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 ( هللا يشكر ال الناس يشكر ال من ) 

امحلد صل رب امؼلمني ؤأضىل ؤأسمل ػىل مؼمل امبرشية وهادى ألمة اذلى محل رساةل امؼمل وامنور ممثةل ىف 

ملد . كتاب صل امؼظمي اذلى اكن حاواي وشامال وهورا هاداي نلبرش ٔأمجؼني ػلية ٔأفضل امطالة وامتسلمي 

.  من شل ػىل بأٔن وفلىن ىف اػداد هذة امرساةل ؤأسأةٔل تؼاىل ٔأن تؼود ابمنفع واخلري وامفائدة 

يسؼدىن غند هذا املوكف ٔأن ٔأػرتف ابمجليل ، ؤأن ٔأكدم شكرى وتلديرى مسؼادة زمٔلىئ امكرام ألساتذة 

مدثر . ايرس، ٔأمحد ػىل ، امرباء ، غامر ، غبد امؼظمي ، ػىل ، فضل امس يد ؤأخص مهنم ألخ امؼزيز ٔأ / 

امسنبارى ملا بذموة من هجد وافر ومشكور ملا كدموة من ارشاد واهامتم  وتشجيع وحهثم امزائد واذلى اكن 

فأأن مدين هلم ابمشكر امؼميق وامتلدير امؼظمي ملا كدموة . ةل ابمؽ ألثر ىف هفىس وغوان ىف مواضةل املشوار 

من خدمة ٔأخوية ضادكة ؤأداء خملص ٔأسأةٔل تؼاىل ٔأن يسدد خطامه وجيؼلهم من غبادة اذلين اختطهم 

. بلضاء حواجئ امناس 

ابراهمي غبد املادر مازل اذلى ٔأرشف ػىل هذا امبحث وما وجدتة /  ؤأدون شكرى وتلديرى ندلكتور 

منة من احرتام وترحيب وتيسري بؼظ ألمور وتلبية مجليع املس تلزمات من خطاابت وتوجهيات ممثرة 

.  تؼكس ادراكة امتام وخربتة امؼلمية ىف جمال امبحوث  

امفاحت ، غز ادلين ، ٔأجمد  والرسة مؼمل هيئة املواىن امبحرية / يسؼدىن ٔأكدم شكرى وتلديرى مٔلساتذة 

امشكر وامتلدير . مؼمل امرتبة والاختبارات امهندس ية ألخوة محمود وغبد املادرمحمد وغامثن امهادى – 

امشكر موضول . الرسة امهيئة امؼامة مٔلحباث اجليوموجية ألخوة غبد اخلامق س يد ٔأمحد وغامثن ٔأبو ػاكةل  

معر امتاج وألساتذة دفع شل ومحمد غزىم  / مالخوة جبامؼة امنيلني ادلكتور 

ؤأدون شكرى وتلديرى ماكفة امزمالء بلكية ػلوم ألرض ػىل تؼاوهنم مؼى سواء بطريلة مبارشة ٔأو غري 

. مبارشة 

.   امشكر ٔلفراد ٔأرسىت وادلىت ، ٔأخواىن ؤأخواىت ؤأهىل وملك من سامه وشارك ىف هذا امبحث 
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ملخص البحث 
 أو السميكا (Reactive Silica) البوزوالنا هي المادة التي تحتوي عمى السميكا التفاعمية  

 والتى تعرف بالمواد السمسية ، وتشمل كذلك المواد (Alumina)النشطة مع األلومينا 
يهدف هذا البحث بصورة عامة إلى إستكشاف  . ( Ferroginous Materials)الحديدية 
ستحضار مواد المواد البوزوالنيةوتحديد   كأحد المواد البديمة فى منطقة البحر األحمر ، وا 

أسمنتية جديدة من هذة المواد بإضافتها إلى الجير أو األسمنت واإلستفادة من هذة المواد 
األسمنتية المستحضرة فى إنتاج بمكات لها خصائص وظيفية محسنة تساعد فى خفض 

.  أسعار مواد البناء فى منطقة البحر األحمر 
تنعدم فى منطقة الدراسة األنواع الجيدة من المواد البوزوالنية  مثل صخور 

 Diatomaceous) والتربة الدايتومية (Scoria)واإلسكوريا    (Obsidian)األوبسيديان 

Earth  )  والرماد  البركاني (Volcanic Ash ) .  وتوجد فى المنطقة بعض أنواع
الطين المحروق وصخور الرايواليت باإلضافة إلى الطوب التالف المكسر ورماد أشجار 

.  المسكيت 
إستهدف هذا البحث الطين المحروق لدلتا أربعات ودلتا سموم وصخر الرايواليت و الطوب 

.  التالف المكسر ورماد أشجار المسكيت كمواد بوزوالنية طبيعية وصناعية 
التعرف عمى المواد السابقة كمواد بوزوالنية تم عن طريق المسح الجيولوجى 

(  (X-rayلمنطقة الدراسة والتحميل الكيميائى لممواد و كشفها بواسطة األشعة السينية 
واإلختبارات الفيزيائية لممواد األسمنتية المستحضرة مثل زمن الشك والتمدد والنعومة وأهمها 

( .  compressive strength)إختبارات المقاومة اإلنضغاطية 
أوضحت نتائج اإلختبارات الفيزيائية لممواد األسمنتية المستحضرة مثل زمن الشك 
والتمدد والنعومة والتحميل الكيميائى واألشعة السينية لكل من الطين المحروق لدلتا سموم 
والطين المحروق لدلتا أربعات والطوب التالف المكسر مالئمة تمك المواد في الخمطات 

وأسمنت بورتالندى بوزوالنى  ( L .P.C ) بوزوالنا –األسمنتية المستحضرة أسمنت جير 
طين دلتا : وأكدت ذلك نتائج المقاومة اإلنضغاطية فكانت كاألتي  . ( O.P.P.C )عادى 

2أربعات المحروق 
KN/mm  34.4 2 وطين دلتا سموم المحروق

 KN/mm 32.2 
2والطوب التالف المكسر 

KN/mm 31.5 كمتوسط  لعينتين بالنسبة لخميط جير  – 
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أما بالنسبة لألسمنت البورتالندى البوزوالنى العادى كانت نتائج إختبارات . بوزوالنا 
2 طين دلتا أربعات المحروق: المقاومة اإلنضغاطية كاألتي 

KN/mm  35.6 وطين دلتا 
2سموم المحروق 

KN/mm 34.2 2 والطوب التالف المكسر
KN/mm 32.1 كمتوسط  

بالرغم من هذا فتعتبر هذة األنواع الثالثة قميمة في درجة البوزوالنية مقارنة . لعينتين 
. باألنواع الطبيعية األخري مثل الرماد البركاني وصخور األوبسيديان والتربة الدايتومية 

يحتوى كل من صخر الرايواليت ورماد أشجار المسكيت عمى السميكا المتبمرة كما أظهرتها 
األشعة السينية وبالتالى فشل كل منهما  في إعطاء نتائج جيدة  في إختبارات المقاومة 

اإلنضغاطية تدل عمي درجة البوزوالنية وكانت نتائجهما ضعيفة جدًا حيث كانت  
2

KN/mm 19.72  و
KN/mm 3.1 عمي التوالي كمتوسط لعينتين بالنسبة لخميط جير 

2 بوزوالنا و–
KN/mm 22.12  و

KN/mm 3.4 كمتوسط لعينتين بالنسبة لألسمنت  
 .                               البورتالندى البوزوالنى العادى 
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Abstract 

Pozzolana is a materials that content Reactive Silica with Alumina 

which defines as Siliceous materials, also include ferroginous 

materials.  

In generally, this study aimed to estimate Alternative building 

materials ( pozzolanic materials ) and create new cementic materials 

such as Lime-Pozzolana Cement and  Ordinary Portland-Pozzolana 

Cement .  

The results shows that there is no good and sufficient pozzolanic 

materials as Obsidian , Scoria, Diatomaceous  Earth and Volcanic 

Ash , but some types of burnt clays and Rhyolite  in addition to 

bricks Reject and miskeet Ash was shown .                                         

 This study is subjected in Arbaat Delta clay , salloum Delta clay , 

Rhyolite Rocks , bricks Reject and miskeet Ask as Natural and 

artificial pozzolanic materials.           

 The identification of above mentioned materials was carried  out by 

using several methods includes Geological survey , Chemical 

Analysis  and  X-Rays . and physical properties tests for prepared 

cementic  materials includes setting time , Expansion ,  Fineness and 

Compressive Strength . the aim of pozzolanic activily and its 

Reaction with lime and Ordinary Portland Cement .                            

The physical properties tests of the prepared cementic material such 

as setting time , expansion ,Fineness , chemical analysis and X-Ray 

shows that  Arbaat Delta clay , salloum Delta clay and  bricks Reject 

are suitable from prepared mixtures Lime- Pozzolana cement (L .P 
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.C) and Ordinary Portland- Pozzolana cement (O .P .P .C),  as well 

as Comperessive Strength results during 28 days  which as follows : 

Arabaat delta clay is 34.4  kN/mm², clay of salloum delta clay is 

32.2 kN/mm², and bricks reject is 31.5 kN/mm² as averages of two 

samples for a mixture lime–pozzolan. As for the Ordinary Portland-

Pozzolan cement, the results of the tests the Compressive Strength 

as follows: the Arbaat Delta clay is 35.6 kn/mm² , 34.2 kN/mm² for 

Saloum Delta, bricks reject is 32.1 kN/mm².as average of two 

samples . these result are suitble for  pozzolanic materials    but less 

 in  pozzolanic  suitability than those of   Obsidian , Scoria , 

Diatomaceous  Earth and Volcanic Ash . Rhyolite rocks and the ash 

of miskeet trees contain crystalline silica, as was shown in    X-Ray  

 results , for this reason they have not a good  results in 

Compressive Strength their results were very weak, where 19.7 

kN/mm² and 3.1 kN/mm² respectively as the average of two samples 

for a mixture lime – Pozzolana cement  and 22.1 2kN/mm² and 3.4 

kN/ mm² for average of two samples of Ordinary Portland-

Pozzolana cement .  
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الباب األول 
 Introductionالمقدمــة .1

:  تمهيد1.1
يرجع إستخداـ اإلنساف لمثركات األرضية في بناء حضارتو كتقدمو منذ اآلؼ 

كمف ذلؾ الزمف البعيد شرع في تطكير كسائؿ التكنكلكجيا لمبحث كالتعرؼ عمييا . السنيف
ستجابة .فجادت األرض كأسيمت بنصيب كافر كمتنكع مف المكاد اإلنشائية كغيرىا.  كا 

لدكافع العصر كمتطمبات الحياة الحديثة زاد اإلىتماـ باألرض كالمكاد المككنة ليا في 
.  مف التقدـ العممي في مجاؿ اإلنشاءات كالمكاد اإلنشائيةًتدعيـ صناعة البناء مستفيدة

ستخداميا ككيفية التعامؿ  فإزداد معامؿ األماف في تصنيع المكاد كتحسيف طرؽ صنعيا كا 
يجاد البدائؿ المناسبة ليا كفي الكقت نفسو تنكعت المقاييس كالحجـك كاألكزاف . معيا كا 

كىكذا سارت . لمتراكيب اإلنشائية بحيث تضاعفت عدة مرات عما كانت عميو سابقان 
محاكالت الباحثيف قدمان في تطكير صناعة البناء كتقنية المكاد اإلنشائية بغية الكصكؿ 

. إلى أبعاد مقبكلو مف الكجيو الفنية كاإلقتصادية
مف % 80ـ أشارت البحكث المتخصصة في مجاؿ اإلسكاف إف 1986في العاـ 

مف المنازؿ الريفية في السكداف بنيت مف الطيف % 90المنازؿ المدنية كأكثر مف 
ىذا الحاؿ يمكف معايشتو في منطقة البحر األحمر في مناطؽ   . ( 1) )الجالكص(

 سنكات بالرغـ مف إف المنطقة شيدت في األعكاـ األخيرة نيضة إقتصادية –جبيت 
نشاء عدد مف المكانئ –كعمرانية كبيرة نتيجة التكسع في مدينتي بكرتسكداف   سكاكف كا 

اإلقتصادية اليامة كعدد مف الشركات كالمصانع مما أدل إلى ىجرة المكاطنيف إلى تمؾ 
كلما كاف . المدف بحثان عف حياة أفضؿ، األمر الذم يقكد إلى تكفير المأكل الالـز ليـ

اإلسكاف كاحد مف الضركريات األساسية ففي السنكات األخيرة إرتفعت أسعار مكاد البناء 
كاألسمنت ك الحديد ك الخشب إرتفاعان كبيران كلـ تعد في متناكؿ الغالبية العظمى مف 
السكاف ، فكاف البد مف تكفير مكاد بناء بديمو قميمة التكمفة رخيصة الثمف كمقاكمة 
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لمظركؼ المناخية لمكاجية التحدم في مشاكؿ السكف خصكصان لألسر ذات الدخؿ 
. المحدكد

:  Subject  موضوع الدراسة 2.1
 – بكرتسكداف (مكاد البناء اليندسية البديمة في مناطؽ : مكضكع الدراسة ىك

.  كالية البحر األحمر– شماؿ شرؽ السكداف ) سنكات–سكاكف 
 )المكاد البكزكالنية(كيتضمف مكضكع الدراسة دراسة كتقييـ مكاد البناء اليندسية 

(Pozzolanic Materials)     في المنطقة كمعرفة مدل تفاعميا مع الجير 
كذلؾ دراسة الصفات اليندسية لممكاد األسمنتية  . (Hydraulic Lime)اليايدركليكي 

:- المستحضرة كىي
1- Lime-Pozzolana Cement   (L.P.C). 

2- Ordinary Port Land- Pozzolana Cement    (O.P.P.C). 

كذلؾ إمكانية إنتاج بمكات مف ىذه الخمطات ليا خصائص كظيفية محسنة كذات 
مقاكمة مقبكلو لمعكامؿ الطبيعية مف ىذه المكاد األسمنتيو كذلؾ إلستخداميا في حؿ 
. مشاكؿ اإلسكاف في منطقة البحر األحمر طبقان لممعايير كالمكاصفات المحمية كالدكلية

: Objectives of the study أهداف الدراسة 3.1
: يمكف تمخيص األىداؼ الرئيسية لمدراسة فيما يمي

 سكاكف – البكزكالنا الطبيعية كالصناعية في منطقة بكرتسكداف تحديد ك إستكشاؼ :أووً 
 سنكات كتقديـ معمكمات كافية مبنية عمى نتائج حقمية كمختبرية إلدراؾ اإلىتماـ –

. كاإلستفادة القصكل مف ىذه المكاد 
 دراسة إمكانية إستبداؿ مكاد البناء األساسية القميمة الكفرة العالية التكمفو بمكاد : ااياً 

نتاج مكاد بناء رخيصة الثمف . محمية متكفرة كقميمة التكمفة كتقديـ مقادير جديدة كا 
 تمكيف األفراد كالجماعات مف حؿ مشاكميـ السكنية عف طريؽ منتج جديد كبسيط : ال اً 

. مف مكاد البناء كتفعيؿ سياسة اإلعتماد عمى الذات
 بناء قاعدة معمكماتية تخص مكاد البناء اليندسية البديمة إلستخداميا عف طريؽ :رابباً 

. الباحثيف كشركات البناء كالتشييد
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: Plan of study   خطة الدراسة  4.1
:- يمكف تقسيـ طرؽ الدراسة إلى أربعة مراحؿ

:  المرحمة األولى 
 كشممت ىذه المرحمة اإلطالع عمى (Office Work)كىي مرحمة العمؿ المكتبي 

. )مرحمة جمع المعمكمات(الدراسات السابقة كاألكراؽ العممية كالمراجع 
: المرحمة ال ااية 

:  كشممت ىذه المرحمة(Field Work)كىي مرحمة العمؿ الحقمي 
. الزيارة الميدانية لممناطؽ المعنية بالدراسة - أ

. تحديد مكاقع المكاد البكزكالنيو الطبيعية كالصناعية عمى الخريطة- ب
 كطبيعتيا المختمفة كدراسة (Host Rock)دراسة أنكاع الصخكر المضيفة - ج

. التراكيب الجيكلكجية المتعمقة بيا
.  في المنطقة)المكاد البكزكالنية(تحديد أك تقدير كمية الخاـ - ء
. عمؿ خريطة جيكتقنية لممنطقة- ى
. Samples collectionجمع العينات - ك

كتضمنت ىذه المرحمة استخداـ صكر لألقمار الصناعية عف المنطقة بمقياس 
 كغيرىا مف الخرط 1:500.000 كخرط جيكلكجية بمقياس رسـ 1: 100.000رسـ 

ييا الدراسة مثؿ                   ضالتفصيمية كذلؾ استعماؿ كسائؿ العمؿ الحقمي التي تقت
(Geological hammer-Lenses-Compass with clinometers – G.P.S) 

. كأكياس بأحجاـ مختمفة لحمؿ العينات
: المرحمة ال ال ة

 شممت ىذه المرحمة إجراء . )  laboratory analysis (كىي مرحمة التحميؿ المعممي 
كما شممت عمؿ خمطات مف المكاد . التحاليؿ الكيميائية ك اإلختبارات اليندسية لمعينات 

تـ إجراء .  كعمؿ مكعبات قياسية (O.P.PC) (L.P.C)البكزكالنية إلنتاج مكاد أسمنتية 
: اإلختبارات التالية لمعينات حسب حكجة الدراسة
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. Chemical Analysisالتحميؿ الكيميائي . أ
 .Initial and final setting timeزمف الشؾ الألبتدائى كالنيائى  . ب

 .X-Ray diffraction. ج

 .  Soundness Testإختبار التمدد  . د 
. Fineness Testإختبار النعكمة . ق
 .  Consistencyنسبة الماء المثمى لألسمنت . ك
.  Compressive Strengthالمقاكمة اإلنضغاطية لممكعبات . ز

: المرحمة الراببة 
 كمناقشتيا (Results Interpretation)كىي مرحمة عرض النتائج كتفسيرىا 

. كتدكينيا في البرامج العممية 
 : Study Area ماطقة الدراسة 5.1

تقع منطقة الدراسة في شرؽ السكداف في مناطؽ البحر األحمر بيف خطي 
 160 بطكؿ 18 ْ  30 َ  – 20 ْ  00 كخطي العرض َ  36 ْ  30 َ   -37 ْ  30الطكؿ  َ  

  ( .1خريطة رقـ  ). 2 كمـ16000 كمـ في مساحة تبمغ 100كمـ كعرض 
ترتبط منطقة الدراسة بمناطؽ السكداف األخرل عف طريؽ الطريؽ البرم الخرطـك 

 ىيا، مع تعذر – سنكات – كمـ كالذم يمر عبر جبيت 800بكرتسكداف الذم يبمغ طكلو 
الكصكؿ إلى المنطقة عف طريؽ خطكط الطيراف عدا مدينة بكرتسكداف التي تمتمؾ 

 كمـ جنكب بكرتسكداف قبالة ميناء بشائر لتصدير 23المطار المدني الدكلي الذم يبعد 
في  . ) عطبرة – بكرسكداف (كذلؾ ترتبط المنطقة عف طريؽ خط السكة حديد . البتركؿ

 كالمكاد )المكاد البكزكالنية(المنطقة المذككرة تتـ دراسة مكاد البناء اليندسية البديمة 
الصخرية البركانية كدراسة المكاد الطينية في الخيراف المنتشرة في المنطقة كحكؿ المدف 

.  كعمى طكؿ الساحؿ 
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تكضح منطقة الدراسة   ( 1 )خريطة رقـ 
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: Population Activity  الاشاط السكااي 6.1
تقطف منطقة البحر األحمر قبائؿ متعددة كمتفرعة تنتيي جميعيا عند مسمى 

تعتبر قبائؿ األمرأر  . )البني عامر-  اليدندكة – البشارييف –الحباب - األمرأر (البجا 
كاألتماناب كالكميالب القبائؿ الرئيسية في منطقة بكرتسكداف كما حكليا كيعممكف فى 
الزراعة في منطقة أربعات ك التجارة كالعمؿ في الدكاكيف الحككمية مثؿ ىيئة المكانئ 

.  البحرية كعماؿ لمشحف كالتفريغ داخؿ كخارج البكاخر
قبائؿ األتمف كاألرتيقا بفركعيـ المختمفة كمنيـ الشياباب كاألشراؼ كالمكاكية ىى 

قبائؿ منطقة سكاكف كحرفيـ الرئيسية تتمثؿ في صيد األسماؾ التى تعتبر مف أقدـ 
كذلؾ صناعة المراكب كبعض الحرؼ اليدكية الصغيرة مثؿ . الحرؼ في المنطقة

حاليان أغمب سكاف المنطقة يعممكف في . صناعة األحذية الجمدية ك صناعة السركج
.  ميناء عثماف دقنة

تعتبر مدينة جبيت مف أىـ المناطؽ العسكرية في السكداف ، تقطنيا قبائؿ 
اليدندكة فرع القرعيب كبعض الجماعات األخرل مف فركع اليدندكة كيعمؿ أغمبيـ في 

بعض سكاف المنطقة يعممكف بالزراعة المطرية البسيطة  . )محطة جبيت(السكة حديد 
. عمى جكانب خكر أديت كفي مناطؽ السدكد بجانب التجارة كالصناعات اليدكية البسيطة

.  كذلؾ الحاؿ بالنسبة لسكاف مدينة سنكات 
أرككيت مف المناطؽ السياحية في المنطقة ، تقطنيا قبائؿ اليدندكة فرع الشرعاب 
كالبشاراب كالمجازيب كنجد حرؼ ىذه القبائؿ ىي صناعة السيكؼ كالخناجر كالتجارة 

. البسيطة كالعمؿ في المنشآت الحككمية الخاصة بالسياحة في ىذه المنطقة
 سكاف مدينة ىيا مف اليدندكة كبعض فركع األتمف مثؿ السالماب كحرفيـ بسيطة 

ىناؾ تميز جغرافي لمدينة ىيا ىك أنيا تعتبر . مثؿ الحرؼ السابقة لسنكات كجبيت
 كذلؾ تقاطع الطريؽ البرم )تقاطع ىيا(ممتقى الطرؽ البرية كخط السكة حديد 

. ) عطبرة–بكرتسكداف ( كالطريؽ البرم ) الخرطـك–بكرتسكداف (
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 بالطريؽ البرل  ف كمـ جنكب غرب بكرتسكدا50تبعد سمـك المدينة حكالي 
 كالحرؼ الرئيسية ىي ) ر فرع مف قبائؿ األمرأ(كتسكنيا  قبائؿ البجا  فرع اليمداب 

. الزراعة ك الرعي كعماؿ في السكة حديد 
: Vegetation Cover الغطاء الاباتي 7.1

تعتبر منطقة البحر األحمر أفقر مناطؽ السكداف مف حيث الغطاء النباتى كذلؾ 
لكقكعيا ضمف المناطؽ الصحراكية مف جية كممكحة أراضييا مف جية أخرل خاصة 

تنتشر في المنطقة بعض األشجار الشككية . المناطؽ المطمو عمى ساحؿ البحر األحمر
مثؿ المسكيت المتكاجد بكثرة فى األكدية كالخيراف كالذم يمكف اإلستفادة منو في حرؽ 

كذلؾ نبات العشر كبعض األشجار الشككية . الحجر الجيرم كالجبص كصناعة الفحـ
. عمى الجباؿ كأشجار المانجركؼ جنكب سكاكف كالنخيؿ كبعض النباتات المتفرعة

 سنكات تتميز بالتربة الرممية الغرينية كمعظـ األشجار في المنطقة –مناطؽ جبيت 
عبارة عف أشجار شككية لمقدرتيا عمى مقاكمة الجفاؼ كنجد أف النباتات التي تحتاج 

 كىي   (Salvadra persica)إلى المياه تنمك في مجارم الخيراف مثؿ أشجار األراؾ
 سنكات ، كذلؾ أشجار السركب          –تغطي مساحة كاسعة فى المنطقة بيف جبيت 

(Capparic deciduas)  ؿ       كالسيا(Acacia tortilis) كالماريش كالطندب   
  كالنخيؿ  (Prosopis chalinsis) كالمسكيت  (aeggytica Balonites)كاليجميج

(Phoenix dactylifera)كىنالؾ الشجيرات الصغيرة التي تنمك عمى سفكح الجباؿ  .
:  Climate المااخ 8.1

 كتتراكح ) فبراير–نكفمبر (فصؿ الشتاء فى منطقة البحر األحمر في الفترة 
حيث تسقط األمطار الشتكية كينبت .  درجة مئكية 20 – 15درجات الحرارة فيو بيف  

 حيث ) أكتكبر–مارس (الزرع في بعض المناطؽ ثـ يعقبو فصؿ الصيؼ في الفترة 
كتصؿ درجة الحرارة . يصبح المناخ حار مع كجكد الرطكبة العالية لممناطؽ الساحمية

كيعزل كجكد الرطكبة العالية  . ( 2) درجة مئكية 46 كتبمغ ) يكليك-  يكنيك (أقصاىا في 
:- لألسباب التالية
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. كجكد السيؿ الساحمي المسطح الضيؽ -1
 .كجكد الحاجز الطبيعي مف جباؿ البحر األحمر -2

 .كجكد البحر األحمر كمسطح مائي -3

يمعب المناخ دكران ىامان في إختيار كصناعة مكاد البناء في منطقة البحر األحمر حيث 
. (3)يتكجب إنتاج مكاد بناء مقاكمة لمرطكبة كعمميات التجكية المختمفة 

 جبيت مناخ صحراكم إلى شبو صحراكم حيث تيطؿ األمطار –يسكد منطقة سنكات 
 كمعدؿ ىطكؿ األمطار السنكم يقدر بحكالي  ) يناير–إكتكبر (خالؿ فترة الشتاء عادة 

كتتراكح . كىناؾ تبايف كبير في نسبة ىطكؿ األمطار مف مكسـ إلى آخر.  مـ 150
 –مايك ( درجة مئكية ، الدرجات العميا أثناء فترة الصيؼ 20 - 40درجات الحرارة بيف 

 .(4) ) مارس–ديسمبر ( كالدرجات الدنيا أثناء فترة الشتاء )سبتمبر

: Drainage System  اظام التصريف 9.1 
 في منطقة (Faults) كفكالؽ (Folds)إف طبيعة التراكيب الجيكلكجية مف طيات 

 في اإلتجاه ) كادم–خكر ( مجرل مائي 12البحر األحمر ساعدت في جرياف أكثر مف 
الشمالي الشرقي منحدرة مف جباؿ البحر األحمر مغذيو مناطؽ الساحؿ بمياه قد تككف 

 ( . 2خريطة رقـ  ). (5)صالحة لمشرب كالزراعة كبعضيا يذىب لتغذية المياه الجكفية 
يعتبر خكر أربعات شماؿ بكرتسكداف المصدر الرئيسي لمياه الشرب لمدينة 

بكرتسكداف باإلضافة إلى محطات التحمية التي أقيمت مؤخران كتصؿ المياه مف منطقة 
. العديد مف الخيراف مثؿ خكر مكج كخكر سمـكًىنالؾ أيضا. أربعات عف طريؽ األنابيب

كذلؾ يعتبر خكر قكب المصدر الرئيسي لسكاف مدينة سكاكف بعد حفر العديد مف اآلبار 
قامة سد قكب  أما المصدر الثاني . كيتميز الخكر بكثرة المياه كالنكعية الجيدة. الجكفية كا 

ىك خكر ىندكب الذم أقيـ عميو سد ىندكب لتغذية الخزاف الجكفي الذم أنشأ عميو عدد 
كتعتبر . مف اآلبار حيث يتـ ضخ المياه مف اآلبار عبر خط أنابيب إلى مدينة سكاكف

.  (6)مياه خزاف ىندكب أقؿ جكدة مف ناحية الممكحة 
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 مدينة سنكات عمى مياه الشرب مف سد تاكام المقاـ عمى خكر تاكام مدتعت
 كمـ شرؽ سنكات كبعض اآلبار الجكفية المحفكرة عمى خكر 12كالذم يقع عمى بعد 

أما مدينة جبيت فتعتمد عمى اآلبار الجكفية بخكر أديت كما تـ بناء سد ىابت . أديت
باإلضافة إلى الخيراف المذككرة سابقان ىناؾ العديد . الترابي بجبيت كلـ يكتب لو النجاح

مف الخيراف منيا خكر آيت المصدر الرئيسي لسكاف منطقة آيت كخكر بركة في منطقة 
ككؿ ىذه الخيراف تعمؿ عمى تجميع مياه الجباؿ . طككر مككنان دلتا طككر الزراعية

لتصب في البحر األحمر حاممة كميات كبيرة مف األطماء التي تمثؿ الغذاء الرئيسي 
تأتي أىمية مجارم منطقة البحر األحمر في أنيا . لبعض األسماؾ في البحر األحمر

مصدر مف مصادر مكاد البناء حيث ترسب ىذه المجارم في فترات الخريؼ الحصى 
. (3) بالقرب مف الجباؿ كالرماؿ كالطيف بالقرب مف ساحؿ البحر األحمر )الخرصانة(
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تكضح نظاـ التصريؼ  ( 2 )خريطة رقـ 
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 :Physiographic Units المبالم التضاريسية 10.1
: تشمؿ منطقة البحر األحمر ثالثة مناطؽ تضاريسية

. Red Sea Hillsسمسمة جباؿ البحر األحمر  -1
 .Costal Plainالسيؿ الساحمي  -2

 . Red Seaالبحر األحمر  -3

 :Red Sea Hills سمسمة جبال البحر األحمر 1.10.1
تمتد جباؿ البحر األحمر في شكؿ سمسمة مكازية لساحؿ البحر األحمر كتنحدر 
منيا جميع الخيراف كاألكدية في طريقيا إلى البحر كالتي تعتبر أىـ مصادر مياه الشرب 

تذخر جباؿ البحر األحمر بكثير مف المعادف اإلقتصادية . في المنطقة بعد إنشاء السدكد
اليامة مثؿ الذىب في أرياب كجبيت المعادف كالحديد في منطقة فكدككاف كالمنجنيز في 

أما بالنسبة لمكاد البناء فتحتكم جباؿ . منطقة حاليب كاإلسبستس في منطقة سكؿ حامد
البحر األحمر عمى كميات مقدره مف أنكاع الصخكر التي يمكف أف تستخدـ كأحجار 
بناء حتى تسيـ في تدعيـ صناعة البناء في منطقة البحر األحمر كمنيا الرخاـ في 

مناطؽ صمت كدكرديب كالحجر الجيرم عمى ساحؿ البحر األحمر شماؿ بكرتسكداف 
باإلضافة إلى القرانيت كالجابرك ك الصخكر السميكاتية كالمستخدمة في ىذه الدراسة كنكع 

.  (8( )7( )3)مف أنكاع  الخامات الطبيعية 
 :Costal Plain السهل الساحمي 2.10.1

طكؿ ساحؿ البحر األحمر يمتد مف باب المندب جنكبان حتى ميناء سيناء شماالن 
يقع الساحؿ بيف خطي .  كمـ مف ىذا الطكؿ800 كمـ كيممؾ السكداف 1900بطكؿ يبمغ 

 شماؿ حيث يمتاز ىذا الجزء مف الساحؿ بدرجات الحرارة  ْ   18 إلى  ْ   23عرض 
كذلؾ . (2)العالية كقمة األمطار لذا يعتبر مف أىـ المناطؽ لصناعة الممح في السكداف 

يمتاز الساحؿ السكداني بكثرة المراسي كالتي تعتبر ظاىرة ناتجة مف التعرية في العصر 
كتقع عميو أىـ المكانئ السكدانية كالتي تمثؿ دعامة اإلقتصاد السكداني . (9)الجميدم 

كىي ميناء عثماف دقنة، ميناء بكرتسكداف الشمالي، ميناء بكرتسكداف الجنكبي، ميناء 
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، ميناء عقيؽ، ميناء أكسيؼ كبعض المراسي السياحية 2، ميناء بشائر 1بشائر
كيمتاز الساحؿ السكداني بأنو منبسط كذك عرض ضيؽ يبمغ . باإلضافة لممنطقة الحرة

 كمـ في منطقة طككر حيث كجكد الدلتا كالتي تمثؿ 230 كمـ كأقصاه 11في المتكسط 
. (8( )7)نياية خكر بركة 

  :Red Sea البحر األحمر 3.10.1
 كمـ كمساحة     1932البحر األحمر عبارة عف حكض طكيؿ يبمغ طكلو 

كعميؽ مع منطقة رؼ قارم عريضة كضحمة عمى الجانبيف كشبو (  7)  2 كمـ440.000
مغمؽ مف المحيطات إاّل عف طريؽ ممرات ضيقة في باب المندب جنكبان كقناة السكيس 

 شماؿ بيف منطقتي صحراكيتيف مع  ْ   30 إلى  ْ   12.5شماالن كيقع بيف خطي العرض 
 32ـ إلى  ْ   21طقس حار كجاؼ باإلضافة إلى مستكل تبخير كثيؼ كدرجة حرارة بيف 

كشفافية تكاد تككف ىي األعمى بيف  ( جزء مف األلؼ42 – 37) كممكحة بيف ( 7)ـ   ْ  
.  (7)محيطات العالـ 

 :Literature Reviewالدراسات السابقة  11.1
تيدؼ ىذه الدراسو لمبحث عف مكاد ىندسية بديمة لألسمنت البكرتالندم العادم 

 لعمؿ خمطات أسمنتية مع الجير (Pozzolanic Materials)تعرؼ بالمكاد البكزكالنية 
(Lime) أك األسمنت العادم ذات خصائص ىندسية محسنة كعمؿ بمكات بغرض 

كلتحقيؽ ذلؾ كانت اإلستفاده مف الدراسات كالبحكث المتخصصة . إستعماليا في المباني
لـ . في طبيعة كمعالجة مكاد البناء في منطقة البحر األحمر كالتي تيـ الدراسة الحالية 
قتصرت  تككف ىنالؾ دراسة خاصة  بالمكاد البكزكالنية في منطقة البحر األحمر كا 

الدراسات عمى مكاد البناء الألساسية مثؿ الرمؿ كالحصى كالجير حيث أكضحت تمؾ 
الدراسات بأف الحصى في منطقة البحر األحمر يتككف مف تعرية الصخكر الحمضية 

  (agglomerate)التي تككف معظـ سمسمة جباؿ البحر األحمر كىي األقمكمريت 
  كىذه الصخكر يغمب عمى تركيبيا (granite) كالجرانيت (Rhyolite)كالرايكاليت 
  كشكؿ الحصى في المنطقة حاد الجكانب (Feldspar)  كالفمسبار (Quartz)الككارتز 
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تقريبان إلى شبو حاد ، مستطيؿ إلى شبو مستطيؿ جيد التدرج يحتكم عمى أحجاـ متباينة 
. (Boulder) ممـ أك أكثر مف ذلؾ في شكؿ أحجار جالميديو  (40-10)تتراكح مف 

(3)  
 (3).  (black sand)أما الرمؿ فيتككف مف الككارتز كقميؿ مف الرماؿ السكداء 

كالفترة  (الخ- ...  جميد – ىكاء –ماء )شكؿ سطح حبيبات الحصى تتأثر بعكامؿ النقؿ 
. الزمنيو التي تستغرقيا عممية النقؿ كالمسافة التي تقطعيا الركاسب الحصكية

الحصى في منطقة البحر األحمر غير مستدير الشكؿ نسبة لقصر المسافة 
  (Mother Rock)كذلؾ يعتمد عمى الشكؿ األصمي لمصخر األـ . (3)كالزمف 
تؤثر التضاريس عمى شكؿ ترسبات الحصى فإذا كانت قميمة فالحصى يككف . كتركيبيا

  كعندما تككف التضاريس كثيره (Chert)صغيران كخامالن مثؿ ككارتز العركؽ كالجيرت 
. (Coarse gravel)تنشط التعرية فيترسب الحصى الخشف 

  (Oligomistic)إف الحصى الذم يتككف مف نكعية كاحدة مف الصخكر يسمى 
 Well)  أك جيد الفرز (Poorly graded)كىذا النكع غالبان مايككف قميؿ التدرج 

Sorted) أما النكعية األخرل تسمى  (Polymistic) فتحمؿ حبيبات حصى متعدد  
. (Poorly Sorted or well graded)المصادر فتككف 

 Coating)تغمؼ حبيبات الحصى عادة بطبقات رقيقو مف المكاد المغمفو 

Materials) فتككف مف ترسبات مكاد طينية أك سميكية أك حديدية أك كمسية كىذه  
المكاد تقمؿ عادة مف جكدة الحصى عند إستعمالو في الخرسانة لذا يتكجب التخمص مف 

  (14(  )15(  )3). المكاد المغمفو بالغسيؿ كالحؾ
يكجد الحصى كالرمؿ في منطقة البحر األحمر في مناطؽ الخيراف كالكدياف 

  كالتي (Super Facial deposits)كتكجد ىذه الترسبات مختمطة بالركاسب الحديثة 
. تمثؿ الغطاء لمسيؿ الساحمي الذم يمتد مف جباؿ البحر األحمر حتى البحر األحمر

 – أربعات –تكجد الترسبات الحصكية كالرممية في كؿ الخيراف الجارية مثؿ خكر مكج 
 ( .  2 ) أديت كغيرىا ، أنظر الخريطو رقـ – أككات –أبنت - ىندكب 
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كتتشابة ىذه الخيراف عمكمان في الطكؿ كالعرض حيث يصؿ سمؾ الترسبات بيف 
 10 متر كمتكسط الطكؿ  30 – 10كمتكسط عرض ىذه الخيراف   . (3) متر 1 – 50
 كمـ حيث تتمتع منطقة البحر األحمر باحتياطي ضخـ مف الحصى كالرمؿ كيزيد 15 –

متكسط نسبة الحصى إلى . ىذا اإلحتياطي سنكيان بترسيب الخيراف في مكسـ األمطار
% 42 )بكرتسكداف خصكصان (الرمؿ في المحاجر المستعممة في منطقة البحر األحمر 

كذلؾ . رمؿ، كيتمتع الحصى بقكة كصالبة تجعمة مناسبان لإلستعماؿ% 20حصى، 
 كبذلؾ يككف مناسبان  ) الطيف–الطمي (الرمؿ يحتكم عمى قميؿ مف المكاد الناعمة 

يمكف إستخراج الحصى كالرمؿ بقرابيؿ يدكية دكف تكمفة عالية، كيمكف . لإلستعماؿ 
نكع الخرسانة المستعممة اآلف مناسب حيث قيمة . إستعماؿ كسارات لمجالميد الكبيره

زاكية اإلحتكاؾ ( بالنسبة لمرمؿ فإف مقاكمة القص مناسبة       0.06معامؿ الصدـ 
 كما إف الرمؿ اليحتكم عمى كميات مف الطيف كالطمي حيث قكة التماسؾ أك )35.43

C = 0  kg/cm)التالصؽ 
2
 كيرجع 3سـ/ جـ2.76  كما يتميز الرمؿ بمتكسط كثافة ( 

  (3). ذلؾ لكجكد كميات قميمة مف الرماؿ السكداء ذات الكثافة العالية نسبيان 
كأكضحت  (1996مامكف )أما الجير فقد تمت دراستة في منطقة البحر األحمر مف قبؿ 

الدراسة نقاء الحجر الجيرم الكمسي كالرخاـ بينما يحتكم الدكلكمايت عمى نسبة كبيرة مف 
لذلؾ يتضح نقاء الجير في منطقة سكاكف التي تستخدـ الحجر الجيرم . الماغنيزيـك 

كذلؾ أكضحت الدراسة سيكلة حرؽ الحجر الجيرم الكمسي أكثر مف النكعيف . الكمسي
. اآلخريف إلحتكائة عمى نسبة عالية مف المسامات
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الباب ال ااي 
المواد البوزوواية فى ماطقة البحر األحمر  . 2

 : Introduction: مقدمة   1.2
إف التكجو العاـ لعمؿ البحكث كالدراسات في منطقة البحر األحمر يركز عمى 
حؿ قضايا صناعة البناء لمجابية التزايد المطرد في أسعار مكاد البناء مف أسمنت 
كحديد كخشب مما أدل إلى صعكبة إستخداميا خصكصان ألصحاب الدخؿ المحدكد 

 المتكفرة كالتي غالبان (Local Indigenous Materials)كلإلستفاده مف المكاد المحمية 
ما تككف سيمة التصنيع كرخيصة الثمف كذات خصائص إنشائية جيده قادرة عمى تحمؿ 
الظركؼ الجكية كالمناخية التي تميز منطقة البحر األحمر مف إرتفاع في درجات الحرارة 

 .  ( المكاد البكزكالنية– الجبص –الجير  ): كالرطكبة العالية كىذه المكاد ىي
        : Cement Materials المواد األسماتية 2.2

 Hydraulic)ـ إستطاع البريطانيكف صناعة األسمنت المائي1756 في العاـ 

Cement) عف طريؽ حرؽ الحجر الجيرم الطيني، كتعتمد كفاءة ىذا النكع مف 
ـ تـ تصنيع 1911في العاـ . األسمنت عمى كمية الطيف المكجكد في الحجر الجيرم

  بحرؽ الحجر الجيرم الطباشيرم مع (Port Land Cement)األسمنت البكرت الندم 
(. 1:3)الطيف أك الحجر الجيرم النقي مع المكاد الطينيو بنسبة 

 Ordinary Port Land)  (O.P.C)كبما أف األسمنت البكرتالندم العادم 

Cement) يمكف التحكـ في صناعتة كسيكلة ككفرة المكاد المككنة لو فقد حؿ محؿ بقية 
. األنكاع، لذا يمثؿ أىـ مادة مستعممة في صناعة البناء

تعتبر الحضارتيف الركمانية كاليكنانية مف أكلى الحضارات التي عرفت إستخداـ 
  حيث تـ إكتشاؼ المكاد (Lime Mortars)المكاد البكزكالنية في المكنة الجيرية 

إستخداـ .   بإيطاليا( Pozzoli )البكزكالنية مف قبؿ الركماف في منطقة جبؿ بكزكلي 
الركماف لممكاد البكزكالنية في صناعة البناء كاف قاصران عمى سحؽ الفخاريات كالطكب 

 Artificial)التالؼ المحركؽ كالتي عرفت فيما بعد بالبكزكالنا الصناعية 
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Pozzolana) باإلضافة لممكاد البكزكالنية في الرماد البركاني  (Volcanic Ash)  
  كرماد بعض المخمفات الزراعية كالتى تعرؼ (Volcanic Tuffs)كالفتات البركاني 

 ( .   Pozzolana Natural)بالبكزكالنا الطبيعية 
  : Pozzolanic Materials المواد البوزوواية 3.2

 Reactive)المكاد البكزكالنية ىي المكاد التي تحتكم عمى السميكا التفاعمية  

Silica) أك السميكا النشطة مع األلكمينا (Alumina)  كالتى تعرؼ بالمكاد السمسية. 
  كلكف عندما تخمط (Cementations)ىذه المكاد ليست ذات قدرة الصقة أك أسمنتية 

لذا تعتبر مف . في كجكد الماء تتصمب كتتماسؾ مثؿ األسمنت (الكمسي)بالجير الحي 
(  31) ( 30) . (O.P.C)أىـ المكاد البديمة لألسمنت البكرتالندم العادم 

ـ تـ تعديؿ تعريؼ المكاد البكزالنية ليشمؿ كذلؾ المكاد الحديدية 1956 في العاـ 
(Ferroginous Materials) مع األخذ في االعتبار الظركؼ المعدنية كالبمكرية  

التركيب الكيميائي لممكاد البكزكالنية يختمؼ إلى حد كبير إعتمادان عمى . (32)لألكاسيد 
 Active)، عمكمان تحتكم البكزكالنا عمى السميكا النشطة ( صناعي–طبيعي )المصدر 

Silica)كأكاسيد الحديد كالقمكياتا كاأللك ميف  .
 :  Pozzolanas Used المواد البوزوواية وطرق اوستبمال  4.2

 :-تستعمؿ المكاد البكزكالنية بإحدل طريقتيف
مف األسمنت  البكرتالندم العادم بمكاد % 50إلى % 10إحالؿ ما بيف  -1

 . بكزكالنية النتاج األسمنت البكرتالندل البكزكالنى العادل 

     (Ordinary Port land-pozzolana Cement)  (O.P.P.C)  

 بكزكالنا              –اإلقتراف أك اإلرتباط مع الجير إلنتاج األسمنت جير  -2
(Lim-pozzolana Cement)  (L.P.C) . 

أك  (األستعماؿ األكؿ)الحبيبات الناعمة مف المكاد البكزكالنية المضافة لألسمنت 
تتفاعؿ مع ىايدرككسيد الكالسيـك الناتج مف  (اإلستعماؿ الثاني)الحجر الجيرم المحركؽ 

:- إضافة الماء إلى أكسيد الكالسيـك كفقان لممعادالت اآلتية 
                        2

900600

3 oCoaCCoaC  
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22ىايدرككسيد الكالسيـك             )( HOaCoHoaC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

 كحدة ليست لو خكاص أسمنتية           Ca(OH)2مع مالحظة أف 
(Cementations Properties) كلكف عند تفاعمة مع المركبات السمسية في المكاد 

.  البكزكالنية ينتج مكاد أسمنتية ذات درجة عالية مف الثبات
  : أاواع األسمات البوزوواي5.2

  .ألسمات البورتالادى البوزوواى البادىا  1.5.2
 (Ordinary Port land-pozzolana Cement) (O.P.P.C)         

حسب  ( بكزكالنا–أسمنت عادم )  ينتج ىذا النكع مف األسمنت عف طريؽ الخميط     
:-  مف الكزف المستخدـ حيث( N  :   0.8 0.2) بنسبة ISالمكاصفات اليندية 

N  =   الكزف النكعي لمبكزكالنا
        الكزف النكعي لألسمنت 

 330        المكاد البكزكالنية يتـ إستعماليا جافة في شكؿ بدره درجة نعكمتيا

kg/m
، مع األخذ في اإلعتبار Blain Air Permeability Testكتقاس عف طريؽ  2

  تككف القكة المبكرة لو أقؿ مف القكة المبكرة لألسمنت (O.P.P.C)أف األسمنت 

(O.P.C) .(33  )

 . (L.P.C)  (Lim-pozzolana Cement) بوزوواا   – األسمات جير 2.5.2
 حيث (L.P.C)ىك الغالب في خميط (Hydraulic Lime) الجير اليايدركليكي 

 النسبة بيف الجير كالمكاد . يستعمؿ مباشرةن مع المكاد البكزكالنية في الحالة الجافة
البكزكالنية تعتمد عمى النسبة المطمكبة لألسمنت كنكع ككمية الجير المستخدـ كنكع 

كالناتج مطابؽ . ( 33)( 1:4)إلى  (1:1)عمكمان ىذه النسبة تتراكح بيف . المكاد البكزكالنية
 فيما يتعمؽ بخصائص إمتصاص الماء كقابمية التشغيؿ (IS)لممكاصفات اليندية 

. كالمقاكمية
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 بكزكالنا –يكضح مكاصفات النظاـ اليندم لخميط جير  ( 1 )جدكؿ رقـ 
 

 

Require ments  

Characteristic 

 Type 

LP 7 
Type 

LP 20 
Type 

LP 40 
5 5 5 1/ Free moisture percent, maximum 

20 20 20 2/ Loss on lgnition percent, 

maximum 
- 10 10 3/ Fineness, percent retained on 150 

micron (IS) Sieve 
 

2 h 
 

2 h 
 

2  h 
4/ Setting time 

a/ Initial, minimum 

b/ Final, maximum 48 h 36 h 24 h 
 

3 

7 

 

10 

20 

 

20 

40 

4/ Compresive Strength (Kg/Cm
2
) 

a/ 7 days, minimum 

b/ 28 days, minimum 
70 70 70 6/ Water retention (Percent of 

original flow) 
 

- Type LP 40 for masonry mortars up to grade 5. 

- Type LP 20 for masonry mortars up to grade 5.   for foundation 

concrete. 
- Type LP 7   for masonry mortars up to grade 5.  for foundation 

concrete. 

 : Advantages of pozzolanas Cement مزايا األسمات البوزوواي  6.2
 عند خمط األنكاع الجيده مف المكاد البكزكالنية مع األسمنت العادم أك الجير نجد 

:- أنيا تحسف الخكاص التالية لألسمنت المخمكط
. قابمية التشغيؿ -1
 .تقميؿ معدؿ إنبعاث حرارة اإلماىة حيث يقمؿ اإلنكماش الحرارم -2

 .مقاكمة منفذية المياه -3
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 .مقاكمة فعؿ الكبريتات -4

 .مقاكمة الضغط كالتشقؽ -5

 .مقاكمة تأثير الركاـ القمكم -6

 .مقاكمة القابمية لمذكباف كالتآكؿ -7

 : Types of pozzolanic Materials أاواع المواد البوزوواية 7.2
:- يمكف تصنيؼ المكاد البكزكالنية مف حيث األصؿ إلى نكعيف

 Natural pozzolanic Materialsالمكاد البكزكالنية الطبيعية  -1

 Artificial pozzolanic Materialsالمكاد البكزكالنية الصناعية -  2

المكاد البكزكالنية الطبيعية كالمكاد البكزكالنية الصناعية مختمفيف تمامان مف حيث 
 كالتركيب (Chemical Composition) كالتركيب الكيميائي (Origin)األصؿ 
 كبالرغـ مف ذلؾ يتشابياف في خاصية النشاط (Mineral Composition)المعدني 

كذلؾ ليست ىناؾ عالقة مباشرة يمكف أف  . (34) (Pozzolanic Activity)البكزكالني 
تكجد بيف المحتكل الكيميائي كبيف النشاط البكزكالني، ىناؾ بعض الخصائص األخرل 

 (Fineness)يمكف أف تؤثر عمى درجة التفاعؿ أك النشاط البكزكالني مثؿ النعكمة 
 . (31) (Crystalline Structure)كالتركيب البمكرم 

  Natural pozzolanic Materials :   المواد البوزوواية الطبيبية 1.7.2
:- المكاد البكزكالنية الطبيعية تضـ

 ، الجيرت  Diatomaceous Earthالتربة الدياتكمية )المكاد األكبالية كتشمؿ - 1
Cherts األكباؿ ،Opal .)

 ، الرماد Volcanic Tuffsالفتات البركاني )الركاسب البركانيو كتشمؿ - 2
 (. Volcanic Ashالبركاني 

الخفاؼ  ) كتشمؿ  Pyroclastic Rocksالصخكر الفتاتيو البركانية - 3
Pumice االسككريا ،Scoria األكبسيدياف ،Obsidian .) 

. Pozzolanas from basaltic Rocksالبكزكالنا مف الصخكر البازلتيو - 4
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 ثـ الحرؽ (Drying)بعض المكاد البكزكالنية الطبيعية عادة تتطمب التجفيؼ 
(Burning) ثـ الطحف (Grinding) إلى درجة عالية مف النعكمة كىذه األخيرة ليا 

فعالية المكاد البكزكالنية . أثر كاضح في خاصية النشاط البكزكالني
 يمكف إيجادىا عف طريؽ التسخيف لعدة (Pozzolanic reactivity)الطبيعية

تكجد المكاد .   درجة مئكية 300- 700ساعات في درجة حرارة تتراكح   بيف ْ  
 أكاسط إفريقيا –تنزانيا - ركاندا )البكزكالنية الطبيعية في عدة مناطؽ مف دكؿ العالـ 

بالرغـ مف ندرة اإلستفادة منيا كذلؾ بسبب تسخير رؤكس األمكاؿ  ( ا أندكنيسي–
كتكاليؼ الطاقة المحدكدة في ىذه الدكؿ في إنتاج كتصنيع األسمنت البكرتالندم 

. (O.P.C)العادم 
في الكقت الحاضر بدأت إعماؿ التنمية في دكؿ العالـ النامي تأخذ حيزان مف الجيد 

في غرب أفريقيا  ( بكزكالنا–جير )الحككمي فنشطت تجارة كتسكيؽ الجير كاألسمنت 
: حيث ذكرت ذلؾ بعض الككاالت اإلخبارية تحت عنكاف (غانا)

in the housing Industry)                       pozzolna cement abraek through )              
 (28 ).(األسمنت البكزكالني يقتحـ صناعة البناء)

 كمصدر رئيسي إلنتاج البكزكالنا، كىي ( volcanic trass) ُيستعمؿ افي أندكنيسي
تخمط ىذه  المادة . عبارة عف مادة خشنة الحبيبات ضعيفة التماسؾ كسيمة التحجير

جير ىايدركليكى لعمؿ البمكات حيث تدمؾ في النياية عف طريؽ اليد أك % 20مع 
مركبات التربة الدياتكمية . vibration compaction )) ىزاز الدمؾ الميكانيكي 

نادرة اإلستخداـ كمكاد بكزكالنية طبيعية إال أذا كجدت مخمكطة بالطيف عندىا تتحكؿ 
الي مكاد بكزكالنية مناسبة كذلؾ عف طريؽ تنشيطيا بالتسخيف في درجات حرارة 

. c  ْ 600-500 (36)ك
  : Opaline materialsالمواد األوبالية   1.1.7.2

 : (27 )(16( )40)تشمؿ المكاد األكبالية كؿ مف 
 .  Diatomaceous Earthالتربة الدايتكمية / 1
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 . Opalاألكباؿ / 2
 . Chertالظر  / 3

:   Diatomaceous Earth التربة الدايتومية 1.1.1.7.2
عبارة عف فتاتات صخكر رسكبية مثقبة، ىشة كفاتحة المكف، تتككف مف 

تكجد . كالنباتات المائية كحيدة الخمية (Diatoms)األصداؼ السميكاتية لمدايتكمات 
التربة الدايتكمية في طبقات األرض التي تشبة بعض الشئ الحجر الطباشيرم كلكنيا 

تظير التربة . كبالمكف الفاتح (Hcl)تتميز بعدـ الفكراف مع حمض اليايدرككمكريؾ 
الدايتكمية تحت المجير بشكؿ مميز، فعندما تككف جيدة التصمب تسمي تربة دايتكمية 

أك  (Ladiolarion Earth)كعندما تشبو الصخكر السميكاتية تسمي التربة الالديكالرية 
التربة الدايتكمية كانت تستعمؿ سابقان كمرشح في  . (Ladiolarite)الالديكالريت 

( Fillters)تكضيح السكر كالعصائر كمازالت تتكافؽ مع جميع تطبيقات الفالتر 
الصناعية التي تشمؿ معالجة الزيكت كالمشركبات الكحكلية كالغير كحكلية كالمضادات 

خر لمتربة الدايتكمية يككف في شكؿ مكاد مالئة أما اإلستعماؿ اال. الحيكية كالكيماكيات
في صناعة الحراريات التي . في صناعة الكرؽ، الخزؼ، الطكب، السراميؾ، كالبالستيؾ

تعتبر التربة الدايتكمية عازؿ ( .F  ْ 1000) أم c  ْ 525تتطمب درجة حرارة أكثر مف 
أقدـ كأفضؿ . مف اإلسبستس أك الماغنيزيـك ألنيا أكثر مقاكمة لإلنكماشً أكثر كفاءة

إستعماؿ لمتربة الدايتكمية كالظاىر تجاريان ىك المكاد الحاكة في الصقؿ المعدني كصناعة 
. معجكف األسناف

: Opal األوبال   2.1.1.7.2
يعتبر األكباؿ مف المعادف السميكاتية التي تتككف مف السميكا المميأة الغير متبمرة 

(Amorphous and hydrous silica)  التي تكجد بالقرب مف مناطؽ الينابيع الحارة
، زجاجي النسيج، أبيض، الي نصؼ شفاؼ الي عديـ المكف، كيتميز األكباؿ الثميف 
بإنعكاس الضكء بألكاف زاىية كجميمة عبر الطيؼ المرئي كىذة الظاىرة تنشاء مف 

أحد األحجار )إنحراؼ الضكء مف الطبقات الفرعية ألغمفة السميكا كيعتبر العقيؽ األحمر 
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يتشكؿ األكباؿ نتيجة ترسب المحاليؿ الحاممة لمسميكا بالقرب . ىك األكثر قيمة (الكريمة
مف سطح األرض، الدراسات المجيرية أكضحت أف األكباؿ يتككف مف أغمفة السميكا 

المميأة بحجـ عشرة إلي عدة اآلؼ إنجسترـك ، كىي مرتبة بنظاـ السداسي أك المكعب 
كالتي إما أف تككف مخمكطة مثؿ الكرستكبكليت  (Close backing)ذك الرص المغمؽ   

(Grystobalite)  كالتريدمايت(Tridymite) الكزف . أك سميكا عشكائية غير متحممة
عندما . النكعي كعامؿ اإلنكسارية لألكباؿ عادة يككف أقؿ مف معادف السميكات األخرم 

تتفاكت نسبة القمكيات . مف نسبة الماء المككف لو % 20يسخف األكباؿ فانة بفقد 
. كالمحتكل األلمكني كأكاسيد الحديد في المكاد األكبالية

 : Chertحجر الظر   3.1.1.7.2
صخكر سميكاتية كانت تمثؿ المصدر الرئيسي لألسمحة  (chert)الجيرت 

تعتبر مف أكثر الركاسب السميكاتية الكيمائية النشأة . البيضاء إلنساف العصر الحجرم
شيكعان، كفي كثير مف الحاالت يمثؿ الجيرت الصخكر السميككنية ألنة األكثر ظيكران في 

كالجاسبر  (Flint)تشمؿ الصخكر السميككنية كذلؾ صخر الصكاف . العمكد الجيكلكجي
(jasper)  كيرجع  (الظر)كىي أسماء متنكعة تستخدـ عامة كمرادفات لمجيرت

األختالؼ الي كمية كنكعية الشكائب فمثالن إذا كاف الظر أحمر يحتكم عمي الحديد 
ذا كاف الظر رمادم إلي أسكد كيحتكم عمي مكاد عضكية  (jasper)يسمي جاسبر  كا 
. كىك صخر عديـ التبمر (Flint)يسمي الصكاف 

( Microcrystalline)يتككف صخر الجيرت بشكؿ عاـ مف ككارتز دقيؽ التبمر 
كيشكؿ الجيرت تقريبان سميكا نقية كنسبة معظـ  ((crypto crystallineأك عديـ التبمر 

 (عبارة عف معادف طينية، كالسيت كمكاد حديدية)% 15الشكائب المباشرة فية أقؿ مف 
كىك عبارة عف  (chalcedony)كذلؾ تحتكم صخكر الجيرت عمي معدف كالسيدكني 

يطمؽ مصطمح . ككارتز دقيؽ التبمر كلو ميزة نسيجية ليفية شعاعية تظير تحت المجير
كتظير ىذه في  (Amorphous silica)األكباؿ عمي السميكا عديمة التشكؿ كالبناء 

كثير مف صخكر الجيرت كقد يظير الجيرت بشكؿ سميكا نقية التبمر أك سميكا عديمة 



23 
 

التشكؿ كالبناء كتعرؼ ىذه تحت اسـ األكباؿ النقي كالشعاعيات كاإلسفنجيات 
(Diatoms, Actinopoda and porifera .)

  :Volcaniclastic Sedimentsالرواسب الفتاتية البركااية  2.1.7.2
( 26( )29) 

تشكمت مف  (pyroclastic sediments)عبارة عف ركاسب فتاتية نارية 
كتشكؿ . مقذكفات البراكيف كعادة ما تككف صغيرة الحجـ بالنسبة لبقية الصخكر الرسكبية

الركاسب الفتاتية جزءان ضئيالن مف القشرة األرضية، معظـ معادف الركاسب الفتاتية غير 
يمكف تصنيؼ ركاسب .  ثابتة أك قميمة المقاكمة عند درجات الحرارة العادية أك الضغط 

 :-الفتات البركاني الي ثالثة مجمكعات كذلؾ طبقان ألحجاميا
 .  Agglomerateالرصيص البركاني /1
 ، التَّؼ البركاني Volcaniclastic Sandالرمؿ الفتاتي البركاني / 2

Volcanic tuff 
.  Volcanic Ashالرماد البركاني / 3

 : Agglomerateالرصيص البركااي  1.2.1.7.2
يشبة المدممكات مف حيث المظير إال إنة بركاني النشأة ، تشكؿ مف ثكراف 

( caldera)اإلنفجار البركاني كمف حركة ركاـ أك فتات البراكيف داخؿ فكاىة البركاف 
.  كعمي جكانب فكىات البراكيف

 Volcaniclastic Sand : الرمل الفتاتي البركااي  2.2.1.7.2
(16) 

:- يتككف ىذا النكع مف الركاسب الفتاتية البركانية مف األتي
( Erotional volcanic lastic sand) عبارة عف رمؿ تجكية الفتات البركاني :األول

كيتككف نتيجة عمميات التجكية كالحت العادية التي تعرضت ليا الصخكر البركانية تحت 
. سطح الماء أك فكؽ سطح األرض

عبارة عف صخكر  (volcanic Tuffs) عبارة عف ركاسب الفتات البركاني :ال ااي
تتشكؿ عادة مف ضغط كسمنتة الغبار أك الرماد  (عالية المسامية)ناعمة نسبيان كمثقبة 

البركاني بعد أف قذفت في اليكاء أثناء ثكراف البراكيف، كتشتمؿ ىذه الركاسب عمي 
التي تسقط بالقرب مف فكىة البركاف كالرمؿ  (volcanic bombs)القنابؿ البركانية 
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البركاني الذم يسقط حكؿ الفكىة كالي مسافة عدة كيمكمترات كالغبار البركاني 
(volcanic dust) كذلؾ يمكف . الذم ينتقؿ الي أعالي الجك كيطكؼ حكؿ العالـ

تصنيؼ رمؿ الفتات البركاني الي زجاجي أك بمكرم أك حجرم عندما يتككف أساسان مف 
رمؿ الفتات البركاني . الزجاج أك الرقائؽ البمكرية أك كسر الصخكر السابقة عمي التكالي

  ترجع باألصؿ Tuffs ككممة  (volcanic tuffs)يشار إليو عادة بالطؼ البركاني 
التي تشير الي مادة فتاتية تتككف في اليكء بغض النظر عف الشكؿ أك  (Tephra)الي 

بالمغة اإليطالية تحدد كتشير الي الصخرة الرسكبية الناعمة  (Tufa)المقاس ككممة 
كالعالية المسامية التي تتككف عف طريؽ الترسيب الكيميائي لمكالسيت أك كربكنات 

.  الكالسيـك أك السميكا مف الماء
تتككف بعض بمكرات المعادف لمفتات البركاني مصاحبة لعممية الثكراف مثؿ معدف 

ألنة  (poorly sorted)رمؿ الفتات البركاني ردئ التصنيؼ . األكلفيف كالككارتز
. يضمحؿ كيتفتت بسرعة إذا تعرض لمنقؿ المكثؼ كأعيد ترسيبة

بعض التكضعات الفتاتية البركانية الكبيرة تنتج عف طريؽ اإلنفجارات عبر 
.  الشقكؽ الضيقة بدالن مف المخاريط البركانية

 : Volcanic ashالرماد البركااي  3.2.1.7.2
يتككف الرماد البركاني مف حبيبات دقيقة ذك تصنيؼ جيد الي جيد جدان كلو تطبؽ 

كىذا يجعمة يختمؼ عف الرماد المتدفؽ     (Ash falls)متميز كيعرؼ بالرماد المتساقط 
(Ash flows) يقذؼ راسب الرماد البركاني الدقيؽ الحبيبات في . مف فكىة البركاف

اليكاء كينتقؿ في إتجاه أسفؿ الريح مف مركز الثكراف ك يتشكؿ مف صخكر البنتكنايت  
(Bentonites)  كصخكر(Tonsteins)  كيشكؿ الرماد البركاني جزءان مف الركاسب

المكجكدة حالياَ   (pelagic sediments)البحرية العميقة كالمعركفة بركاسب لجية 
. بكميات قميمة في بيئات بحرية حديثة

تككف رماؿ الفتات البركاني ذات مسامية أكلية كنفازية جيدة كخاصة إذا ترسبت 
لكف ما أف تفقد مساميتيا بسرعة إذا ما دفنت إضافة الي ذلؾ . عمي الشكاطئ كالكثباف
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كتمر ىذه الركاسب أثناء الدفف الضحؿ بعمميتي طرد الماء كالكربنة . عدـ ثبات معادنيا
كالطيف  (Authigenic carbonate)التي تقكد الي تككيف الكربكف المكضعي 

.  األخرل (zeolites)كمعادف الزيكاليت  (  Laumontite)كالمكمكنتيت 
  (41): يكضح أطكار كمقاس النكاتج البركانية الصمبة كالغازية كتصنيفيا ( 2 )الجدكؿ 
( m m)األبباد المميزه األسم  (الهيئة  )الطول 

 co2 ،so2بخار ماء ، غازات / 1
S  ، Cl، -f  غاز ليست لو ابعاد

مكاد صمبة / 2

جزيئات ساقطة مف اليكاء / 1
غبار /2
رماد / 3
رماد صمب كبير / 4
كتؿ صغيره / 5
قنابؿ بركنية / 6
فيكض رماد نارل /7
فيكض طينية /8

 ( 0.06  )اقؿ مف      مممـ 
 ممـ 2 – 0.06

 ممـ 64- 2
 ممـ 64اكبر مف 

فيكض مبممو حارة 
فيكض مبممو بمياه األمطار كانصيار الجميد 
كالثمج اك بمياه بحيرات الفكىة التي تـ طردىا 

لمخارج 
صيير  (البو)صياره مكاد سائمة  - 3
 

 : Pyroclastic rocks الصخور الفتاتية البركااية 3.1.7.2
في ىذا النكع مف األنسجة نالحظ : (fragmental texture)النسيج الفتاتي 

تالصؽ القطع الصخرية المتنكعة األشكاؿ بعضيا بالبعض األخر كالتي نتجت عف 
كالرماد  (pyroclastic Rocks)البركاف كىذة تككف أساسان الصخكر البركانية الفتاتية 

كالزجاج البركاني المصاحب لإلنفجار كيتـ التالصؽ بفعؿ الحرارة كالضغط أك بفعؿ 
. المكاد الكيميائية الصاعدة

 
: (42( )41) كتشمؿ الصخكر الفتاتية كؿ مف 

  .Scoriaاإلسككريا  / 1

1 
16
1 
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 .Pumiceالخفاؼ  / 2
 . Obsidianاالكبسيدياف / 3

 :  Scoria اإلسكوريا  1.3.1.7.2
 (الفقاعات)صخر بركاني فتاتي غامؽ المكف، يحتكم عمي كثير مف التجاكيؼ 

يعتبر صخر اإلسككريا مف نكاتج القذؼ لمحمـ . التي نتجت مف اليركب السريع لمغازات 
البركانية البازلتية الذائبة فكؽ سطح األرض نتيجة اإلنفجاركإنفجارات جزيرة ىاكال 

Hawai sland)) . بعض صخكر اإلسككريا تسمي الجمره البركانية(volcanic 

cinder) شبيية بكمنكر األسمنت أك جمر األفراف .
 : Pumicالخفاف   2.3.1.7.2

مف السميكا  (% 60% -70 )الخفاؼ صخر بركاني حمضي غني بالسميكا 
مف السميكا غير المتبمره في  (% 50 % - 40 )غير المتمبره في الصيير الحمضى ، 

إسفنجى النسيج، خفيؼ الكزف يحتكم عمي ثقكب كثيرة ، كاف يستعمؿ . الصيير القاعدم
يعتبر الخفاؼ مف الصخكر النارية . منذ فتره طكيمة كمادة حاكو في التنظيؼ كالتمميع

الفتاتية التي كانت سائؿ مكتمؿ عند لحظة إراقة الصيير ثـ بردت بسرعة مف غير تبمر 
صحبيا إنطالؽ مفاجئ لإلبخرة المتحممة كأصبحت الكتمة المتبقية عبارة عف زبد تصمب 

كيمكف لمخفاؼ أف يتشكؿ إلي زجاج صمب أك الي صخر . فكران عمي سطح األرض 
، كفي الحقيقة إذا سخنت كسر كفتات األكبسيدياف حتي  (Obsidian)األكبسيدياف 

اإلندماج الكامؿ عندىا يتغير صخر األكبسيدياف الي خفاؼ عندما تصبح الغازات  
ىناؾ بعض البمكرات الصغيره مف المعادف المختمفة يمكف . الزائبة في األكبسيدياف حرة

تحيط .  الزيرككف – اليكرنبمند – األكقايت –أف تكجد في صخر الخفاؼ مثؿ الفمسبار 
التجاكيؼ . بصخر الخفاؼ بعض التجاكيؼ كىي إما طكلية أك في شكؿ أنابيب

المكجكدة في الخفاؼ في الصخكر النارية القديمة أحيانان تمأل برسكبيات لممعادف الثانكية 
يمكف لمخفاؽ أف يتككف بعد الرايكاليت كالتراكايت . القادمة عف طريؽ ترشيح المياه
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كيككف أبيض المكف أك بعد اإلنديزايت كغالبان ما يككف أصفر أك بني كبعد البازلت كيككف 
.  أسكد قاتـ

 : Obsidian األوبسيديان  3.3.1.7.2
يعتبر الزجاج الطبيعي ذات األصؿ . صخر بركاني، كتمي، زجاجي النسيج

صخر األكبسيدياف غني . البركاني الذم يتككف عف طريؽ التبريد السريع لمحمـ المزجة
كمنخفض المحتكم المائي كيتميز بالمكسر المحارم  (% 80% -35حكالي )بالسميكا 

. كلو تركيب كيميائي يشبة الرايكاليت كالجرانيت
األكبسيدياف صخر ذك بريؽ زجاجي كلو لمعاف أكثر مف الزجاج العادم لكنو 

، كعند إحتكائة عمي فقاعات   (أككسيد الحديد)أسكد مفحـ إلي بني في كجكد الييماتايت 
مف % 1األكبسيدياف عادة يحتكم عمي أقؿ مف . صغيرة يمكف أف يخمؽ لمعاف ذىبي

كزنو ماء عند العمؽ حيث الضغط العالي تككف الحمـ الرايكاليتية محتكية عمي أكثر مف 
ماء كالذم يساعدىا في إبقاءىا في الحالة السائمة حتي في درجات الحرارة % 10

عندما يككف اإلنفجار بالقرب مف سطح األرض حيث إنخفاض الضغط . المنخفضة
كالحرارة ذلؾ يسمح باليركب السريع لممحاليؿ الطيارة كبالتالي تزيد لزكجة الصيير مما 

. يؤدم إلى تعطيؿ عممية التبمر كعندىا تتصمب االفا بشكؿ زجاجي
األكبسيدياف غالبان ما يككف نادر الكجكد كقميؿ الكفرة كالحكاؼ الرقيقة عند 

أستخدـ األكبسيدياف عف طريؽ األمريكاف كالينكد كعدد مف األمـ . القكاطع كالجدد
البدائية في األسمحة كالحمي كاألدكات ككمرأه عند اليكنانييف بسبب الحكاؼ الحاده ك 

.  الكسر الناعمة كالسطكح المقكسة
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البوزوواا من الصخور البازلتية  4.1.7.2
 :                                 Pozzolana from Basaltic Rocks (42()43 )

لكنو قاتـ الي رمادل غامؽ نظير صخر -  قاعدل–البازلت صخر سطحي 
:- الجابرك في تركيبة كيتككف مف المعادف األساسية التالية

 – دايبسايد –أكقايت )البايرككسينايت  ( بايتكنايت–البرادكرايت )البالجيككميز 
األكلفيف أك األنفيبكؿ عالكة عمي إحتكائو عمي الماجنيتات كمعدف  ( ىايبرثيف–أنستاتيت 
يتميز البازلت بنسيج دقيؽ الحبيبات أك بكرفيرل دقيؽ حيث تكجد البمكرات . إضافي

الكاضحة عمي أرضية مستترة التبمر أك زجاجية كأحيانان يحتكم عمي فجكات نتيجة ىركب 
الغازات المحبكسة في الطفكح قبؿ تصمبيا كتمأل تمؾ الفجكات فيما بعد بمعادف ثانكية 

. لتككف ما يسمي بالنسيج المكزم
يعتبر البازلت المحركؽ مف األنكاع الستخدمة في إنتاج المكاد البكزكالنية خاصة 

حيث يتميز البازلت بنشاط بكزالني جيد ، إمتصاص  الجير  (فيتناـ)في دكؿ شرؽ أسيا 
كذلؾ األنكاع األخرم مف . c800  ْ      يبمغ أقصي قيمة لة عند الحرؽ لدرجة حرارة

. c  ْ 500البازلت المتحكؿ ليا درجة عالية مف إمتصاص الجير عند الحرؽ لدرجة حرارة 
كعميو فاف جميع أنكاع الصخكر البازلتية المتحكلة يمكف طحنيا كخمطيا مع الجير ثـ 

.  لمتحكـ في زمف التصمب% 4يضاؼ الييا الجبص بنسبة 
ترجع قدرة معظـ المكاد البكزكالنية الطبيعية عمي التفاعؿ مع الماء الي المركبات 

: التالية سكاءن منفردة أك مكجكدة معان 
  . Volcanic glsssالزجاج البركاني / 1
  .Opalاألكباؿ / 2
     Clay Minerals .            معادف الطفمة / 3
 .   Zeoliteالزيكاليت / 4
 . Hydrated Aluminum Oxides  أكاسيد األلمكنيـك المائية / 5
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تتفاعؿ  (Amorphous silica)كمف المعركؼ إف السميكات غير المتبمره 
 (.Crystalline)بدرجة أكبر مع الماء مف السميكات المتبمره 

 
 : Artificial pozzolanaالمواد البوزوواية الصااعية   2.7.2

المكاد البكزكالنية الصناعية تنتج مف معالجة بعض المكاد الخاـ إلنتاج مكاد 
بكزكالنية غنية بالسميكا كاأللكمينا، معالجة بعض المكاد الخاـ تتـ غالبان بتسخيف تمؾ 

مف أىـ المكاد . المكاد الي درجات حرارة مختمفة ثـ الطحف ثـ الخمط مع الجير
:  البكزكالنية الصناعية

  .Burnt Clayالطيف المحركؽ / 1

  .of Brick Reject Powderبدرة الطكب األحمر التالؼ المكسكر / 2
 . pulverised fly Ashالرماد المتطاير المسحكف / 3
الرماد الناتج مف حرؽ المخمفات الزراعية / 4

                                 Ash from agricultural residues  . 
 clay materials  Burnt  :(26(  )16)  المواد الطياية المحروقة1.2.7.2

 ميكركف      2المادة الناعمة بحجـ أقؿ مف ً الطيف أك الطفمة تعنى ىندسيا
 أما كيميائيان فيي سميكات األلمكنيـك المائية ِ  . عف طريؽ المناخؿ ( ممـ0.002)

)4..( 2232 OHSiOXOAL . ينشأ الطيف نتيجة تجكية الصخكر الغنية بالسميكا
. ( قرانيت–سيانايت )

:- بناءان عمى طريقة التككيف يمكف تقسيـ الطيف الى مجمكعتيف 
كالتي تعرؼ بالمكاد الطينية : المجمكعة الطينية التي تتككف في مكاف النشأة/  أ

 .  Residual claysالمتبقية 
المجمكعة الطينية التي تنتقؿ مف مكاف النشأة كتعرؼ بالمكاد الطينية المنقكلة /  ب

Transported clays  .
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بناءان عمى طريقة تككيف سمكيات األلمكنيـك المائية السائدة في المكاد الطينية يمكف 
 (13( )11(  )12 ):-تصنيؼ الطيف إلي ثالثة مجمكعات

Kaolinite Groub    81044مجمكعة الكاكليف / أ )(OHOSioAL 
  Montimorillonite Groupمجمكعة المكنتمكر يمكنايت / ب
OHOHALMg 24 )(.   

,,,)(   Illite Groupمجمكعة اإلليت / ج OHALFeMgK  
  بناءان عمي نكع المعادف كحجـ الحبيبات  يمكف أف يككف الطيف عالي أك منخفض 

البني -  البني – األصفر – الرمادم –الرطكبة كذلؾ المكف يتفاكت بيف األبيض 
.  المحمر كاألزرؽ

  , SiO2 , Fe2O3  MgO , CaO, AL2 O3األكاسيد التي يحتكييا الطيف ىي 
.   كيعتبراف عكامؿ مؤثرة في نكعية األسمنت  Na  , Kباإلضافة إلى  

 (18):مواد الطين الطبيبية كمواد بوزوواية
 كمكاد تتكاجد في المكاد الطينية بعض الخصائص الطبيعية التي تعكؽ إستخداميا

:- كيمكف تكضيح ذلؾ باآلتى , في صناعة األسمنت  بكزكالنية 
إف المكاد الطينية الطبيعية تككف في حالة تركيبية بمكرية مستقرة عند الذكباف / 1

 كاأللمكنيـك كتعطى فنتج عنة إطالؽ نسبة بسيطة مف السميككمك, الكيميائي المنخفض 
.  بذلؾ نشاط بكزكالنى ضعيؼ 

إف المكاد الطينية الطبيعية تككف في حالة تركيب طبقي صفائحي كعند / 2
. إنفصاؿ الطبقات يحدث تأثير سالب عمى القكة اإلنضغاطية لألسمنت 

في مناطؽ السطح ً إف المكاد الطينية الطبيعية ليا حبيبات صغيرة جدا/ 3
فباإلضافة عمى , ً ما تغطى بجزئيات الماء الثابتة نسبياً ىذة السطكح غالبا, الخارجي 

الحبيبات الطينية تؤدل ىذة العممية لزيادة الماء كالذل بدكرة يخفض مف الكثافة ك 
. المقاكمة اإلنضغاطية لمادة البناء 
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عمى ذلؾ يجب كمسنة المكاد الطينية الطبيعية لتقكية نشاطيا البكزكالنى ً كبناءا
 درجة مئكية 250تسخيف المكاد الطينية الطبيعية عند درجة حرارة . في خميط البناء 

 كعند التسخيف إلى . ( dehydration )كافية إلى فقداف الماء الممتص مف السطح 
درجة مئكية كافية إلى فقداف ماء الييدرككسيؿ مف  800 إلى 250درجة حرارة بيف 
 فقداف ماء الييدرككسيؿ تعتبر صفة كدرجة . ( dehydroxylation )البناء البمكرم   

كزيادة درجة الحرارة عف حرارة فقداف ماء الييدرككسيؿ يؤدل إلى . لنكع معدف الطيف 
عادة التبؿ  لمراحؿ إنتقاؿ اإلستمرارية قبؿ مرحمة اإلستقرار راإلنييار البمكرم لمطيف كا 

  .مرحمة إنتقاؿ اإلستمرارية كافية إلى تحسيف النشاط البكزكالنى لممكاد الطينية . البمكرم 
تتككف بكزكالنا الطيف مف األنكاع الطينية المناسبة التي يتـ حرقيا تحت درجات 

ليست كؿ األنكاع الطينية قادرة عمي أف . حرارة مختمفة ثـ تطحف حتى النعكمة المطمكبة
تككف مكاد بكزكالنية كذلؾ ظركؼ التنشيط البكزكالني لألنكاع الطينية المختمفة تبقي 

مف الدراسات التي أجريت لمنشاط البكزكالني الطيني يمكف القكؿ . دائمان غير متساكية
بأف نكع الطيف كالمككنات الكيميائية لو ككمية الطيف كميا عكامؿ تؤخذ في اإلعتبار عند 

 كافية c  ْ 600رفع درجة التسخيف الي  . (37)تقييـ الطيف في األغراض البكزكالنية 
 c  ْ 950لتككيف الطيف الكاكليني النشط كعمي العكس رفع درجة التسخيف إلي أكثر مف 

 cدرجة التسخيف المثمي لو بيف )يجب تجنبيا عند إستخداـ الطيف الكنتتمكر يمكنايتى 
حيث أكضحت أف  (اإلليت)أجريت دراسة عممية عمي الطيف . (37)( 700 -750 ْ  

 لمدة c  ْ 800الفعالية البكزكالنية لمطيف اإلليتي تتحقؽ عند التسخيف الي درجة حرارة 
عمكمان يمكف القكؿ بأف تحقيؽ النشاط البكزكالني األمثؿ لممجمكعات . (38) دقيقة 35

( c  ْ 800-700كاكلينايت  )(c  ْ 800-600المنتمكريمكنايت )الطينية الرئيسية الثالثة 
 أما c  ْ 700كدرجة الحرارة األمثؿ لمكاكليف الممكف  ىي  (c  ْ 1000-900األليت )

. c  ْ 750   (39 )الكاكليف النقي فاف درجة الحرارة المثمي ىي 
مف األنكاع الطينية  (  ( Pozzolanic reativityلتككيف الفعالية البكزكالنية 

يجب تسخيف المكاد الطينية الي درجة الحرارة بيف تمؾ المطمكبة لتحريؾ المياه الشعرية 
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الطرؽ المستخدمة . (38)كاإلنييار التركيبي لمطيف كتمؾ المطمكبة حتي بداية إعادة التبمر 
لعممية حرؽ الطيف بسيطة كمكتسبة مف الممارسات التقميدية خاصة في اليند كجزيرة 

(Java)كتتمخص العممية في إعتبار الطيف كتربة تتشكؿ الي بمكات حيث ة األندكنيسي ،
كبعد الحرؽ يتـ تكسيرىا . يتـ حرقيا تحت درجات الحرارة المطمكبة السالؼ ذكرىا

كطحنيا كيتـ حجز الحبيبات الخشنة كالباقي يككف في شكؿ بدرة ناعمة حمراء ثـ تنخؿ 
. بالمناخؿ ثـ تخمط مع الجير كالرمؿ أك األسمنت في مكنة البناء

 powder of Brick Reject : (18)بدرة الطوب األحمر التالف   2.2.7.2
يقصد بو الطكب األحمر الذم لـ يحرؽ بصكرة جيدة كالطكب األحمر المستعمؿ 

مف قبؿ أك الطكب األحمر التالؼ المكسر أك الكساءات الطينية كميا تستخدـ كمكاد 
 ( 6 )يتـ طحف الطكب حتي يتمكف مف المركر عبر المنخؿ رقـ . بكزكالنية صناعية 

 72مف بدرة الطكب يجب اف تمرعبر المنخؿ % 50 ، كعمي األقؿ  ميكركف250
إستخداـ بكزكالنية الطكب التالؼ تعتبر مف الممارسات التمقميدية لتككيف مكاد . ميكركف 

بكزكالنية ذك فعالية كافية تمكف مكنة البناء مف التماسؾ كالتصمب كتعرؼ في اليند باسـ 
(surkhi)  كفي أندكنيسيا(semen Merah)  كفي مصر(homra) .  بعد الحرؽ

كالطحف إلي  درجة النعكمة المطمكبو يتـ إضافة نسبة بسيطة مف الجبص لمتحكـ في 
. (36)زمف التصمب اإلبتدائي كالنيائي 

  Pulverised fly Ash :  (18)  الرماد المتطاير المسحون  3.2.7.2
عبارة عف بدرة  (P.F.A)أك رماد الكقكد المسحكف  (FlyAsh)الرماد المتطاير 

حرارية مصنعة تعتبر مف المكاد البكزكالنية الصناعية الناتجة مف إستخداـ المخمفات 
الزراعية كىي كثيرة اإلستعماؿ كبكزكالنا صناعية في كؿ مف أمريكا كالمممكة المتحدة 

تحت أسماء تجارية مختمفة كتتتميز بإنخفاض المحتكل القمكم الذم يجعميا مادة بكزالنية 
. مفيده

 طف مف الرماد المتطاير يتـ إنتاجيا سنكيان كيمكف أف تحؿ 405ىناؾ حكالي 
  .(44)جزئيان محؿ األسمنت في المكنة كالخرسانة 
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                                  الرماد الااتج من حرق المخمفات الزراعية  4.2.7.2

.Ash from agricultural   residues  :                                                

لقد أصبحت اإلستفادة مف المكاد البكزكالنية الناتجة مف حرؽ المخمفات الزراعية تحديدان 
. إقتصادية كمريحة في دكؿ العالـ النامي كذلؾ بسبب التكمفة البسيطة لعممية الصناعة

األكسع شيكعان بيف المخمفات  (Rice husk)يعتبر الرماد الناتج مف حرؽ سيقاف األرز 
 5حرؽ حكالي .  ، حيث يتـ تحضير المادة البكزكالنية مف الرماد بعد الحرؽةالزراعي

 في المعيد التكنمكجي ( 45).  طف مف الرماد 1طف مف سيقاف األرز كافية إلنتاج 
اليندم يتـ طحف رماد سيقاف األرز كالجير اليايدركليكي معان في طكاحيف صغيره كذلؾ 

( cake)يتـ خمط رماد سيقاف األرز مع الطيف بنسبة متساكية كيتـ تشكيميـ الي كيؾ 
. BS 200يتـ تجفيفة ثـ حرقة ثـ طحنة حتي يصير بدرة ناعمة ثـ ينخؿ عبر المنخؿ 

 األساسية ألسمنت البناء الناتج مف رماد سيقاف األرز ثـ تطكيرىا مف قبؿ االتكنكلكجي
(C R I.)(        44 )

] Central Recearch Institute-india [ .
 : Reactivity of Pozzolanasفبالية المواد البوزواية   8.2

يعتبر النشاط البكزكالني ظاىرة معقدة كيمائيان حيث تكجد عالقة كاضحة بيف 
ىناؾ عدة . (46)اإلنييار التركيبي لمطيف أثناء عممية الكمسنة كبيف نشاطيا البكزكالني 

طرؽ مقترحة كمقياس لفعالية المادة البكزكالنية مثؿ طريقة قياس كمية الجير المتحد مع 
معدؿ الجير المتحد يميز النشاط البكزكالني مف التفاعالت (  . 47)المادة  البكزكالنية 

% 20عند دراسة كمية الجير المتحد مع المادة البكزكالنية حددت القيمة مف . األخرم 
ىناؾ بعض الطرؽ األخرم التي . بالكزف كمقياس لفعالية المادة  البكزكالنية % 15-

كيمكف قياس . تعتمد عمي قياس كمية المككنات أك العناصر النشطة لممادة البكزالنية
فعالية المادة البكزالنية عف طريؽ درجة حرارة اإلذابة لممادة البكزالنية في خميط مككف 

كذلؾ مف الطرؽ المقترحة لقياس  . (48)مف حمض النتريؾ كحمض اليايدركفمكريؾ 
( the compressive strength)فعالية المادة البكزكالنية إختبار المقاكمة اإلنضغاطية 

كلكف ىذه الطريقة تستخدـ عدة متغيرات حتي تككف بصكرة  (L.P C)لمكعبات مكنة 
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الطرؽ المقترحة لتقييـ النشاط البكزكالني عف طريؽ المككنات الغير قابمة . مناسبة
لمذكباف في المحاليؿ الحمضية كالقمكية أخفقت في إعطاء نتائج تستطيع أف تكّكف عالقة 

كذلؾ قياس فعالية المادة البكزكالنية عف طريؽ قياس . متبادلة بينيا كبيف القكة الناشئة
 يبقي خارج التفاعؿ Ca(OH2)كمية الجير المتحد غير دقيقة بسبب أف جزء مف 

كيصبح التكازف بيف التفاعالت الكيميائية معقد جدان بسبب النكاتج حديثة التككيف الناتجة 
 Caمف تفاعؿ الجير كالمكاد البكزكالنية حيث تككف طبقة خارجية تمنع جزء مف 

(OH2) (34) مف التفاعؿ  .
إف مكعبات مكنة األسمنت البكزكالنية المعالجة  (Lee) إقترح 1975في العاـ 
 ك c  ْ 050 الفرؽ بيف المقاكمة اإلنضغاطية عند c  ْ 500 - c  ْ 18عند درجة حرارة 

 .  ىي مقياس لمنشاط البكزكالنيc  ْ 18المقاكمة اإلنضغاطية عند 
خصائص األسمات البوزوواي  9.2

:                          Propreties of Pozzolanic Cement 
(18( )49( )35 )

 setting time .     زمف الشؾ  / 1
 . permea biltyالنفازية  / 2
 .  Heat of hydrationحرارة اإلماىة / 3
 .  work abilityقابمية التشغيؿ / 4
 sulphate Resistance .  مقاكمة الكبريتات / 5
 .  Compressive strengthاإلنضغاطية القكة / 6
 .   Alkali Reactionتفاعؿ الركاـ القمكم/ 7

 :  Setting time زمن الشك 1.9.2
ما تككف أطكؿ مف أزمنة الشؾ لألسمنت ً أزمنة الشؾ لألسمنت البكزكالني عادة

النظاـ اليندم إعتبر زمف الشؾ األدني ىك ساعتيف كزمف الشؾ النيائي يمتد . العادم 
، فترة زمف الشؾ النيائي تمتد إلي  ( vicate ) ساعة كيقاس بأجيزة فيكات 24إلي 
كيمكف تعريؼ زمف الشؾ بانو الفترة الزمنية التي تمر مف لحظة .  ساعة 48- 36
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 (  vicate )إضافة الماء لألسمنت الجاؼ كخمطة ككضعة في قالب فيكات         
 .كفشؿ إبره فيكات القياسية في ترؾ أثر عمي السطح العمكم لمعينة

 

 : Permeability الافاذية   2.9.2
تككف منخفضة  (L.P.C)ك  (O.P.P.C)النفاذية في الخرسانة المككنة مف 
إنخفاض النفاذية ميـ في المباني كتسيـ في . بسبب إنخفاض حجـ المسامات في الصبة

.  البكزكالنى العادل –زيادة مقاكمة الكبريتات كاألحماض لألسمنت البكرتالندم 
 :  Heat of hydration حرارة اإلماهة   3.9.2

في . فانة ينتج حرارة تعرؼ بحرارة اإلماىة  (O.P.C)عندما يضاؼ الماء الي 
تعتبر منخفضة مما ينتج عنو تقميؿ في اإلنكماش كالتمدد  (O.P.P.C)األسمنت 

.  كبالتالي يقمؿ مف الشركخ كىذه مف المحاسف في المباني الخرسانية
    :Workability قابمية التشغيل   4.9.2

يقصد بقابمية التشغيؿ مقدرة الخرسانة أك المكنة عمي التماسؾ كاإلحتفاظ       
الخميط عالي . كيمكف أف تستخدـ لكصؼ التماسكية كمقدرة اإلحتفاظ بالماء . بالماء

التشغيؿ ىك الذم ياخذ النسب المطمكبة مف اإللتحاـ الجيد ك اإلحتفاظ بالمحتكم المائي 
سيحسف مف  (O.P.P.C)ك  (O.P.C) التشغيؿ عمكمان إستخداـ ضعكس الخميط منخؼ

.  قابمية التشغيؿ خصكصان الخمطات الخرسانية عند الميالف
  :Sulphate Resistance  مقاومة الكبريتات  5.9.2

مقاكمة الكبريتات ىي مقدرة األسمنت البكزكالني لمقاكمة ىجـك الكبريتات الناتجة 
أك مالمسة مياه البحار  (الجبص)مف المياه الجكفية كالتربة المحتكية عمى الكبريتات 

ACOALCaاألسمنت المقاـك لمكبريتات يحتكم عمى . لمقارات 332 ).3(        ( 

Tricalcium    Aluminate) ينتج ىايدرككسيد الكالسيـك عف %. 3.5بنسبة أقؿ مف
 كبسيكلة يتعرض لميجـك الكبريتي الذم يسبب (O.P.C)طريؽ إضافة الماء إلى 

 مع الكبريتات كينتج عنو اإلنتفاخ AC3مشاكؿ عديده في الخرسانة بسبب التفاعؿ بيف 
 الكالسيـك يرتبط ىايدرككسيد (O.P.P.C)في األسمنت . كيؤدم إلى الضعؼ كالشركخ
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مع المكاد البكزكالنية الناعمة لتككيف سميكات أك ألكمينات مائية أكثر ثباتان كعميو فإف 
.   (O.P.P.C)مياجمة الكبريتات تنخفض في الخرصانة المصنعة مف 

 Compressive Strength: ( 35)  المقاومة اإلاضغاطية  6.9.2
تعتبر المقاكمة اإلنضغاطية لألسمنت البكزكالني ىي األداة المباشرة لقياس كتقييـ 

إذا كانت درجة المقاكمة . النشاط البكزكالني، لذا تعتبر مف الخكاص الفيزيائية الميمة
تفاعؿ إيجابي )اإلنضغاطية لألسمنت البكزكالني عالية فيذا يعني فعالية بكزكالنية عالية 

األسمنت البكرتالندم البكزكالني يككف .  (SiO2 ) كالسيمكا(CaO)أككسيد الكالسيـك 
قميؿ المقاكمة اإلنضغاطية غالبان في األزمنة المبكره كبعد مركر زمف أطكؿ يعطي نتائج 
عاليو بسبب التفاعالت البكزكالنيو الثانكية التي تحدث، ككقاعدة عامة يمكف القكؿ أف 

مف المقاكمة اإلنضغاطية تعطي خرسانيات بقكة بسيطة خصكصان خالؿ السبعة % 3
كلكف ىذه القكة المفقكدة % 30 إلى 23أياـ األكلى حيث يككف الفاقد المتكقع حكالي 

بعد . O.P.C يكمان مقارنة مع قكة األسمنت 90 يكمان أك الػ 28يمكف تعكيضيا خالؿ الػ 
 البكزكالني تككف متساكية أك –مركر عاـ المقاكمة اإلنضغاطية لألسمنت البكرتالندم 

المقاكمة اإلنضغاطية الناتجة مف األسمنت . (O.P.C)أكبر مف المقاكمة اإلنضغاطية لػ 
 يمكف أف تزيد (L.P.C) بكزكالنا – البكزكالني العادم أك أسمنت جير –البكرتالندم 

نكع ككمية المكاد البكزكالنية، نسبة : تدريجيان مع األخذ في اإلعتبار العكامؿ التالية
الخميط، نعكمة المكاد البكزكالنية، الحرؽ، درجة حرؽ المكاد البكزكالنية الصناعية، 

. ظركؼ المعالجة، نكع المعالجة، اإلضافات كنكع الجير
 : Alkali Reaction تفاعل الركام القموي   7.9.2

 عند صبَّ الخرسانة (Hydration)تفاعؿ الركاـ القمكم يبدأ عند عممية التميؤ 
.   التي عادة ما تتفاعؿ مع المكاد السميكاتية  Na2O, K2Oكتطمؽ عمى المكاد القمكية 

في الخرسانة مع  ( بركانية كمتحكلة–سميكاتية )إف إستعماؿ أم نكع مف الصخكر 
أسمنت يحتكم عمى كمية عالية مف المكاد القمكية يمكف أف يؤدم إلى تشقؽ الخرسانة 
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كلقد الحظ الباحثكف تمدد الخرسانة عند إستعماؿ . كتمددىا كبالتالي يضعؼ مف قكتيا
:- ركاـ الصخكر مف الرمؿ الخشف كىذه الصخكرىي

 . (Chalcedony , Chert , Opal)الصخكر السميكية  -1
  .(Andesite , Dacite Tuff , Rhyolitic Tuff)الصخكر البركانية  -2

  .(Phyllite)الصخكر المتحكلة  -3

تحدث عممية التفاعؿ عندما تككف الخرسانة رطبة فإف القمكيات تنبعث كتذكب 
في الماء كعندما يسخف الماء مف قبؿ األسمنت أثناء عممية التميؤ فإف المكاد القمكية 

تتركز في السائؿ المتبقي، ىذا المحمكؿ يياجـ الركاـ كنتيجة لذلؾ تتككف مادة 
ف الضغط التفاضمي الناتج مف (gel)كىي ماده جالتينية  ( القمكية–السميكات )  ىذا كا 

ىذه المادة كباذدياد إمتصاص الماء قد يؤدم إلى تصدع األسمنت حكؿ قطع الركاـ 
. كتدريجيان تنتقؿ ىذه المادة في الصدكع المتككنة التي بدكرىا تمتد إلى سطح الخرسانة

يمكف . إذا كانت التفاعالت القمكية شديده فإف الشقكؽ السطحية تأخذ أشكاالن مضمعة
تجنب ىذه الظاىرة بفحص الركاـ فحصان معدنيان حتى يتسنى معرفة معدف الركاـ، كذلؾ 

تجنب التأثير الضار لمتفاعالت القمكية بيف األسمنت كالركاـ إذا إستعممت المكاد 
. البكزكالنية كذلؾ بإضافتيا إلى المزيج

 إستخدامات األسمات البوزوواي    10.2
 :                                   The used of Pozzolanic Cement 

 ىذه بعض األمثمة إلستخدامات األسمنت البكرتالندم المخمكط بالمكاد البكزكالنية 
 :- U.S.Aفي اإلنشاءات الخرسانية كالمقامة حاليان في 

: Arrow Rock of Elephant Butte Damsسّد الصخرة السيمية كسّد الفيؿ - 1
ـ في كالية نيكمكسيكك بإستخداـ 1920 –ـ 1910ىذاف السداف أقيما فى الفترة مف 

بالكزف % 45كالجرانيت بنسبة % 55األسمنت الرممي الناتج مف طحف الكمنكر بنسبة 
حجر % 48بالكزف كمنكر، % 25بالنسبة لمخزاف األكؿ، أما الخزاف الثاني فيتككف مف 
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رممي مطحكنيف معان، كيعتبر ىذاف الخزاناف غير منفذيف لمماء كفي حالة ممتازة حتى 
. الكقت الحاضر

: San Fransisco Bay Bridgeكبرم خميج ساف فرانسسكك - 2
. كأستخدـ فيو أسمنت ناتج مف طحف الكمنكر مع طيف صفحي مكمس

: Bonneville Damسد بكنفيؿ - 3
، كقد أستخدـ فية األسمنت المخمكط (Oregon)يقع ىذا السد في كالية أكريجكف 

 المكمس كقد أمكف الحصكؿ (Silt)غريف % 25بالكزف كمنكر % 75الناتج مف طحف 
:- عمى الفكائد التالية مف إستخداـ ىذا األسمنت المخمكط

. زيادة المقاكمة لمتشقؽ الطكلي -1
. إنخفاض التكاليؼ- 2
. إنخفاض منفذية المياه- 3
. إنخفاض حرارة  اإلماىو- 4
. إرتفاع مقاكمة الشد- 5

: Friant Damسّد فريانت فى كالفكرنيا - 4
كقد أستخدـ فيو األسمنت المنتج حسب النكع الرابع مف المكاصفات القياسية 

.  الناعـ طبيعيان Pumiceمف الحجر الخفاؼ % 16األمريكيو مضافان إليو 
: Hungry Horse Damّسد الحصاف الجائع فى مكنتانا - 5

مف رماد الفحـ منخفض الكربكف مع % 25كفيو أستخدـ أسمنت ناتج مف خمط 
. بالكزف مف األسمنت األمريكي مف النكع الثاني% 75

:  تواجد المواد البوزوواية في السودان11.2
ىنالؾ بعض المصادر الطبيعية لممكاد البكزكالنية التي تكجد في مناطؽ مختمفة 

صحراء ) الذم يكجد في الكالية الشمالية (Pumice)في السكداف مثؿ صخر الخفاؼ 
كذلؾ ىناؾ مصدر طبيعي آخر ىك . ككالية غرب دارفكر عند منطقة جبؿ مره (بيكضة

أما المصادر الصناعية يمكف أف . التربة الدياتكمية التي تكجد في كردفاف كأكاسط دارفكر
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تككف متنكعة كمتكفرة في السكداف مثؿ الطيف المحركؽ في أكاسط كشماؿ السكداف حكؿ 
نير النيؿ، كذلؾ الطكب التالؼ المكسكر الذم يكجد في عدد مف الكمائف التي تنتشر 

مف جممة % 30حكؿ المدف الرئيسية كالطكب الجاؼ، يقدر الطكب التالؼ بحكالي 
كذلؾ الحجر الطيني الذم يشكؿ جزء مف تككيف الحجر النكبي الذم . الطكب المحركؽ

: مف مناطؽ السكداف، ىذا باإلضافة إلى المخمفات الزراعية الكثيرة مثؿ% 26يحتؿ 
.  سيقاف القطف كاألرز كقشكر جكز اليند القمح كرماد الخيزراف كسيقاف قصب السكر

المواد البوزوواية في ماطقه البحر األحمر  12.2
Pozzolanic materials in red see area : 

حسب المنطقة المخصصة لمدراسة تكجد األنكاع اآلتية مف المكاد البكزكالنية الطبيعية  
:- كالصناعية 

 . (دلتا سمـك . دلتا أربعات )الطيف  -1
  ( .Rhyolite )صخر الرايكاليت  -2

 .رماد سيقاف أشجار المسكيت  -3

 .  (منطقة سمـك  )الطكب التالؼ المكسكر - 4    
 (35 ).الطرق المستخدمة فى تحديد المواد البوزوواية  13.2

:- يمكف تضميف الطرؽ المستخدمة فى تقييـ المكاد البكزكالنية إلى الدراسات التالية 
             . Geological Survey(المسح الجيكلكجى )الدراسات الجيكلكجية / 1
               . Chemical Analysis (التحميؿ الكيميائى)الدراسات الكيميائية  / 2

          X-rays  Diffraction . (X.R.D)  التحميؿ بكاسطة األشعة السينية / 3

              . Compressive strength testإختبارات القكة اإلنضغاطية    /4

           :      Geological Survey ( الجيولوجىالمسح )دراسات الجيولوجية  ال1.13.2
يت ، آالمسح الجيكلكجى ليذة الدراسة شمؿ مناطؽ سنكات، صمت ، سكاكف ،خكر 

.  خكر أربعات،خكر مكج كمنطقة سمـك
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ييدؼ المسح الجيكلكجى لمعرفة كزيارة المكاد الخاـ فى المناطؽ المعنية، كأبعاد تمؾ  
المناطؽ مف المدف الرئيسية كالطرؽ القكمية ، كتحديد مكاقع المكاد الخاـ عمى الخرط 

 ( Host Rocks)كدراسة جيكلكجية الخاـ كالتى تشمؿ الصخكرالمضيفة . التفصيمية 
تجاة الخاـ  حداثيات كا  كطبيعتيا المختمفة كدراسة التراكيب الجيكلكجية المتعمقة بيا ، كا 

 .كاإلحتياطى المقدر بالمتر المربع 

: Chemical Analysis   (التحميل الكيميائى) الدراسات الكيميائية 2.13.2
 لممكاصفات العالمية ً لتحديد األتى كفقا (التحميؿ الكيميائى  )تيدؼ الدراسات الكيميائية 

International standard (I.S)  :
A - الفاقد فى التسخيف( L.O.I ) Loss on Ignition . 

كيعنى الفاقد فى الكزف نتيجة تسخيف العينة إلى درجة حرارة معينة كىركب المكاد الطيارة 
 ( ( volatiles  .

B    -  المحتكل السميكاتى( SiO2  )  Silica content .
C    -  إتحاد األكاسيد الحديدية كالمحتكل األلمكنى

Combine Ferric Oxide and Alumina Content   . 
D    - المحتكل الحديدل(  Fe 2O3  )Content Ferric Oxide .  
E    -المحتكل األلمكنى  (  Al2O3) Alumina Content    . 
F    -  محتكم أككسيد الكالسيـك( CaO )  Calcium oxide content  .
G    -  محتكم أككسيد الماغنيسـك( MgO  )  oxide content Magnesia  . 
H    - المحتكم الكبريتي( SO3 ) Sulphuric content  . 
I     - تحديد المكاد القابمة لمزكبافDetermination of soluble salts   . 

 (الداخمة في التفاعؿ  )إف المحتكم الكيميائى يكضح بصكرة عامة المكاد المتفاعمة 
نتائج التحميؿ الكيميائي تحسب عادة . كتحديد نسبة كؿ مف السميكا كاأللكمينا في العينة 
. عف طريؽ النسبة المئكية لكؿ عنصر في العينة
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 : X-Rays diffraction التحميل بواسطة األشبة السياية  3.13.2
ىى نكع مف الألشعة الكيركمغنطيسية بطكؿ مكجى  ( X – Rays ) الألشعة السينية 

ك            ( EV ) إلكتركف فكلت 120 نانكميتر أل أف طاقة أشعتيا بيف 0.01 – 10مف 
تستخدـ الألشعة السينية فى كثير مف المجاالت  . ( EV )ألؼ الكتركف فكلت 120

ـ فى 1896العممية خاصةن الطبية منيا ، إكتشفيا العالـ األلمانى كلياـ ركنتجف عاـ 
.  ـ 1951جامعة فكرتسبكرغ بألمانيا كناؿ عنيا جائزة نكبؿ فى الفيزياء عاـ 

ساعدت دراسة طيؼ إمتصاص ىذة الألشعة فى المادة عمى جعؿ الألشعة السينية 
فى عمـ دراسة . طريقة لكشؼ العناصر الداخمة فى تركيب المكاد المختمفة كتحميميا 

العناصر الصمبة استخدـ إنحراؼ الألشعة السينية فى تكضيح كجكد تناظر معيف فى 
.  ككانت البداية لدراسة التركيب البمكرل لممادة  (البمكرات  )بعض أنكاع الجكامد 

 مف الطرؽ المتطكرة كالمتقدمة كالتي تستخدـ في ( X.R.D )يعتبر التحميؿ بكاسطة 
  (X.R.D )حيث يعتبرغياب السميكا المتبمره مف أنماط . التحميؿ المعدني لشكؿ العينة 

ييدؼ بشكؿ عاـ الى  ( X.R.D )التحميؿ بكاسطة . دليؿ قكل لدرجة بكزكالنية المادة 
أل سميكا نشطة  أكثرتفاعؿ مع  (غير بمكرل . بمكرل  )تحديد الشكؿ العاـ لمسميكا 

.  الجير  أك سميكا غير نشطة 
 : compressive strength test  إختبارات المقاومة اإلاضغاطية4.13.2

 O.P.P.Cك  ( L.P.C   اإلنضغاطية لممكاد األسمنتية المستحضرة  المقاكمةيتـ إختبار 
 اإلنضغاطية يتـ المقاكمةإختبار . كمقياس لتحديد درجة الفعالية لممادة البكزكالنية  (

بكزكالنا + رمؿ + تنفيذة عمي نمازج قياسية تحتكم عمي خميط مككف مف أسمنت عادل 
كيتـ ليا اإلختبار كيعطي ب .   يكمان 28 ك14 , 7بنسب مختمفة كتترؾ لممعالجة لمدة  

kg/cm
2    ( ( KN / mm

2  .
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الباب ال الث 
جيولوجية ماطقة البحر األحمر  . 3

Regional Geology of the Red Sea Area 
 

 : Introduction مقدمـة  1.3
تحظى منطقة البحر األحمر بأىمية إقتصادية كبيرة نسبة إلحتكائيا عمى كثير 

مف المعادف كالخامات اإلقتصادية اليامة كالمتكاجدة في جباؿ البحر األحمر كالذىب في 
 كاألرياب، كالحديد في منطقة فكدككاف فمناطؽ جبيت المعادف شماؿ غرب بكر تسكدا

 كغيرىا مف المعادف اإلقتصادية باإلضافة إلى كجكد كميات مقدرة مف فشماؿ بكر تسكدا
. في مناطؽ الخيراف كالكدياف ( خرسانة– رمؿ –أحجار )مكاد البناء 

مف ناحية جيكلكجية تعتبر جباؿ البحر األحمر شماؿ شرؽ السكداف اإلمتداد 
، المتككف بعد تصادـ شرؽ كغرب جزيرة قكندكانا الكبرل قبؿ (50)الشرقي لحزاـ مكزنبيؽ

 ( kmكنتيجة التصادـ تككنت أحزمة جبمية متحركة بطكؿ  . (51)(س. ـ600-650)
 في الجنكب كالدرع (Mozambique belt)  في شرؽ القارة ىما حزاـ مكزنبيؽ  ) 500

 ( . 3خريطة رقـ   ).      في الشماؿ(Arabian Nubian Shield)العربي النكبي 
 Lower)تككنت قشرة الدرع العربي النكبي في حقبة الحياة قبؿ القديمة المتأخرة 

Proterozoic) كالتي تعرضت لتشكىات بدرجات مختمفة كما تظيرىا منكشفات سحنة 
 في غرب المممكة العربية السعكدية، (Green Schist Facies)الشست األخضر 

حركة األحزمة المتحركة في . (52)اليمف، سيناء، السكداف، الصحراء المصرية الغربية 
. مبكرة، كسطي، متأخرة:  يمكف تقسيميا إلى ثالثة فترات(The Pan-African)أفريقيا 

لمفترة  (س . ـ600-1000)لمفترة األكلى  (س . ـ100-1200)كعمر ىذه الفترات ىك 
 .(53)لمفترة الثالثة  (س . ـ600-500)الثانية 
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  (50)تكضح الدرع العربى كحزاـ مكزمبيؽ  ( 3 )خريطة رقـ 
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صخكر حركة األحزمة المتحركة في منطقة البحر األحمر تعتبر بصكرة أساسية 
صخكر بركانية كرسكبيات غير ناضجة كأفيكاليت كأحكاض جزر قكسية منفصمة تتكاجد 
لى الغرب مف المنطقة تكجد في درجات تحكؿ  في سحنة الشست األخضر التحكلية كا 

عالية لمؤشر عمى أف الصخكر قبؿ حركة األحزمة المتحركة صخكر عالية الرتبة 
.   (54)التحكلية 

:- ىي ( ( Terrainsيتألؼ الدرع العربي النكبي في السكداف مف عدة مناطؽ 
، Gerf )  )، جرؼ Gabgaba )  )، قبقبة Haya  )   ( ، ىياGebiet )   )جبيت 
ىذه المناطؽ تفصميا أحزمة مف األفيكاليت بإمتداد شرقي إلى . Tuker ) )  طككر

-900)شماؿ شرقي تككنت خالؿ حركة األحزمة المتحركة في أفريقيا في الفترة بيف 
. (50) (س . ـ550

    منطقة قبقبة تمثؿ اإلمتداد الغربي لمدرع العربي النكبي كتتككف مف تجمعات 
(Neoproterozoic)مف أحكاض الجذر القكسية ذات درجة تحكؿ منخفضة في العصر 

 

(53) .
 : Basement Complex مبقد األساس لجبال البحر األحمر   2.3

لجباؿ البحر األحمر تمثؿ جزء مف القطعة النكبية مف  صخكر معقد األساس
. الدرع العربي النكبي كالتي تطكرت خالؿ أحداث حركة األحزمة المتحركة في أفريقيا
كتعتبر صخكر معقد األساس صخكر ما قبؿ الكامبرم نسبة لغياب المستحاثات فييا 

(55) . 

كعمى ضكء نظرية النشكء القارم يمكف تفسير جباؿ البحر األحمر عمى أنيا 
 كتتميز (Accreted Island Arc)قاعدة صخرية ناتجة مف تضايؽ القكس الجذرم 

بسمسمة حمقات مف النشاط البركاني كالتي تفصميا أحزمة الصخكر القاعدية كفكؽ 
. (65( )56( )64)القاعدية مف األفيكاليت 
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تـ تقسيـ صخكر معقد األساس في منطقة جباؿ البحر األحمر إلى ثالثة سالسؿ 
:-  (    57( )58)صخرية 

: السمسمة الصخرية األولى
 كىي أقدـ صخكر األساس كتتككف (Kashabib Series)تسمى سمسمة كشابيب 

 كصخكر رسكبية (high-grade meta sediments)مف صخكر رسكبية عالية التحكؿ 
        كالشست    (grey gneiss group)كمتحكلة كمجمكعة صخكر النايس الرمادم   

 (Schist) كاألكردكاز ( Slate ) كاليكرنبمند شست .
: السمسمة الصخرية ال ااية

 تمي سمسمة كشابيب كتتككف مف (Nafirdeib Series)كتسمى سمسمة نفرديب 
 Basic-Altrabasic intrusive Rocks صخكر قاعدية كفكؽ قاعدية دسيسة  

 Low-grade volcano sedimentary Rocksكصخكر بركانية رسكبية منخفضة التحكؿ 
 (Tuff) كقميؿ مف التؼ (Andesite) كاألنديزايت (Basalt)معظميا مف البازلت 

. (Agglomerate)باإلضافة إلى األقمكمريت 
( 66)مجمكعة الصخكر البركانية تسمى بسمسمة ىامكقر البركانية 

(Hamoger Series) 
: السمسمة الصخرية ال ال ة

 كتقع أعمى سمسمة نفرديب في عدـ تكافؽ (Awat Series)كتسمى سمسمة أكات 
           كالجابرك   Syanite ) ) كالسيانايت     (  Granite )كتتككف مف الجرانيت 

 (Gabbro )  كبعض القكاطع النارية كالصخكر البركانية الحمضية مثؿ الرايكاليت
(Rhyolite)  باإلضافة إلى الحجر الرممي(Sand Stone)كالحجر الطيني            

(Silt Stone) كالكنقمكمريت (Conglomerate) كتعرؼ ىذه التككينات الرسكبية في ىذه 
.   (Molasse Sediments)السمسة برسكبيات مكالس 
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: Recent Sedimentary Formationsالتكوياات الرسوبية الحدي ة   3.3
التككينات الرسكبية الحديثة في جباؿ البحر األحمر تكجد فكؽ صخكر األساس 

 Mesozoic)عمى الشريط الساحمي في شكؿ كحدات طباقية منفصمة يرجع عمرىا إلى  

and Quaternary) كالصخكر األساسية ليذه التككينات ىي الحجر الرممي (Sand 

Stone)مالحجر الطيف   ك(  Mud Stone) كالكنقمكمريت  (Conglomerate) الحجر ،  
  . (Salt Stone) كالممح Gypsum ). ) كالجبص lime stone ) )الجيرم 

:- كىذه التككينات ىي
: Mukwar Formations تكوين مكوار الرسوبي 1.3.3

كيرجع  ( متر 210 ) بسمؾ فيعتبر أقدـ الرسكبيات كيكجد شماؿ بكر تسكدا
 عمر ىذه الرسكبيات بيف األيكسيف 

(Eocene) كاألكليقسيف (Oligcene)
 كيتككف ( .59 )

مف الطيف الرمادم الغامؽ إلى األحمر كالحجر الرممي الناعـ كالككارتزايت األحمر 
يتكضع ىذا التككيف ال .  مع قميؿ مف الحجر الجيرم(Marl)كالرمادم كصخر المارؿ 

تكافقيان عمى طبقو طفية مف البريشيا كأسفؿ منيا طبقة مف البازلت كالصخكر البكرفيرية 
. لمعقد األساس

: Hamamit Formations تكوين حماميت الرسوبي  2.3.3
 ( متر 240)يبمغ سمكو . يقع ىذا التككيف في الجزء األكسط لجبؿ حماميت 

كيتككف مف الحجر الرممي الككارتزم ذك المكف البني المحمر مع مادة الحمة حديدية أك 
سميكاتية ك بو عدسات مف الككنقمكمريت مككنو مف حبيبات نارية مستديرة، الحجر 

. الرممي متطبؽ كجيد الفرز كيحتكم عمى  تدفقات مف الالفا البازلتية
: Maghersum Formations الرسوبي م تكوين مقر س 3.3.3

 الشمالي الغربي لجزيرة مقرسـ كيبمغ سمؾ –يقع ىذا التككيف في الجزء الشمالي 
.  األسفؿ–يتراكح عمر ىذا التككيف بيف الميكسيف األكسط  .  ( متر 190)الطبقة 

يتككف مقطعو مف كتؿ مف الممح مع قميؿ مف األنييدرايت كبعض طبقات المارؿ القرينى 
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في القاعدة كأعمى القطاع يحتكم ىذا التككيف أيضان عمى بعض أحجار الرمؿ كالجبص 
. كالجير
: Khor Eit Formations (أبو إمامة) تكوين خور آيت الرسوبي  4.3.3

 81) يبمغ سمكة       فيقع إلى الجنكب الغربي مف خكر آيت شماؿ بكر تسكدا
تـ تحديد ىذا العمر بناءان عمى .  األعمى–كيرجع عمره إلى الميكسيف األكسط  . (متر 

يتككف ىذا التككيف مف رسكبيات في األسفؿ ككربكنات . نكعية المستحاثات المكجكدة فية
 . (60)في األعمى كيحتكم أيضان عمى الجبص، الحجر الجيرم ك الدكلكمايت 

: Dungunab Formations تكوين داقااب الرسوبي  5.3.3
  ( متر 700)يقع ىذا التككيف بالقرب مف بئر دنقناب سمؾ الطبقة فيو حكالي 

يتككف مف كتؿ مف الممح األبيض كطبقات متداخمة . كيرجع عمره إلى الميكسيف األعمى
مف الجبص ، كرماؿ بيضاء متكسطة إلى خشنة كرمؿ أحمر إلى بني كطيف غريني 

. باإلضافة إلى عدسات رقيقة مف الجبص كطيف بايرايتى
:   الرسوبيات الفتاتية الحدي ة البميا6.3.3

عند مدينة   ( متر 372) عند الساحؿ ، فيما تبمغ   ( متر 25 )يبمغ سمكيا حكالي
كتشمؿ .  العصر الحديث–عمر ىذه المجمكعة يتراكح مف الميكسيف األعمى . سكاكف 

. ىذه الرسكبيات عمى الشعاب المرجانية كالحصى
:   األحزمة التركيبية لجبال البحر األحمر4.3

تكجد في منطقة البحر األحمر عدة أحزمة إنفصالية تحتكم عمى قطع مف 
في اإلتجاه الشمالي الغربي في نطاقات القص ً األفيكاليت كمنفصمة عف بعضيا تكتكنيا

جباؿ البحر األحمر إلى خمسة أحزمة قكسية محيطية ( 50) ركر كف قسـ . ( 52)كالطى 
             ،   (Hayaىيا )، (Gebeitجبيت )، (gabgabaقبقبة )، (Gerfجيرؼ )
 ( . 4خريطة رقـ  . ) (Tukarطككر )
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ىذه األحزمة تمثؿ كتؿ مف نفس نكع الصخكر كالتي تعكس تاريخيا التكتكني 
المعقد نتيجة تفاعميا كتصادميا كتداخميا بمتداخالت مختمفة مف قبؿ كبعد النشاط 

. (64)التكتكني 
: Gabgaba  belt   حزام قبقبة 1.4.3

يمثؿ ىذا الحزاـ نطاؽ قص ضخـ بامتداد شمالي جنكبي كالذم يعتبر جزء مف 
 )يممؾ حزاـ قبقبة كؿ خصائص نطاؽ اإلنخفاض . الحافة الغربية لمدرع العربي النكبي 

suture zone )  متضمنان التغير المفاجئ في التسمسؿ الطبقي كالتركيبي كدرجات
. (53)التحكؿ كالنشاط الجيك كيميائي لمصخكر عمى طكؿ نطاؽ القص 

: Gerf  belt   حزام جيرف  2.4.3
 كيمثؿ نطاؽ طي كقص ، بو عدسات فيمتد ىذا الحزاـ شماؿ مدينة بكر تسكدا

 بيف الصخكر فكؽ القاعدية مع الصخكر الرسكبية كالبركانية فمف الكربكنات كالسر بنتي
. حزاـ جيرؼ يتميز بصدع  إنزالؽ مضربي في إتجاه الشماؿ إلى الشماؿ الغربي. 

 : Haya belt   حزام هيا 3.4.3
يتكاجد ىذا الحزاـ في الناحية الجنكبية لجباؿ البحر األحمر كيحتؿ الكضع 

إنفصؿ حزاـ ىيا مف حزاـ جبيت عف طريؽ نطاؽ . (53)األكسط لمدرع العربي النكبي 
نكع الصخكر السائدة في ىذا الحزاـ ىي التجمعات البركانية .  غربي –قص شمالي 

الرسكبية في سحنة الشست األخضر كالتي تعرؼ بسمسمة نفرديب أك الصخكر 
الصخكر البركانية المتحكلة تتككف غالبان مف  . ( Graniotoid Rocks )الجرانكتكيدية 

أما الصخكر . البازلت ، األنديزايت ، الرايكاليت الداسايتى كرسكبيات بركانية كتؼ 
الجكفية تتككف مف الجرانيت الحديث كالجرانيت القديـ كالجرانكدايكرايت كالتكناليت 

.   كأفضؿ مثاؿ ليذا الحزاـ يكجد في منطقة خكر النقيب . كالدايكرايت 
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  :Gebeit belt  حزام جبيت  4.4.3 
ىك أكسع منكشؼ لتتابعات الصخكر البركانية كالرسكبية لجباؿ البحر األحمر 

تتكضع في الجزء الشمالي لمحزاـ بعض . ينفصؿ مف حزاـ ىيا بنطاؽ نكسيب األفيكاليت
التتابعات المختمفة مف الرسكبيات البركانية ك األنديزايت كالالفا البازلتية مع طيف صفحي 

. أما في األجزاء الشمالية كالكسطى فتككف كحدات متشابية كتجمعات صخرية. رايكاليتي
 :  Tukar  belt   حزام طوكر  5.4.3

كيقع ىذا الحزاـ صكب . (53)س . ـ670يرجع عمر صخكر حزاـ طككر إلى 
منخفض بركة، كيتككف مف صخكر بركانية ثنائية التككيف الكيميائي مع صخكر حمضية 

، كتسكد بعض الصخكر القاعدية مثؿ  مختمفة مثؿ الرايكاليت كالرايككالسيت (فمسية)
ىذه الصخكر تمت مضاىاتيا مع تجمع . البازلت الكسادم كالمكزم كطفكح مالزمة 
.  الباحة في جدة في منطقة الدرع العربي 
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 (64) (52)تكضح األحزمة التركيبية لجباؿ البحر األحمر ( 4  )الخريطة رقـ 
:   الجيولوجيا التفصيمية لماطقة الدراسة  5.3 

: clay   الطين 1.5.3
بندرة في المكاد الطينية كالتي تكجد بكميات قميمة عند ً تتميز منطقة البحر األحمر عمكما

 (معظـ الخيراف مكسمية  )نياية الخيراف كذلؾ بسبب ضعؼ مصادر كعكامؿ الترسيب 
عدا منطقو خكر بركة كالتي يكجد فييا الطيف بكميات كبيرة األمر الذم أدم إلي نشاط 

. صناعة الطكب األحمر كذلؾ بسبب الترسيب السنكم كالمتجدد لخكر بركة
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  :k.arbaat delta clayطين دلتا أرببات 

  بيف خطي الطكؿ       km35 يقع ىذا الخكر شماؿ غرب مدينة بكرتسكداف عمي بعد  
  (  َ 15  ْ 37 –  َ 20  ْ 36 E   )    كخطي العرض (َ19 ْ  00 َ  – 20 ْ  00 N  )  

( .            m   160 )فكؽ متكسط إرتفاع مف سطح البحر
km)كيمتد خكر أربعات في مساحة تقدر ب

2
يمتد خكر أربعات في سمسمة  . ( 4.200 

جباؿ البحر األحمر في مرتفعات أدركس كىيا كصمت كالتي تعتبر خط  تقسيـ المياة 
يحد خكر أربعات خكرل مكج ك سالالب مف . غربا إلي النيؿ كشرقا إلي البحر األحمر

يبمغ طكؿ . جية الغرب كيشابييما فى كثير مف الخكاص الجيكلكجية ك اليايدركجيكلكجية 
كمـ 13حكالى  (  lower gate)كالبكابة السفمى  ( upper gate )الخكر مف البكابة العميا 

ىنالؾ العديد مف األكدية التى تمثؿ المصدر الرئيسى لخكر أربعات فى مكسـ ىطكؿ .  
األمطار مثؿ خكر بالكنا ، ىامشرك ، جداكيت ، تاكامكل ، كاسبال ، أىدبى ، ككادل 

. كيعتبر خكر أربعات منطقة تجميع ليذة األكدية . خكر أكىك 
جيكلكجية منطقة أربعات تشمؿ صخكر األساس كالتى تتمثؿ فى الصخكر المتحكلة 

 green)كالتى تعتبر أقدـ الصخكر فى المنطقة كتشمؿ صخكر الكمكر األخضر 

chlorite )  كالجرايكاؾ (grewake )  باإلضافة إلى الصخكر النارية مثؿ الجرانيت
(granite)  الصخكر الغالبة فى المنطقة كالتى تتككف مف الجرانيت الرمادل كالجرانيت

الحديث ، بيد أف ىذة الصخكر تأثرت بعكامؿ التجكية الكيميائية كتحكلت إلى فتات 
باإلضافة إلى الجرانيت نجد ىنالؾ  . (تحكؿ معادف الفمسبارات إلى كاكليف  )صخرل 

.  كالتى تغطى معظـ الجية الجنكبية الشرقية لممنطقة  (diorite)صخكر الدايكرايت 
:  K . Arbaat Sedimentsرسوبيات خور أرببات 

 (الجرانيت ك الدايكرايت  )تتككف رسكبيات خكر أربعات مف فتات الصخكر النارية 
يرجع عمر ىذة الرسكبيات إلى العصر الرباعى كتككنت نتيجة . كالصخكر المتحكلة 

ثـ  (السيكؿ)التعرية كالتآكؿ لبعض الصخكر المذككرة سابقان ثـ تعرضت لعكامؿ النقؿ 
 يقؿ التيار ) lowergate (فعند نياية البكابة السفمى . ترسبت تدريجيان حسب الكزف 
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أكثرمما كاف عمية فتزداد سماكة الرسكبيات كتقؿ أحجاميا كتتككف مف كميات كبيره مف 
كالتى تمثؿ  ( m28- 32)الطيف كالرمؿ الناعـ كتتراكح سماكة الرسكبيات تقريبان بيف 

ىذه الزياده مف الرسكبيات أدت الى خصكبة  (حسب الزيارة الحقمية  )بداية دلتا أربعات 
. التربة مما أدل الى قياـ مشركع أربعات الزراعى لسد حكجة المنطقو مف الخضركات 

الحصى : نسب مككنات خكر أربعات عند المنتصؼ مجممة يمكف تفصيميا كاآلتى 
،  % 3، الرمؿ الناعـ % 12مف الرسكبيات ، الرمؿ الخشف % 56كالجالميد تشكؿ 
طيف دلتا أربعات يقع فى نياية الخكر بالقرب % . 12كالطيف % 17الرمؿ المتكسط 

 شماؿ مدينة بكرتسكداف كيقدر طكؿ   km 20مف مرسى عركس السياحى عمى بعد  
 مميكف 8بإحتياطى يقدر ب  ( m 2 (بعمؽ      (km 0.5)كعرضيا  (km 3 )الدلتا 
.  طف 

 : K.sallom delta clay طين دلتا خور سموم 
نشأ نتيجة لتجميع  . ( km²97.5  )ً خكر سمـك عباره عف مجرل مائى مساحتة تقريبا

يقع الخكر فى منطقة سمـك جنكب غرب بكرتسكداف . مياه األمطار عند ىضبة أدركس 
)  شماؿ كخطى الطكؿ  (19°-12 ، 19°-26) بيف خطى العرض ) km 20 (حكالى 

تتميز أكدية سمـك باإلندفاع الشديد حيث تقـك .  شرؽ   ( °37-11  ، °36-58
بعمميتى اليدـ كالتفتيت لبعض صخكر المنطقة ثـ ترسب تمؾ المكاد المفتتة مف جالميد 

ثـ المكاد الناعمة مف طيف كغريف . كحصى كرماؿ خشنة فى األجزاء العميا مف الكادل 
ىنالؾ العديد مف الخيراف اليامة التى تصب أكتغذل . عمى األجزاء السفمى مف الكادل 

(  K.Asot )كخكر أسكت  (K.adet  )خكر سمـك بصكرة أساسية منيا خكر أديت 
تتخمؿ ىذة الخيراف الجباؿ مف   . ( Kabab)كخكر كباب  ( K.Akwat )كخكرأككات 

.  إتجاىات مختمفة لذا التكجد بكابة رئيسية لكادل سمـك 
رسكبيات كادل سمـك تتككف أساسا مف القاعدة الصخرية لممنطقة التى تشمؿ الصخكر 

. كالصخكر النارية مثؿ الجرانيت الدايكرايت  (الكمكرايت شيست كاألردكاز  )التحكلية 
يبمغ متكسط سمؾ . حيث عممت السيكؿ عمى نقميا كترسيبيا فى شكؿ شبة متدرج 
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طيف دلتا سمـك  .  km 9 بعرض (1989المشركع اليكلندل  )  m 30رسكبيات الدلتا 
لسد حكجة المنطقة مف  (ًمشركعا50  )أقيمت عمية بعض المشاريع الزراعية 

كما نشطت في بعض مناطؽ الدلتا صناعة الطكب األحمر كلكف بكميات . الخضركات 
.  قميمة 

  :  Rhyolite الرايوويت 2.5.3

(       .E   37°   6´   5 5″ )يكجد الرايكاليت فى شكؿ منكشؼ جبمى جنكب قرية سمـك  
 ( N  19°   21´  35.2″ ) . إرتفاع الجبؿ حكالىm  70.  يتبع الرايكاليت فى ىذة

 Nafirdeib Volcano)الرسكبية لسمسة نفرديب   المنطقة إلى الصخكر البركانية

Sedimentary Rocks)   كالتى تشمؿ الصخكر القاعدية ( Basic Rocks )
الرايكاليت فى ىذة المنطقة عبارة عف صخر .كالصخكر المتكسطة كالصخكر الحمضية 

بركانى حمضى فاتح المكف ذك تركيب معدني شبية بتركيب الجرانيت ناعـ النسيج ذك 
يتككف مف معدف الككارتز كالفمسار كاليكرنبمند . حبيات دقيقة الترل بالعيف المجردة 

تتخمؿ الجبؿ كثير مف الشقكؽ كالفكاصؿ مما يقكد الى عدـ مالئمة المكقع . كالمايكا 
    .إلنتاج أحجارالبناء 

 .     رماد أشجار المسكيت فى ماطقة البحر األحمر 3.5.3 
يعتبر البعض أف أشجار المسكيت آفة ضربت المنطقة فى بداية السبعينيات كتيدد 

غير أف البعض يرل فييا كسيمة لحماية البيئة مف . المياه الجكفيو كاألراضى الزراعية 
ينتشر المسكيت عمى إمتداد جميع الخيراف فى المنطقة كيمتاز . الزحؼ الصحراكل 

إستخدمة أىالى المنطقو منذ  . (زك جزكر عميقة  )باإلنتشار السريع كمقاكمة الجفاؼ 
كذلؾ إستخدـ فى حرؽ  (كقكد األفراف  )زمف بعيد كمصدر رئيسى لحطب الكقكد 

فى ىذه  .  (سمـك  )كالطكب األحمر  (سكاكف  )الحجر الجيرل فى كمائف الجير 
الدراسة يتـ تقييـ الرماد المنتج مف المسكيت كمادة بكزكالنية حتى تسيـ فى تطكير 

 .صناعة البناء فى منطقة البحر األحمر 
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 :  Bricks Rejectالطوب التالف المكسور  4.5.3
تقع كمائف الطكب بالقرب مف المشاريع الزراعية جنكب شرؽ محطة سمـك عمى إرتفاع 

(m185)     ( .″7 E   37°   6´   17.(   ) N  19°   21´  50.6″                                                      .  )
طريقة الصناعة فى ىذه الكمائف تتـ بالصكرة . المصدر الرئيسى لمطيف ىك دلتا سمـك 

التقميدية كىى خمط الطيف كمخمفات الحيكانات بالماء كتترؾ لمدة يـك كاحد ثـ بعد ذلؾ 
يتـ العجف جيدا حتى يصبح الطيف فى شكؿ مكنة ثـ تكضع المكنة فى قكالب أبعادىا 

يتـ إستخراج الطيف مف القكالب كقد أصبح فى شكؿ  . ( cm 10 × 20 )حكالى 
الطكب كيترؾ لمدة إسبكع حتى يجؼ تمامان ثـ بعد ذلؾ يتـ رصو داخؿ الكمينة بطريقة 
متعارؼ عمييا، كتتخمؿ الكمينة بعض الفتحات لدخكؿ اليكاء الذل يساعد عمى الحرؽ 

.   يـك 15كيترؾ الطكب داخؿ الكمينة لمدة 
يكضح مصادر المكاد البكزكالنية فى منطقة البحر األحمر   ( 3 )الجدكؿ رقـ   

:  كبعض المالحظات عنيا 
مالحظات اإلحدا يات الموقع المادة البوزوواية 

دلتا أرببات طين دلتا أرببات 
    (″5 E   37°   10´   1 )

 N  19°   50´  50.1″)   )
عينات مف طيف 

الدلتا 

دلتا سموم طين دلتا سموم 
   (″5 E   37°   5´   59. )

 N  19°   23´  50.1″)   )
عينات مف طيف 

الدلتا 

سموم الرايوويت 
   (″5 E   37°   6´   5. ) 

N  19°   21´  35.2″ )  )
عينات مف صخر 

الرايكاليت 

سموم الطوب التالف 
 (″7 E   37°   6´   17.   )
( N  19°   21´  50.6″  )

عينات مختمفة مف 
 الطكب

 
عينات مف الرماد - خيران الماطقة رماد المسكيت 
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  :  The Lime الجير 6.3

 بالمكاد قدراسة الجير في منطقة البحر األحمر تيـ الدراسة الحالية حيث يتـ خمط
 . ( lime -Pozzolanas Cements )  ( L.P.C )البكزكالنية إلنتاج  

 كاليامة في صناعة البناء حيث يستخدـ في ةيعتبر الجير مف المكاد األساسي
. عمؿ المكنة كالخمطات الخرسانية كرصؼ الطرؽ كتثبيت التربة كصناعة السكر كغيرىا
يكجد خاـ الجير في السكداف في مناطؽ أـ درماف، جبؿ أكلياء، منطقة سنار، ككستي، 
ربؾ، عطبره، قمع النحؿ، كسال، جبؿ نفره، الرصيرص، منطقة القادمية جنكب الدمازيف 

(  20) (. 5خريطة رقـ   ).        جباؿ األنقسنا، رشاد، أبك جبييو، الفاشر، ككبكيتا –

(21(  )22     . )

:   تواجد خام الجير في ماطقة البحر األحمر7.3
:- ( 3(  )21)في منطقة البحر األحمر تكجد ثالثو مصادر لمجير 

. Coral Reef Lime Stone ( الكمسي ) المرجانى الحجر الجيرم -1
 .Dolomitic Lime Stoneالحجر الجيرم المدممت  -2

 .Marbleالرخاـ  -3

:- باإلضافة إلى مصدريف أخريف غير متكفريف بصكرة كافية ىما
 . Oolitic Limestoneالحجر الجيرم السرئي  -4

 . Coquina Limestoneالكككينا  -5

 : Coral Reef Lime Stone  الحجر الجيري المرجااى  1.7.3
يرجع تككينو إلى مقدرة بعض أنكاع الحيكانات كالنباتات البحرية عمى إستخالص 
المادة الجيرية مف مياه البحار التي تعيش فييا كتحكيميا إلى محارات كأصداؼ لسكنيا 

ككقاية أجساميا الرخكه كبمكت ىذه الحيكانات كالنباتات تسقط محاراتيا كخالياىا إلى قاع 
البحر فتككف ركاسب جيرية تزداد بمركر الزمف الطكيؿ كتتحكؿ بالضغط كترسيب مكاد 

.  (16)أخرل بيف زراتيا إلى الصخكر الجيرية المعركفو 
 



56 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

.   تكضح خاـ الجير فى السكداف  ( 5  )الخريطة رقـ 
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 في شماؿ بكرتسكداف عمى ساحؿ Limestoneتمت دراسة الحجر الجيرم 
ككاحدة مف المناطؽ اإلستراتيجية كاليامة (  10(  )3(  )22)البحر األحمر عف طريؽ 
كأكضحت ىذه الدراسات أف الحجر الجيرم الكمسي يكجد . لصناعة الجير في السكداف
 كمـ في شكؿ بقايا مرتفعات متناثره عمى السيؿ الساحمي 30شماؿ بكرتسكداف عمى بعد 

كيقدر اإلحتياطي بحكالي مميكف متر مكعب كاليكجد كاضحان عمى السطح . لمبحر األحمر
 سكاكف كذلؾ يكجد الحجر الجيرم الكمسي جنكب سكاكف –في المسافو بيف بكرتسكداف 

 (. beach Sediments)بالقرب مف الشاطئ في شكؿ تككينات رسكبية شاطئية 
 يتككف الحجر الجيرم الكمسي مف بقايا الشعب المرجانية يميؿ لكنيا إلى األبيض 

المصفر كتتميز بصالبتيا كمقاكمتيا لمتعرية كتتككف كيميائيان مف كربكنات 
)(الكالسيـك 3oCaC التي يمكف إختبارىا في الحقؿ بإضافة قطرات مف حمض 

 كفؽ 2oC  حيث يتـ التفاعؿ كيحدث فكراف مطمقان غاز (Hcl)اليايدرككمكريؾ المخفؼ 
:-  المعادلو

                       22232 oCoHlCaCCoaCHcl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

 (Fossils)يتميز الحجر الجيرم الكمسي بكجكد عدد قميؿ مف األحياء المتحجرة 
متصاص لمماء بكميات كبيرة . كمسامية عالية كا 

 : dolomitic Lime Stone الحجر الجيري المدممت 2.7.3
عند أم مرحمة مف  ( Dolomitization )تتعرض أحجار الجير لعممية الدلمتة 

مراحؿ تككينيا كتحدث عممية الدلمتة إما أثناء فترة تشكيؿ الحجر الجيرم كيطمؽ عمييا 
 أك بعد ترسيب (Early Digenetic Dolomitization)الدلمتة المصاحبة أك المبكرة 

 Late)كتشكيؿ الحجر الجيرم كيطمؽ عمييا دلمتة ما بعد الترسيب أك الدلمتة المتأخرة  

Digenetic Dolomitization) تحدث الدلمتة المصاحبة نتيجة التفاعالت الكيميائية  
بيف أيكنات الماغنيزيـك المتكافرة في ماء البحر كركاسب الكربكنات المتشكمة تكان أك 

كتحدث عممية الدلمتة . المبكرة التككيف تحت مياه تتركز فييا األمالح بشكؿ دكرم
ساحؿ البحر )المصاحبة لركاسب الكربكنات المتشكمة في بيئات مسطحات المد كالجزر 
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كتظير صخكر ىذا النكع بسمؾ ال بأس بو إذ تشكؿ كحدات  ( الخميج العربي–األحمر 
طبقيو ميمة حيث يستدؿ عمى ذلؾ مف كجكد كحداتيا بيف طبقات الحجر الجيرم الغير 

(  16). متغير

 كمـ بالقرب مف 65يكجد الحجر الجيرم المدممت شماؿ بكرتسكداف عمى بعد 
  كيقدر (Conical Hills)منطقة خكر آيت في شكؿ جباؿ مخركطية الشكؿ 

الحجر المدممت أبيض المكف يتككف مف . (10) مميكف طف 60اإلحتياطي بحكالي 
كربكنات الكالسيـك كنسبة مف كربكنات الماغنيزيـك كيككف محمران في بعض األماكف 

ء ببط ( Hcl )لكجكد الشكائب التي يغمب عمييا أككسيد الحديد كتتفاعؿ مع حمض 

 كيككف في شكؿ تطبؽ (Fossils) كما يحتكم عمى بعض األحياء المتحجرة 2oCمطمقان 
كتحتكم عمى تطبؽ  ( سـ10 – 25)في بعض األماكف ذات سمؾ متبايف يتراكح بيف 

  كتعترييا (Cross bedding)  كتطبؽ متعارض (Parallel bedding)متكازم 
 كتتميز (Massive)الفكاصؿ كالشقكؽ كتككف في كثير مف األماكف في شكؿ كتمي 

  (Dissolution)  كظاىرة المسامية الناتجة مف الزكباف (Cliffs)بظاىرة اإلجراؼ 
. (22(  )3)كىي التي تعطي مؤشر قكم إلى إتجاة التطبؽ 

 : Marble الرخام  3.7.3
عممية إعادة )الرخاـ صخر متحكؿ غير متكرؽ ناتج مف تحكؿ األحجار الجيرية 

 كيتككف أساسان مف معدف الكالسيت أك الدكلكمايت (Re-Crystallization)التبمر 
كالحبيبات المككنة لمرخاـ قد تككف كبيره كخشنة كمتالصقة أك قد تككف صغيرة جدان 

قد تظير في الرخاـ بعض األحزمة أك الخطكط . لدرجة اليمكف رؤيتيا بالعيف المجرده
 كذلؾ في بعض صخكر الرخاـ التي تعرضت لتشكه شديد ينةالمككنة مف شكائب مع

أثناء التحكؿ كربما يظير فقط النسيج المتساكم أك المبسط لبمكرات الكالسيت المنتظمة 
الحجـ كىناؾ بعض صخكر الرخاـ تظير تخزيـ غير منتظـ أك ترقيش مف معادف 

يكجد . ( 16)السميكات كاألكاسيد المكجكده أصالن في حجر الجير المتحكؿ إلى رخاـ 
الرخاـ في منطقة البحر األحمر في منطقة صمت، شرؽ جبيت كبالقرب مف سنكات في 
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بينت . ( 21) ( أخضر– رمادم –أبيض )شكؿ جباؿ متقاربة كيحتكم عمى ألكاف متعددة 
إف رخاـ ( 22(  )23(  )24(  )25)الدراسات التي أجريت عمى الرخاـ في منطقة البحر األحمر 

. مناطؽ صمت، درديب، ماماف يصمح لصناعة الجير، األسمنت، كالديككر
 أكضحت إف الرخاـ   Low Cost housing)1984) الدراسة التي تمت مف قبؿ 

 كيقع 16 ْ   – 30 كخط العرض َ  36 ْ   – 05في منطقة درديب يقع بيف خط الطكؿ َ  
 كمـ شماؿ 38 كمـ جنكب شرؽ درديب كالمكقع الثاني يقع عمى بعد 40الخاـ عمى بعد 

أثبتت النتائج إف ىذا الخاـ يصمح لصناعة األسمنت كذلؾ ألف نسبة . شرؽ درديب
( 36 ْ   – 10 َ   )(10 ْ   – 15 َ  )كما تمت دراسة منطقة ماماف . الماغنيزيـك فية قميمة

كذلؾ . كأثبتت النتائج إنو غير صالح لصناعة األسمنت كذلؾ إلرتفاع نسبة الماغنيزيـك
  20 َ   – 37 ْ    10 َ   )( 19 ْ    25 َ   – 19 ْ    10 َ  )تمت دراسة المنطقة الساحمية  

(  5)كبينت نتائج الدراسة إف الخاـ بيذه المنطقة يحتكم عمى شكائب مف الكبريت  (37 ْ  

)(كالصكدا  2 oaN كالسميكا )( 2oiC كنسبة لكجكد ىذه الشكائب فإنو غير صالح 
غير إف إستخداـ الرخاـ في منطقة البحر األحمر لصناعة الجير . لصناعة األسمنت

غير إقتصادم ألنو يحتكم عمى ألكاف جميمة لذا أستعمالة في الديككر أكثر قيمة مف 
( 3). ناحية إقتصاديو

 : Oolitic Limestone الحجر الجيري السرئي  4.7.3
 عباره عف صخر رسكبي كيميائي إاّل أنو عمى ما يبدك أف ىناؾ شؾ قميؿ في 
كيتككف . أصؿ نشأتة غير العضكية كيعرؼ الحجر الجيرم السرئي بالحجر البطركخي

مف حبيبات كركية دقيقة ترسبت كيمائيان مف مياه البحيرات كالبحار المالحة تحت ظركؼ 
بيض )كيتككف الكالسيـك مف كربكنات الكالسيـك بحجـ البطارخ .  كمـ2معينة في حدكد 

كتشكؿ الحبيبات السرئية طبقات دقيقة مف كربكنات الكالسيـك تبقى حكؿ النكاة  (السمؾ
كتشكؿ السرئيات . كربما تشبة إلى حد كبير نفس طريقة بناء طبقات المؤلؤ الصدفي

الجيده نتيجة تكرار دكراف الحبيبة في قاع تيارم أك في مناطؽ نشطة كأحسف بيئات 
 . U.S.A في تككيف ىذا النكع مف الصخكر في الكقت الحالي ىك شكاطئ كالية فمكريدا
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 : Coquina Limestone"  الكوكياا" الحجر الجيري الصدفي 5.7.3
 عبارة عف صخر رسكبي عضكم النشأة يتككف مف بقايا عضكية حيكانية تتككف 

أغمبيتيا مف كسر أصداؼ تـ تجميعيا أك عف طريؽ كقكع الكائنات البحرية في مصيدة 
بما أف صخر الكككينا يتككف . حكض الترسيب ثـ ماتت كبقيت ضمف ركاسب الحكض

مف حطاـ األصداؼ التي يعاد ترسيبيا بالتيارات البحرية يأخذ نسيجة ىيئة الصخر 
يكجد صخر الكككينا بالقرب مف جباؿ الدكلكمايت بمنطقة خكر آيت . الرسكبي الفتاتي
( 16). شماؿ بكرتسكداف

 : Quick Lime Preparation تحضير الجير الحي  8.3
 CaOيمكف تحضير مادة الجير الحي كيطمؽ عمييا كيميائيان أككسيد الكالسيـك 

ىذه األرقاـ ) درجة مئكية 1050 – 950بتفكيؾ كتسخيف الحجر الجيرم لدرجة حرارة 
تحت تيار ىكائي معتدؿ كعندما يتـ طرد كؿ مايكجد مف  (مختمفة في بعض المصادر

:-  يتحكؿ الحجر الجيرم إلى جير حي كفؽ المعادلة التاليةCo2ثاني أكسيد الكربكف 
                       23 oCoaCCoaC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

 كتتـ في أفراف خاصة منيا (Calcination)كتسمى ىذه العممية بعممية الكمسنة 
كىذه األخيرة غير  (دفعات)تعمؿ بالنظاـ الدفعي  (كمائف)يعمؿ بصكرة مستمره أك أفراف 

كلك تعرض الجير الحي بعد خركجة مف الفرف لفترة طكيمة إلى اليكاء . إقتصادية كبدائية
.   مرة أخرلCo2 الرطب فإنة يتحكؿ إلى مسحكؽ عديـ الفائدة إلمتصاصة غاز 

                       32 oCaCoCoaC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
 كجـ مف 56 كجـ مف الحجر الجيرم تنتج 100نظريان يمكف القكؿ بأف كؿ 

CaOكجـ مف 44 ك Co2 .(10 )

 
 CO2 CaO CaCo3 

 100.0882 56.0794 44.0088الكزف الجزئي 
 % 100 % 56.03 % 43.97النسبة المئكيو 
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 : Lime Slacking  إطفاء الجير  9.3    
)(عندما يتـ إضافة الماء  2 oH إلى الجير الحي تحدث عممية األطفاء أك التميؤ  

(Hydration)  كيتحكؿ CaO (ىايدرككسيد الكالسيـك) إلى الجير المطفى  

)( 22 HoaCoHoaC  

 فيؤدم ذلؾ إلى حرؽ الجير الحي كبالتالي تصبح ةإذا كانت حرارة الفرف عالي
عممية إطفاء الكمس صعبة كتحدث عادة عممية تكسير الجير عند إستعمالة إذا لـ تطفي 

بما أف الصخكر الكربكنية مختمفة في المكاف كالتركيب الكيميائي . بعض حبيباتة
. كخكاصيا الفيزيائية لذا ىنالؾ إختالؼ في خكاص الجير كالتصرؼ نسبيان عند إستعمالة

  :  Lime Reactivity  فبالية الجير 10.3
 يتـ إختبار فعالية الجير بعد خركجة مف التسخيف مباشرة كتتـ العممية بكضع كزف 

ثـ يقاس  (4:1)معمـك مف الجير الحي يضاؼ إلييا أربعة أضعاؼ مف الماء المقطر 
 يقاس التغير في (Thermometer)بكاسطة جياز مصمـ يحتكم عمى مقياس حرارة 

(  17):- كعمكمان يمكف تصنيؼ الجير حسب الفعالية إلى اآلتي. درجة الحرارة مع الزمف

.  دقائؽ10 ْ  ـ  في أقؿ مف 60جير فعاؿ جدان يصؿ درجة الحرارة   -1
 . دقيقة20 ْ  ـ  في أقؿ مف  60جير فعػاؿ  يصؿ درجة الحرارة   -2

 . دقيقة20 ْ  ـ  فى  أكثر  مف  60جير أقؿ فعاليو  يصؿ درجة الحرارة  -3

 . ْ  ـ  مطمقان 60ال يصؿ إلى درجة الحراره  (   Dead Lime )جير منتيي  -4

إختبار الفعالية أكضح أف الجير الحي الناتج مف الحجر الجيرم الكمسي في 
منطقة سكاكف أكثر نقاءان كالمناسب لإلستعماؿ في أغراض البناء بما فييا صناعة 

. خميط األسمنت البكزكالني مع الجير ليس مستعمؿ كثيران في السكداف. ( 3)األسمنت 
ففي بعض المناطؽ يستعمؿ خميط الجير كالطكب المكسكر إلنتاج مكنو تستعمؿ كطبقو 

كما أف الجير المكجكد في األسكاؽ حاليان ميمؿ كغير مطابؽ . ( 18)كاقيو مف المياه 
 (19). لممقاييس المعركفو
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 : Types of lime  أاواع الجير 11.3
( 18): يمكف تقسيـ الجير إلى ثالثو أنكاع

   Hydraulic Limeالجير اليايدركليكي  -1

   Semi-Hydraulic Limeالجير شبو اليايدركليكي  -2

   Fat  Limeالجير العادم  -3

 :  Hydraulic Lime  الجير الهايدروليكي  1.11.3
كىي مكاد تحتكم عمى مكاد طينية بنسبة ) عندما تحرؽ األحجار الجيرية الطينية 

لدرجة حرارة عالية نكعان ما فإف ىذه المكاد تتحد مع بعضيا  (كحجر جيرم % 20
مككنة مركبات جديدة ليا القابمية عمى التصمب  (الجير+ المعادف الطينية )البعض 

. لذا يستفاد مف الجير اليايدركليكي في األعماؿ اإلنشائية المائية. كالتماسؾ تحت الماء
 عند خمط الجير اليايدركليكي بالماء تككف لو القابمية لمتصمب باليكاء كذلؾ 

أما تصمب الجير . 3oCaC متحكالن إلى 2oCبسبب كجكد الجير المطفأ الذم يمتص 
.  المائي في الماء فيفسر عمى أساس تميؤ المككنات كتحكيميا إلى الحالة البمكرية

 :  Semi-Hydraulic Lime  الجير شبه الهايدروليكي  2.11.3
% - 6 الجير شبة اليايدركليكي غالبان ما يحتكم عمى األكاسيد الحمضية بنسبة 

كذلؾ لو خاصية التصمب تحت الماء كلكف بمعدؿ أقؿ مف الجير اليايدركليكي % 20
يستخدـ الجير شبو اليايدركليكي في أعماؿ المكنة كبعض اإلستخدامات الخرصانية 

. الخاصة
   Fat  Lime:   الجير البادي 3.11.3

 6 ينتج الجير العادم مف حرؽ الحجر الجيرم النقي كيحتكم غالبان عمى أقؿ مف 
يتـ إطفاء الجير العادم بإضافة الماء بنشاط مطمقان كمية . مف األكاسيد الحمضية% 

عندما يخمط الجير . الجير العادم ليست لو خاصية التصمب تحت الماء. مف الحرارة
 ( Hydraulicالعادم مع المكاد البكزكالنية فإنة يكتسب الخكاص اليايدركليكية 

Properties )   . 
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  :  Prepration Standard sand  تحضير الرمل القياسى  12.3

:-  يشترط فى الرمؿ القياسى المستعمؿ فى ىذه التجارب ما يمى 
.   بالكزف % 90ال تقؿ نسبة السميكا فيو عف / 1
مف الكزف  %  0.1أف يككف مغسكالن كمجففان جيدا كال يزيد محتكل الرطكبة عف   / 2

.  عمى األساس الجاؼ 
الساخف عمى    (  Hcl)ال يزيد الفاقد بالكزف بعد معالجتة بحمض اليايدرككمكريؾ / 3

0.25  . % 
كال يزيد المار مف               ( NO 4 – 850 mic )يمر جميعة مف المنخؿ القياسى / 4

.   بالكزف % 10عمى  (  NO 30  – 600 mic)المنخؿ القياسى  
: رمل خور موج  

كىك خكر مكسمى يجرل فى  . (Dim  )يعرؼ ىذا الخكر فى أحباسة العميا بخكر 
فصؿ الشتاء كالصيؼ يقع غرب مدينة بكرتسكداف  كيتخمؿ المدينة  مف الجية الجنكبية 

حتي محطة أسكتربا    (km  13.4)يبمغ طكؿ الخكر حكالي . في طريقة الي البحر 
الحكض الجابي لخكر مكج تحيط بو سمسمة مف الجباؿ  . (حسب خرائط المساحة )

كمف الغرب جباؿ كيكشي  (Asotriba.m)المتصمة ، فمف الشماؿ جباؿ أسكتربا 
(Kuwish.m)  كمف الجنكب جباؿ شارك(sharo.m) .  يكجد منفذ الخكر عند الطرؼ

يحتكم الخكر عمي كميات مقدرة مف الحصي ك الرمؿ كالتي  . (200m)الشرقي بعرض 
يبمغ سمؾ رسكبيات الحصي . تعتبر مف مصادر مكاد البناء في منطقة البحر األحمر 

 تقريبان كيمكف حساب اإلحتياطي مف الطكؿ   متر2 إلي 1.5كالرمؿ داخؿ الخكر حكالي 
.  ك العرض كسمؾ الركاسب

نسبة الرمؿ تككف بسيطة عند بداية الخكر كتذداد كمما إتجينا شرقان إلي منتصؼ الخكر 
حيث ينعدـ الحصي كتسكد الرماؿ كيرجع ذلؾ إلي سرعة المياة عند البداية كنتقصاف 

. سرعتيا كمما إتجينا نحك المصب 
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( Agglomerate)يتككف الرمؿ في خكر مكج نتيجة التعرية لصخكر األقمكمريت 
( . Gabbro)كبعض صخكر الجابرك  (Granite)كالجرانيت  (Rhyolite)كالرايكاليت 

يعتبر رمؿ خكر مكج . كىذة الصخكر يغمب عمي تككينيا الككارتز كالفمسبار بكتاسيـك 
( . Fines)جيد التدرج كيحتكم عمي كميات قميمة مف المكاد الناعمة 

الخاصة بالرمؿ القياسي تـ تحضير الرمؿ القياسي  (B.C)طبقان لممكاصفات البريطانية 
بعد ,  (600mic)كحجزة في  (850mic) كتـ تمريرة عبرالمنخؿ  (خكر مكج)

إستخالص الرمؿ القياسي مف الخاـ تـ غسمة بالماء المقطر كذلؾ لمتخمص مف المكاد 
الناعمة مثؿ الطيف ، األمالح كالمكاد العضكية ، كبعد ذلؾ تـ تجفيفة بالفرف لدرجة 

.  ساعة 24 لمدة C°50 حرارة 
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الباب الرابع 

  التجارب المبممية لممواد البوزوواية واتائجها . 4 
Laboratory Experiments for Pozzolana Materials and its Results 

: Introduction   المقدمه 4.1    
فى  (المكاد البكزكالنية  )       تيدؼ ىذة الدراسة إلى تقييـ مكاد البناء اليندسية البديمة 

 كتقديـ معمكمات كافية مبنية عمى نتائج مختبرية عف طريؽ تحديد البحراألحمرمنطقة 
كذلؾ دراسة الصفات . لبعض المكاد  ( degree of pozzolanic )درجة البكزكالنية 

:- اليندسية لممكاد األسمنتية المستحضرة كىى 
Lime  Pozzolana  Cement ( L.P.C ) . 1- 

2- Ordinary  Port land  Pozzolana  Cement ( O.P .P.C ).  

كاإلستفادة مف ىذة المكاد المستحضرة فى إنتاج بمكات ليا خصائص كظيفية محسنة 
. كذات مقاكمة عالية لمعكامؿ الطبيعية

  التحميل الكيميائى لممواد البوزوواية  2.4
   Chemical Analysis for Pozzolana :                                                              

البكزكالنية تـ تنفيذىا بمعامؿ الييئة العامة لألبحاث  تجارب التحميؿ الكيميائى لممكاد
.  A .A.S Volumetric and Colorimetric   الجيكلكجية عف طريؽ جياز 

.  الجداكؿ أدناة تكضح المحتكل الكيميائى لممكاد البكزكالنية 
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: يكضح التحميؿ الكيميائى لطيف دلتا أربعات المحركؽ  ( 4 )جدكؿ رقـ 
 

Al2O3 SiO2 SO3 L.O.I K 2O Na2O MnO Fe 2O3 MgO CaO constituent 

12.3 62.45 0.24 6.10 1.60 2.6 0.40 6.30 2.40 4 % 
 

                                                                                                      

:-  مف جدكؿ نتائج التحميؿ الكيميائى نالحظ األتى 
 % . 62.45 (  SiO2نسبة أككسيد السميككف الكميو  )السميكا  -1
 % .12.3 (  Al2O3 )األلكمينا  -2

  % . 6.30 (  O3 Fe2)أكاسيد الحديد  -3

  % . 6.10(   L.O.I )الفاقد فى التسخيف  -4

  % . 11.24نسبة األكاسيد االخرل  -5

  (الييئة السكدانية لممكاصفات كالمقاييس )إعتمادان عمى المكاصفات القياسية السكدانية  
مكاصفات قياسية سكدانية لالسمنت البكرتالندل البكزكالنى )الخاصة بالمكاد البكزكالنية 
 :-يجب أف يككف   (العادل كسريع التصمب 

% .     70أكثر مف  ( O3 Fe2 + Al2O3  + SiO2)مجمكع  
% . 25المتفاعؿ عف  (  SiO2 )يجب أف ال تقؿ نسبة  

 -:  المتفاعؿ يتـ حسابيا مف المعادلة األتية  SiO2 نسبة 

°                                        SiO2 = T - T  المتفاعؿ 
:  حيث 

T   = نسبة أككسيد السيمككف الكمية  .
T°      =  الجزء المتبقى مف أككسيد السيمككف الغير قابؿ لمزكباف فى محمكؿ مككف مف

. كىايدرككسيد البكتاسيـ فى حالة الغمياف (  HCl)حمض اليايدركليؾ 
بناءان عمى النتائج السابقة يعتبر طيف دلتا أربعات المحركؽ مستجيب لممكاصفات 

.  البكزكالنية كيميائيان 
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: يكضح التحميؿ الكيميائى لطيف دلتا سمـك المحركؽ  ( 5 )جدكؿ رقـ 
 

Al2O3 SiO2 SO3 L.O.I K 2O Na2O MnO Fe 2O3 MgO CaO constituent 

13.39 59.94 1.01 7.67 1.30 2.53 0.22 5.63 2.64 6.22 % 

                                                                                                      

 :- مف جدكؿ نتائج التحميؿ الكيميائى نالحظ األتى 

 % . 59.54 ( SiO2نسبة أككسيد السميككف الكميو  )السميكا  -6
  % .13.39 ( Al2O3 )األلكمينا  -7

  % . 5.6 ( Fe2O3 )أكاسيد الحديد  -8

  % . 7.67(  L.O.I )الفاقد فى التسخيف  -9

  % . 13.92نسبة األكاسيد االخرل  -10

  (الييئة السكدانية لممكاصفات كالمقاييس )إعتمادان عمى المكاصفات القياسية السكدانية  
مكاصفات قياسية سكدانية لالسمنت البكرتالندل البكزكالنى )الخاصة بالمكاد البكزكالنية 
 :-يجب أف يككف   (العادل كسريع التصمب 

% .     70أكثر مف  ( O3 Fe2 + Al2O3  + SiO2)مجمكع  
% . 25المتفاعؿ عف  (  SiO2 )يجب أف ال تقؿ نسبة  

 -:  المتفاعؿ يتـ حسابيا مف المعادلة األتية  SiO2 نسبة 

°                                        SiO2 = T - T  المتفاعؿ 
:  حيث 

T   = نسبة أككسيد السيمككف الكمية  .
T°      =  الجزء المتبقى مف أككسيد السيمككف الغير قابؿ لمزكباف فى محمكؿ مككف مف

. كىايدرككسيد البكتاسيـ فى حالة الغمياف (  HCl)حمض اليايدركليؾ 
بناءان عمى النتائج السابقة يعتبر طيف دلتا سمـك مستجيب لممكاصفات البكزكالنية 

.  كيميائيان 
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: يكضح التحميؿ الكيميائى لمرايكاليت  ( 6 )جدكؿ رقـ 
 

Al2O3 SiO2 SO3 L.O.I K 2O Na2O MnO Fe 2O3 MgO CaO constituent 

12.8 72.26 ND 0.83 4.55 4.06 0.04 1.62 0.71 2.82 % 

                                                                                                      

:-  مف جدكؿ نتائج التحميؿ الكيميائى نالحظ األتى 
 % . 72.26 ( SiO2نسبة أككسيد السميككف الكميو  )السميكا  -11
  % .12.8 ( Al2O3 )األلكمينا  -12

  % . 1.62 ( Fe2O3 )أكاسيد الحديد  -13

  %. 0.83(  L.O.I )الفاقد فى التسخيف  -14

  % . 12.18نسبة األكاسيد االخرل  -15

  (الييئة السكدانية لممكاصفات كالمقاييس )إعتمادان عمى المكاصفات القياسية السكدانية 
مكاصفات قياسية سكدانية لالسمنت البكرتالندل البكزكالنى )الخاصة بالمكاد البكزكالنية 
 :-يجب أف يككف   (العادل كسريع التصمب 

% .         70أكثر مف  ( O3 Fe2 + Al2O3  + SiO2)مجمكع  
% . 25المتفاعؿ عف  (  SiO2 )يجب أف ال تقؿ نسبة  

 -:  المتفاعؿ يتـ حسابيا مف المعادلة األتية  SiO2 نسبة 

°                                        SiO2 = T - T  المتفاعؿ 
:  حيث 

T   = نسبة أككسيد السيمككف الكمية  .
T°      =  الجزء المتبقى مف أككسيد السيمككف الغير قابؿ لمزكباف فى محمكؿ مككف مف

. كىايدرككسيد البكتاسيـ فى حالة الغمياف (  HCl)حمض اليايدركليؾ 
.  بناءان عمى النتائج السابقة يعتبر الرايكاليت مستجيب لممكاصفات البكزكالنية كيميائيان 
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: يكضح التحميؿ الكيميائى لمطكب التالؼ المكسكر  ( 7 )جدكؿ رقـ 
 

Al2O3 SiO2 SO3 L.O.I K 2O Na2O MnO Fe 2O3 MgO CaO constituent 

14.6 59.9 ND 0.89 ND ND 3.5 8.81 ND 6.98 % 
                                                                                                      

:-  مف جدكؿ نتائج التحميؿ الكيميائى نالحظ األتى 
 % . 59.9 ( SiO2نسبة أككسيد السميككف الكميو  )السميكا  -16
  % .14.6 ( Al2O3 )األلكمينا  -17

  % . 8.81 ( Fe2O3 )أكاسيد الحديد  -18

  % . 0.89(  L.O.I )الفاقد فى التسخيف  -19

  % . 10.48نسبة األكاسيد االخرل  -20

  (الييئة السكدانية لممكاصفات كالمقاييس  )إعتمادان عمى المكاصفات القياسية السكدانية 
مكاصفات قياسية سكدانية لالسمنت البكرتالندل البكزكالنى  )الخاصة بالمكاد البكزكالنية 
 :-يجب أف يككف   (العادل كسريع التصمب 

% .         70أكثر مف  ( O3 Fe2 + Al2O3  + SiO2)مجمكع  
% . 25المتفاعؿ عف  (  SiO2 )يجب أف ال تقؿ نسبة  

 -:  المتفاعؿ يتـ حسابيا مف المعادلة األتية  SiO2 نسبة 

°                                        SiO2 = T - T  المتفاعؿ 
:  حيث 

T   = نسبة أككسيد السيمككف الكمية  .
T°      =  الجزء المتبقى مف أككسيد السيمككف الغير قابؿ لمزكباف فى محمكؿ مككف مف

. كىايدرككسيد البكتاسيـ فى حالة الغمياف (  HCl)حمض اليايدركليؾ 
بناءان عمى النتائج السابقة يعتبر الطكب التالؼ المكسكر مستجيب لممكاصفات البكزكالنية 

.  كيميائيان 
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: يكضح التحميؿ الكيميائى لرماد المسكيت  ( 8 )جدكؿ رقـ 

 

Al2O3 SiO2 SO3 L.O.I K 2O Na2O MnO Fe 2O3 MgO CaO constituent 

4.26 21.31 4.92 32.9 6.99 4.10 0.08 1.640 1.94 20.01 % 
                                                                                                      

:-  مف جدكؿ نتائج التحميؿ الكيميائى نالحظ األتى 
 % . 21.31 ( SiO2نسبة أككسيد السميككف الكميو  )السميكا  -21
  % .4.26 ( Al2O3 )األلكمينا  -22

  % . 1.6 ( Fe2O3 )أكاسيد الحديد  -23

  % . 32.9(  L.O.I )الفاقد فى التسخيف  -24

  % . 38.04نسبة األكاسيد االخرل  -25

  (الييئة السكدانية لممكاصفات كالمقاييس  )إعتمادان عمى المكاصفات القياسية السكدانية 
مكاصفات قياسية سكدانية لالسمنت البكرتالندل البكزكالنى  )الخاصة بالمكاد البكزكالنية 
 :-يجب أف يككف   (العادل كسريع التصمب 

% .         70أكثر مف  (  O3 Fe2 + Al2O3  + SiO2)مجمكع  
% . 25المتفاعؿ عف  (  SiO2 )يجب أف ال تقؿ نسبة  

 -:  المتفاعؿ يتـ حسابيا مف المعادلة األتية  SiO2 نسبة 

°                                        SiO2 = T - T  المتفاعؿ 
:  حيث 

T   = نسبة أككسيد السيمككف الكمية  .
T°      =  الجزء المتبقى مف أككسيد السيمككف الغير قابؿ لمزكباف فى محمكؿ مككف مف

. كىايدرككسيد البكتاسيـ فى حالة الغمياف (  HCl)حمض اليايدركليؾ 
بناءان عمى النتائج السابقة يعتبر رماد أشجار المسكيت غير مستجيب لممكاصفات 

.  البكزكالنية كيميائيان 
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 :  X-Rays diffraction  التحميل بواسطة اوشبة السياية 3.4
  تخص السميكا X.R.D° (  A3.36° ( )   A3.38  ) 26.00 )   ) فى أنماط 

تخصص لمعادف الفمسبار  ( A4.30° (  )   A3.85° ( )   A3.50  ° ). المتبمرة 
 (  A2.56  °) تخصص لمعادف الكالسيت ، ( A3.07° ( )   A3.02  ° )بكتاسيـك ، 

دليؿ عمى   ( A3.36  ° )إختفاء القمـ عند .  تخصص لمعادف الكالسيـك فمسبار 
بالنسبة ألنكاع الطيف  ( A3.36  ° )نالحظ إختفاء القمـ عند . السميكا الغير متبمرة 

.  كالطكب التالؼ المكسكر 
نتائج إختبارات األشعة السينية  أظيرت حضكر السميكا المتبمرة فى كؿ مف الرايكاليت 

أل أف نتائج التحميؿ . ( A3.36  ° )كرماد أشجار المسكيت كما تظيرىا القمـ عند 
الكيميائى كحدىا ال تكفى لمعرفة درجة بكزكالنية المادة كالتتكافؽ مع نتائج التحميؿ 

.  باألشعة السينية 
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تحميل األشبة السياية بالاسبة لطين دلتا أرببات 

 
تحميل األشبة السياية بالاسبة لطين دلتا سموم  
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تحميل األشبة السياية بالاسبة لمطوب التالف 
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تحميل األشبة السياية بالاسبة لمرايوويت 

 
 

 
تحميل األشبة السياية بالاسبة لرماد المسكيت  
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  Lime - Pozzolana Cement ( L.P.C )  بوزوواا –  أسمات جير 4.4

طحف كتنعيـ الجير :-  بكزكالنا ىك األسمنت الناتج عف طريؽ –أسمنت جير         
الى % 50مع نسبة تتراكح  بيف  (كبريتات الكالسيـك المائية  )مع قميؿ مف الجبص 

 . (صناعية - طبيعية  )مف المكاد البكزكالنية % 75
 :   الاسبة اوولى

. بكزكالنا % 50- جير %  50
 :  الاسبة ال ااية

.  بكزكالنا % 75- جير %  25
 :   Lime  Prepration  تحضير الجير 1.4.4

ىنالؾ كفرة لمصادر الجير فى منطقة البحر األحمر مف حجر جيرل بأنكاعة المختمفة 
الجير المستخدـ فى ىذه الدراسة تـ تحضيرة عف طريؽ حرؽ . باإلضافة الى الرخاـ 

 درجة مئكية لمدة ست ساعات  950-1000تـ حرؽ الرخاـ فى درجة حرارة . الرخاـ
نتاج أككسيد الكالسيـك    mic 90كطحنة جيدان كمركرة عبر المنخؿ  رقـ  (  CaO  )كا 

.  ثـ عبئى فى أكياس تكطئة لخمطة بالمكاد البكزكالنية  ( (
   تحضيرالمواد البوزوواية                                 4.4.2

Prepration    :                                      materials Pozzolanic 
بالنسبو لممكاد الطينية التى تـ إحضارىا مف منطقة دلتا أربعات كدلتا سمـك أجرل ليا 

  الى C° 750داخؿ المعمؿ عممية الكمسنة كىى عممية الحرؽ لدرجات حرارة تتراكح مف 
 C°850  .   ثـ بعد الحرؽ ثـ طحنيا جيدان حتى النعكمة المطمكبة ثـ كضعت فى

.  أكياس تكطئة لخمطيا مع الجير كاألسمنت 
: بالنسبو لمطكب التالؼ المكسكر  الذل تـ جمعة مف مناطؽ سمـك تـ إحضار 

  Over burnt brick  Rejct ( Dark –Red in Colour ) .          -1  
  Well burnt brick Rejct ( Red in Colour ) .                      -2   

3-   undur  burnt brick Rejct   ( Red to brown in Colour ) .  
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بالنسبة لرماد أشجار         . جميع ىذه العينات تـ تكسيرىا ثـ طحنيا حتى النعكمة المطمكبة
أما الرايكاليت فتـ تكسيرة ثـ الطحف . المسكيت  فتـ تجفيفو أكالن مف الرطكبة ثـ الطحف 

  200BS   كؿ ىذة المكاد بعد الطحف تـ تمريرىا عبر المنخؿ. حتى النعكمة المطمكبة 
  .

 بكزكالنا بمعامؿ ىيئة المكانى البحرية –تـ تنفيذ اإلختبارات الفيزيائية ألسمنت جير 
بالنسبة إلختبارتحديد درجة نعكمة األسمنت أخذت عينة . معمؿ اإلختبارات اليندسية 
 جراـ تمثؿ النسبة األكلي كعينة مف الجير بمقدار 2500مف المادة البكزكالنية بمقدار 

 جراـ تمثؿ النسبة 3750كما أخذت عينة مف المادة البكزكالنية بمقدار .   جراـ 2500
أما بالنسبة . بكزكالنا -  جراـ ىذا بالنسبة ألسمنت جير1250الثانية كعينة مف الجير 

 1724لألسمنت البكرتالندم البكزكالني العادم أخذت عينة مف المادة البكزالنية بمقدار 
كذلؾ أخذت .  جراـ 3276جراـ تمثؿ النسبة األكلي كعينة مف األسمنت العادم بمقدار 

 جراـ تمثؿ النسبة الثانية كعينة مف األسمنت 1000عينة مف المادة البكزالنية بمقدار 
كبما أف جميع ىذه المكاد تـ طحنيا جيدان كمركرىا عبر .  جراـ4000العادم بمقدار 
 ميكركف كتـ حساب المار 90 تـ تمرير ىذه الخمطات عبر المنخؿ 200المنخؿ رقـ 
%. 90ككفقا لممكاصفات السكدانية فاف نسبة المار يجب اف تككف اكبر مف . كالمتبقي 

 جـ مف عينة النعكمة كتـ ليا 400بالنسبة إلختبار أزمنة الشؾ جيزت عينة بخمط 
. إختبار الماء المثالي لمخمط ثـ كضعت في جياز فيكات كتـ تسجيؿ القراءات

 جـ مف كؿ نسبة ك نكع األسمنت 100لتحديد تمدد األسمنت أخذت عينة بمقدار 
 دقيقة ثـ كضعت في قالب إختبار التمدد ثـ 15كخمطت بكمية مناسبة  مف الماء لمدة 

كالفرؽ بيف .كضع القالب في الماء كأخذت قراءة ثـ غمي الماء كأخذت قراءة مرةن أخرم 
.  القراءة األكلي كالثانية يمثؿ تمدد األسمنت 

.  (L.P.C )بكزكالنا-  الجداكؿ أدناه تكضح نتائج اإلختبارات الفيزيائية ألسمنت جير 
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: يكضح نتائج اإلختبارات بالنسبة لطيف دلتا أربعات المحركؽ  (9 )جدكؿ رقـ 
 

الاسبة ال ااية الاسبة األولى  الكمية اإلختبار 
 دقيقة 190 دقيقة 190 جراـ 400زمف الشؾ األبتدائى 
 دقيقة 250 دقيقة 250 جراـ 400زمف الشؾ النيائى 
 مؿ 150 مؿ 150 جراـ 400الماء المثمى لمعينة 
 % 98.2 كمجـ 5نعكمة الألسمنت 

 ممـ 1.8 ممـ 1.7 جراـ 100التمدد 
 

كفقان لممكاصفات السكدانية لألسمنت البكزكالنى العادل ال يقؿ زمف الشؾ الإلبتدائى عف 
كذلؾ اليزيد تمدد .  ساعات كنصؼ 6 دقيقة كاليزيد زمف الشؾ النيائى عف 60

نالحظ النسبة العالية لمنعكمة في العينة كتقارب بيف زمف الشؾ .  ممـ 10األسمنت عف 
عمى النتائج ً كفقا. األكلي كالنيائي كما أعطي اإلختبار قراءة جيدة في درجة التمدد 

. أعاله يعتبر طيف دلتا أربعات المحركؽ مطابؽ لممكاصفات البكزكالنية 
: يكضح نتائج اإلختبارات بالنسبة لطيف دلتا سمـك المحركؽ  (10 )جدكؿ رقـ 

 

الاسبة ال ااية الاسبة األولى  الكمية اإلختبار 
 دقيقة 180 دقيقة 180 جراـ 400زمف الشؾ األبتدائى 
 دقيقة 250 دقيقة 250 جراـ 400زمف الشؾ النيائى 
 مؿ 150 مؿ 150 جراـ 400الماء المثمى لمعينة 
 % 98.2 كمجـ 5نعكمة الألسمنت 

 ممـ 1.8 ممـ 1.7 جراـ 100التمدد 
 

كفقان لممكاصفات السكدانية لألسمنت البكزكالنى العادل ال يقؿ زمف الشؾ الإلبتدائى عف 
كذلؾ اليزيد تمدد األسمنت .  ساعات كنصؼ 6 دقيقة كاليزيد زمف الشؾ النيائى عف 60
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عمى ًكفقا. نالحظ ىنالؾ تشابو كاضح في القراءات مع طيف دلتا أربعات .  ممـ10عف 
. النتائج أعاله يعتبر طيف دلتا سمـك المحركؽ مطابؽ لممكاصفات البكزكالنية 

: يكضح نتائج اإلختبارات الفيزيائية بالنسبة لمرايكاليت  (11 )جدكؿ رقـ 
 

الاسبة ال ااية الاسبة األولى  الكمية اإلختبار 
 دقيقة 130 دقيقة 130 جراـ 400زمف الشؾ األبتدائى 
 دقيقة 170 دقيقة 170 جراـ 400زمف الشؾ النيائى 
 مؿ 155 مؿ 155 جراـ 400الماء المثمى لمعينة 
 % 94 كمجـ 5نعكمة الألسمنت 

 ممـ 1.8 ممـ 0.9 جراـ 100التمدد 
 

كفقان لممكاصفات السكدانية لألسمنت البكزكالنى العادل ال يقؿ زمف الشؾ الإلبتدائى عف 
كذلؾ اليزيد تمدد .  ساعات كنصؼ 6 دقيقة كاليزيد زمف الشؾ النيائى عف 60

 مؿ عف أنكاع 5ىناؾ تغير طفيؼ في كمية الماء المثمي بزيادة .  ممـ 10األسمنت عف 
كما أف الرايكاليت أعطي قراءة جيدة في أزمنة الشؾ كقراءة جيدة في التمدد ك . الطيف 
. عمى النتائج أعاله يعتبر الرايكاليت مطابؽ لممكاصفات البكزكالنية ً كفقا. النعكمة 

: يكضح نتائج اإلختبارات الفيزيائية بالنسبة لمطكب التالؼ المكسكر  (12)جدكؿ رقـ 
 

الاسبة ال ااية الاسبة األولى  الكمية اإلختبار 
 دقيقة 119 دقيقة 119 جراـ 400زمف الشؾ األبتدائى 
 دقيقة  193 دقيقة 190 جراـ 400زمف الشؾ النيائى 
 مؿ 160-150 مؿ 160-150 جراـ 400الماء المثمى لمعينة 
 % 97.2 كمجـ 5نعكمة الألسمنت 

 ممـ 2.67 ممـ 2.46 جراـ 100التمدد 
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كفقان لممكاصفات السكدانية لألسمنت البكزكالنى العادل ال يقؿ زمف الشؾ الإلبتدائى عف 
كذلؾ اليزيد تمدد .  ساعات كنصؼ 6 دقيقة كاليزيد زمف الشؾ النيائى عف 60

أعطي الطكب التالؼ المكسكر نتائج جيدة في زمف الشؾ .  ممـ 10األسمنت عف 
األكلي كالنيائي أفضؿ مف األنكاع السابقة مع صعكبة في تحديد درجة الماء المثمي 

عمى النتائج أعاله يعتبر ً كفقا. كنعكمة ممتازة بالرغـ مف تمدده أكثر مف األنكاع السابقة 
. الطكب التالؼ المكسكر مطابؽ لممكاصفات البكزكالنية 

: يكضح نتائج اإلختبارات الفيزيائية بالنسبة لرماد أشجار المسكيت  (13)جدكؿ رقـ 
 

الاسبة ال ااية الاسبة األولى  الكمية اإلختبار 
 دقيقة 180 دقيقة 180 جراـ 400زمف الشؾ األبتدائى 
 دقيقة  212 دقيقة 212 جراـ 400زمف الشؾ النيائى 
 مؿ 160-150 مؿ 160-150 جراـ 400الماء المثمى لمعينة 
 % 98 كمجـ 5نعكمة الألسمنت 

 ممـ 0.8 ممـ 0.8 جراـ 100التمدد 
 

كفقان لممكاصفات السكدانية لألسمنت البكزكالنى العادل ال يقؿ زمف الشؾ الإلبتدائى عف 
كذلؾ اليزيد تمدد .  ساعات كنصؼ 6 دقيقة كاليزيد زمف الشؾ النيائى عف 60

أعطي الرماد نتائج ممتازة مف ناحية التمدد كذلؾ ىناؾ صعكبة .  ممـ 10األسمنت عف 
. في تحديد درجة الماء المثمي كما أعطي نعكمة عالية كقراءات جيدة في أزمنة الشؾ

. عمى النتائج أعاله يعتبر رماد أشجار المسكيت مطابؽ لممكاصفات البكزكالنية ً كفقا
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 بوزوواى عادى -   أسمات بورتالادى 5.4
Ordinary  Port land  Pozzolana  Cement ( O.P.P.C ) : 

: ىك األسمنت الناتج عف طريؽ  عادل بكزكالنى- أسمنت بكرتالندل   
مف المكاد % 35الى % 21 إضافة األسمنت البكرتالندل العادل مع نسبة تتراكح  بيف 

 . (صناعية - طبيعية  )البكزكالنية 
 :   الاسبة اوولى

. بكزكالنا %  35 ( بكرتالندل عادل  أسمنت )% 65
 :  الاسبة ال ااية

.  بكزكالنا %  21  ( بكرتالندل عادل  أسمنت )% 79
 البكزكالنى- الجداكؿ أدناه تكضح نتائج اإلختبارات الفيزيائية لألسمنت  البكرتالندل 

 .  ( O.P .P.C ) العادل
: يكضح نتائج اإلختبارات بالنسبة لطيف دلتا أربعات المحركؽ  ( 14)جدكؿ رقـ 

 

الاسبة ال ااية الاسبة األولى  الكمية اإلختبار 
 دقيقة 190 دقيقة 190 جراـ 400زمف الشؾ األبتدائى 
 دقيقة 250 دقيقة 250 جراـ 400زمف الشؾ النيائى 
 مؿ 150 مؿ 150 جراـ 400الماء المثمى لمعينة 
 % 98.2 كمجـ 5نعكمة الألسمنت 

 ممـ 1.8 ممـ 1.7 جراـ 100التمدد 
 

كفقان لممكاصفات السكدانية لألسمنت البكزكالنى العادل ال يقؿ زمف الشؾ الإلبتدائى عف 
كذلؾ اليزيد تمدد .  ساعات كنصؼ 6 دقيقة كاليزيد زمف الشؾ النيائى عف 60

نالحظ القراءات الجيدة في أزمنة الشؾ كالتمدد ، كما أعطي  . ممـ 10األسمنت عف 
عمى النتائج أعاله يعتبر طيف دلتا أربعات المحركؽ مطابؽ ً كفقا .درجة نعكمة عالية 

. لممكاصفات البكزكالنية 
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: يكضح نتائج اإلختبارات بالنسبة لطيف دلتا سمـك المحركؽ  (  15)جدكؿ رقـ 
 

الاسبة ال ااية الاسبة األولى  الكمية اإلختبار 
 دقيقة 190 دقيقة 190 جراـ 400زمف الشؾ األبتدائى 
 دقيقة 250 دقيقة 250 جراـ 400زمف الشؾ النيائى 
 مؿ 150 مؿ 150 جراـ 400الماء المثمى لمعينة 
 % 98.2 كمجـ 5نعكمة الألسمنت 

 ممـ 1.8 ممـ 1.7 جراـ 100التمدد 
 

كفقان لممكاصفات السكدانية لألسمنت البكزكالنى العادل ال يقؿ زمف الشؾ الإلبتدائى عف 
كذلؾ اليزيد تمدد .  ساعات كنصؼ 6 دقيقة كاليزيد زمف الشؾ النيائى عف 60

عمى ً كفقا. نالحظ التطابؽ التاـ في القراءات مع طيف أربعات .  ممـ 10األسمنت عف 
. النتائج أعاله يعتبر طيف دلتا سمـك المحركؽ مطابؽ لممكاصفات البكزكالنية 

: يكضح نتائج اإلختبارات الفيزيائية بالنسبة لمرايكاليت  (  16)جدكؿ رقـ 
 

الاسبة ال ااية الاسبة األولى  الكمية اإلختبار 
 دقيقة 130 دقيقة 130 جراـ 400زمف الشؾ األبتدائى 
 دقيقة 185 دقيقة 185 جراـ 400زمف الشؾ النيائى 
 مؿ 155 مؿ 155 جراـ 400الماء المثمى لمعينة 
 % 94 كمجـ 5نعكمة الألسمنت 

 ممـ 2.03 ممـ 1.92 جراـ 100التمدد 
 

كفقان لممكاصفات السكدانية لألسمنت البكزكالنى العادل ال يقؿ زمف الشؾ الإلبتدائى عف 
كذلؾ اليزيد تمدد .  ساعات كنصؼ 6 دقيقة كاليزيد زمف الشؾ النيائى عف 60

أعطت النتائج درجة نعكمة أقؿ مف النكاع السابقة مع قراءات .  ممـ 10األسمنت عف 
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  .مؿ  5جيدة في أزمنة الشؾ ككذلؾ ذادت كمية الماء المثمي عف األنكاع السابقة بمقدار
. عمى النتائج أعاله يعتبر الرايكاليت مطابؽ لممكاصفات البكزكالنية ً كفقا

: يكضح نتائج اإلختبارات الفيزيائية بالنسبة لمطكب التالؼ المكسكر  (  17)جدكؿ رقـ 
 

الاسبة ال ااية الاسبة األولى الكمية اإلختبار 
 دقيقة 120 دقيقة 120 جراـ 400زمف الشؾ األبتدائى 
 دقيقة  190 دقيقة 190 جراـ 400زمف الشؾ النيائى 
 مؿ 160-150 مؿ 160-150 جراـ 400الماء المثمى لمعينة 
 % 97.2 كمجـ 5نعكمة الألسمنت 

 ممـ 1.77 ممـ 2.5 جراـ 100التمدد 
 

كفقان لممكاصفات السكدانية لألسمنت البكزكالنى العادل ال يقؿ زمف الشؾ الإلبتدائى عف 
كذلؾ اليزيد تمدد .  ساعات كنصؼ 6 دقيقة كاليزيد زمف الشؾ النيائى عف 60

نالحظ نعكمة جيدة كصعكبة في تحديد درجة الماء المثمي مع  . ممـ 10األسمنت عف 
عمى النتائج ً كفقا. قراءات جيدة في أزمنة الشؾ النيائية مقارنة مع األنكاع السابقة 

 .أعاله يعتبر الطكب التالؼ المكسكر مطابؽ لممكاصفات البكزكالنية 

: يكضح نتائج اإلختبارات الفيزيائية بالنسبة لرماد أشجار المسكيت  ( 18)جدكؿ رقـ 
 

الاسبة ال ااية الاسبة األولى  الكمية اإلختبار 
 دقيقة 180 دقيقة 180 جراـ 400زمف الشؾ األبتدائى 
 دقيقة  200 دقيقة 200 جراـ 400زمف الشؾ النيائى 
 مؿ 150 مؿ 150 جراـ 400الماء المثمى لمعينة 
 % 98 كمجـ 5نعكمة الألسمنت 

 ممـ 0.8 ممـ 0.58 جراـ 100التمدد 
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كفقان لممكاصفات السكدانية لألسمنت البكزكالنى العادل ال يقؿ زمف الشؾ الإلبتدائى عف 
كذلؾ اليزيد تمدد .  ساعات كنصؼ 6 دقيقة كاليزيد زمف الشؾ النيائى عف 60

أعطى الرماد نعكمة عالية كقراءات جيدة في أزمنة الشؾ كالتمدد . ممـ 10األسمنت عف 
. عمى النتائج أعاله يعتبر رماد أشجار المسكيت مطابؽ لممكاصفات البكزكالنية ً كفقا. 
 (إختبار المقاومة اإلاضغاطية)  إختبار فبالية المواد البوزوواية 6.4 

Compressive strength test) :)   pozzolana Activity test  
لتقييـ درجة فعالية المكاد البكزكالنية تـ إجراء إختبار المقاكمة اإلنضغاطية 

(compressive strength)  أسمنت )ك  ( بكزكالنا –جير ) لمكعبات خميط أسمنت
 تمثؿ الجير 1حيث   ( 3: 1 )مع الرمؿ القياسى بنسب  (عادل  بكزكالنى- بكرتالندل 

 ( .  ( L:P:Sand 1:2:8.22 ) ) الرمؿ القياسى أل   تمثؿ3كالبكزكالنا معان ك
 معمؿ اإلختبارات –تـ تنفيذ إختبارات المقاكمة اإلنضغاطية بمعامؿ ىيئة المكاني البحرية 

 بإستخداـ قالب القكة اإلنضغاطية األصغر كىك عبارة عف قالب صغير مككف –اليندسية 
 أم 7×7×7مف عدة أجزاء مصنكعة مف الفكالذ يتـ تركيبة كفكة لينتج ثالثة مكعبات بحجـ 

كبما أف اإلختبار يتطمب ست عينات عمي األقؿ حيث .  كجـ مف العينة 2.400ما يعادؿ 
نحتاج إلى قالبيف .  يكمان 28 يـك كعينتاف في 14 أياـ كعينتاف في 7يتـ كسر عينتاف في 

 بكزكالنا –جير  )تـ خمط النكع األكؿ مف األسمنت .  كجـ مف العينة 4.800أم مايعادؿ 
 جراـ مف 0.427أم مايعادؿ خمط  ( % 8.91 % : 17.83 % : 73.26) بنسب    (

 كجـ مف 3.516 جراـ مف المادة البكزكالنية  ثـ إضافة 0.855المادة الجيرية بإضافة 
كضعت ىذه الكميات في حكض الخمط ثـ صب الماء المقطر ثـ خمطت . الرمؿ القياسي 

 ساعة كبما أف النكع األكؿ كالثاني مف األسمنت 24جيدان ثـ كضعت في القالبيف لمده 
يحتاج إلي نكع مف المعالجة قبؿ الغمر بالماء تـ تغطية القالبيف بأكياس مف البالستيؾ حتي 

 )بالنسبة ألسمنت .  أياـ ثـ بعد ذلؾ غمرت بالماء 3يتـ اإلنضاج الكامؿ بماء الخمط لمده 
 جراـ 0.250 جراـ مف األسمنت العادم ك 0.950تـ خمط   ( بكزكالنى عادل –بكرتالندل 

.  كجـ مف الرمؿ القياسى كأجريت الخطكات السابقة 3.600مف المادة البكزالنية باضافة 
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:-  بكزكالنا –يكضح نتائج المقاكمة اإلنضغاطية بالنسبة ألسمنت جير   (  19)جدكؿ رقـ 

sample 
Test  

no 

Compressive strength  

kn/mm
2

 curing 

7 14 28 

A 
1 9 21.8 34 

By 

water 
2 10.3 21.2 35 

Average 9.7 21.5 34.4 

B 
1 10 22 32 

By 

water 
2 10.4 22.3 32.3 

Average 10.2 22.3 32.2 

C 
1 9.8 15.5 31 

By 

water 
2 7 14.2 31.5 

Average 8.4 14.9 31.3 

D 
1 4.2 9 20.3 

By 

water 
2 7.1 12 19.1 

Average 5.7 10.5 19.7 

E 
1 2.4 3.1 3 

By 

water 
2 1 3 3.1 

Average 1.7 3.1 3.1 

A= clay arbaat   B= clay saloum  C= brick reject   D= rhyolite  E= ash of miskit .   

           
يمثؿ إختبار المقاكمة اإلنضغاطية أىـ اإلختبارات لتحديد درجة البكزكالنية لممادة حيث  
يستخدـ لتحديد قكة مكعبات المكنة أم تفاعؿ المادة البكزكالنية مع الرمؿ القياسى حيث 

نتائج . ميكركف 63كالمكاد البكزكالنية مارة مف غرباؿ  ( 3:1)نسبة األسمنت الي الرمؿ 
بكزكالنا أظيرت تفاكتان كبيران _ إختبار المقاكمة اإلنضغاطية لمكعبات أسمنت جير 

  (سمـك - أربعات  )عكس التجارب السابقة حيث أعطي كؿ مف الطيف المحركؽ بنكعية 
نتائج جيدة ثـ يمية الطكب التالؼ المكسكر أما الرايكاليت كرماد اشجار المسكيت لـ 

مالئمتيما كمادة بكزكالنية طبقان لممكاصفات  يعطيا نتائج جيدة مما يقكد إلي عدـ
 كحد أدنى إلختبار المقاكمة اإلنضغاطية بعد 2مـ/ كيمك نيكتف 31السكدانية التي حددت 

.  يكمان 28
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بكزكالني - يكضح نتائج المقاكمة اإلنضغاطية بالنسبة ألسمنت بكرتالندم  (  20)جدكؿ رقـ 
عادم  

sample 
Test  

no 

Compressive strength  

kn/mm
2

 curing 

7 14 28 

A 
1 13.1 23 35 

By 

water 
2 15 24.5 35.9 

Average 14.1 23.8 35.6 

B 
1 10.1 22.6 34 

By 

water 
2 11 22 34.3 

Average 10.6 22.3 34.2 

C 
1 12 17 31.2 

By 

water 
2 13.5 17.6 33 

Average 12.8 17.3 32.1 

D 
1 6.8 13.5 22 

By 

water 
2 7.8 13.9 22.2 

Average 7.3 13.7 22.1 

E 
1 2 3.1 3.3 

By 

water 
2 2.2 3.1 3.4 

Average 2.1 3.1 3.4 

 

          A= clay arbaat   B= clay salom  C= brick reject   D= rhyolite  E= ash of miskit.       

    
بكزكالني عادم أكدت كذلؾ - إختبار المقاكمة اإلنضغاطية لخميط اسمنت بكرتالندم 

كمادة بكزكالنية إضافة إلي الطكب  (سمـك - أربعات  )مالئمة الطيف المحركؽ بنكعيو 
التالؼ المكسكر أما الرايكاليت كرماد اشجار المسكيت فكانت نتائجيما ضعيفة مما يؤدم 

. إلي عدـ مالئمتيما كمادة بكزالنية 
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  : صااعة البمكات 7.4

ك البمؾ  (اليدكم  )ىنالؾ نكعاف مف البمكات في منطقة البحر األحمر ىما البمؾ العادم 
  كينقص الكيربائي بقميؿ عف ىذه 20×20×40الكيربائى كأبعاد البمؾ العادل ىي  

كما يحتكم البمؾ العادم عمي فتحتيف في الداخؿ أما الكيربائي فيحتكم عمي , األبعاد 
طريقة الصناعة كالتشغيؿ متشابية إلي حد كبير فمعظـ المبانى التى تـ . ثالثة فتحات 

بناؤىا مف بمكات األسمنت تمت صناعتيا عف طريؽ ماكينات الضغط اليدكل بعد خمط 
. األسمنت ك الرمؿ معان إال أف البمؾ الكيربائي يحتاج إلي مكنة أقؿ مف البمؾ العادم 

يتككف البمؾ بنكعية األثنيف بصكرة أساسية مف األسمنت ك الرمؿ إضافة إلي ماء الخمط 
 32عمكمان يمكف القكؿ بأف كاحد كيس مف األسمنت البكرتالندم العادم ينتج حكالي . 

.  بمكة في الكيس الكاحد 40 الي 35بمكة إال أف ىنالؾ بعض األماكف في المنطقة تنتج 
 كجـ مف 1.7 كجـ تقريبا إذان إلنتاج بمكة كاحدة نحتاج الي 12.5= كزف البمكة الكاحدة 

( .   6:1 ) كجـ مف الرمؿ المتدرج أم بنسبة 10.8األسمنت ك 
مع الرمؿ  (الطكب التالؼ - سمـك - طيف أربعات )بكزكالنا - يمكف خمط األسمنت جير

- طيف أربعات )بكزكالني عادم - كذلؾ النكع الثاني أسمنت بكرتالندم  (6:1)بنسبة 
بعد أف أكضحت التجارب الفيزيائية  (6:1)مع الرمؿ بنسبة  (الطكب التالؼ - سمـك 

كما  أكضحت . السابقة ك إختبارات المقاكمة اإلنضغاطية مالئمتيـ كمكاد بكزكالنية 
التجارب الفيزيائية السابقة ك إختبارات المقاكمة اإلنضغاطية عدـ صالحية كؿ مف 

المقاكمة اإلنضغاطية لمبمكات في . الرايكاليت كرماد أشجار المسكيت كمكاد بكزكالنية 
- شركة الثغر اليندسية  ) 2مـ/ كيمك نيكتف 8 - 5منطقة البحر األحمر تتركاح بيف 

 .   (بكرتسكداف 
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الباب الخامس  
الخاتمة والتوصيات  . 5

Conclusions and Recommendations 
 

تتميز منطقة البحر األحمر عمكمان بإحتياطى كافر مف مكاد البناء المختمفة كما بينت 
ذلؾ الدراسات السابقة مثؿ أحجار البناء مف جرانيت كجابرك كرخاـ كركاـ الطرؽ 
كأحجار جيرية كذلؾ لمالئمة خصائصيا الفيزيائية كالكيميائية كاليندسية الشركط 

كما تحظي المنطقة بكميات مقدرة مف الرماؿ كالحصي أثبت . المطمكبة كمادة بناء 
.   الباحثكف جكدتيا في صناعة البناء في منطقة البحر األحمر 

فضمف المنطقة . بالرغـ مف ذالؾ ىنالؾ ندرة في المكاد البكزكالنية الصناعية كالطبيعية 
المخصصة لمدراسة تكجد األنكاع القميمة مف ىذه المكاد التى تيدؼ ىذه الدراسة الي 

تخمك . إمكانية إستقالليا لإلستفاده منيا كنكع مف أنكاع مكاد البناء البديمة قميمة التكمفة 
منطقة البحر األحمر عمكمان مف المكاد البكزكالنية الجيدة مثؿ صخكر األكبسيدياف 

(Obsidian )   كاإلسككريا(Scoria) كالتربة الدايتكمية (Diatomaceous Earth )  
كلكف ىذه الدراسة بينت أف طيف دلتا أربعات .  ( Volcanic Ash )كالرماد  البركاني 

المحركؽ كطيف دلتا سمـك المحركؽ كالطكب التالؼ المكسر مكاد بكزكالنية يمكف 
. اإلستفادة القصكم منيا كمكاد بديمة تطفي غمك أسعار األسمنت البكرتالندم العادم 

إف الطرؽ كالتقنيات المستعممة في التحقؽ مف درجة البكزكالنية لممادة يمكف أف تككف 
فالمسح الجيكلكجي يمكف أف يككف دليالن أك . ثابتة بعض الشئ في معظـ البحكث 

أما التحميؿ الكيميائي اليعطي كحده مؤشران أك دليالن . مفتاحان لمعرفة المادة في الحقؿ 
كشؼ المكاد البكزكالنية عف . قاطعان لدرجة بكزكالنية الماده بؿ يعطي كصؼ تقريبي ليا 

حيث يعتبر . طريؽ إنحراؼ األشعة السينية يمكف أف يدلؿ بقكة درجة البكزكالنية لممادة 
دليؿ قكم عمي درجة   ( X-ray diffraction )غياب السميكا المتبمره مف أنماط 

.  بكزكالنية المادة 
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إختبار المقاكمة اإلنضغاطية يعتبر عمكمان ىك المعيار الحقيقي لممادة البكزكالنية بعد 
ختبار األشعة السينية  حيث يعكس ىذا اإلختبار مدم تفاعؿ . التحميؿ الكيميائي كا 

قد تؤثر درجة الحرارة لمحرؽ كمقدار النعكمة كطرؽ . مع السميكا   ( CaO )الكمس 
كنظاـ المعالجة كنكع ككمية المادة الكمسية قد تؤثر كثيران في نتائج المقاكمة اإلنضغاطية 

لممادة البكزكالنية كما أكضحت ذلؾ بعض البحكث كالدراسات التي تخصصت في 
.  العكامؿ المؤثرة عمي المقاكمة اإلنضغاطية 

أكضحت نتائج إختبارات المقاكمة اإلنضغاطية كأزمنة الشؾ كالتمدد كالنعكمة ك األشعة 
في الباب الرابع مالئمة كؿ مف طيف دلتا أربعات   ( X-ray diffraction )السينية 

المحركؽ كطيف دلتا سمـك المحركؽ كالطكب التالؼ كمكاد بكزكالنية يمكف أف تستحضر 
% 25 الى% 50) بكزكالنا كأسمنت بكرتالندم بكزكالني عادم بنسب -منيا أسمنت جير

كفقان لنتائج  إختبارات المقاكمة اإلنضغاطية إتضح .  عمي التكالي % (35الى % 21(   ) 
.  بكزكالنا - أف األسمنت البكرتالندل البكزكالنى العادل أفضؿ مف خميط جير

بالنسبة لمرايكاليت كأشجار المسكيت أثبتت نتائج المقاكمة اإلنضغاطية ك األشعة السينية 
 (X-ray diffraction )  ضعؼ تفاعميما مع الكمس ، كبالتالي ضعؼ المادة

البكزكالنية مما يقكد إلي عدـ مالئمتيـ كمكاد بكزكالنية بديمة لألسمنت البكرتالندم 
. العادم 

الطيف المحركؽ يمكف أف يككف في بعض المناطؽ مادة بكزكالنية ضعيفة إلحتكائة عمي 
كثير مف الشكائب المعدنية مثؿ فمسبارات البكتاسيـك كالكالسيـك أك إحتكائة عمي بعض 

.  كما تظيرىا األشعة السينية) (Tridymiteأنكاع السميكا المتبمره مثؿ التريدمايت 
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:-  يمكف إجمالى التكصيات فى األتى 
تتميز بكجكد كميات كبيرة مف الطيف يتـ  (خارج منطقة الدراسة)منطقة دلتا طككر / 1

يمكف اإلستفادة مف ىذة الكميات الطينية في صناعة . ترسيبيا سنكيان عبر خكر بركو 
الطكب األحمر لسد الحكجو المحمية في المنطقة كما يمكف اإلستفادة مف الطكب التالؼ 

. في صناعة األسمنت البكزكالني 
رماد أشجار المسكيت أعطى نتائج ضعيفة فى المقاكمة اإلنضغاطية ك األشعة / 2

كبالتالي ضعؼ المادة البكزكالنية يمكف أف نغير مف  ( X-ray diffraction )السينية 
نكع المعالجة كدرجة حرارة الحرؽ بعدـ الغمر فى الماء مع خميط الجير كبالتالى يمكف 

. تحسيف المقاكمة اإلنضغاطية لرماد أشجار المسكيت 
اإلستفادة مف كسر الرخاـ فى محجر منطقة صمت فى إنتاج الجير ألغراض البناء  / 3

أك األغراض البكزكالنية حيث يتميز الجير الناتج مف الرخاـ بجكدة عالية أكثر مف 
.  الجير الناتج مف حرؽ األحجار الجيرية الكمسية 

 900 – 700تكفير أفراف كيربائية حديثة تساعد فى تنشيط الطيف الذل يحتاج الى  / 4
درجة مئكية ، حيث يندر مثؿ ىذة األفراف فى المنطقة مما يقكد الى صعكبة اإلستفادة 

.  مف ىذة المكاد الطينية كمكاد بكزكالنية 
تشجيع فرص اإلستثمار فى المنطقة فى مجاؿ صناعة البناء لما يممكة المستثمر  / 5

مف إمكانيات مادية تساعد فى اإلستفادة مف ىذة المكاد مف حيث ترحيؿ الخاـ كأفراف 
.  لمحرؽ كطكاحيف لمنعكمة كماكينات لمخمط 

تفتقر منطقة البحر األحمر إلى اإلمكانيات كالمعدات المعممية المطمكبة لإلختبارات  / 6
اليندسية مما يتطمب جيكد حككمية مف القطاع العاـ كالخاص لتزكيد المنطقة بمعامؿ 

.  حديثة تسيـ فى إكماؿ المعرفة لمباحثيف كالشركات كبيكت الخبرة 
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.  تكضح تجييز مكعبات القكة اإلنضغاطية  ( 4.3.2.1 )صكرة رقـ 
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. تكضح تجييز الخمطات الألسمنتية  ( 7.6.5 )صكرة رقـ 
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( .  جياز فيكات ) تكضح إختبار أزمنة الشؾ لمعينات  ( 10.9.8 )صكرة رقـ 
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.  تكضح عينات إختبار أزمنة الشؾ  ( 11 )صكرة رقـ 
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

.  تكضح مكعبات القكة اإلنضغاطية  ( 12 )صكرة رقـ 
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.   تكضح إختبار نعكمة المكاد البكزكالنية  ( 13 )صكرة رقـ 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

.   تكضح جياز إختبار مكعبات القكة اإلنضغاطية  ( 14 )صكرة رقـ 
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.   تكضح بعض العينات المجيزة ألختبار التمدد  ( 15 )صكرة رقـ 
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تكضح جانب مف العمؿ الحقمى كتظير الصكر صخكر  ( 18.17.16 )صكرة رقـ 

. الرايكاليت جنكب سمـك 

 
.   تكضح رسكبيات كطيف دلتا سمـك  ( 19 )صكرة رقـ 
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تكضح الطكب التالؼ المكسكر فى بعض كمائف منطقة البحر  ( 21.20 )الصكر رقـ 

. األحمر 
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