
  الجبس 

أحد المعادن غٌر الفلزٌة الرسوبٌة، ٌغلب علٌه  (CaSO4.2H2O) الجبس)الجصٌن( أو كبرٌتات الكالسٌوم المائٌة

نتٌجة  نقٌاً لكنه قد ٌتواجد بؤلوان أخرى حسب الشوائب المصاحبة له. ٌترسب الجبس طبٌعٌاً  اللون األبٌض عندما ٌكون

فً الطبٌعة بعدة أشكال مثل الجبس  حٌث ٌتواجد SO4وأٌونات الكبرٌتات Ca تبخر السوائل الغنٌة بؤٌونات الكالسٌوم

الصناعات أهمها صناعة اإلسمنت والسٌرامٌك واالبنٌة  البلوري واإلبري والكتلً. ٌدخل الجبس فً العدٌد من

  .والصناعات الكٌماوٌة والطبٌة

  الموقع والوضع الجيولوجي

  :هً االردنٌتواجد الجبس فً خمس مناطق رئٌسٌةفً 

 العمر التكوين/ التكاوين  المنطقة  الرقم

 العصر الترٌاسً أبو روٌس حوض نهر الزرقاء/ الصبٌحً 1

2 
مناطق وسط وجنوب األردن )ملٌح/ الطفٌلة، وادي الكرك، وادي 

  (الحسا، وادي الموجب

الفحٌص، الحّمر، شعٌب، وادي 

  السٌر

تورونً )العصر -سٌنومانً

  (الطباشٌري

  العصر الرباعً  األزرق  األزرق 3

  السنومانى  الفحٌص،الحمر،شعٌب الضحل 4

  السنومانً  شعٌب  حمٌدة ًجبل بن 5

 



  اإلحتياطي

 األردن كما ٌلً: ٌقدر االحتٌاطً للجبس فً

 المنطقة
االحتياطي الجيولوجي 

 ()مليون طن

سماكة طبقات 

 (الجبس )م

  60  10  نهر الزرقاء/ الصبٌحًحوض 

  4-0.2  8  مناطق وسط وجنوب األردن

  0.5-0.25  3  األزرق

  3-1  0.284  الضحل

  1.2-0.8  غٌر محدد  جبل بنً حمٌدة

  الخواص الكيميائية

  :ٌتمتع الجبس األردنً بالمواصفات التالٌة

 % SO3 % CaO المنطقة

 34-31 47-40 حوض نهر الزرقاء/ الصبٌحً

 35-25 46-37 مناطق وسط وجنوب األردن

 35-32 45-42 األزرق

 39-29 52-36 الضحل

 36-32 60-45 جبل بنً حمٌدة

  التاريخ االستكشافي

 من الدراسات االستكشافٌة والجٌولوجٌة لتحدٌد مواصفات ومنذ ذلك التارٌخ تم إجراء العدٌد 1971تم اكتشاف الجبس ألول مرة فً األردن عام 

  .لتوضعاته المختلفة الخام واالحتٌاطً الجٌولوجً

  الوضع اإلستثماري

الزرقاء )الصبٌحً( ومنطقة ملٌح والبربٌطة)الطفٌلة( لتلبٌة احتٌاجات  تقوم الشركة العامة للتعدٌن بتعدٌن خامات الجبس من مناجم حوض نهر

دٌنار وباشرت عملٌة اإلنتاج مع  ملٌون 1.2الجبس برأسمال قدره األردنٌة والقطاع الخاص، تؤسست شركة عربٌة لتصنٌع  مصانع اإلسمنت

 مرتفعة الثمن ألن هنالك فرصة لتصدٌر هذا النوع إلى االسواق (a-Quality Plaster) ، كما وٌوصى بالتركٌز على إنتاج2001مطلع عام 

  .العربٌة والعالمٌة إذا ما تم إنتاجها بالمواصفات العالمٌة

  :الطبٌعً )غٌر المكلسن( فً االغراض التالٌة ٌستخدم الجبس
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  .سماد لزٌادة خصوبة التربة .2
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  :المكلسن فً كما ٌتم استخدام الجبس

والسقوف واأللواح الجدارٌة وفً أعمال  األغراض اإلنشائٌة والعمرانٌة كطالء الجدران الداخلٌة فً األبنٌة وعمل القواطع .1
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