
 احجار الثىاء والشيىح
 

ؽٓذد انًٍٍ ػجش انزبسٌخ لٍبو ؽنبساد ػشٌمخ ؽٍذد فٍٓب انًؼبثذ ٔانمقٕس ٔانغذٔد ٔانزً يٍ خالنٓب أظٓش 

اإلَغبٌ انًًٍُ لذسح كجٍشح ػهى اعزغالل يٕاسدِ انطجٍؼٍخ ٔانًزؼذدح ٔانزً يٍ أًْٓب أؽغبس انجُبء ٔانضٌُخ 

كًقذس أعبعً فً أػًبل انجُبء ٔانزضٌٍٍ، ؽٍش رًزهك انًٍٍ  انزً اعزخشعٓب انمذايى ٔاعزخذيْٕب 

اؽزٍبهٍبد كجٍشح عذاً يٍ خبيبد أؽغبس انجُبء ٔانضٌُخ انًزُٕػخ، فزٕعذ فخٕس انشخبو، ٔانغشاٍَذ، 

 ٔانجبصنذ، ٔانؾغش انغٍشي، ٔانزف ٔاإلعًُجشاٌذ.

خ فً انًٍٍ يٍ انُبؽٍخ انغٍٕنٕعٍخ ٔيٍ خالل انٕمغ انغٍٕنٕعً انًزُٕع فمذ رى رقٍُف أؽغبس انجُبء ٔانضٌُ

 -ثؾغت هشق ركٌُٕٓب فً انطجٍؼخ كًب ٌهً:

 

 .أؽغبس انجُبء ٔانضٌُخ راد انزكٌٍٕ انُبسي انجشكبًَ، يضم اإلعًُجشاٌذ، انزف ٔانجبصنذ 

  أؽغبس انجُبء ٔانضٌُخ راد انزكٌٍٕ انشعٕثً، يضم انؾغش انغٍشي، انذٔنٕيٍذ ٔ انزشافشرٍٍ، ٔانؾغش

 انشيهً.

 بس انجُبء ٔانضٌُخ راد انزكٌٍٕ انُـبسي انغـٕفً ٔانًزؾـٕل، يضم انغـشاٍَذ، انُبٌظ، انغبثشٔ،  أؽغ

 انذٌٕسٌذ، ٔانشخبو.   

 

 صخور الرف واالجىمثزايد
 

عـًٍكخ مًٍ انقخــٕس انجشكبٍَخ انضالصٍـخ،  خػبدح كطفٕػ ثشكبٍَخ فزبرٍ رٕعذ فخٕس انزف ٔاإلعًُجشاٌذ

ؽٍش رؾزٕي ػهى لطغ فخشٌخ راد أفم ثشكبًَ فً أسمٍخ صعبعٍخ ٔػبدح يب ركٌٕ ْزِ انقخٕس يقًزخ 

ٔعٓهخ انمطغ، ٌٔخزهف أنٕآَب يٍ سيبدي فبرؼ ٔاففش إنً أففش ٔأؽًش لشَفهً فً فخٕس اإلعًُجشاٌذ 

كًب أٌ يٕاففبرٓب انفٍُخ عٍذح، ؽٍش  ٔأخنش إنى ثًُ يؾًش ٔثًُ يخنش فً فخٕس انزف.ٔسيبدي فبرؼ 

 ، ٔيمبٔيخ مغو عٍذح رزشأػ ث2.96ٍٍ -1.53َغذ أَٓب رزًٍض ثٕصٌ َٕػً يُخفل إنى يزٕعو ٌزشأػ ثٍٍ 

كغى/عى  1160-170
2

 %، ثبإلمبفخ إنى رًٍضْب ثخفخ19.41-0.38، َٔغجخ ايزقبؿ يمجٕنخ رزشأػ ثٍٍ 

رؼزجش ْزِ انقخٕس يٍ أؽغـبس انجُبء انًًٓخ ٔانؾبئؼخ ٔصَٓب ٔخقبئـ انؼضل انؾشاسي ٔانقٕرً انؼبنٍخ. 

 االعزخذاو فً انًٍــٍ ٔرنك َظشاً نزؼذد أنٕآَب ٔلشة يكبؽفٓب يٍ انًذٌ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 صىعاء -ذوالة –محجز لصخور الرف واالجىمثزايد 



 

 

 

 صخور الثاسلد
 

 

انقخٕس انجشكبٍَخ انضالصٍخ )يغًٕػخ ثشكبٍَبد انًٍٍ( ػهى ؽكم لٕاهغ رخزشق رٕعذ فخٕس انجبصنذ مًٍ 

فخٕس انمبػذح ٔ انقخٕس انشعٕثٍخ انزبثؼخ نهؼقش انغٕساعً ٔانؼقش انطجبؽٍشي ٔػهى ؽكم هفٕػ 

ثشكبٍَخ يزجبدنخ يغ فخٕس انزف ٔاإلعًُجشاٌذ. كًب رٕعذ مًٍ انقخٕس انجشكبٍَخ انشثبػٍخ ػهى ٍْئخ 

أيب يٍ َبؽٍخ انًٕاففبد انفٍُخ فُغذ أٌ أؽغبس انجبصنذ ثُٕػٍّ رزًٍض  ٌو ثشكبٍَخ ٔفشؽبد.هفٕػ ٔيخبس

كغى/عى 2200-187، ٔيمبٔيخ مغو عٍذح رشأؽذ ثٍٍ 3.01-1.92ثٕصٌ َٕػً يشرفغ ٌزشأػ ثٍٍ 
2

 ،

%، ثبإلمبفخ إنى رًٍضْب ثخقبئـ انؼضل انؾشاسٌخ 5.08-0.11َٔغجخ ايزقبؿ لهٍهخ رشأؽذ ثٍٍ 

ٌكبد ال ٌخهٕ أي ثُبء فً انًٍٍ يٍ أؽغبس انجبصنذ، ؽٍش رغزخذو أؽغبس انجبصنذ انًقًزخ ٔانقٕرٍخ انؼبنٍخ. 

بً انًغبعذ، ٔلذ ظهّذ ْزِ نجُبء األعبعبد، فً ؽٍٍ رغزخذو انفمبػٍخ يُٓب )انؾجؼ( ألغشاك انزضٌٍٍ خقٕف

 انًجبًَ يئبد انغٍٍُ ٔنى ٌزأصش ْزا انؾغش ثأي َٕع يٍ إَٔاع انزغٌٕخ ٔانزؼشٌخ.

 

 صىعاء -تيد عذران  -محجز لصخور الثاسلد 



 الحجز الجيزي والدولوميد
 

انًخزهفخ رغطً انقخٕس انكهغٍخ )انؾغش انغٍشي ٔ انذٔنٕيبٌذ( يغبؽخ كجٍشح يٍ انًٍٍ، َزٍغخ نهزشعٍجبد 

ٔانزً ثذأد فً انؼقش انغٕساعً ؽزى انجالٌغزٕعٍٍ ٔرزٕصع انقخٕس انكهغٍخ فً خًظ يغًٕػبد 

 عٍٕنٕعٍخ ًْ:ػًشاٌ، انًٓشح، ؽنشيٕد، انؾؾش ٔرٓبيخ.

ٔرزًٍض فخٕس انؾغش انغٍشي ٔانذٔنٕيٍذ ثبنقالثخ انؾذٌذح، ٔرؼذد أنٕآَب يٍ انهٌٕ األثٍل انُبفغ، 

د. ٔيٍ خالل رفغٍش َزبئظ انزغبسة انفٍضٔيٍكبٍَكٍخ َغذ أٌ رهك انقخٕس رزًٍض ٔانجٍظ ٔؽزى انهٌٕ األعٕ

ثًٕاففبد فٍُخ عٍذح ٔرمغ مًٍ ؽذٔد انؾشٔه انمٍبعٍخ انؼبنًٍخ ثم ٔأفنم يُٓب فً ثؼل انًٕالغ، ؽٍش 

ػ ، ٔيمبٔيخ مغو يُبعجخ رزشا2.86ٔ-1.9َغذ أٌ لٍى انٕصٌ انُٕػً كبَذ يشرفؼخ إنى يزٕعطخ رزشأػ ثٍٍ 

كغى/عى 1520-234ثٍٍ 
2

ٔػهى مٕء رنك فئٌ غبنجٍخ   .%9.05-0.04، َٔغجخ ايزقبؿ لهٍهخ رزشأػ ثٍٍ 

يٕالغ انؾغش انغٍشي ٔانذٔنٕيٍذ يطبثمخ نهًٕاففبد انمٍبعٍخ انؼبنًٍخ )انشٔيبٍَخ ٔاأليشٌكٍخ( ٔرمغ مًٍ 

 .ؽذٔد انًٕاففبد انًطهٕثخ

 

 

 

 

 

 حضزموخ -محجز لصخور الحجز الجيزي 



 الرزافزذيه
 

ثبنمشة يٍ ٌُبثٍغ انًٍبِ انؾبسح، انزً ركَٕذ فً َٓبٌخ األَؾطخ انجشكبٍَخ  رٕعذ سٔاعت انزشافشرٍٍ فً انًٍٍ

ٔػًهذ ػهى إراثخ كشثَٕبد انكبنغٍٕو يٍ انؾغش انغٍشي انًزشعجخ فً انغبثك ٔ يٍ صى إػبدح رشعٍجٓب ثبنمشة يٍ 

 انًقذس األٔل يكَٕخ سٔاعت انزشافشرٍٍ.

ثبنهٌٕ انجًُ ٔانجٍظ انًبئم نهجٍبك ٔثكضشح انفشاغبد،   ٔرزًٍض ْزِ انقخٕس ثًٕاففبد فٍُخ عٍذِ ؽٍش رظٓش

كًب أٌ يٕاففبرٓب انفٍُخ رطبثك يغ انؾشٔه انمٍبعٍخ انؼبنًٍخ انًطهٕثخ )انشٔيبٍَخ ٔاأليشٌكٍخ( ؽٍش َغذ أٌ 

 800-250، ٔيمبٔيخ مغو عٍذح رزشأػ ثٍٍ 2.53-2.19انٕصٌ انُٕػً يزٕعو ٔرزشأػ لًٍّ ثٍٍ 

كغى/عى
2

%، ٔػهى مٕء رهك انًٕاففبد ٌزجٍٍ أٌ انزشافشرٍٍ 5.9-2.3لهٍهخ رشأؽذ ثٍٍ  ، َٔغجخ ايزقبؿ

فً انًٍٍ فبنؼ نالعزخذاو كأؽغبس ثُبء ٔصٌُخ ػالٔح ػهى إيكبٍَخ اعزخذايّ فً يُبهك َٓى ٔانمفش فً 

 .انزطجٍمبد انقُبػٍخ انًزؼذدح َظشا نُمبٔرّ انؼبنٍخ

 

 

 الجزاويد والجاتزو
 

 انغشاٍَزٍخ فً انًٍٍ ثُبًء ػهى صيٍ رؾكٍهٓب إنً لغًٍٍ:رُمغى انقخٕس 

 

  الصخور الجزاويريح لعصز ما قثل

 الكامثزي: 

ً يُطمزٍٍ رُكؾف ْزِ انقخٕس ف

-انغٕف-حسئٍغزٍٍ ًْب يُطمخ فؼذ

فً انؾًبل انغشثً ٔيُطمخ  خؽغ

أثٍٍ  فً انؾًبل  -انجٍنبء -يأسة

ٔانغُٕة انؾشلً ثبإلمبفخ إنى يكبؽف 

 ؽنشيٕد.فغٍشح فً رؼض ٔ

 

 

 

 

 

 

  :الصخور الجزاويريح الثالثيح 

رُكؾف ػهى هٕل انخو انًٕاصي نغٓم رٓبيخ فً َطبق ثبعم ٔرؼض يضم عجم ؽفبػ، عجم ثشع، عجم 

فجش ٔكزنك فً انًُبهك انؾًبنٍخ يضم عجم ؽٕس، عجم انغؼذي ٔعجم فشع ٔرزًٍض ثبنهٌٕ انشيبدي 

انؾجٍجً انًزٕعو. أيب فخٕس انغبثشٔ ٔ انذٌٕساٌذ فززٕاعذ مًٍ فخٕس انمبػذح فً ٔادي ٔانُغٍظ 

 انُؾٕس ثًُطمخ فؼذِ ٔكزا مًٍ انقخٕس انؼقش انضالصً االَذفبػٍخ فً يُبهك يزفشلخ يٍ نؾظ.

 جالحديد -صخور الجزاويد الجزاحي  



ؽٍش رزًٍض ثقالثخ ؽذٌذح، ٔإيكبٍَخ اعزخشاط كزم كجٍشح عذاً ٔرؼذد أنٕاٌ ٔاعغ عذاً ٔكزانك يٕاففبد 

فٍضٔيٍكبٍَكٍخ يًزبصح ٔرفٕق ؽذٔد انًٕاففبد انمٍبعٍخ انؼبنًٍخ انًطهٕثخ )انشٔيبٍَخ ٔاأليشٌكٍخ( فً ثؼل 

، ٔيمبٔيخ اننغو ػبنٍخ عذاً ٔرزشأػ 2.95-2.16انًٕالغ، ؽٍش َغذ أٌ انٕصٌ انُٕػً كجٍشاً ٌٔزشأػ ثٍٍ 

كغى/عى 2042-423ثٍٍ 
2

%، ثبإلمبفخ إنى رًٍضْب 2.63-0.05، َٔغجخ ايزقبؿ لهٍهخ عذاً رشأؽذ ثٍٍ 

ثبنزُٕع انقخشي انٕاعغ ؽٍش رٕعذ فخٕس انغشاٍَذ، انغشإَدٌٕساٌذ، انًَٕضَٔبٌذ، انذٌٕساٌذ، انغبثشٔ 

ٔانغبثشٔدٌٕسٌذ...انخ ْٔزا ثبنطجغ ٌؤدي إنى رُٕع األَغغخ انقخشٌخ فٍكغجٓب يُظشاً عًبنٍبً يزفشداً. ٔػهى 

فخٕس انغشاٍَذ ٔانغبثشٔ فبنؾخ نالعزخذاو كأؽغبس ثُبء ٔصٌُخ  مٕء رهك انًٕاففبد فئٌ غبنجٍخ يٕالغ

 .ٔخقٕفبً نجُبء عذساٌ انغذٔد ٔانؾٕائو انغــبَذح، ٔسفف يذسعبد انًطبساد

 

 

 الزخام
 

ٌٕعذ َٕػٍٍ يٍ انشخبو فً انًٍٍ، انُٕع األٔل َبرظ ػٍ رأصش انؾغش انغٍشي انزبثغ نهؼقش انغٕساعً 

ثبنُؾبه انجشكبًَ انؾذٌش ٔيضبل رنك يكبؽف ٔادي يمقت فً رؼض ٔانُٕع انضبًَ ٌُكؾف ػهى ٍْئخ أعغبو ٔ 

انضٍُخ ثًأسة، ٔيكبؽف يزذاخالد سأعٍخ فً فخٕس انمبػذح )يب لجم انكبيجشي( ٔيضبل رنك يكبؽف عجـبل 

ٔرزًٍض ثًٕاففبد فٍُخ ػبنٍخ، ٔإيكبٍَخ اعزخشاط كزم كجٍشح ثأثٍٍ.  خٔانمشٌ خادي ؽشط، ٔدادي ػٍبٌ ثؾغٔ

عذاً، ٔرؼذد فً األنٕاٌ فًُٓب األثٍل، ٔاألثٍل انًقفش، ٔانشيبدي، ٔاألعٕد ٔكزنك األعٕد انًخطو 

ؾشٔه انمٍبعٍخ انؼبنًٍخ )انشٔيبٍَخ ٔاأليشٌكٍخ( ٔعذ ٔانًُمو. ٔػُذ يمبسَخ ٔيطبثمخ ْزِ انًٕاففبد يغ ان

، ٔيمبٔيخ 2.08-2.87رطبثك عٍذ فً ْزِ انؾشٔه، ؽٍش َغذ أٌ انٕصٌ انُٕػً يزٕعو ٌٔزشأػ ثٍٍ 

كغى/عى 1130-260اننغو عٍذح رزشأػ ثٍٍ 
2

  .%4.42-04.، َٔغجخ ايزقبؿ لهٍهخ عذاً رشأؽذ ثٍٍ

ٔانشٌبٌ )انغٕف( رغزخذو كًٕاد ثُبء ٔصٌُخ،  يُبهك انضٍُخ )يأسة( انغذٌش ركشِ أٌ خبيبد انشخبو فً ثؼل

فً ؽٍٍ أظٓشد انذساعبد انًؼذٍَخ ٔانزؾبنٍم انكًٍٍبئٍخ أٌ رهك انخبيبد ػجبسح ػٍ يبعٍُضاٌذ ٔدٔنٕيٍذ، 

ٔرزًٍض ثُمبٔح ػبنٍخ، ؽٍش رقم 

فٍٓب َغجخ أكغٍذ انًبغُغٍٕو إنى 

%، ًٌٔكٍ 45ؽٕانً 

ٍ اعزخذايٓب فً انؼذٌذ ي

انزطجٍمبد انقُبػٍخ، انضساػٍخ 

ٔاإلَؾبئٍخ انًخزهفخ ثذالً يٍ 

 .اعزخذايٓب كًٕاد سخبيٍخ

 

 

 

 

 

 

 

 مأرب -الثىيح  –محجز لصخور الزخام  


