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  المحتويات
  

  الصفحة  الموضوع
  ١   المقدمة-١
  ١   الموقع الطوبغرافي-٢
  ٤   جيولوجية منطقة الدراسة-٣

  ٤    وحدة السلطاني الفوسفاتية١-٣        
  ٤    وحدة البهية كوكينا٢-٣        
  ٥    وحدة القطرانة الفوسفاتية٣-٣        
  ٥   االصل-٤
  ٥   الدراسات الحالية-٥
  ٥  مال الحفر اع-٦

  ٦   المنطقة االولى١-٦       
  ٧   المنطقة الثانية٢-٦       

  ١٠   التحاليل المخبرية والنتائج-٧
  ١٠   المقدمة١-٧        
  ١٠   التحاليل الكيماوية٢-٧        

  ١٠  )XRF(ة يطيافية السينم تحليل االشعة ال١-٢-٧             
  ١٥  )XRD(عدنية  التحاليل الم٢-٢-٧             
  ١٦   تحليل الخواص الفيزيائية٣-٧        

  ١٦   درجة البياض  ١-٣-٧              
  ٢١   الكثافة الكتلية٢-٣-٧              

  ٢٢   حساب االحتياطي-٨
  ٢٦   التقيم الصناعي لطبقات الكوكينا-٩
  ٢٧   االستنتاجات والتوصيات-١٠

  ٢٧   االستنتاجات١-١٠        
  ٢٨   التوصيات٢-١٠        

  ٢٩   المراجع-١١
  



  االشكال
  

  الصفحة  الموضوع  
  ٢  خارطة موقع الدراسة  ١شكل رقم 
  ٣  خارطة جيولوجية لمناطق الدراسة ومواقع االبار  ٢شكل رقم 
  ٩  )23A(مقطع ليثولوجي للبئر رقم   ٣شكل رقم 
 المنطقة  فيCaOلنسبة  (Isoline Map) خارطة تساوي القيم  ٤شكل رقم 

  االولى
١٢  

 في المنطقة CaOلنسبة  (Isoline Map)خارطة تساوي القيم   ٥شكل رقم 
  الثانية

١٤  

لدرجة البياض  في المنطقة  (Isoline Map)خارطة تساوي القيم   ٦شكل رقم 
  االولى

١٨  

لدرجة البياض  في المنطقة  (Isoline Map)خارطة تساوي القيم    ٧شكل رقم 
  الثانية

٢٠  

  ٢٤  )أ،ب(يبين االحتياطي من الحجر الجيري في المنطقة االولى     ٨ رقم شكل
  ٢٥  )أ،ب،ج(يبين االحتياطي من الحجر الجيري في المنطقة الثانية   ٩شكل رقم 

  



  .لحسانطقة غرب أ في م)الكوكينا ( الحجر الجيري النقيدراسة تنقيبية لتكشفات
  

  ١

   المقدمة-١
ذات تطبق عبارة عن شكل من أشكال الصخور الجيرية الصدفية ) الكوكينا( الحجر الجيري النقي 

  . سم٢٥، باحجام مختلفة تصل الى )Oyster(متقاطع لمستحاثات االويستر 
تتكون هذه ونتيجة لتراكم األجزاء الصلبة بعد موت الكائنات الحية، طبقات الكوكينا تكونت  

 ويمكن أن تحتوي على بعض الشوائب مثل السيليكا و المارل ،اسا من كربونات الكالسيوماألصداف أس
تأتى أهمية كربونات الكالسيوم كون هذه المادة تدخل في العديد  .التي تتواجد معها إثناء فترة الترسيب

تدخل في من الصناعات المهمة حيث تستعمل كمادة مالئة في صناعة الدهانات، الورق، المطاط وكذلك 
 مشروعهذا ال لذلك جاء  . األدوية وغيرها من الصناعات العديدةاالسمنت، االسمنت االبيض،صناعة

السنوات التي تمت في ) الكوكينا(استكماالً ألعمال البحث والتنقيب عن الحجر الجيري النقي التنقيبي 
راء تقييم لهذه الخامات ، وذلك بهدف إج) والقطرانهالحساطق امن(وسط وجنوب المملكة الماضية في 

  . ة، خدمة للصناعات المحلية والتصدير الى خارج المملكة جديداتوإضافة احتياطي
   الموقع والطبوغرافية-٢
،  كم١٤٠جنوب العاصمة عمان بحوالى الى الغرب من بلدة الحسا، والتي تقع تقع منطقة الدراسة   
  .)١(كل رقمش
 ذات  وهي،)م٩٦٨-٨٤٧(ترتفع عن سطح البحر ما بين تتميز المنطقة بسهولة الوصول إليها و 

 ذات الدفع ةتالل متوسطة االرتفاع تقطعها بعض الوديان مع وجود بعض المناطق التي تحتاج إلى سيار
  -:تم تقسيم منطقة الدراسة الى منطقتين هما، عجالت بأربعة

 ى المنطقة االول
 ).٢( شكل رقمناجم فوسفات الحسا، كم شمال غرب اسكان موظفي شركة م١ العملتقع منطقة 
                                           -):التربيع الفلسطيني(اإلحداثيات التالية ب ويمكن تحديدها  ٢ كم٢٥وتغطي مساحة 

EAST  NORTH 
١٠٣١٠٠٠  ٢٤٣٧٥٠ 
١٠٣٩٠٠٠  ٢٤٣٧٥٠  
١٠٣٩٠٠٠  ٢٣٨٢٥٠  
١٠٣٦٠٠٠  ٢٣٨٢٥٠  
١٠٣٦٠٠٠  ٢٤٢٠٠٠  
١٠٣١٠٠٠  ٢٤٢٠٠٠  

   يةنالثامنطقة ال
   )٢( شكل رقم ، ٢ كم١٠وتغطي مساحة   كم غرب بلدة الحسا،٢منطقة هذة التقع 

     شرقا٢٤٣٠٠٠ً –  ٢٣٨٥٠٠   ،   شماال١٠٣٠٥٠٠ً – ١٠٢٧٥٠٠عند االحداثبات 
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  ٢

  الدراسة  موقع تبين ارطةخ   :)١(شكل رقم 
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  ٣
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  ٤

   الدراسةة جيولوجية منطق-٣
، حيث تتكشف ٥٠٠٠٠: ١ الجيولوجية، مقياس رسم )العينا(حسا لوحة الالمنطقة تقع ضمن 

 العصر من  الفوسفاتي تكوين الحسا و تتبع، وحدة البهية كوكيناضمنوالتي تقع طبقة الكوكينا 
 وحدات جيولوجية هي من ثالثة قسم هذا التكوين إلى ،)ماسترختيان-كامبانيان(الطباشيري األعلى 
  -:األسفل إلى األعلى
   الفوسفاتيةسلطانيوحدة ال

  وحدة البهية كوكينا
   الفوسفاتيةوحدة القطرانة

    
   الفوسفاتيةوحدة السلطاني  ١-٣  
 بسمك  الفوسفاتي التابع لتكوين البلقاء،تشكل هذه الوحدة الجزء األسفل من تكوين الحسا  

يري  ويتالف من طبقات متعاقبة من الصوان الفوسفاتي والحجر الج،)م٢٤-١٧(يتراوح ما بين 
 يعلو هذه ،يالطباشيرالحجر  من الكوكينا و رقيقةالمارلى وطبقاتالفوسفاتي والحجر الجيري 

  .أالويستر مستحاثات من  الوحدة وحدة كوكينا البهية والتي تتميز بظهور طبقات
  

   وحدة البهية كوكينا ٢-٣
ات األويستر الكوكينا من حجر جيري صدفي ويحتوي على مستحاثالبهية تتكون وحدة          

 متقاطع مع وجود تشققات امتألت بمعدن الكالسيت باحجام مختلفة، ذات تطبق )أوستريا واكسجيرا(
 تتميز هذه الطبقات أيضا بأنها تتغير أفقيا وعمودياً من ناحية السمك والتكوين الصخري .والمارل

   .الثانيةمنطقة الفي ) م٢٧.٥-١٢.٥( وولىمنطقة األالفي ) م٣١-١(حيث تراوحت سماكتها من 
 نطاقاً داالً في المنطقة يمكن الوصول إليها ومتابعتها في الميدان حيث تظهر  طبقات الكوكيناتعتبر

بوضوح على قمم التالل بشكل غطاء للطبقات الصخرية ويعود السبب بذلك إلى صالبتها النسبية 
  .  إن ميول هذه الطبقات يكون في اتجاهات مختلفة.ومقاومتها للتعرية

موجودة باأللوان األبيض ) الكوكينا(من نتائج الحفر لوحظ أن طبقات الحجر الجيري النقي 
والرمادي الفاتح وهي نقية أحيانا ومخلوطة غالباً بنسب قليلة من الشوائب مثل المارل البني المصفر 

 من  كما لوحظ أن الطبقات المكونة، في معظم الحاالتلسايتمع وجود الفراغات المملوءة بالك
 أعلى نقاوة من الطبقات ، ومتجانسة التبلوراالبيضلون الاألصداف الصغيرة الحجم أو بقاياها ذات 

المكونة من أصداف اكبر حجماً والتي تحتوي نتيجة لذلك على تداخالت من الشوائب مثل المارل 
 وطبقات  المارل االصفروتنتهي طبقات الكوكينا بظهور طبقة. األصفر وغيرها بين هذه األصداف

  .الصوان التابعة لوحدة السلطاني الفوسفاتية
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  ٥

   الفوسفاتية وحدة القطرانة ٣-٣
 ويتأثر سمك هذه الوحدة بسماكة  الفوسفاتيتمثل هذه الوحدة الجزء األعلى من تكوين الحسا  

وتتكون من طبقات ) م١٦-٦(وحدة  البهية كوكينا وأشكالها الترسيبية القديمة حيث يتراوح ما بين 
 وصوان وحجر جيري عقدي وصوان فوسفاتي وعقيدات صوانية رمادية و  هشةسفات حبيبيهفو

  . الصدفي، يحتوي الفوسفات على كثير من اسنان االسماكطبقات من الحجر الجيري
  
  )Origin( األصل -٤

مع تركيز غني من ) مد وجزر( في مستنقع شاطئي  الفوسفاتيةترسبت صخور تكوين الحسا
) الكوكينا( وقد تكون الحجر الجيري المستحاثي ، وتداخل قليل من رواسب قاريةالمواد العضوية

 نتيجة تراجع مياه البحر بشكل مفاجئ ولفترات ،نتيجة تراكم األجزاء الصلبة لمستحثات أالويستر
 )األصداف(لكائنات الحية وتجمع األجزاء الصلبة  جماعي ل مما أدى إلى موت،طويلة نسبياً ومختلفة

بحجم يصل الى  بإعداد كبيرة وتراكمها على شكل أصداف كاملة ،ة من كربونات الكالسيومالمكون
  . ومتكسرة أحيانا أخرى حيث تجمعت وترسبت على شكل مصاطب بعد موتها،أحيانا سم ٢٥

 ويعزى وجود نسبة من السيليكا أو المارل إلى الرسوبيات الفتاتية المرافقة أثناء عملية الترسيب 
المكونة من بقايا األصداف أو األصداف ) الكوكينا(ن طبقات الحجر الجيري المستحاثي وقد لوحظ إ

المذابة والتي تم إعادة تبلورها هي أعلى نقاوة من الطبقات ذات األصداف األكبر حجماً أو بقاياها 
 المارل األصفر  السيلكا ووالتي تحتوي إضافة إلى ذلك على تداخالت أعلى من الشوائب مثل

  )٢٠٠٣، ، غناممدانات( .هاوغير

  
  الحالية الدراسات -٥
  

   :ين هما منفصلموقعينتم تنفيذ الدراسة الحالية في 
 الواقعة جنوب القطرانه الحسا  اسكان موظفى شركة فوسفاتمدينةشمال غرب الموقع األول  -

  . بئرا٣٠ر  حيث تم حف،باتجاة الغرب الى حدود قرية الحامديةتمتد المنطقة  . كم٤٥وعلى مسافة 
 )٢( رقمشكل  . بئرا١٢  حيث تم حفر.الحسا مدينة غربمنطقة الواقعة ال ويمثل الموقع الثاني -

  
   أعمال الحفر-٦

تم حفر ما ، حيث ٢٠٠٩انتهى في نهاية عام م و٢٠٠٩بدأ العمل في هذا المشروع مع بداية عام 
   .لسلطة المصادر الطبيعية حفرا لبابيا وذالك باستخدام حفارتين تابعتين  بئرا٤٢مجموعة 

  . الى منطقتين لتسهيل عملية الدراسة منطقة العملقسمت 
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  ٦

  المنطقة االولى١-١-٦
   -:هماقسمت هذة المنطقة الى جزئين 

  .في هذا الجزء )Hisa-1 – 22(  بئرا ٢٢حيث تم حفر ما مجموعة  :1A جزء -
                      ر سالبة وهي ابا٤ ابار منها ٨حيث تم حفر ما مجموعة  :1B جزء -        

)Hisa-27, 28, 32, 33 ( م ١وبئر واحدا سماكة طبقة الكوكينا)٢٦Hisa-( .   
جدول . فتاتي) م١٢٥.٢(لبابي  والباقي ) م٣٠٣.٨(منها ) م٤٢٩(بلغ مجموع األمتار المحفـورة 

  )١(رقم 
   الابار مق الكليالعو  سمك الغظاء الصخري، سمك الكوكينا، نوع الحفر،االحداثياترقم البئر،  ):١(دول رقمج

سمك الغطاء   نوع الحفر  االحداثبات
  )م(الصخري

سمك 
  )م(كيناالكو

العمق 
  )م(الكلي 

  رقم البئر

        لبابي  فتاتي  شمال  شرق
HISA-1 242500 1031500 ١.٠٠ ٩.٥ ٣.٠ 11.25 12.5 
HISA-2 242681 1031380 ١.٠٠ ١٠ ٧.٥ 16.50 17.5 
HISA-3 243038 1031525 ١.٠٠ ١٠ ٧.٥ 13.50 17.5 
HISA-4 243421 1031700 ١.٠٠ ٤.٠ ٣.٠ 5.00 7.0 
HISA-5 243327 1032167 ٠٠٠ ٨.٠ ٥.٥ 12.50 13.5 
HISA-6 243405 1032456 ٩.٠ ٠٠٠ ٧.٠ ٢.٠ 9.0 
HISA-7 242829 1032487 ١٠.٥٠ ٠.٥٠ ٨.٠ ٥.٠ 13.0 
HISA-8 242934 1032923 ٠.٥٠ ١٠.٠ ٣.٠ 12.50 13.0 
HISA-9 242753 1033073 ٠٠٠ ١٣.٥ ٢.٠ 14.70 15.5 
HISA-10 242990 1033370 ٢١.٥ ٠.٥٠ ١٦.٥ ٦.٠ 22.5 
HISA-11 243298 1032827 ٢٠.٥ ٠٠٠ ١٨.٥ ٣.٥ 22.0 
HISA-12 243520 1033257 ٣٤.٥ ٢٨.٥ ٣.٠٠ ٢٢.٥ ١٢.٠ 
HISA-13 243293 1033437 ٢٤.٥ ٢.٠٠ ٢٤.٠ ٤.٠ 28.0 
HISA-14 242764 1033510 ٠٠٠ ٩.٥ ٦.٠ 15.25 15.5 
HISA-15 242736 1033683 ٠٠٠ ١٤.٥ ١.٠ 13.50 15.5 
HISA-16 242620 1033300 ١٣.٨٠ ١.٠٠ ١٤.٠ ١.٠ 15.0 
HISA-17 242506 1033132 ١٢.٥٠ ٠.٥٠ ١٢ ٢.٠ 14.0 
HISA-18 243520 1033725  ٠٠٠ ١٠ ٠٠ 9.50 10.0 
HISA-19 242400 1033712  ٠٠٠ ١١ ٢.٠ 12.00 13.0 
HISA-20 242056 1033395  ١١.٠٠ ٠٠٠ ٧.٠ ٥.٠ 12.0 
HISA-21 242033 1033850  ٠٠٠ ١٣.٥ ٢.٥ 15.50 16.0 
HISA-22 242283 1034360  ٨.٥ ٠٠٠ ٧.٠ ٢.٠ 9.0 

HISA-23A 239793 1036485  ١.٠٠ ١٩.٥ ٦.٥ 21.00 26.0 
HISA-24 239512 1036367 ١٦.٠٠ ٤.٠٠ ١٠ ١١ 21.0 
HISA-25 239600 1037635 ٥.٠٠ ١.٠٠ ٦.٥ ٢.٠ 8.50 
HISA-26 238692 1038853 ٠٠٠ ٤.٠ ١.٠ 1.00 5.00 
HISA-27 240637 1037609 ٠٠٠ ٠٠٠ ٥.٠ 0.00 5.00 
HISA-28 241547 1036548 ٠٠٠ ٠٠٠ ٨.٠ 0.00 8.0٠ 
HISA-32 243734 1035528 ٠٠٠ ٠٠٠ ٣.٨٠ ١.٢٠ 5.0٠ 
HISA-33 243185 1038380 ٠٠٠ ٠٠٠ ٥.٠٠ 0.00 5.0٠ 
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  ٧

  الثانيةمنطقة ال ٢-٦
منها ) م٢٦٨.٢٥(بلغ مجموع األمتار المحفـورة بئر، ) ١٢(حفر في هذه المنطقة اثنا عشر بئراً 

    .)٢(جدول رقم ال وكما هو مبين في .فتاتي) م٤٩.٣(لبابي والباقي ) م٢١٨.٩٥(
  

البار العمق الكلي و سمك الكوكينا  سمك الغطاء الصخري،، نوع الحفر،االحداثياترقم البئر، يبين ): ٢(جدول رقم
   الثانيةالمنطقة

  

  

  
، )الكوكينا(من الحجر الجيري المستحاثي  وجود طبقات  للمنطقة االولىأظهرت نتائج الحفر

متفاوتة ، األبيض ورمادي الفاتح  لونات ذطعة التطبق،امتق ،األويسترمستحاثات المحتوية على و
 وتتميز هذه الطبقات بأنها تتغير أفقيا وعمودياً ، وفي طبقات البئر نفسه،في النقاوة بين البئر واآلخر

 بنسب قليلة من الشوائب  تكون مخلوطةً نقية أحيانا وغالباًهذه الطبقات تكون و،من ناحية السمك
 لوحظ  وكذلك،فراغات المملوءة بالكاسيت في معظم الحاالت مع وجود ال،مثل المارل البني المصفر

 ، بعض االبار نهاية سم في٣٠-٢٠ بسمك يتراوح بين ، لون رمادياتوجود طبقة من الكالسايت ذ
وجود طبقات رقيقة من  وكذالك ، لوحظ تواجد لعقد من الصوان البني ضمن توضعات الكوكيناكما

 سم في ٥٠ حيث بلغ سمك طبقة الفوسفات  (Hisa- 2, 13, 23A, 24):  التاليةالفوسفات في االبار
  .) ٥  و٤ ،٣ ل رقماشكاال( ،(Hisa-23A) سم في البئر ٦٠ و (Hisa-13)البئر 

  للبئر م5 والعمق الكلي لآلبار ما بين  م٤ الى ما بين صفر  الصخري الغطاءةكاسمتراوحت 
)Hisa-26(م للبئر 34.5 و )Hisa-12( .م  1 ما بين :وكينا في اآلبار كما يليتراوحت سماكة الك
)HISA-26( – 28.5 م)HISA-12(،  جدول رقم)١(.   
  

سمك الغطاء   نوع الحفر  االحداثيات
  )م(الصخري

سمك 
  )م(كوكيناال

  رقم البئر  )م(العمق الكلي 

        )م(لبابي  م(فتاتي  شمال  شرق
HISA-٢٩ 239031 1030355 ١٦ ٠٠٠ ١٦.٥ ٨.٥.0 25.0 
HISA-30 239134 1030309 ٢٠.٥ ٠٠٠ ١٩.٠ ٤.٠ 23.0 
HISA-31 239324 1030272 ٢١.٥ ٠٠٠ ١٩.٠ ٥.٥ 24.5 
HISA-34 238812 1030248 ٢٨ ٠٠٠ ٣١.٠ ٠٠٠.0 31.0 
HISA-35 238972 103000٢٥.٠ ٢١.٥ ٠٠٠ ٢٣.٥ ١.٥٠ ٧ 
HISA-36 238761 1029693 ٢٧.٥ ٠٠٠ ٢٨.٠ ٠٠٠ 28.0 
HISA-37 240657 1029342 ٢١.٠ ٠٠٠ ٢٢.٥ ١.٥٠ 24.0 
HISA-38 240650 1029125 ١٥.٠ ٠٠٠ ١٦.٢٥ ٠٠٠ 16.25 
HISA-39 240848 1028946 ١٢.٠ ٠٠٠ ٧.٢٠ ٥.٣٠ 12.5 
HISA-40 241034 1028628 ١٨.٠ ٠٠٠ ١٨.٠ ١.٥٠ 19.5 
HISA-41 242483 1028119 ١٦.٠ ٤.٠٠ ٩.٠٠ ١٢.٥ 21.5 
HISA-4١٨.٠ ١٤.٠ ١.٠٠ ٩.٠٠ ٩.٠٠ ١٠٢٧٧٨٥ ٢٤٢٣٦٥ ٢ 



  .لحسانطقة غرب أ في م)الكوكينا ( الحجر الجيري النقيدراسة تنقيبية لتكشفات
  

  ٨

من الحجر الجيري المستحاثي وجود طبقات  بينت نتائج الحفراما بالنسبة للمنطقة الثانية فقد 
ت  ومشابة لطبقارمادي الفاتحالاألبيض و ذات لون  ،األويسترمستحاثات المحتوية على ، و)الكوكينا(

من تراوح سمكه  غطاء صخري لبئرينوجود  كما .)٣(شكل رقم الكوكينا في المنطقة االولى، 
 متر  بسماكة(Hisa-42) والبئر رقم  م٤حيث بلغ  (Hisa-41) بئررقم : هماصفر الى اربعة امتار

  م في البئر28و)  Hisa-39رقم (م في البئر١٢ ما بين تراوحت سماكة الكوكينا في اآلبار .واحد
-Hisa( م للبئر 28 و)Hisa-39(  م للبئر12.5والعمق الكلي لآلبار ما بين  ) Hisa-24رقم (

36(.  



  .لحسانطقة غرب أ في م)الكوكينا ( الحجر الجيري النقيدراسة تنقيبية لتكشفات
  

  ٩

 )23A(مقطع ليثولوجي للبئر رقم ) 3(شكل رقم  



  .لحسانطقة غرب أ في م)الكوكينا ( الحجر الجيري النقيدراسة تنقيبية لتكشفات
  

  ١٠

   التحاليل المخبرية والنتائج-7 

   مقدمة١-٧
ة وبعض المعدنيوإن الهدف من إجراء التحاليل المخبرية المختلفة هو معرفة الخواص الكيميائية، 

ومن التحاليل  .  والمهمة في عملية تقييم الخام لالستخدامات الصناعية المختلفة،الخواص الفيزيائية
 محتوى أكسيد اهمهاالمخبرية التي تمت، التحاليل الكيميائية، وذلك لمعرفة نسب األكاسيد و

كذلك اجريت و وبعض األكاسيد األخرى مثل الحديد والتي تعتبر كشوائب في الخام، ،الكالسيوم
 فحص الكثافة   لتحديد نوعية المعادن في الخام، أما الفحوصات الفيزيائية مثلةليل المعدنياالتح

 تحديد نسبة درجة البياض وهي خاصية مهمة تحدد استخدامات الخام في بعض الكتلية و
  .الصناعات

   الكيميائية التحاليل ٢-٧

  )XRF( االشعة المطيافية السينية تحليل ١-٢-٧      
  :في كال المنطقتين وكانت النتائج كمايليعينة، ) ٢٢٣ (على اجريت التحاليل الكيماوية

 
  ولىمنطقة األأل

 يبين ملخص ) ٥( والجدول رقم عينة،) 142 (بلغ مجموع العينات التي تم تحليلها كيميائياً
  .لنتائج هذه التحاليل

    CaO, Fe2O3,  and SiO2لنسب األكاسيد العام ألعلى والمعدل رقم البئر، الحد األدنى، الحد ايبين ): ٥(جدول رقم 

 
BH: No Fe2O3 CaO SiO2 

 Min Max Av Min Max Av Min Max Av 
HISA- 1 0.25 0.404 0.3 49.4 49.9 49.6 7.37 9.9 9.04 
HISA- 2 0.22 0.39 0.٣ 49.2 50.7 49.8 7.52 11.0 9.3٩ 
HISA- 3 0.25 0.27 0.٣ 49.3 49.8 49.5 9.67 10.6 10.0٩ 
HISA- 4 0.10 0.18 0.1 51.0 54.6 53.١ 1.97 6.8 3.8 
HISA- 5 0.04 0.09 0.06 53.9 55.2 54.8 1.31 2.٧ 1.6 
HISA- 6 0.08 0.23 0.14 49.8 53.8 52.4 3.09 8.35 5.03 
HISA- 7 0.12 0.20 0.16 51.3 54.1 52.7 2.44 6.35 4.1٤ 
HISA- 8 0.14 0.22 0.17 52.6 54.2 53.4 2.01 4.27 3.18 
HISA- 9 0.10 1.28 0.3٤ 50.2 55.5 52.8 0.52 7.26 3.68 

HISA- 10 0.08 1.09 0.3 41.6 54.6 51.8 1.57 18.6 5.20 
HISA- 11 0.04 0.16 0.1 54.0 55.3 54.٤ 0.57 2.5 1.83 
HISA- 12 0.18 0.21 0.2 51.8 52.6 52.٢ 3.72 4.5 4.1 
HISA- 13 0.13 1.01 0.33 43.7 54.0 49.8 1.64 14.3 7.2 
HISA- 14 0.09 0.19 0.16 49.6 53.6 50.٩ 2.81 9.1 7.09 
HISA- 15 0.09 0.18 0.1٤ 51.7 53.9 52.٧ 2.33 6.1 4.48 
HISA- 16 0.10 0.17 0.14 50.7 53.7 51.9 2.36 7.٣ 5.34 



  .لحسانطقة غرب أ في م)الكوكينا ( الحجر الجيري النقيدراسة تنقيبية لتكشفات
  

  ١١

HISA- 17 0.09 0.17 0.14 50.4 54.0 52.0٢ 2.36 7.8 5.59 
HISA- 18 0.17 0.18 0.1٨ 51.0 51.3 51.1 6.55 7.5 7.09 
HISA- 19 0.10 0.90 0.2٧ 33.6 53.4 49.١ 3.06 33.1 10.17 
HISA- 20 0.17 0.32 0.2 47.5 52.6 50.7 4.02 10.2 6.08 
HISA- 21 0.10 0.20 0.15 49.6 54.6 52.97 1.09 8.0 3.31 
HISA- 22 0.16 0.46 0.3 47.6 53.7 51.23 2.30 11.2 5.80 

HISA- 23A 0.11 0.38 0.2 48.9 53.4 51.45 3.65 10.2 5.92 
HISA- 24 0.15 0.77 0.4 38.5 53.0 47.6 5.37 25.9 12.64 
HISA- 25 0.15 0.43 0.27 32.5 52.8 44.6 4.20 39.1 17.75 

Av.   0.22   51.31   6.39 
 

 
 
 

  -:من خالل هذه النتائج تبين مايلي

ـ  لنسبة أعلى ت بينما كان،Hisa-25في البئر رقم  %)CaO )32.5  نسبة لـ اقل تن كا-١
CaO )55.5%(  في البئر رقمHisa-9.  

السبب في ، و%٥٤.٨٤ – %٤٤.٦ يتراوح مابين  األولى نطقة للم في اآلبار  CaO إن معدل-٢
وهذا ما تأكد من الصوان المارل و في بعض العينات يعود الى وجود نسبة من CaOانخفاض نسبة 

، CaOالوصف الليثولوجي للعينات، وجود الصوان يؤدي الى زيادة نسبة السيليكا على حساب نسبة 
في البئر ) ٦(وتواجد المارل أحيانا يودي أيضا الى زيادة نسبة السيليكا، ومثال على ذلك العينة رقم 

والسبب في % ١٠يكا حوالي ونسبة السيل% ٤٩ فيها حوالي CaO والتي تبلغ نسبة )Hisa-1(  رقم
ذلك واضح من خالل الرجوع الى الوصف الليثولوجي لهذه العينة يتبين أنها تتكون من حجر جيري 

  . والمارلمع تواجد نسبة من الصوان

   .)% 51.31 (في المنطقة األولى    CaOالعام لمعدل ال إن -٣

المعدل في بعض االبار الى اكثر لقيم السليكا في بعض االبار حيث وصل  هنالك زيادة واضحة -٤
  . ان الزيادة في نسبة السليكا يقابلها نقص في نسبة اوكسيد الكالسيوم%. ١٧من 

 اكثر  تبين ان معدل اوكسيد الكالسيوم في هذه المنطقة يزداد في وسط وجنوب شرق المنطقة،-٥
  ).٤(شكل رقم ،% ٥٢من 



  .لحسانطقة غرب أ في م)الكوكينا ( الحجر الجيري النقيدراسة تنقيبية لتكشفات
  

  ١٢

   في المنطقة االولىCaO نسبةل (Isoline Map) خارطة تساوي القيم) ٤(شكل رقم 

  



  .لحسانطقة غرب أ في م)الكوكينا ( الحجر الجيري النقيدراسة تنقيبية لتكشفات
  

  ١٣

  
  الثانيةمنطقة لا  

 يبين ملخص ) ٦( والجدول رقم عينة،) 81(بلغ مجموع العينات التي تم تحليلها كيميائياً 
  .لنتائج هذه التحاليل

  
  CaO, Fe2O3,  and SiO2لنسب األكاسيد العام رقم البئر، الحد األدنى، الحد األعلى والمعدل يبين ): ٦(جدول رقم 

 Fe2O3 CaO SiO2 
BH: No Min Max Av Min Max Av Min Max Av 
HISA- 29 0.1٨ 0.19 0.1٩ 50.5 51.20 50.88 6.٣ 6.70 6.55 
HISA- 30 0.06 0.12 0.0٩ 53.9 54.30 54.0٦ 2.4 2.98 2.75 
HISA- 31 0.09 0.14 0.11 53.6 54.00 53.81 2.6 2.98 2.80 
HISA- 34 0.06 0.17 0.1٢ 52.2 55.70 54.52 0.0٢ 3.12 1.23 
HISA- 35 0.09 0.26 0.20 48.3 53.70 51.25 2.8 11.3 6.11 
HISA- 36 0.08 0.32 0.1٧ 44.5 54.30 52.0٣ 1.3 17.8 4.79 
HISA- 37 0.10 0.21 0.18 50.1 51.90 51.25 5.٨ 9.6 7.27 
HISA- 38 0.09 0.24 0.1٦ 52.0 53.80 53.0٠ 1.8 5.1 3.33 
HISA- 39 0.20 0.31 0.27 46.9 48.80 47.63 10.8 13.1 12.26 
HISA- 40 0.06 0.15 0.11 53.6 55.80 54.38 0.21 2.97 1.75 
HISA- 41 0.18 0.3٦ 0.2٩ 49.5 52.60 51.12 4.46 10.2 6.99 
HISA- 42 0.13 0.15 0.1٤ 51.4 52.60 51.85 5.2 6.91 6.30 

 Av.   0.1٧   52.15   5.18 

  
 

  -:خالل هذه النتائج يتبين مايليمن 
 تعود الى CaO انخفاض نسبة ،جيدةوهي نسبة  %٥٢.١٥ الثانية المنطقةفي    CaO معدل-١

 Hasa( في البئر رقم %١٧.٨ارتفاع نسبة السيليكا والتي وصلت في بعض العينات إلى اكثر من 

عن حجر جيري مع تداخالت  ومن خالل الوصف الليثولوجي لهذه العينات يتبين أنها عبارة  )36
   )٦( جدول  .الذي سبب زيادة نسبة السيليكا واأللمنيوم  من المارل

البئر  له في قيمة أعلى تبينما كان%) ٤٤.٥ (Hisa-36 في البئر رقم CaO قيمة اقل ت كان-٢
   %).٥٥.٨ ( Hisa-40رقم 
  التي تراوحت بين ا الزيادة في نسبة السيليكى لبعض اآلبار يعزى إل  CaO انخفاض نسبة-٣
  .يبين توزيع نسب اوكسيد الكالسيوم في المنطقة الثانية) ٥(شكل رقم .%)١٧.٨-١٠.٢(
  



  .لحسانطقة غرب أ في م)الكوكينا ( الحجر الجيري النقيدراسة تنقيبية لتكشفات
  

  ١٤

  
   في المنطقة الثانيةCaO لنسبة (Isoline Map)خارطة تساوي القيم  :)٥(شكل رقم  

  
  
  
 
 
  
 
 



  .لحسانطقة غرب أ في م)الكوكينا ( الحجر الجيري النقيدراسة تنقيبية لتكشفات
  

  ١٥

 
  )XRD ( المعدنيةالتحاليل ٢-٢-٧     

  

  من اآلبارة اخذتعين ١٧على ) X.R.D(أجريت التحاليل المعدنية باستخدام جهاز األشعة السينية 
معدن حيث أظهرت النتائج إن المكون الرئيسي هو  ،(Hisa: 4,5,6,9,11,23A and 24):التالية
 وذلك نتيجة وكذالك وجود معدن سمكتايت  قليلة جداً،ةالكوارتز بنسبمعدن يت مع وجود االكالس

، كذالك وجود معدن  المستحاثيضمن طبقات الحجر الجيري المارل الغضاريوجود الشوائب مثل 
    .المسكوفايت بنسبة قليلة في بعض االبار

 أن المكون الرئيسي  يجةحيث أظهرت النت ،(Hisa-23A )  من البئر ٠٣نة رقم أيضا تم تحليل عي
  .بين نتائج تحاليل هذة العينات ي)١٠(الجدول رقم و .الفوسفات ومعدن الكالسايتهو 

  
   يبين رقم البئر ورقم العينة ونتيجة تحليل كل عينة) ١٠(الجدول رقم             

Borehole 
Name  

 
Sample 

No. 
Q Cc F1 M Sm 

HISA-4 ٠١ * *** - * * 
 ٠٢ * *** - - * 
 ٠٣ * *** - - * 

HISA.5 ٠١ * *** - - * 
 ٠٢ * *** - * * 
 ٠٣ * *** - - * 
 ٠٤ * *** - - * 
 ٠٥ * *** - - * 

HISA-6  ٠١ * *** - * * 
 ٠٣ * *** - * * 
 ٠٤ * *** - * * 

HISA-9  ٠٤ * *** - - * 
 ٠٨ * *** - - * 

HISA-11 ٠٣ * *** - * * 
HISA-23A ٠٣ ** *** *** - * 

  ٠٨ * *** - - * 
HISA-24 ٠٩ * *** * - * 

 
 

***= Major                 Trace=*        Minor=**      
  



  .لحسانطقة غرب أ في م)الكوكينا ( الحجر الجيري النقيدراسة تنقيبية لتكشفات
  

  ١٦

  الخواص الفيزيائية تحاليل  ٣-٧
  درجة البياض ١-٣-٧

 ميكرون في مختبرات سلطة المصادر الطبيعية وإجراء ١٤٩تم طحن العينات إلى حجم 
   .تين في المنطقبين نتائج درجة البياضت )٧،٨(ول رقم االجدوتجربة تحديد درجة البياض لها، 

  
   ولىلمنطقة األلدرجة البياض، ل  العاممعدلالأرقام اآلبار، اقل قيمة، أعلى قيمة، ويبين ): ٧(جدول رقم 

                                                           
 Whiteness 

BH: No Min Max Av 
HISA- 1 70.9 77.5 75.13 
HISA- 2 70.9 78.0 76.16 
HISA- 3 77.1 78.0 77.5 
HISA- 4 79.1 82.8 81.13 
HISA- 5 87.5 89.5 88.68 
HISA- 6 76.2 81.5 78.72 
HISA- 7 77.3 81.4 79.58 
HISA- 8 79.6 81.8 80.58 
HISA- 9 63.7 83.4 76.16 

HISA- 10 71.3 82.2 78.50 
HISA- 11 80.0 84.7 82.18 
HISA- 12 76.7 77.7 77.15 
HISA- 13 66.8 78.0 73.84 
HISA- 14 76.3 81.6 77.88 
HISA- 15 78.3 83.3 80.7 
HISA- 16 77.3 82.7 80.11 
HISA- 17 79.1 79.6 79.26 
HISA- 18 77.2 79.1 78.1 
HISA- 19 68.1 82.7 76.87 
HISA- 20 68.6 77.4 73.38 
HISA- 21 72.3 81.4 77.31 

HISA- 23A 63.3 83.0 77.91 
HISA- 24 68.0 80.1 73.92 
HISA- 25 72.2 77.7 74.42 

Av.   78.1٤ 
  



  .لحسانطقة غرب أ في م)الكوكينا ( الحجر الجيري النقيدراسة تنقيبية لتكشفات
  

  ١٧

  -: مايلي  االولى للمنطقة تحاليل درجة البياض يالحظ من خالل نتائج
كان اقل معدل  لدرجة بينما ، ) Hisa-5(في البئر رقم ) %٨٨.٦٨(أعلى معدل لدرجة البياض  -١

  . Hisa-20في البئر رقم ) %٧٣.٣٨(البياض 
بينما كانت اعلى قيمة ،  )Hisa-23A(ي البئر رقم  ف) %٦٣.٣٠(اقل قيمة لدرجة البياض -٢

الشكل  يبين و ).٧(جدول رقمكما هو مبين في ال)  Hisa- 5(في البئر ) %٨٩.٥٠(لدرجة البياض 
، وهذا مرتبط بنسبة يزداد باتجاة جنوب شرقحيث   توزيع درجة البياض للمنطقة االولى) ٦(رقم 

عينات التي تحتوي على قيم اقل من الحديد تعطي درجة الحديد في العينات، حيث انة يالحظ ان ال
   ).Hisa- 5, 11( بياض اعلى من العينات التي تكون فيها نسبة الحديد نوعا ما عالية، بئر رقم



  .لحسانطقة غرب أ في م)الكوكينا ( الحجر الجيري النقيدراسة تنقيبية لتكشفات
  

  ١٨

   في المنطقة االولىالبياض درجة ل (Isoline Map)خارطة تساوي القيم  )٦(شكل رقم 



  .لحسانطقة غرب أ في م)الكوكينا ( الحجر الجيري النقيدراسة تنقيبية لتكشفات
  

  ١٩

  -: مايليلمنطقة الثانية ل تحاليل درجة البياض يالحظ من خالل نتائج
 بينما كان أعلى معدل، ) Hisa-39 (في البئر رقم) %٧٣.٤٦٧(اقل معدل  لدرجة البياض  -١

  ). Hisa-30(في البئر رقم ) %٨٣.٣٢٢ (لدرجة البياض
بينما كانت ، ) Hisa-39 (في البئر رقم كانت %) ٧٢.٦٠(اقل قيمة لدرجة البياض لوحظ ان -٢

  ).٨(  جدول رقم،) Hisa- 40(في البئر %) ٨٩(ض اعلى قيمة لدرجة البيا
 مقارنة مع المنطقة األولى التي  %78.90المتوسط العام لدرجة البياض للمنطقة الثانية كان  -٣

 ي،      غربالشمال ال درجة البياض للمنطقة الثانية تزداد باتجاة  قيمتوزيع  .  %78.13سجل فيها 
  )٧(شكل رقم

 الثانيةلمنطقة لأرقام اآلبار، اقل قيمة، أعلى قيمة، ومعدل درجة البياض، بين ي): ٨(جدول رقم       
 Whiteness 

BH: No Min Max Av 
HISA- 29 76.9 77.5 77.27 
HISA- 30 81.3 84.8 83.32 
HISA- 31 80.0 84.2 82.0 
HISA- 34 77.2 86.0 81.2٦ 
HISA- 35 74.6 80.8 77.47 

HISA- 35A 77.7 82.9 79.36 
HISA- 36 77.8 84.0 81.58 
HISA- 37 77.6 80.3 79.47 
HISA- 38 74.7 83.4 78.36 
HISA- 39 72.6 74.4 73.47 
HISA- 40 74.9 89.0 79.2٠ 
HISA- 41 74.4 77.2 76.12 
HISA- 42 76.4 77.9 76.92 

 Av.   78.9٠ 

 
 وهذ ماحصل في بعض العينات انخفاض قيمة درجة البياضايضا هنالك اسباب اخرى تؤدي الى 

أهمها االختالف في اللون بالنسبة لطبقات الكوكينا من األبيض إلى وهذا يعزى الى عدة اسباب من 
البيج واألبيض المصفر أحيانا وهذا سببه وجود تداخالت من المارل متعدد األلوان مع طبقات 

بيبي الذي يتم طحن العينات على الكوكينا مما يسبب انخفاض قيمة درجة البياض، أيضا الحجم الح
أساسه له تأثير على قيمة درجة البياض حيث انه يوجد عالقة عكسية مابين الحجم الحبيبي وقيمة 
درجة البياض فكلما قل الحجم الحبيبي زادت قيمة درجة البياض والعكس صحيح، وبما ان العينات 

 ميكرون فانه يعتبر من أحد ١٥٠لي التي تم تحديد درجة البياض لها قد تم طحنها إلى حجم حوا
 .األسباب المهمة في التأثير على درجة البياض

 -Hisa ( إلى ارتفاع نسبة الحديد في عينات هذا البئر ايضاً انخفاض نسبة درجة البياض يعزى-٤

  .كأحد العوامل التي تؤدي إلى انخفاض درجة البياض%) ٠.٣١ – ٠.٢ (حيثُ ترواحت بين)  39
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  ٢٠

   في المنطقة الثانيةالبياض درجة ل (Isoline Map)خارطة تساوي القيم  )٧(شكل رقم  
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  ٢١

  
    BULK DENSITY)الكثافة الحجمية (٢-٣-٧

 والتي) ٩جدول رقم  ( عينة٢٥ نتائجقيمة الكثافة الحجمية لحساب االحتياطي، وقد بينت  تعتمد
وبذلك يكون ،  )٣مس/ غرام2.64  و 2.11 (بين تراوحتالكثافة هذه  قيمة ان اخذت من بعض االبار

  .سم/غ ٢.٣١المعدل 
   

  يبين رقم البئر والكثافة الحجمية لكل عينة) ٩(جدول رقم                          
٣سم/غم. الكثافة الحجمية  رقم العينة رقم البئر  

Hisa-10 001 
002 
004 
008 

2.57 
2.04 
2.25 
2.47 

Hisa-11 001 
002 

2.25 
2.30 

Hisa-12 001 2.28 

Hisa-13 002 
006 
008 

2.13 
2.37 
2.64 

Hisa-14 001 
002 

2.37 
2.45 

Hisa-15 001 2.43 
Hisa-16 001 

002 
2.37 
2.11 

Hisa-17 001 
002 

2.35 
2.49 

Hisa-18 001 2.15 
Hisa-19 001 2.41 
Hisa-20 001 

٠٠٢ 
2.27 
2.58 

Hisa-21 001 
٠٠٢ 

2.51 
2.41 

Hisa-25 001 2.37 
Hisa-38 001 2.21 
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  ٢٢

  
   حساب االحتياطي-٨

وذلك لحساب ) Polygons(تم حساب االحتياطي لطبقات الخام باستخدام طريقة المضلعات   
، وذلك باستخدام برمجيات المنطقتينلكل بئر في ) Area of influence(المساحة التأثيرية 

)ArcGIS(،ة القيمة وقد تم اعتماد )وكما هو مبين . نوعي للكوكيناوزن كمعدل لل)  ٣سم/غم ٢.٣١
  ).١١(جدول رقم في ال

  
   االولى للمنطقة ) مليون طن متري (، االحتياطي)٣م ( الحجم ،)٢م( المساحة ،)م( رقم البئر، سمك طبقة الكوكينا): ١١(جدول رقم 
سمك طبقة   رقم البئر

  )م(الكوكينا 
  االحتياطي  )٣م(الحجم   )٢م(المساحة 

  )طن متريمليون  (
  

HISA-1 11.250 62084 698450.14 1.60 
HISA-2 16.500 77338 1276076.55 2.90 
HISA-3 13.500 170944 2307738.95 5.30 
HISA-4 5.000 359174 1795869.64 4.10 
HISA-5 12.500 162785 2034811.28 4.70 
HISA-6 9.000 101823 916405.36 2.10 
HISA-7 10.500 460559 4835866.83 11.10 
HISA-8 12.500 147841 1848008.10 4.20 
HISA-9 14.700 93422 1373297.88 3.10 

HISA-10 21.500 131162 2819981.31 6.50 
HISA-11 20.500 139048 2850487.77 6.50 
HISA-12 28.500 83935 2392137.45 5.50 
HISA-13 24.500 142013 3479316.06 8.00 
HISA-14 15.250 71723 1093779.36 2.50 
HISA-15 13.500 311334 4203009.57 9.70 
HISA-16 13.800 88304 1218588.84 2.80 
HISA-17 12.500 95073 1188406.30 2.70 
HISA-18 9.500 219532 2085550.45 4.80 
HISA-19 12.000 165800 1989597.91 4.50 
HISA-20 11.000 118265 1300911.96 3.00 
HISA-21 15.500 214541 3325392.79 7.60 
HISA-22 8.500 667634 5674885.76 13.10 
HISA-23 21 1187977.1

61 
24947520.39

1 
57.6٣ 

HISA-24 16 806300.65
5 

12900810.47
5 

29.80 
HISA-25 5 2036080.9

14 
10180404.57

2 
23.52 

    ٢٢٧.٢٥      المجموع
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  ٢٣

  
  
  

   للمنطقة الثانية )مليون طن متري(، االحتياطي )٣م (، الحجم)٢م( ، المساحة)م( رقم البئر، سمك طبقة الكوكينا): ١٢(قم جدول ر
سمك طبقة الكوكينا   رقم البئر

  )م(
  االحتياطي   )٣م(الحجم   )٢م(المساحة 

  مليون طن متري

HISA-٢٩ 16 158730.793 2539692.7       5.9 
HISA-30 21 63330.643 1298278.2      3.0 

HISA-31 22 63499.868 1365247.2     3.2 

HISA-34 28 165336.071 4629410.0     10.7 

HISA-35 22 98804.222 2124290.8   4.9 
HISA-36 28 66651.280 1832910.2  4.2 

HISA-37 21 549063.377 11530330.9   26.6 

HISA-38 15 252135.096 3782026.4   8.7 

HISA-39 12 120429.227 1445150.7   3.3 

HISA-40 18 145870.619 2625671.1   6.1 

HISA-41,42 15 571007.330 8565110.0    19.8 
  ٩٥.٨      المجموع

 

  

 االولىمنطقة الفي ) Hisa-26,27,28,and 32, 33( تم إهمال المساحة التأثيرية لالبار -:مالحظة
  . هذه االبارر طبقات الكوكينا فيوذلك لعدم ظهو

   .طن متري  مليون ٢٢٧.٢  بلغ مجموع االحتياطي- :ولىمنطقة األأل
  . طن متري مليون٩٥.٨  بلغ مجموع االحتياطي -:الثانيةمنطقة أل
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  )أ،ب( في المنطقة االولى  الحجر الجيرييبين االحتياطي من): ٨(شكل رقم 
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  ٢٥

  

  )،جأ،ب (الثانيةي من الحجر الجيري في المنطقة يبين االحتياط): ٩(شكل رقم 
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   التقييم الصناعي لطبقات الكوكينا -٩
يستعمل الحجر الجيري النقي في  مجاالت عديدة اعتماداً على خصائصه الكيميائية 

  :والفيزيائية مثل
رضيات، تستخدم بودرة كربونات الكالسيوم في الدهانات، المطاط، الورق، غطاء لأل: مواد مالئة -

السيراميك، األسمدة، الكريمات، معجون األسنان، األدوية، الدهانات البالستيكية العازلة والتي 
  ).١٣(الجدول رقم . تستعمل في طالء الطرق، اإلسمنت األبيض وغيرها

يستعمل لتخفيض نسبة الحوامض في التربة وزيادة نمو وفعالية البكتيريا النافعة : الزراعة -
  . للنباتات

  .مل في خلطات األعالف الالزمة لتغذية الحيواناتيستع -
تنقية البيئة وذلك من خالل امتصاص الملوثات كالكبريت والحوامض من مياه األمطار وكذلك  -

  .الغبار المتصاعد من مناجم الفحم
  .تنقية الغازات وذلك من خالل امتصاص الكبريت مكوناً كبريتات الكالسيوم -
ات واألنهار وذلك بإضافة حبيبات من الكربونات ذات حجم تخفيض نسبة الحموضة في البحير -

  . ملم٠.٢من  حبيبي اقل

  
  )ECCحسب مواصفات . ( لبعض الصناعات المختلفة للحجر الجيريالمواصفات الكيميائية والفيزيائية) ١٣(جدول رقم 

  
  كيميائية  التغليف  الورق  مواد مالئه  اللدائن  المطاط  الدهانات  %المواصفات

CaCO3  96.15  98.5  98.5  96.15  98.5  98.1  96.15  
  0.20  -  -  15  1  20.0  0.20  الرطوبة

Whiteness 85.5  89 ± 0.7%  84  85.50  89  96  84.7  
G. Size      النسبة المئوية      
+53µm  0.3  0.02  0.1  0.75  0.02  0.01  9  
+10µm  18  1  13  18  1  1  30  
+5 µm  33  2.50  35  35  2.50  4  53  
-2 µm  36   3 ± 80%   40  40   3 ± 80%   90  28  
-1µm  -  42.0  -  -  42  70  -  
  Industrial Minerals, October 1985: المصدر   
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  األسمنت األبيضلصناعةالحجر الجيري   مواصفات): ١٤(جدول رقم                          
   

  L.O.I%  CaO%  MgO%  Fe2O3%  االستخدام
  0.010  0.06  53.9  42.8  األسمنت

  
  
  الستنتاجات والتوصيات ا-١٠

  : االستنتاجات١-١٠
 والرمادي وهي نقية واحياناً ، االبيض المصفرتتواجد الكوكينا بألوان مختلفة منها األبيض -

تحتوي على الشوائب مثل المارل البني المصفر اللون، وكذلك تحتوي على بعض الجيوب 
  .التي تحتوي على الكالسيت أو السيليكا

  .ا أفقيا وعمودياً من حيث السمك ودرجة النقاوة من منطقة إلى أخرى تتغير طبقات الكوكين -
 طبقات الكوكينا المكونة من األصداف الصغيرة الحجم والمتجانسة تكون اكثر نقاوة من  -

  .طبقات الكوكينا المكونة من األصداف الكبيرة الحجم
د اعلى سمك في ، وقد وجم٢٨.٥ – م١ ما بين ولىمنطقة األالتراوحت سماكة الكوكينا في  -

 .)Hisa-12( البئر

وقد وجد اعلى سمك في  ،م٢٨ – م١٢ ما بين الثانيةمنطقة التراوحت سماكة الكوكينا في  -
 .)Hisa-34(البئر 

 بسبب المنطقة االولىفي  )Hisa-26,27,28, and 32,33(االبارلم تظهر طبقات الكوكينا في  -
  .سماكة الرسوبيات الحديثة العالية في ذلك الموقع

  .يدل ظهور طبقة الفوسفات على نهاية طبقات الكوكينا وهذه الطبقة تعتبر طبقة دالة على ذلك -
يعتمد بشكل أساسي على الزيادة أو )   CaO(اوكسيد الكالسيومالزيادة أو النقص في نسبة  -

 ، زيادة نسبة السيليكا تأتي  SiO2 Al2O3 اكاسيد االلمنيوم والسليكا النقص في نسب كل من
د الصوان والذي يكون على شكل عقد أو نتيجة إحالل السيليكا محل األصداف من وجو

المكونة للكوكينا، أما الزيادة في األلمنيوم فتأتي من وجود المارل الذي يتداخل مع طبقات 
  .الكوكينا أحيانا

، حيث كانت أعلى %٥٥.٥ – ٣٢.٥ مابين ولىمنطقة األال لعينات أبار CaO تراوحت نسبة -
 %).٥٥.٢-٥٣.٩ (وكانت القيمة تتراوح بين ) Hisa-5 ( ينات البئر رقمنسبة في ع
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  ٢٨

، حيث كانت أعلى %٥٥.٨ – ٤٤.٥ مابين الثانيةمنطقة ال لعينات أبار CaOتراوحت نسبة  -
 %).٥٥.٨-٥٣.٦ (وكانت القيمة تتراوح بين ) Hisa-40( نسبة في عينات البئر رقم

 باقي المناطق حيث وصلت القيمة في بعض عطت قيم درجة بياض أعلى من االولى أمنطقةال -
  . %٨٨االبار إلى اكثر من 

 الكوارتز بشكل قليل جداً في  معدنيت مع وجودا المكون الرئيسي للعينات هو معدن الكالس -
  .بعض العينات

من خالل مقارنة نتائج تحليل العينات مع بعض المواصفات العالمية الستخدامات الحجر  -
يمكن أن يستخدم في صناعة  ولىمناطق األال الحجر الجيري في ان نتج الجيري النقي فانه يست

 أما الحجر الجيري .وصناعات البالستيكيةحجر مساعد للصهر، االسمنت العادي، الزراعة،
 فانه اكثر نقاوة ولذلك يمكن ان يستخدم في مجال الدهانات، االسمنت الثانيةمنطقة الفي 

  .افة إلى االستخدامات المذكورة أعاله األبيض، استخدامات كيميائية باإلض
  
  : التوصيات٢-١٠

مناطق تواجد الحجر الجيري النقي وذلك حسب درجة النقاوة وبالتالي ل  اجراء دراسات تفصيلية-١
  .تحديدها لالستخدامات الصناعية المختلفة

 الجيري  في منطقة الحسا بحاجة الى دراسات تنقيبية لتحديد نوعية الحجراخرىيوجد مناطق  -٢
  .النقي المتكشف وتحت السطح
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   المراجع-١١

  
 

  .١٩٩٦ ، بسام الطراونة،)العينا(حساالخارطة جيولوجية  -١
توضعات الحجر الجيري النقي في مناطق وادي  . ٢٠٠٣، مروان مدانات، علي غنام -٢

  .، جرف الدراويش، وسواقةاألبيض
       خامات الحجر الجيري النقي عارفارشيد . ١٩٩٩عبد الفتاح ابو صالح، سامر منيزل، -٣

  .الحسا منطقة–
  

4- MARWAN SOUGI, 1988.  BANDED FIBROUS CALCITE IN THE 
AL HISA AREA.  

  


