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الموقع

تقع منطقة اللسان  /البحر الميت على الساحل الشرقي بالقرب من الطرف الجنوبي
للبحر الميت والمعروفة بشبه جزيرة اللسان.
تقع شبه الجزيرة على بعد حوالي  25كم شمال غرب مدينة الكرك و  80كم

جنوب غرب العاصمة األردنية عمان.

مساحة حدود مشروع اللسان تقريبًا  58.9كم

2

البيئة الترسيبية في منطقة اللسان
يسارا.بإتجاه
يتكون بين صدوع خطية متدرجة
حوض البحر الميت عبارة عن حوض "منف ّ
ً
صل " ّ
الشمال يقع داخل صدع البحر الميت الذي يمتد على طول حفرة اإلنهدام األردنية بمستوى إنخفاض
عن سطح البحر بحدود  440متر تحت سطح البحر.
تمعدن البوتاس الصخري تحت السطحي في شبه جزيرة اللسان هو ممثل أقصى تركيز للبيئات
البحرية الضحلة شديدة الملوحة .
تمعدن البوتاسيوم يكاد يكون حصريا بنوعية  Sylvite :والـ Carnallite

ناتج لعملية اإلنغالق والعزل للبيئة الترسيبية وإنقطاع التدفق المائي للمنطقة مع إستمرار عمليات
التبخر وتراكمها آلالف السنين.

مصدر البيانات التي تم تقيمها
تم اإلعتماد على الدراسات السابقة في تقييم البوتاس الصخري من قبل شركة أجابيتو الكندية
(  ) 2019من خالل البينات والمعلومات والدراسات السابقة في منطقة الدراسة :
• اآلبار التي تم حفرها سابقا ً للتنقيب عن البترول والغاز في منطقة اللسان بمجموع قارب
 20بئر ودراسات مسح جيوفيزيائي مغناطيسي داخل وعلى أطراف منطقة الدراسة
للمنطقة.

• ثانيا ً ثالث آبار عميقة تم حفرها من قبل شركة فيلبس داخل منطقة اللسان وكانت تستهدف
القبة الملحية للبوتاس الصخرية للتنقيب عن الغاز الطبيعي داخلها  NRA1,2,3بأعماق
تجاوزن  1300متر.
• ثالثا ً أربعة أبار حفرت استهدفت إستكشاف البوتاس الصخري وتقييم مدى النوعية والسماكة
في منتصف الثمانينات وهي آبار  C1,2,3,4بأعماق تراوحت بين  600إلى  1400متر
وتم تأكيد وجود سماكات عالية ونوعيات ممتازة ضمن العينات الصخرية المستخرجة من
هذه اآلبار وتأكد أن القبة الملحية تحتوي على تمعدنات
• Sylvinite
• carnallite
• bischofite mineralization
• خطوط المسح الجيوفيزيائي المتوفرة لمنطقة اللسان وعددها  26خط مسح جيوفيزيائي
( زلزالي ) ثنائي البعد  ، 2Dوخط زلزالي واحد ثالثي البعد . 3D

النموذج األولي لشكل القبة الملحية التحت سطحية للبوتاس الصخري من تحليل بيانات المسح الزلزالي

مستويات الكارناليت والسيليفنيت إعتمادا ً على بيانات اآلبار التي حفرت سابقا ً في منطقة اللسان

نموذج ثالثي اآلبعاد لتوضعات البوتاس الصخري ضمن القبة الملحية

نموذج ثالثي اآلبعاد لتوضعات البوتاس الصخري
ضمن القبة الملحية ( شمال جنوب)

مطابقة بين نتائج اآلبار لتي تم حفرها وخطوط
المسح الجيوفيزيائي والزلزالي في منطقة اللسان

خطوط تساوي العمق ( بالمتر ) لبداية السطح العلوي من
القبة الملحية الحاوية على البوتاس الصخري

خطوط تساوي العمق ( بالمتر ) لبداية السطح السفلي من
القبة الملحية الحاوية على البوتاس الصخري

خطوط تساوي العمق ( بالمتر ) لطبقة  P1في منطقة
اللسان والتي تم نمذجتها من خالل نتائج الحفر وأعمال
المسح الجيوفيزيائي ( الزلزالي ) في منطقة اللسان.

مستويات الثقة بالنمذجة ثالثية األبعاد لطبقات البوتاس الصخري في منطقة اللسان

التقنية المستخدمة في إستخالص البوتاس من خام البوتاس الصخري تحت السطحي

بواسطة تقنية التعدين المائي  Solution miningوالتي تعتمد على :

• التعدين بالمحلول المائي يعتمد على إذابة البوتاس الصخري تحت السطحي
بالماء.
• يتم حفر اآلبار في المنطقة الحاملة للبوتاس (طبقة سيلفينيت) ويتم ضخ الماء .

•

في وقت الحق بواسطة المحلول ملحي يتم ضخه في عمق اآلبار إلذابة كلوريد
البوتاسيوم (منتج البوتاس) وكلوريد الصوديوم (ملح النفايات) الموجود في
طبقة البوتاس الصخري.

•

يُعاد المحلول الملحي إلى السطح ويُنقل إلى مصنع المعالجة عبر خطوط
األنابيب ويفصل بينهما عن طريق التبخر والتبلور الميكانيكي.

•

ال يلزم وجود عمال تحت األرض  ،حيث يتم الوصول إلى الطبقة المستهدفة

عن طريق منصات الحفر وبئر اإلنتاج من السطح

التعدين بإستخدام المحلول المائي على أعماق تتجاوز  1700متر

الخالصة واإلحتياطي الجيولوجي المقدر

تم تقييم وتحديد سماكات ونوعية خام البوتاس الصخري في منطقة اللسان إعتمادا ً على بيانات اآلبار التي تم حفرها سابقا ً وخطوط المسح الزلزالي ثنائية
وثالثية األبعاد ووجد أن :

• يتركز البوتاس الصخري اإلقتصادي في الربع الجنوبي الشرقي من منطقة اللسان ضمن أعماق  1460متر مع إستمرارية محتملة عالية في مساحة
ال تقل عن  12كم 2وتمتد إلى الشمال والغرب من منطقة لسان البحر الميت.
• هنالك أكثر من  47كم 2من منطقة اللسان تعتبر مورد مفتوح أكدته بيانات المسح الزلزالي في وسط وشمال منطقة اللسان.
• قدر اإلحتياطي األولي ضمن الجزء الجنوبي الشرقي ضمن 12كم 2بأكثر من  100مليون طن متري من البوتاس الصخري بجودة تقارب %52
من تمعدنات ) KCl ( Sylvinite
• قدرت مستويات متعددة من الكارناليت (  ) KCl•MgCl2•6H2Oوبجودة تتراوح بين  30إلى  % 75قدرت إحتياطياتها األولية بأكثر من ربع
مليار طن فقط ضمن الجزء الجنوبي الشرقي مؤكدة جيولوجيا ً في مساحة 12كم 2ومستمرة التواجدة واإلمتدداد لبقية  47كم 2في وسط وشمال وغرب

منطقة اللسان.

