
الكجشٌذ الوٌزج  هي غبصاد الؼولٍبد الٌفطٍخ كسوبد  أسزثوبس
فً االسزخذام الضساػً رحذ ظشوف الجٍئخ الؼشاقٍخ 

  دشش ػجذالحًهحسي . د.م.آ
جبهؼخ الجصشح/ كلٍخ الضساػخ –هذٌش الوكزت االسزشبسي الضساػً 

كلٍخ  -هخزصىى هي قسن ػلىم الزشثخ والوىاسد الوبئٍخ   اسبرزحثبلؼول هغ  
جبهؼخ الجصشح / الضساػخ  

RSK  ENVIRONMENTAL GROUP



"رهجب...... كٍف رٌزج هي القش 

7 December 20222



الشعالختقليل ....... الثدايح تمشروع 

7 December 20223

   بالشعالتأكبر بلد ( ثاني ) العراق 

بالعالم (الغازات المحترقة ) 

H2S             باٌولوجٌةٌنتج عنه عنصر الكبرٌت بعملٌة 

Thiobacillus)بكترٌا   ) بوجود أحٌاء 
 االالعلمٌة والبٌئٌة والصحٌة الدولٌة تشٌر  والهٌآتكل المنظمات 

.أو محو تؤثٌر مخلفات الكبرٌت  أللغاءخٌار  ايأنه ال ٌوجد 

Sour gas (H2S)

   



مراجعح
حقالً نفطٌاً وتنتج  20البصرة وحدها تضم •

برمٌل ٌومٌاً، وهو ملٌون  3أكثر من قرابة 

من إجمالً اإلنتاج الٌومً %  87ما ٌعادل 

.للنفط العراقً

 لالممتقدر وكاالت دولٌة متخصصة تابعة  •

المتحدة كمٌات الغاز الذي ٌتم حرقه فً 
(  300,000)تكفً إلنتاج  بانهاالهواء ٌومٌا 

اسطوانة ٌومٌا من غاز البترول المسال 
.ٌومٌا( غاز الطبخ)

كمٌات الغاز المحروقة تكفً لتغطٌة •

. احتٌاجات ثالثة مالٌٌن منزل من الكهرباء

 الىالغاز المحروق فً الهواء ٌإدي  ان•

حوالً  الىكربونٌة ٌصل حجمها  انبعاثات
ملٌون طن سنوٌا ، وهو ما ٌعادل ( 20)

غازات الدفٌئة السنوٌة ألكثر من  انبعاثات
رحلة ( 90000)ملٌون سٌارة أو ( 3.5)

. جوٌة من لندن إلى أمٌركا

وتقدر قٌمة الغاز المحروق فً جنوبً •
. ملٌار دوالر سنوٌا 1.8العراق بحوالً 



الشجشح الٌفطٍخ والوىاد السبهخ
المواد التً المنبعثة فً بداٌة عملٌة •

بالشجرة النفطية ما تعرف  اواالستخراج 
ن اغلبها تحتوي وأ تعد من أخطر المواد

على غازات الكبرٌت وتقوم هذه الشركات 
ا بإحراقه االرضبعد استخراجها من باطن 

.

وحرق الغاز هً طرٌقة رخٌصة للتخلص •
من غاز المٌثان الذي إن لم ٌحرق سٌشكل 

. نفجاراتاالخطر 

البصرة لٌال ٌشبه الدخول إلى  فوقالطٌران •
فرن، حٌث تنبعث ألسنة اللهب وتظهر 
كؤنها أحواض من الضوء البرتقالً فً 

.  ل اللٌ

ٌطلق  فقط من حقول البصرة ،حرق الغاز •
ملٌون طن من ثانً  30ما ال ٌقل عن 

%   10أكسٌد الكربون سنوٌا، أي حوالً 
من الغازات الناتجة عن حرق الغاز على 

. مستوى العالم



الغبصاد الوٌجؼثخ هي الؼولٍبد الٌفطٍخ  ألحزشاقالسلجٍخ  االثبس
:البيئية  االثار/ آ 

الحامضية االمطار1.

النفطية  االمطار2.

الجافة   الكاربونيةالترسبات 3.
السوداء

درجة حارة الجو أرتفاع4.

 االحيائيالتدهور 5.

:الصحية  االثار/ ب 

الجهاز التنفسي. 1

الجلدية االمراض. 2      

:الزراعية  االثار/ ج 

 والكاربونيةالترسبات النفطية .  1
  االشجارعلى 

لحرارة  المغروساتعدم تحمل . 2      
الجو 

ترسب وتجمع العناصر الثقيلة . 3      
والسامة في النسيج النباتي مما 

. االنسانيؤثر على صحة 



الهدف مه التجرتح

تحوٌل المخلفات النفطٌة الخطرة 1.

.ومفٌد  أقتصاديمنتج  الى

 االضرارالمساهمة فً تقلٌل 2.

. الحامضٌة واالمطارالبٌئٌة 

المساهمة بدعم االقتصاد الوطنً 3.

خارج  الىبٌع المنتج من خالل 

.العراق 

المساهمة فً دعم المزارعٌن 4.

مدعوم  كٌمٌاويبتزٌدهم بسماد 

. باالسعار



رهت  الىرحىٌل الوخلفبد : الحل 
الكجشٌذ الوٌزج هي الؼولٍبد الٌفطٍخ كسوبد  ثبلضساػخ  أسزخذام

.عدم وجود خطورة باستخدامه 1.

.خالٌة من العناصر الثقٌلة 2.

. الهاٌدروكاربوناتخالٌة من 3.

.التربة  مقدال تغسل من 4.

.570 – محتوى مادة جافة %  60
.

  0.2كبرٌت والمتبقً %  699.8.
.كتلة حٌوٌة % 

كبٌر  وأمتصاصأكسدة سرٌعة 7.
.من قبل النبات 

.ال تظهر تصرف كاره للماء 8.
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FLARES DOWN: MAKING A VISIBLE DIFFERENCE

Year 2018Year 2013

Iraq’s Gas Flaring Reduction
Capturing gas flared which is otherwise lost for Iraq. Enabling meeting Iraq’s flare reduction targets and improving air qual ity in Southern Iraq. BGC received World 

Bank Global Flare Reduction Award in 2015



ظروف الزراعح تالعراق 

10

ملٌون هكتار جاهز للزراعة ، ولكن المزروع  8ٌوجد بحدود 1.

.ملٌون هكتار فقط  4–3منها بحدود 

الملوحة ودرجة التفاعل  وأرتفاعبمٌاه الري  شحةتواجه تحدي 2.

.

.تساقطات مطرٌة منخفضة جدا من حٌث الشدة والكمٌة 3.

.الزراعً  باالراضًتهدٌدات أمنٌة وتجرٌف 4.

نقص فً خصوبتها نتٌجة الزراعة المتكررة فً نفس وحدة  5.

.المساحة وعدم وجود مادة عضوٌة 

المعدنٌة الرئٌسٌة  الكٌمٌاوٌة االسمدة وشحةأسعار  أرتفاع6.

.والضرورٌة لنمو النباتات وزٌادة الحاصل 

 المحاصيل الرئيسية التي
تزرع بالعراق 

حنطة

شعٌر

رز

ذرة

تمور

طماطة

رقً

باذنجان

بصل 

 بطاطا
* FAO - 2018
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للبيئة   RSKخطة التعاون العلمي مع شركة 



هىضىع الزؼبوى 
االتفاق على أجراء تجارب تحت ظروف 1.

وتحت ( الظلة الخشبٌة ) مسٌطر علٌها 
ظروف الحقل فً البصرة ، لتحدٌد 

المستوى المناسب من الكبرٌت المستخرج 
حبوب  لمحاصلمن العملٌات النفطٌة 

وخضر مختلفة مزروعة فً ترب ذات 
.مختلفة  نسجات

العضوٌة       االسمدة اضافةتحدٌد تؤثٌر 2.
مع الكبرٌت ( المخلفات الحٌوانٌة ) 

وتؤثٌرها على خصائص التربة ونمو 
بعض المحاصٌل الحقلٌة من  وأنتاج

. الحبوب والخضر

موافقة رئاسة الجامعة وتوقيع  أستحصال•
مع عمادة كلية  LSCرسالة دعم وتعاون 

.الزراعة 



March 2019التدرية في لىدن 

7 December 202213

تدرٌب على استخدام الكبرٌت 1.

.كسماد زراعً 

تعاون وتعارف مع جامعة 2.

Cambridge .

.وضع خطة عمل للتجربة بالعراق 3.

.تعرٌف وتوضٌح التحدٌات 4.

زٌارات مٌدانٌة لبعض التجارب 5.

.الحقلٌة 

. الكبرتعٌنة من سماد  أستالم6.



فً الظلخ الخشجٍخ االصصرصوٍن ورٌفٍز رجبسة 

جبهؼخ الجصشح / كلٍخ الضساػخ –

.أصٌص بواقع ثالث مكررات  216تجربة شملت زراعة –

:من ترب البصرة  نسجاتثالث  أستخدامتم –

•Sandy loam ( Zubier – West of Basrah ) 

•Silty clay ( Qurna – North of Basrah )

•Silty ( Madyna – North west of Basrah )

% . 5و  0( مخلفات أبقار ) العضوٌة  االسمدة أضافةتم –

 kg/ha, 64kg/ha and 6 tons/ha 0الكبرٌت بواقع  أضافةتم –

. االصٌصمع تربة  خلطآ

:تم زراعة أربعة محاصٌل خضر –

زهرة الشمس •

 الباقالء•

الذرة الصفراء •

البامٌا•

7 December 202214



:االرفبق ػلى رٌفٍز رجشثخ أصص 

الكجشٌذ والوبدح الؼضىٌخ فً ًوى ثؼض هحبصٍل الخضش  اضبفخرقٍٍن اسزجبثخ 

Corn, Sunflower and Okra

Sulphur uptake by 
shoots

Visual assessment 
(vigor and 
greenness)

Sulphur 
concentration in 

shoots

Dry weight of 
shoots

Fresh Weight of 
shoots



: االصصرجشثخ ثؼض ًزبئج

الكجشٌذ والوبدح الؼضىٌخ ػلى  اضبفخرأثٍش . 1

الزشة الوسزخذهخ ثبلذساسخ  (pH)دسجخ رفبػل 
Soil
type

Treatments

T1 T2 T3 T4 T5 T6 Mean

Silty
Clay

7.60 7.83 6.57 7.31 7.46 7.23 7.50

Sandy 7.57 7.17 7.53 7.16 7.15 6.62 7.20

Silty 7.64 7.43 7.55 7.20 7.39 7.05 7.38

Mean 7.60 7.48 7.55 7.22 7.34 6.97

R.L.S.D at 0.01 level : soil= 0.05;  treatment=1.10.04 ; soil X treatment=ns

T1:untreated control  ; T2:5% organic matter;T3=:64 kg S ha-1 ;T4:5% organic matter +64 kg S ha-1 T5: 6 ton 
S ha-1 ;T6: organic matter +6 ton S ha-1



 الوسخذهخللزشة  (E.C )الكجشٌذ والوبدح الؼضىٌخ ػلى الزىصٍلٍخ الكهشثبئٍخ  اضبفخرأثٍش . 2

.ثبلذساسخ 

Soil
type Treatments

T1 T2 T3 T4 T5 T6 Mean

Silty clay 3.75 4.67 4.06 4.73 5.66 6.27 4.85

Sandy 2.80 4.55 2.83 5.44 3.24 5.61 4.08

Silty 3.75 5.52 4.05 6.22 5.28 6.28 5.18

Mean 3.43 4.92 3.65 5.46 4.73 6.05

R.L.S.D at 0.01 level : soil= 0.20;  treatment=0.22 ;   soil X treatment=0.42

T1:untreated control  ; T2:5% organic matter;T3=:64 kg S ha-1 ;T4:5% organic matter +64 kg S ha-

1 T5: 6 ton S ha-1 ;T6: organic matter +6 ton S ha-1



 2020 - 2019التحضير لتجارب الحقل 
لبٌان تقٌٌم نوعٌة المحاصٌل الحقلٌة التً سوف ٌتم 

النفطٌة والشائعة  العلملٌاتتسمٌدها بالكبرٌت المنتج من 

:الزراعة فً العراق 

  - 2019موقعٌن للزراعة فً الموسم الشتوي  أختٌارتم 

2020 :

(:شمال البصرة )  القرنة:  االولالموقع 

 مزٌجةتربة  طٌنٌة  –

.من نهر دجلة  سٌحآالري –

.زراعة محصولً الحنطة والشعٌر  –

(:غرب البصرة ) الموقع الثاني ؛ الزبير 

مزٌجةتربة رملٌة  –

.الجوفٌة  االبارالري بالتنقٌط من –

.والبصل   الطماطةزراعة محصولً  –

18



(  شمال الثصرج )  القروحتصميم تجرتح مىقع 
. 2019موعد الزراعة منتصف شهر تشرٌن الثانً  –

معتمدة  االصناف) زراعة محصولً الحنطة والشعٌر  –
(.من قبل وزارة الزراعة 

. مزٌجةتربة طٌنٌة  –

( .مٌاه عذبة قلٌال ) من مصدر نهر دجلة  سٌحآالري –

 /kg 80 وصفر : معامالت الكبرٌت بواقع  أضافةتم  –
خلطا مع الطبقة السطحٌة للتربة قبل شهر ونصف من 

.الزراعة 

:  بواقع (  االبقارمخلفات ) المادة العضوٌة  أضافةتم –
خلطا مع الطبقة السطحٌة للتربة عند تحضٌر  % 5 وصفر 
.التربة 

مكررات للمعاملة الواحدة بطرٌقة الزراعة  4تم تطبٌق  –
.  للمكرر الواحد (   X 4 m 3)بمساحة  بااللواح

:تم تقدٌر الصفات والخصائص التالٌة نهاٌة موسم النمو  –

محتوى البروتٌن* 

محتوى الزٌت* 

 Cفٌتامٌن * 
المحتوى المائً* 

الكلً االنتاج* 

7 December 202219



(  غشة الجصشح ) رصوٍن رجشثخ الضثٍش 

. 2019موعد الزراعة منتصف شهر آب –

شائعة  االصناف) والبصل  الطماطةزراعة محصولً  –
(.بالمنطقة   المزراعٌناالستخدام من قبل 

. مزٌجةتربة رملٌة  –

 = E.Cمٌاه مالحة ) الجوفٌة االبارالري بالتنقٌط من مٌاه –
9 – 11 dSm-1. )

 /kg 80 وصفر : معامالت الكبرٌت بواقع  أضافةتم  –
ودفنها بالتربة قبل شهر  المرزخلطا مع المادة العضوٌة فً 

.ونصف من الزراعة 

 5: بواقع (  االبقارمخلفات ) المادة العضوٌة  أضافةتم –
.ودفنها بالتربة   للمرز %

مكررات للمعاملة الواحدة بطرٌقة الزراعة  4تم تطبٌق  –
.  للمكرر الواحد (   X 4 m 0.4)بمساحة  بااللواح

:تم تقدٌر الصفات والخصائص التالٌة نهاٌة موسم النمو  –

Cفٌتامٌن •
بالنباتات  Nو  Sتركٌز •

المحتوى المائً•

الكلً  االنتاج•

7 December 202220



(حىطح وشعير )  القروحوتائج تجرتح 

وىعيح وحاصل حثىب الحىطح . 1



وىعيح وحاصل الشعير. 2



(و تصل طماطح) وتائج تجرتح الزتير 

الطماطحوىعيح وحاصل . 1



وىعيح وحاصل الثصل. 2



الىشر في مجلح عالميح



  االسزٌزبجبد
الصحٌة ، البٌئٌة ، االجتماعٌة ) الغاز المحترق مضر بكافة القطاعات 1.

(.والزراعٌة 

.هدر ألحدى الطاقات المستخدمة كوقود وخسارة مالٌة كبٌرة 2.

 pHمستوٌات عالٌة من الكبرٌت ذو تؤثٌر اٌجابً فً خفض  أستخدام3.
.ترب جنوب العراق ذات الوسط القاعدي 

لها تؤثٌر  اسابٌع 6–4الحٌوانٌة مع الكبرٌت وبفترة من  االسمدة اضافة4.
.الكبرٌت كعنصر غذائً للنبات  جاهزٌةمعنوي فً 

الكبرٌت للتربة كسماد معدنً زاد من بعض الخصائص النوعٌة  اضافة5.
، محتواها من  المورفولوجٌةالصفات ) والكمٌة لبعض المحاصٌل مثل 

سواء أكانت بتجارب الظلة ( الكلً  واالنتاج، البروتٌن  Cفٌتامٌن 
الخشبٌة أو الحقول المفتوحة تحت ظروف الترب العراقٌة فً جنوب 

.العراق 

.النتروجٌن والكمٌة الممتصة منه  جاهزٌةالكبرٌت زاد من  اضافة6.

العالٌة من الكبرٌت على  لالضافاتعدم تسجٌل أي تؤثٌر سلبً ثانوي 7.
.خصائص التربة 



الزىصٍبد
لجمٌع حقول الغاز فً العراق  االمثلباالستغالل  االسراع1.

.وخصوصا فً مناطق جنوب العراق 

استخدام الكبرٌت المنتج من العملٌات المصاحبة لالستخراج 2.
النفطً كسماد معدنً للمحاصٌل الزراعٌة وخصوصا محاصٌل 

.الحبوب والخضر 

(  الزراعة ، النفط ، الصناعة ) ضرورة تبنً الوزارات المعنٌة 3.
.نتائج ومخرجات هذه البحوث لالستفادة منها 

ضرورة تبنً وزارة الزراعة من خالل الشركة العامة 4.
(  الكبرٌت الزراعً ) للتجهٌزات الزراعٌة بشراء هذا المنتج 

.وتوزٌعه على الفالحٌن وبؤسعار مدعومة 



االصغاءشكرا لحسن 

 هل من سؤال ؟..... لطفا


