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س ضففوي 011تتخلففع عففي عول٘ففاج رةففت جففْدخ مترك٘ففزس ااهففاج ال ْنفف اج ةففٖ ّ)ففذخ تٌ ٘ففة الخاهففاج مالْ)ففذخ 

اطففْإ تًتففاس األنففوذخ ال ْنفف ات٘ة هطرّ)ففاج ب ففسل هسففتحلت السففسٗن التففٖ تتسففْى  نانففا هففي ُ٘ذرّكسفف٘ذ 

سالسفْ٘م الف ٕ ٗتخلفع عفي عول٘فة كلسفٌة الكفزو الساربًْفاتٖ الو فا)ت السالسْ٘م الٌفات  هفي تإ فاو  ّكسف٘ذ ال

للخاهاج ال ْنف ات٘ة ّالبافار الٌفات  هفي عول٘فة تسفخ٘ي الخاهفاج ال ْنف ات٘ة ًّفْات  عول٘فة الحفر   ة فس عفي 

هاٗسرّىس هي الوسًْاج ال ْن ات٘ة التٖ تعار الورشحاج اسل البربلفة الرإافة  40الحا٘ااج الٌاعوة م قل هي 

تعفذ السو٘فاج السا٘فرخ هفي هخل فاج السفسٗن التفٖ تطفر  ةفٖ    ل الخاهاج ال ْن ات٘ة عي ب ٘ة ًفْات  الحفر  ل

إي / نٌة كوعذل   ت)ذٓ الوع فسج التفٖ تْاجفَ ال فركة   45500عول٘ة اإلًتاس الوستورخ لألنوذخ ّالاالبة 

سٗن ٗحت ظ بالو٘اٍ لوذخ إْٗلفة توٌفت هفي ؛ ًت٘كة عول٘ة تخزٌِٗا ّتعذاد األ)ْاض الوسئوة لِا  الن٘وا ّاى الس

انففتخذاهَ ب ففسل هسففتور لتففذع٘ن نففذاد  )ففْاض السففسٗن الجس ففة  هوففا ٗسففتْجت علففٔ الوسففت ال ال رٗففت تً ففاو 

)فْض جذٗفذ للسفسٗن  ٗ ففسل تعفذاد هجفل ُفف ٍ األ)فْاض هف  راج نففلا٘ة علفٔ ب٘يفة الوٌط ففة التفٖ تافر  ًت٘كففة 

ضٖ  ة س عي تأ ٘راتِا السلا٘ة علفٔ التربفة الوكفاّرخ بسفات إ ف  انتبسل هسا)اج جذٗذخ ّانعة هي األرا

السسٗن عار نذاد األ)ْاض ّارت ا  الو٘فاٍ ال اعذٗفة الو فا)اة لِفا الفٔ الطا فاج تحفي السفطح٘ة ّاهتزاجِفا 

%س   اال 52ّبالرغن هي اى ًسفاة السفسٗن الوطفرّ  ه ارًفة بالخاهفاج تالفي )فْالٖ م بالو٘اٍ الكْة٘ة ّتلْٗجِا 

هفاٗسرّىس ب فسل دائوفٖ  01ى عول٘ة انتورار إر  السسٗن ٗ دٕ الٔ تراكن الوسًْفاج ال ْنف ات٘ة م قفل هفي ا

ةفٖ السفسٗن تلفٔ تراك٘فز عال٘فة ّصفل هعفذلِا  P2O5  ٌاو العول٘ة اإلًتاج٘ة  ألهر ال ٓ  دٓ الٔ ارت اع ترك٘فز 

ت تففر   ي تًتاج٘ففة اففام ال ْنفف اج %س   ّتعففذ ُفف ٍ الٌسففاة هففي ال ْنفف اج هِففذّرخ مضففائعةس ّت لففل هفف01تلففٔ م

الذرانة الحال٘ة إرٗ ة لت ادٕ إر  هادخ السفسٗن  هفي افسل الوعالكفة الوااشفرخ لخاهفاج  ال ْنف اج الوسلسفٌة 

هففت )ففاهك السارٗت٘ففي  ّت فف٘ر ًتففائ  التكففارا الوختارٗففة الففٔ الح ففْل علففٔ )ففاهك ال ْنفف ْرٗي ضففوي 

س  ّكس٘ذ ال ْن ْرس  ّةٖ ع٘ي الْقفي رةفت اًتاج٘فة الخفام % ااه52الوْاص اج الو اْلة صٌاع٘اً م كجر هي 

هفاٗسرّى  تال اى )فاهك  01هي اسل ت اعل جو٘ت هسًْاتَ ال ْن ات٘ة ب وٌِا تلي الوسًْاج بحكن  قفل هفي 

السارٗت٘ي ٗت اعل  ٗ ا هت عذد هي هسًْاج الخام  ألارٓ ّ غلاِا ُفٖ الوسًْفاج الٌاتكفة هفي كلسفٌة الوعفادى 

ُّْ األهر الف ٕ نف٘ دٕ الفٔ ارت فاع انفتِسا كو٘فاج تضفاة٘ة هفي )فاهك السارٗت٘في مالوتفْةر  الساربًْات٘ة 

 هحل٘اس  
 


