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الشكل رقم (٧) مقطع حتت األرض حلقول باباگورگور وكركوك وباي حسن وأسلوب
جتمع النفط

A وB وC حتدد ثالث مستويات مختلفة للنفط
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    bLaramide orogeny وهي من نوع حركـة األرض األفقية الناشـئة نتيجـة تقرب وإصطدام صفيـحتي

b(سـورداشي ١٩٩٨) التي تعـتبـر الطور األول من احلـركات البـانية جلـبـال زاگروس bإيران والعـراق
التي نشـأت نتـيـجـة إنغـالق محـيط (التـيـشس احلـديث) بo الصـفـيـحتـo العراقـيـة واإليرانيـةb وسـبب
ظهور اإللتواءات واإلنزالقات بدرجات متبـاينة أشدها في اzناطق احلدودية: پينجوينb ماوَتb حاجي

عمرانb وخواكوركb ويقل تأثيرها نحو اzناطق الداخلية من كُردستان.
أمـا الطور الثاني: من احلـركـات فحـدث في العصـر اzايوسـيني قبل (١٥) مليـون سنة من اآلنb نتـيجـة
إنفتـاح البحر األحـمر الذي لم يتـواجد سابقـاbً والذي أثر على زيادة سرعة الـصفيـحة العراقـية حتت

الصفيحة اإليرانية �قدار (١٢) مرة أكثر من السابق (ربيعة ١٩٩٠).
إن إندفـاع الصـفـيـحـة العـراقـيــة حتت الصـفـيـحـة اإليرانيـة في هذه األثناء أثـر على زيادة اإللتـواءات

واإلنزالقاتb وإرتفاع الترسبات نحو األعلى ولكن بدرجات متوسطة على ترسبات منطقة كركوك.

„u!d! WIDM* w"O#d$%« l{u%«
إن منطقـة كـركـوك كـجزء من الـنطاق غـير اzسـتـقـر شكلت أحـواضـاً ترسـيـبيـة مناسـبـة لتـوليـد اzواد
الهـيــدروكـاربونيـة خـالل عــصـري التـرياسي واجلــوراسي قـبل حـوالي ٢٠٠ مـليـون سنةb حـيـث ترسـبت
bوچيــا گـاره التي تعــتـبـر صــخـوراً مـولدة لـلنفط bناوكــيلكان bســارگـيلو bبلوطي bW?O½UÇ…—u?! :تكوينات
ويتراوح سُمك هذه الطبقات بo ٦٠٠-١٠٠٠ م (Bellen 1955) بسبب عمق أحواض فترتي الترايسي
واجلوارسي كـبيئـة إختـزالية ساعـدت على عدم حتلل اzواد العـضوية ونضوجـها حرارياً وتقـطيرها الى
اzواد كــيـروجـينـيـة ونفطيــة خـالل مــاليo السنo. وفي نفـس الوقت كـانت مـنطقـة اzوصـل مـرتفـعــة عن
مستوى سطح البحـر على شكل جزيرة مغطاة بالنباتات تعيش عليها احليـوانات لتشكل مصدراً للمواد
العــضــوية تنقـل الى البــحــار اجملــاورة لتــشـارك مـع الكائنات البــحــرية فـي جتـمـع اzواد العــضــوية مع

ترسبات قاع البحار في منطقة كركوك واzناطق اzغطاة بالبحار كما في الشكل رقم (١).
في العــصـر الكريتــاسي قـبل حــوالي ١٠٠ مليـون سنـة زادت نسـبـة تـرسـيب الصـخــور الكلســيـة في
منطقـة كركـوك واzناطق اجملاورة أكـثر من اzناطـق األخرى على الصـفيـحة العـربية بسـبب إرتفاع قـاع
احلـوض التـرسـيـبي لتــشكل حـيـود بحـرية لتـرسـيب نســبـة عـاليـة من الصـخـور الكلسـيـة مـثـل تكوينات:
قـمچـوغهb مـودودb وبفـعل العمـليات التـحويـرية مثل الدzّتـه bDolomitization حتـوّرت الصخـور الكلسيـة
الى صخور دولوميتيةb وأثناء هذا التغييـر تزداد نسبة اzسامات بسبب صغر حجم بلورات الدولومايت
أكـثـر من الكالسـايت. وهذه الـزيادة في نسـبـة اzسـامـات تعـتـبـر عـامـالً آخـر في جتـمع الهـيـدروكـاربون
داخل هذه الطبــقـاتb وسـاعـدت حـركـة الالرامـايت فـي إنثناء هذه الطبـقـات بـنسـبـة قليلة لتــسـاعـد على
تشكـيل أوّلي للمــصــائد النفطيــة. وفي بدايـة عـصــر الثــالثي Tertiary قــبل ٦٥ مليــون سنة في منطقــة
كـركــوك ترسـبت تكويـنات: سنجـارb أليــجيb خـورمــالهb وپيـالسـپـي فـوق اzرتفع الســابق لتـشكـل أيضـاً
اzستـودعات النفطـية في آفاق أعلـى من تكوينات عصـر الكريتاسي في حـقول نفط كـركوك. وفي عـصر


