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 المحاضرة السادسة
 كبريت المشراق وفوسفات عكاشات

 مقدمة:
لقد وجدت المعادف في بالد الرافديف منذ زمف بعيد والتي اشتركت مع جوانب وانشطة اخرى مختمفة في 

الطويؿ. اف المعادف والثروات الطبيعية ىي التي تتحكـ في قوة اقتصاد   تاريخوبناء حضارة العراؽ وقوتو عبر 
اتيا المادية النيا االساس في بناء كؿ ما ىو صناعي الذي يوفر لمبمد حاجاتو مف المواد الصناعية الدولة وحاج

 والموارد المالية الالزمة لبناء قاعدة صناعية وزراعية قوية.
اف التاريخ الجيولوجي والبنيوي لمعراؽ جعمت منو اف يكوف ذو طبيعة جيولوجية مميزة تحتضف ترسبات  •

 حيث يقع العراؽ بيف وحدتيف تركيبيتيف رئيسيتيف ىما:معدنية متنوعة ، 
a) العالية الطيات االلبية 
b) المستقر الرصيؼ العربي 

وقد ىيأت ىاتيف الوحدتيف بيئة ترسيبية مناسبة لتواجد انواع متعددة مف الترسبات المعدنية، حيث نالحظ اف ىناؾ 
ر وبيف التراكيب الجيولوجية المتكونة بفعؿ عالقة بيف نوعية التمعدف وطبيعة توزيعيا وتواجدىا بيف الصخو 

 الحركات االرضية التي تعرضت ليا ىذه الصخور.
يالحظ في المنطقة الشمالية تكوف متاثرة بالحركات االلبية حيث تظير المعادف الفمزية فييا والتي ىي مف اصؿ 

 حرمائي.
صاص والخارصيف ترتبط مع الصخور المناطؽ المحاذية الى تركيا تحتوي عمى تراكيز مختمفة مف فمزات الر 

 فضال عف وجود حديد رسوبي مف السيديرايت والييماتايت. تية الحاضنة لياناالكاربو 
ترتبط التمعدنات في المناطؽ الشمالية الشرقية المحاذية الى ايراف باالجساـ الصييرية وتوجد فييا التمعدنات التي 

 لماكنيتايت( اضافة الى صخور كاربوناتية واطياف.تحتوي عمى النحاس والنيكؿ والكرـو والحديد )ا
في المناطؽ التي تقع في الرصيؼ العربي والتي تشمؿ اجزاء واسعة مف وسط وجنوب العراؽ، تكوف فييا 
التمعدنات مف اصؿ رسوبي حيث يتحكـ في تواجدىا وتوزيعيا الظروؼ الترسيبية القديمة حيث تكوف غالبية 

زي ومف اىـ ىذه الترسبات ىو الكبريت والفوسفات واالمالح واالحجار الكمسية التمعدنات مف النوع الالفم
 والدولوماتية والجبس والرماؿ واالطياف.
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 Deposits Sulfurالكبريت ترسبات 
 2.5إلػػى  1.5رائحػػة، تتػػراوح صػػالبة الكبريػػت مػػف  الطعػػـ لػػو وال عنصػػر ال فمػػزي ذو لػػوف أصػػفرالكبريػػت 

يوجػد الكبريػت فػي حالػة اتحػاد مػع  ،لة والكبريت ردئ التوصيؿ لمحػرارةتكسر بسيو ، وىو ىش ويوىومقياس م عمى
والػذي   الحديػد والنحػاس كبريتيػدو  FeS2 الحديػد ريتيػدبك:  واكثرىػا انتشػارًا ىػو يػر مػف الفمػزات مكونػًا كبريتيػداتكث

ىيئة كبريتات أىميػا ويوجد كذلؾ عمى ZnS الخارصيف وكبريتيد PbS اليناكوال CuFeS2 يتاير االكوبجيعرؼ بال
  .CaSO4.2H2O كبريتات الكاليسوـ المائية وىي الجبس

 استخالص الكبريت من خاماته
 بطريقة فراشباستخداـ يفصؿ الكبريت مف المواد المعدنية المختمطة بسيولة وذلؾ النخفاض درجة انصياره 

 (Frasch)   ـ، أف باإلمكاف صير الكبريت 1891فقد اكتشؼ ىيرماف فراش، الميندس الكيميائي األمريكي، عاـ
وىػػو فػػي بػػاطف األرض، وذلػػؾ باسػػتخداـ جيػػاز يتكػػوف مػػف ثالثػػة أنابيػػب داخػػؿ بعضػػيا الػػبعض ويػػدفع بخػػار المػػاء 

درجػػة مئويػػة فػػي األنبوبػػة الخارجيػػة فينصػػير الكبريػػت ويرفػػع إلػػى أعمػػى بػػدفع  ( 130-100)المسػػخف إلػػى درجػػة 
خػػرج مصػػيور الكبريػػت مػػف األنبوبػػة الوسػػطى مختمطػػًا بػػبعض فقاعػػات اليػػواء المضػػفوط فػػي األنبوبػػة الداخميػػة في

( 1شػػكؿ ) .%  99.9و %99,5 اليػػواء،. وأغمػػب الكبريػػت المنػػتل بيػػذه الطريقػػة لػػو درجػػة نقػػاء تتػػراوح مػػا بػػيف 
 طريقة فراش.

 
 ( طريقة فراش الستخالص الكبريت1شكؿ )
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 استخدامات الكبريت
 :يستخدـ الكبريت

 الثقاب والبارود اد اعو في صناعة  .1
 كما يستخدـ في الزراعة لمعادلة قموية التربة.  .2
 .مض الكبريتيؾاتحضير ح .3
 .يستخدـ في إنتاج األصباغ والدىانات )الطالء(، والورؽ والمنسوجات .4
 ُيستخدـ أيًضا في إنتاج الفمزات وفي تكرير النفط.   .5
الحشػػرات، ألسػػمدة، والمتفجػػرات ومبيػػدات نػػواع اأمػػا المنتجػػات األخػػرى المحتويػػة عمػػى الكبريػػت، فتشػػمؿ بعػػض أ .6

 ..وكذلؾ المواد الكيميائية المستخدمة في أفالـ التصويروالشامبو، والبطاريات  والمطاط،
 .  عض األمراض الجمديةيدخؿ الكبريت في صناعة األدوية كواحد مف المكونات، حيث يستخدـ لعالج ب .7

 كبريت المشراق
شراؽ احدى شركات وزارة الصناعة والمعادف الشركة الوحيدة في المنطقػة التػي تعد الشركة العامة لكبريت الم

( مميوف طػف 600) تنتل الكبريت الرسوبي مف باطف االرض وتضـ احتياطيا كبيرا يعد اعمى خزيف عالمي يقدر بػ
 ت المصفى الكبريت وانتاج الكبري وتختص بشكؿ رئيسي في صناعة الكبريت ويتركز نشاطيا عمى استخراج وتنقية

وتيدؼ الشركة الى االسياـ في تنميػة القطػاع الصػناعي ودعػـ االقتصػاد الػوطني فػي ظػؿ تزايػد الطمػب عمػى مػادة 
الكبريت وعمى المستوييف المحمي والعالمي خاصة واف المجاؿ مفتوح امػاـ صػناعة الكبريػت لمتقػدـ والتطػور النتػاج 

اتية والمعيشية. ولمشركة معامؿ تحويميػة تشػمؿ معمػؿ انتػاج نوعيات تجارية تمبي حاجة المستيمكيف لالغراض الحي
 حيػػث  ( :(KAl (SO4)2.12H2Oالصػػيفة الكيميائيػػة  ولبوتاسػػيـو واأللومنيػػـو الممييػػة ذكبريتػػات اوىػػو   الشػػب

كمػػػا يسػػػتخدـ الشػػػب لتكػػػويف الفػػػراء، ،  كمػػػاش أنسػػػجة اإلنسػػػاف، أو الحيػػػواففػػػي إيقػػػاؼ النػػػزؼ، وان شػػػباليسػػػاعد 
 ميػػاه ، ويسػػتخدـ الشػػب ايضػػًا فػػي مشػػاريع تنقيػػةاد دباغػػة الجمػػودسػػحوؽ الخبػػز )البكػػنل بػػودر(، ومػػو واألصػػبفة، وم

 .الشرب
( 12223أثبتت التحريات الجيولوجية وجود أحتياطيات كبيرة مف ترسبات الكبريػت الحػر فػي حقػوؿ المشػراؽ )

الفتحػػة. وقػػد أسػػتمر مػػنجـ كبريػػت . كمػػا يوجػػد الكبريػػت فػػي منطقػػة ىمحافظػػة نينػػو  جنػػوبوفػػي حقػػؿ المزاكػػة الكائنػػة 
توجػػد مػػع جميػػع الرواسػػب الكبريتيػػة  .لمكبريػػت إضػػافة إلػػى تصػػدير البػػاقي المشػػراؽ باألنتػػاج وسػػد الحاجػػة المحميػػة

 .وفية رواسب قيرية ومياه ج
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 :ترسبات الكبريت جيولوجية

وبػػذلؾ تختفػػي  ( متػػراً 20تفطػػي جميػػع المنطقػػة ترسػػبات حصػػوية رمميػػة قديمػػة وحديثػػة، وبسػػمؾ يصػػؿ إلػػى )
جميػػع مكاشػػؼ الطبقػػات ماعػػدا أطرافيػػا الشػػمالية الشػػرقية حيػػث تظيػػر عػػدة أمتػػار مػػف تكػػويف أنجانػػة )المايوسػػيف 

مػػػف الممكػػػف حصػػػر التكوينػػػات الجيولوجيػػػة فػػػي ىػػػذه المنطقػػػة عمػػػى الوجػػػو التػػػالي مػػػف األقػػػدـ إلػػػى  .المتػػػأخر( فقػػػط
 :األحدث
 : تكويف الفرات )المايوسيف المتأخر( .1

حجر كمس ذو المظير الرممي ومحتوي عمى متحجرات ذات بيئة بحرية ضػحمة. يحتػوي عمػى  يتكوف مف 
 . القير بشكؿ واضح يمأل الثقوب والفجوات التي تكوف أحيانًا ممموءة بالكالسايت
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 تكويف الفتحة )المايوسيف األوسط( : .2
)المايوسيف المتأخر( في  نةعمى تماس مع تكويف أنجاوىو يمثؿ التكويف الميـ في المنطقة لسعة أنتشاره  

لقد تعرض ىذا التكويف إلى درجات مختمفة مػف التعريػة أدت إلػى تأكػؿ  األطراؼ البعيدة مف موقع الحقميف
 .نسبة كبيرة منو تصؿ إلى نصفو تقريباً 

 تكويف أنجانة )المايوسيف المتأخر( : .3
ى لنيػػػر الػػػزاب األعمػػػى عمػػػى سػػػطح األرض فػػػي المنطقػػػة اليمنػػػر عػػػدة أمتػػػابسػػػمؾ يظيػػػر جػػػزء قميػػػؿ منػػػو  

 طبقػاتخمة لو حيث يكوف مفطى بترسػبات الحصػى القديمػة . صػخريك يتكػوف المقطػع مػف اوالمناطؽ المت
 . ـمف حجر الرمؿ الناع طبقاتمتبادلة طينية حمراء الموف ، كمسية مع 

 : العصر الرباعي ترسبات .4
. تنتشر ىذه الترسػبات عمػى كػؿ المنطقػة وبسػمؾ تتمثؿ بالترسبات الحصوية القديمة والحديثة التي كونتيا األنيار 

متػر. تفطػي ىػذه الترسػبات بالرمػؿ النػاعـ الطينػي وبسػمؾ يصػؿ إلػى سػتة أمتػار، تميػو ترسػبات  15متفاير معدلو 
حصػػوية حديثػػة وتكػػوف فييػػا ترسػػبات الػػزاب ذات حجػػـ أكبػػر مقارنػػة بترسػػبات حصػػى دجمػػة األصػػفر حجمػػًا. يكػػوف 

مػػف بقايػػا الصػػخور الناريػػة والمتحولػػة والجيريػػة والسمسػػية األخػػرى بشػػكؿ عػػاـ.  معظػػـ الحصػػى صػػمب جػػدًا متكػػوف
 .ترسبات الحصى القديمة بشكميا العاـ تشكؿ طبقات مف الكونكمومريت الصمبة

 :تم تقسيم تكوين الفتحة )المايوسين األوسط( إلى المجاميع التالية 
  -المجموعة الكاربونايتية )تسمى المجموعة المنتجة( :- أ 

تمثؿ الجزء األقدـ مف الترسبات والتي تحتضف الطبقات الكبريتية الرئيسية الثالث تتخمميػا طبقػات مػف حجػر 
الكمػػػس والمػػػارؿ مػػػع الجبسػػػـ أحيانػػػًا. يشػػػفؿ الكبريػػػت أكثػػػر مػػػف نصػػػؼ سػػػمؾ المجموعػػػة المنتجػػػة. تتعػػػرض ىػػػذه 

ى كشػػفيا لعمميػػات التجويػػة المائيػػة المجموعػػة إلػػى تعريػػة شػػديدة فػػي المنػػاطؽ القريبػػة مػػف نيػػر دجمػػة ممػػا يػػؤدي إلػػ
 .متراً  95 – 80السطحية. سمؾ المجموعة في موقع الترسبات يترواح مف 

  -: مجموعة الكبريتات )الجبسـ(- ب 
مػػع  بقتػػيف سػػميكتيف مػػف الكبريتػػات )جػػبستتميػػز ىػػذه المجموعػػة عمومػػًا بػػأحتواء الجػػزء العمػػوي منيػػا عمػػى ط

. الجػزء مػارؿ وحجػر الكمػس وأحيانػًا الجػبس. يفصػؿ بينيمػا عػدة أمتػار مػف المتراً  25أنييدرايت( معدؿ سمكيا معًا 
أمتػػار أو أكثػػر تمتػػد عمػػى طػػوؿ  10األسػػفؿ مػػف المجموعػػة يتميػػز بوجػػود طبقػػة سػػميكة مػػف المػػارؿ األزرؽ بسػػمؾ 

( متػػػرًا تفصػػػميا عػػػف المجموعػػػة 4-2سػػػمكيا ) وتقػػػع تحتيػػػا طبقػػػة رقيقػػػة مػػػف الجػػػبس منطقػػػة الترسػػػبات والمشػػػراؽ
 .متراً  40مترًا، كمعدؿ  48مترًا إلى  35كاربونايتية. سمؾ المجموعة يتراوح مف ال
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وىنػاؾ مجموعتػاف ىمػا مجموعػة الكبريتػات الفتاتيػة ومجموعػة الكاربونػات الفتاتيػة، حيػث يتميػز كالىمػا بزيػادة - ج 
 .نسبة الفتات أو الكاربونات عمى التوالي

  المنطقة هيدروجيولوجية 
مػػف الجيػػة الفربيػػة ولحقػػؿ المزاكػػة فػػي الجيػػة الشػػرقية ونيػػر  3و 2لحػػد الطبيعػػي لمشػػراؽ يعتبػػر نيػػر دجمػػة ا

. تتكػوف المنطقػة مػف عػدة تكوينػات 3والحػد الشػمالي لمشػراؽ 2الزاب األعمػى يمثػؿ الحػد الجنػوبي بالنسػبة لمشػراؽ 
لحركػات األرضػية، ىنػاؾ عوامػؿ طبيعيػة مختمفػة تشػمؿ ا .جيولوجية وطبقات صخرية عديدة ضمف التكويف الواحػد

التضػػاريس، الفوالػػػؽ، التجػػاويؼ األرضػػػية، الطيػػػات، ونيػػري دجمػػػة والػػػزاب األعمػػى، كػػػؿ ىػػػذه العوامػػؿ ليػػػا تػػػأثيرات 
مباشرة وغير مباشػرة عمػى خصػائص الميػاه الجوفيػة وحركتيػا وعمػى ىػذا األسػاس تػـ تقسػيـ خزانػات الميػاه الجوفيػة 

يقػػػػة لتمػػػػؾ الخزانػػػػات ميمػػػػة لتحديػػػػد تفاصػػػػيؿ العمػػػػؿ المنجمنػػػػي المتواجػػػػدة ضػػػػمف ىػػػػذه التكوينػػػػات ، التفاصػػػػيؿ الدق
 المطموب. 

 2حقل المشراق 
وىي الطبقة العميا وتتميز بشدة تفير سمكيا وزيادة العدسات والشرائح الصخرية غير  : I I الطبقة الكبريتية األولى

 .متر 7.9 معدؿ ح إضافة إلى تقطيعيا وعدـ أمتدادىا في جميع المنطقة. يتروا (Barren)المتمعدنة 
تتصؼ الطبقات في أستقرارية في السمؾ والنوعية اكثر مف الطبقة األولى  : III والثالثة  IIالطبقة الكبريتية الثانية 

وتكوف الطبقة الثالثة أفضؿ الطبقات في ثبات السمؾ ونسبة الكبريت مقارنة بالطبقتيف األولى والثانية. يتراوح 
متر  2.5، أما الطبقة الثالثة فيتراوح سمكيا مف 20.8متر وكمعدؿ  32.2ر إلى مت 6سمؾ الطبقة الثانية مف 

 متر. 21.6متر وكمعدؿ  36.7إلى 
 حقل مشراق :3

الطبقة الكبريتية األولى : تكوف الطبقة الكبريتية األولى الجزء العموي مف الترسبات الكبريتية وتتكوف مف عدة 
نصؼ متر إلى عدة أمتار. أما سمؾ الطبقة الكبريتية االولى ككؿ فيتراوح طبقات كبريتية يتراوح سمؾ الواحدة بيف 

متر. تمي ىذه الطبقة طبقة عازلة مف الحجر الكمسي الطيني  10.2متر وكمعدؿ  22.6متر إلى  3.4مف 
( متر3 –11يتراوح سمكيا بيف ) . 

الطبقة الكبريتية الثانية : تتكوف الطبقة الكبريتية الثانية مف وحدتيف مف حجر الكمس الحاوي عمى الكبريت وفي 
متر. يمي  25.5متر وكمعدؿ  40.8متر إلى 4.9بعض األحياف تكوف وحدة واحدة متمعدنة، يتراوح سمكيا بيف 

تي في بعض المناطؽ. سمؾ الطبقة العازلة يتراوح مف يىذه الطبقة طبقة عازلة مف حجر الكمس الطيني واألنييدرا
متر 17متر إلى  8.5 . 
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الطبقة الكبريتية الثالثة : تتكوف ىذه الطبقة مف وحدتيف يفصؿ بينيما طبقة مف حجر الكمس واألنييدرايت سمؾ 
متر. يمي ىذه الطبقة طبقات مف حجر  22.6متر وكمعدؿ  48.1متر إلى  4.7الطبقة الكبريتية يتراوح مف 

  .الكمس والمارؿ التابعة لتكويف الفرات )المايوسيف المتأخر(
 :حقل كبريت المزاكة

. أمػػػا الترسػػػبات 3و 2جيولوجيػػػة الترسػػػبات فػػػي حقػػػؿ المزاكػػػة مشػػػابية لجيولوجيػػػة ترسػػػبات حقمػػػي المشػػػراؽ 
وقيمتيػا األقتصػادية قميمػة  (A,B,C) الثالثػة األولػى منيػا ثانويػة .الكبريتيػة فأنيػا تتواجػد عمػى شػكؿ سػتة طبقػات

تحتيػا بسػبب قمػة السػمؾ ومحدوديػة األنتشػار. الطبقػات الكبريتيػة التػي  (I, II, III) مقارنػة بػالثالث طبقػات األخػرى
تعتبر الطبقات الرئيسية وىي طبقػػات موازيػة بعضػيا لػبعض وتميػؿ مػياًل بسػيطًا فػي  (I, II, III)   الرئيسية الثالث
ـ و 5.42يف يتػراوح بػ (I, II, III) السمؾ الكمي لطبقات الكبريت الػثالث الرئيسػية، شماؿ ، جنوب( (األتجاه نفسو 

% ومعدؿ 33.11% و 12.52ـ والمعدؿ الموزوف لنسبة الكبريت في الطبقات الكبريتية الثالث يتراوح بيف 33.4
26 .% 

 :الظروف المنجمية
ىي طريقة فراش فأف تنفيػذىا يعتمػد  3و  2حيث أف الطريقة المناسبة لإلستثمار المنجمي في حقمي مشراؽ 

فصػيمية عػف خزانػات الميػاه وجي والتركيبػي لممنطقػة إضػافة إلػى المعمومػات التبالدرجة األساس عمى الوضػع الجيولػ
بطريقػػػة المػػنجـ المفتػػوح كونػػو سػػمؾ الطبقػػة الفطائيػػة قميػػؿ نسػػػبيًا  قػػؿ المزاكػػة فأنيػػا أمػػا الترسػػبات فػػي ح ،الجوفيػػة

د بأتجػػاه ولكػػف يػػزدا 4.24إلػػى  1.25ووضػػع وسػػمؾ جيػػد مػػف الطبقػػات الكبريتيػػة حيػػث يتػػراوح معامػػؿ الكشػػؼ بػػيف
مع مالحظة وجود القير في أجمالي الترسبات ووجود جيػوب مػف غػاز  ـ14.52رب ليبمغ أقصى نسبة لو وىي الف

 .في مناطؽ محور الطية المحدبة  H2Sكبريتيد الييدروجيف 
 :الجدوى األقتصادية

الكبريػت المنػػتل مػع أزديػاد الطمػب عمػػى األسػمدة الفوسػفاتية لألغػػراض الزراعيػة يػزداد الطمػب عمػػى الكبريػت. 
عالميػػًا يػػتـ تحويمػػو إلػػى حػػامض الكبريتيػػؾ والػػذي تسػػػتخدـ النسػػبة الباقيػػة ألغػػراض صػػناعية أخػػرى مثػػؿ صػػػناعة 
المعادف والورؽ واألدوية. يتمتع الكبريت العراقػي بميػزة تواجػد احتياطيػات كبيػرة مػف الفوسػفات ايضػًا وقربيػا لمبمػداف 

 .الطالبة لالستخداـ
 

 :المتطمبات البيئية
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تتطمػػب ضػػخ كميػػات كبيػػرة مػػف الميػػاه الصػػناعية الحػػارة.  لكبريػػت بواسػػطة طريقػػة فػػراشأف عمميػػة أسػػتخراج ا
فأنيا تشير إلػى أف ىػذه الميػاه والتػي ( 1) ات األنتاج السابقة في حقؿ مشراؽومف المشاىدات التي توفرت في سنو 

 4400يػت تصػؿ مموحتيػا إلػى مػا يقػارب وبعػد أذابػة الكبر  ممػغ/لتر بطريقػة فػراش 400 تضخ بمستوى مموحة يبمغ
 250والػػذي تصػػؿ كميتػػو إلػػى مػػا يقػػارب  H2S درجػػة مئويػػة وغػػاز 85ممفـ/لتػػر مػػع حػػرارة تصػػؿ إلػػى اكثػػر مػػف

ممفـ/لتر تسرب إلى نير دجمة وبدورىا تؤدي إلى تموث مياه نير دجمة ويؤثر سمبيًا عمى األحياء المائية فيو. وىذا 
 .بكمية المياه التي يتـ طرحيا إلى النير يتطمب مراقبة دقيقة واأللتزاـ

فػػاف التػػأثيرات البيئيػػة المتوقعػػة ىػػي ىبػػوط األرض  شبطريقػػة فػػرا 3و  2فػػي حالػػة إسػػتثمار حقمػػي المشػػراؽ 
. ولكػػف فػػي ىػػذيف الحقمػػيف سػػيؤدي ىػػذا اليبػػوط إلػػى تعػػرض 1ـ كمػػا حصػػؿ فػػي مشػػراؽ  9بمقػػدار قػػد يصػػؿ إلػػى 

ري دجمة والزاب األعمى بسبب الطبيعة الطبوغرافيػة المنخفضػة لمحقمػيف. نصؼ مساحة الحقميف ألف تفمر بمياه ني
 2ألرتفاع مستوى سطح األرض بالمقارنة مػع معظػـ مسػاحة حقمػي المشػراؽ  1عممًا لـ تفمر أراضي حقؿ مشراؽ 

لتػالي بسبعيف مترًا. ىذا اليبوط سيؤدي إلى حدوث تشققات كبيرة في الفطاء الصخري والطبقات األنتاجية وبا 3و 
إلػػى سػػطح األرض وبالتػػالي إلػػى النيػػر مسػػببة تموثػػو. عممػػًا أف الميػػاه الجوفيػػة قريبػػة مػػف  يػػؤدي إلػػى تػػدفؽ الميػػاه 

 .وتتدفؽ إلى السطح في بعض المناطؽ 3و  2السطح في حقمي المشراؽ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 فوسفاتال
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 المقدمة :
ف الثػروات الطبيعيػة الباطنيػة الػذي الفوسفات مركب العضوي وممح لحامض الفوسفوريؾ، ويعد الفوسػفات مػ

تظيػػػر ترسػػػبات الفوسػػػفات بشػػػكؿ طبقػػػات رسػػػوبية بحريػػػة مػػػف عظػػػاـ يترسػػػب فػػػي بيئػػػة بحريػػػة مفمقػػػة وشػػػبو مفمقػػػة 
االسماؾ مختمطة مع حجر الكمس واالطياف وتكوف بنسيل سرئي ودممتي ترسبت مف مواد فوسػفاتية ذائبػة فػي ميػاه 

 .اسية ىي الفرنكواليت و الكالسايتا.المعادف االسالبحر مع عامؿ مساعد ىو وجود البكتري

 
 

 الخصائص الكيميائية:
وىػػو قميػػؿ الػػذوباف فػػي  Ca3(PO4)2 الفوسػػفات مػػادة طبيعيػػة، يتكػػوف أساسػػا مػػف فوسػػفات ثالثػػي الكالسػػيوـ

وية المػػاء لػػػذلؾ ال يسػػػتعمؿ بشػػػكؿ مباشػػػر، إال بعػػػد معالجتػػػو وتحسػػػيف جودتػػػو بتجفيفػػػو وتنقيتػػػو )إزالػػػة المػػػواد العضػػػ
الفوسػػفاتية المسػػتعممة فػػي  وثنػػائي أوكسػػيد الكربػػوف وفصػػمو عػػف الصمصػػاؿ(. مػػف أىػػـ مشػػتقات الفوسػػفات: األسػػمدة

تقػاس جػودة الفوسػفات بنسػبة ، و  (H3PO4) مض الفوسػفوريؾاحػزراعػة لزيػادة خصػوبة التربػة، فضػال عػف انتػاج ال
 .خماسي أوكسيد الفوسفور
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 :يعة عمى شكل أحد الصور التاليةتتواجد معظم صخور الفوسفات في الطب
مف حيث االنتشار والحجـ واالستفالؿ، حيث  ترسباتت ذات أصؿ رسوبي: وىي أىـ الصخور فوسفا -1

%( مػػف الرواسػػب العالميػػة . ويتػػراوح تركيػػز خػػامس أكسػػيد الفوسػػفور فييػػا مػػا بػػيف 80تشػػكؿ حػػوالي )
شػػماؿ أفػػػريقيا وكػػذلؾ فػػي %( وىػػي رواسػػب بحريػػة حبيبيػػة مماثمػػة لمتػػي فػػي مصػػر ودوؿ 30-20%)

 .شماؿ المممكة العربية السعودية وفي العراؽ واألردف
يػػت ونات النيفيمػػيف وصػػخور الكربايذات أصػػؿ نػػاري: وىػػي ناتجػػة مػػف صػػخور سػػياني يةصػػخور فوسػػفات -2

يػت، وىػذه اوالبيروكسينات المحتوية عمى قدر كبير مف المعادف الفوسفاتية التي مف أىميا معدف اآلبات
 .غير شائعة، ومف أمثمتيا رواسب خنبي في روسياالرواسب 

وانو: وىي ناتجة مف تراكـ مخمفات الطيور البحرية فوؽ الصخور الجيرية، كرواسػب جزيػرة كرواسب ال -3
تحػػػدث فػػػي الجػػػزر المحيطيػػػة الصػػػفيرة، حيػػػث تتفػػػذي  انػػػو ىػػػذهاكيػػػز الكو تر  .المحػػػيط اليػػػادي نيػػػورا فػػػي

وتػأتي لتسػتريح عمػى صػخور الحجػر الجيػري فػي تمػؾ الجػزر  عمى االحياء البحريػة ثػـ الطيور البحرية
تفاعػػؿ مػػع األحجػػار وتفػػرز فضػػالتيا عمييػػا، ومػػع نػػزوؿ كميػػة قميمػػة مػػف األمطػػار تتجمػػع الفضػػالت وت

 . الجيرية لتشكؿ المركبات الفوسفورية. وتكاد تكوف ىذه المصادر مستنفذة في الوقت الراىف
 يستخدم الفوسفات في العديد من الصناعات الكيميائية أهمها:

تحضػػػػير عنصػػػػر الفسػػػػفور وحػػػػامض الفسػػػػفوريؾ المسػػػػتعمؿ فػػػػي الصػػػػناعات التعدينيػػػػة والحربيػػػػة والطبيػػػػة  .1
 ية والنسيل وأعواد الثقاب.والفذائية والخزف

 خصوبة التربة.األسمدة لزيادة صناعة  يستعمؿ في معظـ الفوسفات المستخرج .2
نػػاتل اليورانيػػـو ك يسػػتخرجومػػف بػػيف ىػػذه العناصػػر  ، المعػػادف النػػادرة والعناصػػر المشػػعةاسػػتخراج بعػػض  .3

 يحتػوي، حيػث رمض الفسػفو االذي يمكف الحصػوؿ عميػو أثنػاء تحويػؿ الفوسػفات إلػى أسػمدة أو حػ عرضي
 راـ مف اليورانيـو لمطف الواحد. غ 200خاـ الفوسفات الصحراوي عمى 

إف االىتمػػاـ الػػدولي بالفوسػػفات أمػػر طبيعػػي، باعتبػػاره يػػدخؿ فػػي جممػػة مػػف الصػػناعات التحويميػػة والتػػي مػػف 
ف قبػػؿ أغمػػب دوؿ أىميػػا اسػػتخراج اليورانيػػوـ واألسػػمدة الكيميائيػػة، ممػػا يجعمػػو مػػوردًا ىامػػًا يحظػػى بطمػػب متزايػػد مػػ

العالـ وخصوصًا تمؾ التي تيتـ باإلنتاج الزراعي وتدافع عف أمنيا الفذائي، الذي أصػبح مرتبطػًا إلػى حػد مػا بقػدرة 
البمد في الحصوؿ عمى ىذه األسمدة باعتبار ذلؾ عاماًل لرفػع كميػة اإلنتػاج الزراعػي، وىػذا مػا يجعػؿ الطمػب عمػى 

ة في السوؽ الدولية، ولذا لػيس غريبػًا أف يسػعى المفػرب إلػى اإلحتكػار الكمػي األسمدة الكيميائية يحظى بعناية كبير 
 .% مف اإلنتاج العالمي لألسمدة80لألسمدة الفوسفاتية التي تشكؿ في الظرؼ الحالي، ما يقارب 
ثـ جرت الدراسات التفصيمية التي بينت وجود  1955اكتشفت صخور الفوسفات الوؿ مرة في العراؽ عاـ 

كـ الى الفرب مف الرطبة بالقرب مف منطقة )أج ثري  60كبيرة مف خاـ الفوسفات فييا في موقع يبعد  احتياطيات
H3 ، ) ، العراقييف إلى وجود الفوسفات في  صؿ فريؽ مف الجيولوجييفتو  1963وفي عاـ واالثني ووادي صواب

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%8A%D8%B7_%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%A7%D8%AF%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%8A%D8%B7_%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%A7%D8%AF%D9%8A
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، ومنذ عاـ  2(كـ800) في منطقة تزيد مساحتيا عف 1965منطقة عكاشات ، واستمرت التحريات حتى عاـ 
نطقة التي يجري استثمارىا ، انطمؽ الجيولوجيوف العراقيوف في حممة واسعة لمسح الم 1969وحتى عاـ  1967

 .   حالياً 

عكاشات و  السمجات ،، الدماـ  ر ضمف تكوينات )الطيارات( وتوجد الترسبات الفوسفاتية في محافظة االنبا
وتكويف الرطكة وتكويف دكمة في الصحراء الفربية قرب الحدود الرطبة  لمدينةالواقعة الى الفرب والشماؿ الفربي 

( الذي يتراوح بيف P2O5وتختمؼ نسب الفوسفات فييا وتركيز نسبة خامس اوكسيد الفسفور )السورية العراقية ، 
ز %( الذي يدخؿ المجمع  في القائـ لمحصوؿ عمى تركي20%( والمطموب بالشكؿ االعتيادي ىو )18-32)
%( ، كما اف ىناؾ مواقع عديدة اخرى في المنطقة تحتوي عمى الفوسفات بكميات كبيرة ومف أىـ ىذه 33)

%( مف خامس اوكسيد الفسفور 18المواقع منطقة االثني قرب الحدود العراقية األردنية ، وتحتوي عمى نسبة )
(P2O5) . 
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مميار طف لتضع العراؽ ثاني دولة في  5275ػب خاـ الفوسفات في منطقة الصحراء الفربية  تقدر احتياطات

% مف االحتياطات العالمية األسمدة الفوسفاتية واألسمدة  9العالـ بعد المفرب بكمية االحتياطي والتي نسبتيا 
 .المركبة، نظرًا الى ارتفاع الطمب العالمي عميو بسبب زيادة الطمب عمى المواد الفذائية وبروز أزمة الفذاء

 فات:استخدام الفوس
، الذي يستعمؿ في الصناعات التعدينية تحضير عنصر الفوسفور فضال عف انتاج حامض الفوسفوريؾ .1

 المختمفة والصناعات الحربية والفذائية والخزؼ والنسيل وتصنيع اعواد الثقاب.
ؿ تخرج مف حقبعد تعامميا مع الكبريت المس واالسمدة المركبة , مادة اولية لصناعة االسمدة الفوسفاتية .2

تمؾ االسمدة التي تساىـ بتطوير الزراعة وتقدميا ، فضال عف تصدير الفائض الى المشراؽ في العراؽ 
الخارج مما يؤدي الى تقوية اقتصاد العراؽ وعالقاتو الدولية ، ال سيما في حاؿ تصدير ىذه المادة بشكميا 
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لمؤثرة يعتمد اعتمادًا كبيرًا عمى المصنع وليس بشكميا الخاـ ، الف تطور الدوؿ وتقدميا وبروز مكانتيا ا
الصناعات التحويمية والمعرفية اكثر مف اعتماده عمى الصناعات االستخراجية وتصدير الخاـ ،كما اف 

اقتصاد وتخميص العراؽ مف تصدير االسمدة الفوسفاتية يمكف اف يكوف رديؼ لتصدير النفط الخاـ 
نظرًا الى ارتفاع الطمب س عمى تصدير النفط الخاـ ، أي اعتماد اقتصاده بالدرجة االسا القطب الواحد

عمى المواد الفذائية وبروز ازمة الفذاء العالمية بعد تزايد عدد السكاف العالمي بشكؿ كبير الذي يحتاج 
الى تاميف المواد الفذائية عف طريؽ زيادة الفمة الزراعية لمدونـ الواحد مع تناقص مساحات االراضي 

   المخصصة لمزراعة.
مجمع عكاشات لألسمدة الفوسفاتية في مدينة القائـ الذي اعتبر مف المشاريع االستراتيجية في العراؽ ويتضمف  

مميوف طف  1.7وحدة لتركيز خامات الفوسفات التي تنقؿ مف عكاشات بواسطة السكؾ الحديد وبطاقة انتاجية تبمغ 
الواقعة  مميوف طف اعتمادًا عمى كبريت المشراؽ 1.5سنويًا مع وحدة النتاج حامض الكبريت بقدرة انتاجية سنوية 

 .جنوب الموصؿ
 استخراج الفوسفات:

يتـ استخراج الفوسفات مف مناطؽ تواجدىا في التكوينات الجيولوجية المختمفة الواقعة قريبا مف سطح االرض 
والجزء االخر  خاصة تكويف عكاشات بواسطة المنجـ السطحي ذو المدرجات ، عف طريؽ استخداـ المتفجرات

 باستخداـ المعدات المتخصصة في تكسير الصخور آليا وقمعيا مف اماكنيا .

 
بعد عممية القمع يتـ تكسير الصخور الى قطع صخرية اصفر حجما لكي تكوف مييأة لمنقؿ بواسطة اكياس 

دني في خاصة كبيرة لفرض تحميميا بواسطة قطار مخصص ليذا الفرض ونقميا الى معمؿ االستخالص المع
 القائـ .
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