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 الممخص
تركيةز ككاسةيد في الصخور الغرينيةة الكاوولينايتيةة تبةدو سةهمة بعةد  تمييز ووصف معدني الجوثايت والهيماتايت

( 03-7لمنيةوم فةي الجوثايةت  األ إحةالليبمة   .معاممة الصخور بمادة هيدروكسيد الصةوديومالحديد من خالل 
األلمنيةوم فةي الهيماتايةت الةج الجوثايةت  إحةالل( مول%. وبشكل عام فأن نسةبة 2-0مول% وفي الهيماتايت  

. احةةالل األلمنيةةوم فةةي كةةال المعةةدنين يسةةببان قصةةر فةةي األبعةةاد البموريةةة  باتجةةا  البعةةد 0.1:  1.5يبمةة  حةةوالي 
. معةةدل األبعةاد البموريةةة يشةير الةةج نمةةو فةةي الهيماتايةت( aعةد البمةةور  وباتجةةا  الب تفةةي الجوثاية cو  bالبمةور  

لبمةةةةورة  Yو  X، وتتطةةةةور بمسةةةةتوي المحةةةةورين لبمةةةةورة الجوثايةةةةت التةةةةي تنمةةةةو بشةةةةكل ابةةةةر  Zباتجةةةةا  المحةةةةور 
الهيماتايةت التةةي تنمةو بشةةكل صةةسائحي. تسةتخدم النسةةبة بةةين كميةة الحديةةد المسةةتخمص بطري ةة األوكةةزا ت الةةج 

كميةة عاليةة مةن ديد المستخمص بطري ة حامض الهيدروكموريك كم ياس لدرجةة التبمةور، والتةي تعكةس كمية الح
الدراسةة الحاليةة  نمةاجج يوجةد معةدن الهيماتايةت فةين وكمية قميمة من مةواد ييةر متبمةورة.متبمورة الحديد ال ككاسيد

جوثايةةةت بوسةةةاطة شةةةدات انعكةةةاس بكميةةةة قميمةةةة م ارنةةةة بمعةةةدن الجوثايةةةت، وقةةةد قيسةةةت نسةةةبة الهيماتايةةةت الةةةج ال
تواف ةةت نتةةائت التحميةةل باألشةةعة تحةةت الحمةةرا   ..I(102)hem./I(110) goeاألشةةعة السةةينية الحائةةدة ل وجةة  

ف ةةةد وجةةةد مةةةن تحاليةةةل األشةةةعة تحةةةت  واألشةةةعة السةةةينية الحائةةةدة فةةةي ت ةةةدير كميةةةة األلمنيةةةوم التةةةي تحةةةل بالحديةةةد.
)عنددددح  ن دددد   γOH واآلصةةةةرة( 1-سةةةةم 8;:  متصةةةةاصا عنةةةةد منحنةةةةي  δOHالحمةةةةرا  ان كةةةةال األصةةةةرتين 

1-سةم ;:9 اال تصاص
 035تكونةان حساسةتين ألحةالل الممنيةوم فةي الجوثايةت، بينمةا تكونةا كمتةا األصةرتين  ( 

( حساستين ألحالل األلمنيوم في الهيماتايت، ولجلك تستعمل مواقع هةج  المنحيةات لتخمةين 1-سم :80و  1-سم
شةدات منحنيةات األمتصةاص فةي تحاليةل األشةعة تحةت الحمةرا   هةجين المعةدنين. كمية األلمنيوم التي تحل فةي



 I 896 / Iتتعمة  بدرجةة التبمةور. والنسةبة بةين شةدات هةاتين األصةرتين   1-سم :;9و  1-سم 8;:ل صرتين 
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