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 مع اشتركت والتي بعيد زمن منذ الرافدين بالد في المعادن وجدت لقد
 عبر وقوتو العراق حضارة بناء في مختمفة اخرى وانشطة جوانب
 في تتحكم التي ىي الطبيعية والثروات المعادن ان .الطويل  تاريخة

 ما كل بناء في االساس النيا المادية وحاجاتيا الدولة اقتصاد قوة
 والموارد الصناعية المواد من حاجاتو لمبمد يوفر الذي صناعي ىو

 .قوية وزراعية صناعية قاعدة لبناء االزمة المالية
 ذو يكون ان منو جعمت لمعراق والبنيوي الجيولوجي التاريخ ان•

 حيث ، متنوعة معدنية ترسبات تحتضن مميزة جيولوجية طبيعة
 :ىما رئيسيتين تركيبيتين وحدتين بين العراق يقع

(aااللبية الطيات 
(bالعربي الرصيف 
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 انواع لتواجد مناسبة ترسيبية بيئة الوحدتين ىاتين ىيأت وقد
 بين عالقة ىناك ان نالحظ حيث المعدنية، الترسبات من متعددة
 وبين الصخور بين وتواجدىا توزيعيا وطبيعة التمعدن نوعية

 تعرضت التي االرضية الحركات بفعل المتكونة الجيولوجية التراكيب
 .الصخور ىذه ليا

 حيث االلبية بالحركات متاثرة تكون الشمالية المنطقة في يالحظ
 .حرمائي اصل من ىي والتي فييا الفمزية المعادن تظير

 فمزات من مختمفة تراكيز عمى تحتوي تركيا الى المحاذي المناطق
 الحاضنة الكاربوتية الصخور مع ترتبط والخارصين الرصاص
 .والييماتايت السيديرايت ون رسوبي حديد وجود عن ليافضال

 ايران الى المحاذية الشرقية السمالية المناطق في التمعدنات ترتبط
 عمى تحتوي التي التمعدنات فييا وتوجد الصييرية باالجسام
 صخور الى اضافة (الماكنيتايت) والحديد والكروم والنيكل النحاس

 .واطيان كاربوناتية
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 من واسعة اجزاء تشمل والتي العربي الرصيف في تقع التي المناطق في•
 يتحكم حيث رسوبي اصل من التمعدنات فييا تكون العراق، وجنوب وسط

 غالبية تكون حيث القديمة الترسيبية الظروف وتوزيعيا تواجدىا في
 الكبريت ىو الترسبات ىذه اىم ومن الالفمزي النوع من التمعدنات
 والرمال والجبسم والدولوماتية الكمسية واالحجار واالمالح والفوسفات

 .واالطيان
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 مصادر الثروة المعدنية في العراق
 
1 
  :الحر الكبريت -1 

 ضمن الكبريت يوجد حيث الدين وصالح نينوى محافظتي في يتواجد
 الكمس حجر تتابعات ضمن (االوسط المايوسين) الفتحة تكوين صخور
 .الفتحة الى المشراق من الممتدة المنطقة في والمارل والجبس

 ومواد الكالسايت من وحزم باالعشاش اشبو شكل عمى الكبريت يظير
 في والمزاكة المشراق تركيب اىميا قببي تركيب اثناعشر نحو في قيرية
  .الدين صالح في مكحول وتركيب نينوى

 من طن مميون (600) بحدود تقدر والمحسوبة المثبتة االحتياطيات
  بطريق واالستخراج لمذوبان قابل منو %60 يكون الذي الحر، الكبريت

  . (فراش)
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الكبريت الحر -1  
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 الكبرٌت الحر
 :خوا ص الكبرٌت

عنصر ال فلزي ذو لون أصفر زاٍه الطعم له وال رائحة، الكبرٌت      

على مقٌاس موهز، وهو هش  2.5إلى  1.5من تتراوح صالبة الكبرٌت 

وٌتكسر بسهولة والكبرٌت ردئ التوصٌل للحرارة جداً لدرجة أن مسكه 

بالٌد وتقرٌبه من األذن ٌؤدي إلى سماع طقطقة ناتجة من تمدد السطح 

 .الخارجً بحرارة الٌد

ٌوجد الكبرٌت بكمٌات كبٌرة على حالة منفردة خصوصا فً األماكن 

البركانٌة نتٌجة لتفاعل غازى كبرٌتٌد الهدروجٌن وثانً أكسٌد الكبرٌت 
 :اللذان ٌتصاعدان ضمن الغازات األخرى

2H2S + SO2 ----> 3S + 2H2O   
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 الكبرٌت الحر

كما ٌوجد الكبرٌت فً حالة اتحاد مع كثٌر من الفلزات مكوناً 
 : كبرٌتٌدات واكثرها انتشاراً هو

  FeS2      كبرٌتٌد الحدٌد   
  CuFeS2 الحدٌد والنحاس والذي  ٌعرف بالجالكوباٌراٌتكبرٌتٌد 
  PbSالكالٌنا 

 ZnS  الخارصٌن كبرٌتٌد
كذلك على هٌئة كبرٌتات أهمها كبرٌتات الكالٌسوم المائٌة وٌوجد 
وكبرٌتات الكالسٌوم الالمائٌة وهً CaSO4.2H2O الجبسوهً 

 CaSO4االنهٌدراٌت 
بالوزن من القشرة األرضٌة % 0.03الكبرٌت حوالى وٌكون 

من الكبرٌت على هٌئة   % 0.09وتحتوى المحٌطات على حوالى 
 .  كبرٌتات
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الفوسفات  -2  
 :الفوسفات  -2

ترسدددبات الفوسدددفات فدددي محافظدددة االنبدددار فدددي منطقدددة الصدددحراء توجدددد     
الغربية الى الغرب والشمال الغربدي مدن مديندة الرطبدة قدرب الحددود العراقيدة 

 .  السورية
ترسددبات خددام الفوسددفات فددي ثددالث تكدداوين ىددي تكددزين عكاشددات توجددد     

 (.كريتاسي متأخر)وتكوين دكمة ( ايوسين)وتكوين الرطكة ( باليوسين)
اىم ىذه التكوينات ىو تكوين عكاشات الذي يصل سدمك طبقدات الفوسدفات 

بددين  (P2O5)فيددو الددى عشددرة امتددار وتبمددس نسددبة خددامس اوكسدديد الفوسددفور
بطدرق الكمسدنة وغسدل % 33ويمكن زيادة ىدذه النسدبة الدى (% 18-32)

المواد الكاربونية كما ان ىناك مواقدع اخدرى تظيدر فييدا ترسدبات الفوسدفات 
مددن اىميددا موقددع االثنددي قددرب الحدددود العراقيددة االردنيددة التددي تحتددوي عمددى 

 .من خامس اوكسيج الفوسفور (% 18)
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 الفوسفات

 من بحرية رسوبية طبقات بشكل الفوسفات ترسبات تظير
 وتكون واالطيان الكمس حجر مع مختمطة االسماك عظام

 مياه في ذائبة فوسفاتية مواد من ترسبت ودممتي سرئي بنسيج
 .البكتريا وجود ىو مساعد عامل مع البحر
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 الفوسفات

المعادن االساسية ىي الفرنكواليت و الكالسايت، ويعدد •
خددددددام الفوسددددددفات مددددددادة اوليددددددة لصددددددناعة االسددددددمدة 
الفوسفاتية بعدد معاممتيدا مدع الكبريدت المسدتخرج مدن 
حقددل المشددراق فددي محافظددة نينددوى والتددي تسدداىم فددي 
تطوير الزراعة وزيادة خصوبة التربة التي تسدد حاجدة 
العددراق مددع تصدددير الفددائض منيددا الددى الخددارج التددي 
تعمددل عمددى تقويددة اقتصدداد العددراق والتددي تكددون رديددف 

 .لتصدير النفط
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 منطقة فً الفوسفات خام احتٌاطات تقدر•

 لتضع طن ملٌار 5,75بـ  الغربٌة الصحراء

 بكمٌة المغرب بعد العالم فً دولة ثانً العراق

 االحتٌاطات من % 9 نسبتها والتً االحتٌاطً

 المركبة، واألسمدة الفوسفاتٌة األسمدة العالمٌة

 بسبب علٌه العالمً الطلب ارتفاع الى نظرا  

 أزمة وبروز الغذائٌة المواد على الطلب زٌادة

 .الغذاء

 

 الفوسفات



 : (NaCl)الممح  -3
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 المثنى محافظتي في رئيسية بصورة الممحي الحجر صخور تتواجد
 جيولوجية لتكاوبن تعود منيا متعددة الممحي الحجر مصار ونينوى،
 مايوسين) والفتحة الذبان تكويني مثل السطح تحت متواجدة
 مناطق في منتشرة سطحية ممالح في الممح ويتواجد (االوسط
 غرب الجزيرة منطقة في البوارة مممحة اىميا العراق من واسعة
 العصر الى تعود التي العراق جنوب في السماوة ومممحة العراق

 وتبخرىا السطح الى المالحة الجوفية المياه لصعود نتيجة الرباعي
 .(اليااليت) الممح منيا يترسب ثم

 البحار مياه) العربي الخميج مياه من لمممح آخر مصدر يوجد
 ترسيب يتم حيث البصرة محافظة في الفاو قضاء في (والمحيطات

 الى ضخيا عبر المالحة المياه من التبخير بواسطة اليااليت
 .لمتجفيف كبيرة ماءية مسطحات اة احواض
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 : الصوديوم كبريتات ممح -4 
 بحيرة وىي سامراء مدينة غرب/الدين صالح محافظة في تقع التي الشارع مممحة منخفض في وجدي

 الصوديوم كبريتات ترسبات من وكبيرة ميمة ترسبات صيفًا، وتجف االمطار موسم في بالمياه تمتأل موسمية
 التكوينات من الرواسب ونقل التعرية لعوامل نتاج ىي والتي واالطيان الجبسم رواسب مع مختمطة

   تكوين منيا االقدم الجيولوجية
 والمقدادية حسن وباي واتجانة الفتحة

 .الرباعي والعصر 
 المممحة في الموجود الرئيسي المعدن

  Glouberite الكموبرايت معدن ىو 
 الكيميائي تركيبو 
 (Na2SO4.CaSO4.2H2O)   

 الصاعدة الجةفية المياه من يتكون الذي
 في تبخرىا ثم ومن المممحة سطح الى 
 .الترسبات ىذه خمفيا تاركةً  الصيف فصل 

   ، المنظفات صناعة في استخداماتو اىم من
 .واالدوية ، الزجاج صناعة
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 : الكمس حجر -5  
 واسع وىو العراق في عديدة تكاوين في (الاليمستون) الكمس حجر يتواجد

 الرطكة تكوين ىو التكوينات ىذه اىم ومن واسعة مساحات عمى االنتشار
 محافظة في (المبكر المايوسين عصر) الفرات وتكوين (االيوسين عصر) والدمام
 وكركوك نينوى محافظة في (االوسط المايوسين عصر) الفتحة وتكوين االنبار
 .اخرى وحافظات الدين وصالح
 الكمس حجر او الجيري الحجر

   غني وىو بحري اصل من يعتبر 
  ليا الرئيسي والمعدن بالمتحجرات

 .(CaCO3) الكالسايت ىو
   جدا واسعة لو الصناعية االستخدامات

 ،تغميف حجر ،بناء كطابوق يستعمل فيو
   تغميف حجر الحديد، سكك تحكيم حجر 

   استعماالت عن فضال االنيار ضفاف
 .اخرى عديدة
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 :الدولومايت حجر -6 
 في الدولومايت يظير ،العراق في المغنيسيوم مصادر اىم من الدولومايت حجر يعد
 .والمثنى االنبار محافظتي اىميا من العراق من محافظات عدة
   الجيولوجية التكوينات من عدد في يوجد
 الغربية الصحراء منطقتي في تنكشف التي

 مموصي تكوين اىميا والجنوبية، 
   (الترياسي عصر) حوران وزور 

   العامج وتكوين الحسينيات وتكوين
   ارضمة ام تكوين ،(الجوراسي عصر)
 الدمام تكوين ،(الباليوسين عصر)
   الفرات تكوين ،(االيوسين عصر) 
 .(المايوسين عصر)

 . {CaMg(CO3)2} الدولومايت ىو ليما الرئيسي المعدن
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 :حجر الجبس -7  
تتواجد طبقات حجر الجبس في مناطق واسعة من العراق وتتميز بنقاوة عالية 

 .جدًا ، ويظير في محافظات نينوى، كركوك، صالح الدين و محافظة االنبار
 المايوسن )يوجد في تكوين الفتحة 

 ، في مناطق الجزيرة والبادية(االوسط
 ومناطق الطيات الواطئة ابتاءا من
 طية مكحول وحمرين شماال الى 

 .مناطق الطيات العالية
 اصل الترسبات ىي بحرية االصل 

 ترسبت في احواض شبو مغمقة 
 يتداخل معيا حجر الكمس والمارل

 .واالطيان
 يستخدم في صناعة اوكسيد الكالسيوم

 .وكحجر اكساء وتغميف وديكور( النورة)
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 :الرمال -8  
تنتشر الرمال عمى مساحات واسعة في العراق وليا استعماالت عديدة 

 :حسب طبيعة مكوناتيا المعدنية والكيميائية، وىي كما يمي
.aتظير رمال السيميكا بشكل رئيسي في محافظة : رمال السيميكا

وتكوين ( عصر البيرمي)االنبار، حيث توجد في تكوينات الكعرة 
 ( عصر الجوراسي)الحسينيات 

 وتكوينات نير عمر والرطبة     
 في منطقة ( عصر الكريتاسي)   
 الصحراء الغربية التي تظير عمى    
 شكل طبقات من الرمال البيضاء    
 التي ترسبت في بيئات نيرية او    
 .ساحمية   
 .المعدن الرئيسي ىو الكوارتز    
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.bاالنبار محافظة في الغربية الصحراء في يوجد : الكوارتزايت 
 حيث الريتاسي، عصر في والرطبة عمر نير تكويني ضمن
 مقاومة وقوية صمبة صخرية كتل شكل عمى الكوارتزايت يظير

 غروية ماسكة مادة لوجود نتيجة والتعرية التجوية لعمميات
 كتمية رمال وجعميا الرمل حبيبات تماسك عمى تعمل سيميكية

 .صمبة
.cاالشرف النجف محافظة في تظير : لمفمدسبار الحاممة الرمال 

 طبقات ضمن (الباليوسين عصر) الدبدبة تكوين في توجد حيث
 الكوارتز ىي ليا المكونو المعادن .نيرية بيئة في ترسبت رممية

 تزيد التي الحجوم في الفمدسبار يتركز .(اورثوكميز) والفمدسبار
 .منو %24 نسبة تقريبا ويشكل مايكرون 710 عن
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.dتقع في محافظة االنبار وتعود الى تكوين  :الرمال القياسية
، وىي رواسب نيرية تتميز بتدرج (عصر الجوراسك)الحسينيات 

 .حجمي جيد ذو الحجوم الخشنة
 .المعدن االساسي ىو الكوارتز     

.eتقع في محافظة االنبار : رمال المعادن الثقيمة في الكعرة والعامج
حيث تتواجد المعادن الثقيمة بنسب ذات تراكيز ممحوظة ممكن 
ان تتحول الى تراكيز عالية عن طريق اجراء عممية تركيز ليا 

عصر )وتتواجد ضمن وحدتين رسوبيتين تعود الى تكويني الكعرة 
 (.عصر الجوراسي)وتكوين العامج ( البيرموكاربوني

تظير ىذه التكوينات في منطقة الصحراء الغربية حيث يشكل      
معدن الزركون والروتايل المعدنين الثقيمين في تكوين الكعرة 

 .والزركون الروتايل المونازايت في تكوين العامج
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.fالنجف محافظات في الترسبات ىذه تتواجد  :(االولية البناء مواد) والرمل الحصى 
 . (والبصرة وكركوك الدين وصالح وكربالء االشرف

     ،(الباليوسين عصر) الدبدبة تكوين في البناء الغراض المستخدمة الرمال تتواجد    
  كذلك والبصرة االشرف والنجف كربالء محافظات في كبيرة باحتياطيات تتواجد والتي   
 .العراق انحاء كافة في الحديثة الوديان رواسب في   
 .الكوارتز معدن ىو الترسبات ىذه في الرئيسي المعدن   
 رواسب في رئيسي بشكل الحصى يوجد 
 . الرباعي العصر 
 منطقة في خاصة (الباليستوسين عصر)
 الدين صالح محافظة جنوب النباعي 
   العراق شمال في االنيار رواسب وفي 

   منطقة في لموديان مالئة وكرواسب
   .االنبار محافظة في الغربية الصحراء

  الرواسب ىذه في الرئيسية المعادن 
 والصوان والكوارتز والدولومايت الكالسايت ىي

 .المتجوية النارية القطع وبعض 
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.gوتنوع لتعدد وذلك الميمة الصناعية الصخور من االطيان تعتبر : االطيان 
 :ىي االطيان ىذه انواع اىم ومن الصناعية استخداماتيا

السيل في الواقعة المحافظات معظم في الطيان ىذه تتواجد:الحديثة االطيان 
 وىي الرباعي العصر ترسبات في توجد حيث ، االنبار محافظة عن فضالً  الرسوبي
 .والوديان االنيار رواسب من تكونت رممية غرينية طينية رواسب

   الجيولوجية التكوينات بعض ىناك  
  ىذا من اطيان عمى تحتوي  
   الفتحة تكوين منيا النوع  
   انجانة وتكوين (االوسط المايوسين) 
 .(المتاخر المايوسين) 
 االطيان ليذه المكونة المعادن 
  مع مختمفة طسنية معادن ىي 
 .والكوارتز الكالسايت 
 االطيان من النوع ىذا استخدامات اىم من 
 .االسمنت وصناعة  الطابوق صناعة في 

غازي عطٌة زراك.م.أ 11/10/2017  24 



 
ضمن توجد حيث االنبار محافظة في االطيان ىذه تظير : الكاؤولين أطيان 

 عصر) والعامج الحسينيات وتكويني (البيرميان عصر) الكعرة تكوين
 شكل عمى وتكون الغربية الصحراء منطقة في تنكشف التي (الجوراسيك

 من حبيبات مع واحيانا الكوارتز من رممية عدسات مع متداخمة عدسات
 .الحديد
 ليا المكونة المعادن ،(فيضية سيول) نيرية بيئة ىي ليا الترسيبية البيئة

 االلمنيوم سيميكات من مجموعة عن عبارة وىو الكاؤولينايت ىي
 .والكوارتز الحديد اكاسيد مع  (Al2O3.2SiO2.2H2O)المائية

 انخقاض الكيميائي، الثبات ىو الكاؤولينايت لمعدن الميمة الخصائص من
 .الكيربائي التوصيل ورداءة الضوء حجب عمى القدرة االحتكاك، قابمية
في توجد المدونة عديمة الكاؤولين اطيان من نوع وىي :الفمنت اطيان 

 الغربية الصحراء في الحسينيات منطقة شمال قي التخسفات رواسب
 عدسات بشكل تكون حيث المبكر الكريتاسي عصر الى تعود انيا ويعتقد

 التحويرية لمعمميات نتيجة وتكونت البوكسايت رواسب مع متداخمة
 . الشديدة

 .الكاؤولينايت معدن ىو ليا المكون االساسي المعدن     
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الدكمة تكوين ضمن االنبار محافظة في توجد :المونتموريمونايت أطيان  
 منطقة في (الباليوسين عصر)عكاشات وتكوين (المتاخر الطباشيري)

   .الغربية الصحراء
 طبقات  شكل عمى وتظير اختزالية بحرية بيئة في االطيان ىذه تكونت  

   .والبورسيمينايت الفوسفات مع متعاقبة
 والباليكورسكايت المونتموريمونايت ىي االطيان ليذه المكونة المعادن   

 .والكالسايت
عدة في توجد ونينوى، االنبار محافظة في تظير :االتابمغايت أطيان 

 وتكوين (المتاخر الطباشيري) الدكمة تكوين اىميا من جيولوجية تكوينات
 المايوسين) انجانة وتكوين الغربية الصحراء في (الباليوسين) عكاشات
 .الموصل في (المتاخر

 بحرية رسوبية طبقات شكل عمى الغربية الصحراء في االتابمغايت رواسب تظير
 في انجانة تكوين رواسب تظير حين في البنتونايت، اطياتن مع متداخمة
 . الرممية الصخور في عروق شكل عمى الموصل
 والمونتموريمونايت االتابمغايت ىو الغربية الصحراء في االساسية المعادن

 والكالسايت االتابمغايت من متتكون الموصل منطقة في اما والكالسايت،
 .والكوارتز
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(المتاخر الكرٌتاسً) الدكمة تكوٌن فً تتواجد :البورسٌلٌناٌت اطٌان 
 الصحراء منطقة فً تظهر وجمٌعها (البالٌوسٌن) عكاشات وتكزٌن
 .الغربٌة

 اطٌان مع متعاقبة طبقات بشكل البورسٌلٌناٌت صخور تظهر   
 بٌئة فً الرواسب هذه تكونت .والفوسفات واالتابلغاٌت الٌنتوناٌت

 المتحجرات بقاٌا على جرت التً التحوٌرٌة العملٌات من وسلسلة بحرٌة
 .الدٌاتوم لمتحجرات االحٌائً والفتات

فً العراق فً البوكساٌت خام اكتشاف تم  : البوكساٌت اطٌان 
 وٌعد االنبار، محافظة فً الحسٌنٌات منطقة فً 1990 عام منتصف

 (Al2O3) االلومٌنا الستخالص الحالٌة المصادر اهم من البوكساٌت
 .اقتصادي بشكل

 فً المحفوظة الخسفات او الكارست نوع من هذه البوكساٌت ترسبات
 للعصر تعود التً الحسٌنٌات بتكوٌن المتمثلة الكاربوناتٌة الصخور

 . بٌضاء فلنتٌة اطٌان معه تتداخل ، الجوراسً

 .والجبساٌت البوهٌماٌت هً للبوكساٌت المكونة المعادن
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.h(البيرميان عصر) الكعرة تكويني في االنبار محافظة في يتواجد :الرسوبي الحديد 
 قاري رسوبي اصل من وىو الغربية الصحراء منطق في (الجوراسيك عصر) الحسينيات وتكوين

 الرمال ومع الكاؤولين مع ويرتبك والكتمية والحمصية درنية بين ما مختمفة انسجة لو
 يبمس حيث الفمزي الحديد عنصر من نسبيا واطئ محتوى ذات ىذه الحديد ترسبات .الكوارتزية

  عن فضال %26 بحدود لمتركيز معدل اعمى
  من تجعل والمعدنية النسيجية الخام طبيعة
 .اقتصادياً  مكمفة وتنقيتو  تركيزه عممية

   خام باستخراج الخاصة المنجمية العمميات
 سماكات لقمة نظرا وصعبة مكمفة الحديد

 .االرض سطح عن وبعيدة الحديد 
   الغوثايت، ىي لو المكونة المعادن اىم

 .والكوارتز الييماتايت،الكاؤولينايت
 الحديد لترسبات الصناعية االستخدامات اىم

 الى معينة بنسب كماضافات استخدامو ىو 
   المقاوم االسمنت لصناعة االسمنت خمطة 

  .لمرطوبة
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.iعرف وقد ، السطحية الييدروكاربونية الترسبات من وىو : القار 
 ىيت قضاء في القار تواجد مناطق اىم ومن القدم، منذ العراق في
 منيا يتغجر عيون عشرة حواي فيو توجد الذي االنبار محافظة في

 الذي ىيت قضاء قرب (الجير عين) تسمى منطقة اىميا ومن القار
  السطح عمى القار فيو ينكشف

 ويعتبر المصدر الرئيسي لمقار في    
 العراق الذي يستخدم في اكساء    
 . وتعبيد الطرق    
 تظير ىذه العيون القيرية     

 الكبريتية بسبب وجود فالق ابو جير 
 الفرات الذي يمتد من القائم    

 بموازات نير الفرات جنوبا الى 
 .محافظة كربالء والنجف االشرف   

غازي عطٌة زراك.م.أ 11/10/2017  29 



   :الغاز النفط•
 االنبار محافظة في والغاز النفط عن االستكشاف عمميات جرت لقد•

 خالل النفطية االستكشاف شركات قبل من الغربية اليضبة في
 تحتوي مناطق وجود من التاكد تم حيث والثمانينيات، السبعينيات

 منطقة في وبخاصة والغاز النفط من ميم استراتيجي خزين عمى
 الجنوب الى 1-عكاز بئر حفر تم اذ لالستثمار قابمة وىي عكاز

 العراقية الحدود قرب الرويشة منطقة في وكذلك القائم من الغربي
 حالو وفي والغاز النفط من كبير احتياطي وجود اثبتت االردنية

 .المحافظة البناء كبيرة عمل فرص يوفر سوف استغالليما
 لوزارة االولى فالرؤية عكاز، حقل استثمار لموضوع رؤيتان ىناك•

 خالل من وتربطو الغاز تستخرج شركات جمب يتم ان ىو النفط
 تشير التوقعات ان الى يعود ذلك في والسبب االوربية بالدول سوريا

 من عام (15) تقريباً  بعد بالتناقص سيبدأ الروسي الغاز ان الى
 الشرق ىو سيكون والبديل بالتجييز، مشكمة اوربا االن،وستشيد

 .تحديداً  والعراق االوسط
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 يتم ان ىو عكاز حقل استثمار بشأن النفط لوزارة الثانية الرؤية اما•
 الكيربائية الطاقة محطات تشغيل لغرض محمياً  عكاز حقل غاز تدوير

 االسمدة ومصانع المنظفات مصانع حاجة لسد منعة اولية كمواد او
 بدوره والذي شخص الف(100) الى عمل فرص يوفر سوف وىذا
 .العراق في البطالة عمى القضاء يؤدي

 االقتصاد تطوير في يسيم سوف محمياً  الغاز وتدوير تصنيع ان كما•
 تصديرىا وعدم الخام المادة تصنيع من المضافة القيمة الن العراقي

 الى تؤدب سوف وبذلك لمدولة السياسية الحدود داخل ستبقى خام كل
 .البمد داخل الى الصعبة العممة وجمب الراسمالي التراكم

 يؤدي بدوره محميا النفطية المنتجات وتصنيع التحويمية الصناعات•
 التي متطورة صناعية مرتكزات وتاسيس العممية المعرفة تطوير الى

 قوية تحتية بنى ايجاد عمى وتعمل  لمبالد العممي المستوى من رفعت
 من التخمص وبالتالي االجنبي، لالحتكار اسيرة تكون وال وصمبة
 االقتصاد تطوير امام عائق اصبحت التي النفط اسعار تقمبات
 .العراقي



 الخامات الفمزية والالفمزية في اقميم كوردستان
 :والرصاص الخارصين1)

 ومارسيس ولييفان سركوزة مثل دىوك محافظة في زاخو شمال في الخامات ىذه توجد
 في قرةجيني لتكوين بحرية بيئة في مترسبة كاربوناتية صخور في وتتموضع وبيرزانيك
 .المناظق بقية في بخمة-عقرة وتكوين سركوزة
 في واعشاش عروق بشكل التمعدنات تظير

   الطبقات يشبو بشكل او الحاضنة الصخور 
 .الحاضنة لمطبقات الموازية

 الشمالية الجية في ومنفرد متميز موقع يوجد
   قمعة من القريبة مارابستا منطقة في الشرقية 

   تمعدنات فيو توجد السميمانية محافظة في دزة
 سمسمة صخور ضمن والخارصين الرصاص من

 .تحول عمميات الى المتعرضة قنديل 
 السفاليرايت، الكالينا، ىي االساسية المعادن

 .والبروتايت السيروسايت السمثسونايت، البارايت، البايرايت، 
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 :الخارصين والرصاص1)
 توجد ىذه الخامات 

 :والرصاص الخارصين1)
 سركوزة مثل دىوك محافظة في زاخو شمال في الخامات ىذه توجد

 مترسبة كاربوناتية صخور في وتتموضع وبيرزانيك ومارسيس ولييفان
 في بخمة-عقرة وتكوين سركوزة في قرةجيني لتكوين بحرية بيئة في

 .المناظق بقية
 بشكل او الحاضنة الصخور في واعشاش عروق بشكل التمعدنات تظير
 .الحاضنة لمطبقات الموازية الطبقات يشبو
 منطقة في الشرقية الشمالية الجية في ومنفرد متميز موقع يوجد

 تمعدنات فيو توجد السميمانية محافظة في دزة قمعة من القريبة مارابستا
 الى المتعرضة قنديل سمسمة صخور ضمن والخارصين الرصاص من

 .تحول عمميات
 البارايت، البايرايت، السفاليرايت، الكالينا، ىي االساسية المعادن

 .والبروتايت السيروسايت السمثسونايت،
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 :النحاس2)
 النارية المعقدات ضمن البركاني المقعر نطاق في النحاس خامات توجد

 محافظة في وماوات بنجوبن منطقة في القاعدية وفوق القاعدية
 .السميمانية

   بالحركات الخامات ىذه نشأة ترتبط
 الكريتاسي العصر في االلبية البنوية

 (Cretaceous) االلبية والحركات   
 عصر في حدثت التي لمجبال البانية

 تظير حيث وااليوسين الباليوسين 
 .(واالش) تكوين في 

 الجالكوبايرايت ىي االساسية المعادن
 .وكوبرايت وماالخايت وازيورايت 
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 :ونيكل كروم3)
 خامات توجد حيث السميمانية محافظة في الخامات ىذه تظير

 نطاق في القاعدية النارية المعقدات ضمن بالنيكل الغنية الكرومايت
  الى عمرىا ويعود البركاني المقعر
 .الطباشيري العصر

   نتيجةلمعمميات وتكونت  
 الصيير في التفاضمية   
  خالل المعقدات ليذه الماكمي 

 تحت العربية الصفيحة انحدار
   العصر في االيرانية الصفيحة 

  .الطباشيري
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 :الحديد والمنغنيز4)
 .توجد في محافظة السميمانية ودىوك

خامات الحديد من النوع المرتبط بالصخور النارية القاعدية وفوق القاعدية وكذلك من النوع 
 المتحول،

في سمسمة جبال قنديل فضال عن تواجدىا مرتبطة مع اكاسيد المنغنيز في سمسمة جبال 
 (كمكمة)

 النوع االول من الحديد تكون بفعل التفاضل 
 .الصييري

 والنوع الثاني من الحديد المتحول تكون بفعل  
 التحول الحراري لصخور رسوبية كاربوناتية 

 .  غنية بالحديد
 النوع الثالث ىو خام الحديد والمنغنيز الذي

 .تكون من عمميات بركانية تحت بحرية 
 جميع ىذه الخامات تعود الى العصر الكريتاسي
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 :البارايت5)
 المنطقة في تقع دىوك، محافظة في العراق في البارايت خام يوجد

 الى يعود الذي جيازاري تكويني ضمن تركيا الى المحاذية الشمالية
 .المتاخر الكريتاسي عصر في بخمة-عقرة وتكوين البيرميان عصر
 الخارصين معدني من شواىد البارايت معدن يصاحب ما عادة

  الباريت معدن يوجد .والرصاص
   يصل معدنية عروق شكل عمى

   .متر (1) تقريبا الى سمكيا
 البارايت معدن نشوء اصل يعتبر

  الواطئة الحرمائية المحاليل من 
 .الحرارة
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 :االسبست6)
 من الشرقية الشمالية الجية في السميمانية محافظة في االسبت ترسبات تظير 

 من عدسية جيوب بشكل يتواجد .وبنجوين وماوات جوارتة منطقتي في العراق
 المجاورة المناطق بعض في ، كور-سرشو منطقة في كما الكريسوتايل معدن
 .التالك الى االسبستوس معدن من قسم تحول
 :المرمر7)

   واربيل السميمانية محافظة في يتواجد
   الى تعود قنديل جبال سمسمة ضمن
   الرخام او المرمر .الطباشيري العصر
   االقميمية الحرارية بالتحوالت متأثر

 البناء الغراض تستخدم . والمحمية
  صخور ىي كما والتغميف واالكساء 

 منطقة في (االيوسين) البيالسبي تكويت
 .وبازيان ودربندخان الدين صالح 
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 بشان القانونية والتشريعات المعدني االستثمار قانون وتعديل تطوير -1

 ولفترة الخاص القطاع لتشجيع الممحة والحاجة يتالئم بما المعدني االستثمار
 وتصنيع واستغالل واستخراج المعدني التنقيب في االستثمار عمى االمد طويمة

 .بيا التفريط وعدم المعدنية الثروات
 في واسعة خبرة تمتمك التي واليندسية الجيولوجية المالكات توفر ان -2

 قطاع لتطوير اوفر فرص تتيح ان ممكن المعدنية الترسبات واستثمار التنقيب
 العراقي االقتصاد تطوير في الميمة االركان احد ليكون العراق في التعدين
 .المواطنين من كبير  لعدد عمل فرص وايجاد

 االنتاجية المشاريع في بالمساىمة الخاص لمقطاع السماح نحو التوجو -3
 الدعم انواع مختمف وتقديم المشاريع ىذه تنشيط لغرض التحويمية والصناعات

 . االنتاج وتطوير الخبرة اكتساب لغرض والمعنوي العممي
 بتخريج تيتم والتعدين الطبيعية الثروات في متخصصة كمية انشاء نقترح -4

 .المعدني واالستخالص والتعدين المناجم جيولوجيا في مختصين



غازي عطٌة زراك.م.أ 11/10/2017  40 

 شكرا الصغائكم


