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يعد التعـدين العمود الفقري لمنظام االقتصادي المعاصر  ،فمن خاللو يحصل اإلنسان عمى مجموعة من
الخامات تدخل في جممة من الصناعات واألنشطة االقتصادية  .وتؤثر البنية والتركيب الجيولوجي عمى
استغالل المعادن  ،فيرتبط التوزيع الجغرافي لممعادن بتوزيع أنواع الصخور  ،حيث تضم الصخور النارية
الفمزات الرئيسية كالحديد والذىب والمنجنيز  ،بينما تحوي الصخور الرسوبية الفحم والبترول  .وتوجد المعادن
في الصخور ولكن بنسب ال تسمح باستخراجيا واالستفادة منيا اقتصادياً  ،فالمعادن لكي تصبح اقتصادية
االستغالل يجب أن تكون مركزة أي بنسب مرتفعة في الصخور  ،وعمى حسب درجة تركيز المعدن في
الصخور تكون إمكانية االستفادة االقتصادية منو .

والتعدين نشاط اقتصادي أولي  ،ارتبط بعالقة وثيقة بالتطور الحضاري لمبشرية منذ ما قبل التاريخ
 ، Prehistoryفاستخدم إنسان العصور األولى حجر الصوان بداية لتصنيع أدواتو  ،فسمي بالعصر الحجري
(القديم – الوسيط – الحديث)  ،ثم استخدم النحاس بعد اكتشاف النار في حوالي  5آالف سنة قبل الميالد  ،وعرف
بعصر النحاس  ،ثم خمط القصدير بالنحاس ليصقمو فصنع البرونز  ،وعرف بعصر البرونز  ،وبدأت مرحمة جديدة
في تطور البشرية عندما قام اإلنسان باستخدام الحديد في صناعة األسمحة واألدوات وغيرىا من الصناعات  ،وعرف
بعصر الحديد وقد عرف اإلنسان في تمك الفترة  12معدناً فقط  ،ثم اكتشف اإلنسان معادن أخرى مع الثورة
الصناعية  ،التي أحدثت طفرة كبرى في نوعيات المعادن وطبيعة استخداماتيا ومعدالت إنتاجيا وزادت كثافة
استخدام المعادن في السنوات األخيرة مع تطور العموم والتكنولوجيا  ،وارتقاء أساليب وتقنيات الصناعة الحديثة ،
وال تزال الثروة المعدنية تشكل جزءاً ىاماً لمغاية من عوامل التقدم الصناعي واالقتصادي بصفة عامة حتى اآلن .

تصنيف المعادن :
تنقسم المعادن إلى نـوعين رئيسيين ىما :
 一المعادن الفمزية  Metalsوتتميز ىذه المعادن بصفات وخواص مشتركة ذات بريق خاص  ،وتتسم في
درجات الحرارة العادية بصالبتيا  ،وباإلنصيار واإلندماج في درجات الحرارة العالية  ،وليذه المعادن قوة تحمل
كبيرة  ،كما أنيا عمى درجة كبيرة من المرونة وكذلك يمكن سبكيا  ،فالصمب عبارة عن سبيكة من الحديد
والمنجنيز وبعض معادن السبائك الحديدية األخرى  .وتنقسم المعادن الفمزية إلى الحديد  ،والنيكل  ،والمنجنيز
 ،والكروم  ،والفانديوم  ،والتنجستين  ،والنحاس والرصاص والزنك وغيرىا  ،والفمزات الثمينة كالذىب والفضة
والبالتين
 二والمعادن الالفــزية  . Non-Metallic Mineralsوليا أىمية كبيرة في النشاط االقتصادي  ،فيي تسيم
في تصنيع المنتجات المختمفة  ،كما يستخدم بعضيا اآلخر في تحسين خواص التربة الزراعية  ،والبناء
ورصف الطرق  .وتشمل  :معادن الطاقة ( Mineral Fuelsالفحم الحجري والبترول والغاز الطبيعي ) ،
وىي أىم مجموعة من المعادن  ،ألنيا توفر الطاقة التي اآلالت  ،والفوسفات  ،والبوتاس  ،والنترات وىي من
معادن المخصبات  ،والممح  ،والكبريت  ،والجير  ،والماس  ،والياقوت  ،والمايكا  ،واالسبستس  ،والرمل ،
والزلط  ،والحجر الرممي والحجر الجيري  ،ويدخل كثير من ىذه المواد في الصناعة  ،كما تعد من مواد البناء
وتوجد معظم ىذه المعادن في مناطق الصخور التي تعرضت لعوامل التعرية  ،وترتبط في أغمبيا بتوزيع
الصخور النارية التي تعرضت لعوامل اآللتواء واإلنكسار والتعرية  ،أما معادن الطاقة فيقتصر وجودىا في
الصخور الرسوبية

