الصلب

والفوالذ، وصفائح الكروم، واألصباغ ويف 
 دباغة اجللود.  

  -املعادن املشعة :
 وقع : منطقة العني  وبالتحديد يف منطقة العني امل

كم جنوب مدينة العني حيث مت   51الفايضة اليت تبعد 
التعرف على تواجد معادن اليورانيوم و الراديوم أثناء 

 حتليل مياه الينابيع املوجودة يف تلك األودية .
  مت اكتشاف اليورانيوم بكميات غري اقتصادية يف صخور

 ت بالعني . اجلريية جلبل احلفي
 ثانياً  : اخلامات الالفلزية 

 .معدن  التلك 
  يتواجد على هيئة عروق مصاحبة لصخور السربنتني

 بالقرب من قرية إذن .
 -أحجار الزينة وأحجار البناء :

  عازلة للصوت ،صلبة، مسامية منخفضة  مجال ألواهنا
 وأنسجتها الصخرية .

  -أهم أنواعها :        
. 2     اجد يف جبال الفاية وغرب مصفوت .. الرخام : يتو 5

 اجلابرو:  يتواجد يف طريق مسايف الفجرية .
    ات قليلة يف اإلمارات الشمالية ..اجلرانيت : يتواجد بكمي3
 . السربنتني : يتواجد يف منطقة الفجرية .4
. احلجر اجلريي : 6 : يتواجد يف عسمه . .الشست اللوحية 1

مالية وجبل حفيت ويدخل يف صناعة يتواجد يف اإلمارات الش
 االمسنت . 

هي نواتج ليفية لصخور قاعدية بركانية    الصوف الصخري : 
استخداماته :   املوقع : منطقة مصفوت و الفجرية .  وجوفية .

 مادة عازلة للحرارة أو الربودة . 
املوقع :  جبل حفيت يف العني ويف ديب           -معدن اجلبس :

توجد األنواع  الغربية البوظيب وخاصة منطقة السلع . ويف املنطقة
استخداماته :  العالية اجلودة يف اجلانب الشرقي من جبل حفيت .

 صناعة االمسنت . 
يوجد يف جبل الظنة وجزيرة بين ياس ودملا وارزنه   :الباريت : 

يوجد على شكل بلورات  .وزركوه ويف اجلناح الشرقي جلبل حفيت 
يستعمل  مليالنج بعد تفاعله مع العوامل اجلوية .تنتج من تفكك ا

يف أغراض حفر اآلبار البرتولية حيث يستعمل يف حتضري الطني 
 املستخدم يف تربيد آالت احلفر .

% 7516توجد كمية ضخمة من امللح  بنقاوه  امللح الصخري :  
من كلوريد الصويوم  يف صري بين ياس على هيئة صخور متبلرة 

مشوبة بقليل من شوائب الكربيت وبنسبة معتدلة من  وردية اللون
يعترب امللح الصخري يف الوقت احلايل على االقل  .شوائب احلديد 

هو اكثر اخلامات اليت ميكن االستفادة منها جتاريا لكثرته ولسهولة 
يستخدم يف صناعة الصودا الكاوية  .استغالله وتعدد فوائده 

روكلوريك والكلور و صناعة )هيدروكسيد الصوديوم( حامض اهليد
الصابون وحفظ األمساك وخمازن التربيد والبرتوكيماويات 

 مصادر امللح بابوظيب هي : السبخان وأمالح البحر . .املختلفة


