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РЕЗЮМЕ
Базалтовите Ценозойски скали, разкриващи се в североизточна Йордания са северното продължение на Северноарабската провинция и се разпростират
върху обща площ, която нахвърля 46 000 km2, от които 12 000 km2 са на територията на Йордания. Полезните изкопаеми в областта Бадия в североизточна
Йордания са от изключителна важност за страната, което се дължи на факта, че неограничени запаси от промишлени суровини са широко разпространени
в този регион. Именно за това една от задачите на настоящето изследване картиране на този регион е да покаже проявленията и разпространението на
полезните изкопаеми на северна Бадия. Настоящата работа цели улесняване на инвеститорите при проучването, оценяването и изземването на полезните
изкопаеми в този сектор. Идеята беше да се дадат сведения относно местонахождението на досега известните находища на полезни изкопаеми и да се
посочат местата на новооткритите находища при изработването на настоящия проект за създаване на карта. В статията се сумират известните
публикувани данни относно промишлените суровини и резултатите от анализите, които бяха направени като част от настоящата работа.

1. Въведение
Полезните изкопаеми в областта Бадия са от изключителна важност за националната икономика на Йордания,
което се дължи на факта, че неограничени запаси от
промишлени суровини са широко разпространени в този
регион. Именно за това една от задачите на настоящето
изследване и картиране е да покаже проявленията и
разпространението на полезните изкопаеми в района на
северна Бадия. Настоящата работа цели улесняване на
инвеститорите при проучването, оценяването и изземването на полезните изкопаеми в този сектор. Идеята беше
да се дадат сведения относно местонахождението на
досега известните находища на полезни изкопаеми и да се
посочат местата на новооткритите находища при изработването на настоящия проект за създаване на карта.
Поради това всяко различно находище беше обозначено с
различен символ върху картата. В статията се сумират
известните публикувани данни относно промишлените
суровини и резултатите от анализите, които бяха
направени като част от настоящата работа.

През Набатския, Романо- Византийския и ранния Арабски
период базалтът е широко използван в североизточна
Йордания. Той се вижда като строителен материал в
древните замъци (Казър) в районите като Казър ал Азрак,
Казър Уайанид, Казър ал Хюуайанид Деир ел Кахф и Умм
ел Джимал, които са построени изцяло от базалт.
Старинните постройки в град Казър ал Азрак и центъра
BRDP на Сафауи (изоставена нефтена помпена станция,
Н5) са също изградени с базалт. Понастоящем с малки
изключения, базалтът почти не се използва като
строителен камък в региона.
(с) Физически и технически свойства). Базалтът с
физическите си свойства като устойчивост срещу
изветряне и корозионни химикали, якост, минимална
порьозност и пропусквливост представлява сериозен
източник за декоративен камък (Таблица 1).
3. Минерална вата или лят базалт
(а) Дефиниция. Минералната вата (изкуствен продукт) е
съставена основно от тънки силикатни нишки, като
базалтът представлява над 70% от състава й, а
останалата съставка е силикатна или глинеста.

2. Базалт
(а) Местонахождение. Това е една от най- широкоразпространените суровини в картираната зона, която обхваща повече от 70 % от проучвания район. Върху картата са
обозначени две кариери - едната е на по- малко от 3 km
северно от от Тел Хасан, а втората е на около 22 km източно от Сафауи. В региона са налице още няколко района,
намиращи се в оливин- пиритовата базалтова формация
Абед, които се считат като находища, удобни за експлоатация в бъдеще.

(в) Местонахождение. Както беше съобщено по- горе,
базалтът е най- широко разпространеният скален вид в
региона, но районите, в които базалтът е подходящ за
производство на минерална вата и лят базалт не са
обозначени върху картата поради това, че не са направени
детайлни изследвания, които да потвърдят доколко
подходящи са химическите и физическите свойства на
базалта за тези цели. Изследването на тези качества на
базалта в североизточна Йордания с оглед развитие
производство на ляти продукти най- отговорно се
препоръчва.

(в) Запаси и производство. В областта са налице
неограничени запаси от базалт и поради неговото широко
разпространение, той е използван за строителни цели.
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Таблица 1. Физически свойства на базалта от североизточна Йордания (според Nawasreh, 1993)
Плътност (g/cm3)
2,50- 2,77
Якост на едноосов натиск (кg/cm2)
225,5- 543,7
стандартно
2,66- 2,80
Специфично тегло, g/cm3
влажна повърхност
2,70- 2,85
привидно
2,82- 2,92
Водопоглъщаемост, %
1,47- 2,28
Изтриваемост, %
23,4- 28,4
Якост при разрушаване, atm
1700- 2200
Кохезия, atm
320- 440
Топлопроводимост,смлян базалт по STP* (cal/cm2)
1- 30
Топлопроводимост, монолитен базалт по STP (cal/cm2)
4- 6
Топлопоглъщаемост при постоянно налягяне, (cal/c/g)
0,2- 0,3
* STP- При стандартно налягане и температура
(с) Области на приложение. Минералната вата е
изолационен материал при съхраняване на топлинна
енергия. Може да се използва под формата на свободно
разстлана, но може да се слепва с помощта на лепила под
формата на изолационни дюшеци, платна, въжета и
твърди плоскости. Минералната вата притежава следните
свойства:
• Нисък коефициент на топлопроводност;
• Високоефективна звукоизолация;
• Устойчива срещу изветряне, въздействие на вода и
влага;
• Малко собствено тегло;
• Не гори;
• Няма корозионно въздействие.

хомогенен, дребнозърнест. Ниската точка на топене е от
изключителна важност. Базалтът от североизточна
Йордания е почти еднакъв с базалтът, който се добива от
кариера на Йорданската компания за производство на
минерална вата и е добър потенциал за развиване на
такава промишленост. Стадартните изисквания за
производство на минерална вата са следните:
М киселинност=(SiO2+Al2O3)/(MgO+CaO)=2,5- 3
Лят базалт (петрургия): За суровина се изисква изходен
материал с качества, подобни на тези за производство на
минерална вата. Базалтът трябва да е алкален, с ниско
съдържание на силиций, ситнозърнест и неизветрял.
Точката на топене трябва да е ниска т. е. топенето в
промишлени мащаби трябва да се осъществява от
материал, натрошен до едрина 10- 30 см. при температура
1300оС. От таблица 3 се вижда химическия и минерален
състав на базалта, подходящ за топене.

(d) Физически и технически свойства. Минерална вата:
Базалтът, пригоден за производство на минерална вата
трябва да е с ниско съдържание на TiO2, MgO, FeO и
високо съдържание на алкалии. Материалът трябва да е

Таблица 3. Химически и минералогичен състав на базалтите, подходящи за леене. По Ибрахим, (1997)
SiO2 (%)
43,5- 47
CaO (%)
10,0- 12,0
Al2O3 (%)
11,0- 13,0
MgO (%)
8,0- 11,0
TiO2 (%)
2,0- 3,5
Na2O (%)
2,0- 3,50
Fe2O3(%)
4,0- 7,0
K2O (%)
1,0- 2,0
FeO (%)
5,0- 8,0
P2O5 (%)
0,5- 1,0
MnO (%)
0,2- 0,3
Магнетит
4- 8
Пироксен
45- 60
Оливин
10- 15
Плагиоклаз
15- 25
Нефелин
0- 10
Стандартните изисквания за лят базалт са както следва:
Ашакиф (шест конуса), Джабал ед Дхирва, Тулул ел Бассус
(три конуса).
• Ma=( SiO2+ Al2O3)/(CaO+ MgO)= 1,1- 3,0
• Mb=(Ab’+ 2,3Di’+ 1,8Hy’)=123- 136
(в) Област на приложение. Находищата на пуцолан
(скория) във всички гореизброени конуси са сериозен
4. Пуцолан (скориа)
потенциал за циментовата промишленост, за приложение
в земеделието и като леки добавъчни матириали. При
а) Местонахождения. Пуцоланът (скориата) е широко
производството на цимент пуцоланът се добавя:
разпространена в картираната област и по- точно около
• За да коригира съдържанието на желязо до 10 % по
Тел Римах, Тел Хасан, Джибал Зумал ал Хашшад (два
тегло в циментовата смес преди реакцията, при която се
конуса) Джабал Мафаридал Асфар (три конуса), Джибал
получава Портланд цимента;
ал Манасиф ал Гхарбия (три конуса), Джибал ал Манасиф
аш Шакиия (шест конуса), Джабал ал Фахе, южно и
• Добавъчен материал в портланд цимента в
югоизточно от Джабал ал Асфар (шест конуса), Тулул
пропорция 10 до 30 % по тегло при ниска температура и
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след това смилане за да се получи Портланд пуцоланов
земята. Очакваните запаси в картираната област са
цимент.
огромни според изчисленията за някои от главните
вулкански конуса, както е показано на таблица 4.
(с) Запаси и производство. Добивът на пуцолан е
относително проста минна операция на повърхността на
Таблица 4. Изчислените запаси на пуцолан в региона Бадия. Данни на Йорданската компания за цимент (1985) изключая *
по Ал Малабех (1993).
Местонахождение
Запаси (х106 тона)
Дж. Фахем*
10,46
Дж. Аритаин (север)
67
Дж. Аритаин (юг)
102
Дж. Уфахимат (север)
25
Дж. Уфахимат (юг)
21
Дж. Джилад
68
Дж. Ал Манасиф Гхарабия
91
Дж Ал Манасиф Шаркиия
6
Дж. Ушайхиб
4
Сумарно
394,46
Пуцолан се добива от кариерите Тел Римах, Тел Хасан
(d) Физически и технически свойства. Някои от найза използване в циментовата промишленост и в селското
важните физически параметри на пуцолана от областта
стопанство от Йорданската компания за цимент и
Бадия се виждат от таблици 6 и 7.
компанията Ал Кауасмех. Общото количество пуцолан
добит за последните четири години от картираната област
надхвърля 600000 тона, както е показано на таблица 5.
Таблица 5. Годишно производство на пуцоланот картираната област в тонове. *Данни по Абед и Омари, (1994)
Година
1992*
1996
1997
1998
1999
Тел Римах
91.862
222.621
100.757
199.892
Тел Хасан
3.400
4 509
10 396
11.900
Сумарно
410
95.262
227.130
111.153
211.792
Таблица 6. Физически свойства на пуцолана от находищата Тел Хасан и ДжабалФахем (по Ал Малабех1993). Нсо е
височина на конуса, а Wco - широчина на конуса при основата
Параметри
Тел Хасан
Джабал Фахем
Водопоглъщаемост
10,8 %
9,2 %
Основно оцветяване
Сиво, сиво до кафяво
Сиво, кафяво, червеникаво - кафяво
Абразивност
35%
52 %
Обемно тегло
1010 кg/m3
980 кg/m3
3
Специфично тегло
1,801 g/сm
1,79 g/сm3
Отношение
Нсо=0,026 Wco
Таблица 7. Някои от свойствата на пуцолана в областта. Данни по Йорданската циментова компания (1985)
Местонахождение
Хидравличен
Якост,
Специфично
Загуба (на тегло) при
коефициент
Nt/cm2
тегло, g/сm3
сушене, %
Дж. Фахем*
41
1212
1,4
5,6%
Дж. Аритаин (север)
52,5
1190
1,57
6,5%
Дж. Аритаин (юг)
31
810
1,85
6,6%
Дж. Уфахимат (север)
39
1112
1,78
5,8%
Дж. Уфахимат (юг)
37,5
729
1,64
9,7%
Дж. Джилад
22
1,7
5,8%
Дж. Ал Манасиф Гхарабия
41
1005
1,59
2,7%
Дж Ал Манасиф Шаркиия
19
280
1,58
4,7%
Дж. Ушайхиб
28
210
1,64
2,6%
За циментовата промишленост хидравличният коефиПри изпълнение на проекта за картиране беше
циент е важен фактор- колкото по- висок е той, толкова понаправена оценка на материала от находището Джабал ед
подходящ е материалът. Хидравличния коефициент за
Дхирва. Пуцоланът беше оценен като недобър свързващ,
пуцолана варира от 19 до 52,5. Той беше оповестен от
лесно отделящ се материал със специфично тегло 1,6
Йорданската компания за производство на цимент (1985) и
g/сm3. Зърнометричен състав на пуцолана от находището
причина за това са съдържащия се в пуцолана зеолит.
Джабал ед Дхирва се вижда от таблица 8.
Таблица 8. Химически състав на пуцолана от находището Джабал ед Дхирва
Основни окиси
Тегловни%
Основни окиси

Тегловни%
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SiO2 (%)
40,24 - 46,63
MgO (%)
5,00 - 5,07
CaO (%)
11,88 - 16,00
TiO2 (%)
1,33 - 1,45
Fe2O3(%)
7,66 - 8,43
K2O (%)
1,03 - 1,22
Al2O3 (%)
12,50 - 13,86
Na2O (%)
2,68 - 5,12
фицираните зеолитови минерали са филипсит, шабазит,
5. Зеолити
фажуазит. От региона на Бадия са произвеждани 8 вида
(а) Определение. Зеолитите представляват група от
зеолитови концентрати, които са получили наименовията
хидратирани алкални алумо- тектосиликати, които се
Зеордан 1- Зеордан 8 (Ибрахим, 1996 b). Извършените
характеризират с отворена кристална структура.
изследвания на зеолитовите туфи показаха отличните
качества на Йорданските зеолити за използването им в
(в) Местонахождение. В картираната зона зеолитите се
цехове за производство на почвоподобрители и торове.
разкриват в няколко района, включително Джабал Аритаин, (север), Джабал Аритаин, (юг), Тел Хасан, Тел Римах,
Тулул ал Шакиф и Джабал Ханнун. Туфът от филипсит
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ABSTRACT
The Cenozoic continental basaltic rocks exposed in northeast Jordan are the northern extension of the North Arabian Province, which
covers a total of more than 46,000 km2, of which 12000 km2 are only in Jordan. The mineral resources of the Badia region in northeast
Jordan are very important to the national economy of Jordan, due to the fact that unlimited reserves of industrial commodities are widely
distributed in the region. Therefore, one of this research aims of this map is to indicate the occurrences and distribution of the mineral
resources in the northern Badia Region. To facilitate study, evaluate and exploit these resources for the investors in this sector. The
idea was to shed light the location of the previously indicated mineral resources and to indicate the location and distribution of the newly
discovered localities during this mapping project. The paper summarizes the available data published on the mineral commodity and the
results of the analysis, which were carried out as part of this work.

1. Introduction

data published on the mineral
commodity and the results of
the analysis, which were
carried out as part of this
work.

The mineral resources of
the Badia region are very
important to the national
economy of Jordan, due to
the fact that unlimited
reserves of industrial
commodities are widely
distributed in the region.
Therefore, one of the main
aims of this paper is to
indicate the occurrences and
distribution of the mineral
resources in the northern
Badia Region. To facilitate
study, evaluate and exploit
these resources for the
investors in this sector. The
idea was to show on the map
the location of the previously
indicated mineral resources
and to indicate the location
and distribution of the newly
discovered localities during
this mapping project.
Therefore, each mineral
resource was given a
different symbol shown on
the map. The paper
summarizes the available

2. Basalt
(a)Occurrences. it is the most widespread mineral
resources in the mapped area, covering more than
70%. Two quarries were indicated in the map, one is
less than 3km to the north of Tell Hassan and the
second is about 22km to the east of Safawi. Several
potential areas are present in the area, mainly the
extensive exposed Abed Olivine Phyric Basalt
Formation, which can be considered as suitable
occurrences for future exploitation programs.
(b)Reserves and Production. The area holds
unlimited reserves of basalt and because of its wide
availability, it was formerly used for construction
purposes. During the Nabatian, Roman Byzantine
and early Arabic periods, basalt was extensively
used in Northeast Jordan. It is evidenced from the
ancient castles (Qasr) in the area such as Qasr Al
Azraq, Qasr Usaykhim, Qasr Uaynid, Qasr al
Huwaynit Deir el Kahf and Umm el Jimal, which are
built completely from the basalt. The old buildings of
Al Azraq town and the BRDP center at Safawi (an
abandoned oil pumping station, H5) were also built
of basalt. In the present time, basalt is not used
anymore as a building stone in the area with few
exceptions.
(c) Physical and Technical Properties. The
physical characteristics of basalt as resistance to
weathering and corrosive chemicals, durability and
strength with a low porosity and permeability makes
it a potential source as a decorative stone (Table 1).
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Table 1. Physical properties of the basalt of NE Jordan, (from Nawasreh, 1993)
Density (g/cm3)
Unconfined compressive strength (kg/cm2)
Specific gravity (g/cm3)

2.50-2.77
225.5-5437
2.66-2.80
2.70-2.85
2.82-2.92
1.47-2.28
23.4-28.4
1700-2200
320-440
1-30
4-6
0.2-0.3

bulk
saturated surface
apparent

Water absorptipn(%)
Abrasion (%)
Crushing strength (atm)
Cohesive strength (atm)
Thermal conductivity for melt at STP* (cal/cm2)
Thermal conductivity for rock at STP(cal/cm2)
Heat capacity at constant pressure (cal/c/g)

*STP is standard temperature and pressure
3. Rock Wool and Cast Basalt

•

(a) Definition. Rock wool (an artificial product) is
composed of extremely thin silicate fibers, where
basalt forms more than 70% of the raw material with
siliceous or argillaceous rock, make up the rest.

Non corrosive.

(d) Physical and Technical properties. Rock
Wool: Basalt suitable for this wool industry needs to
have low Ti02, MgO, FeO contents and high alkali
contents. Homogeneity of the raw material, finegrained texture and low melting point are also
important. The basalt exposed in NE Jordan are
almost similar to those quarried by the Jordan Rock
Wool Company and are of good potential rock wool
industry. The standards requirements for rock wool
are as follows:

(b) Occurrences. As was indicated earlier, basalt is
the most widespread mineral resource in the area,
however, those areas suitable for rock wool and cast
basalt are not indicated in the map, because
detailed studies to verify there physical and
chemical properties was not carried out. The
evaluation of the NE Jordan basalt for cast industry
is highly recommended.

Ma of acidity=(Si02+Al203)/(MgO+CaO) =2.5-3.0
Cast basalt (petrurgy): It requires a raw material
similar in composition to that used by rock wool
industry. Basalt must be alkaline, undersaturated
with respect to silica, homogeneous with a constant
composition, fine-grained and not weathered. A raw
material with a low melting point is necessary i.e.
melting is executed on an industrial scale using 1030 cm pieces at 1300° C. Table 3 shows the
chemical and mineral composition of basalt needed
for cast basalt. Table 3 Chemical and mineralogies!
composition for cast basalt, after Ibrahim (1997).

(c) Uses. Rock wool is used in insulation and
energy conservation. These can be used as loose
"wool", but can also be bonded together with resin
binders to form rolled mats, rigid panels and pipe
sections. Rock wool has the following properties:
• Low coefficient of heat transfer;
• High acoustical insulation;
• Weather, water, & damp proof;
• Light in weight;
• Noncombustible;

Table 2. Chemical and mineralogical composition for cast basalt, after lbrahim (1997)
SiO2 (%)
43.5-47.0
CaO (%)
10.0-12.0
Al2O3 (%)
11.0-13.0
MgO (%)
8.0-11.0
TiO2 (%)
2.0-3.5
Na2O (%)
2.0-3.50
Fe2O3(%)
4.0-7.0
K20(%)
1.0-2.0
FeO
(%)
5.0-8.0
P
0.5-1.0
205 (%)
MnO (%)
0.2-0.3
magnetite
4-8
pyroxene
45-60
olivine
10-15
plagioclase
15-25
nepheline
0-10
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The standards requirements for cast basalt are as
follows:
1.
Ma = (SiO+AI203)/(MgO+CaO) = 1.1-3.0;
2.
Mb = (Ab'+2.3Di’ + 1.8Hy') CIPW
normative = 123-136.

reaction in order to produce
Portland cement;

• An additive material, to standard Portland
cement in proportions from 10-30% by weight at low
temperature and then ground finely to produce
Portland pozzolanic cement.

4. Scoria (Pozzolana)

(c) Reserves and Production. Exploitation of
scoria is a relatively simple, surface mining
operation. Expected reserves of pozzolana in the
map area are huge, estimates from some of the
important volcanic cones are illustrated Table 4.

(a) Occurrences. Scoria (Pozzolana) is widely
distributed in the map area, such as Tell Rimah, Tell
Hassan, Jibal Zumal al Hashshad (two cones), Jabal
Mafarid al Asfar (three cones), Jibal al Aritayn (two
cones), Jibal al Manasif al Gharbya (three cones),
Jibal al Manasif ash Sharqiyya (six cones), Jabal al
Fahem., south and southeast of Jabal al Asfar (six
cones), Tulul Ashaqif (six cones), Jabal ed Dhirwa,
Tulul el Bassus (three cones) and Tulul el Ghussaun
(three cones).

Pozzolana is currently
quarried from Tell Rimah and
Tell Hassan for use in cement
industry and in agricultural
applications, by the Jordan
Cement Company and AIQawasmeh Company. The
total production of pozzolana
from the map area in the last
four years exceeds 600,000
ton, as shown in Table 5.

(b) Uses. The scoria deposits from all the abovementioned cones are of great potential for use in
cement industry, in agricultural applications and as
lightweight aggregates. In the cement industry,
pozzolana is added to the cement for two purposes:

• A corrective material for
Fe content in the cement
mixture in proportions up to
10% by weight before the

Table 4. The estimated reserves of pozzolana in the Badia region. Data from Jordan Cement Company (1985)
except * from Al-Malabeh(1993).
Locality
Reserve (x 106 ton)
J. Fahem*
10.46
J Aritayn (N)
67
J. Aritayn (S)
102
J. Ufayhimat (N)
25
J. Ufayhimat (S)
21
J. Jilad
68
J. al Manasif al Gharbya
91
J. al Manasif ash Sharqiyya
6
J.
Ushayhib
4
Total
394.46
Table 5. Annual production of pozzolana from the map area in thousand ton. * data from Abed and Omari
(1994)
Year
1992*
1996
1997
1998
1999
Tell Rimah
91.862
222.621
100.757
199.892
Tell Hassan
3.400
4.509
10.396
11.900
410
Total
95.262
227.130
111.153
211.792
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(d) Physical and Technical Properties. Some of
the important physical parameters of the pozzolana
in the Badia region are given in Tables 6 and 7.
Table 6. Physical parameters of Tell Hassan and Jabal Fahem pozzolana (from AI-Malabeh, 1993). Hco is
cone height and Wco is cone basal width
Parameters
Tell Hassan
Jabal Fahem
Water absorption
10.8 %
9.2 %
Main colors
gray, gray to brown
brown, gray, reddish-brown
Abrasive value
35 %
52 %
3
Unit weight
1010 kg/m
980 kg/m3
3
Specific gravity
1.801 g/cm
1.79g/cm3
Aspect ratio
Hco = 0.026 Wco
Table 7 Selected physical properties of the pozzolana in the area. Data from Jordan Cement Company (1985).
Locality
Hydraulic
Strength
Specific Gravity
Loss on Ignition (%)
Factor
(Nt/cm2)
(g/cm3)
J. Fahem
41
1212
1.4
5.6
J. Aritay n (N)
52.5
1190
1.57
6.5
J Aritayn (S)
31
810
1.85
6.6
J. Ufayhimat (N)
39
1112
1.78
5.8
J. Ufayhimat (S)
37.5
729
1.64
9.7
J. Jilad
22
1.7
5.8
Al Manasif al
Gharbya
41
1005
1.59
2.7
J. AI
ash
Sharqiyya
19
280
1.58
4.7
J. Ushayhib
28
210
1.64
2.6

For cement industry, the
hydraulic factor is an
important parameter, the
higher is this factor the more
suitable is the material. The
hydraulic factor of the
pozzolana varies from 19 to
52.5. It was reported by the
Jordan Cement Company
(1985) that the presence of
zeolites enhances
significantly the hydraulic
factor of the pozzolana.

During this mapping
project, selected samples
from the pozzolanic material
of Jabal ed Dhirwa were
evaluated. The study revealed
that pozzolana is
characterized by bad
cementing, good sorting and
with specific gravity of 1.6
g/cm3. Size classification of
Jabal ed Dhirwa pozzolana.

Table 8. Chemical composition of Jabal ed Dhirwa pozzolana
Major Oxide
Wt%
Major Oxide
Wt%
SiO2 (%)
40.24-46.63
MgO (%)
5.00-5.07
CaO (%)
11.88-16.00
TiO2 (%)
1.33-1.45
Fe2O3 (%)
7.66-8.43
K2O (%)
1.03-1.22
AI2O3(%)
12.50-13.86
Na2O(%)
2.68-5.12
5. Zeolites
(b) Occurrences. In the mapped area, zeolites were
(a) Definition. Zeolites are a group of hydrated
indicated in several areas including Jabal Aritayn (N)
alkali alumino-tektosilicates, which are characterized
and Jabal Aritayn (S), Tell Rimah, Tell Hassan, Tulul
by their open crystalline structure.
Al Ashaqif and Jabal Hannoun. Phillipsite tuff was
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discovered by Dwairi (1987) in Jabal Aritayn (S),
whereas, the economic zeolite deposits in the other
localities in the Badia region were discovered by
Ibrahim, (1996b) occurring in the Aritayn
Volcaniclastic Formation and are restricted to a
diagenetic zone with variable thickness from few
meters up to 20 m.

tuff emphasized the importance of the Jordanian
zeolites for use in wastewater treatment plants and
as a soil conditioner and as slow-release fertilizer.
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(c) Uses. Based on their unique structure zeolites
can be used in the following applications:
•Slow release fertilizers and soil amendments;
•Industrial and municipal wastewater treatments;
•Gas and oil purification;
•Animal nutrient, fish and poultry farming;
•Reduce strong odor intensity and ammonia gas
concentration from farms.
(d) Reserves and Production. Quantitative
determination of zeolites indicate that the mineral
content range between 20% to 65% by weight
(Ibrahim, 1996b; Ibrahim and Inglethorpe, 1996).
Preliminary studies indicate the presence of a huge
reserve. Small quantities of the zeolitic tuff is
extracted from Jabal Aritayn (N) every year (Table
9) by an American- Jordanian Company (Green
Technology) and exported to Israel. The zeolitic tuff
product is activated by synthetic fertilizers for
agricultural and gardening uses. Unfortunately,
zeolite deposits from Tell Rimah area are over
exploited as being mined along with pozzolana for
the Jordan Cement Company.
Table 9. Annual production of the zeolitic tuff from
Jabal Aritayn (N)
Year
1997
1998
1999
Production (Ton) 3193
543
408
(e) Physical and Technical Properties. Using
simple mineral processing techniques, zeolite grade
could be concentrated to the range between 85%
and 96% (Ibrahim, 1996b; Ibrahim and Ingelthorpe,
1996). The identified zeolite minerals are phillipsite,
faujasite and chabazite. From the Badia region 8
zeolite concentrates were produced, and were given
the symbols: Zeordan 1 - Zeordan 8 (Ibrahim,
1996b). Experimental investigations on the zeolitic
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