
 المعادن الثقيلة

 مقدمة

مثل السٌناٌت والنٌفلٌن. وٌتواجد  (plutonic) الزركون احد المعادن االضافٌة فً الصخور االندفاعٌة النارٌة التحت السطحٌة
 .الزركون فً الصخور الرسوبٌة السٌلٌكاتٌة نتٌجة لتعرٌة وتجوٌة الصخور النارٌة

 
والهافنٌوم باالضافة إلى بعض العناصر المشعة مثل الٌورانٌوم وبعض ٌتكون معدن الزركون من سٌلٌكات الزركونٌوم 

العناصر االرضٌة النادرة وغٌرها، وٌرافق الزركون عادة بعض المعادن الثقٌلة مثل معادن التٌتانٌوم )الروتاٌلن وااللمناٌت( 
 .والمونوزاٌت وغٌرها

 
2500حوالً  الزركون معدن مقاوم لدرجات الحرارة العالٌة )درجة االنصهار o  م(، مقاوم لالحماض، موصل عالً للحرارة

وذو تمدد حراري منخفض. ٌخل فً العدٌد من الصناعات المهمة مثل: صقل العدسات الطبٌة، تصنٌع مجسات التحكم فً 
لنووٌة احتراق الوقود فً االفران والسٌارات، معاجٌن االسنانن مصابٌح التوهج فً الكامٌراتن وصناعة قضبان المفاعالت ا

 .وغٌرها من الصناعات المختلفة

 الوضع الجيولوجي

من تكوٌن دبٌدب الرملً والعائد لعمر  (DB2) تتواجد الطبقة الحاوٌة على التمعدن )رمال الزركون( ضمن الجزء االوسط
معدن فتتكون االوردفٌشً االوسط. ٌتكون هذا الجزء من حجر رملً ناعم مع طبقات من السلت، أما الطبقة الحاوٌة على الت

م4.2 – 1.5من حجر رملً ناعم إلى سلت بنً اللون. ٌتراوح سمك هذه الطبقة من  . 

 الموقع

ٌتواجد الزركون ضمن لوحة دبٌدب )بالتحدٌد منطقة وادي المزراب والمناطق المحٌطة بها( والواقعة فً منتصف المسافة بٌن 
كم إلى الشمال من العقبة عبر طرٌق 100ب من عمان وحوالً كم إلى الجنو 350قاع الدٌسً والمدورة وعلى مسافة حوالً 

المدورة وضمن االحداثٌات التالٌة -الدٌسة-العقبة : 
E:- 222.000 – 228.000 



N:- 866.000 – 879.000 

 

 االحتياطي

طن متري من رمال الزركون 96000قدر االحتٌاطً فً منطقة وادي المزراب فقط بحوالً  . 

 خواص الخام

ل التالً نسب تواجد المعادن والعناصر األرضٌة المهمة فً الخامٌوضح الجدو  

 النسبة التركيب المعدن

Zircon ZrSiO4 0.67-3.75% 

Cerilium Ce 499-2168ppm 

Lanthanum La 224-1065pmm 

Titanium TiO2 1.61-4.91% 

 
اما الخواص المعدنٌة فٌشكل الكوارتز المكون الرئٌسً للخام مع وجود نسب قلٌلة من معادن الزركون والروتاٌل، والبروكاٌت 

 .والفلدسبار والمونوزاٌت

 



 تعدين وتجهيز الخام

 .ٌتواجد الخام بالقرب من السطح لذلك ٌمكن استخراجه بطرٌقة المنجم الكشوف
 

% 80كغ بٌنت انه ٌمكن فصل الزركون وبدرجة نقاوة حوالً 500دراسة الفصل والتركٌز التً تمت على عٌنة بوزن 
% من اكسٌد الزركون فً مركز الزركون كما امكن فصل المونوزاٌت بنسبة 55% حٌث ٌحتوي على 78.1ونسبة استعادة 

71.1% من وزن الخام وبدرجة نقاوة 0.48وزنٌة  %. 

نجزةاالعمال الم  

 :دراسات عدٌدة تمت من قبل سلطة المصادر الطبٌعٌة ومن أهم هذه الدراسات

  وضمن مشروع التنقٌب عن الٌورانٌوم تم جمع العدٌد من العٌنات من تكوٌن دبٌدب  1987فً العام
 .الرملً وت تحلٌلها فً المانٌا حٌث بٌنت النتائج على وجود نسب جٌدة من الزركون

  10.000:1خارطة جٌولوجٌة لمنطقة وادي المزراب )احمد المصري( مقٌاس  تم عمل 1988فً العام . 
 ( ومن خالل مشروع التنقٌب عن الٌورانٌوم تم عمل مسح رادٌومتري استطالعً حٌث 1989بٌرٌن )

 .اكدت هذه الدراسة على وجود عالقة منشأٌة بٌن تواجد المعادن المشعة والزركون
  بئراً  39/قسم الدراسات التنقٌبٌة بعمل دراسة تنقٌبٌة تم خاللها حفر قامت مدبربة التنقب 1997فً العام

وعدد من الخنادق واخذ العٌنات وتحلٌلها وحساب االحتٌاطً وقد اكدت هذه الدراسة على وجود نسب جٌدة 
 .للزركون

  ج على تم ارسال العدٌد من العٌنات إلى عدة مختبرات عالمٌة لتحلٌلها حٌث بٌنت النتائ 1999فً العام
 .وجود نسب جٌدة للزركون

  كغ إلى معامل هٌئة المساحة الجٌولوجٌةالمصرٌة إلجراء 500تم ارسال عٌنة بوزن  2002فً العام
80دراسات الفصل والتركٌز علٌها حٌث تم فصل الزركون وبدرجة نقاوة حوالً  %. 

  بئراً وعدداً من  37حفر تم اجراء اعمال تنقٌبٌة لمناطق جدٌدة لتواجد الزركون حٌث  2004فً العام
 .الخنادق والحفر السطحٌة وال تزال هذه المرحلة قٌد التقٌٌم

 الموقف االستثماري

 .الٌوجد استثمار حالً لرمال الزركون ولكن باب االستثمار مفتوح للشركات والمؤسسات الستغالل الزركون

 المراجع

 ( 1002الرواشده، خليل). منطقة وادي المسراب. سلطة المصادر خام الزركون والمعادن المرافقة/
 .الطبٌعٌة

 ( 2991عبد القادر، وجدي).  تقرٌر موجز عن تواجد خامات الزركون ومعادن التٌتانٌوم )الروتٌل
 .متابعة أولٌه(. سلطة المصادر الطبٌعٌة-وغٌره( فً جنوب المملكة )تقرٌر مقترح عمل استطالعً

 ( 2991عبد القادر، وجدي). شروع تنقٌب عن خامات الزركون ومعادن التٌتانٌوم فً مقترح لتنفٌذ م
 .جنوب المملكة. سلطة المصادر الطبٌعٌة

 ( 2999اللوزي، منال). الزركون/وادي المسراب. سلطة المصادر الطبٌعٌة. 
 ( 2991مدانات، مروان ونضال مهيار). جنوب األردن -تواجد رمال الزركون فً منطقة وادي المزراب

 .ستطالعٌة(. سلطة المصادر الطبٌعٌة)تقرٌر المرحلة اإل
 ( 2991النمري، فواز وجمال دعنا وهاشم الزعبي وعاصم أبو بكر).  الزركون والعناصر األرضٌة

 .النادرة فً منطقة الدبٌدٌب. سلطة المصادر الطبٌعٌة
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