
124

jHM!« lL& vKŽ U¼dŁ√Ë „u$d$ WIDM% WOłu!uOł
الدكتور علي محمود سورداشي
كلية العلوم/ جامعة صالح الدين

∫W"bI"
بعـد إكــتـشـاف الـنفط ودراسـة نظريـات نشـوئه وربطهــا بالوضع اجلــيـولوجيC شــرع اAتـخـصــصـون
Cشـتــركــة للحــقـول النـفطيــة في بالدهمAيــزات اAاألجــانب في القــرن التــاسع عـشــر بالبــحث ودراســة ا
وإسـتـطاعـوا في بداية الـقـرن العـشــرين قـبل نـشـوب احلـرب الـعـاAيـة األولـى التـوصل الى بدايـة للوضع
اجلــيــولوجي في مـنطقــة الشــرق األوسط. وبـعـد احلــرب أصــبـح بوســعــهم حتليل الـتــاريخ اجلــيــولوجي
للمنطقةC وإكـتشفـوا أن مركز أعظم مـحيط في العـالم مرّ وسط هذه اAنطقة اAتـمثلة بخط سلسلة جـبال
زاگروس من قمـة بالد عُمان في اخلليج نحو أصـفهان وكرمنشـاهC وپينجوينC وحاج عمـرانC وشيروان
Neo Teths واألسكنـدرونة حـتـى بالد قـبــرص. وكــان هذا احملــيط هو Cومــاردين Cوكـاني مــاسي Cمــزن
تيشس احلـديثC الذي إمتـدت سواحله الشـرقية حـتى اAشارف السـاحلية لسنجـارC ورطبةC والصـحراء

الغربيةC ومدينة الرياض العاصمة السعوديةC والسواحل اجلنوبية للربع اخلالي. 
إن الساحل الشـرقي لتيشس كان يضم السـاحل الشرقي ألفغانسـتان وإيران وشمال تركـياC وكانت
مسـاحة هذا احمليط ب� كُردسـتان الكائنة حتت ميـاه البحر وإيران تبلغ آالف الكيـلومترات. لقد تهـيأت
لتـرسبـات هذا احمليط علـى أرض تلك البالد احلـالية ظـروف مالئمـة جداً- حـيث كانـت تغطيهـا عصـرئذ
مــيــاه احملـيـط (أنظر الشكـل رقم ١) - لتــتكون منهــا أحــواض عــمــيـقــة والتتــحلـل اAواد العــضــوية في
ترسـباته باألوكـسج�C بل تقطرت اAواد الـعضـوية الى آيكروج� وهيدروكـاربون بفعل حـرارة األرض.

وداخل طبقاتها.
وعلى ضـوء هذه احلـقــيـقـة تب� أن البلدان الواقـعـة عـلى السـاحل الشـرقي لهـذا احملـيـط والتي تدعى
اآلن منطقة اخلليج (غـرب إيران والعراقC وعُمانC واإلمـاراتC وقطرC والبحرينC والسـعوديةC والكويت)
تعـتـبـر من أغنى مناطق العـالم بالبـتـرول (أنظر الشكل رقـم ٢). و�كن إعـتبـار العـراق في مـقـدمـة هذه
الدول من هذه الناحـيـةC ومعظم مـخزونـه من النفط يقع في منطقـة كركـوكC وهو من أجـود أنواع النفط

في اAنطقة عامة.
وبعـد اAباشـرة بالتنقـيبـات احلقلـية على ضـوء احلقـائق اجلـيولوجـية السـابقـةC اكتـشف ألول مرة عـام
١٩٢٧ حـقل نفط كـركـوكC و� حفـر العـديد من اآلبار النـفطية (أنـظر الشكل رقم C٢ حـددت بعض هذه
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الشكل رقم (١) جغرافيا منطقة الشرق األوسط في العصر اجلوراسي - قبل ٢١٣
(Dercort et ol, 1989) نشئة للنفطAمليون سنة - وهو عصر ترسب الطبقات ا


