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  الفوسفات
: باإلنجلیزیة( العضوي الفوسفات أو فالفوسفات العضویة الكیمیاء وفي. الفوسفوریك لحمض ملح ھو العضویة غیر الكیمیاء في الفوسفات

Organophosphate (الحیویة األرض وكیمیاء الحیویة الكیمیاء في كبیرة أھمیة لھ والفوسفات. سفوریكالفو لحمض استر ھو 
 .وفلسطین واألردن ومصر المغرب وخصوصا االسالمي للعالم المعدنیة الثروات أحد وھو). Biogeochemistry: باإلنجلیزیة(

 للمجموعة التابعة الالفلزیة الخامات أحد سفـورھووالف)  PO4( -3الفسفـور أكسید رابـع أیون على یحتوى معــدنى مركب الفوسفـات
 . األكسجین مع التفاعل سریـع أنھ حیث الذاتى شكلھ فى الطبیعة فى والیتواجد) 30,97( الذرى ووزنھ) 15( الذرى رقمھ النیتروجینیة

      الفوسفاتیة الصخور مصطلح یطلق بینما إقتصادیاً  وإستغاللھا تعــدینھـا یمكن التى الفـوسفــات رواسب على فـوسفـورایت كلمـة وتطلــق
 .  الفوسفات من عالیة غیر نسب على تحتوى التى الصخور على

 من طن ألف 5175 حوالي سنویا ینتج األردن أن حیث .عالمیا الكیماویة واألسمدة الفوسفات ومصدري منتجي أكبر أحد یعد األردن
 طنا 1670و االمونیوم فوسفات من طنا 1350 یومیا تنتج التي لالسمدة االردن جيفود شركة انتاج الى باالضافة شركات، اربع خالل

 .الیوریا من

 الكبریتیك وحامض االمونیوم فوسفات ثنائي الفوسفات مناجم وشركة االردنیة الحكومة فیھ تشارك الذي الصناعي االسمدة مجمع وینتج
 .الفوسفوریك حامض تنتج للكیماویات الكندیة الھندیة الشركة أن كما االلمنیوم، وفلورید والفوسفوریك

 -اغري ھیدرو شركة تقوم الیابان الى كامال وتصدره بإنتاجھ االردنیة الیابانیة الشركة تقوم والتي المركبة االسمدة انتاج الى وباالضافة
 .االمونیوم فوسفات وثنائي المركبة واالسمدة الفوسفوریك حامض بإنتاج االردن

 

 : الصـفـاتو الخصـائـص  

 فى) Ca (PO4) 3 F(   الكیمیائى وتركیبھ األباتیت مجموعة من) معـدن200( حوالى صخورالفوسفات تضم:  الكیمیائـى التركیب    
 الفوسفوریك وحمض فوسفات السوبر سماد لیعطى الكبریتیك حمض مع یتفاعل بینما الماء فى الیذوب والفوسفات.  األحیان أغلب

 .  الھیدروكلوریك حمض مع بالتفاعل الفوسفوریك حمض یعطى كما األمونیا مع بالتفاعل النیتروجینى اتالفوسف سماد ویعطى

 رواسب شكل على إما وتظھر العضویة المواد لتواجد نتیجة والفاتحة الداكنة مابین صخورالفوسفات ألـوان تتباین:  الطبیعیة الخواص   ·
 مثل المشعة العناصر بعض على الرواسب ھذة ماتحتوى وغالبا سلیسیة أو جیریة إما فیھا الصلبة المادة تكون بحیث أومتصلبة فتاتیة

 : ھى األباتیت معـادن لمجموعة الطبیعیة والخواص.  الیورانیوم

                                         أزرق واحیاناً  األخضر إلى مائل أسود أو أصفر:   اللون -                     سـداسى:  البلورى الشكل -
 3،2:  النوعیة الكثافة -          5:  الصالبة -    أبیض:  المخدش -



 

 

 : الطبیعة فى تواجـده

 : التالیة الصور أحد فى الطبیعة فى صخورالفوسفات معظم تتواجد

 من%) 80( حوالى تشكـل حیث واإلستغالل والحجم اإلنتشار حیث من الرواسب أھـم وھى:  رسوبـى أصل من فوسفات صخور   -1
 الفـوسفـات رواسب مثل حبیبیة بحریة رواسب وھى%) 30-%20( مابین فیھا الفوسفور أكسید خامس تركیز ویتراوح العالمیة الرواسب

 . واألردن العراق وفى السعودیة العربیة المملكة شمال فى الفـوسفـات ورواسب أفـریقیا شمال دول و مصر فى

 على المحتویة والبیروكسینات الكربوناتتیت وصخور النیفیلین سیانیت صخور من ناتجة وھى:  نارى أصل من فوسفات صخور   -2
 . روسیا فى خنبى رواسب امثلھا ومن شائـعـة غیر الرواسب وھذة اآلباتیت معدن أھمھا من التى الفـوسفاتیة المعــادن من كبیر قـدر

 المحیط فى نیورا جزیرة رواسب مثل الجیریة الصخور فوق البحریة الطیور خلفاتم تراكم من ناتجة وھى:  الجوانو رواسب     -3
 . الھادى

   

 : االستخدامات

 من الفوسفور على النباتات وتحصل.  الحیویة الوظائف جمیع فى ویدخل والحیوان للنبات الكیمائیة العناصر أھم أحد الفوسفور یعتبر
 ویمكن.  اإلنسـان حیاة فى الفوسفات أھمیة تبرز ھنـا ومن علیھا تتغـذى التى النباتـات من فـورالفـوس على الحیوانـات تحصل بینما التربة

 :     لتالىاك الفوسفات إستخدامـات بعض إستعراض

 السوبر إلنتاج األحماض مع الفوسفات تفاعل یتم حیث الفوسفات إستخدامات من%) 77( حوالى تمثل وھى:  األسمدة صناعة   -1
 ھذة وتمثل الحامضیة التربة إلى مباشرة وإضافتھا الفوسفاتیة الصخور طحن یمكن كما المركبة واألسمدة النیتروجین فوسفاتو فوسفات
 كل یحتوى بینما الفوسفور أكسید خامس من%) 25- 14( على فوسفات السوبر ویحتوى الفوسفات إستخدامات من%) 4( حوالى الطریقة

  . واإلمتصاص للتحلل القابل الفوسفور أكسید خامس من%) 45-40(على المركبة ةواألسمد النیتروجینى الفوسفات من

 إستخدامھا ویتم الفوسفات إستخدامات من%) 8( حوالى الصناعة ھذة تمثل و:  الفوسفوریك حامض و الحرارى الفوسفور صناعة   -2
  . الحشریة والمبیدات الكیمیائیة المنظفات ىوف بالنیكل المغلف والحدید والنحاس األلمنیوم مثل المعادن أسطح معالجة فى

 المكلسن الفوسفات یستخدام حیث الفوسفات إستخدامات من%) 6( حوالى الصناعة ھذة تمثل و:  للمواشى كغذاء الفوسفات إعداد   -3
  . المواشى قطعان تغذیة فى الفلور عنصر من قلیلة نسبة على على والحاوى

 . والمنزلیة الصناعیة الغسیل منظفات فى تستخدم و الفوسفات إستخدامات من%) 5( نسبة تمثل و:  تللفوسفا متعـددة صناعات      -4

  

 مما ، الكیمیائیة األسمدة أھمھا من والتي التحویلیة الصناعات من جملة في یدخل باعتباره ، طبیعي أمر بالفوسفات الدولي االھتمام إن 
 الغذائي أمنھا عن وتدافع الزراعي باإلنتاج تھتم التي تلك وخصوصا العالم دول أغلبیة فطر من متزاید بطلب یحظى ھاما موردا یجعلھ

 یجعل ما وھذا الزراعي اإلنتاج كمیة لرفع عامال ذلك باعتبار األسمدة ھذه على الحصول في البلد بقدرة ما حد إلى مرتبطا أصبح الذي ،
 لألسمدة الكلي االحتكار إلى المغرب یسعى أن غریبا لیس ولذا ، الدولیة السوق في كبیرة بعنایة یحظى الكیمیائیة األسمدة على الطلب

 . لألسمدة العالمي اإلنتاج من% 80 یقارب ما الحالي الظرف في تشكل التي الفوسفاتیة



 من یظھر كما ، اعلیھ الحصول في الماسة الحاجة یؤكد ما وھو أھمیتھا على یدل] الفوسفات[ خامات استخدام في الملحوظة الزیادة إن
 في أما ،77 أنتجت 1969 وفي 42 إنتاج تم 1960 في): طن ملیون( اآلتیة الزمنیة الفترات في للفوسفات العالمي اإلنتاج دینامیكیة خالل

 ،133 إلى، اإلنتاج انخفض 1996 وفي 162 إنتاج تم 1990 سنة وفي 132 إلى اإلنتاج وصل 1980 سنة وفي 110 العالم انتج 1974
 . 128 إلى اإلنتاج وصل 2001 سنة في أما

 تملك التي الدولة أن سیما ال كبیرا، ارتفاعا شھد األخیرة األربعة العقود في] للفوسفات[ العالم استھالك أن یتضح المعلومات ھذه خالل من
 الدول ضمن یوجد المغرب إنف وبالقطع. الدولیة السوق في المورد ھذا أسعار في التحكم بإمكانھا المادة ھذه من كبیرة احتیاطات
 الصحراء احتیاطات استثنیت ما إذا ھذا( للفوسفات العالم احتیاط من% 45,1 على أراضیھ احتواء بحكم الفوسفات إنتاج في المعروفة

  .راعيالز اإلنتاج تطور بمدى نموھا المرتبط الدول من كبیر عدد على التأثیر من مكنھ ما وھو). المغرب طرف من المحتلة الغربیة

 

 

 

 األردن في الفوسفات

 االحتیاطي یقدر التي معان في الشیدیة منطقة وفي الطفیلة منطقة في ویتواجد األردن في الموجودة المعادن أھم من واحدا الفوسفات بریعت
  .طن ملیار 1. 5 بحوالي فیھا الفوسفات خام من المؤكد

 حزام في سیما ال األردن، مساحة إجمالي من المئة في 60 حوالي تغطي فاتالفوس تشكیالت أن األردنیة الطبیعیة المصادر سلطة تقدر
 خام مجموع یقدر. اقتصادیا لالستثمار قابلة االحتیاطیات تلك غالبیة وتعتبر الجنوب إلى الشمال من یمتد كیلومتر 300 بعد على واسع

 الوحیدة الشركة. 2008 دیسمبر 31 حتى طن یینمال 1459 إلى یصل بما التشغیل تحت التي المناجم ضمن االردن في الفوسفات
 بعمق آبار حفر على تنطوي االستكشاف عملیة. األردنیة الفوسفات مناجم شركة ھي الفوسفات الستكشاف األردن في لھا المرخص

 من االقتصادیة جدوىال تحدید أجل من تصنف ثم الخام للعینات والكمي النوعي عملیةالتحلیل تلیھا محددة مسافات ضمن مترا 40 حوالي
 وآل األحساء في مناجم في مربعا كیلومترا 52 تبلغ إجمالیة مساحة األردنیة الفوسفات مناجم شركة تغطي الراھن الوقت في. االحتیاطیات

 .واالستخراج االستكشاف ألغراض وذلك الشیدیة في مربع كیلومتر 258 و األبیض،

 من% 60/62 في الفوسفات ویتواجد ، الملیون في جزء 70 الى تركیزه یصل الذي الیورانیوم بعنصر غني االردني الفوسفات ویعتبر
 بعض استخراج امكانیھ الى باالضافھ الزراعیھ المحاصیل لزیاده االسمده لصناعھ المستخرج الفوسفات معظم ویذھب ، المملكھ مناطق
 الى الفوسفات تحویل عملیھ اثناء علیھ الحصول یمكن الذي الیورانیوم دیوج العناصر ھذه بین ومن ، المشعھ والعناصر النادره المعادن
 . الواحد الطن في الیورانیوم من جرام 200 على الصحراویھ الفوسفات خامات وتحتوي الفسفور حمض او اسمده

 .٢٠٠٠ عامل الوطنیة الصادرات اجمالي من دینار ملیون ٩١ قیمتھ ما الخام الفوسفات من الصادرات قیمة بلغت وقد



 

 

 

ا السادس المركز األردن یحتل  الخام الفوسفات إنتاج في عالمیً

 

ا الرابع المركز في یأتي االردن ان اال  لتصنیع إنتاجھما من كبیر جزء تستھلك وتونس أمریكا ألن وذلك الفوسفات تصدیر في عالمیً
 :الفوسفاتیة األسمدة

 

 



 
 عدد واحتساب الشركة مبيعات قيمة انخفاض إلى ذلك ويعزى دينار، مليون١٢٨حوالي ، 2000 عام في الفوسفات شركة خسائر بلغت
المبكر التقاعد ومصاريف كمخصص) دينار مليون 50.9(  مبلغ أهمها المحاسبية التعديالت بعض وإجراء المخصصات من  

 
 

  :االردني للفوسفات نسبية ميزات
:ضخم احتياطي  
متميزة وبنوعية طن، مليون 5.4 ب يقدر سنوي بإنتاج طن مليون 900 الخام منالفوسفات ضخم احتياطي وجود  

  

 :لألردن المتمیز الجغرافي الموقع

  .السویس قناة في للمرور حاجتھ لعدم وذلك للفوسفات، المنتجة العربي المغرب دول األردن ینافس

 :األردني للفوسفات المتمیزة النوعیة

 .العالم في النسب أقل من األردني الفوسفات في طان،للسر المسبب الكادمیوم، عنصر نسبة تعتبر

ا األردن موقع یعتبر ة للفوسفات المصدرة الدول من للعدید منافسً   .ةاآلسیوی لألسواق بالنسبة وخاصً

 

 



 :األردني للفوسفات الرئیسة السوق الھندیة السوق تعتبر

 الرئیس السوق وھي الھندیة، السوق في األردني للفوسفات جیدة أسعار على الحصول یتم العالم في للفوسفات مستھلك أكبر الھند •
 .األردني للفوسفات

  

 : الخـام معـالجة طـرق

 طرق وتختلف%) 40-%30( تجاریاً  المطلوبة النسب إلى الفوسفور أكسید خامس نسبة رفع على الفوسفاتیة الخامات معالجة طرق تعتمد
 : ھى المستخدمة طرقال وأھم وطبیعتھ الخام حالة حسب  المعالجة

 . الھندى المحیط فى كریسمس وجزیرة مصر خامات مثل الغبار إزالة ثم والتجفیف الغسیل     -1

 . توجو خامات مثل الرطبة بالطریقة أو فلسطین خامات مثل الجافة بالطریقة الفرز     -2

 عكـاشات خام مثل الكالسیوم كربونات من للتخلص أو المغرب فى عنق جبل خامات مثل العضویة المواد من للتخلص الحرق     -3
 . بالعراق

 . وفلوریدا السنغال خامات مثل السلیكا من للتخلص التعویم     -4

  . توجو خامات مثل الحدیدیة المحتویات من للتخلص المغناطیسى الفصل     -5

  

 :التالیة للمعادلة وفقا السماد ھذا انتاج یتم حیث .سماد ثالثى سوبر فوسفات االردن في انتاجا الفوسفاتیة االسمدة اشھر ومن

CaF2.3Ca3(PO4)2+14 H3PO4 10Ca(H2PO4)2+2HF 

 :بالتالي السماد فتمثل ھذا النتاج الفوسفات خام معالجة خطوات اما. الفوسفات صخور على الفوسفوریك حمض باضافة وذلك

 .التوالي على ئینكیمیا مفاعلین في الفوسفوریك حمض مع الفوسفات صخور خلط یتم .1

 .المنظم داخل ویرش الناتج الطین ینقل .2

 .تبریدھا اعادة یتم وثم الكبیرة الكتل طحن ویتم وتغربل تجفف المنظم من الخارجة النواتج .3

 .اسابیع ٦ الى ٤ لمدة وتعالج ویخزن ینقل النھائي الناتج .4



 .الفلوراید سیلیكات لةالزا بالماء ویخلط خاص جھاز في یجمع والمبرد المنظم من الناتج الغاز .5

 :التالي بالشكل موضحة الخطوات ھذه

  

  

 

 :یشمل الفوسفاتیة األسمدة تصنیع عن الناجم العام التلوث

  : الھوائیة العوالق -

, التنفسي الجھاز داخل وتوغلھا العین و للجلد مالمستھا خالل من, للھواء الملوثة العوالق من وغیرھا الفوسفات مركبات عوالق تسبب
 تعیق حیث النباتات على أیضاً  المعلقات وتؤثر, العیون أمراض زیادة و والربو الرئوي واالنتفاخ القصبات كالتھاب مختلفة أمراضاً 
   النتح و الغازي التبادل عملیتي

  :الفلور -

 لمصانع المجاورة باتالغا مناطق في الدراسات أظھرت حیث, الطبیعي النبات في واضح تأثیر الفوسفات صناعة عن الناتج للفلور
 وینتقل, الموت إلى تنتھي األشجار فإن بالفلور التلوث استمر وإذا, بحروق النامیةتصاب القمم و األشجار أوراق إن,  الفوسفاتیة األسمدة

 أو بھا یتغذى التي الحیوانات طریق عن اإلنسان إلى ثم ومن بالنباتات تتغذى التي الحیوانات إلى النباتات أنسجة في الفلورالمتراكم
  بمنتجاتھا

  : الكبریت مركبات -

 تتفاعل حیث SO3 أكسیدالكبریت وثالثي SO2 الكبریت أكسید وثاني H2S الھیدروجین كبریت ھیئة على الكبریت بحمض التلوث یظھر
 درجة رفع إلى بالتالي وتؤدي الحامضیة لألمطار الرئیسي المكون الملوثات ھذه وتعتبر الكبریتات أكاسید لتشكل الجو في الماء مع

 H2S الھیدروجین كبریت یؤثرغاز أن كما, التنفسي الجھاز في مرضیة وأعراض السعال إلى یؤدي الكبریت حمض التربةورذاذ حموضة
  ساعة 24 لمدة 3م/ ملغ 0,15 الغاز لھذا بھ المسموح والتركیز, الخالیا في األكسدة عملیات ویثبط العصبي الجھاز في

  : ثقیلةال المعادن -



 في الكادمیوم نسبة خفض الغذاءویمكن سلسلة خالل من صحةاإلنسان و التربة جودة یھدد خطراً  الفوسفاتیة األسمدة في الكادمیوم یمثل
 حمض أومن الفوسفاتي الصخر من إما الكادمیوم بإزالة أو الكادمیوم من منخفض محتوى ذات الفوسفاتیة الصخور باستخدام األسمدة

  الزراعیة التربة في الكادمیوم سویات رفع إلى المتكرر األسمدة استخدام یؤديو الفوسفور

  : اإلشعاعي النشاط -

 المشعة النكلیدات مستویات رفع الصناعةفي ھذه وتساھم الطبیعیة المشعة بالمواد للتلوث الھامة المصادر إحدى الصناعةالفوسفاتیة تعد
 نكلیدات من نسبیاً  عالیة تراكیز على تحتوي الفوسفاتیة الصخور ألن,معالجة دون مخلفاتال رمي عند المجاورة البیئات في الطبیعیة

 نشر إلى الخام المادة من% 20 الصناعةبنحو ھذه عن الناتجة كمیتھا تقدر والتي الفوسفوجبسوم مادة طرح ویؤدي سلسلةالیورانیوم
 المیاه في بتراكیزمرتفعة تواجده لوحظ البولونیوم أن على الحدیثة ا دراساتال ودلت, الرادیوموالبولونیوم على الحتوائھا اإلشعاعي التلوث
 من الرغم على اإلشعاعیة الملوثات من جبسوم الفوسفو أكوام المنطلقمن الرادون غاز كذلك جبسوم الفوسفور الكوام المجاورة الجوفیة

  الرادیوم تفكك عن الناتجة منذراتھ ینبثق ما نسبة ضآلة

 :الجید اتالفوسف خصائص

 للتفاعل الالزمة الحمض كمیة من للتقلیل وذلك P2O5/CaO من العالیة النسبة .1

2.  

3. Fe2O3/P2O5      8%                    

4. MgO/P2O5        6-7% التخلص یصعب حیث المختلفة العملیات من الناتجة المعقدة الفوسفات مركبات من للتقلیل وذلك 
 .منھا

 CaCO3 من اقل كمیات .5

 العضویة المركبات من قلیلة اتكمی .6

 الكلور من قلیلة كمیات  .7

 .الحمض مع التفاعل سریع یكون ان یجب كما .للطاقة توفیرا وذلك والكسر الطحن سھل یكون ان یجب الفوسفات .8

  

  :العـالمیة األسعـار

 الكبریت مثل الخام المواد وأسعار والطاقة البترول بأسعار وكذلك والطلب العرض بمستوى الفوسفاتیة لألسمدة العالمیة األسعار تتأثر 
 في موضح ھو كما األمونیوم فوسفات وثنائى فوسفات سوبر ثالثى أسعارب ممثلة الفوسفاتیة األسمدة أسعار أن ویالحظ والبوتاسیوم

 التالي الجدول

 

 

 

 دوالر 42-30(  بین تتراوح أنھا إال والمنتجین المستھلكین بین تحدیدھا ویتم معلنة غیر فھى الفوسفات صخور ألسعار بالنسبة أما 
 المصرى الفوسفات سعر أما) . م2004( عام فى) للطن دوالر 46(        حوالى المغربى الفوسفات سعر بلغ وقد.  جودتھا حسب) للطن

 العام أسعار ثالثى سوبر فوسفات  ثنائى فوسفات األمونیوم  أسعار
 1974 لطندوالر ل300 دوالر للطن300
 1988 دوالر للطن157 دوالر للطن196
 2001 دوالر للطن147 دوالر للطن147
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) طن/دوالر 34( و المحلى السوق فى) طن/جنیھ 100( بلــغ فقد)  P2O5( الفوسفور أكسید خامس%) 30( نسبة على یحتوى الذى
 ) .م2006( عام فى  للتصدیر

 

 

 

 

 

 

 

 

 


