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  :ة ـدمـمق
  
  

إن االهتمام الدويل بالفوسفات أمر طبيعي باعتباره يدخل يف مجلة من الصناعات التحويلية واليت من 
 رداً هاماً حيظى بطلب متزايد من طرف أغلبية دولودة الكيميائية املختلفة مما جيعله مـا األمسـأمهه

العامل وخصوصاً تلك اليت تم باالنتاج الزراعي وتدافع عن أمنها الغذائي ، والتزايد السكاين يف العامل 
مشكلة الغذاء ، وهذا يتطلب البحث والتنقيب  لتأمني وحـليستلزم زيادة استصالح األراضي الزراعية 

  .عن الفوسفات يف البلدان اليت حتوي أراضيها هذا اخلام املهم 
دولة عربية ومنها سورية ، ) 13(فهو موجود يف ، وطن العريب ميتلك أكرب احتياطي للفوسفات وإن ال

وأسفل األيوسني ) كامبانيان أعلى (وقد مت ترسيب الفوسفات يف هذه الدول يف فترة الكريتاسي األعلى 
  .يف ظروف باليوجغرافية متشاة 

ونظراً لزيادة . باطنية االستخراجية بعد النفط ويعترب خامات الفوسفات يف سوريا من أهم الثروات ال
العاملية فقد أولت املؤسسة العامة للجيولوجيا والثروة املعدنية أمهية  األسواقالطلب على الفوسفات يف 

عن الفوسفات وذلك بزيادة كميات االحتياطي املكتشف يف املناجم خاصة يف عمليات البحث والتنقيب 
  .والتنقيب يف املناطق املأمولة يف تواجد الفوسفات) وخنيفيس الشرقية(املستثمرة حالياً 

إال أن أمهها ) املنطقة التدمرية واملنطقة الساحلية : (تنتشر التوضعات الفوسفاتية يف القطر يف منطقتني 
فيها من منجمني سطحيني مها استخراج الفوسفات هي الواقعة يف املنطقة التدمرية كماً ونوعاً حيث يتم 

مليون طن ) 3,684(كمية) 2006(، وبلغ االنتاج فيهما عام ) اجم الشرقية ومناجم خنيفيس من:( 
  .من الركاز الفوسفايت القابل للتصدير ، قسم منها فوسفات مغسول ذات نوعية عالية 

 إضافةأدت اىل . تنقيبية يف حميط مناجم خنيفيس والشرقية  بأعمال )1991(قامت املؤسسة ومنذ عام 
  .ت جديدة من خام الفوسفات يف املنجمني احتياطيا

بلغت كمية ) 2006(ويف عام تية ، الفوسفا األمسدةيستهلك القطر قسم من الفوسفات املنتج يف صناعة 
يصل عرب سكة قطار  األجنبيةاىل البلدان  اإلنتاجالف طن ويصدر باقي /500/الفوسفات املصنع حملياً 
  .املناجم مبرفأ طرطوس 

  
  
  
  



 

  غرايف والطبقي خلامات الفوسفات يف سورياالتوزع اجل
  

يتضمن التتابع الستراتيغريف ألراضي القطر العريب السوري رسوبات فوسفاتية هامة تقع ضمن 
ة ـن تشكيلـضم ) كامبانيان أعلى  (ى ـالتشكيالت اجليولوجية العائدة للكريتاسي األعل

ىل منجم فوسفات الصوانية الشرقية يف نسبة ا ("تشكيلة الصوانة "بـ          ىـة تسمـجيولوجي
  : ، ويتكشف الفوسفات يف أراضي القطر يف منطقتني ومها )املنطقة التدمرية 

  

  املنطقة الساحلية   - املنطقة التدمرية واحلماد              ب - أ
  
  املنطقة التدمرية- أ
  

  :وهي األوسع مساحة واألهم كماً ونوعاً وتضم عدة مواقع من أمهها 
  

  :وتتألف من مخسة مواقع وهي  : وضعات منطقة غدير احلملت-1
  فوسفات الشرقية -أ
  فوسفات خنيفيس - ب
  فوسفات جنوب االبتر - ج
  فوسفات املركزية -د

  فوسفات وادي احلمل  -هـ 
  توضعات وادي الرخيم  -2
  )السيجري واحلباري(توضعات منطقة احلماد -3

  

  :املنطقة الساحلية _ ب
  

  )  .توضعات عني ليلون (منطقة احلفة ية ،يف حمافظة الالذق
  .التوضعات الفوسفاتية يف سوريا بني أماكن توزع هذهت  ات التاليةواملخطط

  
  



 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

  احتياطي خامات الفوسفات
  

اية الثالثينات من إن من أشار اىل وجود خامات فوسفاتية يف سوريا اخلبري الفرنسي لويس دوبرتريه يف بد
بتنفيذ أول دراسة جيولوجية  )1962(تكنواكسبورت السوفيتية عام القرن املاضي مث قامت شركة 

بوشر بإجراء عدة دراسات  )1964 (تنقيبية هلذه اخلامات يف خمتلف املنطقة التدمرية ، وبدءاً من عام
هذه اخلامات ووضعها يف وجتارب تكنولوجية ونصف صناعية من قبل شركات أجنبية دف تقييم 

  .االستثمار االقتصادي 
قامت شركة جيومني الرومانية باجراء دراسات تنقيبية تفصيلية  )1978-1975(ويف الفترة مابني 

  ) .خنيفيس ، الشرقية ، األبتر (لتوضعات الفوسفات ألهم املكامن املكتشفة 
ملؤسسة العامة للجيولوجيا والثروة حني أخذت ا)1991(ل التنقيب األجنبية حىت عام مث توقفت أعما

تنفيذ برامج تنقيبية متكاملة دف املعدنية على عاتقها واعتماداً على امكاناا الذاتية وكوادرها الوطنية 
  .وتطوير اخلامات املدروسة سابقاً يف املناطق ااورة للمكامن احلالية الكشف عن احتياطات جديدة 
  :لألعمال التنقيبية خلامات الفوسفات يف القطر كما يلي  وميكن تلخيص املراحل الرئيسية

  :)1962(دراسات تكنواكسبورت السوفيتية -1
وهي دراسات جيولوجية تنقيبية أدت اىل حساب احتياطي املكامن الواقعة يف السلسلة التدمرية ومنطقة 

  .البادية السورية 
  :وأمهها : الدراسات التعدينية -2
  ) .1964 (هلندسيةا/ كناب/دراسة شركة  -
  ) .1968 (ينربورودا البلغارية/دراسة شركة -
  ) .1974(الفرنسية ) سوفرامني (دراسة شركة -

وهي دراسات واختبارات تعدينية وتكنولوجية أجريت دف حتديد أفضل السبل الستثمار اخلامات 
  .ومعاجلتها النتاج مركزات قابلة للتصنيع والتسويق 

  : )1976(الرومانية دراسة شركة جيومني  -3
وهي دراسات جيولوجية تنقيبية أجريت دف اكتشاف احتياطيات جديدة من خامات الفوسفات عايل 

  .التركيز وتطوير وتأكيد زمر احتياطي اخلامات املدروسة سابقاً يف الشرقية وخنيفيس وجنوب األبتر 
  



 

  : )2007-1991(املؤسسة العامة للجيولوجيا والثروة املعدنية  اتدراس -4
دراسات جيولوجية تنقيبية أجريت دف اكتشاف احتياطيات جديدة من خامات الفوسفات يف وهي 

أماكن جديدة وتطوير وتأكيد زمر االحتياطي للخامات املدروسة من قبل املؤسسة يف حميط املناجم 
ة يف أماكن جديدة ، باالضافة اىل اجراء عمليات حفر استكشافي) خنيفيس  والشرقية (املستثمرة حالياً 

  .يف املنطقة التدمرية ) تالل فطري جب الشجرة  –مشال جبل األبتر  –وادي غدير احلمل   (:مثل 

  :ت اوسنوجز فيما يلي أهم معطيات ونتائج هذه الدراس
  :توضعات الشرقية  - أ
  :) 1978-1959 (دراسات الشركات األجنبية يف الفترة - *

دراسات السوفييت (األجنبية يف هذه الفترة من قبل الشركات جرت دراسات التنقيب عن الفوسفات 
  ) .والرومان 

كم اىل اجلنوب الغريب يف مدينة تدمر ، وعلى اجلناح اجلنويب /45/تقع هذه التوضعات على مسافة 
الشرقي حملدب الصوانة ، وتتميز املنطقة ببنية تكتونية بسيطة ، تأخذ فيها الطبقات ميول خفيفة        

  .باجتاه اجلنوب واجلنوب الشرقي درجات /3-6/
تنتمي طبقات الفوسفات اىل تشكيالت الكامبانيان األعلى ، وتتألف التشكيلة احلاملة من تعاقب طبقات 
فوسفاتية صلبة وسائبة مع تداخالت من كلس غضاري وبعض الرقائق الغضارية والعدسات الصوانية ، 

متورقة وكلس غضاري وكونغلومريا قاسية وحلقيات  يعلوها غطاء رسويب يتألف من طبقة غضارية
  ،) اجلنوب واجلنوب الشرقي (مفككة ، وتزداد مساكة الغطاء باجتاه ميل الطبقات رباعية 

م وقد تزيد عن /18- 8/م يف حني تتراوح مساكة املتتالية الفوسفاتية بني /20/حىت تصل اىل أكثر من 
  .م يف بعض املواقع /25/
  
  
  
  
  
  
  



 

  .لتايل يبني أهم نتائج الشركات األجنبية على توضعات فوسفات الشرقية واجلدول ا
  

املساحة   اجلهة الدارسة 
  )2كم(

جمموع  عدد اآلبار 
  )م(احلفر

 احلفر التعديين
  )3م (

  حمتوى       االحتياطي   
 P2O5% 

 تكنواكسبورت
  1962السوفييتية  

22     30 603 43 B :60  مليون طن  
C1  :89  مليون طن  
C2  :266  مليون طن  

  مليون طن  415= اموع 
 

24,57  
23,90  
24,20  

  جيومني الرومانية
 1975  

25  227 6000 234 B :104  مليون طن  
C1  :237  مليون طن  
C2  :235  مليون طن  

  مليون طن  576= اموع 
  

23,22  
23,73  
24,54  

  
  . ملنجم فوسفات الشرقية يبني املقطع الستراتيغرايف والليتوستراتيغرايف/ 2/واملخطط 

  .يف سورياكما تبني الصور الفضائية التالية موقع املناجم 
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زمر االحتياطي الروماين داخل الشبكة الرومانية  كما تقوم الشركة العامة للفوسفات يف تطوير
الروماين من  واالحتياطي )  C1( اىل الدرجة )  C2(حيث مت حتويل االحتياطي من الدرجة 

  ) . B(مت حتويلها اىل الدرجة )   C1(الدرجة 
ويستثمر الفوسفات من منجمني  )1974(بدأ االستثمار املقلعي من فوسفات الشرقية عام 

وتشمل اعمال االستثمار هذه طحن الفوسفات اىل  ، )B(واملنجم ) A(سطحيني مها املنجم 
بعد  ) P2O5(وتبلغ نسبة .  ) النخل (ية  التركيز بالطريقة الفيزيائمثمم 30-4حجوم من 
مت تركيب وحدة . %2، كما يتم التجفيف وانقاص الرطوبة اىل أقل من % 30-29التركيز بني 

مليون طن سنوياً ، )  1,2 (بطاقة حوايل)  2005(غسيل الفوسفات يف الشرقية يف مطلع عام 
ويضم  . )  Cl ,MgO(ارة مثل ضوانقاص املركبات ال ) P2O5(حيث يتم رفع حمتوى 

مكمن الشرقية أكرب احتياطي للفوسفات يف أراضي القطر العريب السوري حيث بلغ امجايل 
االحتياطيات املدروسة من قبل الشركات االجنبية والشركة العامة للفوسفات واملؤسسة العامة 

  . مليار طن من كافة الدرجات  )1,7(للجيولوجيا اىل حوايل
ملركز من مناجم الشرقية اىل ميناء طرطوس عرب سكة حديد يربط ويضم تصدير الفوسفات ا

من الركاز  الفوسفايت مليون طن  )1,85(كمية السنوي للمنجم  لغ االنتاجيبو،  بامليناءاملناجم 
  .، باالضافة اىل فوسفات مغسول ذات نوعية عالية القابل للتسويق
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  للجيولوجيا والثروة املعدنية يف مناجم الشرقيةدراسة املؤسسة العامة 
أعمال حفر وتنقيب تفصيلي في محيط مناجم الشرقية ) 1997(نفذت المؤسسة ومنذ عام 

وخارج حدود وأعمال الشركة العامة للفوسفات والمناجم بهدف حصر حدود الراسب 
لسابق للمناجم الفوسفاتي وإضافة احتياطيات جديدة من خام الفوسفات يرفد االحتياطي ا
  .وتطوير االحتياطيات الجديدة المكتشفة من قبل المؤسسة وذلك وفق مرحلتين 

  :المرحلة األولى  – 1
وتضمن حصر حدود الراسب ) 2003 - 1997(واستمرت هذه المرحلة من الفترة 

وحساب )  Bو A(الفوسفاتي القابل لالستثمار في محيط مناجم الشرقية حول المنجمين 
  . لخام الفوسفات ) C2(ولي من الدرجة احتياطي أ

والجدول التالي بين ) 2003(وتم االنتهاء من هذه المرحلة في النصف األول من عام 
  .نتائج هذه المرحلة 

المساحة  الموقع العام
  المدروسة

  )2كم(

كمية الخام
مليون (

  )طن

كمية
الرمل 

مليون (
 )طن

نسبة 
الرمل في 
  الخام   

%  

الثابتة 
  الحجمية

حتوى الوسطي ِلـ الم
p2o5 %  

  للرمل  للخام              
  2,56  94,76  62,51  66  2,74  24,58  25,79  (B)شرق المنجم    1997
  7,04  234,97  103,62  44  4,06  23,25  25,41  (A)شرق المنجم   1998
شمال شرق المنجم   2001

(A)  
8,64  218,07  127,23  58  3,46  24,28  25,88  

2002  10,72  252,56  149,26  59  4,09  24,59  26,09  
2003  3,84  56,0128  36,82  66  8,39  24,12  25,39  
  c2(    32,800  856,37  479,44  56  4,05  24,21  25,79(إجمالي 

  
  :نتائج أعمال المرحلة األولى 

في محيط  2كم) 32,8(بئراً آلياً ضمن مساحة / 54/شملت أعمال المرحلة األولى حفر 
 رج الشبكة التنقيبية للشركة العامة للفوسفات والمناجم وخافي الشرقية،) B(و ) A(منجمي 

متراً وتم حساب احتياطي ) 800×  800(وذلك وفق شبكة تنقيبية نظامية أبعاد فتحتها 
  .مليون طن ) 856,37(لخام الفوسفات بلغت كميتها ) C2(أولي من الدرجة 

تالية الفوسفاتية م أخذ عينات شريطية لكامل المتتو ، ثم وصف لباب الحفر في الحقل
الرملية (للعينات الفوسفاتية ) p2o5(للتحليل الكيميائي لمعرفة محتوى العينات من 

، كما تم انتقاء بعض العينات الفوسفاتية للفحص البتروغرافي والمينيرالوجي )والصخرية
  :وعناصر األثر، أظهرت معطيات الحفر والدراسات المخبرية النتائج التالية 
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  .متراً ) 95 - 20(ماق اآلبار من تراوحت أع  -
  .متراً ) 53(متراً، ووسطياً ) 60 -  10(من  :)عمق الخام(تراوحت سماكة الغطاء  -
  .متراً ) 13,05(متراً وسطياً ) 25 – 5(من  :تراوحت سماكة الطبقة الفوسفاتية -
  %) . 56(وسطياً ) % 66 - 44(من  :تراوحت نسبة الرمال الفوسفاتية في ا لخام -
  ) .4,05(وسطياً ) 8,39 – 2,74(من  :تراوحت قيمة الثابتة الحجمية -
%) 24,59 – 23,25(من :في الخام  p2o5تراوحت قيمة المحتوى الوسطي ِلـ  -

  %) .24,21(ووسطياً 
 – 25,39(من  :في الرمل الفوسفاتي p2o5تراوحت قيمة المحتوى الوسطي ِلـ  -

  .%25,79ووسطياً%)  26,09
شمال شرق (ع الفوسفاتي في الشرقية في قسمها الجنوبي فالق عميق له اتجاه يقطع التوض

وتم إيقاف ) م 150أكثر من (أدى إلى هبوط كبير للطبقة الفوسفاتية ) جنوب غرب –
عمليات التنقيب عند هذا الفالق حيث أظهرت اآلبار المحفورة جنوب هذا الفالق من قبل 

وتم إيقاف الحفر في الجهة . اتية إلى أعماق كبيرة المؤسسة والشركة هبوط الطبقة الفوسف
الشرقية والشمالية الشرقية من التوضع عند وصول سماكة الغطاء إلى أعماق كبيرة 

وكذلك بسبب ) قلة نسبة الرمل الفوسفاتي(وزيادة قيمة الثابتة الحجمية وتصخر الخام 
  . تشرب الخام بالبيتوم في الجهة الشمالية والشرقية من التوضع

يوضح المساحات المدروسة من قبل المؤسسة في محيط مناجم الشرقية :  التالي والمخطط
كما يبين الجدول التالي كميات االحتياطي من خام الفوسفات المدروس ) . 2003(لغاية 

  . 2003من قبل المؤسسة والشركة العامة للفوسفات والمناجم لغاية عام 
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  2003كافة الدرجات والمدروسة من قبل المؤسسة والشركة العامة للفوسفات  لغاية  منالفوسفاتي  الكميات اإلجمالية الحتياطي خام
المساحة الجهة الدارسية درجة االحتياطي

المدروسة 
  )2كم(

كمية الخام
  )مليون طن(

المحتوى
الوسطي  ِلـ 

p2o5  في الخام
% 

كمية الرمل
الفوسفاتي في الخام 

  )مليون طن(

المحتوى 
ِلـ الوسطي  

p2o5  في الرمل
%  

نسبة الرمل في 
  %الخام  

الثابتة 
  الحجمية

شركة جيومين   )A(روماني حول المنجم ) B(احتياطي 
  الرومانية

1,4226  34,235584  22,67  20,584728  24,81  60  -  
  B(  1,0000  16,1448  24,80  12,6348  26,23  78  0,60(روماني حول المنجم ) B(احتياطي 

روماني حول  c1 من   مطور) B(احتياطي 
  )A(المنجم 

الشركة العامة 
  للفوسفات

4,2860  107,614625  23,84  71,10578  25,79  66  0,80  

روماني حول   c1مطور من ) B(احتياطي 
  )B(المنجم 

6,0600  129,948  25,35  106,7412  26,20  82  -  

  -  B(  12,7686  287,943  -  211,0665  -  73وA (حول المنجمين ) B(إجمالي 
روماني حول    c2مطور من) c1(احتياطي 

  )A(المنجم 
الشركة           
  العامة للفوسفات

4,720  145,02688  23,55  105,29328  25,07  73  1,96  

روماني حول  c2مطور من ) c1(احتياطي 
  )B(المنجم 

3,28  104,4352  25,22  93,7872  25,85  90  2,25  

  -  B(  8,00  249,46208  -  199,08048  -  80وA( حول المنجمين c1إجمالي 
الشركة العامة   )A(توسع حول المنجم) c2(احتياطي 

  للفوسفات

6,56  218,24  24,48  182,8288  25,64  84  2,34  

  B(  2,88  82,24  25,72  73,5488  26,11  89  2,82(توسع حول المنجم   )c2(احتياطي 

للشركة حول المنجمين ) c2(إجمالي احتياطي 
)AوB(  

9,44  300,48  -  256,3776  -  -  -  

 c1لشركة من كافة الدرجات ا  إجمالي احتياطي
  )BوA(حول المنجمين  Bو c2و

الشركة العامة 
  للفوسفات

30,2086  837,88508  -  666,52458  -  80  -  

توسع للمؤسسة حول المنجمين ) c2(احتياطي 
)AوB(  

المؤسسة العامة 
  للجيولوجيا

32,80  856,37  24,21  479,44  25,79  56  4,05  

  -  68  -  1145,9645    1694,255  63,0086  شركة+ مؤسسة   إجمالي عام
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  :المرحلة الثانية  – 2
التي أضافتها المؤسسة ) c2(األولي من الدرجة  لقسم من االحتياطيحيث تم فيها تطوير

التي وذلك للبلوكات الجيولوجية ) c1(الحتياطي خام الفوسفات في الشرقية إلى الدرجة 
سماكة مناسبة (نفذتها المؤسسة والتي أعطت نتائج إيجابية لمواصفات الطبقة الفوسفاتية 

وذلك لتجهيز أفضل األماكن المناسبة إلجراء الدراسات  ،) للخام والغطاء، ونوعية الخام
والتي ستقوم بها الشركة العامة للفوسفات والمناجم ) B(التنقيبية االستثمارية من الدرجة 

  . الحقاً
وسيتم ) 2007(واستمرت لغاية ) 2003(وبدأت هذه المرحلة من النصف الثاني من عام 

  .متابعة أعمال التطوير للبلوكات الجيولوجية الواقعة شرق المناجم في األعوام المقبلة 
التي قامت بها المؤسسة  c1والجدول التالي يبين أهم نتائج أعمال التطوير إلى الدرجة 

  . 2007لغاية عام 
المساحة  الموقع العام

المدروسة 
 )2كم(

كمية الخام
 )مليون طن(

كمية الرمل
  )مليون طن(

نسبة 
الرمل في 

 %الخام  

الثابتة 
  الحجمية

ِلـ المحتوى الوسطي 
p2o5  

  للرمل  للخام              
شمال   2003

شرق 
المنجم 

)A(  

3,20  77,232  51,07  66  2,27  24,54  25,43  
2004  2,56  72,704  53,15  73  2,61  24,85  24,53  
2005  4,56  121,6608  88,228  73  3,16  25,03  25,22  
2006  5,04  106,344  87,697  82  4,35  26,34  26,89  

شرق   2007
المنجمين 

)A  و
B(  

3,84  177,7152  111,26284  63  2,45  23,98  25,51  

  c1(  19,20  555,656  391,40784  70  2,96  24,85  25,61(إجمالي 

  
  :لمرحلة الثانية نتائج أعمال ا

إلى الجهة  2كم) 19,20(بئراً آلياً ضمن مساحة / 96/شملت أعمال المرحلة الثانية حفر 
ضمن المساحة المدروسة ) Bو  A(، وشرق المنجمين )A(الشمالية الشرقية من المنجم 

متراً، ) 400×  400(في المرحلة األولى، وذلك وفق شبكة تنقيبية نظامية أبعاد فتحتها 
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إلى احتياطي منظور من الدرجة ) c2(تحويل قسم من االحتياطي األولي من الدرجة فتم 
)c1 ( بكمية من خام الفوسفات بلغت كميتها)مليون طن ) 555,6562 .  

  :أظهرت معطيات اآلبار والتحاليل المخبرية النتائج التالية 
  .متراً ) 95 - 20(من  :تراوحت أعماق اآلبار -
  .متراً ) 42,80(متراً، ووسطياً ) 50 -  10(من  :)عمق الخام(ء تراوحت سماكة الغطا -
  .متراً ) 14,47(متراً، ووسطياً ) 15 - 5(من  :تراوحت سماكة الطبقة الفوسفاتية -
  %) . 74(، ووسطياً ) % 82 - 66(من  :تراوحت نسبة الرمال الفوسفاتية في الخام -
  ) .2,96(، ووسطياً )4,35 – 2,27(من  :تراوحت قيمة الثابتة الحجمية -
، ) %26,34 – 24,54(من  :في الخام p2o2ِلـ تراوحت قيمة المحتوى الوسطي  -

  %) . 24,85(ووسطياً 
 – 24,53(من :الرمال الفوسفاتية  في p2o5ِلـ تراوحت قيمة المحتوى الوسطي  -

  %) .25,61(، ووسطياً )26,89%
في محيط مناجم الشرقية ) c1(الدرجة  يوضح مساحة منطقة التطوير إلى :والمخطط التالي

  ) .2007(لغاية 
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  :توضعات فوسفات خنيفيس  –ب 
 ) :1975 - 1962(دراسة الشركات األجنبية  -

كم إلى الجنوب الغربي من مدينة تدمر، وعند ) 60(تقع هذه التوضعات على مسافة 
سفاتية فيها إلى عمر وتعود التشكيالت الفو. النهاية الجنوبية الغربية لجبل األبتر 

وتتألف التوضعات من طبقات فوسفاتية صخرية متناوبة مع فوسفات  ، األعلى كامبانيانال
ي أبيض شبيه باألبوكا وطبقات غضارية ية هشة يغطيها طبقات من كلس غضاررمل

  .وصوانية وتحقيقات رباعية 
  :تتألف تشكيلة الفوسفات من طبقتين 

شكل سمك ويتألف من صخر ورمل فوسفاتي باأل وهي:  طبقة الفوسفات السفلى -
متناوب بلون رمادي فاتح يقطعها أحياناً تداخالت من كلس غضاري وأحياناً عدسات 

  .م )12,70 – 5(سماكة الطبقة تتراوح من . صوانية 
م ويتألف من صخر قاسي )7 - 0,30(وتتراوح سماكتها من : طبقة الفوسفات العليا  -

  .داخالت من كلس غضاري أحياناً ورمل فوسفاتي هش مع ت
يفصل الطبقتين عن بعضهما البعض طبقة بينية من الكلس الغضاري والصوان، بسماكة 

  . م ) 2 - 0,5(تتراوح من 
) 35 -  15(تميل الطبقات الفوسفاتية في الموقع باتجاه الشمال الغربي بزاوية تتراوح بين 

وتختلف الميول محلياً نتيجة تأثيرها بعمليات الطي، وقد تعرضت المنطقة لفالق  ، درجة
الذي أدى إلى شطر التوضع إلى شطرين ) غرب –شرق (عرضي رئيسي ذو اتجاه 

، كما تتأثر التشكيلة الحاملة )شمالي وجنوبي: (حيث تم فتح منجمين ) شمالي وجنوبي(
البنية الجيولوجية تعقيداً ويجعل العمل المنجمي أكثر للفوسفات بالفوالق الثانوية، مما يزداد 

  .صعوبة مما هي عليه في الشرقية 
مليون طن ) 95(بِـ ) 1975(قدر االحتياطي العام للخامات حسب الدراسة الرومانية عام 

  %) . 28 – 25,38(يتراوح بين  p2o5ِلـ لمختلف الدرجات والمحتوى الوسطي 
  %) . 32 – 31(وبعد التركيز يتراوح من 

  .والجدول التالي بين نتائج الدراسات األجنبية لمنجم خنيفيس 
  
  
  



23 
 

المساحة  الجهة الدارسة
  )2كم(

عدد
  اآلبار

مجموع
  )م(الحفر 

الحفى
التعديني 

 )2م(

المحتوى   االحتياطي
الوسطي ِلـ 

p2o5 %  
تكنواكسبورت 

  1962السوفيتية 

7  41  1199  518  B ) =15 (مليون طن  
C1) =10 (طن مليون  

  مليون طن) 25= (المجموع 
  

27 %  

جيومين الرومانية 
1975  

7  92  7060  193  B ) =25 (مليون طن  
C1) =13 (مليون طن  
C2 ) =57 (مليون طن  

  مليون طن) 95= (المجموع 

28 %  
27,8 %  

25,38%  

  

  :دراسات المؤسسة العامة للجيولوجيا في خنيفيس * 
بإجراء ) 2000 - 1999(والفترة من ) 1994 - 1991(قامت المؤسسة في الفترة من 

أعمال تقيبية تفصيلية في منجم فوسفات خنيفيس في المناطق المحيطة بالمنجم الشمالي 
والمنجم الجنوبي، حيث تم فيها حساب احتياطيات جديدة وتطوير لالحتياطيات الرومانية 

  .المدروسة سابقاً
ة الرومانية وتم تطوير خارج الشبك) B(تم حساب احتياطيات مؤكدة من الدرجة 

  ) . B(إلى احتياطي مؤكد من الدرجة ) c1(لالحتياطي الروماني من الدرجة 
  .والجدول التالي يبين حجم األعمال التي نفذتها المؤسسة في مناجم خنيفيس 

  .كما يبين المخطط التالي العمود الطبقي لمناجم خنيفيس
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  )2000 -  1991(المطورة التي نفذتها المؤسسة في محيط مناجم خنيفيس كميات االحتياطي من خام الفوسفات المكتشفة و
عام 
 التنقيب

  1975روماني لعام c1من) B(احتياطي تطوير إلى الدرجة  خارج االحتياطي الروماني) B(احتياطي جديد مؤكد من الدرجة الموقع

المساحة   
السطحية 

 )2م(

كمية الخام
  )مليون طن(

محتوى
p2o2  للخام

% 

كمية الرمل
مليون (

 )طن

محتوى
p2o2 
  %للرمل 

الثابتة
  الجمعية

المساحة
السطحية 

 )2م(

كمية الخام 
مليون (

  )طن

محتوى 
p2o2 
  %للخام 

الثابتة
  الجمعية

درجة 
  االحتياطي

المنجم   1991
  الجنوبي

49761  0,936108  28 %  0,740733  30–34 
%  

5,08  65254  1,310955  30%  4,30  B 

المنجم   1992
  ماليالش

76500  1,944047  27,87%  0,857000  31 %  6,74  115200  1,944455  28,63 %  4,86  B  

المنجم   1993
  الجنوبي

89135  2,108520  28,78 %  1,265257  31,09 %  5,44  17201  1,479977  28,22 %  4,27  B  

المنجم   1994
  الشمالي

127500  2,676845  29,21%  1,365125  31,95 %  4,92  -  -  -  -  -  

لمنجم ا  1999
  الشمالي

135000  2,289492  28,75%  1,643475  30,57 %  7  52367  0,797987  29,05 %  6,38  B  

المنجم   2000
  الجنوبي

115500  1,970615  30,88%  1,201691  32,51 %  5,10  -  -  -  -  -  

المنجم 
  الشمالي

30000  0,466344  28,29%  0,340566  29,37 %  8,24  160000  0,963186  25,07 %  13,27  C1  

  C1 + B    % 28,34  6,496560  410022    % 32,36  7,413847  %28,98  12,391971  623396 اإلجمالي

مليون طن، حيث تم  12,427475= كميات الخام القابل لالستثمار   مليون طن 18,888531= كميات التطوير + كميات التوسع = اإلجمالي العام 
  1/5,5استبعاد الكميات ذي الثابتة الحجمية األعلى من 
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  :توضع فوسفات جنوب األبتر  –ج 
يقع التوضع على المنحدر الجنوبي من جبل األبتر، ويعود التوضع إلى عمر الكامبانيان 

  :األعلى ويتألف من طبقتين من الفوسفات 
 .م ) 1(بسماكة : عليا  -
 .م ) 4 - 3(بسماكة : سفلى  -

أولي في الموقع حيث تم فيها أجرى الخبراء السوفيت أعمال تنقيب ) 1962(وفي عام 
) c2(آبار آلية على طول بروفيل واحد، وتم حساب احتياطي تقريبي من الدرجة ) 6(حفر 

 – 25(تراوحت من  p2o5ِلـ مليون طن، وبمحتوى وسطي ) 16 -  15(بكمية بلغت من 
26 . (%  

مساحة قامت شركة جيومين الرومانية بأعمال تنقيبية في الموقع غطت ) 1976(وفي عام 
مليون طن ) 15(حيث بلغت الكمية ) c2(، وقدر االحتياطي من الدرجة 2كم) 2,2(

  % .  p2o5  =25,04ومحتوى 
قامت المؤسسة باختيار مساحة محددة من الشبكة الرومانية وتم تطوير ) 1991(وفي عام 

ن، مليون ط) 4,64(بكمية من خام الفوسفات بلغت ) C1(االحتياطي الروماني إلى الدرجة 
  % . 50ونسبة الرمل الفوسفاتي في الخام %  p2o5  =26,66ومحتوى 
) B(تم رفع درجة االحتياطي السابقة إلى احتياطي مؤكد من الدرجة ) 2001(وفي عام 

ونسبة %  28,05= في الخام p2o5ِلـ مليون طن ومحتوى وسطي ) 2,03(بكمية بلغت 
  .P2O5=30.86بمحتوى وسطي من    %56الرمل في الخام 

  والجدول التالي يبين نتائج الدراسات الجيولوجية لتوضع فوسفات جنوب األبتر 
المساحة المدروسة  الجهة الدارسة

  )2م(
درجة

  االحتياطي
كمية االحتياطي 

  )مليون طن(
نسبة الرمل

  %في الخام 
الثابتة 
  الحجمية

المحتوى 
الوسطي ِلـ 

p2o2  في الخام
%  

تكنواكسبورت 
  1962السوفيتية 

شاف على طول اكت
  كم 10بروفيل بطول 

c2  15 – 16  -  -  26,25  

جيومين الرومانية 
1976  

  c2 15  -  8,9  25,04  كم 2,2

المؤسسة العامة 
  1991للجيولوجيا 

662150  c1  4,64  50 %  4,9  26,66  

المؤسسة العامة 
  2001للجيولوجيا 

335000  B  2,03  56 %  3,61  28,05  
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  :توضع فوسفات المركزية  – د

) غدير الحمل(قع التوضع في النصف الغربي من المنطقة الحاملة للفوسفات في منطقة ي

  .كم ) 5(وإلى جنوب خنيفيس بمسافة 

م والتنقيب األولي للموقع أظهر أن ) 84(آبار في الموقع مجموع أعماقها ) 5(تم حفر 

م ) 3,80 – 1,30(تصخر، والسماكة اإلجمالية للطبقات الفوسفاتية تتراوح بين مالخام 

م ) 0,60 – 0,30(ويفصل الطبقات الفوسفاتية حجر كلسي مسيلس سماكاتها تتراوح من 

  .تأخذ الطبقات الفوسفاتية وضعية مطوية ضمن مقعر ضحل مغطى بالرباعي . 

مليون طن بمحتوى وسطي ) 8 - 6(للموقع حوالي ) c2(تبلغ كمية االحتياطي من الدرجة 

يس للموقع أهمية اقتصادية بسبب األوضاع ول%) .  25 – 23(من  p2o5ِلـ 

  .الطبوغرافية المعقدة وصعوبة العمل المنجمي 

  :توضع فوسفات وادي الحمل  -هـ 

آبار بطول إجمالي / 4/تم حفر . يقع التوضع في النهاية الغربية من وادي غدير الحمل 

يتوضع بشكل ويتداخل الطبقات الفوسفاتية ضمن طبقات الكامبانيان األعلى، و. م)102(

طبقة، ثالثة منها ظاهرة بوضوح، ) 5 - 4(يتألف الخام من عدة طبقات  ،أفقي تقريباً 

م ووسطي سماكة كل طبقة ) 1,40 – 1,20(السماكة األعظمية للطبقات تتراوح من 

  .م ) 0,60 – 0,20(تتراوح من 

ن طن، مليو) 8 - 6(لهذه الخامات بحوالي ) c2(قدر االحتياطي األولي من الدرجة 

 15(و عمق الخام يتراوح من %)  24 – 23(يتراوح من  p2o5ِلـ والمحتوى الوسطي 

  ) .م 25 –

  . p2o5 وتعتبر هذه الخامات قليلة األهمية لقلة سماكة الخام وانخفاض محتوى
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  :توضعات منطقة وادي الرخيم  – 2

ل المحطة تقع توضع فوسفات وادي الرخيم إلى الشمال الغربي من مدينة تدمر وشما

  :وتتحدد باإلحداثيات التالية ، كم ) 26(الرابعة بمسافة 

َ 55 ْ37 – َ  28ْ    N = 37 

َ 53 ْ34 – َ  43ْ    E = 34 

تم التعرف على الفوسفات في الموقع من قبل المساحين الجيولوجيين الروس عام 

مختلفة  ، وتم دراسة الفوسسفات بشكل تفصيلي وتم وضع عدة مخططات بمقاييس)1962(

  .للطبقة الفوسفاتية 

الرخيم بطوبوغرافيا هادئة، والطبقات الفوسفاتية أفقية، وتم تمييز  وادي تتصف منطقة

اثنتان منها من عمر الماستر يختيان وطبقة واحدة من عمر : ثالثة طبقات فوسفاتية 

لخام  وتم حساب االحتياطي ، وتم حساب االحتياطي لكل طبقة بشكل مستقل ، امبانيانكال

  .  Bو C1و C2الفوسفات من ثالثة درجات 

في منطقة وادي الرخيم وتم وضع  2كم) 516(تم إجراء مسح جيولوجي لمساحة  -

 .ألف لهذه المساحة  50/1خارطة جيولوجية بمقياس 

للمساحة السابقة ووضع خارطة لهذه  2كم) 32(تم إجراء تنقيب تفصيلي لمساحة  -

 ) .c2  +C1(اب احتياطي من الدرجة ألف وتم حس 25/1المساحة بمقياس 

+  C1(وتم حساب احتياطي من الدرجة  2كم) 7(تم إجراء تنقيب تفصيلي لمساحة  -

B . ( 
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  :وفيما يلي جداول تفصل هذه االحتياطيات 

  1/5000بمقياس  2كم) 7(ضمن مساحة ) C1  +B(احتياطي  – 1

  
سطيالمحتوى الو )م(السماكة الوسطية للخام  العمر الجيولوجي

  % p2o5ِلـ 

  )مليون طن(كميات االحتياطي   الثابتة الحجمية

  إجمالي  متوازن        

  ماستريختيان
  10,6418  9,6808  1,90  24,87  1,10= الطبقة األولى 

  6,7408  5,6816  8,50  22,94  0,88= الطبقة الثانية 

  18,2177  14,4239  3,60  22,34  1,32  كامبانيان

  35,6003  29,7863  4  23,38  3,30  كامل المساحة
  

ألف وفيما يلي نتائج  25/1ومقياس  2كم) 32(ضمن مساحة ) c2  +C1(احتياطي  –2

  :الدراسة
المحتوى الوسطي )م(السماكة الوسطية للخام  العمر الجيولوجي

  % p2o5ِلـ 

  )مليون طن(كميات االحتياطي   الثابتة الحجمية

  إجمالي  متوازن        

  ماستريختيان
  46,6716  23,6811  1,80  23,93  1,19= الطبقة األولى 

  32,5684  16,2051  16,70  24,27  0,85= الطبقة الثانية 

  59,2053  0,3814  4,40  21,42  1,06  كامبانيان

  138,4453  40,2676  6,40  23,21  3,10  كامل المساحة

  

  Bو  C1و  c2: االحتياطي الكلي للتوضع  – 3
  متوازن للدرجاتاالحتياطي ال p2o2%المحتوى الوسطي ِلـ 

 c2  وC1  وB )مليون طن(  

  االحتياطي الكلي

مليون (غير متوازن + متوازن 

  )طن

23,30 %  70,053,9  174,045,6  
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  ) :السيجري والحباري(توضعات منطقة الحماد  – 3

كم جنوب شرق تدمر، وتتألف من طبقات ) 145 - 85(تقع التوضعين على مسافة 

طبقة وهي متداخلة مع رسوبات كلسية مارلية وصوانية، ) 3 - 1(فوسفاتية متعاقبة 

  .وتعود في عمرها الجيولوجي إلى اإليوسين األسفل 

في منطقة الحباري وتم وضع خارطة ) 1962(درست الخامات من قبل السوفيت عام 

  . 2كم) 600(ألف غطت مساحة  1/  50جيولوجية لها بمقاس 

) c2(ع، حيث قدر االحتياطي فيها من الدرجة كما نفذت أعمال حفر آلي ويدوي للموق

%)  19,50 – 16(فيها تراوحت من  p2o5مليون طن ووسطي ) 414(بكمية بلغت 

ولم يتم تقدير . م )0,50 – 0,30(تراوحت من  لكل طبقة ومتوسط سماكة الخام

  .االحتياطي لمنطقة السيجري لقلة سماكة الخام ولفقره 

  .ية من الناحية االقتصادية لفقر الخام واعتبرت هذه التوضعات غير مجد

  ) :الحفة(توضعات المنطقة الساحلية  –ب 

تقع التوضعات الفوسفاتية على المنحدر الغربي لسلسلة جبال األنصارية وإلى الشرق من 

كم، وتقسم منطقة التوضعات إلى ثالثة كتل وأهمها كتلة عين ليلون ) 35(الالذقية بمسافة 

التينة من الشمال وكتلة قلعة المهالبة جنوباً والتوضع الفوسفاتي من حيث يتوسط كتله عين 

  .عمر الكامبانيان األعلى 

بتنفيذ أعمال تنقيبية في منطقة الحفة ) عطفه(قام الدكتور ) 1971 -  1969(في الفترة 

أدت إلى وضع تقييم أولي للفوسفات في موقع عين ليلون، عين التينة، قلعة المهالبة وفي 

قام العاملون في المؤسسة بتقديم تقرير فني حول أعمال التنقيب ) 1977 - 1976(عامي 

آلي ويدوي لتقدير عن الفوسفات في منطقة عين ليلون التي نفذت فيها أعمال حفر 

غطت مساحة  2000/1وتم وضع خارطة جيولوجية بمقياس ) C1(االحتياطي من الدرجة 

  .2كم 2
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  :حتياطيوالجدول التالي يبين كميات اال

  نوع االحتياطي
 كمية االحتياطي

 )مليون طن(
 O5     %P2محتوى

  احتياطي متوازن
1  < 16 %  

0،50  12- 16  %  

  احتياطي غير متوازن
6  <  16 %  
4  12- 16   %  

  %30  0،50  احتياطي الرمال الفوسفاتية
    12  اإلجمالي

  
  :منشأ وترسيب الفوسفوريت في المنطقة التدمرية

وتم وضع عدة نظريات حول ذلك وإن  في العالم ، احثين إلى منشأ الفوسفوريتتطرق الب
  :أشهرها هي النظرية الكيميائية وتتلخص كما يلي

أن المياه العليا للبحار والمحيطات عادة ما تكون فقيرة ) Kazakov 1937(يقول العالم 
 300(ق حيث تبلغ وتزداد كلما اتجهنا نحو مياه األعما) P2O5(بخامس أكسيد الفوسفور 

م ويرافق ذلك انخفاض درجات الحرارة وازدياد الضغط حيث 500على عمق ) 3م/ملغ
والضغط العالي  ، المنحل في الماء)  CO2(ينجم عنهما ازدياد الضغط الجزيئي لغاز 

يمنع ترسيب الكاربونات والفوسفات، ولكن ما أن يتسنى للمياه العميقة )  CO2(لـ
الرصيف القاري حتى ترتفع حرارة إلى م )200 -50(أعماق  بالتحرك والصعود نحو

فتأخذ ترسيب الكاربونات أوالً ثم يلحق بها )  CO2(المياه وينخفض الضغط الجزيئي لغاز 
  . الفوسفات

في مياه البحار إلى موت الكائنات وحيدة الخلية العائمة ) P2O5(زو هذه النظرية توافر تع
في أوحال القاع ) P2O5(ي إعطاء التركيزات العالية من وتفسخها، وبالتال) البالنكتون(

والحركة المستمرة للمياه تكنس األجزاء الخفيفة من األوحال وتبقي على جزيئات 
  . الفوسفات حيث تكتسب الشكل البيضوي للعناصر الفوسفاتية

) كامبانيان أعلى(وفي المنطقة التدمرية تم ترسيب الفوسفات في زمن الكريتاسي األعلى 
  :  في ظروف مماثلة لما سبق حيث تمثلت شروط الترسيب كما يلي
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انفتاح بحري قاد المياه العميقة الباردة الحاملة للفوسفور من المناطق المحيطة إلى  -
صعود التيارات البحرية الباردة (أي ) UP wellingحوادث ( .السطيحة العربية

 . )نحو األعلى 
مناخ حار وجاف وزادها انتشار البالنكتون  تدفئة المياه البحرية المذكورة ضمن -

 . فوق السطيحة العربية في مياه دافئة وواسعة االنتشار فوق السطيحة
 . تثبيت قسم كبير من الفوسفور في البالنكتون أو العضويات الطافية -
موت البالنكتون بشكل كارثي وتحلل الفوسفور منه ومساهمته في الترسيب  -

ت بالفوسفور بشكل كثيف وتشكيل العناصر الفوسفاتية مع الفوسفاتي بإغناء الرسوبا
أكسدة مرحلية وتدريجية للمادة العضوية ضمن إطار الدياجينز الفوسفاتي المعاصر 

  . للترسيب

  

:بحسب النظرية الكيميائية تشكل الفوسفات طريقةوالشكل التالي يوضح 
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  خواص وتواجد الفوسفات في الطبيعة 
، تحة نتيجة لتواجد المواد العضويةالفوسفاتية ما بين الداكنة والفاتتباين ألوان الصخور 

صخر فوسفاتي (أو متصلبه )  رمل فوسفاتي( وتظهر إما على شكل رواسب فتاتية 
بحيث تكون المادة الصلبة أو المالط فيها إما كلسية أو سيليسية وغالباً ما تحتوي ) قاسي

والخواص  .عناصر المشعة مثل اليورانيوم هذه الرواسب على بعض العناصر النادرة وال
  : الطبيعية لمجموعة معادن األباتيث هي 

  سداسي : الشكل البلوري 
   .أصفر وأسود مائل إلى األخضر ، وأحياناً أزرق : اللون 

  أبيض : المخدش 
   5: القساوة 

  .3سم/غ 3,2: الكثافة النوعية 
  : لصور التالية ويتواجد معظم صخور الفوسفات في الطبيعة في أحد ا

وهي أهم الرواسب من حيث االنتشار والحجم : صخور فوسفات من أصل رسوبي  - 1
من الرواسب العالمية ويتراوح تركيز خامس أكسيد % 80واالستغالل حيث تشكل حوالي 

وهي رواسب بحرية ذو بنية حبيبة مثل رواسب سوريا % 35-20الفوسفور فيها ما بين 
   .ا واألردن ومصر وشمال أفريقي

وهي ناتجة من صخور السيانيت النيفيليني : صخور فوسفات من أصل ناري  - 2
ر من المعادن الفوسفاتية التي يروكسينات المحتوية على قدر كبيت والبتيوصخور الكربونا

أهمها فلز األباتيت ، وهذه الرواسب غير شائعة وهي موجودة في روسيا وإيران  من
  .وجنوب أفريقيا 

وهي ناتجة من تراكم مخلفات الطيور البحرية فوق الصخور  :وانو رواسب الغ - 3
  .الكلسية مثل رواسب تشيلي وجزيرة نيورا في المحيط الهادي 
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  أهمية واستعماالت الفوسفات

يعتبر الفوسفور أحد أهم العناصر الكيميائية للنبات والحيوان ويدخل في جميع الوظائف 

التربة بينما يحصل الحيوانات على الفوسفور الحيوية، وتحصل النبات على الفوسفور من 

  . من النباتات التي تتغذى عليها ومن هنا تبرز أهمية الفوسفات في حياة اإلنسان

  :كالتالي الفوسفاتويمكن استعراض بعض استخدامات 

 :صناعة األسمدة  -1

من استخدامات الفوسفات، حيث يتم تفاعل الفوسفات مع % 77وهي تمثل حوالي 

نتاج السوبر فوسفات وفوسفات النتروجين واألسمدة المركبة، كما يمكن طحن األحماض إل

الصخور الفوسفاتية وإضافتها مباشرة إلى الترب الحامضية وتمثل هذه الطريقة حوالي 

 P2O5من %) 25-14(من استعماالت الفوسفات، ويحتوي السوبر فوسفات على % 4

  . القابل للتحلل واالمتصاص P2O5 من%) 45-40(بينما يحتوي األسمدة المركبة على 

ويمكن إنقاص كمية األسمدة من السوبر فوسفات المستعملة في الزراعة بإضافة فلزات 

الزيوليت حيث أن لها القدرة على امتصاص الفوسفور وتحريرها ببطء وبذلك يمنع رشح 

  . الفوسفور سريعاً من التربة إلى المياه السطحية

 :حامض الفوسفوريكصناعة الفوسفور الحراري و  -2

من استخدامات الفوسفات ويتم استخدامها في معالجة % 8وتمثل هذه الصناعة حوالي 

في الفوسفات  ، كما يدخل أسطح المعادن مثل األلمنيوم والنحاس والحديد المغلف بالنيكل

  . المنظفات الكيميائية والمبيدات الحشريةصناعة 

 :إعداد الفوسفات كغذاء للمواشي والطيور -3

من استخدامات الفوسفات، حيث يستخدم الفوسفات % 6وتمثل هذه الصناعة حوالي  

 . والطيور  والحاوي على نسبة قليلة من عنصر الفلور في تغذية قطعان المواشي نالمكلس

 :صناعات متعددة للفوسفات  -4

من استخدامات الفوسفات وتستخدم في منظفات الغسيل الصناعية %   5وتمثل  

ما يدخل الفوسفات في صناعة األجهزة الطبية ومعاجين األسنان والمشروبات والمنزلية، ك
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الغازية والسيراميك وصناعة التصوير وأعواد الثقاب وصناعة القذائف والقنابل والطلقات 

  . وغيرها من الصناعات رالمطاطية وإشارات الخط
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