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 .1التوزيع الجغـرافي لممـوارد المعـدنية :
تعد قارة أمريكا الشمالية أغنى القارات بالثروة المعدنية  ،سواء المعادن الفمزية أو الالفمزية  ،وذلك بسبب
طبيعة البنية والتركيب الجيولوجي  ،وتتركز المعادن في الواليات المتحدة في  :جبال األبالش  ،وجبال روكي ،
وصحراء نيفادا  ،وتكساس وغيرىا  ،وأىم المعادن  :الذىب خاصة في والية أالسكا  ،واليورانيوم والحديد والنحاس
والفوسفات والكبريت والرصاص  ،باإلضافة إلى مصادر الطاقة المتمثمة قي الفحم والبترول والغاز الطبيعي .
وتأتي قارة أمريكا الجنوبية في المركز الثاني من حيث اإلنتاج المعدني  ،حيث توجد المعادن إلى الغرب في
جبال اإلنديز  ،من شمال بيرو واالكوادور إلى شيمي في الجنوب  ،وىناك إقميم آخر يمتد من غرب كولومبيا إلى
فنزويال وسورينام في الشمال الشرقي  ،وأىم المعادن الحديد والفضة والنترات والقصدير والنحاس والفوسفات
والبوكسيت والبترول والفحم .

وتتوزع المعادن في قارة أوربـــا إلى الغرب من بريطانيا والدول االسكندينافية (السويد والنرويج وفنمندة)  ،كما
توجد المعادن في القسم الجنوبي المطل عمى البحر المتوسط  ،والى الشرق من القارة  ،وأىم المعادن بالقارة
الرصاص والحديد والبوكسيت والزنك  ،باإلضافة إلى مصادر الطاقة كالفحم والبترول والغاز الطبيعي .

وتنتشر المعادن في قارة أسيا بالقسم الشرقي والجنوب الشرقي في الصين الشعبية واليابان واليند واندونيسيا
والفمبين وكوريا  ،حيث تمتمك القصدير والمنجنيز والحديد والكروم  ،وتعد روسيا االتحادية من الدول الغنية بالذىب
واأللومنيوم والحديد في جبال أورال  ،كما توجد الثروات المعدنية في أوكرانيا خاصة المناطق الجنوبية منيا ،
باإلضافة إلى مصادر الطاقة المختمفة  ،وخصوصاً في إيران والعراق ودول مجمس التعاون لدول الخميج العربية التي
تعد من أىم مناطق إنتاج البترول والغاز الطبيعي في قارة أسيا .
وتتميز قارة أفــريقيا بتعدد موارد الثروة المعدنية وضخامة إنتاجيا  ،نتيجة التركيب الجيولوجي ألراضييا ،
ويتوقع زيادة إنتاجيا في المستقبل  ،نتيجة االكتشافات الجديدة واالستثمارات والتنمية والنقل  ،خصوصاً وأن أفريقيا
تضم نسبة كبيرة من احتياطي بعض المعادن  .وقد أدت الثروة المعدنية في أفريقيا دو ارً عظيماً في تاريخيا خاصة
في تطور الكشوف الجغرافية  ،وتتوزع المعادن عمى الجزء الجنوبي والشرقي والغربي باإلضافة إلى النطاق الشمالي
من القارة  ،وأىم المعادن النحاس في إقميم كاتنجا وزامبيا  ،والذىب والماس في جنوبي أفريقيا  ،والحديد والفوسفات
والمنجنيز في شمالي القارة  ،باإلضافة إلى مصادر الطاقة المختمفة التي يقتصر وجودىا عمى بعض الدول  ،وأىم
العقبات التي تواجو التعدين في أفريقيا نقص العمالة المدربة الالزمة  ،واالفتقار إلى شبكات النقل .
وتأتي قارة األوقيانوسية في الترتيب األخير ألنيا من القارات الحديثة  ،حيث تتوزع المعادن إلى الشرق
والجنوب الشرقي والجنوب الغربي منيا  .ويوجد بيا األومنيوم والرصاص والنحاس  ،كما أن أستراليا تعد من ضمن
المناطق التي تحوي أكثر من  %5من أىم المعادن االستراتيجية في العالم  .مما سبق يتضح أن أقاليم التعدين
تتوزع عمى سطح األرض بكميات متفاوتة من مكان آلخر  ،واليقتصر وجودىا عمى الدول الصناعية فقط  ،بل
تنتشر مناجم التعدين في الدول غير الصناعية والتي ال زالت تستأثر بنسبة كبيرة في إنتاج واحتياطي العالم من
الخامات التعدينية .

دراســــة لبعض المعادن الميمـــة :
 -1الحـديد  :من العناصر شديدة االنتشار في العالم  ،حيث ال يكاد يخمو تكوين صخري منو  ،وال يوجد خام
الحديد في الطبيعة نقياً  ،حيث يرتبط الحديد بعدد آخر من المواد األخرى مثل  :الفسفور أو الكبريت أو المنجنيز
 ،وكانت شركات ومؤسسات استخراج الحديد حتى وقت قريب ال تيتم بالمناطق التي تقل فييا نسبة الحديد عن
 ، %50أما اآلن فإن الحديد يصبح صالح لالستغالل االقتصادي إذا بمغت نسبة المعدن لمصخر . %25
وترتفع نسبة الحديد في الصخور نتيجة عدد من العمميات الجيولوجية والكيماوية المرتبطة بالظروف التي
تكونت وتشكمت فييا ىذه التكوينات  ،أو ما يعرف بالعمميات الطبيعية لتكوين الصخور Natural
 ، Processesفبعضيا كان نتيجة لفعل المياه ونشاطيا .
والحديد أكثر المعادن استخداماً في الصناعة  ،ألنو أرخص المعادن تقريباً  ،وسيولة استخراجو
واستخالصو من خامو  ،وسيولة طرقو وتشكيمو وسحبو  ،وامكانية التحكم في درجة صالبتو  .ونظ ارً لثقل وزن
الحديد  ،فإن معظم صناعات الحديد تتوطن بالقرب من مناجم الحديد الخام حتى تقل تكمفة النقل .

