
127

(Baker 938, 1952, 1953) اآلبار). ثم جرت دراسـة مسهـبة وغنية عن وضع الطـبقات النفطيـة من قبل
.(Henson 1950)و (Daniel 1954)و

„u!d! WIDM* w"u#uO'« l{u#«
تُشكّل منطقـة كركـوك بكونهـا في وسط كُـردستـان العراق مـوقعـاً جـيولوجـياً JتـازاFً كـما تهـيأت لهـا
Xالتكـتوني Xالنطاق Xذلك ألنها تقع ب Fفرص جـيولوجـية حتتـسطحيّـة مناسبـة لتجـمّع ا[صادر النفطيـة
أو احلـركـيXّ لألقـاليـم الغـربيـة ا[سـتـقـرة التي تضـم القـسم الغـربي من العـراقF والنـطاق الشـرقي غـيـر
(Shelves Between Stable and unstable) ا[سـتـقـر ويضـم ا[ناطق ا[لتـوية من شــمـال شـرقي العـراق
ويشكل حـزامــاً إنتـقـاليـاً بX هذيـن النطاقX ا[ذكـورينF وقــد سـاعـد هذا العـامل علـى أن حتـمل مـالمح

.Xا[نطقة خصائص اجلانب
إن كركوك كـجزء جيولوجي حـيوي من كُردستان تشكـل وسط حزام التالل F(Foothill Zon) وحسب
التــوزيع الفــيــزيوغــرافي لـ(Buday and dasim 1987) تشكـل سلسلة منـحنيــة سطحــيــة ومــدفــونة حتت
السطح �تـد بإجتاه اجلنوب الشـرقي والشمـال الغربيF والقـسم ا[دفون منه يحـوي مخـزوناً كبـيراً من

النفطF وقد شكّلَ سلسلة جبلية واطئة ومتوسطة تبلغ إرتفاعاتها (٣٠٠ - ١٠٠٠ متر).
تتكون الطـبـقـات الصـخـريـة لهـذه الطيّـات على األكــثـر من تكويني فــارس وبخـتـيـاري اللذيـن يحـويان

الشكل رقم (٣) طبيعة منطقة كركوك وحقولها النفطية (من إعداد الباحث)
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Fوالرمل وا[دملكات Fوالصخـور الطينيـة والال�ستـون F(ا[تـبخـرات) نسـبة كـبيـرة من صخـور اجلبـسوم
Fكـسـهـل حـمـرين Fهذه الطيّــات اجلـبليـة هنالـك سـهـول فـسـيـحـة واســعـة مـغطاة بتـرسّــبـات حـديثـة Xوب
- ١٢ Xواحلويجة (أنظر الشكل رقم ٣). ويبلغ سـمك الترسبات في هذه ا[نطقة ب Fوكركوك وكنديناوه
F(From basement to earth surface) ١٣ كيلومتـراً فوق طبقة الصخور األساسـية حتى سطح األرض
ومـعظم الطبـقات العـمـيقـة [نطقـة كركـوك تعـتبـر ترسـبات للبـحـار العمـيـقةF وأرصـفـة للسـواحل البحـرية

القد�ة للمنطقة.
إن تأثيـر احلـركـة الـتكتـونيـة (Tectonic movement) على هذه ا[نـطقـة كـان مـتـوسطـاً إذ لم يكن من
القـوة بحـيث تتـبـخـر الكمـيـات ا[تجـمـعـة فـيـهـا من النفط F(Henson 1950) ولم يكن من الضـعف بحـيث
اليســبب حـدوث الطـيـات (Folding) في طبــقــات منطقــة كـركــوكF لئــالّ يعـتــرض هجــرة ونضــوح النفط
مناطق غـربي العـراقF بل أدى الى حـدوث العـديد من اإلنحناءات ا[ـتوسطـة في الطبـقاتF وهـهنا تكمن
أهمـية مـتـوسطيّـة هذه ا[نطقة مـن الناحيـة التكتـونيـةF حيث أن احلـركـات التكتـونية أثرت علـى الطبقـات
البـاطنيـة حتى تنحني وتـعتـرض في قـمة أو تعـرجـات إنحناءاتهـا كمـيـات النفط النازحة داخـل الطبقـات

وحتبسهاF وتصبح حقوالً نفطية (أنظر الشكل رقم ٤).
من جـانـب آخـر تهـيــأت أحـوال مـالئـمـة [نطقــة كـركـوك حــيث ترسـبت صــخـور اجلـبــسـوم في عــصـر
ا[ايوسX فــوق مــسـاحــة ا[نطقــة بنســبـة عــاليـةF وذلك ألن أحــواض ا[نطقــة كــانت مـعــزولةF ولم تتــأثر
بالتـيـارات ا[ائيـةF وإرتفـاع نسـبـة التـبـخـر في هذه األحـواض وقـلة تعـقـيـد احلـركـات التكتـونيـة في هذا
العــصــر الذي يعــتـبــر مــالئمــاً جـداً مـن حـيـث النشــاط التكتــوني بســبب إنفــتــاح البــحـر األحــمــر. هذه
Fوالصــعـود FXالنشــاطات أثرت كـثــيـراً على ا[ناطـق احملـاذية خلط زاگــروس الذي كـان نشطاً بـالبـراك

والفوالق والطيّات واإلنزالقات.

الشكل رقم (٤) مقطع من أرض كردستان لعمق أكثر من ١٥ كم (من إعداد الباحث)
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Fومـانعـة [رور السوائل كـالنفط وا[اء Fإن الطبـقات اجلـبسـوميـة التي تعـتبـر طبقـات عد�ة ا[سـامات
Fوأصــبـحـت طبــقـة أو غطـاء حلـقــول ا[نطـقـة النـفطيــة التفــسح اجملـال لـلنزوح نحــو األعلى وإنتــشــارها
وحافظت على بقائهـا باحلصر حتتها فـي قمة اإلنحناءاتF وهذا أيضاً أثّر على بقاء نفط ا[نطقـة بنسبة
كثافة قليلة (أي نوع النفط اخلفيف الذي تقل فيه نسبة الكبريت وا[واد الثقيلة)F وهذا ما جعل من نفط

كركوك من أجود أنواع النفط في العالم.

„u!d! WIDM* w$u%J%#« s&uJ%#«
إذا دقــقنا النظر فـي اخلـريطـة رقم (٤) نالحظ أن منطـقـة كــركـوك تـكونت من ثالثة أحــزمــة مـركــزية

تعتبر جزءاً من منطقة التاللF وهي عبارة عن:
١- حزام مكحول

Fوطوزخورماتو Fاحلويجة وداقوق Xحتى يصل سالسل اجلبـال الواقعة ب Fيبدأ بسلسلة جبل مكحول
وهي تشمل !F⁄uÇ…d باتيـوهF علي داغF وتساق. وإن تكوينـات فارس (الفـتحـة وإجنانه)F وبخـتيـاري

(مقدادية وباي حسن) تظهر في جبال هذه ا[نطقة.
٢- حزام كركوك

يقع شـمـال احلــزام السـابقF و�تـد من كـفـري حــتى كـركـوك ودوبز (دبس)F حـدوده الشـمــاليـة تضم
سـالسـل جـبـال (كــفـري) و(شــاكل) و(باسكي زنور)F (وكــاني دومـالن)F وأوانه. يـظهـر فــيـهـا تـكوينا

فارس وبختياري.
٣- حزام چمچمال

وهذا احلزام هو اآلخـر يقع شمال احلزام الثـاني Jتداً من (u½…ËUÐ—) نحو (سنگاو) حتى چمـچمال
Fوسگرمـه وخاخلـاالن ⁄«œ…d! ومنطقـة شـوان الـتي تنتـهي حـدودها الشـمـاليـة بـسـالسل جـبـال قـوپي 
ويشكل القسم اجلـنوبي من هذا احلزام هضبـة تعرف بـ(هضبـة كركوك)F أمّـا بإزاء منطقة چمچـمال

عند الطرف اجلنوب فتُعرف بهضبة مقان.

∫WODHM#« (U)œu%**U+ UN%,ö)Ë „u!d! WIDM- WO.O!d/
تكونت األحـزمـة التـكتـونيـة السـابقـة من تراكـيـب مـعـقـدة نتـيـجـة احلـركـات التكتـونيـة األلـبـيـة ا[تنوعـة
ا[تـشكلة من طيـات اجلـبـالF وهذه السـالسل التركـيـبـيـة عبـارة عن مـجـمـوعة إنحنـاءات بإجتاه الشـمـال
الغـربي واجلنوب الشـرقـي بشكل مـدفـون حتت سطح األرض في ا[نطقـةF وهـذه الطيـات تكونت نتـيـجـة
الفــوالق الصـاعــدة الى األعلى Up thrusthing fult حـسب رأي ( Beydoun 1991) في دراسـاتـه حـول

وضع تركيبية ا[نطقة.
إن هذا النـوع من التــراكــيب كــان لـه دور رئيــسي في هجــرة الـنفط (Oil migration) من الطـبـقــات
العـميـقـة الناشئـة F(Deep Source yock structure) ألن هذه الفـوالق نشأت مـن الطبقـات العـميـقة نحـو


