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 توزيع الترسبات المعدنية في العراق
 : (NaCl)الحجر الممحي صخور  .1

ر الحجر الممحي متعددة دتتواجد صخور الحجر الممحي بصورة رئيسية في محافظتي المثنى ونينوى، مصا
تواجد  فضاًل عن منيا تعود لتكاوبن جيولوجية متواجدة تحت السطح مثل تكويني الذبان والفتحة )مايوسين االوسط(

في منطقة  وصنيصمة والجزيرة منتشرة في مناطق واسعة من العراق اىميا مممحة البوارةالممح في ممالح سطحية 
الجزيرة غرب العراق ومممحة السماوة في جنوب العراق التي تعود الى العصر الرباعي نتيجة لصعود المياه الجوفية 

ومالح اخرى عبارة عن منخفضات طبيعية تتزود  ،ثم يترسب منيا الممح )اليااليت( المالحة الى السطح وتبخرىا
د بالمياة الجاالية عمى و تتز ىا بتكوين الفتحة وممكن ان بالمياه المالحة من المياه الجوفية القادمة من خالل مرور 

 سطح االرض فيموسم االمطار.
ج العربي )مياه البحار والمحيطات( في قضاء الفاو في محافظة البصرة يوجد مصدر آخر لمممح من مياه الخمي

ية كبيرة اه المالحة عبر ضخيا الى احواض او مسطحات مائحيث يتم ترسيب اليااليت بواسطة التبخير من المي
 لمتجفيف.
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 ممح كبريتات الصوديوم : .2
مدينية سيامراء وىيي بحييرة موسيمية يوجد في منخفض مممحة الشارع التيي تقيف فيي محافظية صيالح اليدين/غرب 

الصييوديوم مختمطيية مييف  تمييتب بالمييياه فييي موسييم االمطييار وتجييف صيييفًا، ترسييبات ميميية وكبيييرة ميين ترسييبات كبريتييات
واالطيان والتي ىيي نتياج لعواميل التعريية ونقيل الرواسيب مين التكوينيات الجيولوجيية االقيدم منييا تكيوين  رواسب الجبس

 والمقدادية والعصر الرباعي. جانة وباي حسنالفتحة وان
 تركيبيييييييو الكيميييييييائي Glouberiteىيييييييو معيييييييدن الكموبراييييييييت موجيييييييود فيييييييي المممحييييييية المعييييييدن الرئيسيييييييي ال

(Na2SO4.CaSO4.2H2O)  فية الصاعدة الى سطح المممحة ومن ثم تبخرىا فيو اه الجالذي يتكون من المي 
فضيييال عييين الميييياه الجاريييية عميييى سيييطح االرض التيييي تعميييل عميييى اذابييية  فصيييل الصييييف تاركيييًة خمفييييا ىيييذه الترسيييبات 

من اىيم  .و تكوين بمورات الكموبرايتالكبريتات من طبقات الجبس الموجودة في تكوين الفتحة وثم تعمل عمى ترسيب ا
 ي صناعة المنظفات ، صناعة الزجاج ، واالدوية.استخداماتو ف

 حجر الكمس : .3
تمتيد  يتواجد حجر الكمس )الاليمستون( في تكاوين عديدة في العراق وىو واسف االنتشار عمى مساحات واسيعة 

ومين اىيم ىيذه التكوينيات ىيو تكيوين الرطكية واليدمام )عصير من شمال العراق الى جنوبيو وليو منكشيفات واسيعة جيدًا ، 
االنبيار وتكيوين الفتحية )عصير المايوسيين االوسيط( االيوسين( وتكوين الفرات )عصر المايوسين المبكر( فيي محافظية 

الحجر الجييري او حجير الكميس يعتبير مين اصيل بحيري  حافظات اخرى.مفي محافظة نينوى وكركوك وصالح الدين و 
.االسيتخدامات الصيناعية لييو واسيعة جيدا فيييو (CaCO3)وىيو غنيي بيالمتحجرات والمعييدن الرئيسيي لييا ىييو الكالسيايت 

حجر تغميف، حجر تحكيم سكك الحديد، حجير تغمييف ضيفاف االنييار فضيال عين اسيتعماالت  يستعمل كطابوق بناء،
 عديدة اخرى.
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 حجر الدولومايت: .4

يعد حجر الدولومايت من اىم مصادر المغنيسيوم في العراق، يظير الدولومايت في عدة محافظيات مين العيراق 
يوجييد فييي عييدد ميين التكوينييات الجيولوجييية التييي تنكشييف فييي منطقتييي الصييحراء  ميين اىميييا محييافظتي االنبييار والمثنييى.

 )عصير وتكوين الحسينيات وتكيوين العيامج ( كالغربية والجنوبية، اىميا تكوين مموصي وزور حوران )عصر الترياسي
( تكيييييوين ام ارضيييييمة )عصييييير الباليوسيييييين(، تكيييييوين اليييييدمام )عصييييير االيوسيييييين(، تكيييييوين الفيييييرات )عصييييير كالجوراسيييييي

 . ( (  )    )معدن الرئيسي ليما ىو الدولومايت.  المايوسين(. ال
سييياء كحجييير تغمييييف واو ، بنيياء  كأحجييياراىيييم االسيييتخدامات الصييناعية الحجيييار اليييدولومايت ىييي اسيييتخدامو ميين 

 تحكيم سكك الحديد وليا استخدامات صناعية عديدة اخرى.واحجار لضفاف االنيار 
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 :Gypsum Rocks  حجر الجبس .5
ز بنقيياوة عالييية جييدًا ، ويظييير فييي محافظييات تتواجييد طبقييات حجيير الجييبس فييي منيياطق واسييعة ميين العييراق وتتمييي

منياطق الطييات الواطئية  يوجد في تكوين الفتحة )المايوسين االوسيط( نينوى، كركوك، صالح الدين و محافظة االنبار.
، وتتواجد احتياطات في مناطق الجزيرة والباديةو ، اءا من طية مكحول وحمرين شماال الى مناطق الطيات العالية. دابت

 ولييا منكشيفات عميى سيطح االرض سيماكات كبييرةكبيرة جدًا من طبقات الجبس ضمن التكاوين المذكورة سيابقًا تمتميك 
االصيل ترسيبت اصيل الترسيبات ىيي بحريية  عممية استخراجو وقمعو واستخدامو. لواسعة وىذا يسي تمتد عمى مساحات

 في احواض شيبو مغمقية يتيداخل معييا حجير الكميس والميارل واالطييان. يسيتخدم فيي صيناعة اوكسييد الكالسييوم )النيورة(
 وكحجر اكساء وتغميف وديكور. في طالء الجدران

 لرمال:ا .6
تنتشييير الرمييييال عمييييى مسيييياحات واسيييعة فييييي العييييراق وليييييا اسييييتعماالت عدييييدة حسييييب طبيعيييية مكوناتيييييا المعدنييييية 

 كيميائية، وىي كما يمي:وال
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a.  رميييال السييييميكا: تظيييير رميييال السييييميكا بشيييكل رئيسيييي فيييي محافظييية االنبيييار، حييييث توجيييد فيييي تكوينيييات الكعيييرة
وتكوينات نير عمر والرطبة  )عصر الكريتاسي( في )عصر البيرمي( وتكوين الحسينيات )عصر الجوراسي( 

الرمال البيضاء التي ترسبت في بيئيات نيريية او  منطقة  الصحراء الغربية التي تظير عمى  شكل طبقات من 
 ساحمية المعدن الرئيسي ىو الكوارتز.

b.  الكوارتزايييت : يوجييد فييي الصييحراء الغربييية فييي محافظيية االنبييار ضييمن تكييويني نييير عميير والرطبيية فييي عصيير
والتعرييية ريتاسييي، حيييث يظييير الكوارتزايييت عمييى شييكل كتييل صييخرية صييمبة وقوييية مقاوميية لعمميييات التجوييية كال

 نتيجة لوجود مادة ماسكة غروية سيميكية تعمل عمى تماسك حبيبات الرمل وجعميا رمال كتمية صمبة.
c.  الرميييال الحاممييية لمفمدسيييبار : تظيييير فييييي محافظييية النجيييف االشيييرف حييييث توجييييد فيييي تكيييوين الدبدبييية )عصيييير

الكيييوارتز والفمدسيييبار لييييا ىيييي  المكونيييةالباليوسيييين( ضيييمن طبقيييات رمميييية ترسيييبت فيييي بيئييية نيريييية. المعيييادن 
 % منو.24مايكرون ويشكل تقريبا نسبة  710)اورثوكميز(. يتركز الفمدسبار في الحجوم التي تزيد عن 

d.  الرمال القياسية: تقف في محافظة االنبار وتعود الى تكوين الحسينيات )عصر الجوراسك(، وىي رواسب نيرية
 في عمميات تنقية المياه.ستخدم ت ساسي ىو الكوارتز.المعدن اال تتميز بتدرج حجمي جيد ذو الحجوم الخشنة.

e.  رمييال المعييادن الثقيميية فييي الكعييرة والعييامج: تقييف فييي محافظيية االنبييار حيييث تتواجييد المعييادن الثقيميية بنسييب ذات
باستخدام عمميية الفصيل  اتراكيز ممحوظة ممكن ان تتحول الى تراكيز عالية عن طريق اجراء عممية تركيز لي

اربوني( وتكيوين العيامج وتتواجد ضمن وحيدتين رسيوبيتين تعيود اليى تكيويني الكعيرة )عصير البيرموكي الحجمي،
تظير ىذه التكوينات في منطقة الصحراء الغربية حييث يشيكل معيدن الزركيون والروتاييل  (.ك)عصر الجوراسي

 المونازايت في تكوين العامج.و الروتايل و المعدنين الثقيمين في تكوين الكعرة والزركون 
f. محافظات النجف االشيرف وكيربالء وصيالح (:  تتواجد ىذه الترسبات في ل )مواد البناء االوليةاالحصى والرم

 تتواجد الرمال المستخدمة الغراض البناء في تكوين الدبدبة )عصر الباليوسين(،    الدين وكركوك والبصرة( .
والتي تتواجد باحتياطيات كبيرة في محافظات كربالء والنجف االشرف والبصرة كيذلك  فيي رواسيب الودييان الحديثية    

راق المعدن الرئيسي في ىذه الترسبات ىيو معيدن الكيوارتز يوجيد الحصيى بشيكل رئيسيي فيي رواسيب في كافة انحاء الع
العصر الرباعي .)عصر الباليستوسين( خاصة في منطقة النباعي جنوب محافظة صالح الدين وفي رواسب االنيار 

المعيادن الرئيسيية فيي ىيذه بيار. في شمال العراق وكرواسب مالئة لموديان في منطقة الصحراء الغربيية فيي محافظية االن
 الرواسب ىي الكالسايت والدولومايت والكوارتز والصوان وبعض القطف النارية المتجوية.
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تعتبر االطيان من الصخور الصناعية الميمة وذلك لتعدد وتنوع استخداماتيا الصناعية ومن اىم   : االطيان  .7
 انواع ىذه االطيان ىي:

 ىيذه الطييان فيي معظيم المحافظيات الواقعية فيي السييل الرسيوبي فضياًل عين محافظية تتواجيد  :االطيان الحديثة
االنبييار ، حيييث توجيييد فييي ترسيييبات العصيير الربييياعي وىييي رواسيييب طينييية غرينيييية رممييية تكونيييت ميين رواسيييب 

 ىناك بعض التكوينات الجيولوجية تحتوي عمى اطيان من ىذا  النوع منيا تكوين الفتحة  االنيار والوديان.
نيية مختمفية المكونية لييذه االطييان ىيي معيادن طي)المايوسين االوسط( وتكوين انجانية )المايوسيين المتياخر(. المعيادن  

 مف الكالسايت والكوارتز. من اىم استخدامات ىذا النوع من االطيان في صناعة الطابوق  وصناع االسمنت.
 ث توجد ضمن تكوين الكعرة )عصر البيرميان( تظير ىذه االطيان في محافظة االنبار حي:  أطيان الكاؤولين

وتكويني الحسينيات والعامج )عصر الجوراسيك( التي تنكشف في منطقة الصحراء الغربيية وتكيون عميى شيكل 
البيئية الترسييبية لييا ىيي بيئية  عدسات متداخمة مف عدسات رممية من الكوارتز واحيانا مف حبيبات من الحديد.

دن المكونة ليا ىي الكاؤولينايت وىو عبارة عن مجموعية مين سييميكات االلمنييوم نيرية )سيول فيضية(، المعا
ليناييت من الخصائص الميمة لمعيدن الكاؤو  مف اكاسيد الحديد والكوارتز.  (Al2O3.2SiO2.2H2O)المائية

 اض قابمية االحتكاك، القدرة عمى حجب الضوء ورداءة التوصيل الكيربائي.فىو الثبات الكيميائي، انخ
 وىييي نييوع مين اطيييان الكياؤولين عديميية المدونية توجييد فييي رواسيب التخسييفات قيي شييمال منطقيية اطياان اللمناات :

الحسييينيات فييي الصييحراء الغربييية ويعتقييد انيييا تعييود الييى عصيير الكريتاسييي المبكيير حيييث تكييون بشييكل عدسييات 
المعدن االساسي المكيون لييا ىيو  متداخمة مف رواسب البوكسايت وتكونت نتيجة لمعمميات التحويرية الشديدة .

 معدن الكاؤولينايت.
 توجيييد فيييي محافظييية االنبيييار ضيييمن تكيييوين الدكمييية )الطباشييييري المتييياخر( وتكيييوين : أطياااان المونتموريمونايااات

تكونت ىذه االطيان في بيئة بحرية اختزالية وتظير  وسين( في منطقة الصحراء الغربية.عكاشات)عصر البالي
المعادن المكونة ليذه االطيان ىي المونتموريمونايت ة مف الفوسفات والبورسيمينايت. قبعمى شكل  طبقات متعا

 والباليكورسكايت والكالسايت.
 تظييير فييي محافظيية االنبيار ونينييوى، توجييد فييي عييدة تكوينيات جيولوجييية ميين اىميييا تكييوين : أطيااان االتابمياياات

ي الصيحراء الغربيية وتكيوين انجانية )المايوسيين الدكمة )الطباشيري المتاخر( وتكيوين عكاشيات )الباليوسيين( في
ات رسييوبية بحرييية تظييير رواسييب االتابمغايييت فييي الصييحراء الغربييية عمييى شييكل طبقيي المتيياخر( فييي الموصييل.
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ن البنتونايييت، فييي حييين تظييير رواسييب تكييوين انجانيية فييي الموصييل عمييى شييكل عييروق فييي متداخميية مييف اطيييا
الكالسيايت، اميا لصحراء الغربية ىيو االتابمغاييت والمونتموريموناييت و المعادن االساسية في ا الصخور الرممية .

 تتكون من االتابمغايت والكالسايت والكوارتز.ففي منطقة الموصل 
 :ين عكاشيات )الباليوسيين( وجميعييا و الدكمة )الكريتاسي المتاخر( وتك تتواجد في تكوين اطيان البورسيمينايت

نتوناييت لبت بشيكل طبقيات متعاقبية ميف اطييان اتظير صخور البورسييميناي تظير في منطقة الصحراء الغربية.
واالتابمغايت والفوسفات. تكونت ىذه الرواسب في بيئة بحرية وسمسمة من العمميات التحويرية التي جرت عميى 

 بقايا المتحجرات والفتات االحيائي لمتحجرات الدياتوم.
 فيي منطقية الحسيينيات  1990فيي العيراق فيي منتصيف عيام :  تم اكتشاف خام البوكسايت  اطيان البوكسايت

بشيييكل  (     )فيييي محافظييية االنبيييار، ويعيييد البوكسيييايت مييين اىيييم المصيييادر الحاليييية السيييتخالص االلومينيييا 
ترسيييبات البوكسيييايت ىيييذه مييين نيييوع الكارسيييت او الخسيييفات المحفوظييية فيييي الصيييخور الكاربوناتيييية  اقتصيييادي.

المعيييادن  ي تعيييود لمعصييير الجوراسيييي ، تتيييداخل معيييو اطييييان فمنتيييية بيضييياء .المتمثمييية بتكيييوين الحسيييينيات التييي
 االلومنيوم. مزفاىم استخداماتو عي استخالص ن م المكونة لمبوكسايت ىي البوىيمايت والجبسايت.

يتواجد في محافظة االنبار في تكويني الكعرة )عصر البيرميان( وتكوين الحسينيات )عصر  الحديد الرسوبي: .8
ن درنيييية الجوراسييييك( فيييي منطيييق الصيييحراء الغربيييية وىيييو مييين اصيييل رسيييوبي قييياري ليييو انسيييجة مختمفييية ميييا بيييي

واطي  نسيبيا مف الكاؤولين ومف الرمال الكوارتزية. ترسبات الحديد ىذه ذات محتوى  طوالحمصية والكتمية ويرتب
طبيعيية الخييام النسيييجية % فضييال عيين 26معييدل لمتركيييز بحييدود  ميين عنصيير الحديييد الفمييزي حيييث يبميي  اعمييى

 باسيتخراج خيام الحدييد العمميات المنجمية الخاصة والمعدنية تجعل من عممية تركيزه  وتنقيتو مكمفة اقتصاديًا.
وثايييت، اىييم المعييادن المكونيية لييو ىييي الجي .نظييرا لقميية سييماكات الحديييد وبعيييدة عيين سييطح االرض مكمفيية ايضيياً 

بصييييورة ىييييو اسييييتخدامو  اىييييم االسييييتخدامات الصييييناعية لترسييييبات الحديييييد الييماتايت،الكاؤولينايييييت والكييييوارتز.
 خمطة االسمنت لصناعة االسمنت المقاوم لمرطوبة.  بنسب معينة الى حديدية ضافاتا
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وىو من الترسبات الييدروكاربونية السطحية ، وقد عرف في العراق منذ القدم، ومن اىم مناطق تواجد  القار : .9
منيا القار ومن اىميا  ي عشرة عيون يخرجلذي توجد فيو حواالقار في قضاء ىيت في محافظة االنبار ال

بارة عن مكامن )وىي عمنطقة تسمى )عين الجير( قرب قضاء ىيت الذي ينكشف فيو القار عمى السطح 
نفطية قرب السطح انفجرت بفعل الضغط العالي داخل المكمن وىروب الغازات والمواد الطيارة مف بقاء المواد 

ويعتبر المصدر الرئيسي لمقار في  العراق الذي يستخدم في اكساء وتعبيد الطرق   الثقيمة المتمثمة بالقار(
نير الفرات  ةفرات الذي يمتد من القائم بموازاالق ابو جير التظير ىذه العيون القيرية الكبريتية بسبب وجود ف

 والنجف االشرف.المقدسة  جنوبا الى محافظة كربالء 
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  النلط الياز: .10
لقييد جييرت عمميييات االستكشيياف عيين اليينفط والغيياز فييي محافظيية االنبييار فييي اليضييبة الغربييية ميين قبييل شييركات 

مين وجيود منياطق تحتيوي عميى خيزين اسيتراتيجي  التأكيدوالثمانينييات، حييث تيم االستكشاف النفطيية خيالل السيبعينيات 
اليى الجنيوب الغربيي  1-ميم من النفط والغاز وبخاصة فيي منطقية عكياز وىيي قابمية لالسيتثمار اذ تيم حفير بئير عكياز

الينفط والغياز وفيي من القائم وكذلك في منطقة الرويشة قرب الحيدود العراقيية االردنيية اثبتيت وجيود احتيياطي كبيير مين 
 حالو استغالليما سوف يوفر فرص عمل كبيرة البناء المحافظة.

ىناك رؤيتان لموضوع استثمار حقل عكاز، فالرؤية االولى لوزارة النفط ىو ان يتم جمب شركات تستخرج الغياز 
غيياز الروسييي سيييبدأ وتربطييو ميين خييالل سييوريا بالييدول االوربييية واسييبب فييي ذلييك يعييود الييى ان التوقعييات تشييير الييى ان ال

وستشيد اوربا مشكمة بيالتجييز، والبيديل سييكون ىيو الشيرق االوسيط والعيراق  ( عام من االن،15بالتناقص بعد تقريبًا )
 تحديدًا.

اما الرؤية الثانية لوزارة النفط بشأن استثمار حقل عكاز ىو ان يتم تدوير غاز حقل عكاز محميًا لغرض تشغيل 
او كمواد اولية منعة لسد حاجة مصانف المنظفات ومصانف االسمدة وىذا سوف يوفر فرص  محطات الطاقة الكيربائية

كما ان تصينيف وتيدوير الغياز محمييًا  (الف شخص والذي بدوره يؤدي القضاء عمى البطالة في العراق.100عمل الى )
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عيدم تصيديرىا كيل خيام سيتبقى سوف يسيم في تطوير االقتصاد العراقي الن القيمة المضافة من تصنيف المادة الخام و 
 وجمب العممة الصعبة الى داخل البمد. الرأسماليداخل الحدود السياسية لمدولة وبذلك سوف تؤدب الى التراكم 

الصييناعات التحويمييية وتصيينيف المنتجييات النفطييية محميييا بييدوره يييؤدي الييى تطييوير المعرفيية العممييية االىتمييام بان 
ستوى العمميي لميبالد  وتعميل عميى ايجياد بنيى تحتيية قويية وصيمبة مرتكزات صناعية متطورة التي ترفف من الم وتأسيس

وال تكيييون اسييييرة لالحتكيييار االجنبيييي، وبالتيييالي اليييتخمص مييين تقمبيييات اسيييعار الييينفط التيييي اصيييبحت عيييائق اميييام تطيييوير 
 االقتصاد العراقي.
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 الخامات اللمزية والالفمزية في اقميم كوردستان
 الخارصين والرصاص: (1

توجد ىذه الخامات في شمال زاخو في محافظة دىوك مثل سركوزة ولييفان ومارسيس وبيرزانيك وتتموضيف فيي 
تظيير  .المنياطقبخمية فيي بقيية -صخور كاربوناتية مترسبة في بيئة بحريية لتكيوين قرةجينيي فيي سيركوزة وتكيوين عقيرة

يوجييد  الطبقييات الموازيية لمطبقييات الحاضينة.التمعيدنات بشيكل عييروق واعشياش فييي الصيخور الحاضيينة او بشيكل يشيبو 
موقف متميز ومنفرد في الجية الشمالية الشيرقية فيي منطقية مارابسيتا القريبية مين قمعية دزة فيي محافظية السيميمانية توجيد 
فيو تمعدنات من الرصاص والخارصين ضمن صخور سمسمة قنديل المتعرضة الى عمميات تحول. المعيادن االساسيية 

 السفاليرايت، البايرايت، البارايت، السمثسونايت، السيروسايت والبروتايت.ىي الكالينا، 

 
 النحاس: (2

منطقيية  توجييد خامييات النحيياس فييي نطيياق المقعيير البركيياني ضييمن المعقييدات النارييية القاعدييية وفييوق القاعدييية فييي
 بنجوبن وماوات في محافظة السميمانية. ترتبط نشأة ىذه الخامات بالحركات البنوية االلبية في العصر الكريتاسي

 (Cretaceous) فييي   والحركييات االلبييية البانييية لمجبييال التييي حييدثت فييي عصيير الباليوسييين وااليوسييين حيييث تظييير
 وازيورايت وماالخايت وكوبرايت. تكوين )واالش(. المعادن االساسية ىي الجالكوبايرايت
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 كروم ونيكل: (3
تظييير ىييذه الخامييات فييي محافظيية السييميمانية حيييث توجييد خامييات الكرومايييت الغنييية بالنيكييل ضييمن المعقيييدات 

لمعممييات  التفاضيمية  النارية القاعدية في نطاق المقعر البركاني ويعود عمرىا اليى العصير الطباشييري. وتكونيت نتيجية
 مي ليذه المعقدات خالل انحدار الصفيحة العربية تحت الصفيحة االيرانية في العصر الطباشيري. في الصيير الماك

 الحديد والمنينيز: (4
خامات الحديد من النوع المرتبط بالصخور النارية القاعدية وفوق القاعدية وكذلك توجد في محافظة السميمانية ودىوك 

عين تواجيدىا مرتبطية ميف اكاسييد المنغنييز فيي سمسيمة جبيال )كمكمية( في سمسمة جبال قنديل فضال  من النوع المتحول،
النوع االول من الحديد تكون بفعل التفاضل الصييري.  والنوع الثاني من الحديد المتحول تكون بفعل التحيول الحيراري 

يات بركانية تحيت تكون من عمم لصخور رسوبية كاربوناتية غنية بالحديد. النوع الثالث ىو خام الحديد والمنغنيز الذي
 جميف ىذه الخامات تعود الى العصر الكريتاسي. بحرية.

 
 البارايت: (5

يوجد خام البارايت في العراق في محافظة دىوك، تقيف فيي المنطقية الشيمالية المحاذيية اليى تركييا ضيمن تكيويني 
عيادة ميا يصياحب معيدن  المتياخر.بخمة في عصر الكريتاسيي -جيازاري الذي يعود الى عصر البيرميان وتكوين عقرة
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ييت عميى شيكل عيروق معدنيية يصيل سيمكيا اليى االبارايت شواىد مين معيدني الخارصيين والرصياص. يوجيد معيدن البار 
 ( متر. يعتبر اصل نشوء معدن البارايت من المحاليل الحرمائية الواطئة الحرارة.1تقريبا )
 االسبست: (6

ي الجييية الشييمالية الشييرقية ميين العييراق فييي منطقتييي جوارتيية تظييير ترسييبات االسييبت فييي محافظيية السييميمانية فيي 
كيييور ، فيييي بعيييض -ومييياوات وبنجيييوين. يتواجيييد بشيييكل جييييوب عدسيييية مييين معيييدن الكريسيييوتايل كميييا فيييي منطقييية سرشيييو

 المناطق المجاورة تحول قسم من معدن االسبستوس الى التالك.
 المرمر: (7

قنديل تعود الى العصر الطباشييري. المرمير او الرخيام متيأثر يتواجد في محافظة السميمانية واربيل ضمن سمسمة جبال 
البيالسيبي كساء والتغمييف كميا ىيي صيخور تكيوين بالتحوالت الحرارية االقميمية والمحمية . تستخدم الغراض البناء واال

 )االيوسين( في منطقة صالح الدين ودربندخان وبازيان.
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 آفاق تطوير الثروة المعدنية في العراق
تطوير وتعديل قانون االستثمار المعدني والتشريعات القانونية بشان االستثمار المعدني بما يتالئم والحاجة الممحية  -1

لتشجيف القطاع الخاص ولفترة طويمة االمد عمى االستثمار في التنقيب المعدني واسيتخراج واسيتغالل وتصينيف الثيروات 
 المعدنية وعدم التفريط بيا.

ات الجيولوجية واليندسية التيي تمتميك خبيرة واسيعة فيي التنقييب واسيتثمار الترسيبات المعدنيية ممكين ان توفر المالك -2
ان تتيح فرص اوفر لتطوير قطاع التعدين في العراق ليكون احد االركيان الميمية فيي تطيوير االقتصياد العراقيي وايجياد 

 فرص عمل لعدد  كبير من المواطنين.
لخياص بالمسياىمة فيي المشياريف االنتاجيية والصيناعات التحويميية لغيرض تنشييط ىيذه التوجو نحو السماح لمقطاع ا -3

 المشاريف وتقديم مختمف انواع الدعم العممي والمعنوي لغرض اكتساب الخبرة وتطوير االنتاج .
تعيدين نقترح انشاء كمية متخصصة في الثروات الطبيعية والتعدين تيتم بتخريج مختصين في جيولوجيا المناجم وال -4

 واالستخالص المعدني.
 
 
 
 
 


