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 )ر.اتشاٍْى انطاْشي(

 
    I ) انفٕسفاط:  

( يكَٕاخ انفٕسفاط انطثٍؼً ٔيُاطك إَراخّ :1             
         انسٍٕو انزي َدذِ تكًٍح كثٍشج ػهى  ـكـٌركٌٕ انفٕسفاط انطثٍؼً يٍ فٕسفاط ان  

األتاذٍد انزي ٌحرٕي ػهى ، أٔ ػهى شكم 3aC(4OP)2شكم فٕسفاط ثالثً انكانسٍٕو 
.  2FaC  ,2(4OP)3aC 3ػُصش انفهٍٕس     

       ٕفش ػهى حٕانً ـرـيصذس نّ، إر ٌ انث يُرح ػانًً نهفٕسفاط ٔأٔلـٌؼرثش انًغشب ث 
        يٍ االحرٍاطً انؼانًً . 55 %

ٍ خشٌش ٔتٕكشاع   ـً تـك أساسٍح، ْٔـاطـُـغ يـٌسرخشج انفٕسفاط تانًغشب يٍ أست        
انٍٕسفٍح . ٔخشٌثكح ٔ  

( طشٌمح ذصٍُغ يشرماخ انفٕسفاط :2            
ذج يشرماخ ذسرؼًم فً انطة ـى ػـهـٕل ػـً نهحصـٕسفاط انطثٍؼـفـٌرى ذصٍُغ ان     

 ٔانصٍذنح ٔانصُاػح، ٔخاصح فً انفالحح كأسًذج .
انًاء، نزنك ال  ش لاتهح نهزٔتاٌ فًـٍـح غـٍـٕتـصخٕس سس انفٕسفاط انطثٍؼً ػثاسج ػٍ    

 ٌسرؼًم يثاششج كسًاد نرغزٌح انُثاخ إال تؼذ :
انًٕاد انؼضٌٕح، ثُائً ُمٍرّ يٍ انشٕائة انًٕخٕدج فٍّ )يؼاندرّ، ٔرنك تردفٍفّ ٔذ          

 أٔكسٍذ انكشتٌٕ، انطٍٍ، انصهصال، .......( .
    ذحٌٕهّ إنى أسًذج ، ٔرنك :  

.        4OPHaCهى انفٕسفاط انًًراص ترفاػهّ يغ حًط انكثشٌرٍك نهحصٕل ػ        
.  4OP2H)aC انثالثً سذٕفٕسفٕسٌك نهحصٕل ػهى انفٕسفاط انًًراصترأثٍش حًط األ  2(             

 يهحٕظح :
( انًٕخٕدج فٍّ . 5O2Pذماط خٕدج انفٕسفاط تُسثح خًاسً أٔكسٍذ انفٕسفٕس )    

    II: انثرشٔل )  
:شٔل ذمطٍش انثر( طشٌمح 1            

ٌٔركٌٕ يٍ  ئم أسٕد نضج ٌٕخذ فً تاطٍ األسض،انثرشٔل خهٍظ طثٍؼً ػثاسج ػٍ سا        
 ػذج ٍْذسٔكشتٕساخ ) يشكثاخ ذركٌٕ يٍ رساخ انكشتٌٕ ٔرساخ انٍٓذسٔخٍٍ ( .

أٔ  شج انرمطٍش ـتٕاسطح ـطٍش تـمـرـى ػًهٍح انـهـًادا ػـرـٌرى فصم يكَٕاخ انثرشٔل اػ         
ً ـكـك ترسخٍٍ انثرشٔل نـ) اَظش انٕثٍمح أسفهّ (، ٔرنػًٕد انرمطٍش انًدضأ ا ٌسًى ـأٔ ي

شج انرمطٍش ػهىـخ داخم تـضـاصاخ ذـغـزِ انـح ػًهٍح انرثخش، ْـطـٕاسـاصاخ تـٌرحٕل إنى غ  
 شكم :

ٍ انغاصاخ األكثش ذطاٌشا ٔانرً ذركاثف فً انطثماخـ: ذركٌٕ يذٍاساخ غاصٌح صاػذج             
 انؼهٍا انًٕافمح نذسخح حشاسج ذكاثفٓا .

: ذركٌٕ يٍ انًشكثاخ األلم ذطاٌشا ٔانرً ذًأل انطثماخ انسفهىذٍاساخ غاصٌح َاصنح             
 انًٕافمح نذسخح حشاسج غهٍآَا .
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( تؼط يشرماخ انثرشٔل ٔيداالخ اسرؼًانٓا :2           
يٍ خالل انمٍاو تؼًهٍح ذمطٍش انثرشٔل، ٌرى انحصٕل ػهى ػذج يشرماخ ذسرؼًم فً         

ػذج يداالخ، َزكش يُٓا :   
يحشٔلاخ غاصٌح ذذخم فً االسرؼًاالخ انًُضنٍح ٔانصُاػٍح،يثم غاص انثٕذاٌ ٔانثشٔتاٌ .       

كٕلٕد نهسٍاساخ ٔانطائشاخ ...، يثم انثُضٌٍ ٔانكٍشٔصٌٍ .... مذسرؼًيحشٔلاخ سائهح       
   اصنٍٍ ـفـح انشًٕع (، ٔانـزي ٌسرؼًم نصُاػـا انثشافٍٍ ) انـٓـُـح ٌسرخشج يـصٌٕخ ثمٍه 

 ٔانضٌٕخ انًسرؼًهح نرشحٍى انًحشكاخ ، ٔانضفد ) انماس ( انزي ٌسرؼًم نرؼثٍذ انطشق .
 ى ػٍ طشٌك ذحٕالخ فٍضٌائٍحـرـٕل ػهٍٓا ٌـصـحـٕاد طثٍؼٍح ألٌ انـاخ انثرشٔل ييشرم      

 ) انرمطٍش ( .
( تؼط انًٕاد انًصُٕػح يٍ يشرماخ انثرشٔل :3         

ذحٕل انصُاػح انكًٍٍائٍح تؼط يشرماخ انثرشٔل إنى يٕاد يرُٕػح ذسرؼًم فً انحٍاج    
اط ـح ٔانؼمالٍش ٔانًطـَٕاخ ٔاألدٌٔـٍكٍح ٔانصثاغح ٔانًهٕاد انثالسرـًـانٍٕيٍح، يٍ تٍُٓا ان

 ٔأنٍاف انُسٍح ...... 
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