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 املستخلص
( من 3124تناول البحث التقييم البيئي لمشركة العامة لمفوسفات في القائم لعام )

خالل دراسة تفصيمية وضحت اىمية الشركة االقتصادية واالجتماعية باالضافة الى تقييم 
موقع الشركة من الناحية البيئية وكذلك تقييم تاثير مخمفات الشركة عمى عناصر البيئة من 

وتوصمت الدراسة الى  ,قييم المباشر وجمع البيانات االحصائية المتوفرةخالل ملء مصفوفة الت
 ان الشركة تخمف مموثات متنوعة ليا تاثير سمبي عمى االنظمة البيئية ومنو االنسان.
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Abstract 

The thesis studied Environmental Assessment of state company of 
phosphate in Al-Qaem for year 2013 throgh wide study state the important of 
economic and social of company site from environmental remains on environment 
members through filling the direct Assessment matrix and gathering offered 
statistic data. 
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 املقذهت:
اصبحت الصناعات الكيمياوية جزء ال يتجزأ من حياتنا اليومية إذ تدعم ىذه 
الصناعات العديد من النشاطات االنسانية المنتجة وكذلك تنتج العديد من المواد التي ليا 

, كذلك ان فوائد ىذه كذلك تزيد من االنتاجية الزراعيةواالوبئة و السيطرة عمى االمراض 
 تحصى ولكنيا من ناحية اخرى تشكل خطرا عمى صحتنا وتسمم بيئتنا. الصناعات ال

ان الصناعات الكيمياوية تنتج مواد كيمياوية مختمفة من إذ النوع والكم والتأثير بناء 
لذلك فان المنتجات الكيمياوية وانواعيا  عة,عمى عوامل مرتبطة باالقتصاد والصناعة والزرا

 ,تبار فائدتيا وجدواىا االقتصاديةفي زيادة مستمرة إذ يتم سنويا استحداث اآلف المواد الخ
مادة كيمياوية معروفة تجاريا وان اكثر من  211,111يقدر عدد المواد الكيمياوية المعروفة بـ 

واد الكيمياوية بشكل سيء يؤدي الى تموث مادة تدخل السوق سنويا وان استخدام الم 3111
ة وتغير اليواء والماء والغذاء وقد تؤثر عمى االنيار والبحيرات والغابات وتضر بالمياه والترب

 .(2)المناخ واالنظمة البيئية
 االطبر النظري:

ذمشؽؾةذاليحث: -0

بكل ئي يان التموث الناجم عن المنشآة الصناعية يشكل خطورة كبيرة عمى لجانب الب
ومن بين ىذه المنسآة الصناعية الشركة العامة  االنسان( اليواء, االرض, عناصره )الماء,

 لمفوسفات في القائم.
ذهدفذاليحث: -3

ييدف البحث الى دراسة الشركة العامة لمفوسفات في القائم لبيان المخاطر البيئية 
قرتيا وزارة البيئة العراقية المحمية التي ا الناجمة عن عمل الشركة بأعتماد المحددات والمعايير

 وكذلك دراسة الجوانب االقتصادية واالجتماعية.
ذاهؿيةذاليحث: -2

م دول ظتعتبر عممية التقييم البيئي لممشاريع الصناعية احد االساليب التي تعتمدىا مع
العالم وذلك لموصول الى تحقيق التنمية المستدامة والتي تحقق التنمية لمجوانب االقتصادية 

 ماعية والبيئية.واالجت
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ذفرضيةذاليحث: -4

 الفرضية ىي حمول مقترحة لمشكمة البحث وتشمل ىذه الفرضيات:
ان صناعة االسمدة الفوسفاتية صناعة خطرة عمى البيئة وان قيمة االضرار الناجمة  -أ 

 عنيا تفوق الرباح المتحققة من الناحية االقتصادية.
تشكل خطورة عمى  سيطة والان صناعة االسمدة الفوسفاتية ذات تاثيرات بيئية ب -ب 

 عناصر البيئة.
ذحدودذالدراسة: -5

كم  36حدود الدراسة ىي الشركة العامة لمفوسفات والواقعة غرب مدينة القائم بمسافة 
 .3124اما الحدود الزمانية فيي عام 

 املبحث االول.
ذصـاعةذاالمسدةذالؽيؿياووة:ذ-0-0

في انتاج واستخدام االسمدة ان زيادة الطمب عمى الغذاء عالميا نتج عنو زيادة 
حتى عام  % 86الكيمياوية في العالم والناجم عن زيادة االنتاج الزراعي التي تقدر بـ 

3141(2). 
وان تقنين استخدام االسمدة الكيمياوية في الدول المتقدمة بسبب مخاطرىا البيئية 

لألسمدة التي زاد  والتوسع باستخدام االسمدة العضوية قابمة ظيور الدول النامية كمستيمك
من مجموع االسمدة المستيمكة  1::2% عام  71الى  2:71عام  % 24استيالكيا من 

 .(3)عالميا
 وتتضمن صناعة االسمدة انواعا منيا:

 االسمدة النتروجينية:  -1
وتعد االمونيا المكون الرئيسي ليا ويتم انتاجيا بتفاعل النتروجين المستخمص من 

الغاز  الفحم, اليواء الجوي مع الييدروجين المستخرج من المواد الييدروكاربونية )النفط الخام,
 .(2)الماء( ويعد الغاز الطبيعي الخيار االفضل اقتصاديا وبيئيا الطبيعي,
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 االسمدة الفوسفاتية: -2
تنتج من الصخور الفوسفاتية بعد معاماًلتيا بالحوامض كحامض الكبريتيك وحامض 

 .(4)السوبر فوسفات االحادي والثالثي الفوسفوريك إلنتاج سماد
 االسمدة البوتاسية: -3

يستخدم البوتاس بعد تنقيتو وتركيزه عمى شكل كموريدات البوتاسيوم وكبريتات 
نتاج ىذا او الوقود السائل كمصدر لمطاقة في ا البوتاسيوم وتستخدم الطاقة الكيربائية

 .(5)السماد
ذالؼائمذذ–الشركةذالعامةذلؾػوسػاتذذ-0-3

-56,24كم عند خط طول ) 36تقع الشركة العامة لمفوسفات غرب القائم بمسافة 
وبدأت  2:87تأسست الشركة عام  ( شماال,:45,2-37,16( شرقا ودائرة عرض )52,21

 3119( طنًا تراجع عام 856,:38) 3111وبطاقة بمغت عام  2:94االنتاج الفعمي عام 
يبمغ عدد العاممين في الشركة  ( طنًا بفعل الظروف السياسية والعسكرية,224761الى )

إلنتاج االسمدة المتنوعة  ( عامل في اقسام المنشأة وتعد الشركة مجمعًا صناعيًا كبيراً 6111)
يضاف الى ذلك وجود  ق التكنموجيا الحديثة باإلنتاجعمى مستوى الشرق االوسط ويتميز بتطبي

 .(7)كم عن موقع الشركة الذي يعتبر ميزة لمشركة 231منجم الفوسفات الذي يبعد حوالي 
تبدا عممية االنتاج . ( موقع الشركة العامة لمفوسفات2رقم ) لخارطةوتوضح ا

كم  231ي يبعد حوالي باستخراج وتكسير وتحميل الصخور الفوسفاتية من منجم عكاشات الذ
المنجم عبارة عن وحدة انتاجية متكاممة من إذ  غرب القائم ويتم نقميا بواسطة القطار,

 ومستمزمات االنتاج االخرى(. المخازن, االليات, ,الورش)
ساعة 23 سنة بمعدل -مميون طن 4,5 االنتاجية المنجم من النوع المفتوح تبمغ طاقة

 .(7)عمل
عبارة عن سمسمة مترابطة من المعامل تتكامل بإنتاجيا ومجمع الفوسفات ىو 

لمحصول عمى االسمدة الفوسفاتية بأنواعيا وتتم عممية االنتاجية بمراحل وكما يوضحيا 
 .(2المخطط رقم )

 
 



ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذحمؿدذصهذناولذاحليانيأ.د.ذ

ذ

ذ-الًؼييمذالييىيذلؾشركةذالعامةذلؾػوسػاتذ

)دراسةذبيىيةذيفذاجلغرافيةذذ3102ذ–الؼائمذ

ذالصـاعية(

ذم.د.ذصياحذعييدذمحد

ذحمؿدذعودةذشالل.م.ذم

ذ

) 3:6 ) 
 

 توضح موقع الشركة العامة لمفوسفات: (2خارطة رقم )

 
 

 .(7)مراحل انتاج االسمدة الفوسفاتية: (2مخطط رقم )
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 .موقع منجم صخور الفوسفات التابع لمشركة (2) مالصورة رقوتوضح 
 (8)منجم صخور الفوسفات في القائم: (2) مصورة رق

 
 

تصنف الصخور الفوسفاتية المنتجة في المنجم بأنيا ذات نوعية متوسطة الجودة التي 
 تحتاج الى عممية تركيز لتصبح مالئمة لصناعة االسمدة.

معادن اخرى ذات قيمة اقتصادية الى جانب الفوسفات تحتوي خامات الفوسفات عمى 
المرو( باإلضافة الى الرمال الثقيمة المحتوية  رمال الزجاج, الدلومايت, مثل )الكوارتزايت,

فضاًل الى ذلك فان منجم  .(9)البورسميناتي( المونازايت, التورمالين, عمى معادن )الزركون,
طن  275يحتوي عمى خام اليورانيوم إذ انتج العراق حتى منتصف الثمانينات حوالي  عكاشات

من الكعكة الصفراء التي تم الحصول عمييا من المنجم ومعالجتيا من قبل الشركة السويسرية 
 .(9)كم شمال شرق مدينة الرطبة لتنقية اليورانيوم 211في موقع يبعد 

ذجمؿعذاالمسدةذيفذالؼائم:ذ-0-2

تتكامل مع بعضيا  االسمدة عبارة عن مجموعة وحدات انتاجية )معامل(مجمع 
 : (7)لغرض الحصول عمى مستمزمات صناعة االسمدة بأنواعيا وتشمل ىذه الوحدات عمى
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 U100وحدة تركيز الخامات  -1
تقوم ىذه الوحدة بمعاممة خامات الفوسفات ذات المحتوى الواطئ من خامس اوكسيد 

الى  %( 32والمرسمة من منجم عكاشات لغرض رفع نسبة التركيز من ) (p2o5الفسفور )
 لتالئم صناعة حامض الفسفوريك وصناعة االسمدة الفوسفاتية. %( 41)

 U200وحدة انتاج حامض الكبريتيك  -2
وتنتج حمض الكبريتيك المركز وتتكون ىذه الوحدة من ثالثة خطوط انتاجية بطاقة 

 بالسنة.مميون طن  2,6تصميمية تبمغ 
 U300وحدة انتاج حامض الفسفوريك  -3

ويتم ذلك عن طريق  % 65( بتركيز p2o5تنتج ىذه الوحدة حامض الفسفوريك )
( مع الصخور الفوسفاتية المركزة من u200تفاعل حامض الكبريتيك المركز من الوحدة )

 -طن 511,111وىذه الوحدة تعمل بخطين انتاجيين بطاقة تصميمية تبمغ  (u100الوحدة )
 .سنة

 U400وحدة انتاج االسمدة  -4
 إلنتاج االسمدة المختمفة وتشمل:  تتألف ىذه الوحدة من ثالثة معامل

 طن/سنة. 711,111بطاقة  TSPوحدة انتاج السماد الفوسفاتي المركز -أ 
 طن/سنة. 391,111بطاقة  MAPوحدة انتاج االمونيا  -ب 
 طن/سنة. 711,111بطاقة  NP,NPKوحدة انتاج االسمدة المركبة  -ج 

 (U451) وحدة انتاج االمونيا -5
تنتج ىذه الوحدة االمونيا من الغاز الطبيعي إذ يستعمل االنتاج كمادة اولية إلنتاج 

 طن/سنة.  (61,111وتبمغ الطاقة التصميمية ليذه الوحدة ) (MAP,NP)سماد 
 ( (U500وحدة انتاج امالح الفمورين  -6

ن طريق االستفادة من حامض تقوم ىذه الوحدة بإنتاج نوعين من االمالح ع
 :(2)المنتج عرضيا من وحدة انتاج حامض الفوسفوريك ويشمل انتاج ىذه الوحدة الفموسيمسيك

 سنة. –طن  (22,111( بطاقة تصميمية تبمغ )ALF3فموريد االلمنيوم ) -أ 
  .سنة –طن  (7511( بطاقة )(NaALF6 الكريواليت -ب 
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 وحدة الخدمات الصناعية: -7
 الخدمات المتعددة لوحدات االنتاج والتي تشمل:تقدم ىذه الوحدة 

  .يوم -4م 291,111انتاج مياه الشرب والمياه الصناعية بطاقة  -أ 
  .يوم -4م 32,111انتاج مياه التبريد بطاقة  -ب 
  .يوم -4م 25,511انتاج اليواء الصناعي بطاقة  -ج 
  .يوم -4م 31,991انتاج ىواء اآلالت الدقيقة بطاقة  -د 
  .ميكا واط 45,9الكيربائية بطاقة انتاج الطاقة  -ه 
 وحدة معالجة النفايات الصناعية. -و 

 الخدمات االخرى: -8
ويشمل المجمع السكني في العبيدي والمجمع السكني التابع لممنجم والمجمع السكني 

 التابع لمقر الشركة.
ذالواقعذاالنًاجيذلؾشركةذالعامةذلؾػوسػاتذ.-0-4

وما تبعيا من حصار اقتصادي  2::2عام ادت الظروف التي اوجدتيا حرب الخميج 
% من وحدات الشركة تسببت بتراجع االنتاج كمًا ونوعا اقتصر  1:-81الى تدمير ما بين 

 :(7)االنتاج عمى ثالثة انواع من االسمدة
 (MPK)السماد المركب  -أ 

والمواد  بوتاسيوم( ,MAPينتج ىذا السماد عن طريق تفاعل المواد الصمبة )يوريا 
طاقة  الماء. بخار ماء, حامض الكبريتيك, (, امونيا سائمة,(SLURRY TSPالسائمة 

 سنة. –طن  611,111سنة اما الطاقة الفعمية فتبمغ  -طن 766,111االنتاج تبمغ 
 ( (TSPالسماد الفوسفاتي المركز -ب 

ينتج ىذا النوع من السماد بتفاعل المواد االولية االساسية )حامض الفسفوريك المركز, 
 711,111لفوسفاتية( ويتم التفاعل بصورة مباشرة, وتبمغ طاقة االنتاج التصميمية الصخور ا

 سنة. –طن  611,111سنة اما الفعمية فتبمغ  –طن 
 ( (MAPسماد احادي االمونيا  -ج 

ينتج السماد بتفاعل )حامض الفسفوريك المركز, االمونيا( وتبمغ الطاقة التصميمية 
 سنة. –طن  391,111
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 للفوسفبث.  االهويت االقتصبديت واالجتوبعيت للشركت العبهتاملبحث الثبني: 
ذاالهؿيةذاالقًصادوة.ذ-3-0

تبرز االىمية االقتصادية لمشركة العامة لمفوسفات من طريق االرباح المتحققة التي 
تبمغ  كمفة انتاج الطن  تحدد نسبيا بعد معرفة كمف عوامل االنتاج وقيمة المنتج النيائي,

دينار في حين تبمغ كمفة انتاج الطن  MPK)) 461,111الواحد من سماد احادي االمونيا 
دينار اي ان التكمفة السنوية حسب خطوط االنتاج تبمغ  TSP)) 711,111الواحد من سماد 

 مميار TSP)) 411( في حين تبمغ تكمفة االنتاج السنوية لسماد (MPKمميار لسماد  286
 511مميار دينار, قيمة االنتاج السنوية فتبمغ  586  دينار, مجموع تكمفة االنتاج السنوية تبمغ

( اي ان مجموع قيمة االنتاج (TSPمميار دينار لسماد  11:( و(MPKدينار لسماد  مميار
( تكاليف االنتاج السنوية 2ويوضح الجدول رقم ) مميار دينار سنويا, 2411السنوي تبمغ 

 عوامل االنتاج.حسب 
 .(:)( تكاليف عوامل االنتاج لمطن الواحد2جدول رقم )

  ًسجزهب الوئىَخ والكلفخ للطي ػىاهل االًزبج
 50 000,001,111,111 الوبدح االولُخ

 01 500,111,111,111 الُذ الؼبهلخ

 01 00,011,111,111 الطبقخ والىقىد

 3 00,501,111,111 صُبًخ

 0 0,001,111,111 رؼجئخ

 0 0,001,111,111 ركبلُف اخشح

 011 000,111,111,111 الوجوىع

 
يتبين من الجدول اعاله ان تكاليف عوامل االنتاج لمطن الواحد قد تباينت من عاماًل 
الى اخر إذ احتمت اليد العاممة المرتبة االولى بنسبتيا من تكاليف عوامل االنتاج وىذا يرجع 

ثيف لميد العاممة بينما جاءت المادة االولية ثانيًا والطاقة والوقود بالمرتبة الى استخدام الك
 الثالثة وتوزعت النسب المتبقية عمى صيانة والتعبئة والتكاليف االخرى وعن طريق الجدول

 ( الذي يوضح عدد من المؤشرات االقتصادية لمشركة العامة لمفوسفات وكما يمي:3)
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 .(21)المؤشرات االقتصادية لصناعة الفوسفات يوضح بعض: (3جدول رقم )
 القُوخ ثبلذٌَبس الوؼبدلخ الوؤششاد االقزصبدَخ

 501,111,111 قُوخ االًزبج / ػذد الوشزغلُي اًزبجُخ الوشزغل

 005,111,111,111 الوسزلضهبد –االَشاداد  القُوخ الوضبفخ

 000,111,111 الوشزغلُيػذد  –القُوخ الوضبفخ  اًزبجُخ الوشزغل هي القُوخ الوضبفخ

هزىسظ ًصُت الوشزغل هي 

 لوسزلضهبدا
 00,111,111 ػذد الوشزغلُي -قُوخ الوسزلضهبد

 دسجخ الزصٌُغ
 )قُوخ الوسزلضهبد/ قُوخ االًزبج(

% 011 
30% 

 00,111,111 االجىس/ ػذد الوشزغلُي هزىسظ اجش الؼبهل

 
االقتصادية لمشركة العامة لمفوسفات, يتضح من الجدول اعاله ارتفاع قيمة المؤشرات 

وىي مشجعة من الناحية االقتصادية الستمرار االنتاج إذ ارتفاع قيمة السماد في االسواق 
 المحمية والخارجية مقارنتًا بكمفة االنتاج.

ذ:جًؿاعيةاملؤشراتذاالذ-3-3

المنطقة الشركة العامة لمفوسفات احد المشاريع الصناعية التي اسيمت في تطوير 
)قضاء القائم( والتي تتمثل باستثمار االمكانات البشرية المتاحة في المنطقة من طريق توفير 

شخص اسيم ذلك في اقامة المجمع السكني في العبيدي التي كانت  6111 فرص عمل لـ
عن توفير البنى التحتية  عائمة فضالً  3566شبو خالية من السكان إذ يوفر السكن لـ 

جتمعية التي تسببت بحصول ىجرة وافدة القضاء إذ سجل المجمع السكني في والخدمات الم
إذ ازداد عدد السكان في  3116 -2:88% لمفترة  8,5العبيدي اعمى معدالت النمو والبالغة 

 .(22)2:98عام  41:27الى  2:88عام :2628ناحية العبيدي من 
الى  2:89ن عام يضاف الى ذلك ان قضاء القائم تحول من منطقة طاردة لمسكا

اما االثار السمبية لصناعة االسمدة عمى  منطقة جانبة لمسكان بعد اقامة صناعة الفوسفات.
البيئة فتتمثل باتجاىين االول ما ينتج من مموثات مختمفة خالل عممية تصنيع االسمدة والثاني 

المنتجات الزراعية بعد استعمال منتجات ىذه الصناعة وتسربيا الى التربة والمياه وانتقاليا مع 
واالغذية الى جسم االنسان حيث ان وجود الكادميوم بتركيز عالية يكون تآثير سميًا عمى 

( فمورين والذي يكون 5,6 -4كما ان صخور الفوسفات تحتوي عمى ) االحياء جميعًا.
 .(23)الفمورايد الذي يسبب تموث الجو
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 للفوسفبث.التقيين البيئي للشركت العبهت  -املبحث الثبلث
ذتؼييمذموقعذالشركة.ذ-2-0

يتضح من خالل المصفوفة ادناه مدى مالئمة الموقع الخاص بمعمل فوسفات القائم 
حيث توضح المصفوفة عددا من المحددات البيئية الخاصة بصناعة الفوسفات وكما تشير 

  .(2-2المصفوفة رقم )
 .(24()7)لمفوسفاتتوضح التقييم البيئي الشركة العامة : (2-2مصفوفو رقم )

 الوالدظبد الزقُُن الىاقغ الوؼُبس الوذذداد والضىاثظ

  اَجبثٍ كن01 كن01 الجؼذ  ػي الذذود الجلذَخ-0

 سلجٍ كن0 كن01 الجؼذ ػي الوٌطقخ السكٌُخ-5

كن ػي 0

الوجوغ 

 السكٌٍ

  اَجبثٍ كن 0 كن0 الجؼذ ػي الشبسع الؼبم-3

 اًشبء ودذح هؼبلجخ للوُبٍ راد كفبءح-0

 ػبلُخ
 سلجٍ ال َىجذ ودذح هؼبلجخ

الزذهُش ثؼذ 

الذشة 

5113 

 سلجٍ ال َىجذ ودذح هؼبلجخ هؼبلجخ االًجؼبثبد الغبصَخ-0

غُش هطبثقخ 

للوىاصفبد 

 الؼشاقُخ

  سلجٍ سهٍ هجبشش الطوش  الصذٍ هؼبلجخ الوخلفبد الصلجخ -0

اجشاء الفذىصبد ػلً هخلفبد -0

 الوؼول السبئلخ والغبصَخ والصلجخ
  سلجٍ ال َىجذ هخزجش هزكبهل

 سلجٍ اػلً اسفل الوىقغ ثبلٌسجخ للشَبح-0

ثبلٌسجخ 

للقشي 

 الضساػُخ

 
( ونتائجيا ان موقع الشركة العامة لمفوسفات 2-2يتضح من خالل المصفوفة رقم )

من حيث البعد عن الحدود البمدية  (3وكما توضحو الصورة رقم )مالئم من الناحية البيئية 
والشارع العام وسمبي من حيث البعد عن المناطق السكنية وخاصة المجمع السكني الخاص 
بالشركة والقرى الزراعية مثل جريجب وغيرىا من القرى اما الموقع بالنسبة لمرياح فان موقعيا 

موقع الشركة تقع اسفل كم اي ان  :مالئم حيث تقع المعمل جنوب غرب مدينة القائم مسافة 
كم عن الحدود البمدية لناحية  :كم ومسافة  7اتجاه الرياح ويبعد عن نير  الفرات مسافة 

 العبيدي.
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 صورة فضائية توضح موقع الشركة العامة لمفوسفات : (3صورة رقم )

 
 موقع كوكل. ,المصدر: شبكة االنترنيت

 
 لؾشركةالييىيةذذلالثارذالًؼييمذالييىيذاملياشرذ-2-3

تشكل صناعة الفوسفات احد الصناعات الميمة والخطرة في نفس الوقت لمحاجة الى 
زيادة االنتاج الزراعي لسد الغذاء يجعل ىذه الصناعات تكسب اىمية إستراتيجية اما خطورتيا 
فتكمن في ان مخمفاتيا التي تنجم عن سوء استخداميا حيث تخمف آثار ضارة بالبيئة وتوضح 

 ( الخاصة بتقييم اآلثار البيئية لمعمل فوسفات القائم.2-3م )المصفوفة رق
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 .(25()7)التقييم البيئي المباشر لمعمل االسمدة الفوسفاتية في القائم: (2-3مصفوفة رقم )
االثش الجُئٍ/الؼٌصش 

 الجُئٍ
 ال اثش

اثش 

 اَجبثٍ

اثش 

 سلجٍ

غُش 

 واضخ

قصُش 

 االهذ

طىَل 

 االهذ
 اسرذادٌ

هزؼزس 

 الغبؤٍ

      ͯ   الذُبح الجشََ

      ͯ   الٌجبد الطجُؼٍ

      ͯ   خصبئص الزشثخ

      ͯ   الزصشَف الوبئٍ

      ͯ   الوُبٍ الجىفُخ

      ͯ   الضجُج

      ͯ   ًىػُخ الهىاء

      ͯ   الصذخ والسالهخ

الزىافق هغ الخطظ 

 االقلُوُخ
 ͯ       

 
عممية استخراج صخور الفوسفات ينجم عنيا تخريب المظير الطبيعي لمحياة البرية 
في منطقة تصنيع المواد االولية لخامات الفوسفات وما تضمنو من آثار التخريب من ازالة 
لمنبات الطبيعي في المنطقة وكذلك التربة اما استخدام األسمدة وعادة خصوبة التربة فان 

كميات من الكبريتات عمى شكل مياه مصرفة او مموثات صمبة او صناعة الفوسفات تخمف 
 .ركز ىذه االمالح وبالتالي تآكميامموثات ىوائية يودي تراكميا في التربة الى ت

اما تأثير صناعة االسمدة الفوسفاتية فان تأثيرىا خطر بفعل المياه حيث يستيمك 
لكل طن من السماد ومما يستوجب معالجة المياه المصرفة من المعمل وذلك  4م 711

الحتوائيا عمى عدد من المركبات الكيمياوية التي تؤدي الى تموث المياه سواء كانت انيار او 
ياه المصرفة من معمل فوسفات القائم بارتفاع الرقم الييدروجيني مياه جوفية حيث تتصف الم

PH  6ممغم/لتر والفمور  861ممغم/لتر اما الكبريتات فتبمغ نسبتيا  5,:حيث تبمغ نسبتو 
ممغم/لتر وىي نسب مرتفعة تجعل نوعية المياه غير صالحة لمشرب او ري المزروعات وليا 

 ية والكيميائية والفيزيائية.آثارًا مدمرة عمى صفات التربة البيموج
ان تموث المياه المصرفة من معمل االسمدة في القائم يجعل تأثيرىا سمبيًا عمى المياه 

اما  الجوفية في المنطقة بفعل عامل التسرب ليذه المياه واختالطيا مع المياه الجوفية.
 الضجيج فان نسبة مقبولة داخل بيئة المعمل وضمن المواصفات المسموح بيا.
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تؤثر صناعة االسمدة عمى نوع اليواء إذ إن عمميات حرق الكبريت في وحدة حامض 
ولعدم  So3,So2الكبريتيك تنتج عنو غازات مموثة مثل غاز ثاني وثالث اوكسيد الكبريت 

 وجود وحدة معالجة فأنيا تشكل مشكمة بيئية خطيرة عمى المنطقة وعمى البيئة بصورة عامة.
صناعة الفوسفات تعد احد الصناعات التي ليا تأثير ضار  اما الصحة والسالمة فان

غاز مييج لألنسجة  So2عمى الصحة والسالمة بفعل المركبات الكيمياوية التي تخمفيا فغاز 
 في الفم والعين واألنف واستنشاقو يسبب التياب الرئتين.

االسيام يضاف الى ذلك فان الفوسفات تشكل احد اكثر المواد خطرًا عمى البيئة بفعل 
. كما ان زيادة امتصاص الفسفور عمى حساب الكالسيوم في جسم (26)بظاىرة االثراء الغذائي

االنسان يؤدي الى نخر العظام خاصة عند كبار السن واألشخاص المصابين ببعض امراض 
 .(3)الكمى

ويشعر سكان المنطقة المحيطة والقريبة من المعمل بآثار ضارة عمى مزعجو مثل 
( عمال من اصل 7جريجب فضاًل الى العمال داخل معمل االسمدة أذ يعاني ) سكان قرية

( عمال خضعوا لإلصابة عمى مصفوفة استمارة االستبيان بإعراض مرضية بالحكة 21)
 .(7)ار العينالجمدية والرشح واحمر 

معمل فوسفات القائم يشكل احد اقطاب النمو التي تسعى خطط التنمية الى ايجادىا 
عادة توزيع السكان في المناطق النائية الخالية من السكان فضاًل الى الستقالل  المادة االولية وا 

المردودات االقتصادية واالجتماعية التي تجمبيا مثل ىذه الصناعات فيي تحمل اثرًا ايجابيًا 
 لتوافقيا مع خطط التنمية االقميمية في محافظة االنبار.

ذالًحؾيلذالؽؿيذملخؾػاتذالشركةذ:ذ-2-2

 مموثات الهواء: -أ 
وغاز  so2وغاز ثاني اوكسيد الكبريت  co2وتشمل غازات ثاني اوكسيد الكاربون 

باالضافة الى الغبار غازات مموثة لميواء حيث تطرح وحدات  NO2ثاني اوكسيد النتروجين 
( الذي 4الشركة كميات من ىذه الغازات تتجاوز الحد المسموح بو وكما يوضحو الجدول رقم )

 غازات وكمياتيا والحدود المسموح بيا في اليواء.يوضح ال
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يوضح كمية الغازات التي تخمفيا الشركة والحدود المسموح بيا في : (4جدول رقم )
 .(27()9)اليواء

 الغبصاد الولىثخ 3كوُبرهب هلغن / م 3الذذود الوسوىح ثهب هلغن /م

 ثبًٍ اوكسُذ الكبسثىى 1600 100

 ثبًٍ اوكسُذ الكجشَذ 1300 500

 ثبًٍ اوكسُذ الٌزشوجُي 1200 500

 
يبين الجدول اعاله ان الشركة تخمف غازات مموثة وبكميات اعل من الحد المسموح 

ن المنطقة بو والتي ليا اثارا ضارة عمى صحة العاممين في الشركة اوال باالضافة الى سكا
ئح المزعجة التي المجاورة لمشركة حيث يشعر سكان القرى المجاورة مثل قرية جريجب بالروا

 .تصميم من الشركة
فيو عبارة عن جزيئات صمبة عالقة في اليواء والتي تنقسم الى نوعين  اما الغبار

والغبار  مايكرون 3,6حسب حجم ذرة الغبار وىي اليباء والتي يكون حجم الذرات اقل من 
مايكرون ومن خالل مراجعة بيانات الشركة تبين  (21-8والتي يتراوح حجم الذرات ما بين )

في حين يبمغ الحد  4ممغم /م 511ان كمية اليباء الموجودة في اليواء في موقع الشركة 
وىي اعمى من الحد المسموح بو وتشكل ذرات اليباء خطرا عمى  4ممغم /م 71المسموح بو 
ان النيا تدخل مع اليواء الذي يتنفسو االنسان وتصل الى الحويصالت الرئوية صحة االنس

  .وتستقر بيا او تنتقل الى مجرى الدم
وىي نسبة عالية تفوق الحدود المسموح بيا  4ممغم /م 761اما الغبار فتبمغ كميتو 

الى الرؤية حيث  وىذه المموثات تشكل خطورة عمى الصحة باالضافة 4ممغم/م 261والبالغة 
  .تتناسب قدرتيا عمى البقاء معمقة في اليواء عكسيا مع حجميا

 المخمفات السائمة: -ب 
تعد صناعة االسمدة الفوسفاتية احدى الصناعات الخطرة بسبب طبيعة المواد 
المستخدمة في عمميات اإلنتاج, وتعد المخمفات السائمة احد نواتج عممية تصنيع االسمدة 

/طن لينتج عنيا مياه مموثة 4م 711ج الطن الواحد من السماد الفوسفاتي في حيث يستمزم انتا
 تشمل عدة اصناف:

 .مياه قاعدية -2
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 .مياه حامضية -3
 .حامض الفموسيميسيك -4

ان خطورة ىذه المياه في عممية تصريفيا من دون معالجة الى االراضي المجاورة 
إذ ينتج من المياه  يحمل معو آثارًا تدميرية لمتربة وصفاتيا البيولوجية والكيمياوية والفيزياوية.

المصرفة من وحدة المعالجة نوعين من المخمفات وىي المياه المعالجة ومادة الفوسفو جبسم, 
تاله من  ( من منشآت الشركة وما1:-81) ادت الى تدمير 2::2ث حرب عام وان احدا

 احداث ادت الى ضعف وحدات المعالجة. 
إن الرقم  فيما يتعمق بالمموثات السائمة, فان مواصفات ىذه المياه غير مقبولة إذ

الييدروجيني وتراكيز الفسفور والفمور الكبريتات ىي اعمى من المحددات المعتمدة وكما 
 .(5يوضحيا الجدول رقم )

 .(9)مواصفات المياه المعالجة والمطروحة الى النير: (5جدول رقم )
 الزقُُن الوؼُبس الفذىصبد الوىاصفبد

 سلجٍ PH 0,0 0,0-0,5الشقن الهُذسوجٌٍُ 

 سلجٍ هلغن/لزش 3اقل هي  هلغن /لزش 0 الفسفىس

 سلجٍ هلغن/لزش 0,0-0 هلغن/لزش0 فلىس

 سلجٍ هلغن/لزش 011-511 هلغن/لزش 001 كجشَزبد

 
تصمح مياىًا لمشرب وال مياىًا تستخدم لمنبات او الحيوان  ان نوعية المياه المعالجة ال

 بة.الما تحممو من مموثات ضارة بالصحة و البيئة المائية والتر 
ان مالحظة نوعية المياه المصرفة الى النير بكمياتيا الكبيرة تحتاج الى وقفة بإعادة 
النظر فييا وضرورة ادامة وحدات المعالجة إلبعاد اخطارىا البيئية عمى البيئة بصورة عامة 

 وعمى بيئة المنطقة بصورة خاصة.
 المخمفات الصمبة: -ج 

تخمف الشركة العامة لمفوسفات /القائم مواد صمبة ذات تاثير مموث تتمثل بمادة 
واالطيان القاعدية والتي يتم رفعيا من احواض التراسيب مخمفات صمبة ذات  الفوسفو جبسم

خطورة عمى بيئة المحيطة حيث تسبب في تموث الترًابة والمياه, ومادة الفسفوجبسم ىي مادة 
 6طن من الحامض 2حامضية تنتج بفعل اإلنتاج حامض الفسفوريك حيث يخمف انتاج 
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ىذه المادة فان عممية تصريفيا الى الوديان المجاورة أطنان من مادة الفسفوجبسم ولخطورة 
المادة من خطورة عمى تموث الترابة  لتصل الى النير امرًا غاية في الخطورة لما تشكمو ىذه

ـ 2:99( كميات الفوسفوجبسم التي تم تصريفيا خالل المدة )6, ويوضح الجدول رقم )والمياه
3113.) 

ناتجة التي تخمفيا صناعة االسمدة الفوسفاتية / كميات الفسفوجبسم ال: (6) جدول رقم
 .(9)القائم

 الكوُخ هي الفىسفى ججسن طي / سٌخ السٌخ د

0 0000 0300,111 

5 0000 0501,111 

3 0001 0101,111 

0 0000 00,111 

0 0005 013,111 

0 0003 013,111 

0 0000 300,111 

0 0000 500,111 

0 0000 000,111 

01 5111 000,111 

00 5115 00,111 

 
 االستنتبجبث:

ان نشاط الشركة العامة لمفوسفات يشكل خطرا عمى البيئة بسبب المخمفات الخطرة  -2
 .التي تطرحيا عمى االنظمة البيئية

ت بسبب انخفاض كفائتيا ان التقادم لموحدات االنتاجية لمشركة يسبب زيادة المموثا -3
 .االنتاجية

االسمدة يمكن ان تزيد حيث ان المواد االولية تحتوي عمى ان منتجات الشركة من  -4
عناصر خطرة مثل الكادميوم الذي يمكن ان يصل الى جسم االنسان جراء استخدام 

 االسمدة في انتاج الغذاء.
ة المحيطة مما ان طرح المخمفات دون معالجة يسبب تفاقم مشاكل التموث في المنطق -5

 .ييدد بكارثة بيئية
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اقبة الخاصة بالشركة فيما يتعمق بالجانب البيئي تكاد تكون شبو ان عمميات المر  -6
 معدومة والمتمثمة بالمختبر والوحدة الصحية ووحدة المراقبة البيئية.

ان االرباح االقتصادية التي تحققيا الشركة العامة لمفوسفات يقابميا خسائر في الجانب  -7
لبيئية و التي تخمفيا عمميات البيئي ناجمة عن المموثات التي تضيفيا الى االنظمة ا

 االنتاج. 
 التوصيبث 

ضرورة الزام الشركة العامة لمفوسفات بااللتزام بالضوابط البيئية التي اقرتيا الوزارة من  -2
 قبل الجيات المسوؤلة.

ضرورة مراقبة نوعية المنتجات من االسمدة والتاكد من عمميات التنقية لمعناصر  -3
 الخطرة بصورة مستمرة.

ىيل وحدات المعالجة لممخمفات بكل اشكاليا لموصول الى مستويات معقولة ضرورة تا -4
 لمتموث حفاضا عمى السالمة البيئية.

تفعيل عمميات المراقبة من قبل الشركة عن طريق وحدات المراقبة عن طريق اخذ  -5
 العينات بصورة مستمرة وكذلك مراقبة الحالة الصحية لمعاممين في الشركة.

لتحديد االرباح  ضرورة تحديد القيمة االقتصادية لالثار السمبية الناتجة عن التموث -6
 .النيائية لمشركة
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