
 البازلت

  مقدمة

من باطن االرض. ٌدخل البازلت فً العدٌد من  البازلت عبارة عن صخور بركانٌة سطحٌة ناتجة عن تجمد الحمم البركانٌة المتصاعدة

  .السباكة باالضافة إلى استخدامه كحجر بناء وحصمة الصناعات مثل صناعة الصوف الصخري، قوالب

  الوضع الجيولوجي

اقدم الصبات البازلتٌة شمال بلدة الهاشمٌة، اما  مرحلتٌن من النشاط البركانً خالل عصر النٌوجٌن الرباعً وتتكشفٌوجد على االقل 

فسٌحة فً  رسوبٌات االودٌة شمال وشمال غرب قرٌة جرف الدراوٌش. تشكل الصبات البازلتٌة هضبة احدث الصبات البازلتٌة فٌغطً

الشرقٌة من بركان جبل عنٌزة، كما تغطً الصبات  م فً المنطقة15ات البركانٌة بسمك منطقة تل برما وتتكشف رسوبٌات الحطامٌ

  .م40 – 2.5منطقة تل برما وبسماكة تتراوح مابٌن  البازلتٌة تكوٌن المارل الطباشٌري فً

  الموقع

ور تغطً ما مساحته الشام وهذ الصخ ٌتواجد البازلت فً مناطق وادي السرحان، االزرق، جبل الدروز او ما ٌعرف بحرات

كم. ان من اهم هذه المناطق والتً 70 – 50كم وعرض 180وتمتد بطول  تقع فً شمال شرق المملكة 2كم11000منها  2كم45000

الحسٌنٌة الجنوبٌة )جرف  كم إلى الجنوب من عمان ضمن لوحة170مناطق تل برما وجبل عنٌزة على بعد حوالً  تمت دراستها هً

 (.الدراوٌش

 



  حتياطياال

  .ملٌون طن متري 310بلغ االحتٌاطً لمنطقة تل برما حوالً 

 :خواص الخام

  الخواص المعدنية

الهٌماتاٌت، الكالسٌت والزٌوالٌت احٌاناً  ان المكون الرئٌسً هو معدن االوجاٌت والفلدسبار مع وجود (XRD) أظهرت نتائج تحلٌل

الفلدسبار  فقد أظهرت ان المكونات المعدنٌة هً االولفٌن وهو المكون الرئٌسً وكذلكالبتروغرافٌة  وبنسب قلٌلة. اما نتائج الدراسات

  .)البالجٌوكلٌز( والبٌروكسٌن بنسبة اقل، باإلضافة إلى الكاسٌت والزٌوالٌت

  الخواص الكيميائية

  – تراوحت النسب لالكاسٌد لموقعً تل برما وجبل عنٌزة كما ٌلً

Fe2O3 13.2 – 14.3 % 

MnO 0.19 – 0.22 % 

TiO2 2.8 – 3.3 % 

CaO 9.9 – 11.8 % 

K2O 0.53 – 1.3 % 

SiO2 40 – 43 % 

Na2O 0.62 – 2.5 % 

Al2O3 11.8 – 12.7 % 

P2O5 0.57 – 0.65 % 

MgO 9.15 – 9.8 % 

  االعمال المنجزة

كما أظهرت  (Alkali olivine basalt) نوع على انه من ( على البازلت فً وسط االردن1985دلت الدراسة التً اعدها السفارٌنً )

 البازلت ( على البازلت فً وسط االردن ومن ضمنها تل برما وجبل عنٌزة ان طبٌعة1987ابراهٌم ) الدراسة التً قام بها خلٌل

(Sodic Alkali)  1050وارتفاع درجة الحرارة إلى اكثر من  كم60 – 50ومصدره الجزء العلوي من الستار حٌث تم على عمقo م

 .(البالٌستوسٌن –البلٌوسٌن ) وقد ادى ذلك إلى حدوث البراكٌن خالل فترة

 

من قبل مدٌرٌة الجٌولوجٌا /قسم المسح  50.000:1جرف الدراوٌش مقٌاس  ( لمنطقة1996كذلك تم اعداد خارطة جٌولوجٌة )

بالتعاون مع سلطة المصادر بعمل  سترٌا التشٌكٌةتتضمن مناطق تكشفات البازلت. اضافة إلى ذلك قامت شركة جٌواند الجٌولوجً والتً

ومن ضمنها مناطق تل برما وجبل عنٌزة حٌث تم اخذ عٌنات من تكشفات  دراسة اولٌة عن البازلت فً مناطق مختلفة من المملكة

ة البازلت لعمل قوالب صالحٌ المناطق واجرٌت علٌها بعض التجارب التكنولوجٌة والتحالٌل المخبرٌة تبٌن من خاللها البازلت فً هذه

  .( من قبل الشركة2000وقد اعد تقرٌر بهذه الدراسة ) السباكة وصناعة االنابٌب ومطابقتها للمواصفات التشٌكٌة

 



  الوضع االستثماري

 .للشركات والمؤسسات الستغالل هذا الخام الٌوجد استثمار حالٌاً للبازلت فً هذه المناطق ولكن الباب مفتوح
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