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זרחן הוא יסוד חיוני לכל צורות החיים .הוא גורם מפתח בתהליכים פיזיולוגיים וביוכימיים ,והוא אחד
משלושת היסודות התזונתיים ההכרחיים ( ,(limiting nutrientsלצד חנקן ואשלגן ,שעל הצמח להפיקם מן
הקרקע .בלעדיהם לא יוכלו צמחים לגדול על פני כדור-הארץ ,ולא יהיה מזון לבהמה ולאדם .בניגוד לחנקן
ולאשלגן ,המצויים בטבע בכמויות בלתי נדלות כמעט (חנקן באטמוספרה ,אשלגן במי הים) ,זמינות הזרחן
מצומצמת לאין ערוך .סלעי הפוספט המצויים בבטן האדמה הם המקור היחיד כמעט בעולמנו לאספקת זרחן
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תיבה 1

זרחן :יסוד מפתח

סלע הפוספט הוא אוצר טבע שאינו מתחדש,
וכמקור של זרחן ,אין לו שום תחליף בטבע
בכמויות גדולות לצורכי האדם .סלע הפוספט הוא סלע עתיר
זרחן (עשיר במינרל אפטיט) שנוצר בתקופות גיאולוגיות קדומות
כתוצאה משילוב ייחודי ונדיר של גורמים גיאולוגיים שונים .סלע
הפוספט הוא אוצר טבע שאינו מתחדש ,המצוי בעולמנו בכמויות
סופיות ,וכמקור של זרחן ,אין לו שום תחליף בטבע.

זרחן ( )Pהוא היסוד ה 11-בשכיחותו בקרום כדור-
הארץ — כ 0.1%-בממוצע .הזרחן מצוי בעיקר
בסלעי היסוד ,שריכוזו בהם  .0.14-0.07%יסוד זה
נמצא גם בסלעי משקע (גיר ,פצלים ואבני חול)
אולם בריכוזים נמוכים בהרבה (,)0.04-0.01%
למעט סלעי הפוספט ,שבהם הוא מופיע בריכוזים
גבוהים מאוד (עד כ .)15%-עקב פעילותו הכימית
הגבוהה ,הזרחן אינו מצוי כיסוד חופשי בטבע ,והוא
קשור תמיד ליסודות אחרים (כגון סידן ,פלואור
ואלומיניום) במינרלים שונים.
את הזרחן זיהה לראשונה ב 1669-האלכימאי הניג
ברנד ( )Brandבעת שאידה שתן של אדם בניסיון
ליצור ממנו את "חומר-העל" ,או אבן החכמים,
שאלכימאים רבים ניסו לברוא באותה תקופה.
מאידוי השתן התקבל משקע לבן עשיר בזרחן,
שהבהיק בחשכה .רק כמאה שנה לאחר מכן
( ,)1769התגלה קיומו של יסוד זה כמרכיב עיקרי
של עצמות .עד סוף המאה ה ,19-אז התגלו סלעי
הפוספט בטבע ,שימשו עצמות טחונות של בהמות
לדישון אדמות חקלאיות .מאז תחילת המאה
ה 20-מהווים סלעי הפוספט חומר גלם עיקרי
לייצור דשנים זרחניים.
זרחן הוא בעל תפקיד מפתח בבניית רקמות בעלי-
החיים והצמחים ובהפעלת תהליכים מטבוליים.
הזרחן הוא מרכיב חשוב של החומצות הגרעיניות
 DNAו ,RNA-שהן המרכיב העיקרי של החומר
הגנטי — הכרומוזומים; של פוספוליפידים הנמצאים
בממברנות (קרומיות) התאים; ושל תרכובות
אורגניות אחרות .תפקיד מרכזי יש לזרחן במשק
האנרגיה של התא .המיטוכונדריונים" ,תחנות
הכוח" של התאים בעלי הגרעין ,מייצרים מולקולות
מכילות-זרחן(Adenosine tri-phosphate( ATP ,
החיוניות לכל פעילות פיזיולוגית .פירוק ביולוגי של
 ATPל ADP-מספק אנרגיה לפעילויות התא■ .
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טבלה 1
ריכוזי זרחן ( %מן המשקל היבש) בגידולי שדה
וביצורים חיים אחרים

תיבה 2

זרחן בסלעים

7

אפטיט ) (Apatiteהוא שם כללי לשלושה מינרלים
שונים ,הנבדלים זה מזה במציאות יון פלואור (,)F
כלור ( )Clאו הידרוקסיל ) (OHבסריג האפטיט .מקור
השם "אפטיט" הוא ביוונית ,ופירושו "להטעות" — שם
שניתן למינרל משום שלעתים הוא דומה בהופעתו
לאבני חן מסוימות .בטבע האפטיט מצוי בעיקר
כפלואוראפטיט  − [Ca10(PO4)6F2] −מינרל הנמצא
בסלעי יסוד (כגון גרניט) ובסלעים מטמורפיים.
רוב הזרחן שבאוקיינוס מקורו בבליית מינרל זה
ביבשות .ריכוז הזרחן בסלעים אלה הוא עד 0.40%
 ,P2O5אך בסלעי יסוד מסוימים (קרבונטיטים) הוא
עשוי להגיע עד .P2O5 15-10%
צורה אחרת של האפטיט היא הידרוקסילאפטיט −
[ − ]Ca10(PO4)6OH2הנפוצה בעולם החי .מינרל
זה הוא מרכיב עיקרי בשלד ובשיניים של האדם
ושל שאר החולייתנים .ריכוז הזרחן בעצמות
טריות הוא כ ,P2O5 29%-ומגיע עד כ 40%-באמייל
של שיניים.
הופעה נוספת של האפטיט בטבע היא
כקרבונט-פלואוראפטיט ,שנוסחתה הכללית היא
] .[Ca10(PO4)6-x(CO3F)xF2ממינרל זה בנויים רוב
סלעי הפוספט הימיים בעולם .ריכוז הזרחן בסלעים
אלה הוא לרוב ■ .P2O5 30-22%
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חיטה
תירס
אורז
שעועית
עגבניות
בצל
תפוחי-אדמה
סויה
אצות כחוליות-ירוקיות
צורניות
חיידקים
דגים
אדם

0.45
0.40
0.35
0.60
0.65
0.55
0.20
0.70
0.52-0.22
1.30-0.13
~ 3.0
~ 0.80
בממוצע 650 :גר'

כתשעים אחוזים מכל סלעי הפוספט הנכְרים בעולם
משמשים לייצור דשן זרחני ,מוצר הכרחי לחקלאות המודרנית.
הצמח קולט את הזרחן המשתחרר מתוך הדשן ,ודרכו ישירות,
או דרך בעל-החיים הניזון ממנו ,מקבל האדם את מנת הזרחן

כדי לספק את העלייה בדרישה למזון ,עלינו
להגדיל בהתמדה את כמות סלעי הפוספט
הנכרים בעולם
הדרושה לקיומו (טבלה  .)1בממוצע ,האדם צורך במזונו כמות
יומית של  3-1גר' של זרחן .שימושים אחרים של סלעי הפוספט
הם תוספי מזון לבעלי-חיים ,ומוצרים תעשייתיים כגון אבקות
כביסה ,חומרי הדברה ,תרופות ,חומרי נפץ ,גזי עצבים ועוד.
כמויות קטנות של זרחן קיימות באופן טבעי בקרקע ,כשהן
קשורות בעיקר לחרסיות ,לתחמוצות ברזל ולרקב של שרידי
צמחייה .שחרור פחמן דו-חמצני ( )CO2בתהליך הנשימה של
שורשי צמחים ,והתפרקות צמחייה קבורה ,יוצרים בקרקע
תנאים חומציים ,המשחררים את הזרחן הקשור לחלקיקי
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2007

תיבה 3

זרחן במי הים

הקרקע .כמו כן ,פטריות סימביוטיות )(mycorrhizae
המצויות בתוך הקרקע מייצרות חומצות אורגניות ואנזים
(פוספטאז) הגורמים יחד לשחרור זרחן מתוך רקב הצמחים.
אלא שהתחדשות טבעית זו של זרחן זמין לצמח היא אטית,
ולפיכך עיבוד חקלאי אינטנסיבי מביא להידלדלות מהירה של
מלאי הזרחן שבאדמה .על מנת להבטיח רמות יבול גבוהות ,יש
צורך להוסיף לקרקע זרחן (באמצעות דשן זרחני) כדי לשמור
על פוריותה .נוכח גידול שנתי של כשני אחוזים באוכלוסיית
האדם ברחבי העולם ,נדרשת הכפלת התוצר החקלאי מדי 35
שנה רק כדי לשמור על רמות התזונה של היום .לפיכך עלינו

ריכוז הזרחן במי הים הוא ( ppb 70שבעים חלקי
מיליארד) .בהיותו יסוד חיוני לכל צורות החיים,
הזרחן משפיע על היצרנות הביולוגית על פני
כדור-הארץ .אספקה מוגברת של זרחן לאוקיינוס
גורמת להגברת פוריותו ,ולפריחה עצומה של
פיטופלנקטון (אצות מיקרוסקופיות צפות) בחלקה
העליון (המואר) של עמודת המים.
רמת הפוריות הימית קובעת את קצב סילוק הפחמן
הדו-חמצני ( )CO2מהאטמוספרה והפיכתו לחומר
אורגני פלנקטוני .בתנאים מסוימים ,חומר שמקורו
ביצורים מתים עשוי להצטבר כמשקע עתיר חומר
אורגני על מדפי היבשות (אזורי ים רדודים) .בהיות
הזרחן יסוד תזונתי ( )nutrientעיקרי של הביוספרה
הימית והיבשתית ,משולב מחזורו על פני כדור-
הארץ עם מחזורי החנקן והפחמן ,ובמידה רבה הוא
תורם לוויסות האקלים על פני כדור-הארץ לאורך
הזמנים הגיאולוגיים■ .

להגדיל בהתמדה את כמות סלעי הפוספט הנכרים בעולם כדי
לספק את העלייה בדרישה למזון.
תפוצת סלעי הפוספט בעולם נרחבת למדי (תרשים  ,)1אך
חלוקתה הגיאוגרפית אינה אחידה 45% .ממקורות הפוספט
בעולם מצויים באפריקה 25% ,באסיה 15% ,באמריקה
וכ 10%-במזרח התיכון .מקורות אלה הצטברו בחמש תקופות

תרשים  | 1מפת תפוצה של סלעי הפוספט בעולם
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תיבה 4

היכן נמצאים סלעי הפוספט של ישראל?
סלעי הפוספט של ישראל נמצאים בעיקר בנגב
הצפוני והמרכזי (תרשים  )2והם מהווים חלק מ"חגורת
הפוספט הים-תיכונית" ,המשתרעת מעיראק עד
מרוקו (תרשים  )3לאורך השוליים הדרומיים של ים
הטתיס (אביו הקדמון של הים התיכון הנוכחי) .חגורת
פוספט זו התהוותה בתקופת הקרטיקון העליון-
איאוקן (לפני  90עד  50מיליון שנה) והיא מכילה כמות
עצומה של סלעי פוספט (למעלה מ 60%-מכמויות
הפוספט בעולם).

תרשים  | 2מפת שדות הפוספט בנגב

7

גיאולוגיות עיקריות :בפרוטרוזואיקון המוקדם (מ 2.1-עד 1.4
מיליארדי שנה לפני זמננו) ,בפרוטרוזואיקון המאוחר-קמבריום
תרשים  | 3משקעי הפוספט (בירוק) לאורך "חגורת
(מ 800-עד  550מיליון שנה) ,בּפֶרם (מ 270-עד  240מיליון שנה),
הפוספט של הטתיס" ,בחלקה הים-תיכוני
בקֶרטיקון עליון-אֵיאוקן ( מ 85-עד  50מיליון שנה) ,ובמִיוֵקן
(מ 19-עד  17מיליון שנה לפני זמננו) .משקעי פוספט נוצרים גם
סלעי הפוספט שבישראל ובארצות השכנות (ירדן,
היום בכמה מקומות בעולם (מדף היבשת של פרו-צ'ילה ,נמיביה
מפÃן העליון (לפני
סוריה ומצרים) נוצרו בתקופת הק Ÿ
ומקסיקו) באזורים של עליית זרמי ים עשירים בזרחן (זרמי
 80.5עד  72מיליון שנה) .הם מופיעים בחלקה העליון
 ,)upwellingאולם מרביתם אינם בעלי חשיבות כלכלית.
של סדרת סלעים ששקעו מתוך ים פורה ורדוד,
יחד עם סלעי צור וקרבונטים עשירים
למעלה מ 85%-ממקורות
בחומר אורגני (תצורת מישאש ,תרשים
הפוספט בעולם (ובהם אלה סלעי הפוספט של ישראל נמצאים
מפÃן היה הנגב חלק
 .)4בתקופת הק Ÿ
של ישראל) הם משקעים בעיקר בנגב ,והם מהווים חלק
מאדן יבשת גלי (מקומט) ,שהשתרע
ימיים (פוספוריטים).
השאר מ"חגורת הפוספט הים-תיכונית",
משולי המאסיב הערבי-אפריקני בדרום
(כ )15%-הם סלעי יסוד
המכילים ריכוזים ניכרים של המשתרעת מעיראק עד מרוקו
לתוך ים הטתיס בצפון .קימוט האזור
התחיל לפני כ 86-מיליון שנה ,כחלק
אפטיט (ראו מילון מונחים),
מהיווצרותה של "קשת הקימוט הסורית" ,ונמשך
וכן משקעי פוספט שנוצרו בעבר הלא-רחוק  −לרוב באיים סוב-
בתקופות מאוחרות כתוצאה מלחצים טקטוניים
טרופיים  −מלשלשת עשירת זרחן של עופות ימיים ()guano
שפעלו על כל הלבנט .פעילות טקטונית זו שינתה את
שבחלקה הגיבה עם סלעי גיר .עד מחצית המאה ה 19-היו
התבליט המתון ששרר עד אז באזורנו ,ויצרה סדרת
משקעי הגּואָנֹו מקור פוספט עיקרי לדישון קרקעות (מקור אחר
קמרים (אנטיקלינות) וביניהם קערים (סינקלינות)
היה עצמות טחונות של בהמות) ,וכיום הם תורמים פחות מאחוז
שבשוליהם הצטברו משקעי הפוספט.
אחד מן הפוספט המופק בעולם .במאמר זה נעסוק בפוספוריטים
הימיים ,שהם מרבית סלעי הפוספט המצויים בעולם והמנוצלים

כיום ,ונתמקד בסלעי הפוספט של ישראל.
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תרשים  | 4חתך כללי של תצורת המישאש

רוב הפוספט הכלכלי של הנגב מרוכז בחלקה העליון
ביותר של תצורת המישאש (יחידת הפוספוריט,
תרשים  .)4עוביה של יחידה זו במרבית שטחי הנגב
הוא שלושה עד עשרה מטרים ,אך היא מתאפיינת
בחוסר אחידות במרחב .בקערים היחידה עבה
ועשירה בקרבונט ,ובה שכבות פוספט רבות,
אך על פי רוב דקות .במעבר לקמרים מצטמצם
בהדרגה עובי היחידה ,בעיקר תוך הפחתת עובי
שכבות הקרבונט ,ואילו שכבות הפוספט הופכות
לעבות יותר .מעבר זה מהקערים לקמרים גרם
לעלייה בריכוז הזרחן שבשכבות הפוספט ולשינויים
בתפוצה של יסודות כימיים אחרים ,המשפרים את
איכות סלע הפוספט ואת התאמתו לניצול■ .

כיצד מופיעים סלעי הפוספט בישראל?
סלעי הפוספט הנמצאים בישראל ,שכדאי מבחינה כלכלית
לנצלם ,מופיעים ביחידת הפוספוריט הבונה את חלקה העליון
ביותר של תצורת מישאש בנגב (תרשים  , 4וראו תיבה  .)4יחידה
זו כוללת לרוב בין שתיים לשש שכבות פוספוריט בעובי  0.5עד
 1.5מ' כל אחת ,וביניהן שכבות ביניים דלות זרחן ("טפלות"
בשפת המכרה) בעובי  0.5עד  2.0מ' ,בנויות חוואר פוספטי
ובולבוסי גיר (תמונה  .)1בבחינה
מיקרוסקופית מתברר שסלעי
הפוספט בנויים ממסה צפופה
של גרגירי פוספט שקוטרם
 500-250מיקרון ,הקשורים
בדרך-כלל על-ידי קלציט
(ראו מילון מונחים) דק-
גביש וכמויות משתנות של

חומר אורגני (תמונה  .)2כמות
הקלציט בסלע הפוספט וצפיפות
טפל 3
הגרגירים קובעות במידה רבה
פוספט 3
את ריכוז הזרחן בסלע .כמות זו
משתנה משכבה לשכבה ומשדה
טפל 3-2
פוספט למשנהו ,כפועל יוצא של
פוספט 3-2
עוצמת התהליכים הגיאולוגיים
טפל 2
שפעלו על משקע הפוספט
במהלך התהוותו .ריכוז הזרחן נע
פוספט 2
בין  24%ל P2O5 30%-במרבית
שכבות הפוספוריט ,ואינו עולה
על  P2O5 15%במרבית שכבות
טפל 2-1
הביניים הטפלות.
את
הבונים
הפוספט
גרגירי
תמונה  | 1חתך יחידת
כוללים
הכלכלי
הפוספוריט
סלע
הפוספוריט במכרה בבקעת
צין ,המראה את שכבות
בעיקר מרכיבים מעוגלים
הפוספט המנוצלות
( ,)peloidsוכן כמויות שונות
של שברי עצמות (דגים וחולייתנים ימיים אחרים) ,שלדים של
פורמיניפרה ושברי קונכיות גיריות שהוחלפו על-ידי אפטיט ,ומעט
הפרשות של יצורים ימיים ( )fecal pelletsמאובנות לפוספט.
בדיקות במיקרוסקופ אלקטרונים סורק מגלות שבמקרים
רבים גרגירי הפוספט המעוגלים
הם למעשה שברים של
מרבדים מיקרוביאליים (מאסָף
של מיקרו-אורגניזמים חד-
תאיים) עטופי אפטיט (תמונות
 .(6-3בשכבות הפוספוריט
העשירות ביותר (מעל ל30%-
 ,(P2O5גם הפרקציה המלכדת 7

תמונה  | 2שקף פטרוגרפי של סלע פוספט

041
גליליאו
מרץ
2007

סלעי הפוספט

3

5

4

תמונות  | 5-3מיקרואורגניזמים עטופי אפטיט ,שמהם מורכבות (בחלקן הגדול) מרבית שכבות הפוספט הכלכליות שבנגב

7

את גרגירי הפוספט בנויה בחלקה משרידים של מיקרואורגניזמים
עטופי אפטיט.

תמונה  | 6גרגיר פוספט הבנוי כולו מיצורים חד-תאיים עטופי אפטיט
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איך נוצרו סלעי הפוספט של ישראל?
שילוב של גורמים גיאולוגיים ואוקיינוגרפיים ששררו באזורנו
בתקופת הקרטיקון העליון הביא להצטברות מסיבית של
סלעי הפוספט .גורמים אלה הביאו להגברת זרימת מי העומק
באוקיינוסים ובהמשך להאצת זרם הטתיס מקיף העולם
) .)Tethyan circumglobal currentהזרם ממזרח למערב,
במקביל לשוליים הדרומיים של הטתיס ,הסיע את שכבת המים
העליונה של הים מערבה .כוח קוריוליס (הנגרם על-ידי סיבוב
כדור-הארץ) הסיט שכבת מים זו צפונה ,ועל-ידי כך נוצרה עלייה
מוגברת של מי ים מהעומק ( ,)upwellingשהוזרמו דרום-מזרחה
אל תוך אדן היבשת (תרשים  ;5וראו מילון מונחים) .מים עמוקים
אלה הם עשירים בזרחן ודלים בחמצן ,והביאו לפריחה עצומה של
אצות ימיות זעירות (פיטופלנקטון)  −בעיקר צורניות ()diatoms
ודינופלגלטים ( ;dinoflagellatesראו מילון מונחים) .יצרנים
ראשוניים אלה מיצו את הזרחן המומס מגוף המים ,ולאחר מותם
שקעו בהמוניהם על הקרקעית .רדידות גוף הים שכיסה את אדן
היבשת ,יחד עם דלילות החמצן במים שעלו מהעומק ,צמצמו
את התפרקות מרבית הפלנקטון בתוך עמודת המים ,והביאו
להצטברותו על הקרקעית כמשקע עתיר חומר אורגני.
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תרשים  | 5התהוות משקעי הפוספט לאורך השוליים הדרומיים של הטתיס בתקופת הקרטיקון העליון

תנאי הרבדה אלה גרמו לצריכה מוגברת של החמצן ולהידלדלותו
במשקע הקרקע ,ועל-ידי כך צמצמו את פעילותם של מאקרו-
אורגניזמים על הקרקעית ובתוכה ,ובהמשך הביאו להתפתחות
אינטנסיבית של מרבדים מיקרוביאליים על קרקעית הים .אלה
פירקו את המשקע האורגני הפלנקטוני והביאו לשחרור זרחן
מומס למי החללים של משקע הקרקע .ריכוז הזרחן במשקע
הקרקעית גדל והלך גם עקב אטימות המרבד ,שצמצמה את
בריחת הזרחן המשוחרר חזרה לעמודת המים .כל זה הביא לשקיעה
מוגברת של אפטיט ולהתגבשותה על דופנות המיקרואורגניזמים
המתים ומסביב לחלקיקים אחרים ,ועל-ידי כך ליצירת רבדים
דקים של "פוספט ראשוני" בתוך משקע הקרקעית.
ערבול הקרקעית על-ידי בעלי-חיים הנוברים בקרקעית,
ופעילות מוגברת של זרמי קרקע ,פוררו את אופקי הפוספט
הראשוני לגרגירים ,תוך ערבובם עם שברי עצמות וחלקיקים
מובלים אחרים ,וניפוי המרכיב הקלציטי הדק מהמשקע .טלטול
וניפוי חוזרים ונשנים גרמו לריכוז גרגירי הפוספט על קרקעית
הים וליצירת שכבות פוספוריט .לתהליך זה היתה השפעה רבה
על איכות סלע הפוספט :הוא העלה את תכולת הזרחן בתוכו,
הקטין את ריכוז היסודות הכימיים הרעילים (כגון קדמיום),

וגרם לשינויים בהרכב האפטיט ששיפרו את התאמת הסלע
לתעשיית הפוספט.
שדות הפוספט של הנגב — מיקומם וניצולם
קרוב לארבעים שדות פוספט אותרו בנגב (תרשים .)2
לא כולם כלכליים ,וחלקם לא נסקרו עדיין לעומקם .רובם
מצויים לרגלי האנטיקלינות ונמשכים לתוך הסינקלינות.
חלקם חשופים או מצויים קרוב לפני השטח ,אחרים קבורים
בעומק של עשרות מטרים (לעתים מאה מטר ויותר) מתחת
לכיסוי סלעים ("כיסוי טפל") הבנויים לרוב חוואר רב-אורגני
(ביטומיני) וִקירטון .העשירים שבשדות הפוספט נמצאים
בנגב הצפוני-מזרחי (חלק משדות בקעת צין ,מישור רותם
ובקעת ערד) .אחת מהסיבות לכך היא התבליט המוגבה יותר
של חלק זה של הנגב בתקופת הקמפן ,שגרם לקצבי השקעה
נמוכים ,בהשוואה לחלקו המערבי והמרכזי-דרומי של הנגב
(דרומית לרמון) ,שם השתפלות מהירה הביאה לשקיעה
מוגברת יותר ולירידה באיכות הפוספט .שדות פוספט נוספים
מצויים בבקעת אורון ,במישור ימין ,בשיפולים הצפוניים של
אנטיקלינת רמון ,לאורך הערבה הצפונית והמרכזית (שרשרת
של מרבצים קטנים) ובנגב המרכזי (מערבית לעין יהב).
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תמונה  | 7מכרה פוספט בבקעת צין .שכבות הפוספט המנוצלות
הן בתחתית המכרה (חומות בתמונה) ומעליהן הכיסוי הטפל (אפור)
שהוסר בחלקו

7

כריית הפוספט מתנהלת היום בנגב בשלושה אתרים עיקריים:
בקעת צין ,אורון ומישור רותם .הכרייה פתוחה (מחצבה)
ומתבצעת בכלים כבדים החושפים את הפוספט לאחר הסרת
הכיסוי הטפל שעוביו עד עשרות מטרים (תמונה  .)7זוהי גם
שיטת כריית הפוספט הנהוגה ביותר בעולם ,עקב כמויות הסלעים
הגדולות שיש צורך להזיז בדרך-כלל .ואולם ,הכרייה במכרות
פתוחים פוגעת קשות בנוף וגורמת למפגעים סביבתיים רבים .על

תיבה 5

שדות הפוספט
ביצוע סקרים גיאולוגיים לצורך איתור שדות פוספט
כרוך בשימוש באמצעים רבים .אלה כוללים מיפוי
גיאולוגי מפורט ,קידוחים וחפירת תעלות לדיגום
חתך הפוספט .בעזרת בדיקות מעבדה ,קובעים
את טיב החומר והרכבו ,ומבצעים ניסויי השבחה
מעבדתיים ותעשייתיים-למחצה .על פי התוצאות
מחשבים את כמויות הפוספט שבשדה וכן את
היחס פוספט/טפל בחלקי השדה השונים  −גורם
חשוב המשפיע על עלות כריית הפוספט .נתונים
אלה מאפשרים להכין מפות תפוצה של מרכיבים
כימיים שונים (זרחן ,חומר אורגני ,יסודות רעילים)
בתחומי השדה.
בשדות הפוספט שנמצאו מתאימים לניצול
מבצעים לאחר מכן קידוחים ברשת צפופה ,לשם
הכנת תכניות כרייה רב-שנתיות ,כך שמהחומר
הכרוי תתקבל תוצרת השבחה (פוספט מועשר)
מתאימה לייצור חומצה זרחתית ודשנים■ .
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פי רוב הכרייה היא "סלקטיבית" (ניצול שכבות הפוספט לבדן)
ורק במצבים מיוחדים הכרייה היא של חתך רציף  −ניצול שכבות
הפוספט יחד עם שכבות הביניים הטפלות דלות הזרחן.

מה מייצרים מסלע פוספט?
מעל ל 90%-מתפוקת סלע הפוספט בעולם מיועדת לייצור
חומצה זרחתית ( .)H3PO4חומצה זו היא הבסיס להפקת מרבית
הדשנים החקלאיים וכן משמשת כחומר גלם למגוון מוצרים
תעשייתיים .להוציא מקרים בודדים ,הסלע הנחצב במכרה חייב
לעבור תהליכי השבחה בטרם יתאים לייצור החומצה .הסיבות
לכך הן ריכוז זרחן נמוך בסלע הפוספט ,נוכחות גבוהה של
יסודות מזיקים או קושי בשחרור המרכיב הפוספטי .קיימות

כריית הפוספט ברחבי העולם ,וגם בנגב,
היא כרייה פתוחה (מחצבה) .הכרייה
במכרות פתוחים פוגעת קשות בנוף
כמה שיטות השבחה ,בהתאם לסוג הפוספט הנחצב .הנפוצות
ביותר הן השבחה מכנית ,שבה נאסף המקטע של גודל הגרגיר
העשיר ביותר בזרחן לאחר טחינת סלע הפוספט וניפויו תוך
שטיפתו (לסילוק החרסיות); קלייה בטמפרטורה של כ500°C-
לסילוק החומר האורגני ,או ב 900°C-לסילוק הקרבונט החופשי
(קלציט); והצפה ( )flotationשבה המקטע הגירי (קלציט)
מסולק מהפוספט על-ידי הצפתו באמצעות מגיב כימי.
לייצור חומצה זרחתית נדרש בדרך-כלל פוספט מועשר,
בריכוז של  P2O5 32%ולכל היותר  0.35%חומר אורגני .ריכוז
זה של זרחן הוא גם הריכוז הנדרש בפוספט המועשר הנשלח
לייצוא .השיטה הנפוצה ביותר לייצור חומצה זרחתית היא
השיטה הרטובה ,שבה מרכיב הפוספט [ ]Ca3(PO4)2נהפך
לחומצה זרחתית ( )H3PO4וגבס ( )CaSO4בעקבות תגובה
עם חומצה גפרתית מרוכזת (:)H2SO4
Ca3(PO4)2 +3H2SO4  2H3PO4 + 3CaSO4
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חלקה של ישראל בתפוקת הפוספט
העולמית הוא גדול למדי — כשני אחוזים

משקע הגבס הנוצר בשיטה זו ("פוספוגבס") מסולק
מהחומצה הזרחתית על-ידי סינון .חומר זה מהווה מפגע
סביבתי חמור ,מכיוון שהוא מכיל מזהמים רבים (פלואור
ויסודות רעילים ורדיואקטיביים) 120-100 .מיליון טון של
חומר זה נוצרים בכל שנה במרכזי הייצור בעולם ,ועד כה
הצטברו מיליארדי טונות של פוספוגבס שלא נמצאו עדיין כל
שימוש תעשייתי או דרך בטוחה לאגירתו.
מהחומצה הזרחתית מייצרים דשנים ,המהווים כאמור גורם
הכרחי בחקלאות מודרנית .העיקריים שבהם הם אמוניום
פוספט ,המכיל — נוסף על הזרחן — גם חנקן (יסוד תזונתי
הכרחי לצמח) והמיוצר בתגובת חומצה זרחתית ואמוניה;
סופר-פוספט ,המיוצר על-ידי התקפה כימית של סלע הפוספט
באמצעות חומצה זרחתית; וכן אשלגן זרחתי ,סידן זרחתי
ופוספט נטול פלואור ( — )DFPהאחרונים משמשים הן כתוספי
מזון לבעלי-חיים ,והן (אשלגן זרחתי וסידן זרחתי) לשימושים
תעשייתיים אחרים (כגון דטרגנטים).
ראוי לציין ,שלא כל סלע פוספט מתאים לייצור חומצה
זרחתית ודשנים .עלויות הייצור וטיב המוצרים מושפעים
מאיכות סלע הפוספט הנחצב במכרה .בין היתר ,יחס
 CaO/P2O5גבוה בתוצרת ההשבחה (נוכחות קרבונט חופשי)
מעלה את צריכת החומצה הגפרתית; נתרן ,אשלגן וכלור
גורמים לקורוזיה במכל התגובה; נוכחות חומר אורגני גורמת
לקשיים בסינון החומצה הזרחתית וליצירת קצף הגורמת
להפסדי חומצה; פלואור מזיק בייצור תוספי מזון; ויסודות כמו
קדמיום ,ארסן וסלניום הם יסודות רעילים ,הנסבלים בחומצה
זרחתית ובדשנים רק בריכוזים זעירים.

כמויות
כמות הפוספט המופקת היום בישראל (מסלעים הנכרים
בבקעת צין ,באורון ובמישור רותם) היא כ 7-מיליון טון חומר כרוי
לשנה ,שמהם מייצרים כ 3.5-מיליון טון פוספט מועשר .חלקה של
ישראל בתפוקה העולמית הוא גדול למדי — כשני אחוזים .בשנת
 2005הסתכמה התפוקה בעולם ב 145-מיליון טון פוספט מועשר
(כחצי מיליארד טון פוספט גולמי) 60% .מהתפוקה העולמית

מרוכזת בשלוש מדינות בלבד :ארצות-הברית ,מרוקו וסין,
ושמונה ארצות (כולל ישראל) מפיקות למעלה מ 80%-מהתפוקה
העולמית (טבלה  .)2מאז תחילת שנות השמונים ירד חלקה של
ארצות-הברית בתפוקת הפוספט העולמית של סלע הפוספט
מ 35%-ל ,25%-בעוד שחלקה של סין עלה במקביל מ5%-
ל .18%-חלקה של מרוקו נותר יציב  20-15% −לאורך תקופה זו.
הסחר העולמי בסלע פוספט (פוספט מועשר) ירד מאז תחילת
שנות השמונים מ 50%-מכלל התפוקה ל 25%-היום .ירידה זו
נובעת מהעדפתן של המדינות המפיקות לייצר ולייצא מוצרים
מוגמרים (חומצה זרחתית
טבלה 2
ודשנים) .בדרך זו מדינות
אלה מגדילות את רווחיהן ,המדינות המפיקות
ואילו המדינות המייבאות סלע פוספט וחלקן
מוצרים מוגמרים חוסכות בתפוקה העולמית
מעצמן מפגעים סביבתיים
ארצות-הברית 25%
19%
מרוקו
בפוספוגבס).
(טיפול
18%
סין
 60-50%מהיבוא העולמי
8%
רוסיה
של פוספט מועשר מיועד
6%
טוניס
לאירופה ולדרום אסיה,
4%
ירדן
ואילו  80%מהייצוא העולמי
4%
ברזיל
2%
ישראל
נשלחים מצפון אפריקה,
14%
אחרים
מרוסיה ומהמזרח התיכון.
מרוקו היא היצואנית
הראשית של פוספט מועשר בעולם (למעלה מ 50%-מתפוקת
הפוספט השנתית שלה) ובמידה רבה שולטת בסחר העולמי של
מוצר זה .באשר לייצור הדשנים ,כחצי ממנו נצרך באסיה (בעיקר
סין והודו) .חלקה של אפריקה בצריכת הדשנים הוא  3%בלבד.

תחזית הפוספט
כמויות סלע הפוספט בישראל נאמדות בכ 2.0-1.5-מיליארד
טון .רק חלק קטן מכמות זו נחשב כניתן לניצול כלכלי ,ורק חלק
קטן עוד יותר ניתן כיום לכרייה .הסיבות לכך הן בעיקר תכולת
זרחן נמוכה בחלק משדות הפוספט ,יחס טפל/עפרה גבוה ,נוכחות
גבוהה של חומר אורגני ויסודות מזיקים ופוטנציאל השבחה מועט
של סלע הפוספט .כמו כן משפיעות בעיות סביבתיות או ייעוד
אחר לשטחי הפוספט בתכניות המתאר הארציות .כמויות הפוספט 7
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סלעי הפוספט

טבלה 3
אומדן משך הזמן שלו יספיקו עתודות סלעי הפוספט הכלכליות בעולם

בין שני סוגי עתודות על פי עלויות ההפקה:
אומדן משך הזמן (בשנים) שלו
הארצות המפיקות  %מהעתודות
"עתודות כלכליות" ,שניתן להפיק מהן
יספיקו העתודות הכלכליות
הכלכליות בעולם
פוספט מועשר בעלות של עד ארבעים דולר
125
31%
מרוקו
לטון ,ו"עתודות בסיסיות" ,שעלות ההפקה
120
*36%
סין
מתוכן היא עד מאה דולר לטון .בהתאם
30
6%
ארצות-הברית
לכך ,העתודות הכלכליות בעולם (מחושבות
55
4%
ירדן
לפי פוספט מועשר) נאמדות בכ18 × 109-
30
1%
ישראל
30
22%
אחרים
טון (שליש מאומדן העתודות הבסיסיות).
100-70
100%
סך-הכל
בתפוקה שנתית נוכחית של פוספט מועשר
* רובן באיכות נחותה.
של כ 145-מיליון טון לשנה ,וקצב גידול
 7הנחשבות היום כלכליות וגם אפשריות לניצול (שטחים שאין שנתי של  2.0-1.5%בממוצע ,העתודות הכלכליות בעולם עשויות
עליהם מגבלה סביבתית או תכנונית) מוערכות בכ 180-מיליון טון ,להספיק לשבעים עד מאה שנה בלבד (טבלה  .)3מודלים אחרים
לאמור — כ 10%-מהכמות הקיימת .רובן מצויות בשטחי הזיכיון שהתבססו על קצב צריכת הדשנים הניבו מסקנות דומות.
של שדות הכרייה של היום  −אורון ,בקעת צין ומישור רותם .בקצב
מה ,אם כן ,צפוי לנו בעתיד? התמעטות העתודות הכלכליות של
הכרייה הנוכחי של כ 7-מיליון טון סלע פוספט לשנה ,עתודות אלה הפוספט בטווח זמן של עשרות שנים אין פירושה שישרור מחסור
עשויות להספיק למעט יותר מעשרים שנה .לא ברור היום היכן גמור בסלע פוספט .תמיד יהיה זה אפשרי לנצל עתודות בסיסיות
תימשך כריית הפוספט כאשר עתודות אלה תאזלנה.
(פוספט נחות יותר או תנאי ניצול נוחים פחות) בארצות השונות
עוד שני מרבצים גדולים של סלעי פוספט קיימים בנגב − :אם כי בעלויות הפקה גבוהות בהרבה .ייתכן גם שלחצים אלה
הראשון בבקעת ערד ,המכיל פוספט איכותי בכמויות גדולות יובילו לביצוע יותר סקרים גיאולוגיים לגילוי מרבצי פוספט חדשים,
מאוד (קרוב לחצי מיליארד טון); והאחר בהר נ ִשפֶה (עשרה או לשיפור טכניקות הכרייה וטכנולוגיות ההשבחה ,ושילוב בין כל
ק"מ מערבית מעין יהב) ,שבו מצוי פוספט מטיב בינוני בכמויות אלה עשוי להגדיל את מלאי הפוספט הראוי לניצול .לא מן הנמנע
הנאמדות ב 300-מיליון טון .מרבית שטחי הפוספט שבבקעת שבמקביל ייעשה גם שימוש רב יותר בפסולת אורגנית שעברה
ערד אינם ניתנים לכרייה עקב קרבתם לעיר ערד .שטח מוגבל פירוק (קומפוסט) לדישון אדמות חקלאיות.
הנמצא בשוליים הדרומיים של מרבץ זה  −שדה בָריר  −ניתן
ואולם ,פיזור עתודות הפוספט הכלכליות בעולם היום מעורר
כנראה לכרייה מאחר שהוא נמצא במרחק-מה מהעיר ,אך טרם בעיה עתידית .על פי הדיווחים של המכון הגיאולוגי האמריקני
נמצא פתרון ליישובים כפריים המצויים בתחומו .שדה בָריר ( ,)USGSבארצות-הברית — המפיקה כיום  25%מהכמות
מכיל כ 70-מיליון טון של פוספט איכותי ,והוא עשוי לאפשר השנתית של פוספט בעולם — העתודות הכלכליות עשויות
עשר שנות כרייה נוספות .באשר לשדה הר נ ִשפֶה ,הוא מצוי כולו לאזול בתוך כשלושים שנה .לאחר מכן תצטרך ארצות-הברית
בשמורת טבע (שמורת עשוש) והכרייה בתוכו אינה אפשרית .להישען על ספקים אחרים של סלע פוספט כדי לספק את צרכיה
שטחי פוספט נוספים (סדר גודל של כ 130-מיליון טון פוספט העצומים בדשנים ,או לחלופין לנצל עתודות בסיסיות בעלויות
 −חלקם איכותיים) כלולים בשמורות טבע אחרות (בחלקים הפקה גבוהות יותר .לכך יש להוסיף את הגברת הצריכה של
מבקעת צין ובשולי הערבה המרכזית) ובתוך שטחי אש (שדה סלע פוספט בסין ובהודו (שבהן חיים כיום  40%מאוכלוסיית
המֵישר) ,ולפיכך גם הם אינם ניתנים כיום לניצול.
העולם) ,עקב גידול האוכלוסין והצמיחה הכלכלית המהירה (עד
קשה לאמוד את עתודות הפוספט הקיימות בעולם .הסיבות לכך  10%לשנה בשנים האחרונות) בשתי הארצות ,והזינוק ברמת
הן ,בין היתר ,מחסור בנתונים או בנתונים מעודכנים על עתודות החיים ובצריכת חלבונים מהחי .כבר היום סין היא היבואנית
הפוספט במדינות המפיקות ,ופירוט מועט של טיב העתודות .המובילה של דשן זרחני בעולם ,זאת נוסף על הייצור העצמי
לפיכך קיימים פערים גדולים בין האומדנים השונים של עתודות שלה ,שגדל בשיעור של  11%לשנה בחמש השנים האחרונות.
הפוספט בעולם .ניסיון להכניס מעט סדר בשאלת העתודות נעשה על פי הערכות ,השפעתה של סין על שוק הפוספט תלך ותתעצם,
על-ידי  Bureau of Minesשל ארצות-הברית ,שהציע להבדיל עקב הפער המעמיק בין צרכיה בדשנים לבין יכולת הייצור העצמי
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שלה .בהקשר זה כדאי לציין שחרף עתודות הפוספט הגדולות של
סין ,רובן באיכות נחותה ,ורק חלק קטן מתוכן מתאים לייצור
חומצה זרחתית ודשנים .נוסף על כך ,צריכת הדשנים צפויה
לגדול עוד יותר בעתיד נוכח הנטייה הגוברת בחלק מהארצות
המתועשות לייצר תחליפים טבעיים לנפט ( ֵאתָאנול) מגידולי
שדה (כגון סוכר ותירס) .כל זה יביא כנראה לתלות גוברת והולכת
של הצרכנים הגדולים (ארצות-הברית ,אירופה ,ואסיה) במספר
ספקים מצומצם (בעיקר מרוקו).
בהיותו משאב חסר תחליף ,החיוני להספקת מזון לאוכלוסיית
העולם ,מתחייב ניצול מושכל וחסכוני של סלע הפוספט בשדות
הכרייה ,תוך מבט לעתיד .בין היתר ,עלינו לשמר שכבות פוספט
שאינן נחשבות לכלכליות היום בשדות הכרייה ,כך שיתאפשר

לנצלן בעתיד כאשר ייווצר מחסור ותנאי השוק ישתפרו .הניסיון
מראה שסלעי פוספט שנחשבו לא-כדאיים לניצול בעבר הפכו
לכלכליים היום ,עם השתכללות תהליכי העיבוד התעשייתי .בד
בבד ,עלינו להעמיק את המחקר הגיאולוגי ולייעל את טכנולוגיות
ההשבחה ,על מנת להבטיח ניצול מרבי של מקורות הפוספט
שבאדמה .בעולם שבו הדרישות למזון מצד חלקים ניכרים של
האנושות גוברות והולכות ,וזמינות סלע הפוספט בטווח הרחוק
קטנה והולכת ,יש לדאוג שמשאב חיוני זה יעמוד גם לרשותם של
הדורות הבאים■ .
ד"ר דויד סודרי הוא חוקר בכיר במכון הגיאולוגי ומתמחה
בגיאולוגיה ובגיאוכימיה של פוספט.

מילון מונחים
אדן היבשת :האזור הימי הרדוד ,עד לעומק של  200-150מ' ,הנמצא לפני מדרון היבשת.
אפטיט :מינרל עשיר בזרחן ,שהוא המרכיב העיקרי של סלעי הפוספט.
דינופלגלטים :אצות שוטניות ,בעיקר ימיות (פלנקטון) ,המהוות יצרן ראשוני חשוב.
מיקרוביאלי :מורכב מיצורים חד-תאיים.
מדרון היבשת :מדרון תלול למדי המחבר בין אדן היבשת הרדוד לים העמוק.
סלע קרבונט :סלע המכיל למעלה מ 85%-של ( CaCO3כגון גיר וִקירטון) ,הנוצר בעיקר על-ידי הצטברות שלדים גירניים.
פורמיניפרה (חֹוריריות) :יצורים ,ימיים בעיקרם ,החיים בגוף המים (פלנקטון) או על הקרקעית ,בעלי שלד פנימי גירני הבנוי לרוב מכמה חדרים
(קוטרם בדרך-כלל כמילימטר).
פורצלניט :סלע עשיר בסיליקה (ע"ע צֹור) ,המכיל כמות מסוימת של ( opal C-Tמינרל דומה לזה שממנו בנויות הקליפות של הצורניות).
פיטופלנקטון :שם כללי ליצרנים ראשוניים צמחיים זעירים ,החיים בחלק המואר של עמודת המים ומייצרים חומר אורגני בפוטוסינתזה.
צֹור :סלע עשיר בסיליקה (למעלה מ )SiO2 80%-הנוצר בעיקר על-ידי הצטברות והמסה של קליפות של צורניות והתגבשות צורן דו-חמצני.
צורניות ( :)diatomsאצות פוטוסינתטיות בעלות שלד עשיר בסיליקה ( )opalהחיות בגוף המים (פלנקטון) או על הקרקעית (בנתוס) .נפוצות
בעיקר בגופים ימיים עשירים בזרחן.
קלציט :מינרל עשוי  ,CaCO3שממנו בנויים סלעי הגיר.
 :Upwellingעליית מי ים עמוקים ,עשירים בדרך-כלל ביסודות מזינים .באזורים חופיים היא מתרחשת בעיקר עקב הסעת שכבת המים העליונה
על-ידי הרוח (מהחוף אל הים הפתוח) והחלפתה במים מהעומק.
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