
 الطباشير

  مقدمة

من كربونات الكالسٌوم والتً  %99تعرف صخور الطباشٌر على انها احد انواع الصخور الجٌرٌة الحاوٌة على اكثر من 

االلجً او الكوكالٌث، اما الشوائب التً ٌمكن تواجدها مع  مٌكرون، حٌث ٌعزى تكون الطباشٌر إلى 4ٌقل حجمها عن 

الدقٌقة مثل  والمعادن الطٌنٌة وخصوصاً المونتمورناٌت وااللٌت اضافة إلى المستحاثات الجوكوناٌت الطباشٌر فهً معدن

 .الفورمنٌفرا

 

الجٌرٌة التً تحتوي على نسبة عالٌة من كربونات الكالسٌوم كما ذكر  تدخل الطباشٌر والتً هً شكل من اشكال الصخور

فً الدهانات، االدوٌة  تاج الجٌر الحً والمطفً، كذلك كمادة مالئةمن الصناعات المختلفة مثل استخدامها الن سابقاً فً العدٌد

 .االستخدامات وفً مجال الزراعة واالسمنت وغٌرها من

  الوضع الجيولوجي

 Middle) إلى تكوٌن وادي الشاللة تتواجد الطباشٌر فً العدٌد من التكوٌنات الجٌولوجٌة ولكن اهمها تلك التً تعود

Eocene)  ضمن لوحات )وادي الغدف، قصر الحرانة، العمري، وادي  التكوٌن فً منطقة حوض االزرقحٌث ٌتكشف هذا

 .واسعة الضبعً( وٌغطً مساحات

والفئة العلٌا وهً فئة الضاحكٌة الرملٌة والتً التتكشف  (ٌتألف هذا التكوٌن من فئتٌن، الفئة السفلى )فئة الثلٌثوات الطباشٌرٌة

  .الضاحكٌة – اال فً منطقة العمري

  الموقع

  -:أهم المواقع والتً تمت دراستها من قبل سلطة المصادر الطبٌعٌة هً

 الضاحكية –منطقة العمري 

كم إلى الجنوب الشرقً من بلدة االزرق والتً ٌمكن الوصول الٌها من خالل طرٌق  45تقع هذه المنطقة على بعد حوالً 

 :التالٌةجمرك العمري وٌمكن تحدٌدها ضمن االحداثٌات  – االزرق

 (حسب التربٌع الفلسطٌنً) 1115 – 1107 -:شمال 355 - 349 -شرق:

 

 الغدف منطقة وادي

جمرك  –الوصول الٌها من خالل طرٌق االزرق  كم إلى الجنوب من االزرق وٌمكن35تقع هذه المنطقة على بعد حوالً 

 -:التالٌة العمري وتقع ضمن االحداثٌات

 (الفلسطٌنً )حسب التربٌع 1129 – 1117 -شمال: 337 - 333 -شرق:

 

 منطقة قصر الحرانة

 – سحاب –كم إلى الشرق من عمان والتً ٌمكن الوصول الٌها من خالل طرٌق عمان 59حوالً  تقع هذه المنطقة على بعد

 -:االزرق وتقع ضمن االحداثٌات التالٌة

  (التربٌع الفلسطٌنً )حسب 1127 – 1122 -شمال: 292 - 287 -شرق:



 وادي الضبعيمنطقة  -

 –سحاب  –إلى الشرق من عمان والتً ٌمكن الوصول الٌها من خالل طرٌق عمان  كم69تقع هذه المنطقة على بعد حوالً 

 -:ضمن االحداثٌات التالٌة االزرق وتقع

 )الفلسطٌنً )حسب التربٌع 1123 – 1116 -شمال: 298 - 292 -شرق:

 

  االحتياطي

االحتٌاطً كبٌر جداً فً هذه المناطق وعلى النحو  الشاللة ٌغطً مساحات واسعة وبالتالً فانكما ذكر سابقاً فان تكوٌن وادي 

 -:التالً

  (االحتياطي)بليون طن متري  المنطقة

  1.325 منطقة العمري

  161 منطقة وادي الغدف

  976 منطقة قصر الحرانة

  3.364 منطقة وادي الضبعً

 



 خواص الخام

 الخواص المعدنية  

 ,Kaolinite, Quartz المكون الرئٌسً: معدن الكلساٌت مع وجود معادن اخرى بنسب قلٌلة مثل

Dolomite and Halite 

 الخواص الكيميائية   

 : تراوحت نسبة -منطقة العمري CaO  4986 – 3889مابٌن%  

 منطقة وادي الغدف : تراوحت نسبة CaO  5286 – 4386مابٌن%  

 حت نسبةمنطقة قصر الحرانة: : تراو CaO  5286 – 4789مابٌن%  

 منطقة وادي الضبعً: تراوحت نسبة CaO  53.15 – 51859مابٌن% 

 الخواص الفيزيائية  

  -:درجة البٌاض

 : 8187 – 7488تراوحت نسبة درجة البٌاض مابٌن  -منطقة العمري%  

  8184 – 7985منطقة وادي الغدف : تراوحت نسبة درجة البٌاض مابٌن%  

  8385 – 7686الحرانة: : تراوحت نسبة درجة البٌاض مابٌن منطقة قصر%  

  85 – 7686منطقة وادي الضبعً: تراوحت نسبة درجة البٌاض مابٌن% 

 

  االنجازات السابقة

  ،(، 98رباع، )،  (98 ،96اشارت تقارٌر سلطة المصادر الطبٌعٌة/ مشروع المسح الجٌولوجً العام ) فضة

  .الطباشٌر فً مناطق حوض االزرق( إلى وجود 2991)حنجل، 

 االعلى للعلوم والتكنولوجٌا فقد  ضمن مشروع الدراسات التكاملٌة لحوض االزرق والذي تم تنفٌذه من قبل المجلس

مواقع تكشفات الطباشٌر واخذ العٌنات وتحلٌلها وتحدٌد  ( بدراسة تحدٌد1998قام الجٌولوجً محمد ابو قدٌرة ) 

  .المناطق هاالحتٌاطً االولً فً هذ

  التنقٌب / قسم الدراسات  تمت دراسة تكشفات الطباشٌر فً مناطق حوض االزرق من قبل مدٌرٌة 2992فً العام

الطباشٌر وتحلٌل العٌنات وتحدٌد النوعٌة وحساب  التنقٌبٌة حٌث شملت الدراسة على حفر االبار وتحدٌد سماكة

  .االحتٌاطً فً هذه المناطق

  الوضع االستثماري

  .للشركات والمؤسسات الستغالل هذا الخام ٌوجد استثمار حالٌاً للطباشٌر فً هذه المناطق ولكن الباب مفتوحال
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