
 دولومايت

 مقدمة

وٌطلق اسم الدولوماٌت  CaMg(CO3)2 وتركٌبه الكٌمٌائً ٌعتبر الدولوماٌت مركباً خلٌطاً لكربونات الكالسٌوم والمغنٌسٌوم

 .% من معدن الدولوماٌت05الكربونٌة التً تحتوي على اكثر من  على المعدن وكذلك على الصخور

  : النظرٌة منٌتكون الدولوماٌت النقً من الناحٌة   

 4 4503 -اكسٌد الكالسٌوم%  

  48.02اكسٌد المغنٌسٌوم%  

 CO2: 47.8%  

الطٌنٌة0 ٌدخل الدولوماٌت فً العدٌد من الصناعات  كما ٌحتوي الدولوماٌت على بعض الشوائب مثل الصوان وبعض المعادن

  -:اقسام وٌمكن تقسٌم استخداماته إلى ثالثة

 االسمنتٌة، صناعة الزجاج،  مه فً مجال الزراعة، الخلطاتمثل استخدا -:استخدامات مباشرة

  .معالجة الشقوق وغٌرها

 استخدامات منتقاة للدولومايت المكلسن Calcined Dolomite 

o انتاج اسمنت اوكسً كلورٌد المغنٌسٌوم وهذا ٌستعمل كمادة مكثفة للقوام فً صناعة 

  .صفائح البولٌستر

o  وٌستخدم فً مجال االصالح السرٌع للطرق بحٌثاسمنت اوكسً كبرٌتات المغنٌسٌوم 

  .تقاوم المركبات

o رغوة المغنٌسٌوم غٌر العضوٌة وتستعمل فً المواد العازلة فً االبواب والجدران 

  .المقاومة للنار

o ًالقرمٌد السٌلٌكات  

o الدولوماٌت المقاوم للصهر  

 وماٌتالدول ٌمكن الحصول على المواد التالٌة من -:استخدامات كيميائية:  

وكبرٌتات المغنٌسٌوم وهذه  اكسٌد المغنٌسٌوم، كربونات المغنٌسٌوم، هاٌدروكسٌد المغنٌسٌوم،

  .المواد بدورها تدخل فً العدٌد من الصناعات المختلفة

 الوضع الجيولوجي

قد ٌصل سمكها معها على شكل طبقات سمٌكة  تتواجد صخور الدولوماٌت غالباً مع الصخور الجٌرٌة والتً ٌمكن ان تتعاقب

االردن فً عدة تكوٌنات جٌولوجٌة من مختلف العصور مثل تكوٌن البرج  إلى عشرات االمتار0 ٌتواجد الدولوماٌت فً

الكرٌتاسً االعلى( ) متوسط( تكوٌن الناعور، تكوٌن الحمر وتكوٌن وادي السٌر –الغضاري )كامبري مبكر  – الدولومٌتً

 .وادي عسال وغور الحدٌثة وتعود إلى تكوٌن وادي السٌر ستها فهً تتواجد فً مناطقاما بالنسبة للتوضعات التً تمت درا

 



 الموقع

  -:من أهم المواقع التً اثبتت الدراسات تواجد الدولوماٌت فٌها هً

 كم إلى 45المنطقة على بعد حوالً  وتقع هذه المنطقة الواقعة مابين وادي عسال ووادي احيمر عسال

العقبة0 وٌمكن تحدٌدها ضمن  –ٌربط غور الصافً  والى الشرق من الطرٌق الذيالغرب من مدٌنة الكرك 

 -:االحداثٌات التالٌة

o 4835 858 – .85 355شرق  

o 4حسب التربٌع الفلسطٌنً 502. 055 – 501. 055شمال()  

 الغرب من مدٌنة الكرك والى الشرق  كم إلى80وتقع هذه المنطقة على بعد حوالً  منطقة غور الحديثة

  -:التالٌة بلدة غور الحدٌثة وٌمكن تحدٌدها ضمن االحداثٌات من

o  4858 055 – .85 855شرق  

o  4حسب التربٌع الفلسطٌنً 513. – 511. 055شمال()  

 

 

 



  االحتياطي

 ملٌون طن متري 08احٌمر عسال 4  المنطقة الواقعة مابٌن وادي عسال ووادي.  

 ملٌون طن متري 20 :منطقة غور الحدٌثة.  

Chemical properties  

The area between Wadi Isal and Ahemir Iasal:  

MgO  1.77 - 18.98%  

SiO2  0.95 - 6.44%  

CaO  31.13 - 46.7%  

Fe2O3  0.12 - 1.36%  

Al-Haditheh area:  

MgO  1.74 - 20.2%  

SiO2  0.45 - 24.2%  

CaO  21.55 - 50.9%  

Fe2O3  0.1 - 3.57%  

 

  :خواص الخام

 ميائيةالخواص الكي  

o وادي عسال ووادي احيمر عسال المنطقة الواقعة مابٌن 

MgO  2032. – 3011ٌتراوح مابٌن% 

SiO2  0033 – 5030ٌتراوح مابٌن% 

CaO 46.7 – 31.13 ٌتراوح مابٌن% 

Fe2O3  040. – 50.8ٌتراوح مابٌن% 

o دولومايت غور الحديثة 

MgO  20.2 – 013.ٌتراوح مابٌن% 

SiO2  8308 – 5030ٌتراوح مابٌن% 

CaO  50.9 – 8.000ٌتراوح مابٌن% 

Fe2O3  4001 – .50ٌتراوح مابٌن% 

 

 

  



 الخواص المعدنية  

دولوماٌت، كالساٌت  تمت دراسة التركٌب المعدنً لعٌنات من دولوماٌت غور الحدٌثة فقط والتً تتكون من

  .والكاولٌناٌت مثل الجبس، الكوارتزبشكل رئٌسً مع تواجد بعض المعادن بنسب قلٌلة 

  المنجزة االعمال  

  دراسة توضعات الدولوماٌت فً المنطقة الواقعة مابٌن وادي عسال ووادي احٌمر عسال وذلك تمت 322.فً العام 

والمرحلة الثانٌة تضمنت  MgO على مرحلتٌنن المرحلة االولى تضمنت اخذ عٌنات سطحٌة وتحلٌلها لتحدٌد نسبة

ونوعٌتها وقد تم حساب االحتٌاطً والذي قدر بحوالً  حفر ثالثة ابار حفراً مائالً لتحدٌد سماكة طبقات الدولوماٌت

  .ملٌون طن متري 08

  دراسة دولوماٌت منطقة غور الحدٌثة وعلى مرحلتٌن، االولى تضمنت جمع عٌنات سطحٌة  تمت .33.فً العام

حساب االحتٌاطً  لوجٌة والمرحلة الثانٌة تضمنت حفر عشرة ابار واخذ العٌنات وتحلٌلها وقد تممقاطع جٌو واخذ

  .ملٌون طن متري 85والذي قدر بحوالً 

  االستثماري الوضع

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