
دورة الفوسفورفي •

الطبيعة

اتيةتكنولوجيا إنتاج األسمدة الفوسف



الفوسفور ضروري لتغذية النبات 

 يُمتص معظمه كفوسفات(HPO4
-2 ,  H2PO4

-)

ام الخاليا يشارك في عملية التمثيل الضوئي ونقل الطاقة وانقس

ونضجها 

 مهم في تكوين الجذور والنمو

 يُحسن من نوعية الفاكهة ومحاصيل الخضر

 حيوي في تكوين البذور

 يُحسن استخدام المياه

 يُساعد في تسريع النضج



دور الفوسفور كعنصر ضروري في تغذية الحيوان

.الفوسفور المكون الرئيسي للعظام واألسنان•

.مهم إلدرار اللبن للحيوانات•

.ذية الحيوانالفوسفور والكالسيوم في ارتباط وثيق في تغ•

.  ضروري لنقل الطاقة والتمثيل•



تاريخ االسمدة الفوسفاتية 

المصادر المبكرة كان معظمها معتمد علي •
.عظام الحيوانات وزرق الطيور والروث

بدأت معاملة العظام بالحامض لزيادة •

ذائبية الفوسفور من أول إلى منتصف
.18القرن الـ 

وتم تسجيل عملية معاملة العظام ومعادن•

تيك بحامض الكبري( االباتيت)الفوسفات 
.18كبراءة اختراع في منتصف القرن الـ 

واليوم معظم عمليات انتاج االسمدة •

اتيت الفوسفاتية تعتمد علي تحميض االب
.من صخر الفوسفات



خريطة موارد الفوسفات في العالم



احتياطات وموارد صخر الفوسفات 

.صخر الفوسفات مورد طبيعي محدود•

تعرف عامة علي انها المواد التي يمكن انتاجها : Reservesاالحتياطات •

.اقتصاديا في الوقت الحاضر باستخدام التكنولوجيا الحالية

تتضمن االحتياطات باالضافة الي اي مواد اخري : Resourcesالموارد •

.متعلقة بها وال تعد ضمن االحتياطات

وان ندرة الصخور ( ذروة االنتاج )وقد توقع البعض باننا نقترب من •
.الفوسفاتية تلوح في االفق



احتياطيات وموارد صخر الفوسفات 

.قااظهرت ان احتياطات العالم اكبر بكثير مما كان مقدرا ساب IFDC))المراجع الحديثة للـ •

قدير الـ يظهر هذا الجدول الخمس دول االولي بترتيب امتالكها لالحتياطي اعتمادا علي ت•
((IFDC.

.اعتمادا علي هذه المعلومات فان العالم لن تنفذ منه قريبا صخر الفوسفات •



تكون رواسب صخور الفوسفات 
صخور %( 80اكثر من )معظم •

صناعة الفوسفات التي تستخدم في

االسمدة رسوبية، ولكن الرواسب

.النارية تستخدم ايضا

ت في يتم تشكيل صخور الفوسفا•

البيئات البحرية من الرصيف

القاري ولذلك فهي تؤخذ من 

.قةالحواف القارية الحالية او الساب

سفات غالبا ماتتشكل الصخور الفو•

النارية في المساحات المغطاة 

.ومناطق الشقوق( الدروع)



فاتتقنيات التعدين لصخور الفوس

معظم صخور الفوسفات يتم 

استخراجها من خالل تقنيات تعدين 
الحفرة المفتوحة 

:  مثل  

حفارة كبيرة مع دلو تسحب عن•

.طريق كابل سلك
ارات ذات عجالت  بها دلوحف•

لودر إزالة الوجهة األمامية•



عوامل الحكم على مداى قابلية 

صخور الفوسفات لإلستخدام
تحتوي صخور الفوسفات المركزة •

%37-% 27)عادة على ( عولجت)
(P2 O5 23وقد تقل الي حوالي%

ات تكون ذات محتوي منخفض من الكربون•

الحرة لتجنب االستخدام الزائد من 

الحامض في عملية انتاج حامض 
الفوسفوريك 

تكون ذات محتوى منخفض من أكاسيد •
(Fe 2O3 -Al 2O3-MgO)  القل من

لتجنب تكون المركبات % 5حوالي 
الوسطية

500اقل من )CLانخفاض محتوي ال •

لمنع تاكل المعدات (جزء في المليون 



شوائب الخام والتنقية 
ر تسمي االزاله االولية للشوائب من صخ•

الفوسفات بالتنقية أو اإلثراء 

فات تتضمن عملية التنقية لصخر الفوس•

ازالة مواد مثل الرمل والطين والكربونات
والمواد العضوية واكاسيد الحديد 

-:قد تتضمن عملية التنقية •

(الجاف أو الرطب )النخل -

الغسيل -

تعريضها للدوامات -

التكليس -

التعويم -

التعريض للمغناطيس -



:طرق تنقيه االسمده الفوسفاتيه 
س تعتمد طرق التنقيه للخامات الفوسفاتيه على رفع نسبة خام

.أكسيد الفوسفور إلى النسب المطلوبه تجاريا  

وتختلف طرق التنقيه حسب حاله الخام وطبيعته واهم الطرق 

:المستخدمه هى 

الغسيل والتجفيف ثم ازاله الغبار-1

الفرز بالطريقه الجافه او الطريقه الرطبه-2

الحرق للتخلص بالمواد العضويه او التخلص من كربونات -3

الكالسيوم 

التعويم للتخلص من السليكا -4

الفصل المغناطيسى للتخلص من المحتويات الحديديه -5



غسيل ونخل المادة الخام •

(سم20-3)فصل المواد كبيرة الحجم •

ازالة الطين وغيرها من الحبيبات الدقيقة•

مي التي تكون خليط من النفايات العالقة تس

الوحل 

ر في المناطق التي تكون بها كمية الماء غي•

(النخل الجاف)كافية من الممكن استخدام 



تعويم الخام 

التعويم بالرغوة يحتاج الي مادة خام •
خالية من الوحل 

ات تتضمن المرحلة االولي تكوين فقاع•

الهواء عن طريق مادة مجمعة انيونية 
مثل االحماض الدهنية 

الل يتم تمرير المادة الخام الدقيقة من خ•

ت خاليا التعويم وجذب صخر الفوسفا

الي المجمع االنيوني ثم يرتفع مع 
الرغوة 

عندئذ ينفصل االباتيت العائم عن •

ائد او شوائب السيلكا بسبب التدفق الز
عن طريق آله العجلة الدوارة في الماء 



تكليس المادة الخام 

Ore Calcination

خلص تستخدم في بعض المواقع للت•
من المادة العضوية

يتم حرق المادة العضوية عن •

طريق تمرير المادة الخام عبر 
الفرن 

يؤدي ذلك الي تكون منتج ذو •
جودة عالية 

اقة تستخدم عندما تكون تكلفة الط•
ة منخفض( خاصة الغاز الطبيعي )



ريك تحويل صخر الفوسفات الي حامض الفوسفو
سفات بعد اجراء عملية التنقية يتم تحويل صخر الفو•

الي حامض الفوسفوريك 

هم يتم انتاج حامض الفوسفوريك عن طريق عمليتان•

(كيميائية ) عملية رطبة -

(حرارية)عملية الفرن الكهربي -

معظم االسمدة الفوسفاتية يتم انتاجها عن طريق •
العملية الرطبة 

تفاعل صخر الفوسفات مع الحامض -

ة هو اكثر االحماض شائعة االستخدام في العملية الرطب•

علي الرغم من ان غيرها من االحماض ) الكبريتيك 
(مثل حامض النيتريك تستخدم ايضا 

سمدة المادتان الخام الرئيسيتان في عملية تصنيع اال•
وعنصر الكبريت PRالفوسفاتية هما صخر الفوسفات 

S



عملية االنتاج الرطب لحمض الفوسفوريك 

إنتاج حامض الفوسفوريك من العملية الرطبة تتضمن ثالث خطوات•

:أساسية

تفاعل صخر الفوسفات وحمض الكبريتيك إلنتاج حامض ( أ

، (الجبس)الفوسفوريك وكبريتات الكالسيوم 

فصل وغسل الحامض من الكبريتات، ( ب

.تركيز الحامض( ج



.فوسفوريك-الحامض المنتج في هذه العملية هو حامض أورثو •

وليمر فوسفوريك يمكن زيادة نزع الماء منه لتشكيل ب-حامض األورثو•

سمدة حامض الفوسفوريك السوبر، والذي يستخدم في إنتاج بعض األ

.  السائلة يسمى عديد الفوسفات

التخلص من الجبس من قبل المنتج الذي ينتج في عملية الحامض•

.الرطب يمكن أن يكون مشكلة في بعض المناطق

عملية االنتاج الرطب لحمض الفوسفوريك......تابع



التخلص من المخلفات

ا النوعان الرئيسان من المخلفات التي يتم انتاجه

-:ا خالل عملية تصنيع االسمدة الفوسفاتية هم

الوحل -

جبس الفوسفات-

يتكون الوحل من مفصوالت الطين وغيرها من •

الجزيئات الدقيقة لصخور الفوسفات 

:الوحل قد •

يوضع في احواض للترسيب -

أو التخلص منه في البحر -

ها أو وضعه في المناطق المحفور بها الستصالح-



(او المخلفات )التخلص من الشوائب .......تابع
نتيجة تفاعل PGجبس الفوسفات يتم انتاج •

حامض الكبريتك مع صخر الفوسفات
Ca10F2(PO4)6+10H2SO4+20H2O

10CaSO4.2H2O+2HF+6(H3PO4)
معظم جبس الفوسفات يتم وضعها في كومات•

بالقرب من نقطة االنتاج 

في بعض الدول يتم التخلص منه في البحر•

هي التي %( 15حوالي )فقط نسبة صغيرة منه •

_:يتم اعادة استخدامها في 

االضافات الزراعية ‒

الحواجز االسمنتية ‒

مواد البناء ‒

(الجص)الواح الجبس ‒

سمدة عندما يتم استخدام حامض النيتريك النتاج اال•

ة الفوسفاتية فإنه ال توجد مواد جبسية ثانوي



استصالح أراضي الحفر

. يتم استصالح ارض المنجم بعد إزالة المادة الخام•

.صليةاألراضي المستصلحة يمكن أن تكون أكثر إنتاجية مما كانت عليه في الحالة األ•

مية تعد إعادة الغطاء النباتي واستعادة النظام البيئي ومواطن الحياة البرية ذات أه•

.قصوى في جهود االستصالح



الجافة المحببة-مصادر االسمدة الفوسفاتية 

:  السوبر فوسفات العادي او التقليدي•

Ordinary or normal superphosphate (OSP or SSP)
‒Ca(H2PO4)2.H2O
(10S-0-20-0)ذو محتوى منخفض ‒

ينتج من تفاعل صخر الفوسفات مع حامض الكبريتيك–بسيط في انتاجه ‒

اقل شيوعا عما كان في الماضي  –المصدر االقدم ‒

Ca10F2(PO4)6+7H2SO4+14H2O           3Ca(H2PO4)2+7CaSO4.2H2O+2HF ↑

:السوبر فوسفات الثالثي•
Triple superphosphate (TSP)

السماد الفوسفوري األول من حيث درجة التحلل العالية ‒

(0-46-0)

ينتج من تفاعل صخر الفوسفات مع حامض الفوسفوريك‒

ض انتاجيته منذ الثمانينات لصالح فوسفات االمونيوماانخف‒
Ca10F2(PO4)6 + 14H3PO4 10Ca(H2PO4)2 + 2HF ↑



لجافة الحبيبية ا–مصادر السمدة الفوسفاتية ..تابع 

فوسفات ثنائي األمونيوم•
Diammonium phosphate (DAP)

(0-46-18)تحليله ‒
مول 1مول من االمونيا مع 2ينتج من تفاعل ‒

من حامض الفوسفوريك 

العالم اكثر االسمدة الفوسفاتية الجافة شيوعا في‒

فوسفات احادي األمونيوم•

Monoammonium phosphate (MAP)

(0-52-11)التحليل النموذجي ‒
مول 1مول من االمونيا مع 1ينتج من تفاعل ‒

من حامض الفوسفوريك 

ودة يمكن استخدام الصخور الفوسفاتية األقل ج‒

عنه في فوسفات احادي األمونيوم في انتاج 

فوسفات ثنائي األمونيوم 



الجافة المحببة–مصادر األسمدة الفوسفاتية 

:ببمخطط مبسط إلنتاج السماد الفوسفاتي المح•



السائلة -مصادر األسمدة الفوسفاتية 

Superphosphoric: حامض السوبر فوسفوريك• acid

يستخدم كمادة خام في انتاج االسمدة عديدة الفوسفات السائلة ‒

يتم إنتاجه عن طريق نزع الماء من حامض الفوسفوريك ‒
P2O5 %70-68يحتوي علي ‒

واألورثو فوسفات %( 35-20)يتكون من مزيج من البولي فوسفات ‒



السائلة    –مصادر األسمدة الفوسفاتية ...تابع

Polyphosphates: عديدات الفوسفات•

متنوعةبوليمرات تتكون من ‒

جزئي فوسفور 2وهو عبارة عن )البوليمر الرئيسي هو البيرو فوسفات ‒

، ولكن يوجد ايضا عديدات الفوسفات طويلة السلسلة(مرتبطين معا



لةالسائ–مصادر األسمدة الفوسفاتية ... تابع 

عديدات الفوسفات األمونيومية•
Ammonium polyphosphate (APP)

(0-37-11)أو (0-34-10)التحليل ‒
مصدر رئيسي للفوسفور السائل ‒
TVAغالبا مايتم انتاجها في مفاعل االنابيب لـ ‒

(Tennessee Valley Authority) المقدم عام ،

1972

ينتج من تفاعل حامض السوبر فوسفوريك ‒

واألمونيا والماء 

من الفوسفور يكون من عديدات % 75-70من ‒

الفوسفات والباقي يكون من األورثو فوسفات

جيدة لديها قدرة عزل وخواص تخزينية ‒



السائلة–مصادر األسمدة الفوسفاتية ... تابع 

المعلقات •

قدمت ألول مرة في الستينيات ‒

تتكون من بلورات معلقة بواسطة الطين الجيالتيني‒

ي والحبيب( عديدات الفوسفات )التحليل وسط مابين المحاليل ‒

ادي المواد االساسية عادة ما تتضمن االمونيا الالمائية وفوسفات اح‒
االمونيا والماء وطين االتابولوجيت وكلوريد البوتاسيوم 

عادة مايمكن استخدام المنتجات المتعسرة إلنتاج المعلقات ‒

فات ولذلك خصائص التخزين واالضافة منخفضة نسبيا لعديدات الفوس‒

فهي عادة تتطلب مزيد من اإلدارة 



السماد الفوسفاتي والتربة 

ة في تكون االسمدة الفوسفاتية التجارية الشائعة ذات ذائبية عالي•
%(90≤)الماء 

حة بمجرد ان تذوب في التربة فان االورثو فوسفات تصبح صال•
المتصاص النبات 

البد ان تتحول APPعديدات الفوسفات في عديد فوسفات االمونيوم •

الي االورثو فوسفات حتي يمتصها النبات 

دث التحول او التحلل المائي للعديدات إلي األورثو في االراضي يح•
بسهولة وال يؤثر علي القيمة الغذائية 

متاحا بدرجة كيمياء الفوسفور في التربة معقدة فالفوسفور قد يصبح•

ة الذوبان قليلة للنباتات في بعض االراضي نتيجة تكون المواد قليل



موضع االسمدة الفوسفاتية 

مكن او ي( سائلة او جافة )قد يتم نشر االسمدة الفوسفاتية علي سطح التربة •
وضعها في أشرطة مركزة 

_:قد يكون هناك مزايا لألشرطة ومنها •

تعزيز النمو المبكر للمحصول ‒

تركيز الفوسفور لتقليل اتصاله بالتربة وتفاعله معها ‒

االضافة في منطقة الجذور ‒



تسميد الفوسفور مع ماء الري 

س أحيانا يضاف السماد الفوسفاتي مع ماء الري على الرغم من أنه لي•
شائع كالتسميد النيتروجيني

ائص التسميد الفوسفاتي مع ماء الري يتطلب اعتبارات خاصة لخص•

السماد وكيمياء المياه 

:النظام نتيجة التفاعل مع وفسادقد تسبب انسداد •

الكالسيوم‒

الماغنسيوم‒

األلمونيوم‒

الحديد‒

مع للفوسفورالناجح التسميد•

!  ماء الري يتطلب تخطيط دقيق



كبيرة المحاصيل التي تعطي غلة عالية تستهلك كميات•

من الفوسفور 

بما )ول العناصر الغذائية التي يتم إزالتها مع حصاد المحص

 فان البد في النهاية ان يتم اعادتها واال( فيها الفوسفور

االنتاج سوف يعاني



C+N Added

C+N+P Added

(blue-green algae)

الفوسفور والبيئة

•Eutrophication خة الشيخو ̶التخثّر

يجة الطبيعية للبحيرات أو الجداول نت

.زيادة المغذيات بها

اإلضافات الغذائية يمكن أن تسرع •

العملية

المحددالفوسفور غالباً ما يكون العنصر•

مو األوكسجين المذاب ينضب بسبب ن•

النبات المفرط

يمكن أن تساعد ممارسات اإلدارة •
في تقليل الجريان  (BMPs)األفضل 

السطحي للفسفور من الحقول



الملخص 

الفوسفور ضروري لسالمة النباتات والحيوانات •

فاتية مع معظم االسمدة الفوسفاتية تاتي من تفاعل الصخور الفوس•
حامض الكبرتيك أو الفوسفوريك او النيتريك 

الممتازة ( لقة المع–السائلة –الحبيبية )العديد من االسمدة الفوسفاتية •

متاحة لإلحتياجات الخاصة 

ج تغذية تعد تلبية الحاجة من االسمدة الفوسفاتية هي جزء من برنام•
محصول كامل ومتوازي

تساعد في ضمان الحد ( (BMPsالممارسات االدارية الممتازة •

االدني من االثار البيئية للسماد الفوسفاتي 


