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الملخص
تتأأفل

الفوسأأفاتيف أأس وسأأفوراي

المركبأأا

(الباليوسأأي انوسأأر) م أ م أ

تكأأوي اكااأأا

باكل رئيس ،بي ما تتكو الصخور الجيريف الفوسفاتيف المصاحبف لها م الكالساي
ضال ا ال ولوماي

والباليكورسكاي

الف ار كوالي أ

و سب ثا ويف م الف ار كوالي ،

والكوارتز وأكاسأي الح يأ وب سأب ضأئي ف يتكأو الف ار كواليأ

مأ ا اصأر

 Caو Pو Fو Oوتحل جذور  SO4الرباايف و CO3بصيغف  CO3+Fس مواقأ  PO4أمأا أس مواقأ الكالسأيوم
تحل ا اصأر  Naو Mgمحأل  Caأس الف ار كواليأ

الق اة ويحل ب ضا م محل انوكسجي

ا اص أأر  Siو Alو Mgو Feو Kم أأا

وأكاسي الح ي الحرة

ت كس جيوكيميائيف الفوسفوراي

انوليف م الكالسيوم والفوسفا

أس موق يأ انول الثأا س أس حأي ياأغل الف أور موق أ أس

س جذر الكاربو أا
الباليكورس أأكاي

ظرو

تكأوي م أ

ليكأو الربأااس انوجأ الكأاذب مأ  CO3+Fتمثأل

والمو تموري و ايأ أ
انبتايأ

والف ور ،ضال ا أحالل انيو ا

الموق ) Ca(Iضم الرواسب ال يا لقاع المحير وب

ام يا

البحريأأف الصأأاا ة تت أأرا الرواسأأب الفوسأأفاتيف الأأى ال م يأأا

والس أأبيوالي

البحأرل (الف ار كواليأ ) أث أال م ارحأل التكأوي

انحا يف والث ائيف الموجبف محأل الكالسأيوم أس

ال قل الى م رقف الجر القارل بوسارف التيأا ار

التحويريأأف البايوكيميائيأأف والكيميائيأأف المبكأرة والمتأأفخرة

التأأس تأأا ل الأأى اأأار اليأأف انحأأالل محأأل الكالسأأيوم أأس الموق أ الثأأا س ) Ca(IIوالكاربو أأا

والكبريتا

محأل الفوسأفا

مثأأل الباليكورسأأكاي

ض أأال اأ أ الكأ أوارتز

والف أأور انضأأا س

وتأاثر ام يأف تأ ي الميأار القاريأف الحاويأف ا أى المغ يسأيوم ا أى مأو الم أا

والسأأبيوالي

الري يأف

م أ خأأالل سأأحب المغ يسأأيوم م أ ميأأار البحأأر ضأأال ا أ زيأأا ة اأأار انحيأأال

ال قيقف والبكتريا انمر الذل سيا ل الى ماللمف الظرو

ل مو وحفظ المكو ا

الفوسفاتيف

الكلمات الدالة :الفوسفوراي  ،تكوي اكااا  ،م جم اكااا  ،جيوكيميال الفوسفوراي  ،الصحرال الغربيف
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والصخور المصاحبف لها ضم تكوي اكااا

جيوكيميائيف الفوسفوراي

ABSTRACT
The phosphatic compounds in the phosphorites of Akashat Formation (Middle
Paleocene) are mainly composed of francolite. The associated rocks (phosphatic
limestone) consist of calcite and francolite. As well as, there are little amounts of
dolomite, palygorskite, quartz and iron oxides. Francolite is composed of Ca, P, F and
O, the tetrahedron SO4 and planar CO3 as CO3+F substitute PO4. Some of Na and Mg
are substituted in both sites Ca(I) and Ca(II). F occupied its sites in the channel. Some
F subsititute O in CO3 to form the pseudo-tetrahedron of CO3+F. The elements Si, Al,
Mg, Fe and K represent the clay minerals; montmorillonite, palygorskite and sepiolite,
as well as, quartz and iron oxides.
The geochemistry of phosphorite reflects the primary neoformation conditions of
marine apatite (francolite) from calcium, phosphate and fluorine, in addition to the
substitution of positive mono- and di- valance cations for calcium in Ca(I) in
submarine mud of the oceanic floor. The phosphate deposits were exposed to
winnowing and transporting by upwelling currents to the continental shelf area. This
led the phosphatic deposits to be affected by early and late chemical and biochemical
diagenetic processes, causing activities in substitution of cations for calcium in Ca(II)
and carbonate, also, additional fluorine and sulfates for phosphate. The flow of
continental water to near-shore area, whose content is magnesium leading to
remineralization of clay minerals, (e.g. palygorskite and sepiolite from
montmorillonite) by depleting magnesium from sea water, as well as the activity of
microorganism, all that is provided by suitable growth conditions for phosphatic
compounds in continental shelf area.
Keywords: Phosphorite, Akashat Fm., Akashat mining, Geochemistry of Phosphorite,
Western desert.

المقدمة
 وج أأوبس غأأرب،اأأمالس غأأرب مأ خفا الك أرة أأس الصأأحرال الغربيأأف
م أ المق أ

–

) يتكأأو م أ جم اكااأأا9( أأس الاأأكل

م رقأأف ال ارسأأف مأ جم اكااأأا

اأأم

م ي أأف حصأأيبف أأس قضأأال القأأائم (غربأأس ال أراي) كمأأا موض أ

 الأذل كأا يسأتغل مأ قبأل الاأركف ال امأف ل فوسأفا،انول (الذل يضم مق ا رئيسا وأخر ثا ويا) والمق الثأا س

 إذا كأا تركيأز خأامس اوكسأي الفسأفور، بصأخور الفوسأفوراي

القائم لغرا إ تاج انسم ة الفوسفاتيف

ير ي اا ة ا ى الصخور الغ يأف بالفوسأفا

) ير أأي ا يهأأا صأأخور وسأأفاتيف%90( ) أمأأا إذا كأأا تركيأأز خأأامس اوكسأأي الفسأأفور أقأأل م أ%90( اكثأأر م أ
 وت أ،) (الباليوسأي

انقتصأا يف بأال راي ضأم تكأوي اكااأا

الباليوسي التس ت اى ب ضأو الهأرل

) توجأ الفوسأفورايSimandl et al., 2012(

س ال راي وتمثل إح ى تتاب ا

هذر الصخور أضخم احتيارس ل فوسفوراي

) وتتمثألAl-Bassam et al., 1990( )Middle Paleocene( ) ب مر البالوسأي انوسأرHirri Member(
 وتمتأأاز،وصأأخور جيريأأف وسأأفاتيف وسأأجيل
الغال يأف وبقايأا اظأام

والحبيبأا

مت اقبأأف م أ صأأخور جيريأأف غ يأأف بانص أ ا

وسأفاتيف أخأرى مثأل السأرئيا

بأأف قي م أ الفوسأأفوراي

 ضأال اأ مكو أا،ب سيجها ال م قس الجي الفرز

 والمأ أأا ة السأ أأم تيف يهأ أأا وسأ أأفاتيف وك سأ أأيف م أ أ وجأ أأو ق يأ أأل م أ أ ال أ أ ولوماي،وأس أ أ ا انسأ أأماب ب سأ أأب متباي أ أأف

 أأس%38  ويصأأل إلأأى أكثأأر م أ،% )99-99( ويب أ م أ ل تركيأأز خأأامس اوكسأأي الفسأأفور

والباليكورسأأكاي

قتيبف تو يي اليوزبكس
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ب أأا السأأح ا  ،وتمتأأاز هأأذر الفوسأأفوراي

حسي  9109 ،واليوزبكس)9882 ،
و أأي المواصأأفا

و

سالم محمو ال باغ

بسأأمكها الكبيأأر إذ يصأأل إلأأى اا أرة أمتأأار أأس م رقأأف اكااأأا

الصأأخاريف والم يأأف والجيوكيميائيأأف ،أأا

وسأأفوراي

الباليوسأأي

أأس م رقأأف اكااأأا

(أبأأا
ت أ

أ ضأل المواقأ مأ حيأأغ االسأأتغالل االقتصأأا ل لهأأا أأس مجأال صأ ااف انسأأم ة الفوسأأفاتيف ،كمأأا أاأأار إلأأى ذلأأب
ارسأا

الجأ وى االقتصأا يف وتقأ ير االحتيأارس التأس قأام بهأا اأ مأ الجيولأوجيي ( Dawood, 1965 and

)Al-Khalil et al.,1973
المكو ا

ي كس تباي

سب محتوى هذر الصخور م ال اصأر مأ خأالل تبأاي السأح ا

الفوسفاتيف ،و رجف ام يا

الصأخاريف ومحتواهأا مأ

الفسفتف والك ستف التس تح غ ا ى الرواسب ( ،)Jarvis, 1980وتباي

رجف

تفثير ال وامل المتحكمف س توزي وس وب ال اصر أث ال مراحل تكوي انروار الم يف وترسأيبها وتوزي هأا ضأم
بيئأف الترسأيب وال م يأا

التحويريأف الالحقأف ( )Al-Shereideh et al., 2010; Filippelli, 2011ومأ هأذر

ال وامأأل رجأأف االغت أأال انيأأو س أأس البيئأأف الترسأأيبيف واسأأت ا ايأو ال صأأر ل أ خول أأس المواقأ الب وريأأف ،وانلفأأف

انيو يف ،وربي ف اآلصرة س الرأور الم أ س ،ضأال اأ ال ظأام الب أورل لم أ
م ال اصر إما باكل إحالل أو امتصاص أو إمتزاز )(Kolodny, 1980

انبتايأ

الأذل يتقبأل خأول كثيأر

N
140 km.

الشركة العامة للفوسفات ،القائم
منجم عكاشات (تكوين عكاشات)

الشكل  :9خارطة موقعية وجيولوجية توضح موقع منجم عكاشات وانتشار تكوين عكاشات
في الصحراء الغربية العراقية( ،مأخوذة عن .)Buday and Jassim, 1984
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أاأار اليأأوزبكس والأ باغ ( )8102الأأى ا ام يأف إحأأالل ا اصأر محأأل الكالسأيوم أأس المأأوق ي )( Ca(Iذل

الت اسأأي التسأأااس) و)( Ca(IIذل الت اسأأي السأأبااس) ت تم أ باأأكل كبيأأر ا أأى مق أ ار التقأأارب بأأي ربي أأف ت اسأأي
االيو م ت اسي الكالسيوم س كال الموق ي
هذا الموق بما ورث م ايو ا

وال يتفثر الموق انول بال م يأا

التحويريأف الكيميائيأف ،لأذلب يحأتفظ

س مرح ف التكوي االوليف اما اإلحأالل أس الموقأ الثأا س الأذل ياأكل  %01مأ

مواق الكالسيوم يوج حول الق اة الب وريف مما يسهل ام يف التبا ل االيو س أث ال المراحل التحويريف ويأ كس ذلأب
ا ى الصيغف الكيميائيف لوح ة خ يف الف ار كوالي

ا رريي ارتفاع ال سب الموليف ل اصر التس تاأغل هأذا الموقأ

مقار ف م ال سب الموليف ل اصر التس تحل س الموق انول

طرائق التحليل
تأأم تح يأأل ال اصأأر الرئيسأأف باأأكل أكاسأأي التأأس تتكأأو م هأأا االرأوار الم يأأف الفوسأأفاتيف وغيأأر الفوسأأفاتيف،

وه أ أ أ أ أ أ أ أ أأس (،Corganic. ،CO2 ،SO3 ،Cl ،F ،P2O5 ،Na2O ،K2O ،CaO ،MgO ،Fe2O3 ،Al2O3 ،SiO2

 )H2O- ،H2O+تم تح يل  001إ موذجاً مضا ا إليهأا إ مأوذج أسأ ا و 5مأاذج اظأام (جم هأا الباحأغ أس اأام

 0991و )8110لصأأخور خامأأا

مق أس اكااأأا

انول (ال أرئيس والثأأا ول) واكااأأا

الثأأا س أجري أ

التحالي أل

الكيميائيأف باسأتخ ام تق يأف اناأ ف السأي يف الوميضأيف ( )X-ray fluorescence, XRFأس وحأ ة اناأ ف السأي يف
س قسم ا وم انرا  -ك يف ال وم  /جام ف الموصل ،وق تم التح يأل و أي الظأرو

المحأورة الم تمأ ة أس وحأ ة

جهأاز اناأ ف السأي يف الوميضأيف أوع ( ،)PHILIPS PW 1450/10باسأتخ ام أ بوبأف أاأ ف أوع كروميأوم و11
كي أأو ولأ

و 01م أأس أمبيأأر بأأزم قيأأاس  81ثا يأأف أأس مسأأار أاأ ف مفأأرغ مأ الهأوال ،مأ اسأأتخ ام مأأاذج قياسأأيف

ل فس الصخور تم تح ي ها بالرريقف الكيميائيف الرربف س الم يريأف ال امأف ل مسأ الجيولأوجس والتحأرل الم أ س اأام

 ،0920ض أأال اأ أ اس أأتخ ام م أأوذج تص أأحي ( )monitorلغ أأرا تص أأحي قأ أرالا
ماذج} كما استخ م

الجه أأاز بم أ أ ل قأ أرالة 0 /

الررائي الكيميائيف التق ي يف لحساب H2O+ ،Corg. ،H2O- ،CO2

التوزيع العام للعناصر
أاأأار ال ارسأا

الصأأخاريف إلأأى وجأأو أأواي رئيسأأي مأ الصأأخور ،همأأا الفوسأأفوراي

والصأأخور الجيريأف

الفوسأأفاتيف (أبأأا حسأأي 0921 ،؛  Al-Bassam et al., 1990؛ واليأأوزبكس )8111 ،وتت أ رج هأأذر الصأأخور
الواح أ ة باتجأأار انخأأرى و أأي محتواهأأا م أ الحبيبأأا

الفوسأأفاتيف و أأوع المأأا ة السأأم تيف الك سأأيف أو الفوسأأفاتيف ،ممأأا

ي أ كس ذلأأب ا أأى المحتأأوى الم أ س؛ إذ يمثأأل الف ار كوالي أ
الم

الم أ

ال أرئيس أأس الفوسأأفوراي  ،ويمثأأل الكالسأأاي

الثا ول المصاحب ل  ،س حي ت كس هذر ال سبف س الصخور الجيريف الفوسفاتيف أما بقيف الم ا

الباليكورسأأكاي

وال أ ولوماي

والك أوارتز والجبسأأوم الثأأا ول ،التأأس اأأا ة مأأا تكأأو مصأأاحبف لألبتاي أ

وهس

أأس الرواسأأب

البحريأف ( Benmre et al., 1983, Rao, 1997, Gallala et al., 2016 and Pufahl and Groat,
 ،)2016توج ب سب ضأئي ف ومتباي أف بأي الفوسأفوراي

والصأخور الجيريأف الفوسأفاتيف وكأذلب بأي سأح اتها ،لأذلب

تتأأوزع انكاسأأي الرئيسأأف وال اصأأر انثريأأف بأأي الف ار كوالي أ
)2010

والكالسأأاي

والم أأا

الري يأأف ( Galfati et al.,

قتيبف تو يي اليوزبكس
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انبتاي

سالم محمو ال باغ

و

يمثل أوكسي الكالسيوم وخامس أوكسي الفسفور والف ور المكو ا

الرئيسف لم

يتكو م

الف ار كوالي

البحرل (الف ار كوالي ) م جأرال مأو االحيأال البحريأف أث أال ورتهأا الحياتيأف ،أو تيجأف المأو الجمأااس؛
الحياتيأف ،ت رمأر هأذر البقايأا ضأم الرواسأب ال يأا (الوحأل) لقأاع المحأير ( Lucas and

بسأبب تغييأر الظأرو

 )Prevot-Lucas, 2000ولأذلب تت أرا اجزااهأا الرخأوة لف اليأا

والتس ت تج ا ها مركبا

بكتريأا التح أل والتفسأخ أس ظأرو

اضويف مثل الكيروجي  kerogenضم الميار البي يف تحأ

ميأأار البحأأر ورواسأأب القأأاع )Benalioulhaj et al., 2000( ،وهأأذر المركبأأا
ومسأأتقرة أأس ظأأرو

الهوائيأف،

مسأتوى سأر التمأاس بأي

ال ضأأويف تكأأو غ يأأف بالفوسأأفور

الرمأأر االختزاليأأف ( ،)anoxicضأأال ا أ تح أأل االج أزال الص أ بف كال ظأأام واالس أ ا وبقايأأا

الهياكأأل الم رم أرة ضأأم الوحأأل بف أأل أأوع م أ البكتريأأا ( ،)Gallala, et al., 2016ممأأا ي أأزز ارتفأأاع تركيأأز
الفوسأأفور أأس الميأأار البي يأأف ويصأأاحب هأأذر ال م يأأف ايضأأا تح أأل الهياكأأل الكاربو اتيأأف التأأس غالبأأا مأأا تتكأأو م أ

بف ل وع اخر م بكتريا التح ل ،التس تسهم س اغ ال الميار البي يف بالكالسيوم والكأاربو  ،و تيجأف هأذا

االراكو اي

االغ أأال لكأأل م أ الفوسأأفور والكالسأأيوم أأس الميأأار البي يأأف تترسأأب مركبأأا
انبتاي

()Lucas and Prevot-Lucas, 2000

ت أرتبر ب أأا انكاسأأي وال اصأأر انثريأأف بالف ار كوالي أ

وسأأفا

الكالسأأيوم وباأأكل اأأائ م أ

ا أأى انغ أأب بصأأيغف إحأأالل أأس مواق أ الكالسأأيوم

والفسأفور والف أور أو ممتأزة ا يأ ( (McClellan, 1980; Kolodny, 1980يحتأل الكالسأيوم مأوق ي

أس ب أورة

انبتايأ  ،الموقأ انول ا أأى المحأأور الثالثأأس الأأذل يكأأو الكالسأأيوم يأ ذا ت اسأأي تسأأااس )،(9-coordination
أما الموق الثا س ا ى المحور الس اسس ،الذل يكو الكالسأيوم يأ بت اسأي سأبااس ) (7-coordinationوي تقأ
ا اأأرور تاأأاب او تقأأارب الاأأح ف ( أأري اأأح ف واحأ ة) وتاأأاب صأ

إلحالل ال

الكبير م انيو ا

ك يهما لب ا االيو ا

القرأأر انيأأو س ،ال تمثأأل الاأأرر انساسأأس

محل الكالسيوم ،وذلب بسبب التباي بي أ صا

انقرار انيو يف أو الاح ف أو

باكل كبير ول ل ربي ف الت اسي لاليو  ،وم ى تقارب هذا الت اسأي مأ ت اسأي الكالسأيوم

س الموق ي ك يهما يفسر ام يف اإلحالل لكثير م ال اصر الرئيسف م ها وانثريف ولو رض ا ا م أ ل الت اسأي

س الموق ي ) Ca(Iو ) Ca(IIهو ثما س ،ا ح و الت اسي الثما س هس (Hurlbut 0.732 < R+/R- < 1.0

) ،and Klein, 1977وبمأا ا  R-يمثأل انوكسأجي الأذل يكأو
أأا

صأ

قرأأر االيأأو الموجأأب  R+ي حصأأر بأأي

الموق انول هس ذا

ص

صأ

قرأرر أس هأذا الت اسأي  9.2ا كسأتروم،

 1.02 < R+ < 1.4لأأذلب أأا االيو أأا

قرر ايو س أكبر م  0.99ا كستروم (وهو ص

التأأس ستاأأغل

قرر ايو الكالسيوم  ،)Ca2+أما

التس ستاغل الموق الثا س هس أصغر م  8.11ا كستروم؛ بسبب ت اسق السبااس وبما ا الموق انول محار

بتس ف أوكسجي التاب ف لمجمواف الفوسأفا  ،لأذلب مأ الصأ وبف حصأول ام يأف اإلحأالل أث أال الم ارحأل التحويريأف
المبكرة أو المتفخرة ،وا ما يحتفظ هذا الموق بما ورث م االيو ا

) 1986س مرح ف تكوي الف ار كوالي

الموجبف الكبيرة مثل  K+و (Slansky, Sr2+

وي كس ذلأب اأ رريأي ال سأبف الم خفضأف لإلحأالل محأل الكالسأيوم وهأس

 %5مقار أف بال سأبف المئويأف لإلحأالل أأس موقأ الفوسأفا

التأس تصأل إلأأى  ،(McClellan, 1980) %38ولهأأذا

السبب يب و إ الموقأ الثأا س ل كالسأيوم هأو أكثأر ت رضأا لإلحأالل مأ الموقأ انول بسأبب الت اسأي السأبااس مأ
جهف ووجو ر حول الق اة الب وريف لألبتاي

)2004

م جهف اخرى مما يسهل ام يف التبا ل انيو س (Lanfranco et al.,

والصخور المصاحبف لها ضم تكوي اكااا

جيوكيميائيف الفوسفوراي

أمأأا أأس موقأ الفسأأفور ،أأا االيأأو الموجأأب يأرتبر بأأارب ايو أأا

ربااس) وح و هذا الت اسي هأس  ، 0.225 < R+/R- < 0.414وبمأا ا
يب أ  9.30ا كسأتروم ) ،(McClellan, 1980أا

صأ

(الباليوسي انوسر)
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أوكسأأجي مكو أاً الاأأكل الربأأااس (ت اسأأي
صأ

أس هأذا الموقأ

قرأر انوكسأجي

قرأر االيأو الموجأب ي حصأر بأي

< 0.31 < R+

 ،0.57لأأذلب ياأأغل هأأذا الموق أ بسأأهولف م أ ال اصأأر التأأس لهأأا جأأذور رباايأأف مثأأل  PO4و  SiO4و  SO4ذا

أ صأا

الفوسأفا

أقرأار ضأم المأ ى أاأالر ) (Kostov, 1968ضأال اأ إحأالل جأذور الكاربو أا

باأكل اأائ محأل

( )Fountain and McClellan, 2000 and Galfati et al., 2010وبأالرغم مأ إ ال ارسأا

الم يف أاأار إلأى وجأو رأور م أ س وسأفاتس واحأ وهأو الف ار كواليأ

(أبأا حسأي 9109 ،؛ Al-Bassam et

al., 1990؛ اليأأوزبكس ،) 9882 ،إال إ هأأذر الجأأذور مأ الممكأ أ تحأأل محأأل الفوسأأفا
سبف االحالل س هذا الموق ق تصل إلى  ،%38كما هو الحأال أس إحأالل الكربو أا

أما الق اة الب وريأف وسأر الف ار كواليأ

بسأأهولف ،والسأأيما ا

()McClellan, 1980

التأس ياأغ ها موق أا ل ف أور ،أا و أرة هأذا ال صأر ال تسأم بأححالل ايو أا

سالبف أحا يف مثل  OH-و  (Harlov et al., 2003) Cl-ترتبر ب ا ال اصر م الف ار كواليأ
ممتصف اخأل الق أاة الب وريأف ) ،(Benmre et al., 1983أو ممتأزة ا أى السأر الخأارجس ل م أ
الجزيئيأأف المتبقيأأف ا أأى السأأر بف أأل االيو أأا

بهيئأف ايو أا

تيجأف الاأح ف

ال اخ أأف أأس الق أأاة ،أو ممت أزة ا أأى المأأا ة ال ضأأويف الموجأأو ة ا أأى

سر الحبيبف أو مغ فف لها )(Slansky, 1986
يتكو م

الكالساي

م الكالسيوم وجذر الكربو ا  ،وم الممك أ يحصل استب ال ل كالسيوم ب صر

 Mgبا أأكل ث أأا ول ،وب اص أأر  Feو Naو Kبا أأكل أث أأرل تيج أأف ال ا أأار ال ض أأول أو أث أأال ال م ي أأا

التحويري أأف

)(Milliman, 1974
يتضأأم التركيأأب الب أأورل ل م أأا

) layersالت أأس تا أأغ ها السأ أ يكا بربق أأا

الري يأأف باأأكل اأأام ارتبأأار ربقأأا

رباايأأا

انوج أ

(tetrahedron

ثم أأا س انوجأ أ ) (octahedronالت أأس يا أأغ ها  Alو ،Mgوتح أأل ب أأا

ال اصأأر مثأأل  Tiمحأأل  Siأأس ربأأااس انوج أ و Feمحأأل  ،Mgو Vو Gaو Crمحأأل  Alأأس ثمأأا س انوج أ
يمت أأاز م أ أ

الباليكورس أأكاي

بس أأبب ربي تأ أ الب وري أأف ذا

انق ي أأف بأ أحمتزاز كثي أأر مأ أ ال اص أأر مث أأل  Kوب أأا

ال اصر انثريف اخل هذر انق يف أو ا ى سر حبيبات ()Murray, 2002

جيوكيميائية األكاسيد الرئيسة
يمثأأل الج أ ول ( )9م أ يا

وم أ ال

تراكيأأز انكاسأأي الرئيسأأف أأس كأأل م أ الفوسأأفوراي

الفوسفاتيف س المق انول الرئيس والمق انول الثا ول ،س حأي ي أرا الجأ ول ( )9مأ يا
س كل مأ الفوسأفوراي

والصأأخور الجيريأأف
وم أ ال

التراكيأز

والصأخور الجيريأف الفوسأفاتيف أس المق أ الثأا س الأذل ياأمل مذجأف اأام  ،9889و مذجأف

اام  9112ويمثل الج ول ( )3م ى وم ال

التراكيز س ماذج انس ا وال ظام

قتيبف تو يي اليوزبكس
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و

سالم محمو ال باغ
والصخور الفوسفاتيف ل مق انول

الج ول  9تراكيز انكاسي الرئيسف ( )wt %س الفوسفوراي
المقلع االول الرئيس

األكاسيد

الفوسفورايت

الرئيسة

المقلع االول الثانوي

الصخور الفوسفاتية

الصخور الفوسفاتية

الفوسفورايت

المدى

المعدل

المدى

المعدل

المدى

المعدل

المدى

المعدل

SiO2

3.16 - 0.0

1.39

4.67 - 0.26

1.79

4.09 - 0.73

9.8

11.17 - 0.54

3.46

Al2O3

0.40 - 0.12

0.27

0.43 - 0.14

8.39

0.48- 0.17

8.91

0.77 - 0.14

8.38

Fe2O3

0.50 - 0.14

0.21

0.50 - 0.16

0.29

0.46 - 0.16

8.93

0.95 - 0.19

8.38

MgO

1.23 - 0.01

0.71

1.20 - 0.48

8.93

1.2 - 0.07

8.81

3.74 - 0.58

9.09

CaO

53.60 - 49.55

51.31

53.76 - 51.11

52.17

53.88 - 50.13

51.71

51.57 - 50.91

51.15

K2O

0.12 - 0.02

0.04

0.08 - 0.03

8.85

0.06 - 0.02

8.83

0.11 - 0.02

8.85

Na2O

0.47 - 0.20

0.32

0.42 - 0.21

8.33

1.23 - 0.27

8.58

4.69 - 0.2

9.83

SO3

1.71 - 0.95

1.34

0.95 - 0.35

8.89

2.56 - 1.17

9.58

1.37 - 0.39

8.02

P2O5

32.48 - 18.14

25.61

17.23 - 7.82

12.32

29.18 - 20.78

92.89

16.25 - 5.86

98.98

F

4.63 - 2.29

3.21

2.21- 1.06

1.71

3.90 - 1.9

3.83

1.97 - 0.6

9.38

Cl

0.65 - 0.14

0.24

0.62 - 0.10

8.92

3.37 - 0.10

8.88

0.65 - 0.11

8.31

CO2

20.65 - 4.77

12.31

35.06 - 20.65

27.07

16.85 - 0.80

99.39

36.19 - 18.20

98.31

C org.

1.74 - 0.27

1.10

1.51 - 0.00

1.12

1.08 - 0.0

8.08

1.41 - 0.15

8.08

H2O+

2.15 - 0.30

1.60

1.51 - 0.71

1.12

2.13 - 0.98

9.93

1.31 - 0.45

8.03

–H2O

0.78 - 0.20

0.43

0.72 - 0.17

8.30

1.25 - 0.32

8.59

1.31 - 0.1

8.59

أوكسيد الكالسيوم ):(CaO

ي أ أ اوكسأ أأي الكالسأ أأيوم م أ أ المكو أ أأا

أم الصأ أأخور الجيريأ أأف

الرئيسأ أأف ل م أ أأا  ،س أ أوال أ أأس الفوسأ أأفوراي

الفوسفاتيف ،إذ يصل إلى أكثأر مأ  %58مأ مجمأوع التركيأب الكيميأائس ل مأاذج كأال ال أواي  ،وي أزى السأبب إلأى

تقأأارب ال سأأب اال ت ارضأأيف (ال ظريأأف) نوكسأأي الكالسأأيوم أأس كأأل م أ انبتاي أ
 %58.80ا ى التوالس ،ولذلب ي حظ تقارب م ال
كل م

)3 -

ماذج الفوسفوراي

والبالغأأف  %52.89و

والكالسأأاي

اوكسي الكالسيوم التأس ت حصأر بأي حأوالس ) %(53-51أس

والصخور الجيريأف الفوسأفاتيف أس المق أي انول والثأا س ،وكمأا ي حأظ أس الجأ اول (9

يأ خفا م أ ل  CaOق أأيال أأس ال مأأاذج التأأس تمثأأل االسأ ا وال ظأأام وذلأأب لاأأيوع انبتايأ

يكأأو الكالسأأاي

اثري أاً (الج أ ول  )3وبسأأب توزي أ اوكسأأي الكالسأأيوم بأأي أر أوار الف ار كوالي أ

انرأوار الثا ويأأف المتصأأاحبف مثأأل الجبسأأوم الثأأا ول ،ا أ ال يظهأأر اوكسأأي الكالسأأيوم أيأأف االقأأا

يهأأا ،أأس حأأي

والكالسأأاي

وكأأذلب

ارتبأأار قويأأف مأ

بقيأأف انكاسأأي وال اصأأر ،ولك أ يظهأأر االقأأف اكسأأيف متوسأأرف الأأى ض أ يفف م أ ال اصأأر المكو أأف ل ف ار كوالي أ ،
وي أأو ذلأأب إلأأى وجأأو الكالسأأيوم أأس الكالسأأاي  ،ضأالً اأ و رتأ أأس الف ار كواليأ
ال سأب اال ت ارضأيف أس الف ار كواليأ

حأوالس  9.3وت حصأر بأي  9.8-9.2أس الفوسأفوراي

وتت رج سب  CaO/P2O5س ماذج ال راسف مأ  9.5أس الفوسأفوراي
السم تيف-الك سيف أس سأح ا

تب أ

الفوسأفوراي

سأأبف  CaO/P2O5و أأي
)،(Bremner, 1980

(بسأبب وجأو سأب م خفضأف مأ المأا ة

الفوسأفاتيف) إلأى أكثأر مأ  0أس الصأخور الجيريأف الفوسأفاتيف (الجأ ول

جيوكيميائيف الفوسفوراي

(الباليوسي انوسر)

والصخور المصاحبف لها ضم تكوي اكااا
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 )2أاأأار  )9108( Slanskyإلأأى ا زيأأا ة ال سأأبف إلأأى أكثأأر م أ  9.3ت أرتبر بوجأأو أر أوار م يأأف أخأأرى مثأأل
الكالساي

الج ول  9تراكيز انكاسي الرئيسف ( )wt%س الفوسفوراي

والصخور الفوسفاتيف ل مق الثا س

المقلع الثاني 1002

األكاسيد

الفوسفورايت

الرئيسة

المقلع الثاني 2991

الصخور الفوسفاتية

الصخور الفوسفاتية

الفوسفورايت

المدى

المعدل

المدى

المعدل

المدى

المعدل

المدى

المعدل

SiO2

2.23 - 8.8

0.90

0.66 - 0.00

0.28

4.05 - 0.07

0.73

9.24 - 0.12

1.82

Al2O3

0.38 - 0.12

0.24

0.38 - 0.11

8.98

0.66 - 0.1

0.39

0.72 - 0.14

0.52

Fe2O3

0.32 - 0.12

0.18

0.22 - 0.10

8.99

0.64 - 0.13

0.21

0.48 - 0.16

0.28

MgO

0.89 - 0.28

0.57

0.72 - 0.33

8.59

0.83 - 0.21

0.30

1.20 - 0.24

0.52

CaO

 57.5450.57

52.21

54.28 - 47.64

52.85

53.83 - 48.51

51.53

53.55 - 47.11

52.17

K2O

0.08 - 0.02

0.03

0.04 - 0.01

8.83

0.05 - 0.02

0.03

0.05 - 0.02

0.03

Na2O

4.88 - 0.16

0.63

11.62 - 0.17

9.93

0.53 - 0.14

0.33

0.41 - 0.17

0.28

P2O5

33.9 - 20.09

25.55

17.07 - 9.07

99.88

34.31 - 19.14

24.59

17.52 - 8.62

14.01

F

4.98 - 1.32

3.01

2.22 - 0.45

9.38

4.81 - 1.91

3.11

2.04 - 1.21

1.66

Cl

5.41 - 0.06

0.62

12.98 - 0.07

9.95

0.55 - 0.08

0.18

0.18 - 0.07

0.14

SO3

1.59 - 0.71

1.21

1.05 - 0.36

8.50

1.59 - 0.83

1.25

1.20 - 0.36

0.63

CO2

18.84 - 1.99

10.22

30.7 - 6.73

23.66

18.96 - 4.22

13.17

33.06 - 22.63

25.64

C org.

1.74 - 0.90

1.28

1.44 - 0.59

0.99

1.84 - 0.51

1.07

1.22 - 0.32

0.65

H2O+

2.65 - 1.34

1.85

1.43 - 0.70

1.04

3.07 - 1.38

1.88

1.45 - 0.70

1.12

–H2O

0.59 - 0.2

0.37

0.56 - 0.14

8.90

0.73 - 0.13

0.48

0.66 - 0.05

0.33

الج ول  0تراكيز انكاسي الرئيسف ( )% wtس ماذج انس ا وال ظأام
المـعدل

األكاسيد الرئيسة

المــدى

األكاسيد الرئيسة
SiO2
Al2O3
Fe2O3
MgO
CaO
K2O
Na2O

0.00
0.04
0.10
0.34
49.52
0.00
0.20

-

0.26
0.39
0.18
0.62
51.10
0.04
0.46

0.05
0.15
0.13
0.48
49.59
0.01
0.30

F
Cl
SO3
CO2
Corg.
H2O+
– H 2O

P2O5

30.94

-

37.52

33.92

خامس أوكسيد الفسفور ) (P2O5والفلور ):(F
ي

خامس أوكسي الفسفور والف ور م اوكسي الكالسيوم م المكو ا

ماذج الفوسفوراي

المــدى
2.96
0.09
0.55
0.94
1.2
0.97
0.14

-

المـعدل
5.08
0.38
1.78
5.79
9.88
1.43
0.69

الرئيسف لم

4.62
0.23
1.64
2.08
3.92
1.17
0.54

الف ار كوالي  ،وتتباي

س ال راسف الحاليف بمحتواها م خامس أوكسي الفسفور (م  %90إلأى أكثأر مأ )%32؛ إذ

قتيبف تو يي اليوزبكس

00

و

سالم محمو ال باغ

يب م ل تركيزر س هأذر الصأخور  %95.8و %92.8أس المق أ انول الأرئيس والثأا ول ا أى التأوالس و%95.5

و %92.8س المق الثا س (ل ماذج  9889و ،)9112وكما ي حظ س الج ولي ( 9و ،)9وهأذا ي كأس باأكل اأام
تماثأأل سأأح ا

الفوسأأفوراي

بأأي هأأذر المقأأار

أمأأا أأس الصأأخور الجيريأأف الفوسأأفاتيف ،يب أ م أ ل خأأامس اوكسأأي

الفسفور س المق انول (الرئيس والثا ول)  %99.3و %98.9ا ى التأوالس ،و أس المق أ الثأا س  %99.8و92.8

 ،%الأأذل ي تم أ ا أأى تبأأاي محتأأوى هأأذر الصأأخور م أ الحبيبأأا
م التراكيز قريبف واا ما م م ال

الم ال

الفوسأأفاتيف ( )Filippelli, 2011وت أ هأأذر

تركيز  P2O5س الفوسفوراي

الج ول  2سب ب ا ال اصر س المق انول (الرئيس والثا ول) والمق الثا س
المقلع األول (الرئيس)

المقلع الثاني

المقلع األول (الثانوي)

النموذج

CaO/
P2O5

F/
P2O5

SO3/
P2O5

Cl/
Na2O

النموذج

CaO/
P2O5

F/
P2O5

SO3/
P2O5

Cl/
Na2O

النموذج

CaO/
P2O5

F/
P2O5

SO3/
P2O5

Cl/
Na2O

1AK/40

6.76

0.14

0.05

0.50

1S/-2

6.64

0.18

0.05

0.92

2K/-1

3.62

0.15

0.04

0.47

1AK/39

2.22

0.13

0.05

0.64

1S/-1

3.77

0.11

0.06

1.31

2K/1

5.06

0.15

0.04

0.25

1AK/38

1.73

0.13

0.06

0.74

1S/0

1.73

0.13

0.06

0.61

2K/2

2.58

0.09

0.07

3.32

1AK/37

2.05

0.12

0.06

0.65

1S/1

3.67

0.14

0.07

1.00

2K/3

4.79

0.04

0.05

0.84

1AK/36

5.25

0.13

0.05

0.26

1S/2

2.59

0.09

0.07

0.17

2K/4

2.48

0.06

0.05

1.13

1AK/35

2.25

0.13

0.05

0.67

1S/3

6.74

0.08

0.05

0.54

2K/5

5.87

0.14

0.04

0.25

1AK/34

2.85

0.16

0.05

0.71

1S/4

8.75

0.13

0.17

0.09

2K/6

2.16

0.09

0.06

1.11

1AK/33

6.13

0.16

0.04

0.43

1S/5

2.28

0.14

0.05

0.78

2K/7

2.17

0.12

0.05

0.30

1AK/32

2.38

0.12

0.06

0.40

1S/6

2.21

0.15

0.05

0.96

2K/8

2.79

0.06

0.06

1.12

1AK/32L

3.62

0.11

0.06

1.04

1S/7

2.10

0.08

0.07

0.99

2K/9

2.39

0.14

0.06

0.14

1AK/31

2.22

0.14

0.06

0.77

1S/8

5.09

0.16

0.14

0.96

2K/10

2.01

0.13

0.06

1.26

1AK/30

2.31

0.15

0.05

0.45

1S/9

2.24

0.09

0.06

1.32

2K/11

1.84

0.12

0.05

0.38

1AK/29

1.73

0.11

0.06

0.74

1S/10

2.05

0.11

0.06

0.93

2K/12

1.57

0.15

0.05

0.25

1AK/28

1.68

0.09

0.05

0.62

1S/11

2.19

0.11

0.05

1.02

2K/13

1.51

0.14

0.05

0.29

1AK/27

2.08

0.09

0.05

0.57

1S/12

2.18

0.15

0.06

1.52

2K/14

1.93

0.12

0.05

0.63

1AK/26

1.97

0.11

0.05

0.44

1S/13

1.81

0.14

0.06

1.10

2K/15

1.85

0.12

0.05

0.30

1AK/25

1.82

0.14

0.05

0.46

1S/14

2.17

0.12

0.06

2.74

2K/16

2.14

0.11

0.05

1.09

1AK/24

1.93

0.12

0.05

0.55

1S/15

1.90

0.14

0.10

1.28

2K/17

2.01

0.07

0.05

0.39

1AK/23

2.97

0.13

0.05

1.49

1S/16

3.14

0.11

0.06

0.53

2K/18

2.07

0.11

0.05

0.55

1AK/22

3.76

0.12

0.05

0.44

2K/19

2.20

0.10

0.04

0.18

1AK/21

1.99

0.12

0.06

2.25

2K/20

2.32

0.10

0.05

0.51

1AK/20

2.22

0.11

0.05

1.26

2K/21

4.28

0.12

0.04

0.70

1AK/19

6.06

0.18

0.04

0.62

2K/22

2.19

0.16

0.03

0.73

1AK/18

2.86

0.14

0.05

1.29

2K/23

2.54

0.11

0.04

0.37

1AK/17

2.31

0.14

0.05

0.89

2K/24

1.76

0.12

0.04

0.24

1AK/16

1.56

0.14

0.05

0.81

2K/25

1.99

0.13

0.04

0.69

1AK/15

1.59

0.12

0.05

0.72

2K/26

2.57

0.14

0.04

0.46

1AK/14

1.53

0.13

0.05

0.96

2K/27

2.19

0.11

0.05

0.65

2K/28

1.92

0.12

0.04

0.36

2K/29

2.25

0.13

0.04

0.61

2K/30

1.54

0.12

0.04

0.37

صخور الفوسفوراي

صخور جيريف وسفاتيف

يب م ل الف ور س الفوسفوراي

س المق ي انول والثا س ( )%3.83 ، %3.99و ()%3.2 ، %3.89

ا أأى التأوالس ،أأس حأأي يب أ م لأ أأس الصأأخور الجيريأأف الفوسأأفاتيف أأس المق أأي أاأأالر ( )%9.38 ، %9.99و

( )%9.88 ، %9.38ا ى التوالس ،وكما ي حظ س الج ولي ( 9و  )9ت كس هذر الم ال

تراكيز االيف م F

جيوكيميائيف الفوسفوراي

والصخور المصاحبف لها ضم تكوي اكااا

(الباليوسي انوسر)
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سأ أأبف إلأ أأى  ،P2O5وكمأ أأا تاأ أأير إلأ أأى ذلأ أأب سأ أأبف  F/P2O5التأ أأس تب أ أ  8.80أ أأس ال سأ أأبف اال ت ارضأ أأيف لألبتاي أ أ

) ،(Slansky, 1986أأس حأأي تأأز ا أأس الف ار كوالي أ
ت خل س التركيب الب ورل ل ف ار كوالي

و أأي كميأأف الف أأور اإلضأأا يف ( )Bremner, 1980التأأس

باكل يت اسب م كميأف  CO3التأس تحأل محأل  PO4وياأير الجأ ول ()2

الى ا ال سبف  F/P2O5تكو متباي أف بأي السأح ا

أس المقرأ الواحأ ( )8.90-8.81أس المق أ انول (الأرئيس
التحويريأأف التأأس ت مأأل ا أأى

مأأثال) ماأأيرةً إلأأى تبأأاي محتواهأأا م أ  Fو  ، CO3الأأذل ي كأأس تبأأاي تأأفثير ال م يأأا
تغييأر رأور الف ار كواليأ باتجأار الف ورابتايأ ( ،)McArthur, 1985 and Yi et al., 2013إذ يحصأل قأ ا

لأأب ا  CO3أأس ب يأأف الف ار كواليأ  ،وبالتأأالس قأ ا ب أأا مأ الف أأور اإلضأأا س (اليأأوزبكس والأ باغ ،)9890 ،ممأأا
يا ل إلى ا خفاا ال سبف  F/P2O5هذا م جهف ،وم جهف أخرى أا ال سأبف  F/P2O5تكأا تكأو متقاربأف أس

السأأح ف الواحأ ة ،ممأأا يايأ ارتبأأار وجأأو  Fاإلضأأا س بمقأ ار تأأفثير ال م يأأا

ترسيب كل سح ف

التحويريأأف المبكأرة المصأأاحبف لم ارحأأل

يب م ل كل مأ خأامس أوكسأي الفسأفور والف أور أس مأاذج االسأ ا وال ظأام  %33.19و %2.89ا أى

التوالس وتاير سبف  F/P2O5س هذر ال مأاذج والبالغأف  8.99إلأى وجأو رأور الف ار كواليأ  ،ممأا يأ ل ا أى تغييأر

رأ أأور هي روكسأ أأس أبتاي أ أ
الف ار كوالي

أث ال ال م يا

تاأأير م أأامال

الكربو أ أأاتس ( dahlliteالأ أأذل اأ أأا ة مأ أأا يمثأ أأل مكو أ أأا
التحويريف )(McArthur, 1985

االرتبأأار لمجمواأأف الخامأأا

االس أ أ ا وال ظأ أأام) إلأ أأى رأ أأور

أأس الج أ ول ( )5بأأا ال القأأف رر يأأف قويأأف بأأي  P2O5و F

( )8 09لوجو همأأا م أاً كمكأأو رئأأيس لرأأور الف ار كوالي أ  ،كمأأا ي أرتبر  P2O5ب القأأا
اوكسي الكبري

والما ة ال ضويف ومال التب ور يرتبر الف ور ب القا

رر يأأف م ويأأف م أ ثالثأأس

رر يف أيضا م  SO3و  ،H2O+التس تمثل

مجمواأأف ال اصأأر المرتبرأأف بأأالرور الفوسأأفاتس ،إمأأا ا أ رريأأي اإلحأأالل واالمتصأأاص اخأأل الق أأاة الب وريأأف أو

اإلمتزاز ا ى سر الحبيبا
(الأأذل ي كأأس م أأا

الفوسفاتيف ،أس حأي يظهأر  P2O5و  Fاالقأا

الكربو أأا ) ،وم أ بقيأأف ال اصأأر المرتبرأأف بالم أأا

 P2O5م ا اصر المجمواف المرتبرف بالرور الفوسفاتس

اكسأيف مأ ث أائس اوكسأي الكربأو

الري يأأف ،ويوض أ الاأأكل ( )9االقأأف

قتيبف تو يي اليوزبكس
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و

H2O+

C org

CO2

Cl

F

P2O5

SO3

Na2O

K2O

MgO

Fe2O3

انرتبار س ماذج الخاما

Al2O3

()N = 123
SiO2

الج ول  5م امال

سالم محمو ال باغ

-

-

-

-

-0.31

-0.30

-0.31

-

-

-

-

-

-

CaO

-

-

-

-

-

-0.28

-

-

0.58

0.44

0.81

0.59

1

SiO2

-

-

-

-

-

-

-

-

0.48

0.30

0.50

1

-

-

0.28

-

-0.33

0.39

-

-

0.70

0.38

1

-

-

-

-

-0.31

-0.30

-

-

0.32

1

-

-

-

-

-

-0.29

-

-

1

-

-

-

0.70

-

-

-

1

0.42

-

-0.63

-

0.68

0.78

1

0.54

0.32

-0.83

-

0.87

1

0.45

-

-0.71

-

1

-

-

-

1

-0.34

-0.57

1

-

Fe2O3
MgO
K2O
Na2O
SO3
P2O5
F
Cl
CO2
C org

1

H2O+

1

ثالثي اوكسيد الكبريت :SO3

ي أ ثالثأأس اوكسأأي الكبري أ

الفوسأأفوراي

Al2O3

ح أوالس ض أ

م أ ا اصأأر المجمواأأف المرتبرأأف بأأالرور الفوسأأفاتس ،إذ إ تركي أزر أأس مأأاذج

تركي أزر أأس الصأأخور الجيريأأف الفوسأأفاتيف ،ويب أ م أ ل  SO3أأس المق أ انول ال أرئيس

والثأأا ول  %9.32و %9.58ا أأى الت أوالس و أأس المق أ الثأأا س  %9.99و %9.95وكمأأا موض أ

أأس الج أ ولي (9

و )9تظهر االقف االرتبار رر يف م ال اصر المرتبرف بالرور الفوسفاتس (ج ول  )5أما س الصخور الجيريأف
الفوسأأفاتيف ،يب أ م أ ل  %8.8 SO3و %8.02أأس المق أ انول ال أرئيس والثأأا ول ا أأى الت أوالس ،أأس حأأي يب أ
 %8.50و %8.83س المق الثا س

تاأير ال سأبف ( SO3/P2O5التأس تكأا تكأو متماث أف أس اغ أب ال مأاذج  )8.85-8.82الأى وجأو  SO3أس

رور الف ار كوالي

باكل اائ  ،س حي تظهر ال سبف س ب ا ال ماذج أا ى م الحأ و أاأالر ماأيرة الأى وجأو

الجبس أأوم الث أأا ول بوص أأفها م أأا ة س أأم تيف يأ أرتبر  SO3بالف ار كواليأ أ
الفوسأأفا

اأ أ رري أأي إحاللأ أ با أأكل كبريت أأا

مح أأل

تيجأأف تماثأأل الاأأكل ربأأااس انوج أ لهمأأا ( )McArthur, 1978واأأا ة تكأأو ال سأأبف الموليأأف لهأأذا

اإلحالل م خفضف مقار ف بححالل  ،CO3اال ا اائ

س الف ار كوالي  ،وي كس إحالل  SO4تأفثير البيئأف الترسأيبيف

و رجف م وحتها وربي ف الحوا الرسوبس س الجر القأارل ،وتأفثير الحأواجز تحأ

البحريأف ا أى ارتبأار الحأوا

الرسأوبس بأالبحر المفتأو ( )McClellan, 1980 and Al-Bassam, 1992أس حأي اقتأر ( McArthur,
 )1978بف جمي الف ار كوالي

البحريف لها محتوى متااب م  SO4وق

تكوي ها

أم أأا أأس م أأاذج االسأ أ ا وال ظ أأام يص أأل م أ أ ل تركي أأز  SO3ال أأى  ،%9.82جأ أ ول ( )3وتا أأير ال س أأبف

 SO3/P2O5التس تب  8.85الى وجو ر باكل كبريتا

س التركيب الب ورل ل ف ار كوالي

جيوكيميائيف الفوسفوراي

والصخور المصاحبف لها ضم تكوي اكااا

الاكل  9االقف خامس أوكسي الفسفور م الف ور وثالثس أوكسي الكبري
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وث ائس أوكسي الكاربو والما ة

والصخور الجيريف الفوسفاتيف الم ار قف لها س تكوي اكااا

السليكا واأللومينا والمغنيسيا وأكاسيد الحديد والبوتاسيوم SiO2, Al2O3, MgO, Fe2O3, K2O :
ت كأأس هأأذر انكاسأأي مجمواأأف ا اصأأر الرأأور الم أ س الري أأس بسأأبب كو هأأا ا اصأأر م قولأأف (detrital
) ،elementsلذلب ح ها تمثل الجزل الفتاتس س الرواسب الفوسفاتيف وا ى الأرغم مأ تراكيزهأا الم خفضأف ،إال إ
التحاليأأل الم يأأف أاأأار إلأأى وجأأو سأأبف ضأأئي ف م أ الباليكورسأأكاي

أاأأار ال ارسأأا
الباليكورسكاي

بأالمغ يسيوم

التأأس ت كأأس تراكيأأز انكاسأأي أاأأالر وق أ

السأأابقف م أ قبأأل أبأأا حسأأي ( )9109و ( )Al-Bassam et al., 1990إلأأى هيم أأف م أ س

والسيبيوالي  ،ضال ا الأ ولوماي

مأ

وسأفوراي

تكأوي اكااأا

بسأبب البيئأف الرسأوبيف الغ يأف

يب م ل تراكيز كل م هذر انكاسي باكل اام اقل م  %9ا ا الس يكا التس يتباي م ل تركيزها بأي

 ،%2-9وت زى هذر الزيا ة إلى وجو أروار السأ يكا الحأرة مثأل الجالسأي و س والكأوارتز أس ب أا ال مأاذج ،والتأس
ياغل الأب ا الق يأل م هأا كمأا ة سأم تيف سأ يكيف يوضأ الجأ وال ( 9و  )9ا تراكيأز هأذر ال اصأر تأز ا سأبيا
أأس الصأأخور الجيريأأف الفوسأأفاتيف مقار أأف بالفوسأأفوراي  ،وربمأأا ي أأو ذلأأب إلأأى ت أ ار ا خفأأاا التجهيأأز بالمكو أأا

الفوسفاتيف تيجف وجو الحواجز أو تذبذب مستوى سر البحر بسبب ارتفاع قأاع الجأر القأارل (Al-Bassam,

) 1992تاير م امال

االرتبار (الج ول  )5إلى ال القا

الرر يف بي هذر انكاسي كما يوض الاكل (-3أ)

قتيبف تو يي اليوزبكس
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االقف  SiO2م  ، Al2O3التس تظهر باتجاهي
الباليكورسأكاي  ،والثأا س يمثأل م أا

وهيم أأف م أ

الباليكورسأأكاي

و

انول يمثل االقف رر يف ت كأس وجو همأا أس الم أ

المو تموري و ايأ

 )et al., 1990إلأأى وجأأو هأأذر الم أأا

ا أأى الم أأا

سالم محمو ال باغ

والسأ يكا (الجالسأي و س والكأوارتز) أاأار ( Al-Bassam

متصأأاحبف مأ انبتايأ

والكالسأأاي

أأس وسأأفوراي

الري يأأف انخأأرى ،وهأأس المو تموري و اي أ

الأرغم مأ ا هأأا تبأ و متبااأ ة بسأأبب وجأأو  MgOأأس م أ

الباليوسأأي ال راقيأأف

والسأأيبيوالي

الاأأكل (-3ب) باأأكل اأأام إلأأى ال القأأف الرر يأأف بأأي  SiO2و  ،MgOالتأأس ت كأأس م أ

كمأأا ياأأير

الباليكورسأأكاي

ا أأى

الأ ولوماي  ،الأأذل يوجأ ب سأأبف ضأأئي ف أأس ال مأأاذج ،

وق ااار ) (Al-Bassam et al., 1986أيضا إلى ا  MgOي كس وجو م س الباليكورسكاي
ضال ا ال سب الضئي ف م  Mgالتس ت خل الابكف الب وريف ل ف ار كوالي

الاكل  3االقف الس يكا م انلومي ا والمغ يسيا التس ت كس محتوى الفوسفوراي
الم ار قف لها م الم ا

الري أس؛

الري ف الباليكورسكاي

وال ولوماي ،

والصخور الجيريف الفوسفاتيف

والمو تموري و اي

أوكسيد الصوديوم  Na2Oوالكلور :Cl

ا أأى الأأرغم م أ وجو هم أا بتراكيأأز ثا ويأأف ،إال إ م أ التهما تتبأأاي بأأي المقأأار الجيولوجيأأف وبأأي سأأح ا

الفوسفوراي
حسابا

والصخور الجيريف الفوسفاتيف تب ا لتباي محتوى هذر الصخور م م

م امال

الهاالي  ،كمأا أ رزتهأا تأائج

االرتبار الث ائس ،وكما ي حظ م الج ولي ( )9و ( )9إذ إ م ل كل م  Na2Oو  Clاقأل

م  %8.5س صخور المق أ انول الأرئيس والثأا ول باأكل اأام (اأ ا م أ ل تركيأز  Na2Oالأذل يصأل  %9أس

المق انول الثا ول) وكذلب الحال س المق الثا س (ا ا الصخور الجيريف الفوسفاتيف إذ يرتف م ل التركيز إلى
أكثر م  %9بسبب وجو م
تاير م امال

الهاالي

الثا ول)

االرتبار س ماذج الخاما

إلى االقف رر يف قويف ( )8 9بي  Na2Oو  ،Clس حي ال

تظهأأر االقأأف ارتبأأار نل م همأأا م أ بقيأأف انكاسأأي وهأأذا مأأا ياي أ وجو همأأا أأس رأأور م أ س واح أ وهأأو م أ
الهااليأ

كمأأا ظهأأر ال سأأبف  Cl/Na2Oمتباي أأف لجميأ ال مأأاذج ،ممأأا يأ ل ا أأى وجأأو الصأأو يوم أو الك أأور أأس

رأأور م أ س آخأأر مثأأل اإلحأأالل أأس الف ار كوالي أ  ،أو امت أزاز الصأأو يوم ا أأى الم أأا

الري يأأف ،وربمأأا ي أأول ا أأى

إحالل ب ا الصو يوم س الف ار كوالي  ،لايوع مثل هذا االحالل ي ) ،(McArthur, 1978إذ يحأل  Naمحأل

جيوكيميائيف الفوسفوراي

والصخور المصاحبف لها ضم تكوي اكااا

(الباليوسي انوسر)
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) ،(Dawson and Hinton, 2003) Ca(IIوال ي ول ا ى إحالل الك ور محل الف ور لو رة انخير س التركيأب
خول  Clالى الابكف الب وريف ()Harlov et al., 2003

الب ورل ( ،)McArthur, 1985مما يم

ثنائي اوكسيد الكربون :CO2

ي كأأس  CO2المحتأأوى الكربو أأاتس أأس الفوسأأفوراي

الفوسفوراي

والصأأخور الجيريأأف الفوسأأفاتيف ،ويب أ م أ ل تركي أزر أأس

س المق انول (الرئيس والثا ول)  ،%99.3س حي ت حصر تراكيزر بأي  %93.99-%98.99أس

المق الثا س ،وهس ت كس م ا

الكاربو ا

باكل رئيس (الكالساي

م

سبف ضئي ف م ال ولوماي ) المصأاحبف

ل فوس أأفوراي  ،أم أأا با أأكل م أأا ة س أأم تيف أو تمث أأل م أأا ة الحا أأوة ( )Matrixمأ أ الميك اريأ أ
 ،)9882س حي ا حصر م ال

والس أأباراي

(الي أأوزبكس،

 CO2س الصخور الجيريف الفوسفاتيف بأي ( ،%)99.8-93.8وهأذا الم أ ل

الم خفا مقار ف م الصخور الجيريف غير الفوسفاتيف هو تيجف مصاحبف الف ار كوالي
االرتبار االقا

الاضويف و مالي ب ارزيف ب سب متباي ف ،لذلب تظهر م امال

أس الصأخور باأكل مأالي

اكسأيف قويأف ( )8.03-بأي CO2

و ( P2O5جأ أ ول  ،)5وكم أأا موض أأحف أيضأ أاً أأس الا أأكل (-9ج) يمث أأل م أ أ ل تركي أأز  CO2أأس مأ أاذج االسأ أ ا
وال ظام والبالغف  %9.80سبف الكربو ا

س التركيب الب ورل

التس تحل محل الفوسفا

المادة العضوية :Corganic
توجأ أ الم أأا ة ال ض أأويف بتراكي أأز اق أأل مأ أ  ،%9.5وه أأس أأس الفوس أأفوراي

أكث أأر مم أأا أأس الص أأخور الجيري أأف

الفوسفاتيف (ا ا المق انول الرئيس) ترتبر المأا ة ال ضأويف بأالرور الفوسأفاتس إذ تحأير بالحبيبأا
توجأ أ اخ ه أأا ا أأى ا ه أأا متض أأم ا

الفوسأفاتيف أو

(الي أأوزبكس )9882 ،ت أأب الم أأا ة ال ض أأويف و ار كبيأ أ ار أأس م أأو الحبيب أأا

الفوسأأفاتيف إذ ت مأأل ا أأى التقأأار الفسأأفور م أ مأأال البحأأر ( ،)Compton et al., 2000ثأأم يتحأأرر م هأأا أأس

الم أأاري الض أأح ف ليك أأو م أأا
الموجأو ة حأول الحبيبأا
ا رريي تثبي

وس أأفاتيف مث أأل انبتايأ أ

كم أأا تس أأهم البكتري أأا الت أأس ت م أأو ا أأى الم أأا ة ال ض أأويف

الفوسأفاتيف ا أى ال مأو المت ازيأ لهأذر الحبيبأا

كثير م ال اصأر أس وسأر غ أس بالفوسأفا

()Lucas and Prevot-Lucas, 2000

ذل الأف حمضأيف أكثأر مأ  ،9إذ تتكأو م قأ ا

اضأأويف وسأأفاتيف ،مثأأال ذلأأب بكتريأأا  ،)Appanna et al., 1996( Pseudomonas Fluorescensوهأأذر
المركبأأا

ت أ م ارحأأل وسأأريف م تجأأف ) (precursorsلألبتاي أ  .ويوض أ الاأأكل ( ) -2االقأأف  P2O5م أ المأأا ة

ال ضويف س الفوسفوراي

والصخور الجيريف الفوسفاتيف الم ار قف لها

ماء التبلور : H2O+
ي خل مال التب ور أس التركيأب الب أورل ل م أا

الري يأف التأس تأز ا أس الصأخور الجيريأف الفوسأفاتيف مقار أف

مأ الفوسأأفوراي  ،هأأذا مأ جهأأف ،ومأ جهأأف أخأأرى ،أأا م أ ال

( %)9.0-9.8أكثر م م ال

تركيزر س الصخور الجيريف الفوسفاتيف ( ،%)9.9-8.0ولذلب ا  H2O+يأرتبر

مأ الرأأور الفوسأأفاتس أكثأأر مأ الم أأا

( P2O5الج ول )5

تركيأأز  H2O+أأس الفوسأأفوراي

ت حصأأر مأأا بأأي

الري يأأف ،وكمأأا أاأأار م امأأل االرتبأأار إلأأى ال القأأف الرر يأأف بأأي  H2O+و

ال تتفأأي ال ارسأأف الحاليأأف مأ رأل ) (McConnell, 1970 in Al-Bassam, 1975حأأول إحأأالل مأأال

التب ور س انبتاي

بصي  H3O+محل  Ca2+و  H4O44-محل  PO43-وذلب لص وبف إاغال هأذر المواقأ بصأي

قتيبف تو يي اليوزبكس
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 H3O+و  ،H4O44-كمأا ا اغ أب ان بيأأا

سالم محمو ال باغ

و

لأم تاأأر إلأى مثأأل هكأذا إحأالل ،وا مأأا يوجأ  H2Oأأس انبتايأ

 OHأأس موق أ االيأأو انحأأا ل السأأالب (وب سأأب م خفضأأف محأأل إح أ ى ذ ار انوكسأأجيوبهيئأأف جزيئأأا

مأأال تب أأور (واح أ ة أو اث أأي أو ثأأالغ أو أرب أ أو س أ

بهيئأأف

أأس جأأذر الفوسأأفا )،

أو ثمأأا ) مرتبرأأف م أ الرأأور الفوسأأفاتس
يهأا تحأول ا أى المأال،

) (Kostov, 1968ومأ مالحظأف المجأامي الم يأف الفوسأفاتيف جأ ا اغ أب الم أا

إما باكل  OHأو  H2Oأو االث ي م ا ( ،)Kostov, 1968ولذلب ي تق ا هذر التراكيز م مال التب ور ت كس

اروا اًر وسفاتيف ،وهذر انروار لم يأتم تحسسأها باناأ ف السأي يف الحائأ ة ،ربمأا لكو هأا ارأوا اًر وسأفاتيف غيأر متب أورة

( ،)hydrous amorphous phosphateأو ربما بسبب تراكيزها الوارئف وبسبب اأ م م ر أف تركيبهأا الكيميأائس
باأأكل قيأأي يفضأأل ا ت أ رج تح أ

الكولأأو ي ) (Notholt, 1980ربمأأا تتكأأو هأأذر انر أوار تيجأأف

مصأأر

ال اأأار اإلحيأأائس البكتيأأرل مكو أأف تجم أاً أو مأواً مت ازيأ اً نرأوار وسأأفاتيف حأأول الحبيبأأا
باأأكل ربقأأف رقيقأأف ) (cloudy filmم أ

وسأأفا

الفوسأأفاتيف ،ولأأذلب توجأ
ال اامأأف التب أأور م أ

الكالسأأيوم غيأأر المتب أأورة حأأول الحبيبأأا

الف ار كواليأ  ،ويمكأ ا يكأأو ال مأأو باأأكل متأ اخل ) (intergrownكمأأا ت أ هأأذر المأوا م ارحأأل وسأأريف م تجأأف

( )precursorsباتجأار تكأوي الف ار كواليأ

بف أل ال اأار البكتيأرل ( ،)Navas and Al-Garra, 2001أو ربمأا

بسأأبب قأأف وصأأحف تح يأأل  H2O+ا أ ( )9888رجأأف س أ زيف؛ إذ إ ب أأا الم أوا ال ضأأويف المتفسأأفتف ال يمك أ
ق ا ها ا

رجا

ح اررة ثابتف ) (350oCمثال ،وهذا ي س ا الموا ال ضأويف سأو

تزيأ مأ

سأبف  H2O+أث أال

تح ي

االستنتاجات
تتصاحب المكو ا

وأحيا ا م

ظ أأرو

وع واح كما هو الحال س الرواسب الفوسفاتيف لتكأوي اكااأا

تك أأوي الف ار كواليأ أ

ل ف ار كواليأ

الفوسفاتيف ذا

الم اف البحرل اا ة م الصخور الجيريف وتتفل

والمتمث أف بم أ

بكيميائي أأف مي أأار البح أأر ،ول أأذلب تا أأغل ب أأا انيو أأا

أث أال م ارحأأل التكأوي انوليأأف كأححالل انيو أأا

مواقأ أ

مأ م أا

الف ار كواليأ

الفوسأفا

تأرتبر

أأس التركي أأب الب أأورل

الموجبأف انحا يأف والث ائيأأف محأل الكالسأأيوم أس موق يأ

انول والثا س تت را المكو ا

الفوسفاتيف الى ا ة اوامل يزيائيف تساا ا أى ق هأا الأى م أاري الجأر القأارل

حيغ تخض الى تفثير ال م يا

التحويريف البايوكيميائيف والكيميائيف المبكرة والمتفخرة مما تا ل الى حصول تبا ل

الموق ) Ca(IIواحالل الكبريتا

والك ور

أيو س بي مواق الكالسيوم (الثا س) وجذر الفوسفا

والف ور م ميار البحر كأححالل الصأو يوم محأل الكالسأيوم أس

والكاربو ا +الف ور انضا س (بهيئف هرم ربااس انوج ) محل الفوسفا

محأأل الف أور ،والتأأس تاأأير الأأى م وحأأف الميأأار وق ويتهأأا أكثأأر م أ اناتيأأا ل بسأأبب وجأأو ح أواجز موض أ يف تح أ

سرحيف انمر الذل سي كس ا ى جيوكيميائيف الف ار كوالي
هرم ربااس تحل محل الفوسفا

الرباايف

يسأ أأاا مأ أأو م أ أ س الباليكورسأ أأكاي

والسأ أأبيوالي

وخاصف يما يت ي بححالل الكربو ا

ا أ أأى حبيبأ أأا

الف ار كوالي  ،إذ يتم سحب المغ يسيوم (الأذل ي يأي مأو حبيبأا
م أ السأأاحل التأأس تمثأأل بيئأأف تكأأوي الف ار كوالي أ

المو تموري و اي أ أ

المسرحف م الف أور لتاأكل

ا أ أأى ترأ أأور حبيبأ أأا

الف ار كواليأ ) مأ ميأار البحأر أس الم أاري القريبأف

وياأأير وجأأو هأأذر الم أأا

بتراكيأأز ق ي أأف (ا أ رريأأي التراكيأأز

الوارئأأف لألكاسأأي المكو أأف لهأأا) إلأأى ا خفأأاا تأأفثير التجهيأأز الفتأأاتس والميأأار القاريأأف ا اسأأتمرار مأأو السأأيبيوالي

ا أأى م أ

الباليكورسأأكاي

أ ى الأأى ترأأور وحفأأظ المكو أأا

الفوسأأفاتيف كيميائيأأا واسأأتمرار موهأأا بحاأأكال وتراكيأأب

)(الباليوسي انوسر
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الفوسفاتيف

والصخور المصاحبف لها ضم تكوي اكااا

جيوكيميائيف الفوسفوراي

 كما ساا ا ى ذلب از هار ال اار ال ضول المتمثل ب مو المكو ا،ة وا ى رول الجر القارل

الباليوس أأي

مت

بف ل البكتريا

المصــــادر العربية

 ارس أأف جيوكيميائي أأف وبتروغ ار ي أأف وم ي أأف لوحأ أ ا9109 ،  اس أأمال ا أأس ابأ أ ال أأرحم، أب أأا حس أأي

999 ،  جام أف بغأ ا، ك يأف ال أوم،ارروحأف كتأورار غيأر م اأورة

الفوسفاتيف س م رقأف الك أرة – اكااأا

صفحف

 الجوا أ أأب البتروغ ار يأ أأف والجيوكيميائيأ أأف وتفثيرهأ أأا ا أ أأى خرأ أأور ا تأ أأاج انسأ أأم ة9882 ، قتيبأ أأف تو يأ أأي،اليأ أأوزبكس
، جام ف الموصل، ك يف ال وم، القائم – غربس ال راي ارروحف كتورار غير م اورة،الوسفاتيف ومرروحاتها
أس وسأفوراي

الف ار كوالي

 ص990

 تق ير الصيغف الكيميائيف لم9890 ،  سالم محمو، قتيبف تو يي وال باغ،اليوزبكس

،18  المج أ،انا ف السي يف الحائأ ة المج أف ال راقيأف الور يأف ل أوم انرا

م م ريا

تكوي اكااا

.22-00  ص، جام ف الموصل، ك يف ال وم،2
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