
12

dAM!«Ë W"U#DK! ”«—Uz —«œ

السلسلة الثقافية

¿
s¹œe¹ aOý X!uý ∫“UO²#ù« VŠU$
VO³Š bLŠ√ Ê«—bÐ ∫d¹d×²&« fOz—

¿¿¿

العنوان: دار ئاراس للطباعة والنشر - شارع گوالن - اربيل- كُردستان العراق

WOFO³D&« '«Ëd¦&«
‚«dF!« ÊU$%œd& w'



34

اسم الكتاب: الثروات الطبيعية في كردستان العراق
تأليف: الدكتور بيوار خنسي

من منشورات ئاراس رقم: ٥٤٥
اإلخراج الفني: آراس أكرم

الغالف: حميد آزمودة
التصحيح: أوميد البناء

اإلشراف على الطبع: عبدالرحمن احلاج محمود
الطبعة األولىj اربيل - ٢٠٠٧

رقم اإليداع في اmكتبة العامة في اربيل: ٢٠٠٧/٢٩٥

WOFO³D&« '«Ëd¦&«
‚«dF!« ÊU$%œd& w'

الدكتور بيوار خنسي



∫W"bI*«
تزخر االرض ومنها كردستان بالكثيـر من اmعادن الثمينة واالحجار الكرoة
واحـــجـــاز الزينة وبـاmواد االوليـــة التـي تشكل قـــاعـــدة التـطور الصنـاعي

واالقتصادي في أي بلد وكذلك في بلدنا.
يشـير التـاريخ منذ نشـأة االنسانj بأن التـقـدم االقتـصادي واالجـتمـاعي
وحتس� مـعيشـة االنسان كـان يرتبط إرتباطاً وثيقـاً بطبيـعة ونوع اmادة أو
اmواد اmستخـدمة في حياته على مـدى مراحل تاريخ البشريةj وان مـستوى
تفـوق كل مـرحلة عن سـابقـها كـان يتـوقف على مـدى االسـتخـدام االفـضل
لتلك اmادة أو على إكتـشاف مادة أو مـواد أفضل في االستخـدامj وكذلك
على مدى كفـاءة االنسان في استغالل الطاقـة اmمكنة من اmواد اmتاحة في
كل مـرحـلة أوعـصـر عن ســابقـه بغـرض انـتـاج الغـذاء واmأوى وفي تـصنيع

أدواته وتسهيل حياته وتيسير إنتقاله واتصاله لتبادل اmنافع واخلدمات.
عـرفت اخلـامـات اmعـدنيـة وأسـتـغلت من قـبل سكان كـردسـتـان القـدمـاء
(انسان النيـاندرتال) الذين عاشـوا في كهوف كـردستان مـنذ أكثر من مـئة
وســت� ألـف سنة وعــثــر علـى ادواتهم البــدائـيــة اmصنوعـــة من االحــجــار
واmعــادن ومن عـظام احلــيــوانات.هنالك الـكثــيــر من الروايات واحلـكايات

اmمـزوجة باألسـاطير واخلـيال عن كنـوز االمبـراطوريات القدoة التي ظهـرت
في كردستان تشير الى مدى اهتمام االكراد باmعادن.

اتيحَ لألنسـان بـعـد أكـتـشـافـه اmعـادن بعض االمكانـيـات التي سـاعـدته
على تطوير وحتـس� االدوات التي كـان يستـعملهـا في حـياته حـتى ان كل
فترة من فتـرات حياة االنسان تسمى بأسم اmعادن واmنتجـات اmعدنية فمن

العصر احلجري الى العصر البرونزيj ثم عصر احلديد ثم عصر الذرة. 
تزايد الـطلب علـى خــامـــات اmعــادن بأنـواعــهـــا اmتــعـــددة بعــد الـثــورة
الصـناعـــيــة واكـــتـــشـــاف النفط بـكمـــيـــات هائلة �ـا أدى الى تطور عـلم
اجلـيـولوجيـا بشكل سـريعj وال سـيـمـا في مـجال طرق البـحث عن خـامـات
اmعـادن وفي وضع نظريات عن نشـأتهـا وارسال البـعـثات اجلـيـولوجيـة عن
اخلـامـات واسـتـغـاللهـاj وقـد لعب اخلـبـراء اجلـيـولوجـي� دورا أسـاسـيـا في
إكـتـشــاف اخلـامـات ومنهــا النفط في كـردســتـان خـالل مـائـة وثالثون سنة
االخـيــرةj أدى ذلك الى زيادة االهمــيـة االقــتـصـاديـة لكردسـتــان وادخلت
كـردسـتـان في اجندة الـدول التي كـانت تتـصـارع بسـبب اmـصـالح اخملـتلفـة
آنذاكj وانتهـى األمر بسقـوط االمبـراطورية العثمـانية بعـد احلرب العـاmية
االولى وتشكيل دول حديثة إقتسمت كـردستان وما تخزنها من ثروات في
جـوفــهـا وعلـيـهـاj أقــيـمت انظـمـة وراثيــة شـمـولـيـةj وطالت ظاهـرة الظلم
واالضطهاد بحق شعبنا j السيمـا بعد أن تولت انظمة عسكرية دكتاتورية
مقاليـد احلكم في هذه الدول التي إقتسمت كـردستان فيمـا بينهاj وحتولت
ثروات كـردستـان الى نقمـة لشـعبناj وبعـد سقـوط نظام البـعث اخمللوع في
العراقj وانشـاء النظام الدoقراطي الفـيدرالي في العـراقj تهيأت االرضـية
اmناسبة لشعبـنا في جزء من كردستان(كردستان العراق) لتـتحول الى منبر
للدoقـراطية في اmنطقـة أجمعj وبدأت مـؤسسـات كردستـان باألنفتـاح على
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العــالم من خـالل تطـوير عـالقــاتهـا االقـتــصـادية بـدولهj وشـرعت حكـومـة
كــردسـتــان في وضع اخلطـط والبـرامـج التي تهــدف الى تســخـيــر ثرواتهــا

الطبيعية �ختلف انواعها خلدمة ورفاهية شعبنا لتتحول الى نعمة له.
وأسـهــامـاً في ذلك قــمنا بإعـداد هـذه الدراسـة اmتــواضـعـة عن الـثـروات
الطبـيعـية في كـردستـانj من اجل البحث سـوية حول إمكاية إعـادة ترتيب
االوضاع �ا ينسـجم مع اmرحلة احلاليـة في كردستان و�ـا يهدف الى تطوير
كـافـة االنشطة اmتـعلقـة �جـال الثـروات الطبـيـعيـةj وفـوائدها اإلقـتـصـادية
وافاق تنميتها في كردستان.آمل� في ما قدمت في هذه الدراسة أن يكون
بداية جيدة في مـجال االهتمام بالثروات الطبيـعية في كردستانj والسـيما
بعد توحيد إدارتي حكومة اقليم كردستان وتشكيل وزارة اmوارد الطبيعية

في حكومة كردستان اmوحدة.
تركــزت هذه الدراســة على اجلـوانـب اmتـعلـقـة بدورعلـم اجلـيــولوجـيــا في
عــمليــات البــحث والتنقــيب عن الـثـروات الـطبـيــعــيــة (خـامــات اmعــادن
الفلزية)j وتتطلب عمليات استثمار خـامات اmعادن االقتصاديةj دراسات
اخـرى متنوعـةj مـثل جتهـيـز اmعادن االقـتصـادية للصناعـةj واقـتصـاديات
اmعــادنj ودراســة اmعـادن والـتـوازن البــيــئي وغــيـرهـا من الدراســات التي
تسـتكمل وتعالج كـافة اجلـوانب اmتـعلقة بخـامات الثـروات اmعدنيـةj وهذا
مـا يحــتـاج الى فــريق من اmتـخــصـص� في كــافـة اجملـاالت ذات العــالقـة
بالثـروات الطبـيـعـيـة والى تخـريج وتنمـيـة الكوادر اmتـخـصصـة في مـجـال
الثروات الطبيـعية في كردسـتانj ولذا أعتقد بـأن احدى اهم اخلطوات امام
وزارة اmوارد الطبـيـعيـة هي إنشـاء مـعـهد اmوارد الـطبيـعـيـة في كردسـتـان
لتقـوم بهذا الدور احلـيوي اmهم من اجل توفيـر خامات اmـعادن االقتـصادية

التي تشكل قاعدة للنمو االقتصادي والصناعي في كردستان.
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الثـروة هي وسيلة مـهمـة جدا فـي حيـاة االنسان واجملـتمع وهي مـصدر قـوة
لهــمـاj فــهناك عـالقــة وثيــقـة ب� الثــروة والقــوةj من oلك ثروة oلك قــوة
اقتـصاديةj والقوة االقـتصادية تؤمن لالنـسان احلمايـة من نكبات الطبيـعة
او نكبـات الدهر.الثـروة نوعـانj ثروة الـفـرد وثروة الشـعبj ثروة الفـرد هو
كل مـا oلكه الفـرد من االمـوال النقـدية او العـينية اmـنقولة وغـيـر اmنقـولة.
أمـا ثروة الـشـعب فـهــو كل مـا oلكه البـلد من الثـروات الطـبـيـعـيــة اmادية
والزراعــيـة واحلــيـوانيــة ومن الطاقــات البـشــرية اmنتــجـةj وتـصنف ثروات
الشعوب الى ثالث اصناف رئيسية وكل منها يصنف الى اصناف فرعية: 
١) الثـروات الطـبـيـعـيــة اmادية : وتشـمل أ ـ الثــروات في باطن االرض
(النفـطj اmعــادنj االحــجــار الكـرoةj االمــالح) ب ـ الثــروات فـــوق سطح
االرض (تربة صــاحلــة للزراعــةj مــيــاه صــاحلــة الرواء اmزروعــاتj مــواقع
سياحيةj مواقع جغرافية استراتيجية) ج ـ الثروات في البحار واحمليطات.
٢) الثــروات الطبــيــعـيــة احلــيـة : وتشــمل جــمــيع الكائنات احلــيــة من
النباتات واحليوانات البرية واmائية واجلوية ومنها الغذاء أو أغراض أخرى 
٣) الثروة البشرية : وتشمل أ ـ االيدي العـاملة اmنتجة او اخلدمية. ب ـ

العقول اmبدعة في االبتكارات اوالتصاميم.

ان اmصـدر الوحـيـد للـثـروات هو هذا الكوكب الذي نحـيــا عليـه وهو كل
ثروتنا نحن البـشر. استطاع االنسـان بفضل العـقل االنساني اmبـدع اخلالق
ان يستفيد من هذه الثروات من خالل اكتشافه للزراعة ومن خالل اكتشافه
حتـويل اخلامـات الى مـعادن وكـان ذلك حتوال عـظيمـا في مـسيـرة احلضـارة
البـشـريـة عندمـا اسـتطاع االنســان القـد© ان يصنع ادواته مـن احلـجـر ومن
jالـبـرونزي jالبـرونز ومـن احلـديد فـسـمـي عـصـره آنذاك بالعــصـر(احلـجـري

احلديدي وغيرها).
الثروات الطبـيعيـة التي يحتـويها هذا الكوكب ليـست موزعة بالتـساوي
على شعوب االرضj الطبيعة ليست عادلة �نح ثرواتها على ابنائها ال من
حيث مقـدار هذه الثروة وال من حيث القيمـة اmادية لها.ان القيمـة السعرية
j ًألية ثروة طبيعية تتحدد استنادا الى جـملة عوامل متغيرة زماناً ومكانا
من هذه العـوامل مقـدار احلاجـة لهـا ومقـدار اجلهـد اmبذول في اسـتخـراجهـا

ومقدار مقاومتها لتأثيرات الزمن دون حصول تغييرات في مواصفاتها.

∫ÂU)« ÂuNH(
اخلـام كتلة مـعـدنية حتـتـوي على فلز مـع� أو بعض مركـبـاته بنسـبة جتـعل
. توجد اخلامات اmعدنية في هيئة رواسب مركزةj وتنقسم إستغاللها مربحاً
الى خـامات أوليـة وخامـات ثانويةj وقد تتكون اخلـامات االوليـة في نفس

الوقت الذي تتكون فيه الصخور احلاملة لهاj أو فيما بعد.

∫WO%bF*« …Ëd&'« nOMB)
jوهي خامات الطاقة jعدنية الى ثالثة مجموعات رئيسيةmتصنف الثروة ا
اخلـــامــات الـفلزية واخلـــامـــات الالفلـزية. وتضم كـل مــجـــمـــوعــة مـن هذه
اجملموعات الثالثة مجموعات تفصـيلية فرعية. تنقسم خامات الطاقة الى
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مـواد بتـروليـة مـثل بتـرول سـائلj والغـاز الطبـيـعيj والى خـامـات الطاقـة
الصلبة مثل الفحمj القيرj اليورانيوم وغيرها. كما تنقسم اخلامات الفلزية
jالـنيكل jالكرومـيـوم jنغنيــزmا jالى خـامــات فلزية حــديدية مـثل احلــديد
الفنـاديومj الكوبالـت وغــيــرهاj والى خــامــات فلزية غــيــر حــديـدية مــثل
اmنيـومj النحاسj الرصـاصj الزنكj الزئبقj القصـديرj الزرنيخj البريلـيوم
jالـفـضــة jوالى خـامــات فلـزية نفــيـســة أو ثمــينة مــثل الذهب jوغــيـرهـا

والبالت�.
توجد أغلب اmـعادن على شكل مركـبات مـعدنية في الطبـيعـةj لذا فعند
البـحث مثـال عن النحـاسj يتم البحث عـن اmعادن الطبـيـعيـة التي حتتـوى

على النحاسj هنا نب� بعض اهم اmصادر لبعض اmعادن اmهمة.
jكــانـوتيت jبيـــتــشــبـلند jمــصـــادر اليــورانيـــوم هي مــعــادن أوتـونيت
كـوفينيـت. مصـادر النيكل هي مـعـادن بنتالنديـتj كارنريتj مـيلليـريت.
مصادر النحـاس هي بورنيتj جالكوباريتj كوفيلليت.مـصادر احلديد هي
jكـوتيت. مـصـدر الرصاص هـو الكالينيت jبايريت jهيـمـاتيت jمكناتيت
مصـدر الزنك هو سفـاليريت. مـصدر الكرومـيوم هو كـروميتj وغيـرها من

اmصادر. 

∫WO%bF*« *U(U)« —œUB(
تتطلب دراســة البـحث عن اخلـامـات اmـعـدنيـة اmوجـودة في صــخـور قـشـرة
االرض بالعودة الى تاريخ نشوء االرض وتطورهاj فـمن اmؤكد ان الصخور
اmكونة لقشـرة االرض قد مرت في باديء أمـرها �رحلة االنصهـارj لذا فان
صخـور قشـرة االرض مشـتقـة من مسـتودعـات صهـيرية تعـرف(باmاكـما).
jاالوكـســج� jاكــمــا من ثمــانيـة عـناصـر وهـيmتتكون ٩٩% مـن مـادة ا

jالـصــــوديوم jالكـالســــيـــوم jنغـنيــــزmا jاحلــــديـد jنـيـــومmاأل jالسـليـكون
والبوتاسيومj اما بقية العناصر فتؤلف ١% من مكونات اmاكما.

ادت برودة وتصلـب الصـهـارة اmـاكـمـاتيــة الى تكون الصــخـور اmعــروفـة
بالصخور النارية مثل صخور الكرانيتj الكابروj البازلت وغيرها. 

تأثر اجلـزء اخلـارجي من الصـخـور النارية البـدائيـة تأثيـراً بالغـاً باألمطار
والرياح التي سـاعدت على عـملية التـفتت والتفـككj وحملت هذه الفـتات
الصـخـرية بواسطة اmيـاه والرياح وترسـبت في اmناطق اmنخـفـضة مـن قشـرة
االرضj لتــتــصـلب وتتــمــاسـك �رور الزمن لتـكون مــا يعــرف بـالصــخــور

الرسوبية مثل احلجر اجليريj احلجر الرملي والطفلة وغيرها.
 تعرضت الصخور النارية والـرسوبية الى عمليات التحول نتـيجة ارتفاع
درجــة احلــرارة أو الضــغطj أوكليــهــمــا مــعــاjً �ا أدى الى حتــول اmعــادن
الرئيسـية اmكونة للصـخور النارية والرسـوبية الى معـادن اخرى لهـا اmقدرة
على حتمل الظروف اجلديدةj يطلق عليها اmعادن الدالة على التحول ويقال

للصخور اmتكونة بهذه الطريقة بالصخور اmتحولة. 
لذا oكن القول بـأن الصهارة أو اmاكـما انها اmادة األم التي تـتكون منها
الصخـور اخملتلفة النارية والرسـوبية واmتحـولةj وهي في نفس الوقت اmادة
االوليــة الـتي تتكون مـنهــا خــامــات اmعــادن الـفلزيةj كــاحلــديـدj والذهب

والفضة والنحاس وغيرها من اmعادن.
يوضح العلمـاء خمس طرق أو مـراحل رئيسيـة تتركـز من خاللهـا اmعادن

والعناصر االقتصادية في صخور قشرة االرض.

١-االنفصال اmبكر من الصهارة(اmاكما):
تنفصل مجـموعة من اmعادن مثل الكرومـيتj االmينيتj اmكنايتيت في
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مرحلة مبكـرة من الصهارة وتغوص نتيـجة كثافـتها العالية لتـكون طبقات
او عـدسات ذات قـيـمة اقـتصـادية في قـيعـان مـستـودعـات الصهـارة التي
تكون الصـخـور اmتـصلـبـة فـيمـا بـعـدj أضـافـة الى ذلك فـأن بعض اmعـادن
تنفــصل مـبكـراً عن الصـهــارة لكنهــا ال تكون طبــقـات أو عـدســاتj وا¬ا
تتواجـد في صورة حبـيبات مـبعثـرة داخل الصخورj كـما هو احلال بالنسـبة

لرواسب اmاس.

٢- احملاليل اmائية الساخنة:
يعرف اجلـزء اmتبقي من الصهـارة باحملاليل اmائية السـاخنة نظراً ألرتفاع
درجة حرارة هذا احمللول الذي يحتوي على نسـبة عالية من بخار اmاء ومن
بعض اmواد الطيارةj مـثل الكلورj الفلورj ثاني إوكسيد الكـربونj إضافة
الى اmعـادن الـتي لم تدخل في تركـيـب اmعـادن التي تبلورت مـن الصـهـارة

في مراحها اmبكرة.
تبـدأ احملاليل اmـائية السـاخنة في احلـركة بصـورة دوامـية نتـيـجة ارتفـاع
درجات احلرارة والضغوط بجانب تواجد اmواد الطيـارة فيها وتأخذ طريقها
خـالل الفــجـوات والشـقـوق والـكسـور اmتـواجـدة بـالصـخـور اmتــبلورة خـالل
اmراحل السابقةj وتستمر في احلركـة الى ان تنخفض درجة حرارتهاj فتبدأ
في ترسـيب اmواد والعناصـر اmذابة بهـا في صـور رواسب اقـتـصادية. كـمـا
تتكون احملـاليل اmائيـة الساخنة عنـدما تتـداخل الوحـدات الصخـرية وتؤثر

حرارياً في بعضها البعض.
تنقسم الـرواسب اmعدنية اmتكونة مـن احملاليل اmائية السـاخنة الى ثالثة
انواع رئيسـية إعتـماداً على درجات احلـرارة والضغوط التي تـتبلور عندها

والعمق الذي تتكون فيه:-

أ - رواسب مــعـدنـيـة تتـكون عند درجــات حـرارة عــاليــة (٣٠٠-٥٠٠م)
وضـغـوط مـرتفـعـة وأعـمـاق سـحـيـقـة مـثـل مـعـادن الكاسـتـيـريت(خـام

القصدير).
ب- رواسب مـعـدنيـة تتكون عند درجـات حـرارة مـتـوسطة(٢٠٠-٣٠٠م)
وضـغـوط واعمـاق مـتـوسطةj مـثل مـعـادن الذهبj جـالكوبايريت(خـام

النحاس)j سفاليريت(خام الزنك)j الكالينا(خام الرصاص).
jج-رواسب معدنية منخفضة احلرارة التي تتكون بالقرب من سطح االرض

مثل معدن السنبار(خام الزئبق).

٣-الرواسب االحاللية:
تتكون مجـموعة من الفلزات بكميـات إقتصادية يطلق عليـها بالرواسب
االحــالليـة الـتي تتكون خــالل حــركـة احملــاليل اmائـيـة الســاخنة فـي بعض
الصخور التي تتفاعل معهاj مثل صخور احلجر اجليري مؤدية الى ترسيب
بعض العناصـر في مناطق تـالمس صخـور احلـجـر اجليـري باحملـاليل اmائيـة
jعــادن التي تـتكون بهــذه الطريقــة هي الرصــاصmومن امــثلة ا jالســاخنة

الزنك واmنغنيز.

٤- رواسب الينابيع احلارة:
وهي تـلك الرواسـب اmعـــدنيـــة الـتي تصـل الى سطـح االرض في صـــورة
ينابيـع حـارةj تتــرسب عند امــتـزاجــهـا باmـيـاه السطـحـيــة بشكل خـامــات
مـعــدنيـةj مـثل كــبـريتـيــدات الزرنيخ والنحــاس والرصـاص والزئبقj كــمـا

حتتوي بعض الينابيع احلارة على كميات من رواسب الذهب والفضة.

1314



٥- رواسب عمليات التحول:
تؤدي عمليات حتول الصخور من نوع الى آخرj الى ظهور معادن جديدة
تكون في بـعض االحـيــان رواسب اقــتـصــاديةj مـثـل الكرافـيـت الناجت من
تبلور الـكربون في الصـخــور الكربونيـةj والـرخـام الناجت من تأثيــر احلـرارة
على احلـــجــر اجلـــيــريj واالردواز الـناجت من تأثـيــر احلـــرارة على اmعـــادن

الطينية.
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تعـتـمد الطرق التـكنولوجيـة اmسـتـخدمـة في البـحث والتنقـيب عن اmعـادن
على الفــروق الذي توجـد ب� مــخـتلف خــواص اmعـادن. يســتـخـدم عـلمـاء
اجلـيولوجـيا االقـتصـادية طرق علميـة منظمة ومـقننة بالقـوان� التي توصل
اليــهـــا البــحث الـعلمي فـي البــحث والتـنقــيب عـن اmعــادن ومن اهـم تلك

الطرق:-

طريقة االستشعار من البعد:
تستـخدم هذه الطـريقة نظرية االشـعاع الذاتي لألجـسام اخملـتلفة لألشـعة
حتت احلمـراء في اmوجات الطويلةj وان أي اخـتالف طفيف ب� حـرارة جسم
وآخر يسـبب مباشرة اخـتالفاً محسـوساً في كميـة االشعاع الصادر عنـهما.
تتمـيز اmعـادن االقتصـادية بوفرة اmعـادن الكبريتيـةj وهذه اmعادن تتـفاعل
على سطـح االرض مع االوكـســج� وينتـج عن ذلك حـرارة oـكن قـيــاسـهــا
بواسطة االسـتشعـار من البعـد. يتم االستشـعار من البـعد بواسطة االقـمار
الصناعـية اmتـخصـصـة. تطورت مؤخـراً الصور اmلـونة الى الصور الرقـميـة
االكثر دقة ووضوحاً وتسجل على اقـراص احلاسبات االلكترونية اmمغنطة.
هذه تزودنا صـور االسـتـشــعـار من البـعـد �علومـات سـريعــة وغـيـر مكلفـة

ووفـيرة ألسـتكشـاف اmعـادن.تزودنا الصـور الناجتة بعـد حتليلهـا �علومـات
وصــور دقـيــقـة عــمــا خـفى عـلى أو بالقــرب من سطح االرض من اmعــادن

والظواهر البيئية االرضية. 

طريقة البحث اmغناطيسية:
تخــتلف التـركــيـبــات اجلـيـولـوجـيـة عـن بعـضــهـا البـعـض في خـواصــهـا
اmغناطيـسيـة تبعاً mـا حتتويه مـن معادن وخـصوصـاً تلك التي حتتـوي على
اكـاســيـد احلــديد والنيكـل. تسـتــخـدم الطريـقـة اmغناطـيـسـيــة للبــحث عن
اخلـامـات اmـعـدنيـة ومكامنـهـا جـهـاز اmغنـاطومـتـرj وتطورت هذه الـطريقـة

للتحري عن اmعادن حتى اصبحت تتم من اجلو بواسطة الطائرات.

الطريقة الكهربائية:
تسـتـخـدم هذه الطـريقـة في الكشف عن خـامـات الفلـزات اmعـدنيـة مـثل

الرصاص والنيكل والزنك. يستخدم في هذه الطريقة جهاز الفولتميتر.

طريقة اجلاذبية:
نشأت هذه الطريقـة من اختـالف كثافـة الصخور في باطن االرض mعـرفة
تركـيب طبــقـات القـشـرة االرضـيـة ومــا بهـا من مـعـادن. يسـتــخـدم جـهـاز

اجلرافيمتر في البحث اجلذبي عن اmعادن.

الطريقة السيزمية:
تقوم هذه الطريقة على اساس ان سرعة انتـشار اmوجات الصوتية تتوقف
على مـرونة الصـخـور ومـدى تركـيـز اmادة فـيـهـا وبذلك oكن حتـديد امـاكن

جتمعات اخلامات اmعدنية واعماقها قبل التنقيب عنها.
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الطريقة االشعاعية:
تستخدم هذه الطريقة في الكشف عن اmعادن التي حتتوي على العناصر
الثـقيـلة غيـر اmسـتقـرة مـثل اليـورانيوم والراديـومj والتي تطلق اشـعاعـات
ألفــا وبيــتــا وكــامــا وتســجـل بواسطة اجــهــزة مــثل عــداد جــيــر وجــهــاز
السنتيلومـتر الذي يستـخدم في الكشف عن اmواد اmشعـة من ابعاد كبـيرة

ومن اجلو بواسطة الطائرات.

طرق البحث اجليوكيميائية:
تعـتمـد الطرق اجليـوكيـميـائية على جـمع العينات الصـخرية علـى اساس
احـصائي مـسـبق(اmسـافة ب� العـينة والتي تليـهـا) وحجم العـينات(حـسب
نوعـية الفـلز) والتي حتصل عـليهـا بعـملية البـحث والتنقـيب. تتـوقف هذه
الطرق اساساً على اmعرفة اجليدة بجيـولوجية اmنطقةj و®دنا اmعرفة بهاالت
التشتت االوليـة باmعلومات االساسيـة للكشف عن مكامن اmعادن الظاهرة
منها واmستتـرة وتقييمها. يسـتخدم التحليل الكيميائي لـلمياه في البحث
عن مكـامن اليــورانـيــوم واmوليـــدنوم والزنـك والرصــاص في اmـناطق ذات
األنهـار والروافد الكثـيـرة واmياه االرضـية مـثل البـحيـرات. كـما تسـتخـدم
الطريقة اجليوكيميائية البيولوجية للبحث عن النحاس والزنك واmنغنيز في
اmناطـق التي تكثــر فــيــهــا النبــاتاتj حــيث تـتــمكن بعض الـنبــاتات من
jامــتـــصــاص بعض الفـلزات واالحــتــفـــاظ بهــا في جـــسم النبـــات(اجلــذع

االوراق).
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تطور واتسـع دور شـركــات التـعــدين االجنبــيـة نـتـيــجـة زيادة الطـلب على
خـامات اmعـادن اخملـتلفـةj حيث تتطلـب ذلك تأسيس شـركـات متـخـصصـة
لكل نوع من انـواع اmعـادنj فـمـثـال شـركــة أكـسـون مـينرال تقــوم بالبـحث
والتنـقـيب عـن النحــاس والزنك وشــركــة بي بي مــينرال تعــمل في مــجــال
خامـات اmعادن مثل النحاسj الزنكj النيـكلj وشركة بيلليتـون تعمل في

مجال خامات اmعادن مثل االmنيومj الرصاصj النيكلj القصدير.
 تدخلت شـركات النـفط العاmيـة الى جـانب شركـات التـعدين في البـحث
عن اmعـادن االقـتـصـادية بسـبب زيادة الـطلب على خـامـات اmعـادنj حـيث
إنضـمت شـركـة بيلليـتـون للمـعـادن الى شكـة شل للنفطj وانضـمت شـركـة
مـصادر مـعادن اخلليج الى شـركة نفـط اخلليج. أدى هذا التحـول الى قيـام
شـركــات التـعــدين اmرتبطة بالـدول الصناعـيــة الكبـرى في تـقـيـيم اmـعـادن
اmستـخدمة مسـتقبـال ومنتجاتها واضـعة في احلسـبان ¬اذج االستخـدامات
السـابقة وتعـديلها وتطويـرها �ا يتناسب مع التغـيـرات اmستـقبليـة التقنيـة
واالقـتصـادية واالجتـماعـيةj لكي تتـمكن تلك الشـركات من سـد أوتقليل
الفـجوات ب� نضـوب وفـرة اmوارد الطبـيعـية لـهذه اخلـامات غـيـر اmتجـددة
وب� الطـلب عليــهــاj في الوقت الـذي يتــعــمق مــخـاطـر إســتنزاف الثــروة
اmعدنيـةj وذلك عن طريق االستـغالل العشـوائيj أواالفراط في االستـغالل
jنجم أو فـي االسـتـخـدامmا يتـرتب عـليـه آثار مـدمـرة للبــيـئـة سـواء في ا�
أواالفـراط في االستـغالل جملـرد مكسب سريـعj أو نهب بعض  اmستـعمـرة
لثروات البـلد احملتل. تقع مسـؤولية اسـتنزاف الثروة اmعـدنية على مـصانع
وشــركــات التــعـديـن التي توجــد أغلبــهــا في قــبــضـة قلـة من الدول مــثل
الواليات اmـتــحـــدة االمــريكـيــة ودول االحتــاد االوربـيj حــيث تـســتـــهلك
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الواليات اmتـحـدة وكندا وحـدهمـا من النحـاس سـت� ضـعف مـا تسـتـهلكه
قـارة أفريقـيـا وثمانيـة أضـعاف إسـتـهالك قـارة آسيـا بالرغم من أن تعـداد
سكان آسـيـا ثمـانيـة أضـعـاف سكان الواليـات اmتـحـدة وكنداj والتخـتلف

الصورة كثيرا بالنسبة ألستهالك اmعادن االخرى.
هذا مـا تَطَلبَ على شركـات التعـدين والدول التي تدعـمهـا احلفـاظ على
jعـدنيmعـدنيـة عن طريق التـرشـيـد واالسـتثـمـار االفـضل للخـام اmالثـروة ا
وذلك من خـالل إستخـدام افضل الطرق التـعدينيـة ألستـخراج اخلـامات في
أعـماق اmنـاجمj واستـخـدام أحدث االسـاليب التـقنيـة ألستـخـالص الفلزات
jإســتـخــدام اخلــردة- السكراب مــرة تلو االخــرى jـعـدنيــةmمن اخلــامـات ا
التــرشـيـد في اســتـخــدام اmعـادنj وغــيـرها من الوســائل التي تقلـل درجـة

استنزاف الثروات الطبيعية. 

w½U¦#« ¡e'«

W(OHM&« '«eKH&« 'U#Uš
V#c'«

jوهو االكثر نقاءاً من باقي العناصـر الطبيعية االخرى jالذهب عنصر نادر
فهو اليتحد مع االوكسج� أو الكبـريت أو الهالوجيناتj وا¬ا يوجد غالباً
في رفــقــة عنصــر نادر آخــرj وحـتـى عندمــا يكون مــتناثراً في الـطبــيـعــة
وبكميات بسيطة في الصخور التي حتويه بشكل حبيبات صغيرة واليدخل
في البنـيـات البلورية لـلفلزات االخـرى وال يشـكل مـعـهــا مـركــبـات j وا¬ا

يبقى كما هو بشكل الذهب اخلاص.
الذهب أصفـر بارقj كثـافه١٩٫٣ غم/سنتـيمـتر مكعب في درجـة حرارة
٢٠ درجـة مئـوية. رقمـه الذري ٧٩ وزنه الذري j١٩٧٫٢ ونقطة انصهـاره

١٠٦٣مj نقطة غليانه ٢٦٠٠م. 
يتـواجــد الذهب بشكل عــام مع مـعـادن بـايريتj ارسـينوباريـتj كـوارتز

الرماديj سولفانيتj كالفارنيت. 
الذهب واحـد من الـعناصـر الثـقـيلةj ويتــمـيـز بسـهـولة تشكيـله وسـحـبـه
لدرجـــة انه oكن ســـحب قطـعــة من الـذهب اخلــالـص في حــجـم رأس عــود
الكبـريت الى خــيط رفـيع جـداً طوله أكـثـر من ٣ كـيلـومـتـراتj كـمـا oكن
طرقـهـا الى سطح مـسـتـوى شـفـاف مسـاحـتـه ٥٠ مـتـر مـسطحj لذلك فـأن
الذهب يتم صـيـاغـته مع الـنحاس والفـضـة والنيكل والكـادميـوم والبـالت�
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jلكي يكتسب صالبة معقولة ورونقاً جذاباً جتعله صاحلاً لألستخدام كحلي
إضافـة الى امكان اسـتخـدامه في بعض الصناعـات االلكترونيـة.الذهب له
مقاومة لألحماض والقلويات ويذوب بسهـولة في احملاليل اخملففة لسيانيد
الصـــوديومj ويـذوب الذهب فـي اmاء اmلكـي اmكون مـن٧٥% من حـــامض

الهيدروكلوريك ومن٢٥% من حامض النتريك.
للذهب وحدة وزن ووحـدة قياس خـاصت� به. القيـراط كوحدة قـياس يدل
على مقـدار الذهب في سبائكهj فـالذهب عيار٢٤ قـيراط يعني انه١٠٠%
ذهب خــالـصj والذهب عــيــار ١٨ قـــيــراط يعني ان ٧٥% مـن وزنه ذهب
والباقي ٢٥% من الفضة أو النحـاس أو غير ذلك. اما وحدة الوزن للذهب
فـهي األوقيـةj وهي وحـدة تزن ٢٨٫٢٥ غرام في مـوازين االشـياء العـادية

في االسواق.
ينتج العالم كل عام ما مـقداره ١٣٣٠ طن من الذهبj وتنتج اربعة دول
وهي(جنوب افريقياj روسيا االحتاديةj كندا والواليات اmتحدة االمريكية)

ما يقرب من ٨٥% من انتاج العالم من الذهب.
تُحـدد االهمـيـة االجـتــمـاعـيـة للذهب مـبـدآن هامـان همــا قـيـمـتـه اmادية
وقيمتـه الفنية وهما متشابكان بشكل وثيقj ويحـددهما الدور الذي يلعبه
jالذهب في النقـد وفي صيـاغة احللـى واستـخدامـه في الصناعات الدقـيقـة
واسـتنادا الى ذلكj ´ تصنيف الذهب الى ثـالثة اشكال مخـتلفـة منفـصلة

احدها عن اآلخر:
١- الذهب اmكنوز: وهو الذهب الذي يـتم اكتنازه بهـدف حفظه كـمدخـرات
غـيـر نـقـديةj وهو يأخـذ شـكل� رئيـسـي�j اولـهـمـا في صـورة ســبـائك
تشكل كـل سـبــيكة على اشكـال هندسـيــةj تزن الواحــدة ٤٠٠ أوقـيــة
تقـريـبـاjً او تشكل علـى هيـئـة كــتل تزن الكتلة كــيلوغـرام واحــد على

األقلj وثانـيــهــمــا على هيــئــة قطـع نقــدية ذهبــيــةj تبــاع بـحــرية في
االسواق.

٢- ذهب الصـياغـة: وهوالذهب اmسـحوب من االسـواق حلـاجات الصـياغـة
واحللى.

٣-الذهب الصناعي: دخل الذهب في الصناعة من باب طب االسنان كنوع
من الـتــــزي� داخـل الفمj تـطور دوره فـي الصنـاعــــات االلكـتــــرونيــــة

والطبية.
توجـد حوالي ٢٠ سـوقـاً عاmيـاً خاصـة بالذهب في أكـثـر مدن العـالمj ومن
ابرزها سوق لـندن وسوق زيوريخj ولهـما اهميـة خاصـة سواء من ناحـية

حجم التداول أو لدورهما في حتديد أسعار الذهب.

∫V#c'« s(UJ(
يتــواجـد الذهب فـي صـخــور قـشــرة االرض اmكونه أســاسـا من نوعــان من
الصــخـورj همـا الـصـخـور الـقـاعـدية مـن نوع الصـخــور النارية والصــخـور
الرسوبية احلديثة. تشكل صخور القاعدية النارية اجلزء االسفل من تركيب
قشرة االرضj وهـو صخور غيـرمنتظمةj شديدة االلتواء والتـعرج واالنثناء
jوالتصدع و تكونت خالل حقبة احلياة السحيقة وخالل حقبة احلياة البدائية
باألضــافـة الى الصــخـور الرسـوبـيـة القـدoـة (صـخـور مــتـحـولـة في الوقت
احلـالي)j امـا الصـخـور الرسـوبيـة التي تغـطي الصـخـور النارية واmتـحـولة
تتـواجـد على شكل طبـقـات منتظمـة تقل فيـهـا االعـوجـاج والتصـدع ولهـا
امـتـدادت كـبيـرة في اmـناطق السـهليـةj و®تـاز في مناطق الطيـات اجلـبليـة
بتركيب جيـولوجي معقد وتتداخل مع الصخور النارية واmتحـولةj والسيما
في اmناطق الـزاحـفـة �ا يؤدي الى ظهـور الـصـخـور النارية واmتــحـولة على

2122



سطح االرض أوبالقرب من سطح االرض في تلك اmناطق. 
تتكون صـخـور الـقـاعـدة بشكل عـام من صـخـور مـتــداخلةj من صـخـور
الكرانيت القد© واحلـديث وصخـور الكابرو إضافة الى صـخور األفيـوليتي
jـة ومن الكوارتزايتoتـحـولة الـقدmكونة غـالبـا من الصـخـور الرسـوبيـة اmا
اmايكاj أمفيبـوليتj وصخور الكابرو اmتحول وصخـور النايس التي تعتبر
من أقدم الوحـدات الصخـرية اmتواجـدة في أغلب قارات العـالمj ومعظمـها
صخـور نارية قدoـة ثم حتولت بفـعل احلركـات االرضيـة والضغـوط واحلرارة
الى صـخـور مـتـحولة �ـا أدى الى تعـقيـد التـراكـيب اجلـيـولوجـيـة mكونات

قشرة االرض.
حتـتوي بعض من تلك التـراكـيب اجليـولوجيـة على عـروق الكوارتزj وهو
مـعـدن شــائع االنتـشـار فـي الطبـيـعــةj وله انواع أو الوان مـتـعــددة. هناك
الكوارتـز البني والكوارتـز الورديj والكوارتز الرمــاديj ويتــواجــد الذهب
فـــقط فـي عـــروق الكوارتـز الرمـــادي.لذا oـكن القـــول بأن مـكامن الـذهب
مــحــصــورة في عــروق الـكوارتز الرمــادي احلــامـلة للذهب. تـتكون عــروق
الكوارتز حـاملة للذهب عبـرالشقـوق والفجـوات والصدوعj وتـتواجـد عروق
jالكوارتز بكثرة في مناطق التماس ب� صخور الكابرو وصخور الكرانيت
وتوجـد عـروق الكوارتـز في الصـخـور الكونكلومـيــرات بصـحـبـة الصـخـور
اmتحولة من احلقب البريكامبـري التي حتتوي على الكوارتز الرمادي.توجد
مكامن الذهب في عروق الصخور اخملتلفةj وباألخص في الصخورالبركاية
احلــديـثــة وفي الصـــخــور الـنارية من نوع صـــخــور الكـابرو وفي صـــخــور
الكرانيت التـي تظهـرعلى أوبالقـرب من سطح االرض الـتي تقع غـالبـا في
مناطق الطـيـات اجلـبليـة العـاليـة وفي مناطق ذات الـتـراكـيب اجلـيـولوجـيـة
الزاحفـة أو اmندفعةj وعلى امتـداد الفوالق والصدوع العـميقة التي تخـترق

قـشرة االرض وتصل جـذور الصدوع الى طبـقة اmانتـال الواقعـة حتت قشـرة
االرض. يوجد الذهب في الصدوع العميقة اmدفونة حتت سطح االرضj وال
تظهر آثار تلك الصدوع على سطح االرض إآل نادراjً مثل الفوالق العميقة
اmدفـونه اmوجـودة في الصفـيـحة الـعربيـة التي ®تـد بشكل عـام من اجلنوب
الغـربي بأجتـاه الـشـمـال الشـرقي و®تـد من سـواحل الـبـحـر االحـمـر والى ان
تصل البعض منهـا الى العراق تركيا وايران. كمـا يوجد مكامن الذهب في

رواسب الوديان والشواطي.
يعتـقد البـاحثون فـي مجال الذهبj بأن مـنشأ الذهب هو صخـور الكابرو
وصـخور الكرانيت وفي عـروق الكوارتزj ويتـواجد الذهب مـصاحـباً mعـادن
الكبـريتيـدات مـثل معـادن البيـريتj البـيروتيـتj اجلالكوبايريتj ألن كـالً
من الذهب وهذه اmعـادن تتكون حتت ظروف واحدة في بيـئة مخـتزلة خـالية
من االوكـسـج�. نـسـبـة الذهب اmتـعـارف عـليـهـا عـاmيـا بكـل من صـخـور
الكابرو احلـديث وفي الـصخـور الكـرانيت تقـدر بحـوالي ١٫٧-٢ جـزء من
اmليونj وترتـفع هذه النسبة الى ٩٠ جـزء من اmليون مـثلما هو مـوجود في

صخور الكابرو في مصر.

∫V#cK' Èd1« —œUB(
يتـواجد الذهب في خـمسة مـصادر مـهمـة وهي: احلديد الطبـاقيj الرواسب

اmعدنية الكبريتيةj الرواسب الوديانيةj نطاقات التغيرj اجلدد الفلسية.
يوجـد احلــديد اmتـحـول الطـبـاقي في امـاكن عــديدة من العـالم مـنهـا في
امريكا وكندا ومصرj ولوحظ ان خام احلديد اmتحول الطباقي قد تكون في
حقـبة البروتيروزوي اmتـأخرة. يوجد خام احلـديد اmتحول على شكل طبـقات
وعدسات منغمسة داخل الصخور الرسوبية اmتحولة ذات االصل البركاني.
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يعـتقد بـعض الباحـث� بأن احلديد الطبـاقي ثاني أهم مصـدر من مـصادر
الذهب بعـد عروق الكوارتز. حتـتوي خـامات احلـديد الطباقي على سـحنات
مختلفـة(سحنات كبريتيـة غنية �عدن البايرايتj أو سحنات كـربونية غنية
�عــدن الســدريتj أوســحنـات اوكـســيــدية غـنيــة �عــادن الهــيــمــاتيت أو
اmكناتـيت). حتـتـوي الـسـحنات الكبــريتـيــة الغنيـة �ـعـدن البـايـرايت على
الذهبj ألن معـدن البايرايت كـبقـية اmعـادن الكبريتـية مثل جـالكوبايرايت
واmمــيــزة لهــذه الســحنة احلــديديـة تتكون في بيــئــة مــخــتــزلة خــاليــة من
االوكـسـج�j والذهب هو اآلخـر الذي يـتكون في بيـئـة مـخـتـزلة خـاليـة من

االوكسج�. 
ان مــصـدر طبــقــات احلـديد هـو البـراكـ� التي تنفث حــمــمـهــا بقــيـعــان
احمليطات والبحـار الكبيرة. وتتكون قيـعان البحار واحملـيطات من صخور
داكنة اللون تعرف بالصخور البازلتـية أو بصخور الكابروj وعندما تضرب
قيـعان البـحار بالبراك� فـأن صهـير اmاكمـا يختـرق صخور القـيعـانj يقوم

بإستخالص مجموعة من العناصر منها احلديد والسيلكا والذهب.

رواسب التمعدنات الكبريتية:
اثبت العـالم سريل عملـياً بأن التمـعدنات الكبـريتيـة والذهب تترسـبان في
بيـئـة مخـتـزلةj ولذا يتـواجـد الذهب غـالبـاً في التـمعـدنات الكبـريتـيـة في
الصـــــخـــــور البـــــركــــانـيــــة الـقــــدoـة الغـنيـــــة برواسـب الزنـك والنحـــــاس
والرصـاص.عندمـا تتعـرض الصـخورالبـركـانيـة لفتـرة من تاريخـها لـعمليـة
التـحـول يؤدي ذلك الى ارتفـاع احلـرارة والضـغـط اللذان يؤديان الى اعـادة
صهـر الذهب اmوجـودة في عروق الكوارتز أو في شـقوق وفـجوات الصـخور
اجملاورةj �ا يؤدي الى حركة منصهر الذهب وتتجمع في الشقوق الفجوات

التي تـقع في طريـقــه مـــؤدية الى جتــمـع وتصلب مـنصــهـــرالذهب فـي تلك
الفجوات والشقوق.

الرواسب الوديانية:
االودية هي اماكن منخفضة توسط اmنـاطق اmرتفعةj تتواجد الوديان في
الصحاري وفي السهول اmنخفضة ب� السالسل اجلبليةj وغالباً ما تتشابك
jاالودية الصـغــيـرة مع بعـضــهـا البـعض لتـقــضي في وادي كـبـيــر رئيـسي
مكونة مــا يعـرف بنظام الصــرف الودياني الذي يخــتلف في الشكل تبــعـاً
لنوعــيــة الصــخــور والتــربة التي تسلـكهــا الوديان. تقــوم االودية بصــرف
حمـولتهـا من ميـاه االمطار والسـيول وكذلـك الصخـور اmفتـتة عبـر الوادي
الرئيــسي. تتطابـق غـالبــا انظمـة الـشـبكات الـنهـرية مع تـضـاريس شــبكة

الوديان.
®ثل هذه الرواسـب النهـرية واحـدة من اهم اmصـادر التـي oكن االعـتـمـاد
عليــهــا في احلـصــول على رواسب الـذهب.هذا اليعني بـأن رواسب الوديان
حتــتــوى دائمـاً عـلى رواسب الذهبj بل هـناك شــرطاً يجب ان يتــوافــر في
الرواسب الـوديانيــة احملــتــمل احــتــوائهــاعلـى الذهبj يجب ان تـكون هذه
الرواسـب علـى مــــقــــربة مـن أحــــد مــــواقع أو مـناجم الـذهبj أو ان يـكون
مــــصـــــدرها صـــــخــــورا حـــــاملـة للـذهب مــــثـل الكـابرو احلـــــديث وبـعض

الصخورالبركانية.

نطاقات التغير:
في حالة تصدع الصخور أو تشققها ألي سبب من االسبابj فان اmعادن
اmكونة لهـا ينـتابـها بـعض التـغـيّـر بالقـرب من وعلى مـسـتـويات الصـدوع
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والشــقــوق ويطلق عـل نطاقــات احملــيطة بهــذه الصــدوع أو الشــقــوق اسم
نطاقات التغيّـر. تتكون مجموعة من اmعادن اجلديـدة الثانوية على حساب
اmعــادن الرئيــسـيــةj مـثل مــعـادن الـكلوريتj الكاولـ�j الكالســيت التي

تتكون بهذه الطريقة.
تخـتلف التمـعدنات في نطاقـات التغـير تبـعاً لنوعـية الصـخور اmـوجودة
بهـا هذه النطاقـاتj لذا فـان نطاقات التـغـيّـر اذا كانت مكونـة من صخـور
الكابرو أو من صـخور الكرانيت فأن احـتمـال احتواء نطاقـات التغـيّر على

خام الذهب أكبر.

اجلدد الفلسية:
اجلـدد الفلسـية هي قـواطع صـخـرية تتواجـد بداخل صـخـور أخرى أحـدث
منها عـمراjً لذا فـان اجلدد الفلسيـة تعتبـر بيئـة كيمـيائية مناسـبة لتـرسيب
الذهبj وهذا يـعني بأن اجلــدد يجب ان توضع قــيـد االهتــمــام في مـســألة

البحث عن الذهب.

Y#U¦#« ¡e'«

∫ÊU²Ýœd! w) WCH&«Ë V¼c&« sŽ Y×³&«
V#c'«

معرفة القواعد واخلصوصيات العامة حول ظروف نشأة الذهب ومكامنه في
التراكيب اجلـيولوجيةj اضافة الى مـعرفة الظروف اجليولوجيـة اخلاصة لكل
منطقة ومنها كردستانj تشكل افضل وسـيلة للبحث عن امكانية اكتشاف
الذهب في كردستان من خالل حتليل الوضع اجليـولوجي لها الذي سيساعد

الباحث� على حتديد أنسب اmواقع التي حتتمل وجود الذهب فيها.

∫‚«dF'« ÊU"2œdJ' w-u'uO'« l{u'«
jتنقسم كردستان العراق من الناحية اجليـولوجية الى منطقت� جيولوجيت�
اmنطقـة الزاحفـة أو اmندفعـة ومنطقـة الطيات اجلـبليةj ويفـصل بيهـما فـالق
jنطـقـة الزاحـفـة الـى الشـمـال من فــالق زاكـروسmزاكـروس العــمـيق. تقع ا
و®تاز اmنطقة الزاحـفة بالتراكيب اجلبـولوجية اmعقدةj حتتـوي على الصخور
بأنواعها اخملتلفةj التي تشكل مصدرا لبعض خامات اmعادن الفلزية. تقع
منطقـة الطيات اجلـبليـة الى اجلنوب من فـالق زاكروسj وتنقـسم بدوره الى
قــســم�j منـطقــة الطيــات الـعــاليــة ومنطقــة الـطيــات الواطئــةj وتـشكل
مرتفـعات سالسل جـبال(اجلـبل االبيضj بيخيـرj بيره مكرومj هيـبة سلطان

وقرداغ) احلد الفاصل بينهما.
يقــدرسـمك قــشـرة االرض فـي كـردســتـان العــراق واmناطق احملــيطة بهــا
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بحـوالي ٦٢-٦٣كيلومـتـر �وجب نتائج االبـحاث اجلـيوفـيـزيائية. يتـشكل
اجلـزء االكــبـر مـن قـشـرة االرض فـي كـردســتـان واmناطق احملــيطة بهــا من
الصــهــور النـارية والصــخــور اmتــحــولةj ويـتكون اجلــزء االعلى مـنهــا من
الصـخور الرسـوبية مع وجـود الصخـور النارية واmتحـولة على سطح االرض
في بعض اmواقع ضـمن حـدود اmنطقـة الزاحفـة.يقـدر معـدل سـمك الصخـور
الرسوبيـة ماب� ٦-٧ كيلومـتر في منطقة سنجـار ويرتفع الى حوالي ٨-٩
كم في مــحــافظة اربـيل ودهوك والسلـيـمــانيــة ويـرتفع الى أكــثــر من ١٠

كيلومتر في محافطة كركوك وفي منطقة خانق�.
 أثبـتت نتـائج حتليل مـعلومات اجلـاذبيـة اmتـمثلة بتـحليل خـصـوصيـات
االختالف في كـثافة مكونات قشـرة االرض في كردستان العـراق الى عمق
j٤٧ كــيلو مــتـر حتـت سطح االرض أعــتـبــاراً من مــسـتــوى سطح الـبـحــر
واعتمادا على نتائج  دراسة (أطروحـة الدكتور بيوار خنسي لعام ١٩٩٣)
يتواجد بلوك� اساسي�j هما بلوك زاكروس وبلوك البليت العربي ويشكل
فالق زاكـروس باحلدود الفاصلة ب� البلوك�. ينقـسم كل من البلوكي� الى
ثالثة اجـزاءj اجلزء السـفلي الذي تقع على عمق (٤٧-١٨كـيلومتـر) حتت
سطح االرض في كــردسـتـانo jتــاز بكونه مـتكـون من كـتلة من الصــخـور
الشـبـه اmتـجانسـة مع تغـيّـر بطيء من حـيث كـثـافة مكـوناتهj ويتكون من
الصــخـور القــاعـدية الناريـة. ويليـهــا اجلـزء الوسـطى الذي يقع على عــمق
مـاب� ١٨-٥ كليـومـتر)حتت سـطح االرض oتاز بـوجود تغـيّـر ملحـوظ في
كــثــافــة مكـوناته في كل بـلوك. oتــاز بلـوك زاكــروس بكثــافــتــه الـصلدة
jويحــتـوي في داخـله على تراكــيب مـعــاكـســة صلدة ذات كــثـافــة عـاليــة
ويتكون هذا اجلزء الصلد من الصخور النـارية واmتحولة. ®تاز الكتلة التي
تقع الى اجلنـوب واجلنوب الغـربي من الفـالـق بكونهـا شـبـه مـتــجـانسـة من

حيث مكوناتها. اما اجلزء االعلى للبـلوكي� فأنه يقع على عمق ماب� ٥-
٠ كيلـومتر حتت مـستـوى سطح البحـر. تزداد نسبـة وتشعب وانتشـار تلك
jنطقة الواقـعة الى الشمال من فالق زاكروسmالكتل الصغيرة الصلدة في ا
وتعود مصادرها الى تصاعد اmنصـهر الصخري مكونة الصخور النارية من
نوع صـخـور الكابروj الـكرانيتj االنديزايتj البـازلت الـدايورايت بالقـرب
او على سطح االرض. بينما ال يوجد هـذا النوع في اجلزء اجلنوبي من فالق
زاكـروسj ولكن يظهر فـيه تراكـيب اخرى غـير مـتجـانسة(ترسـبات اجلـبس
واmلح) في هـذه الكتلة ويعــود مــصـادرهـا الى االخـتــالف احلــاد في انواع

الصخور الرسوبية.
يقدر ارتفـاع تضاريس سطح االرض في كردسـتان ما ب� ٣٠٠ مـتر الى
أكـثـر مـن ٣٠٠٠ مـتـر فـوق مــسـتـوى سطح البــحـرj وتتكون من تـراكـيب
جيـولوجية مـختلفة وحتـتوي على االنواع اخملتـلفة من الصخـورj وتقع فوق
اجلـزء االعلى للبـلوك� وامـتـداداً لهـمـاj حـيث ان خـصــوصـيـات التـراكـيب
اجليولوجيـة وما حتتويها من االنواع اخملتلفة من الصـخور التي تظهر على
سطح االرض في كردسـتان هي إمتـداد خلصوصـيات التراكـيب اجليولوجـية

التي تقع حتتها.
 الدراسات الدقيقـة حول خصوصيات التـراكيب اجليولوجية ومـا حتتوتها
من الصـخــور اmتنوعـة ومن بعض األنـواع من خـامـات اmعـادن التـي يظهـر
أحـيـاناً جـزءُها الـعلوي فـوق سطح االرض لهـو مـفــتـاح واسـاس في حتـديد
خصوصـيات تلك التراكيب اجليـولوجية وما حتتويـه من اmكونات الصخرية
من خـامـات اmعـادن الـتي تقع حتت سطح االرض. ولتـوضــيح هذه العـالقـة
أكثـرj لو ®كننا من اكتشاف نـوع من خام اmعادن االقتـصادية في نوع من
jالصـخور وضـمن حـدود تركـيب جيـولوجي مـع� يظهـر على سطح االرض
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oكن تخم� عمق مكمن ذلك اخلام وحتديد كميته.ومن هنا نقول بأن وجود
آثار مواقـع بعض خامات اmـعادن الفلزية التي تظهـرعلى سطح االرض في
كـردسـتان العـراق وضـمن حـدود بعض التـراكـيب اجليـولوجـيـة اmعـينة التي
حتــتــوي علـى بعض االنواع مـن الصــخــورj التي تـشكل مــصــدراً mـكامن
خامـات تلك اmعادن الفلزية مـفتـاح في حتديد عـمق وامتداد جـذور مكامنه

حتت سطح االرض في كردستان.
توجد ضمن حـدود التراكيب اجليولوجـية في كردستـان شبكة من الفوالق
jالعـمـيقـة ذات االجتـاهات الثـالثة االساسـيـة (شـمال شـرقي-جنوب غـربي
شمال غربي- جنوب شرقيj وشمال-جنوب)j وإن آثار اغلب الفوالق ذات
االجتـاه الشـمال الغـربي - اجلنوب الشـرقي واضـحـة على سطح االرض في
منطقـة الـطيـات العـاليـة وفي اmنطـقـة الزاحـفـة أو اmنطقـة اmنـدفـعـة. تكون
وتطـور هذا الـنوع مـن الفــــوالـق خــــالل عــــصــــور الـتــــرياس واجلـــــوراسي
والطباشيريj واستمر الى قبل حوالي ١٠ مالي� سنة التي تكونت خاللها
سالسـل جبال زاكـروس وكردسـتان العـراق جزء منـها. اما الـفوالق العـميـقة
ذات االجتـاه الشـمـال الشـرقي - اجلنوب الغـربي تظهـر آثار بعض اجـزائهـا
في منطـقـة الطيــات وفي اmنطقـة الـزاحـفـة في كــردسـتــانj  السـيـمــا على
امـتـداد واجتــاة شـبكة االنهـار الـتي تتطابق تقــريبـاً مع شـبكة الـفـوالق في

كردستان.
الفوالـق العميـقة السطحـية وحتت السطحـية هي من اهم مناطق الـضعف
اmوجــودة في قـشــرة االرضj  ولذا تظهـر آثـار حـركـات بـاطن االرض على
امتداد واجتاه تلك الفوالقj والسيما في مواقع تقاطع أو تشعب أو انحناء
الفـوالقj  وتـنعكس على شكل زالزل أو حــركـات أو اندفـاعـات الـصـخـور
الصهـيرية الغنيـة بخامـات اmعادن الفلزية ومنهـا الذهبj  لذا تتوفـر فيـها

الظروف اmناسبـة التي تتركـز من خاللها اmعـادن والعناصر االقتـصادية في
صخور قشرة االرض على إمتداد واجتاه الفوالق العميقة.

أكــتــشــفت في اmـملكة العــربـيــة الســعــوية مكامـن الذهب التي تـرتبط
بالفــوالق العــمــيــقـة اmوجــودة حتت سطـح االرضj التي لهــا تقــريبــاً نفس
خــــصـــــوصــــيـــــات تاريـخ التـطور اجلـــــيــــولوجـي والتـكتـــــوني لـلفـــــوالق
العمـيقـية(السطحيـة وحتت السطحيـة) اmوجودة في كردسـتانj اضـافة الى
jارتفـاع الصخـور القاعـدية حتت سلسلة زاكروس بالقـرب من سطح االرض
وان بعض آثارها ونشاطهـا موجود على سطح االرض في كردسـتانj بينما
يصل عـمق تلك الصـخور القـاعدية والفـوالق العـميـقة في اmـملكة العربيـة
السـعـودية الى عـدة كـيلومـتـراتj وهذا يـزيد من احلـوافـز نحـو البـحث عن
خامات اmعادن الفلزية حتت سطح االرض في كردستانj ولذا من الضروري
تطبيق بعض الطرق اجلـيو فيزيائـية لدراسة الفوالق العـميقة ومـا حتمله من
خــامــات اmعــادن الفلزية ومـنهـا الـذهب في كــردســتـان بـشكل عــام وحتت

أعماق سلسة جبل سنجار بشكل خاص.
فالق زاكـروس من نوع الفوالق اmندفـعة او الزاحـفةj يصل عـمق صدع أو
فــالق زاكـروس الـعـمــيق الى طبــقــة اmانتــال العليــا التي تقـع حتت قـشــرة
االرضj هو من اقـــدم الفــوالق الذي تكـون في عــصــر التــريـاسj اي قــبل
حـوالي ٢١٠-١٨٠مليـون سنةj طوله أكـثـر من ١٠٠٠ كم وعـرضـة أكـثـر
من ٥٠ كمj تصل مـقدار االزاحـة العمـودية للفـالق بأكثـر من ٦ كم وتصل
االزاحـة االفـقــيـة الى أكـثـر من ٣٠ كـمj زاوية مـيل الفـالق تتــراوح مـاب�
j٣٠-٨٠ درجـة مـئوية. كـان الفـالق نشطاً خـالل تاريخ تطوره اجلـيـولوجي
jاجلــوراسي jوخــاصــة خــالل الـعــصــور اجلــيــولوجــيــة الـتــاليــة(التــريـاس
الطبــاشــيـريj البــاليــوج�j االيوس� واmـايوس�). اجلــدير بالذكــر ال يزال
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صدع زاكروس العميق نشطاً من الناحية الزلزاليةj حيث يرتبط الكثير من
مراكز اmواقع الزلزالية في كردستان به.

 توجـد الصـخـور النـارية في بعض اmواقع على إمـتــداد الفـالقj من نوع
صـخور فـوق القـاعـدية التي تكونت خـالل عصـري اجلـوراسي والطبـاشيـري
وصــخــور الكرانـيت النارية الـتى تكونت خــالل عــصــر اmـايوس�. حــقــول
خامـات اmعادن االسـاسية اmرتبطة بهـذا الفالق فـهي من نوع حقـول اmعادن
الفلزية مـثل النحاسj الكرومj اmنغنـيرj اضافـة الى مكامن خـامات حـقول

اmعادن الثانوية مثل النيكلj احلديدj الرصاصj والزنك- اخلارص�.
تشكـل هذه االحــزمــة من الفــوالق ذات االجتــاهات اخملــتلـفـة مـن أنسب
اmواقع التي يتحللها من خاللها اmنصهـر الصخري ومحاليل اmياه الساخنة

الغنية بخامات اmعادن االقتصادية كالذهب والفضة والبالت� وغيرها.
 تكوين خـابور الكوارتزيكي الذي ترسب في العـصر االوردوفـيشي قـبل
حوالي٤٩٠ مليون سنة هو من أقدم الصـخورالتي تظهر على سطح االرض
في منطـقـة برواري باآل �ـحـافظة دهـوكj حـيث آثار الـتـحــول واضـحــة في
مكونـات هذا التكوينj يـليـه تـكوين جلكى الـبـركــاني في نـفس اmنطقــة.
تتكـون التكاوين الـصـخــرية الـتي ترســبت خــالل حــقــبــة البــاليــوزوي من
الصخـور الرسوبية اmتنوعـةj ®تاز بأحتـوائهاعلى الصخـور اmتحولةj تليـها
ترسـبـات حـقـبـة اmيـزوزوي اmكونة أغلبـهـا من الصـخـور الكربونيـة(احلـجـر
اجلــيـريj الـتـرســبــات اmلحــيــةj واجلـبـسj الطفل) بعــضــهــا غنيــة باmواد
الهـيـدروكـربـونيـة. تتكون ترسـبـات حــقـبـة السـينوزوي من مــخـتلف انواع
الصـخــور الرسـوبيـة إضــافـة الى بعض انواع الصــخـور النارية واmتــحـولة.
توجــد بعض التــراكـيب الـدائرية واخملـروطـيـة والشــبـه الـدائرية في اmنطقــة
الزاحـفة. يعـود منشـأها الى اندفـاعات الصـخـورية النارية بالقـرب او على

سطح االرضj وغــالبــاً مـا حتــتــوي مـثل تـلك التـراكــيب اخملــروطيــة على
خامات اmعـادن الكبريتيدية وعلى عـروق الكوارتز التي تشكل احدى أبرز

مصادر الذهب.
يدل التـحليل التـتابعي الـطباقي في كـردسـتان العـراق واmناطق احملـيطة
بهــا على وجـود العــديد من سطوح عــدم التــوافق احمللي واالقليــمي الذي
يفصـل ب� بعض الطبقـات الصخريـةj وتشكل سطوح عدم التـوافق مفـتاح
لتـفسـير الكثـيـر من األلغازعن التـغيّـرات اmناخـية والتكتـونيـة والترسـيبـة
التي تعـرضت لها االحـواض اmائية القـدoة خـالل تاريخ تطورها اجليـولوجي
وتاريخ الـتطور اجلــيـولـوجي لكردســتــان العـراق كــجــزء من تاريخ الـتطور
اجليولوجي لألحواض اmائية القدoة (بحر التيسس) والتغيرات التي طرأت
عليها منذ نشوئها وتطورها وانقراضـها.لذا فأن البحث عن خامات اmعادن
الفلزيـة يحـتــاج الى دراسـة مـنشـأ ومــصـادر ترســبــات مـواقع سطوح عــدم

التوافق.
 تعـرضت قــيـعـان االحـواض اmائيـة القــدoة (بحـر التـيـسـس) منذ تاريخ
نشـوئها وخـالل اmراحل التي مرت بهـا الى حركـات تكتونيـة شديدة مـؤدية
الى انفـجارات بركـانية في قـيـعان هذا البـحر الكبـيـر العمـيق وفي اmناطق
احملـيطة به خـالل نهـاية مـرحلة اجلـيـوسـينـكلينالj وازدادت درجـة النشـاط
البـركــاني خـالل مـرحلة االوروجــيني- مـرحلة بنـاء السـالسل اجلـبلـيـة التي

تكونت على حساب انقراض بحر التيسس.
البـحث عن خامـات اmعادن الـفلزية يشجـعنا على دراسـة مواقع البـراك�
القـدoة لغـرض مـعـرفة انواع ومـكونات الصـخور الـنارية التي تكونت بعـد
تصلب اmنصـهر الصـخـري لتلك البراك� القـدoةj اضـافة الى تأثيـرها على

الصخور التي كانت موجودة انذاك. 
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حـركة اmنـصهـر الصـخري اmـاكمـا خـالل تاريخ التطور اجلـيولوجـي لقشـرة
jاالرض في كردستان قد اثرت على التراكيب اجليولوجية وعلى مكوناتها
هذا مـا يشـجع على أن نذكـر امكـانيـة تكوين ظروف او مـراحل تتـركـز من
خاللهـا خامـات اmعادن الفلزية في بعض التـراكيب اجلـيولوجيـة وفي بعض
انواع مـن الصـــخـــور عن طـريق االنفـــصـــال اmـبكر خلـــامـــات اmـعـــادن من
الصــهــارةj او عن طـريق احملــاليل اmائيــة الـســاخنةj وعن طريـق الرواسب
االحـاللية بفـعل درجات احلـرارة والضغـوط العاليـةj باإلضافـة الى رواسب

عمليات التحول.
من الضــروري حتــديـد ترســبــات الوديان فـي اmناطق القــريـبــة واحملــيطة
بالصـخور الناريـة مثل صـخور الكـابرو والكرانيت النارية التي تظهـر على
سطح االرض عـلى امــتــداد فــالق زاكــروس الذي يـفــصل منطقـــة الطيــات
اجلبلـية العاليـة عن اmنطقـة الزاحفةj وتـثبيت مـواقع ترسبـات الوديان على
خــرائط تضــاريس سطح االرضj ويفــضل إســتـخــدام الصـور اجلــوية لهــذا
الغرض ألن الـترسبـات احلديثـة تظهر بوضـوع على الصور اجلـيويةj إضـافة
الى حتديد مواقع نطاقات التغيـرj وخاصة على امتداد فالق زاكروس الذي
تتفرع وتتشعب منهـا فروع كثيرةj ولذا فأن احتمـال نطاقات التغير تكون
مـحـصـورة في مـواقع إألنحناءj احلـاد أو التـشـعـبj أو تقـاطع الفـوالق مع
بعــضــهــا البــعض التي تشـكل أضــعف اmواقع التـي من خــاللهــا يتــمكن
اmنصـهـر الصـخــري واحملـاليل اmائيـة السـاخنة باخلــروج الى أو بالقـرب من
سطح االرض لتــتكون بعـض انواع من الصــخـور التي حتــتـوي عـلى بعض
خامات اmعادن الفلزيةj والسيما في التراكيب اجليولوجية التي تتكون من

صخور احلجر اجليري.
كما من الضروري البحث عن التراكـيب اجليولوجية من نوع الدايك التي

تتكون نتـيـجة اخـتـراق الصـخور النارية بالـصخـور الرسـوبية أو بـالصخـور
اmتــحــولةj وتشكل مــواقع الدايـك افـضل اmـواقع التي تتــجــمع فــيـهــا أو

بالقرب منها خامات اmعادن الفلزية.
من خـالل هذا التـصور العـام خلـصوصـيـات التركـيـبـات اجليـولوجـية ومـا
حتـتويه من الصـخور اmتنوعـة ومقـارنتهـا مع ظروف نشـأة وتكوين مكامن
الذهب بـأنواعـه اخملــتلفــة في العــالمj يرشــدنا ذلك الـى حتـديد بـعض أهم
اmواقع في كـردسـتان الـتي ال داعي لذكـرها هناj وتشكل هذه خطوة اوليـة

في رسم وتنفيذ خطط اعمال البحث والتنقيب عن الذهب في كردستان.

∫WCH'«
الفــضـة هو مــعـدن ابيض الـلونj كـثــافـة ١٠٫٥ وصــالدته j٢٫٥٠٣ وهو
jعنصـر يشتـرك في صفـات كـثيـرة فيـزيائية وكـيمـيـائية مع عنصـر الذهب
jجودة توصـيله للحرارة والكهرباء jأهمها قابليـته الفائقة للسحب والطرق
واشتـراكه مع الذهب في أغـراض صيـاغة احللى وسك العـمالتj باإلضـافة
الى اسـتخـدامـاته العديدة الـهامـة في بعض مكونات االجـهـزة االلكترونيـة
والفيـزيائية احلـساسةj واسـتخـدامه في تغطيـة أحد أسطح الزجاج لتـصنيع
اmرايـا وفي صـناعــــة االسطـح العــــاكــــســــة اخملــــتـلفــــة فـي التلـسكـوبات
واmيكروسكوبات وفـي كافـة االجـهـزة الضوئـية وغـيـرها من االسـتعـمـاالت

الصناعية.
jبورســينيت jســتـيـفـانيت jيتـواجـد الـفـضـة غـالبـاً مـع مـعـادن أسنتـيت
النحــاسj الذهب. توجـد الـفـضـة بصــورته الطليــقـة مـصــاحـبــاً للذهبj أو
متمثل �عدن االرجنتيت اmعروف بكبريتيـد الفضة مصاحباً mعادن النحاس

والزنك والرصاص.
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توجـد مــعظم مكامن خــام الفـضـة على هـيـئـة عـروق بـصـحـبـة الصــخـور
البـــركـــانيـــة اmتـــداخلة في صـــخـــور حـــقــبـــة الســـينـوزويj او بصـــبــحـــة
صـخوراالنديزيت الناريـةj كمـا حتتـوي بعض من مـعادن خـامات الرصـاص

والنحاس على الفضة اmوجودة في عروق الكوارتز.
توجد مثل هذه االنواع من الصخور في كردسـتان التي يتالزم معها خام
jنطقة الزاحـفة وعلى إمـتداد فـالق زاكروس العـميقmوخاصـة في ا jالفضـة
jإضـافـة الى تواجـد خـامـات مـعـادن الرصـاص والزنك في مـحـافظة دهوك

وهذا ما يشجعنا على البحث عن الفضة في كردستان.

lÐ«d#« ¡e'«

ÊU²Ýœd! w) W¹b¹b(« dOžË W¹b¹b(« '«eKH&« 'U#Uš
ÆW.b.b(« *«eKH'« *U(U1 ∫ÎôË√

خخخخاااامممم    ااااحلحلحلحلددددييييدددد::::
مـعـدن احلـديد رمـادي مائل الـى اللون االسـودj كثـافـتـه ٧٫٩ وصـالدته
٤٫ يتــواجـد فـي الطبـيــعــة بشكل عــام على شكل خــامـات احلــديد مــثل
الهيماتيت واmكناتيت(اmغناتيت)j الليمونيتj السدريتj تتواجد خامات
الهيماتيت واmكناتيت غالباً مع اmعادن أندراديتj أبوديتj أباتيت.يعتبر
اmكناتيت أعـلى اخلـامات في نـسبـة اmعـدنj فـخـامـاته حتـتـوي على ٧٢%
منهــا مــعـدن احلــديدj يليــه الهــيــمـاتيـت٧٠%j ثم الليــمـونـيت٦٠%j ثم

السدريت ٤٨%
 احلـديد هو اmـعـدن الذي الoكن األسـتــغناء عنهj فـهــو العـمـود الفــقـري
للصناعـة احلـديثـةj والoكن لـلحـضـارة اmعـاصرة ان تـعـيش بدونه. تطورت
صناعة احلديد في عام ١٨٥٦ تطوراً هائالً بعد اكتشاف طريقة حتويل خام
احلديد الى صلب مؤذنآ بذلك إبتداء عـصر الصلبj والصلب أكثر الفلزات
احلــديدة أهـمــيــة ويليــه احلـــديد اmزهر واحلــديـد اmطاوع. تعــددت صـناعــة
السـبـائك احلـديديـة لتـفي باألسـتـعـمـاالت الكثـيـرة للـصلبj حـيث تضـاف
فلزات النـيكلj النحـاسj الـكوبالتj الفناديومj اmـنغنيـزj وبعـض الفلزات
االخرى الى الصلب لتكـسبه خواص مـثل الصالدة ومقـاومة التآكل ومـتانة
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الشد العالية وزيادة اmرونة واmغناطيسية. 
jتوجـد انواع مـختلفـة من مكامن خـام احلـديد في صـخـور قشـرة االرض
ور�ا ال يوجد أي نوع منها في منطقة ماj مـقابل ذلكj ر�ا يوجد اكثر من
نوع من مكامنه في منطـقة أخـرىj فالظروف اجلـيولوجـية والتكتـونية ومـا

حتتويه قشرة االرض من الصخور اخملتلفة حتدد أنواع وطبيعة اmكامن.
jيوجـد خـام احلـديد على هيـئـة مسطحـة مكونـة من معـادن الهـيـمـاتيت 
السـدريتj الشــامـوسـيت مـوجـودة في الـسـحن الرسـوبيـة الـتي نشـأت في
االحـواض البحـرية القريبـة من الشاطيj ويـسمى هذا النواع �كامن احلـديد
البطروخــيـة. يوجـد خـام احلــديد على هيـئـة مــسطحـات مكونة مـن مـعـادن
الهـيـمـاتيت واmكناتيت فـي صخـور الكوارتـزيت احلـديدية التي نشـأت من
صخور ما قبل الكمبرية اmتـحولة. مكامن التماس ذات االشكال العروقية
اmكـونة من اmكـناتيت والـهــيـــمـــاتيت واmـوجــودة فـي نطاق التـــمـــاس ب�
الصـخـور النارية اmتـداخلـة في احلـجر اجلـيـري. يرجـح تواجـد هذا النوع من
مكامن احلـديد في منطقـتي بنجـوين ورواندوز بكردسـتـان العـراق. مكامن
مــسـطحــة الشـكل وعــروق من مـــعــدن الســـدريت اmتكـونة في الصـــخــور
الكربونيـة.العـروق اmتـداخلة في االجـسـام الكتليـة الضـخـمـة من الصـخـور
الصـهيـرية وفـوق القاعـدية وتتكون عـادة من خام اmكنـاتيت الذي يحتـوي

على التيتانيوم.

خخخخاااامممم    ااااmmmmننننغغغغننننييييزززز::::
مـعـدن اmنغنـيـز لونه اسـود بنيj واحـمـر قـهـوائـي غـامقj كـثـافـتـه ٤٫٣

وصالدته ٤.
 يدخل اmنغنيز في صناعات مختلفـةj منها صناعة السبائكj البطاريات

اجلـافة والسـمـاد ومبـيدات احلـشـائش والفطريات والبكتـريا وفي كـثيـر من
الصناعات الكيميائية والدوائية.

توجـد عدة انواع مـن مكامن خام اmنـغنيزj منـها اmكامن الرسـوبيـة التي
تتكون مـن مـعـادن بســيـومـيل�j بـيـرولوسـيت وoـثل هذا النمط أكــثـر من
٧٠% من احـتيـاطي خام اmنغـنيز وهناك مكامن لدرنـات اmنغنيز احلـديدية
في قاع احملـيطاتj حتتوى غالبـاً هذه الدرنات على اmنغنيز بنسبـة تتراوح
مـا ب� ٢٥-٣٥% وحتـتوي عـلى نسـبة من النـيكل والكوبالت والنحـاس.
مكامن اmـنغنيـز اmـتـحــولة التي تصل نســبـة خــام اmنغنيــز فـيــه الى ١٠-
٢٠%j إضــافـة الى مـكامن اmنغنـيـز الرســوبيــة البـركــانيــةj يتكون اخلــام
االصلي الغير اmتحلل على معدني اmنغنيز وهما الهاوسمانيت والبرونيت.
يوجـد خـام اmنغنـيـز في منطقـة رواندور ويتـالزم بشـكل عـام  مكامن أو
ترسبـات أو جتمـعات خام احلـديد في التركـيبات اجلـيولوجيـة اmعقـدة ضمن

حدود اmنطقة الزاحفة.

خخخخاااامممم    ااااللللككككررررووووممممييييوووومممم::::
مـــعــدن الكـرومــيـــوم اســود الـلونj مــائـل للّون القـــهـــوائيj كــثـــافــتـــه

٤٫٨وصالدته ٥٫ يوجد في الطبيعة على شكل خام الكروميت.
يستـخدم الكروميوم بالدرجـة االولى في تصنيع سبيكة الفيـروكروم وفي
صناعـات البويات واحلـراريات وفي بعض الصناعـات الكيـميـائية ويضـاف
الى احلديد حلـمايته من الصـدأj وهو من اهم الفلزات التي oكن استخـدامة
حلـمـاية اmعـادن من مـشـكلة الصـدأj لذا تزداد اهمـيـتـه كلمــا تعـمق تأثيـر
الظروف البيئية واmناخية على تآكل الفلزات ومنها احلديد بأعتباره العمود
الفقري لـلصناعات االنشائية اخملـتلفة. تستهلك الصناعـات الفلزية حوالي
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٦٠% من الكرومــيـومj بـينمـا تســتـهـلك الصناعــات الكيـمــيـائـيـة ٢٥%
وتستهلك صناعة احلراريات ١٥%. أساس الكروميوم هو خام الكروميت.
يوجـد الكرومـيـوم في مكامن مـخـتلـفة. تـرتبط مكامن خـام الكرومـيـوم
بالصهيرة اmبكرةj اي بالصخـور النارية القدoة مثل مكامن الكروميوم في
جنوب افــريقــيــا. يوجــد خــام الكرومــيـوم فـي الصــخـور الـقـاعــدية وفــوق
القـاعـديةj وتصل نسـبـة اوكسـيـد الكرومـيـوم في اخلـام االقتـصـادي ٤٨-
٥٠%. يوجـد مكـامن خـام الكرومـيـوم عـلى شكل عـدسـات في الـصـخـور
القاعدية وفوق القاعدية احلديثة ومن نوع السربنتيj الذي يوجد في بعض
مناطق سـالسل جـبـال األلب والقـفـقـاز وفي تركـيـا وايرانj وفي كـردسـتـان
العــراقj لذا يوجـد هـذا النوع من مكامـن خـام الكرومــيـوم في كــردسـتــان
العراق ضمن حدود اmنطقة الزاحفـة وترتبط مكامن خام الكروميوم بصخور
االفيواليت السربنتيني التي تظهرعلى سطح االرض في بعض اmواقع التي
تقـع على امـــتـــداد فــالـق زاكــروس أو بـالقـــرب منه. يـوجــد مـكامن خـــام
الكروميـوم في رواسب الوديان على هيئـة كتل مـهمشـة وجتمعـات معـدنية

ناجتة من جتويه خام الكروميوم الصهيرية. 
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ااااللللررررصصصصااااصصصص    ووووااااللللززززننننكككك::::

معدن الرصاص رمادي اللونj ابيض واحمـر بنيj كثافته ١١٫٣ وصالدته
١٫٥ يتواجد في الطبيعية مع معادن ويليمنيتj كالينيتj وغيرها.

يستخدم الرصاص في مجاالت صناعـية متنوعةj ومن أهمهاj بطاريات
التــخــزين وغطـاء الكابالت الكـهـربـائيــة وفي اللحــامj يدخـل في صناعــة
البـوياتj اضـافة الى اسـتـخـدامه في رفع كـفـاءة البنزينj وكـمـا تسـتخـدم

سبيكة الرصاص واالنتيمون في عمليات صلب القوالب.
الزنك مــعــدن بني اللونj كــثـافــتــه ٣٫٥ وصـالدته j٥٫٣ يـتـواجــد في

الطبيعة غالباً مع معادن ويليمنيتj مزانكلينيت.
يسـتخـدم الزنك في تغطيـة الفلزات بطبـقة رقـيقـة من الزنكj ويسـتخـدم
في صناعة البـطاريات اجلافة وفي صناعـة بعض أجزاء السـياراتj ويدخل

في صناعة االصباغ وفي صناعة بعض السبائك.
توجـد خـامات الـرصاص والزنك مـتـصـاحـبة أمـا مع الصـخـور الكربوبيـة
الرسـوبية أومـختلطة مـع كبـريتيـد النحاس في الـصخـور القاعـدية النارية.
هناك أ¬اط عـديدة من مكامن خـامـات الرصـاص والزنك التي تخـتلف من
موقع الى آخر تبعاً ألختالف التركـيبات اجليولوجية ومكوناتها من االنواع
اخملتلـفة من الصـخورj إضافـة الى خصـوصيـات تاريخ تطورها اجليـولوجي
والتكـتــوني اللذان يـلعــبــان الدور االســاسـي في تكوين خـــامــات اmعــادن

الفلزية ومنها خامات الرصاص والزنك.
ترتبط مكامن خامات الرصاص والزنك في الصخور اmتحولة على شكل
طبقات كبـيرة وعلى هيئة عدسات مكونة من معـادن الكالينا وسفاليريت.
توجد مكامن خـامات الرصاص والزنك على هيئـة اجسام مخـتلفة االشكال
مـا ب� ألواح أو قـصـبـات أو نطق غـيـر منتظمـة في صـخـور®اس االحـجـار
اجلـيرية مع الصـخور النارية. توجـد مكامن خـامات الرصـاص والزنك على
شكل طبـقـات متـوسطة وعـروق من مـعـادن الكالينا وسـفـاليريت عـادة مـا
تكون مبعثرة في االحجار اجليرية. واخيراjً توجد مكامن خامات الرصاص
والزنك على شكل أجـسـام طبقـيـة أو عدسـيـة أو كتلـية أو مـبعـثـرة مكونة
عــادة مـن الكوارتز ومـــعــادن كـــربونات الـرصــاص والزنـك في الصـــخــور

الصهيرية اmتداخلة. 
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يوجــد خــام الرصــاص والزنك في مــحـافـظة دهوك ومــرتبط بالتــراكــيب
اجليولوجـية للمنطقة الزاحـفة بالقرب من احلدود. خـام الرصاص (الكالينا)
مـعروف مـحليـاً لدى سكام احمللي� في ناحـيـة كاني مـازى. تقـوم الشركـة
التـركـيـة اmعـروفـة باسم (شـركـة به ر ئونه ر) بأسـتـخـراج الرصـاص والزنك
والنحـاس في منطقـة (جلى) اmتـاخـمـة للحـدود مع مـحـافظة دهوكj حـيث
تتشابه خصـوصيات التركيبـات اجليولوجية على جانبي احلـدود وما حتتويه
من االنواع اخملـتلفـة من الصخـور التي تشكـل مكامن العديـد من خامـات

اmعادن الفلزية ومنها مكامن خامات الرصاص والزنك.

ااااللللننننححححااااسسسس::::
jالنحــاس مــعــدن لـونه مــا ب� االحــمــر الفــاحت والـى االخــضــر الغــامق
jعــادن كـوبريتmيتــواجـد في الطبـيــعـيـة مع ا jكـثـافــتـه٨٫٩ وصـالدته ٣

ماالخايتj أزيورايتj الفضةj جالكوباريتj برونيت.
يتـمـتـع النحـاس بخـاصــيـة جـيـدة في توصــيل الكهـرباءj لذا يســتـخـدم
النحـــاس بكثـــرة في الصناعـــاتj الكهـــربائيــة مـــثل اmولدات واالجـــهــزة
الكهـربائيةj خطوط اسـالك نقل الكهـرباء والتلفونات والتـوصيـالتj كمـا

يدخل في صناعة السبائك مع الزنك والقصدير والنيكل.
يوجـد خام النحـاس على شكل كبـريتيـد النحاس واحلـديد اmعروف �ـعدن
اجلـالـكوبايريتj حــيث يوجـد خــام النحـاس غــالبـاً فـي نطاقـات ®عــدن مع
التالـك أو ضمن صخـور االمفـيبـوليت أو مع بعض عروق الكوارتز احلـاملة
للذهبj ويكون مصحوباً بكبريتـيدات فلزات اخرىj مثل الرصاص والزنك

والنيكل واحلديد.
كان اخلـام الذي تقل فـيه نسـبة النحـاس عن٢% اليعتـبر إقـتصادياً قـبل

حـوالي عــشـرين سنةj أمــا اآلن فـقـد ادخلت التــقنيـات احلـديـثـة لتـجـهــيـز
واستـخالص الفلزات من اخلـامات اmعدنيـة �ا أصبح اخلام الـذي يتركز فـيه

النحاس بنسبة نصف باmائة(٠٫٥%) ويعتبر خاماً إقتصادياً مربحا. 
توجـد أ¬اط كـثـيــرة من مكامن خـامـات النحـاسj ومن أبـرزها ®عـدنات
النحـاس فـي الصـخـور الرملـيـة والكونلكومــيـرات والشـستj وهي غــالبـا
مـرتبطة بـالتـركـيـبـات والتكاويـن اجلـيـولوجـيـة القـدoة. توجــد مكامن خـام
النحـاس عـلى شكل ®عـدنات مـنتـشـرة في الصــخـور الصـهـيــرية من النوع
البـورفـيـري. ترتبط مكامن خـام النحـاس بالصـخـور البـركـانيـة على شكل
كتـل عدسـية الشكل. توجـد مكامن خام النحـاس في عروق وقـصبـات في
نطاق التماس ب� صخور الكرانيت النارية وصخـور احلجر اجليري الرسوبي
. يوجـد خـام النحـاس في كـردسـتـان مـرتبطاً بالتـراكـيب أو اmتـحـول جـزئيـاً
والتكاويـن اجلـيـولوجـيــة ضـمن حـدود اmـنطقـة الزاحــفـة أو اmندفـعــة حـسب
jواقع البركانيـة فيـهاmبسـبب تواجد آثار لبعـض ا jفهـوم اجليـولوجي لهاmا
اضـافــة الى وجـود مـناطق التـالمـس ب� الصـخــور النارية وصــخـوراحلــجـر
اجليـري في بعض اmواقع وعلى إمـتداد فـالق زاكروس العـميق الذي يفـصل
اmنطقــة الزاحـفـة عـن منطقـة الطـيـات اجلـبليــة العـاليــةj ومنهـا في منـطقـة
مزوري باآلj وباألخص في جبل كوفند وبالتراكيب اجليولوجية احمليطة به.
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لعب النشاط التـعديني منذ ما قبل التاريخ وحـتى وقتنا الراهن دوراً بارزاً
في تزويـد االنســان باmـوارد االوليــة الالزمــة ألشـــبــاع حــاجــاته اmـتــعــددة
واmتجددة مع الـزمنj كما كان له الدور الكبـير في التطور الصناعي وخلق
الطفـرات االقـتصـادية للمـجـتـمعـات االنسـانيـة �ا جـعل علمـاء االجتـمـاع
يقسـمون تاريخ التطور احلـضاري للبـشرية الى عـدّة عصور وفـقاً خلـصائص
jوالعصر البرونزي jونوعية النشاط التـعديني السائد مثل العصر احلجـري
العصر النحاسيj والعصر احلديديj وعصر احلديد والصلبj وعصر الذرة.
وفي وقـتنـا احلـالي أصـبح النشــاط التـعـديني البــحـثي والتنقـيــبي ضـرورة
حـتمـية تفـرضهـا طبيـعـة التحـوالت االقتـصادية الكبـيـرة للوفاء �تطلبـات
التنمية القائمة على استغالل اmوارد االرضية وتسخيرها خلدمة اجملتمعات
بطريقـة كفـوءة تخـدم توجهـات تلك اجملـتمـعـات. تنطلق تطلعـات اجملتـمع
التنـمــوية لـتــســخـــيــر تلـك اmوارد لزيادة مـــعــدالت النمـــو االقــتـــصــادي
واالجـتمـاعي القـائمـة على تنويع القـاعـدة االقتـصـادية األمـر الذي يتطلب
على حكومة كردستـان ان تبذل جهوداً كبيرة في عـمليات البحث والتنقيب
واالستكشـاف عن اخلامـات االنشائيـة كأحجـار البناء والزينة كونـها التقل

أهمية عن اmصادر الطبيعية االخرى كالنفط والغاز واmياه.
تعتـبر الصـخور من أوائل اmواد الطبـيعـية التي اسـتخـدمها اإلنـسان في
jالبناء وذلك منذ قـد© الزمـان كـما تشـهـد بذلك أثار احلـضارات الـسابقـة

ولها مكانه فـي االديان السماوية ومنهـا في الديانة االسالمـية مثل احلـجر
االســـود الذي يرجـع تاريخـــة الى ابراهـيم عليـــه الســـالمj ويرجـع البـــعض
تاريخـة الى زمن طوفان نوح عليـه السالمj يوجـد احلجـر االسود حالـيا في
jانه حـجـر ثقـيل بيضـاوي الشكل لونه أسـود مـائل الى االحمـرار jالكعـبة
jمنها jهناك روايات مختلفة عن أصل احلجـر االسود jقطره ٣٠ سنتيمـتر
أنه من ياقــوت اجلنةj كـان أشـد بيـاضــاً من هيج حـتى سـودتـه خطايا أهل
الشـركj انه حجـر نيزك سـقط من السمـاءj وغيـرها من الروايات. ازدادت
اهمــيــة ومكانة احلــجـر االســود الى ان وصف ان احلــجــارة الســوداء جتلب
احلظj j تشفى االمراضj حتمى من السحـر واحلسدj حتقق األمانيj تهدى

النفوسj جتمع األحبة....
تخـتلف الـصـخـور الطبـيـعـيـة من حــيث اmنظر واmتـانة علـى مـواد البناء
األخــرى بالبــرغم من غــالء أســعـارهـا نتـيــجــة لصــعــوبة جتـهــيــزها وبعــد
مـصادرهاj إال أنـها ال زالت تسـتـخـدم في واجهـات اmبـاني حلـسن منظرها
. يتـم اسـتـخـدام أحــجـار في البنـاء وإعطاء اmبنى طابعــاً مـعـمــارياً خـاصـاً
طبيعية للبناء في منطقة الشـرق األوسط بينما تستخدم األخشاب بدالً من
األحجار في اmنـاطق االستوائيةj كمـا تستخدم العظام في اmناطق الـقطبية
وذلك لعدم توفـر األحجار. تسـتخدم احـجار الرخـام واحجار الزينة ألكـساء
اmبــاني من الداخل او اخلــارج ولألرضـيــاتj يخــتـار لهــذه األعـمــال انواع
الرخــــام ذات االلوان الزاهيــــة والقـــابلـة للصــــقل والتـلمـــيع والـتي تعـطي
إنعكاســات جـمـيلـة وجـذابة للضـوءj اضــافـة الى اسـتــخـدامـه في صـناعـة
األثاث وفـي إنشـــاء النـصب التـــذكـــارية وفـي اmقـــابر وفـي دور العـــبـــادة

وغيرها.
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∫WM.e'«Ë ¡UM,'« —U67√ WO-u'uO-
تطلق تســمـيـة احـجـاز الزينة علـى جـمـيع انواع الصـخـور اmســتـخـدمـة في
أغـراض الزينة سواء كـانت من صخـور نارية أو صخـور رسوبيـة أو صخـور
متـحولة.oكن التـعرف على مـعظم أحجـار البناء والزينة اmصـاحبة خملـتلف
أنواع الصـخور اmتـواجدة في دولة مـا وذلك من خالل اخلـارطة اجليـولوجيـة
والدراسـات االستكـشافـيـة للثروات الطبـيـعـية التي تنفـذها هيـئـة اmساحـة
اجلـــيـــولوجـــيـــة. تـشكل دراســـة أحـــجـــار الـبناء والـزينة وحـــصـــر اmـواقع
االسـتخـراجيـة لهـا من أهم اخلطوات االسـاسيـة في استـغـالل أحجـار البناء
والزيـنةj والســــيـــمــــا القـــريـبـــه مـن خطوط اmـواصـــالت بـاالضـــافــــه إلى

طبوغرافيتها اmناسبة لعمل احملاجر الصخرية لالستخراج والتشكيل.

W.—UM'« —u8B'«
تظهـر الـصـخـور النارية فـي اmنطقـة الزاحــفـة في كـردسـتــانj وأغلب انواع
jوجـودة في كـردسـتـان هو من نوع صـخــور (الكرانيتmالصـخـور الناريـة ا
الكرانوديورايـتj كـابروj بازلتj أنديزايت). تعـود األعــمـار اجلـيـولوجـيـة
للصــخــور النـارية الى حــقــبــة اmيــزوزيك اmتــأخــر والســينوزويـكj و oكن

استخدام معظم تلك االحجار في البناء وفي الزينة.

WO%U/d,'« —u8B'«
تظهــر الصـخــور البـركـانـيـة مع اmواد الهــيـدروكـربـونيـة في تكويـن جلكي
البـركــاني / منطقــة برواري باال �حـافظـة دهوك. إضـافـة الى تـواجـد آثار
مـواقع التـراكـيب الدائـرية والشـبـه الدائرية والتي تعـود الـى منشـأ بركـاني
أونتـيـجـة اندفـاع الصـخـور التـارية اجلـوفـيـة نحـو االعـلىj تلك التـراكـيب

الدائرية مـبــينة على اخلـارطة اجلـيـولـوجـيـة mرحلة االورجـيني/ مــرحلة بناء
السـالسل اجلـبليـةj وتـقع مـواقع تلك التـراكـيب الشـبـه الدائريـة في منطقـة
رانيـة وفي قلعـة دزة �حـافظة السليـمـانيـةj ولم يتم دراسـة تلك التـراكـيب
بشكل دقـيق oكن حتـديـد خصـوصـيـات ومكونات تـلك التـراكـيب الدائرية

والشبه الدائرية ومدى أهميتها من الناحية االقتصادية.

WO9u2d'« —u8B'«
يظهـر تـكوين اخلـابور اmكون مـن صـخـور حـجــر الكوارتزايكي في منـطقـة
برواري بـاال �حـــافظـة دهوكj يعــــود عـــمـــره اجلـــيـــولـوجي الى(الـعـــصـــر
االردوفــيــشـي)j وهو اقــدم الصـــخــور التي تظـهــر على سـطح االرض في
كــردســتـان الـعـراقj ويتــواجــد تكويـن اخلـابـور في وادي اخلـابـور وفي لب
الطيات اجلـبلية التي يظهر فيـها اقدم تكوين جـيولوجي على سطح االرض
في كـردستـان العـراقj وتنكشف الصـخـور اجليـرية/ احلـجر اجلـيـري وحجـر
الدولومــيـت التي ترســبـت خــالل الفــتــرة اجلــيــولوجــيــة مــاب� الـعــصــرين
jبصـوره واسعة فـي منطقة الطيـات في كردسـتان (ايوس�mالكربوني _ ا)

ويستخدم البعض منها في البناء وفي الزينة.

∫ÍdO'« d6(«
تعرف الصـخور اجليـرية بأنها صخـور رسوبيـة كيمـيائية تتكون أسـاسا من
معـدن الكالسيت (كربونات الكالسـيوم)j وتتميـز بألوانها اخملتلفة فـمنها
األبيض اmصــفـر والرمــادي وقـد تظهــر على أشكال مـتــبلورة نظرآ لتــبلور
مـعـدن الكالسـيت أثناء ترسـيـبـهـا. صـخـور الدولومـيت تعـد من الصـخـور
الرسـوبيــة الكيـمـيـائيـة الـتي تتكون نتـيـجــة مـرور مـحـاليل غنيــه بعنصـر
اmغنيـسـيـوم على الصـخور اجلـيـرية والذي يحل مـحل الكالسـيـوم وتتكون
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صخور الدولومـيت من كربونات الكالسيوم واmغنيسـيوم.وادناه جدول يب�
مدى امكانية االستفادة من الصخور في االستعماالت الصناعية.

*U(U)« iF,' WO$UMB'« *ôULF"2ô«
jاجلـيـر jاالسـمـدة jاالسـمـنت jاألحـجـار اجلـيـرية: صـناعـة احلـديد والصلب
jالبــالط jالزجـــاج jالورق jتكرير الـسكر jالطـوب jكــربونـات الصــوديوم

اعمال البناء -تكسيات الشوارعj اجلسورj الرصيفj اmوزايكو. 
jتكسـيـات اجلــسـور واعـمـال الرصف jاألحـجـار الرمليــة: أعـمـال البناء
jصناعة احجار الطواح� jتـروmخطوط ا jتثبيت فلنكات السكك احلديدية

احجار زينة. 
الطـفلة: صـناعـــة األســـمنـتj احلـــرارياتj االواني الـفـــخـــاريةj الـطوب

الطفليj االنابيبj البورياتj الورقj الصابونj عمليات حفر االبار. 
أحجار الـزينة: اجلرانيتj التكسيات اmعـمارية الداخلية واخلـارجيةj درج
الساللـمj قواعد التـماثيلj تبليـط االرضيات اmوزايكـوj صناعة التمـاثيل

والتحف. 
السربنت� : الرخام األخضرj األدوات اmكتبيةj الزهريات والطفليات. 

البريشيا اخلضرا: البالطj اmطابخj البوفيهات. 
الرمال العادية والزلط: مون البناء واخلـرسانةj عمليات الرصفj صناعة

الطوب الرمليj صناعة الطوب االسمنتي> 

∫W'u+"*« —u8B'«
الصخـور اmتحـولة هي تلك الصخـورالتي تغيـرت خصائـصها منذ تكـوينها
االولي بالعـوامل اجلارية ضـمن االرضj والتغـيّر قـد يشمل اmعـادن اmكونة

للصـخرةj وفي العـرقة ب� تـلك اmعادن ونسـيج الصخـرة أوكليـهمـا. جمـيع
الصــخـور اmتــحـولة كــانت في فـتــرة مـا صــخـور نارية أو رســوبيـة.تقــسم
الصخـور اmتحـولة الى ثالثة أصناف على أسـاس وجودها في احلقـلj فهي
إما صـخور متحـولة ®اسيةj إو صـخور متحـولة حركيـة إو صخور متـحولة
اقليمـية. تتواجد الصـخور اmتحولـة التماسيـة قريبة من حدود االندفـاعات
النارية وتزداد درجة التبلور التحولي داخل الصخـور اmتحولة كلما إقتربنا
من احلد الفـاصل ب� اجلسم الناري والصـخور اجملاورة. احلـرارة اmتنقلة الى
الصـــخـــور اmتـــحـــولة تـأتي بواسطـة االندفـــاع النـاري الفـــاقـــد للحـــرارة.
تظهــرالصــخـور اmـتـحــولة على سطـح التـمــاس لســد اندفــاعي(دايك) من
الصـخور الناريـة مع الصخـور الرسـوبية يؤدي الى حتـول الصـخور اجملـاورة

لـ(دايك). الصخور التماسية دقيقة احلبيبات نسبياً.
 تتـواجد الصـخور اmتـحولة احلـركيـة في في مناطق ضـيقـة وعلى امتـداد
الفــوالق أو الصــدوع الكبــيــرة والعــمــيـقــة. توجــد هذه األنواع في مـناطق
الفـوالق وسطوح االنزالقـاتj مـثل اmنطقـة الزاحـفـة في كـردسـتـان. يحـدث
حتول الصخور الرسوبية الصخور اmتحولة في نفس الوقت الذي حدثت فيه

احلركة على سطوح الفوالق واالنزالقات.
تتواجـد الصخـور اmتحـولة االقليمـية في مناطـق كبيـرة من سطح االرض
و®تد الـصخور اmتـحولة االقليـميـة ماوراء حـيز االندفاع النـاري أو الصدع
أو الفـالق.®تـاز هذه األنواع من الصـخـور بنسـجـها اmـتمـيـز مـثل التـخطط

وأنها ذات حبيبات خشنة.
توجـد كل هذه االنواع الثـالثة في كـردسـتانj فـالبـعض منهـا يظهـر على
سطح االرض في اmنـطقـة الزاحـفـة وعـلى امـتـداد فـالق زاكــروسj والبـعض

االخر يقع حتت سطح االرض(حتت الصخور الرسوبية).

4950



تتـحول الصـخـور الرسـوبية من نوع احلـجـر اجليـري الى صـخـور اmتحـولة
تعـرف بصخـور الرخامj وتـتحـول صخـور حجـر الرمل الرسـوبي الى صخـور
مـتحـولة من نوع الكوارتزايتj وحتـول صخـر الشيـل الرسوبيـة الى صخـور
متـحولة من نوع نايسj كما تتـحول الصخـورالنارية من نوع بازلتj كابرو

الى صخور متحولة من نوع أمفيبواليت.

XO(u'Ëb'«Ë ÍdO'« d6+K' w-u'uO'« l{u'«
تغطي الصـخور اجليـرية مسـاحة كبـيرة من كـردستان العـراقj وoتد عـمرها
من العـصر الكربوني الـى عصـر اmايوس�.وتصاحـب هذه الصخـور طبقـات
متداخلة من اmارلj الطفلj اجلبس والدولوميت. _تستخدم كأحجار بناء و

وتدخل كمواد أولية في صناعة اإلسمنت.

∫‚«dF'« ÊU"2œd/ w: WM.e'« —U67«Ë ¡UM,'« —U67√ Ÿ«u%√ r#√ 
توجد احـجار البناء في القـشرة االرضـية بأنواعـها اخملتـلفةj منها مـايطلق
عليه بالرخام الذي يعني الصخور اجليرية اmتحولة الذي يتواجد في العديد
من اmناطـق في كـردســتـان العــراق وعلى امــتـداد اmنـطقـة الزاحــفـة حــسب
jقلعـة دزة jفـهـوم اجلـيـولوجـي لهـا والذي يبـدأ من بنجـويـن مـارا �اواتmا
ناوبردانj سيدكـان منطقة مزوري باالj منطقة بـرواري باال/ ئورةj قسركي

الواقعة على احلدود وغيرها من اmناطق في كردستان العراق.
ان أكثر انـواع احجار البناء واحجـاز الزينة اmوجودة في كردستـان العراق

هي:
الرخـام االخضـرj الذي يتكون من مـعـدن السـربنت� ولذا تعـرف بصخـور
السـربـنت�. يظهـر هذا الـنوع من الصـخـور فـي بعض اmناطق على إمــتـداد
الفالق الزاحف العميق الذي يفصل ب� اmنطقة الزاحفة وب� منطقة الطيات

اجلـبليـة العـالـيـة في كـردسـتـان العـراقj يظهـرعلـى سطح االرض مـثـال في
منطقـة ماوات وoكن مـتابعـة آثاره وامتداد اعـماقـه القريبـة من حتت سطح

االرض في الكثير من اmواقع الواقعة على امتداد الفالق العميق.
صـــخــور الـكرانيتj تـســتـــخـــدم هذه األنواع من الـصــخـــور الناريـة في
االنشاءات وفي أغـراض الزينة بسبب إمتيـازها بألوان مختلفة منـه االحمر
واالسود والـرماديj حـجر الكرانيت من االحـجار الغـاليةj يصل سـعر اmـتر
اmكـعب مـنه الى ٢٠٠ دوالر. تـتــــواجـــد هـذه األنواع مـن الصــــخــــور في
كـردستـان العراق وتتـالزم مناطق تواجـدها غالبـا مع تواجد صـخور الرخـام

االخضر في بعض اmناطق على امتداد الفالق الزاحف. 
كـما تواجـد انوع اخـرى من الصـخورية الـنارية/ اجلوفـيـة والبركـانيـة في
كـردسـتــان مـثل صـخـر(البــازلتj الكابروj االنديزايتj الـدولورايت) التي
تظـهــر أحـــيـــاناً على سـطح االرض في بعـض اmواقع أو تـوجــد حتت سـطح
االرض وoكن حتديد مـواقعها وكـميتها ومن ثـم تقييم اجلدوى االقـتصادي

لها. 
صـخور البـريكشيـاj تتكون هذه األنواع من الصـخـور من قطع الصخـور
اخملتلفـة اmتمـاسكة وتعطي ألواناً متـعددة جذابة تبـعاً لنوع ولون الصـخور
اmكونة لهاj لذا تسمى بأحجار الزينة.تتواجد هذه األنواع من الصخور في
بعـض اmواقع في مـــحـــافظـة دهوك وتظـهـــر في بعض اmـواقع في اmـنطقـــة
الزاحــفـة. كـمــا تتـواجــد صـخــور الكونلكومــيـرات في كــردسـتــان(تكوين
البـخـتـيـارى االعلى) التي تظهـرعلى سطح االرض فـي العـديد من اmناطق
ومنهـا في خنسj وهـي مكونة من اجلـالمـيـد او احلـصى والرمل مـتـمـاسكة
بعـضهـا ببعضj وقـد تكون من الكوارتز او القطع الصـخرية ويتـوقف ذلك
على اmصدر االصلي لصخـور الكونكلوميراتj وغالباً ما حتـتوي مثل هذه
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الترسبات على االحجار الكرoة. 
صـخـور احلـجـر اجلـيـريj يتكون احلـجـر اجلـيـري من كـربـونات الكالسـوم
باألضـافـة الى نسـبـة تختـلف من نوع آلخـر من كربـونات واكاسـيـد احلـديد
واالمـونيــا واmنغنيـز ومـن بعض اmواد الطينيــة. تسـتـخــدم هذه االنواع من
الصخور بكثرة كأساس حجر البناءo jكن استخدامه مباشرة في البناء بعد
كسره الى قطع مناسبـة أو استخدامة لتغليف اmبـاني من اخلارج بعد قطعه
وصـقله وتلمـيـعـه ليـعـطي الواناً مـخـتلفـة. يحـتـوي احلـجـر اجلـيـري وحـجـر
الدولومايت أحياناً على حـفريات مختلفة /متحجـرات من بقايا احليوانات
التي تعـطي لهـذا النوع من الـصـخـور لونه ويزيـد من جـمـالهj ألن مــقـاطع
الصــخـــور تعطي اشـكال زخــرفــيـــة تظهــر علـيــه اشكال وانـواع واحــجــام

اmتحجرات في الصخور ليزيد من رونق جماله.
 تتواجـد هذا النوع من الصـخور بكثـرة في كردستـان العراق وتظهـرعلى
سطـح االرض في منـطقـــة الطـيـــات اجلـــبلـيـــةj وoكـن مـــشـــاهدة اmـقـــاطع
اجليولوجية الرائعة التي حتتـوي على األنواع اخملتلفة من الصخور اmوجودة
التي تـظهـر فـي الوديان العــمــيــقـة علـى إمـتــداد الشــبكـة النهــرية(الزاب
االعلىj الـزاب االســفلj ســيــروانj روي شـ�j اخلــازرj الكومـلj اخلــابور
وغـيرها مـن االنهار) في كـردسـتان الـعراقj من ابرز تلك الـوديان واجلبـال
واmواقع التي تـظهـر مـقـاطع تلك الصـخـور اmتنوعـة االلوان هـي(كلي علي
jناوبردان jرانيـة jمـاوات jجـوارته jكلي زنتـة jرواندوز jكلي بخـمـة jبك
jسنات j jلينك jبيخير jكارة jمت� j jسبـيرس jشرين jكوفند jسيدكان
هرورj ئورة زيوشكانj مقلوبj حمرينj سنجـار. لذا oكن إنشاء العشرات

من معامل حجر البناء في كردستان العراق.
®تاز مناطق احلـجر اجليري في كـردستان بتنوع خواص االحـجار اmوجودة

على سطـح االرضj تتـدرج صـالبـتـهـا مـن االنواع الطبـاشــيـرية اللّـينة الى
االنواع الدولوميتـية الصلبةj ويختلف لون احلـجر اجليري في كـردستان من
االبيص الى االبيض اmصفر والى اللون البني الغامق ويرجع ذلك الى نسبة

مكوناته.
 تسـتـخـدم احـجار الـرخام واحـجـار الزينة لـتغـليف اmبـاني من الداخل او
اخلارج ولألرضياتj يختار لهـذه األعمال انواع الرخام ذات االلوان الزاهية
jوالقـابلة للصقل والتلمـيع والتي تعطي إنعكاسـات جمـيلة وجذابة للـضوء
اضـافة الى اسـتـخدامـهـا في صناعـة األثاث وفي إنشاء النصـب التذكـارية

وفي اmقابر وفي دور العبادة وغيرها.
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اmعـادن الشــائعـه اmعـروفـه التي تـتـألف منهـا صـخـور قــشـرة االرض يصل
عـددها حـاليــا اكـثـر من ٤٠٠٠ (اربعـة االف) مـعـدنj وان عــددا ضـئـيـال
للغـايه من هذه اmعـادن oكـن ان يسـتخـدم كـأحـجـار كـرoه.مـعظم االحـجـار
الكرoه عــبـاره عـن مـعــادن نادرةj جـمــيلهj جـذابـةj فـاتنةj ســاحـرةj تـسـر
الناظرينj وتـأخـذ العـيـون عـند النظر اليـهــاj وصـفـة اجلـمـال فـي االحـجـار
الكرoة حتـددها مـجـمـوعـه من اخلصـائصj مـثل اللـون والبريـق والشفـافـيـه
ومـعـامل االنكسـارj التألق والـتشـتتj أي قـدرة البلورات اmكونه للحـجـر
الكر© على عكس الضـوء الى الع� وقدرة البلورات على تشـتيت االشـعه
الضـوئيــهj وحتليلهـا الـى الوان الطيف اmعـروفــةj وتثـمن االحـجــار الكرoة

على أساس قوتها وشفافيتها وخلوها من الشوائب والكاربون.
jومن ابـرزها اليـاقـوت jةoيوجـد أكـثـر مـن١٤٠ نوع من االحـجـار الكر 
jالكـهـرمــان jالـعـقــيق jاللؤلؤ jالـفـيــروز jالدر jالالزورد jالزمــرد jاسmأ
اmرجانj الزبرجدj انياب الفيلهj عظام السـالحف وغيرها. تصنف االحجار
الكرoة الى احجار طبـيعية واحجار اصـطناعية واحجار مقلدةj وoيـز احلجر
احلـقـيقي عن اmقـلد(اmزيف) بواسطة النارj فـعندمـا يحـترق مـثـالً الالزورد
احلـقـيـقي يكـون اللهب ازرق اللون بدون دخـانj امـا الـالزورد اmزيف يكون

اللهب أقرب الى االحمر مع الدخان.

لم تكن أهمية االحـجار الكرoة محصـورة في قيمتهـا اmادية بل لألحجار
الكرoة قـيــمـة طبـيـة ونفـسـيـةj واسـتــعلمت منذ القـدم بعـض االنواع منهـا
mعــاجلــة االمـراضj اســتــعــمل اللؤلـؤ لقـيــاس ضــربات القـلب وفي تقــوية
jواليــاقـوت لـوقف النزيف وكــسب احلظ وتهــدئة اخلــوف jاعــصـاب الـع�
والزمـــرد لهـــضم الطـعــام وmـكافـــحــة احلـــشـــرات الســـامــة لـكونه يصـــدر
االشـعـاعاتj والـفيـروز للوقـاية من احلـسـد والع�j والعـقـيق أليقـاف نزف
الدمj الالزورد يفـيـد لتـسك� آآلم اmفـاصلj وغـيـرها من االحـجـار الكرoة

ألغراض أخرى.
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تســتـخــرج آآلف االطنان من مــعــدن البـيــريل سنـويا من دول عــديدة على
مـسـتـوى العـالم وتـسـتـخـدم كـمـصـدر لعنصـر البـريـليـوم النادرj وذلك الن
الوانهــا تتــأرجح ب� اللون الـرمـادي واللون االســود القــا´. امـا الـنوعـيــة
الكرoة من البـيريلj واmعـروفـة بالزمرد تتـميـز بشفـافـيتـها العـاليه ولونهـا
االخـضـرالغـامق. االكـوامـارين ذو اللون االحـمـر الـبـديعj والزفـيـر ذو اللون
االزرق همـا حـجــران كـرoان في غـاية اجلـمــالj ويتم احلـصـول عليــهـمـا من

معدن الكوراندوم.
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إن مـادة حـجـر الكـهـرب ذات ملمس دهني دافئj خـصــوصـاً إذا مـا صـقل
جيداً. أما مـواصفاته الكيماوية فـتشير إلى كونه مادة مـركبة من الكربون
والهـيـدروج� واألوكـسـج� بذرات مـتـبايـنة مع بعض الشـوائب واخمللفـات
األخـرى. ينصـهـر الـكهـرب في درجـة (٢٨٧) تقـريبـاjً ويبلـغ وزنه النوعي
إجمـاالً بحـدود من (١٫٠٥) إلى (١٫١) غرامـاً في السنتيـمتـر اmكعب.
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كما تبـلغ صالدته أو مقياس صـالبته من (٢) إلى (٢٫٥) حسب مـقياس
موسى اmقام على عشر نقاط رقمية لقوة الصالدة.

 مــادة الكـهــرب خــفــيــفـــة الوزن إلى احلــد الذي تـطفــو في اmـاء اmالح.
احـتفظـت هذه اmادة بصفـاتهـا العطرية على مـدى مـالي� السن�j وهي إذا
مـا دلكت بالقـمـاش أو اليـد أو إذا تعـرضت لـلحـرارةj انبـعث منهـا رائحـة
زكـية نفـاذة أشبـه مـا تكون إلى رائحـة العنبر أو البـخـور القد© �زوجـة مع
. مادة الكهـرب لها خاصـية مسـحة من رائحة ثمـرة الليمون اmعـتقة أحـياناً
إبراز وانبعـاث الشحنة الستاتيكيـة الكهربائية إذا ما دلكت علـى القماش
أو باmواد األخـرى والصـوفيـة على وجـه اخلصـوص �ا جـعل في إمكان هذه
اmادة التقاط وجذب القطع الصغيرة من القش واخليط والورق وبعض اmواد
األخرى.صفة الكهربائية هي التي أضـفت اسم الكهرب عليه عند الشعوب

القدoة في منطقة الشرق األوسط. 
عادة ما يكون حجـر الكهرب ثالثة أنواع حسب شفافيـتهj فهنالك اللون
الشـفـاف ونصف الشـفـاف والغـير الـشفـاف. النوع األول الشـفـاف مـعظمـه
oيل إلـى اللون األصــفــر الذهبي أو احملــمــر الداكنj وبعـض أنواعــه يكون
شفافاً ويبهت لونه حـتى يكون كالزجاج الذي ليس له لون والبعض من هذا
النوع يـحـوي الشــوائب أو احلــشــرات الكامـنة التي oكن رؤيـتـهــاj حتــوى
احـياناً شـوائب داخليـة خضـراء من أوراق الشـجـر الدقيـقـة ويحوي البـعض
منهـا على احلشرات أو الـشوائب اmندسّة مـنذ القدم في صلب حـباتهـا ولها
خـاصــيـة انعكاس أشـعــة الضـوء بصـورة مــتـقطعــة تشـبـه تذبذب األشــعـة
الضوئية الناجـمة عن اشتعال النار.الـنوع نصف الشفاف تتداخل الشفـافية
مع نسـبـة من اللون األصـفـر أو البني حـيث تكون نسـبـة من احلـجر شـفـاف
والبقية مـنه معتمةj وقد يتـداخل اللون البني مع األلوان األخرى والشوائب

الداكنة فـيهـا.النوع الغيـر الشفـاف أو (اmعتم) هو األصـفر وتدرجـاتهj من
الغـامق إلى الفاحت مع توشـحات ذهبـيـة أو بنية أو غـيرهاj كـما يوجـد من
األلوان األحـمـر الداكن حيـث يقرب أحـيـاناً من لون القـهـوة بتـأثير التـقـادم

الزمني. 
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يقــدر تاريخ اســتـخــدامــه اmعـروف بـآالف السن�j حــيث ذكـر ان الـقـبــائل
الد¬اركـيـة عرفـتـه واسـتـخدمـتـه منذ (١٥٠٠٠) عـامـا حيث نـحتـتـه على
أشكال مـتنوعـة من العقـود واحلليj ودفن مع مـوتاهم أيضـا ألعتـزازهم به
ومن تأثـرهم باألســاطـيــر mنـافع هذه اmادة. كـــمــا صنعـت منهــا األوســـمــة
واmيداليـات والنياش� والقـالئد والعقود خملـتلف أصناف البشـر من الرجال
jلـوك واألمــراء والقــادة أو رجـــال الدين والكـهنة او القــســـاوســةmســواء ا
وصنّعت منهـا أيضا كـافة أنواع احلـلي للنساء كـاخلوا´ وأألخـتام والقـالئد
وعقود مـعصميـة ومشابك وأمشـاطj كما صنعت من قطعه اجلـميلة العلب
jتـنوعــة األخــرىmالغــالـيــة والنفــيــســة ومـنهــا علب اجملــوهـرات والعلب ا
واmكاحلj ومـباسم السكائر ورؤوس الـعصي والصـوجلانات واmسـابحj كمـا
تداخـل تصنيـع هذه اmادة مع الـذهب والفـــضـــة والعـــاج واألبنوس بأشـكال
وأنواع مـتـعــددة ولكل االسـتـخـدامـاتj فــضـال عن نحت بعض التــمـاثيل
الدقــيـقــة منهـا وأشكـال أخـرى مــخـتلفــة. دخل حـجــر الكهــرب في نطاق
التجـارة خالل مـرحلة العصـور القدoة. وقد جـاء في كتـاب العصـور القدoة
للدكـتـور جاoس براسـتـد (ص ١٩ طبع في اmطبـعـة األمريكانـية - بيـروت
عــام ١٩٣٦) أن مـــواد حــجـــارة العــصـــر احلــجـــري هي مــواد الـكوربا -
الكهرباء (أي حجـر الكهرب) وكانوا يجمعونهـا من سواحل بحر البلطيق.
اهتم بـعض القــوم في آســيــاj في التــاريخ القــد©j بهــذه اmادة النـفـيــســة
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وخصوصـا في الهند وأفغانستان وغـيرها. كما اهتم العـرب أيضا بصناعة
jســواء للمـســتلزمــات الرجـاليــة أو النسـائـيـة jادة وألغــراض شـتىmهذه ا
واسـتخـدامـهـا بصورتهـا اmنفـردة أو اmتـالحمـة بالذهب والفـضـة وخـصوصـا
اmعـدن األخـير. مـسـبـحـة الكهرب مـن اشهـراmسـابح لوجـود خـاصيـة جـذب
األشياء الدقيقة فيها لكونها حتـوي على شحنة كهربائية إستاتيكية كامنة

فيها تظهر إذا ما دلك احلجر باليد أو بالصوف.

∫»dNJ'« d67 s.uJ) w: WO-u'uO'« ·ËdE'«
تكونت مادة أصماغ الكهرب في العصر الثالثي وهو العصر الذي تكونت
فـيــه سـالسل اجلـبـال الـكبـرى كـجــبـال األلب والهـيــمـااليا نتـيــجـة الزالزل
والبراكـ� وتغير طـقس الكرة األرضيـة نتيـجة انصهـار تلك األصمـاغ وبدء
اإلفـراز اmكثف من أشـجارها ومن ثـم انطمارها في اجلـبـال أو حتت قـيعـان
البحـار. حتوي مـادة الكهرب على حشـرات وحيـوانات منقرضـة مثل بعض
أنواع الـذباب والبـــعـــوض والنمـل والزنابيـــر وزير احلـــصـــاد والفـــراشـــات
والعنـاكب وسلسلة طـويلة أخــرى من هذه األصنافj كــمــا ضـمـت أحـجــار
الكهـرب اmكتـشـفـة عدداً كـبـيـراً من اخمللفـات النبـاتيـة التي كـانت سـائدة
آنذاك مـثل مقـاطع الزهور واحلـبـوب وأوراق األشجـار أو أجـزاء من الثمـار
وشـوائب نباتيـة منقـرضة ومـتعـددة. لذلك أمكن التـعرف وبدقـة أكبـر على
عــمــر أحــجــار الـكهــرب عن طريـق إجــراء التــحليـل العلمي عـلى األنواع
jنقـــرضــة منهــاmالســائدة مـن تلك احلــيــوانات أو الـنبــاتات وخــصــوصــاً ا
وتقـديـرات عـمـر نشــوء الكهـرب في كل مـنطقـة يكتــشف بهـا هذا احلــجـر
وبااالعـتـمـاد أيضـاً على اخـتـالف األمـاكن اجلـغـرافـيـة لتلك احلـيـوانات أو

النباتات احملفوظة وتغيرها من منطقة ألخرى.

إن التاريخ الدقـيق لبدء تكون مـادة الكهرب مـختلف عليه وحـسب مناطق
تكونهj فـبــعض اخلـبـراء قـدروه بحـدود (٤٠) مليـون سـنة وآخـرون بحـدود
(٦٠) مليون سـنة للكهرب اmسـتخلص من شواطـىء بحر البلطيق. مـؤخراً
اكــتـــشف في جــبـــال لبنـان واألردن كــهــرب قُـــدر عــمــره (١٣٦) ملـيــون
سنة.الكهـرب متـحجر عـضوي أصله أصـماغ مـتحـجرة ألشـجار معـينة من
الصنوبريات أو األشجار اmزهرةj (البلوط) وغـيرها ثم طمرت حتت التراب
أو حتت صـخـور وقــيـعـان بعض البـحــار أو اجلـبـال. تاريخـيــاً عُـرفت مـادة
الكهرب بقدومها من منطقة الساحل اجلنوبي لبحر البلطيقj وخصوصاً في
أmانيــاj لذا عــرف ســابقــا بالكـهــرب األmانيj وجــدت مــادة الكهــرب في
البرازيل والدومنيكان بشكلـها اmتحجـر في اجلبال والكهوف القـدoة mنطقة
األنديزj ومن اmـناطق األخـرى التي اكــتـشف فـيــهـا هذا احلـجـر هـي بورمـا
ورومانيا وصقليةj واكتشف مؤخراً بعض القطع القليلة في لبنان واالردن.

∫‚«dF'« ÊU"2œd/ w: »dNJ'« d67 ·UA"/√ WO%UJ(≈
يتم البــحث والتنقــيب عن كــافـة الثــروات الطبـيــعـيــة وفي حتـديـد مناطق
تواجـدها في كـردستـان من خـالل الفـهم الدقيق لتـاريخ التطور اجلـيـولوجي
لبحر التيسس القد© الذي ظهـر بعد انشطار الكتلة القارية الكبيرة والتي
عـرفت بـ(كـتلة البـانكي) الـى كـتلت�(كـتلة أوروآسـيـا في الشـمـال وكـتلة
كوندفـاند في اجلنوب)j ظهر بينهـما منخفض كـبير وواسع oتـد من الشرق
نحـو الغرب والذي ادى الى نشـوء بحر التـيسس وتطور البـحر خـالل حقـبة
اmيزوزوي(عـمره اجلـيولوجي ماب�٢١٠ الى ٦٥ مليـون سنة) الى ان وصل
عـرضــه الى ٢٥٠٠ـ ٤٠٠٠ كــيلومـتــرj ومـرّ بحــر التــيـسس خــالل تطوره
اجليولـوجي �رحلت� رئيسيت�j مـرحلة اجليوسينـكلينال التي ®يزت بشكل
عـام باالستـقرار الـنسبيj ترسـبت خـاللها الطبـقـات الصخـرية ذات االنواع
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اخملتلفـة السيما الـكاربونية بسبب تطور ظروف ¬و وازدياد وتنوع االحـياء
اmائيــة(احلـيـوانيــة والنبـاتيــة) �ا ادى مع مـرور الـزمن وفي ظل اسـتــمـرار
عـمليـات الترسـيب الى طمـر ودفن بالي� االطنان مـن بقايا اmواد عـضـوية
والغـير العـضويةj انـتهت تلك اmرحلة بـتقلص البـحر نتـيـجة تقـارب الكتل
احملــيطـة به عن بعـــضــهــا البـــعض ورافــقت ذلـك(نشــاطات وانفـــجــارات
بركانية/التي هي غالباً احدى مصادر االحـجارالكرoة كالياقوت والعقيق)
وارتفاع بعض اجزاء قاع احمليط الذي ادى الى تكوين جزر وسالسل جبلية
على امـتـداد محـور احملـيط مـؤدية الى انفـصالهـا الى احـواض منفـصلة او
شـبـه منفـصلة عن بعـضـهـا البـعضj وتكونت خـالل تلك الفـتـرة احملـيطات
احلــديثـة مــثل احملــيط االطلسي والهــاديj وهي من اولـى عـالمــات بداية
مـرحلة جـديـدةj عـرفت �رحلة االوروجـينـي(مـرحلة بناء السـالسـل اجلـبليـة)
التي امتلئت خاللها تلك االحوض اmائية باالحياء وترسبات بحرية متنوعة
طمـرت ودفنت مـعهـا بالي� االطنان من بقـايا تلك اmواد العـضـوية والغيـر
عـضـويةj وصلت هذه اmـرحلة الى بداية حـالتـهـا النـهـائيـة وادت الى تراجع
شـديد وانقـراض االحـواض اmائيـة وبناء احـزمـة مـن السـالسل اجلـبليـة على
آثاره في آســيــا واوربا وشــمــال افــريقــيـاj واغـلب الســالسل اجلــبليــة من
الهـماليا مـارا بزاكروسj طوروسj االطلسي والى سـالسل االلب في أوربا
التي تكونت على آثار بحـر التـيسسj ®يـزت اmرحلة االخيـرة (بانفجـارات
بركـانية وتغـيرات منـاخيـة شديدة مـؤدية الى ظهـور عصـور جليدية) خـالل
مرحلة الـعصر الرباعي(العـمر اجلـيولوجي) قـبل ما يقرب مـن j٣ ٢ مليون
سنة وانتـهت مرحلة الـعصـور اجلليدية قـبل حـوالي ١٠ آآلف سنةj وبالرغم
من قصر العمر اجليولوجي mرحلة العصورية اجلليدية االخيرة حدث تغيرات
كبيرة جـدا على مجمل اجلياةj إنقرضـت خاللها نسبة كبيـرة من(احليوانات

والنبــاتات/ التـي تشكل احــدى مــصـادر االحــجــار الكرoة ومـنهــا حـجــر
الكهرب)) ودفنت حتت اجلبال وحتت التراب وفي قـيعان البحار واألحواض

اmغلقة والشبة اmغلقة التي كانت سائدة انذاك.
التـاريخ اجلــيـولوجي والتكتـونـي لكردسـتـان العـراق جــزء من تاريخ هذا
البـــحــر الذي تعـــرض الى تغـــيــرات يصـــعب تصـــورها إال من خـــالل علم
اجلـيولوجـيـاj هذا العلم الذي يهـتم �عـارض االرض من تاريخـها ونـشأتهـا
وشكلهـا ومكونـاتهـا والعـوامل التي اثرت وتؤثر علـيـهـاj وتوصلت نتـائج
البحـوث والدراسات اجلـيولوجـية الى إكتـشاف بعض اسـرار هذا البحـر وما
jـوارد الطبــيــعــيـة(الـنفطmحتــويه تراكــيــبــه ومكوناتـه اجلـيــولوجــيــة من ا
الغـازالطبـيـعيj اmعـادن الفلـزيةj االحـجـار الكرoةj احـجـار البناء واحـجـار
الزينة). بالـرغم من قلة الدراسـات اجلـيـولوجـيـة حـول االحــجـار الكرoة في
كردستانj إآل انه يوجد العقيق االبيض اmعروف بـ(عقيق سليماني/ أبيض
اللون) نسبة الى مدينة السـليمانية في كردستان العـراقj ويستعمل للزينة

وmعاجلة بعض االمراض.
 العـقـيق هو نوع مـن االحـجـار الكرoة التي تتكون مـن احلـمم البـركـانيـة
على امـتـداد مالي� السنـ�j ر�ا يتم اكتـشـافـه من موقـعـه االصلي أو في
الترسبات النهرية احلديثة والقدoة اذا كـانت التراكيب البركانية القدoة تقع
ضـمن حدود حـوض تصـريف النهـر.تعرض بحـر التـيسس في نـهاية مـرحلة
اجلـيوسـينكلينال وخـالل مرحلة بـناء السالسل اجلـبليـة من تاريخ تطور هذا
البـحــر الى انفـجـارات بركــانيـة للصـخــور النارية وهي من احــدى مـصـادر
العــقــيـق في اجلــزء الشــمــال الغــربـي من حــزام زاكــروس اجلــبلي وتـشكل
كـردسـتــان العـراق جـزاً من حــزام سلسلة جـبـل زاكـروسj وتظهـر الصــخـور
النارية على سـطح االرض في بعض اmواقع في اmنطـقـة الزاحـفـة أو اmنطقـة
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اmندفعـة (حسب اmفهوم اجلـيولوجي)j والسيـما على امتداد فـالق زاكروس
العــمــيق الذي يفــصل اmنطقــة الزاحــفــة عن منطقــة الطيــات العــاليــة في
محـافظتي السليـمانيـة واربيل في كردسـتان العـراقj ومن هنا يعود منـشأ
العـــقـــيق االبيض فـي كــردســـتـــان العـــراق الى هذا اmصـــدر اجلـــيــولـوجي
(اmصـدرالبـركـانـي)j وoكن التـحـقـيق من ذلك ومن األهـمـيـة االقـتـصـادية
لألحجار الكرoة في كـردستان العراق من خالل اجـراء مسوحات جيـولوجية

وفق اسس علمية حديثة.
 يوجـد ضـمن مـقـاطع التـتـابع الطبـاقـي للتكاوين االسـتـراتيـغـرافـيـة في
jكردستان العراق العديد من سطوح (عدم التوافق) ب� التكاوين الطباقية
تشكـل سطوح عــدم التــوافق جــزءاً مـهــمــا من تاريـخ التطور اجلــيــولوجي
والتكتـوني للقشـرة االرضـيةj وتتكون سطوح عـدم التـوافق نتيـجة حـدوث
تغـيـرات جـيـولوجـيـة كــبـيـرة مـثل توافق عـمليـات التـرسـيـب بسـبب تراجع
االحـواض اmائية نتـيـجة التـغـيرات اmنـاخيـة القـدoة أو نتيـجـة إرتفاع قـاع
االحواض على اليابسة نتيجة احلركات التكتونية التي تطرأ على اmستوى
احمللي او االقليـمي او العاmيj ولذا يـتمـيز مـعظم سطوح عدم التـوافق من
تواجـد الـتـرسـبــات القـارية(الكونـكلومـيـراتj احلــصى والرمل)j واحــيـانا
سحنات من التـرسبات اmلحيـة. حتليل مكونات سطوح عدم التوافق مـهمة
جــدا في مـــوضــوع البــحـث عن االحــجــار الكـرoةj ومن ابرز سـطوح عــدم
التوافق اmوجودة ب� التكاوين الطبقية في كردستان هي(ب� تكوين خابور
وتكوين جلكي البـركـانيj ب� تكوين هرور وتكويـن جيـاكـارةj ب� تكوين
كـه لي خانـى وتكوين كوراش�j بـ� تكوين سه ركـه لو وتكوين ناوكـيليـه
كانj ب� تكوين البالسـبي وتكوين اجليركس احلمراءj ب� تكوين قـمجوقة
وتكوين باmبـوj ب� تكوين البالسـبي وتكوين الفارس االسـفلj ب� تكوين

الفــارس االســـفل وتكوين الـفــارس االعلىj وبـ� تكوين الفـــارس االعلى
وتكوين البختياري).

ومن الضروري واmهم دراسة ترسبـات اmصاطب النهرية وحتليل مكوناتها
ومـصــادرها ومنشـئــهـاj إضــافـة الى دراسـة تـاريخ تطور االحـواض اmائـيـة
القـدoـة ومنهـا حـوض اخللـيج وحتـديد آثار التــرسـبـات الســاحليـة البــحـرية
والنهــرية القــدoة اmوجــودة في كـردســتـان وحتـليل مكوناتهــا والبــحث عن
منشَئِهاj حيث تتواجد كمـيات هائلة جدا من تلك الترسبات تقدر �ليارات
اmالي� من ترسبات الكونكلوميـرات واحلصى والرمل في حوض عقرة وفي
سهل اربيلj وتـستعـمل تلك اmواد في االعمـال االنشائية (الـطرق). يعود
مــصــدر ومنـشــأ أغلب ترســـبــات الكونكـلومــيــرات واحلــصى والـرمل الى
الصـخـور النارية والبـركـانـية والـصـخـور اmتـحـولة والرسـوبيـةj وان اغلبـهـا
ترسـبات غـريبـة من حـيث اmصدر مـقـارنة بالصـخور اmوجـود في كـردستـان
العـراقj وهذا يعني بأن تلك التـرسـبـات نقلت من مـصـادر بعيـدة وترسـبت
في اmواقع اmوجودة في كردستانj لذا البد من احـتواء تلك الترسبات على
بعض مـن انوع االحــجـار الـكرoة.وoكن االســتــفــادة من خــبــرة اكـتــشــاف
االحــجـار الكـرoة في جنوب الســودان من خــالل حتليل مكونـات ترسـبــات
حـوض نهـرالنيل األزرق الذي ينـقل كـمـيـات هائلة من الصـخـور البـركـانيـة
والنارية من هـضـبـة أثيـوبيـا وترسـبـهـا في جنـوب السـودانj وحتـتـوي تلك

الترسبات على بعض االحجار الكرoة.
اكـتـشـف حـجـر الكهــرب في لبنان واالردن ويعـود عــمـر حـجـر الـكهـرب
اجلــيــولـوجي حــوالي ١٦٠ مـليــون سنةj أي يـعــود الى عــصـــر اجلــوراسي
اmتـوسط واmتأخـرj وهذا هو اقرب مـوقع الى كردسـتان العـراق من الناحـية
اجلـيـولوجيـةj إضـافـة الى ان تاريخ تطور الشـبكة النهـرية في اسكندنافـيـا
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خالل العصـور اجلليدية االخيرة أدى أيضـاً إلى إكتشاف حـجر الكهرب في
بحــر البلطيق وحتـت التـرســبـات الـشـبكة الـنهـريـة القـدoة هـناكj إن تاريخ
تطور الشـبكة النهـرية في حـوض البلطيق يشـبـه الى حـد مـا تاريخ التطور
اجلـيـولوجي للشــبكة النهـرية في كـردسـتـان التـي كـانت تصب في احلـوض
البـحري الذي كـان يغطي مـعظم العـراق وبعض اجراء االجـزاء اجلنوبيـة من
كــردسـتــان. من هنا oـكن االشـارة الى ان الـبـحث عـن حـجــر الكهــرب في
كـردسـتـان العـراق في نفس تلك التـرسـبـات والتكاوين التي اكـتـشف فـيـه
حــجــر الكـهــرب في لبنـان واالردن وفي بحــر البـلطيق. لذا مـن الضــروري
إجـراء دراسات جـيولـوجيـة في كردسـتـان لغرض حتليل مـكونات الطبقـات
الصخرية للعـصر اجلوراسي اmتوسط واmتأخـرj وتظهر الطبقات اجليـولوجية
للعـــصــر اجلــوراسـي على سطـح االرض في منطـقــة الطيـــات العــاليـــة في
كـردسـتـان العـراقj ومن ابرز تلك التكاويـن هي تكوين سـه ركـه لو (الذي
يحـتـوي علـى القـيـرj الشـيل.) تكـوين ناوكـيله كـان (الذي يـحـتـوي على
jالشـيل.) تكوين جـيـاكارة الذي يـحتـوي على الشـيل jطبـقـات متـفـحمـة

أالنهايدرايت. 
اعتـقد ان تكوين (ناوكـيله كان) من اهم الطبـقات اmرشحـة من إلحتـمال
احـتــوائه على حــجـر الكهــرب في كـردســتـان. كـمــا من الضــروري دراسـة
ترسبات اmصاطب النهرية وترسبـات االحواض اmغلقة او الشبه اmغلقة التي
كـانت تغمـر سـهول كـردسـتـان خالل العـصـر الرباعي قبـل ما يقـارب من ٣
مـالي� سنةj امـتلئت تلك االحـواض �الي� االطنان من التـرسبـات النهـرية
وطمرت معـها ما كانت تنقله االنـهار من (االشجار والنباتـات واحليونات)
التـي تشكل اmـصــدر االســـاسي حلــجـــر الكهـــرب. اجلــديـر بالذكـــر أنه ´
اكتشـاف حجر الكهرب في بعض اmنـاطق التي حتتوي على ترسبـات عصر

البـاليوج� قـبل حـوالي٤٠ مليون سنةj لذا مـن الضروري دراسـة التكاوين
التي ترســبت خـالل نفس تلك الـفـتـرة قـبل ٤٠ مـليـون سنة في كــردسـتـان
العـــراقj ومن ابرز تلـك الطبــقـــات والتكويـن في كــردســـتــان هي تـكوين
كــولـوش الذي يحـــتــوي على الـشــيل الـغنيــة بـاmواد العـــضــوية.(تـكوين
اجلـيـركـس األحـمـر الذي يحــتـوي على الط� األحــمـر الصلصـالj ســحنات

االنهايدرايت).
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كـردسـتــان العـراق غنيـة جــدا باجلـبسj توجـد احــتـيـاطيـات هائـلة من خـام
اجلبس في بعض األقضية التابعة الى حملافظة نينوى مثل سنجارj تلكيف
وغــيــرها كــمـا يوجــد اجلــبس في مــحــافظة اربـيل وكـركــوك وفي قــضــاء
خــانق�.كـمــا توجــد ترســبـات االمــالح(ملح الطعــام) في بعض الـتكاوين

الصخرية في كردستان العراق.

f‡‡,'«
اجلبس واحد من مجموعة اخلامات التبخيريةj ويتكون أساساً من كبريتات
الكالسـيــوم اmائيـة (CaSO4. 2H2O) ويتـمـيــز بإمكانيـة حتـويـله الى مـا
يسمى بـ(عجينة باريس (بتسـخينه إلى درجة حرارة ١١٠ - ١٢٠ ْم حيث
يفـقــد اجلـزء األكـبـر من مــاء التـبلور ويصــبح شـرهاً المـتـصــاص اmاء عند
اسـتـخـدامـه ليـسـتـعـيــد تركـيـبـه الكيـمـيـائي األصلي فـي مـادة صلبـة بعـد
التــشكيل وتتــوقف طبـيــعـة اجلــبس الناجت على نـقـاوة اmادة اخلــام ودرجـة

حرارة التسخ� وإضافة أي مواد للتقليل أو اإلسراع في الصالبة.
 تختلف نسبة اجلبس النقي في طبقات اجلبس من موقع الى آخرj إالّ ان
مـعــدل نسـبـة اجلــبس النقي يتـراوح مــا ب� ٩٥ %- ٩٧% والبـاقي مـنهـا
يتكون من الكربونـاتj السليكاj احلديـدj اكاسـيد اmنـغيـسيـومj أوكـسيـد

أالmنيوم وبعض اmواد الغير الذائبة.

jاجلـبس أول مــعـدن يتـرسب بـكمـيـات كـبــيـرة عند تبــخـر مـيـاه البــحـار
وتتكون طبـقات سمـيكة من اجلبس حتت ظروف جـيولوجيـة معـينة(احواض
طبيعيـة شبه مغلقة أو مغلقـة)j ويوجد اجلبس غالباً مع اmلحj كـما تتواجد
صـخور االنهـايدرايت مع اجلـبسj ويوجـد االنهايدرايت علـى شكل طبقـات
مـشابهـة للجـبسj وغـالبـاً ما يوجـد االثنان مـعـاً باألضافـة الى تواجـده مع

حجر اجلير والطفل. 

∫f,'« Ÿ«u%√
اجلبس اخلام: وهو اجلبس اmوجـود طبيعياً في القشرة االرضيـة مثل طبقات
اجلـبس في تكـوين الفـارس االسـفلj يسـتـخــدم اجلـبس بعـد
استخراجه مباشرة دون ان جتري عليه أية عمليات صناعية.
يســتـخــدم اجلــبس على هذه الصــورة في صناعــة األســمنت
البـورتلندي كــمـادة تتـحكم بسـرعـة تصلـب االسـمنتj كـمـا
يستـخدم اجلبس في صناعة الورق كـمادة مالئةj إضـافة الى

إستخدامه في جتهيز بعض اmواد اmلونة.
اجلبس الزراعي: وهو اجلبس الذي يستـخدم في استصالح االراضي القلوية
واmلحـيــةj ويشـتـرط هذا الـنوع من اجلـبس ان يحــتـوي على

أكثر من ٧٠% بالوزن من كبريتات الكالسيوم.
اجلبس الصناعي: يصنع اجلبس الصناعي من اجلـبس اخلام عن طريق مروره

بعدّة مراحل لتصنيعه. 
يسـتـخرج اجلـبس اخلـام من صـخور القـشـرة االرضـية التـي تظهر أحـيـاناً
على سطح االرض كــمـا هو مـوجـود في الـعـديد من اmناطق في كــردسـتـان
العــراقj او يسـتــخـرج من حتـت سطح االرض عن طريق فــتح اmقــالع. يتم
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تكسـيره الى احجـار مناسبـة لتغـذية االفران أو القـمائنj ثم تبدأ بـعد ذلك
عمليات احلـرق أوالتكليس وتستخـدم فيها االفران الدوارة اوالقـمائن التي
تتـراوح درجــة حـرارتهـا(j١٢٠ ١٨٠ درجــة مـئـوية)j حــيث يفـقــد اجلـبس
حوالي ثالثة ارباع مـاء التبلورj ثم يصنف اجلـبس بعد ذلك بالنسبـة لدرجة
نعـومتـه ويعبـأ في اكيـاس أو عبـوات مناسبـة وعرضـه في االسواق لغـرض
استـخدامه فـي البناء. اجلدير بالذكر إن حـجر الكلس يسـتعمـل في صناعة
اجلصj حـيث ترصـف أحـجـار الكلس فـوق كـور مـخـروطي الـشكل ويحـرق

حجر الكلس �عزل عن الهواء ومن ثم يطحن ليستعمل للبناء.
هنـا من الـضــــروري األشــــارة الى إمـكانيــــة اســـــتــــعــــمــــال النـفــــايات
الصلبــة(نفـايات اmدن) فـي صناعـة اجلـبـس الصناعي بدالً من احملــروقـات
أوالطاقــة الـكهــربائيــة الـتي تعــاني مــدن كــردســتــان مـن مــشــاكل ازمــة
احملروقات ومن ازمة الطاقة الكهربائيـةj وبهذه الطريقة oكن حتقيق هدف�
بعملية واحدةj االول التخلص من النفايات الصلبة وما لها من اmضاعفات
على البـيـئـة وعلى االنسـان وثانيـاً تشـغـيل اmصـانع أو االفـران من الطاقـة
احلرارية التي تنجم من حـرق النفايات الصلبةj وتسـتخدم النفـايات الصلبة
في بعض اmدن الهـولندية كمـصدر مـهم للطاقة احلـرارية بدالً من اسـتعـمال
احملروقات لتسخ� اmياه وتزويد اmدينة باmياه احلارة. oكن حتقيق ذلك في
كـردستـان من خالل اجـراء دراسات عن النفـايات الصلبـة في اmدن الكبيـرة
كـمـدينة اربيل مـثالً لـهدف حتـديد كـمـيـة النفـايات وانواعهـا ونسـبـة اmواد
القابلة لألحتـراق وكمية الطاقة احلرارية التي تتـولد من حرق تلك النفايات
واستـغالل تلك الطاقـة احلرارية في تشـتغـيل اmصانع او األفـران أو اmعامل

في كردستانj مثل معمل اجلبس الصناعي. 

∫w$UMB'« f,'« Ÿ«u%√
يصنف اجلبس الصناعي الى ثالثة انواع وهي:

اجلــــبس الـبلديj وهـو اجلــــبس العــــاديj لـونه رمــــادي أو وردي مــــائل
لألصـفـرارj التقل فـيــه نسـبـة كـبـريتـات الكالسـيـوم احملـتـويـة على نصف
جـزيء من اmاء عن ٦٠% بالوزنj كـما ال تقل نسـبـة اوكسـيـد الكالسيـوم
عن ثلـثي نســبــة ثالث اوكــســيــد الكبــريتj كــمــا ال تزيد نـســبـة كـلوريد
الصـوديوم على ١٢% بالوزن والتقل نسـبـة اmاء اmتـحـد عن ٣% وال تزيد

عن ٩% بالوزن وال تزيد نسبة الشوائب عن ٢٠% بالوزن.
جـبس اmصيصo jتـاز بلونه االبيض الناصع وهو أكـثر نعـومة من اجلـبس
البلـديj ويسـتــخــدم هذا النـوع في (طبــقــة الضـهــارة) لبــيــاض االســقف

واحلوائط الداخلية.
جــبس التــشكيلj لونـه أبيض ناصع وتزيـد درجـة نعــومــتـه عـن كل من
اجلبس البلدي واmصيص. يسـتخدم هذا النوع في صناعة التمـاثيل واعمال
الزخـرفـة وفي صناعـة اخلـزفj كـمـا يسـتـخـدم جـبـس التـشكيل في جـراحـة

العظام وجتيهز االربطة الطبية.

∫f,6K' WO*UF'« —UF2_«
هناك عـدّة عــوامل تتـحكم فـي األسـعـار العـاmيــة خلـام اجلـبس منـهـا النوع
واmصـدر وكمـية اخلـام اmعروضـة للبيع ونوع االسـتخـدامj معـدل سعـر الطن
اmتري من اجلبـس اخلام يتراوح ب� ٩_ ١٨ دوالر/طن. اجلبس احملروق٢٠
دوالر / طن. اجلص) Plaster 125 دوالر / طن. معـجون أو كـمادة مـالئة

٨٠ - ٢٠٠ دوالر / طن.
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يتم التـعدين بواسطة نظام اmناجم اmكشـوفة في األمـاكن التي توضع فيـها
jراد تعــدينهـا علـى سطح االرض أو بالقــرب من سطح األرضmاخلـامــات ا
أمـا في اmناطق ذات الغطاء الرسـوبي السـمـيك فـانه يجب اسـتـخـدام نظام
اmناجـم حتت األرض.مــعظـم اجلــبس اخلــام ال يـخــضع لعـــمليــات اmعـــاجلــة
ويستـخدم كـما هو مـوجود في الطبـيعة وتعـتمـد معـاجلة اجلبس اخلـام على
اجملال الذي يستـخدم فيه فمـثالً اجلبس اmستخـدم في صناعة األسمنت إذا
كان يحتوي على شوائب طينيـة فإنه يكتفى بإزالة هذه الشوائب عن طريق
الغــسـل باmاء بحــيـث ال يزيد قطر احلـــبــيــبــة عن ٣٫٨١ سم وال يـقل عن
٠٫٩٥٢ سمj وأما اجلبس الذي يستخدم ألغراض الزراعة فإنه يسحق الى
أقل من ٠٫١٤٩ مـيكرون.واجلـبس اmـستـخـدم لصـناعـة اجلص يحـسن عن
طريق الـتـجــفــيف ثم الكـلسنة ثم الطـحن والنخل ويـجب أن يكون اجلــبس

اmستخدم في هذه الصناعة خالياً من الدولومايتj احلجر اجليري.  
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توجـد خامات اجلـبس وبسمـاكات كـبيـرة في مناطق مـختلفـة من كردسـتان
ويوجد اجلبس في الطـبقات الصخرية التي ترسـبت في العصور اجليـولوجية
التـالية: طبـقات حـجر اجلـبس في تكوين جـياكـارة الذي ترسب في العصـر
البــرمي اmتــأخـرj طبــقـات حــجـر اجلــبس واmلـح في تكوين كــوراش� الذي
ترسب فـي عـصــر التــرياس اmتــأخــرj تكويـن سـه ركــه لو الذي تـرسب في
العصـر اجلوراسي اmتـوسطj j سحنات من اجلبس واالنهـايدرايت واmلح في
jتأخرmتوسط واmتكوين اجليركس احلمراء الذي ترسب في عصر االيوس� ا
واخـيـراً تكوين الفـارس االسـفل الذي ترسـب في عـصـر اmايوس� اmتـوسط

والذي يتكون من طبقـات سميكة من حـجر اجلبس واالنهـايدريت وسحنات
من طبقات اmلح.

يحـتـوي تكوين الفـارس االسـفل أسـاسـاً من طبـقـات من صـخـور اجلـبس
واالنهايدرايت وتتـداخل فيه طبـقات من حجر اجلـبس والطفل والط� /كله
ي. يتــرواح ســمك تكوين الـفـارس االســفل مــاب� ٢٠٠ مــتــر في منطفــة
سنجـار والى أكـثـر من ٥٠٠ مـتـر في منطقـة اmوصل والى اكـثـر من ٦٠٠
مـتر في منـطقة كـركـوك.تظهر صـخـور حجـر اجلـبس على سطح االرض في
jحـمـام العليل jمـوصل jناطق في كـردسـتـان العراق(سنـجارmالعـديد من ا

تلكيفj بعشيقةj مخمورj سلسلة جبل حمرين وغيرها من اmناطق.
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يجب ان تكون األسواق احمللـية في كردسـتان والعراق هي الهـدف الرئيسي
ألي توسع في اسـتغـالل خامــات اجلبس أو تصنيـعهــا لغرض اسـتخـدامهـا
مــحليــاً وoكن تصــديرها للخــارج اذا ®كنـت احلكومــة الكردية من أنتــاج

جبس ألفا الغالية الثمن.
 oكن حتـقــيق هذا الهـدف من خـالل إجــراء دراسـات جـيـولوجـيــة mعـرفـة
الكميـات القابلة للتعـدين بواسطة اmناجم اmكشوفـة في اmناطق التي توجد
فيـها خـامات اجلـبس وإجراء الدراسـات اmنجمـية mعـرفة كلفـة التعـدين في
كل منطقـة من مناطق اخلـامـات.التـوجه الى تـصنيع خـامات اجلـبس بطاقـة
كبـيرةj ويتم ذلك عن طريق إنشاء شركـة كردستـانية لتصنيع اجلبس تلبـية
الحـتيـاجـات األسواق احملليـة في اmرحلة احلـاليـة.ضـرورة اعتـمـاد عمليـات
تعدينية منظمة في استغـالل اجلبس حسب األنظمة والقوان� الذي يجب ان
تصـدر قـانون االسثـتـمار والـتعـدين (اmناجم في كـردسـتـان) لينظم اسلوب
وقـواعد وشـروط استـخـراج اجلبس وغـيرهـا من خامـات الثروات الـطبيـعيـة
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وصناعـته من قـبل القطاع العـام واخلـاص في كردسـتـانj مع التـأكيـد على
ضـرورة مــتـابـعـة دوائر اmسح اجلــيـولـوجي في كـردســتـان لتنـظيم وتوحــيـد
اساليب استثمـار الثروات الطبيعية ووضع حد لالستـغالل العشوائي لكافة

خامات اmواد االنشائية ومنها اجلبس.
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ملح الـطعــام هـو عــبـــارة عن ملح اmـكون أســاســـاً من كلـوريد الصـــوديوم
(NaCL) واmعـروف �عـدن الهـاليت الذي يتـواجـد في بلورات مـتكاملة أو
كتل متبلورة حبيبية. ملح الطعام أحـد األمالح التبخيرية الناصعة البياض
ذو مـذاق مـلحي �يــز وبريق زجـاجي oـثل حـوالي ٧٨ % مـن أمـالح مــيـاه
البـحر. صـالبته تتـراوح ب� ٢-٢٫٥ حـسب مقـياس مـوهو وكثـافتـه ٢٫٢
جم / سم٣ ونـقطة انصــهــاره ٨٠٠ْ م. وبلغ مــتــوسط الســعــر في الســوق
العـاmيـة ٣١٫٤ دوالر للـطن. يقـدر مـتـوسط ناجت التـحـاليل الـكيـمـيـائيـة
jنغنسيـومmا jالكالسيـوم jالبـوتاسيـوم jللملح من احـتوائه على الصـوديوم
الكلوريـدj سلفـاتj وبعض اmـواد اmذابةj وتصل نســبـة كلوريد الـصـوديوم

الى حوالي ٩٨% في ملح الطعام. 
 يتـواجـد ملح الطعـام غـالبـاً في طبـقـات سـمـيكة أو كـتل غـيـر منتظمـة
ويتـرسب من مـيـاه الـبـحـر ضـمن الطبـقـات الرسـوبيـةj ويـتـواجـد غـالبـاً مع

اجلبس و األنهيدريت والكالسيت والط� والرمل.
ملح الطعـام أحد اmواد التي ال oكن االسـتغناء عنهـا في احليـاة اليومـية
وفي حــفظ األطعـمــةj ويسـتــخـدم فـي الصناعــات الكيـمــاوية مـثـل رمـاد
الصــوداj الصـودا الكاوية و الـكلوريدات. كـمــا يسـتــخـدم اmلح اخلــام في
بعض الصـناعـات مــثل البــالســتـيـكj الزجـاجj الـورقj السـيــرامــيك وفي

معاجلة اmياه وحفر آبار النفط وفي دبغ جلود احليوانات.

طرق جتهيزه ومعاجلته:
يتم إنشاء أحـواض يفصل بينها جـسورj يتم تغذية هذه األحـواض باmياه
اmاحلة أو �ياه البـحر بواسطة مجاري خـاصة أو آبارj وتؤدي هذه األحواض
إلى أحواض أخرى يتم فيها تركيز احمللول ويترسب اmلح بعملية التبخر ثم
يصرف منهـا اmاء بعد ترسيب اmلح حيث يتـم تشوين اmلح اmتكون بواسطة
اجلرافاتj ويستخدم في الصناعة أمـا ملح الطعام فيتم تكريره في مصانع

خاصة. 
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توجـد خـامـات اmلـح في مناطق مـخـتلفـة من كـردســتـانj ولم يتم حلـد أآلن
إجـراء دراســات تفـصـيلـيـة للمـواقع الـتي تظهـر ترســبـات اmلح في منـطقـة
الطيـات العالية في كـردستـانj وخاصـة التكاوين التي ترسبت خـالل حقـبة
البـــاليــوزوي اmتـــأخــرj وترســبـــات العــصــر اجلـــوراسي وعــصـــر االيوس�
واmايوس�. تظهـر احـيـانا رواسب اmلح نـقيـة واحـيـانا حتـتـوي على شـوائب
ومـواد اخرى يتـواجـد ترسبـات اmلح بشكل عـام مع رواسب اجلـبس واحلجـر

الرملي احملمر والشعاب اmرجانية. 
توجـد ترســبـات االمـالح التي حتــتـوي مـعظمــهـا على امـالح الـصـوديوم
وامـالح البـوتاسـيـوم واmنـغنسـيـوم في بعض اmناطق عـلى شكل طبـقـات او
سـحنات داخل بعض الـطبـقـات / التكاوين الطبـاقـيـة في كـردسـتـان مـثل
تكويـن(كـوراشـ�)j ويظهــر البــعض منـهــا على سطح االرض فـي منطقــة
الطيـات العاليـةj وقد استـخرج السـكان اmلح محليـا في بعض اmناطق من
كردستـانj مثل سكان قرية كارة في منطقـة نيروة التابعة لقضـاء العمادية
�حـافظة دهوكj وكـذلك توجـد طبـقات مـلحيـة حتت سطح االرض كـمـا هو

في محافظة كركوك.
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oكن احلــصـول علـى أغلب اmواد الالزمــة إلقـامــة اmنشـآت الـصناعـيــة من

صخور القشرة االرضية بطريقة مباشرة أو غير مباشرة.
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يعــتـبــر األســمنت من أكــثـر اmواد ضــرورة حــيث الoكن ان تســتـغـني عنه
اmشـروعــات الهندسـيــةj االسـمنت مــادة سـهلة التــداول عند خلطهــا وبعـد
اضافـة الرمل والزلط (احلـصى) اليهـا تتكون اخلرسـانة ومع إضـافة اسـياخ

احلديد الى هذه اخللطة تنتج اخلرسانة اmسلحة.
 يشكل اوكسيد الكالسيومj والسلـيكاj وااللومنيا واوكسيد احلديد اهم
اmكونات الكيمـيائية الالزمـة لصناعة األسـمنت. االنواع اmناسبة من حـجر
٤ jاجلـير لصـناعة االسـمنت يجب ان تتـراوح نسـبة الـسليكا فـيه مـاب� ١
الى j٥ ٤% ونسـبـة كـربونات الكـالسـيـوم التقل عن ٩٠% أمـا اوكـسـيـد

اmنغنسيوم يجب ان ال يزيد عن ٥%
jواد االوليــة اخلـامــة لصنـاعـة الـسـمـنت من ٢٥% ط�(شــيلmتشكـل ا
الصلصال/كله يj رمل) زائدا ٧٥% حجر اجليـر. يتم جتهيز اmعمل باmادة
jيقـوم قـسـم الكسـارة في تكسـيـر االحـجـار الـى احـجـار صـغـيـرة jاألوليـة
ويقوم قسم الطاحن بتحـويل اmادة االولية الى بارودj ومن ثم تتحول اmواد
االوليـة في قـسم االفـران الى مـادة السـمنت والتي تسـمى بالـكلنكر وذلك

بفـعل الضـغط واحلــرارة العـاليـةj ويتم خلط كـمـيـة قلـيلة من مـادة اجلـبس
بنسـبـة ٥% �ادة الكلـنكر ويتم طحنه ونقلـة الى قـسم التـعـبـئـة ليـقـوم هذا

القسم بتعبئة السمنت في اكياس ومن ثم نقله الى االسواق.
oكن أنتاج عدَّة انواع من السمنت ومن ابرزها: 

١- االسـمنت البورتالندي العـادي. يعرف الـسمنت البـورتالندي بأنه اmادة
الناعمة الناجتة عن طحن وتنعيم نواجت حرق اmواد اجليرية(حجر اجلير/
حـــجــــر الكـلس) واmواد الـطينـيـــة(الـشـــيل/ الـطفل والـرمل) لـدرجـــة
التـسـمـيت علـى ان تخلط هذه اmواد قـبل عـمليـة احلـرق خـلطاً تامـاً مع
عدم إضافة أية مادة اخرى بعد احلرق سـوى مادة اجلبس محروقة أوغير

محروقة واmاء.
٢- االسـمـنت اmقـاوم المــالح الكبـريتــات. ٣- اسـمنـت أبار النفط طبــقـا
mواصــفـات مــعــهـد البــتــرول األمـريكـي. ٤-االسـمنـت اmقـاوم المــالح

الكبريتات.

الطاقة األسهالكية mعامل األسمنت :
تقـدرالطاقـة االستـهـالكيـة mعـمل سمنـت سنجار بحـوالي ٤٠ مـيكا واط
في السـاعة مـن الكهرباء ألنـتاج ٣٢٠٠طن في اليـومj أمـا معـمل سـمنت
اmثنى فـيـسـتـهلك مـا يقـارب ٦٠ مـيـكا واط في السـاعـة ومـعـمل سـمنت
السـمـاوة مـا يقـارب ٤٥ مـيكا واط وحـوالي ٤٠ مـيكا واط من الكهـرباء

تستهلك في معل سمنت بادوش.

اmواد األولية لصناعة األسمنت:
تدخل في صناعة األسمنت ثالثة انواع من اخلامـات االولية وهي (احلجر

اجليريj الط� واجلبس)
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صــخـور احلــجـر اجلــيـريj يتـكون حـجــر اجلـيــر من كــربونات الكالســوم
باألضـافـة الى نسـبـة تختـلف من نوع آلخـر من كربـونات واكاسـيـد احلـديد

واالمونيا واmنغنيز ومن بعض اmواد الطينية.
تتواجـد هذه األنواع من الصخور بكثـرة في كردستان العـراق وتظهرعلى
سطـح االرض في منـطقـــة الطـيـــات اجلـــبلـيـــةj وoكـن مـــشـــاهدة اmـقـــاطع
اجلـيـولوجيـة الرائعـة التي حتـتـوي هذه الصـخور فـي الوديان العـميـقـة على
jروي ش� jسيروان jالزاب االسفل jأمتداد الشبكة النهرية(الزاب االعلى
اخلـــازرj الكوملj اخلـــابور وغـــيــرها مـن االنهــار)j مـن ابرز تلك الـوديان
واجلبال واmواقع التي تـظهر مقاطع تلك الصخـور اmتنوعة االلوان هي(كلي
jرانيـــة jمــاوات jجــوارتـه jكلي زنتـــة jروانـدوز jكلي بخـــمــة jعلي بـك
j jلينك jبيخير jكارة jمت� jسبيرس jشرين jكوفند jسيدكان jناوبردان
سناتj هرورj ئورة زيوشكـانj مقلوبj حـمـرينj سنجـار. لذا oكن إنشـاء
العشرات من مـعامل أألسمنت في كردسـتان العراقj بسبب توفـر األحجار
اجلــيــرية بكـثــرة التي تدخل بـنســبــة ٧٥% من اmواد االوليــة فـي صناعــة

األسمنت.
 الط�: يوجد انواع مـختلفة من الط� الذي oكن اسـتخدامـة في صناعة

األسمنت ومن اهمهما:
 الط� الغرينيj توجد هذا النوع من الط� عند مصـبات االنهار وقيعان
البحيرات اجلـافةj ويتميز هذا النوع بأنه خفيف وملمسـه صابوني ويحتوي
على نسبة قليلة من كربونات الكالسيوم. oكن حتديد هذا النوع من الط�
في مصـبات االنهـار وروافدها في كردسـتان مـثل مصب نهر الكـومل بنهر
اخلازر بالقرب من جبل مقلوب / قضاء الشيخانj ومصب نهر اخلازر بنهر
الزاب االعلى وغيـرهاj كمـا oكن استـخدام الط� الالزم لصناعـة األسمنت

من االراضي الزراعية الـتي ترسبت شبكة االنهار عليـها كميات كـبيرة من
الطمى.

الط� الصفحي/الـطفل/ شيلj عبارة عن الط� والصلصـال يتواجدعلى
هيـئة رقـائق تكونت بتأثيـر ضغـط ما فـوقهـما من الصـخورj ويتـفكك هذا
النوع الى صـفــائح رقـيـقـة خـضــراءj او غـامـقـة اللونj ويوجـد فـي القـشـرة
االرضيـة على شكل طبقـات أو تكاوين من الشيل مثـل (تكوين كولوش)
في كـــردســتـــان الذي تكـون من تعـــاقب طبـــقـــات من شــيـل /وطبــقـــات
الصلصــال/كله ي الزرقــاء اللون يتــراوح سـمك هذا الـتكوين مـا بـ� عـدّة
أمتار فـي مدينة عقرة وتزداد سـمكها بأجتاة الشرق الى ان تصل الـى أكثر
من ١٠٠٠متر في محـافظة السليمانيةj وكما يزداد سـمكها باجتاه الغرب
ويصل الى حـوالي ٦٠٠ مـترفي مـحـافظة دهوك. يظهـر هذا التكوين على
سطح االرض في مـنطقـة الطـيـات اجلـبـليـة العــاليـة في كــردسـتــانj وoكن

استخدامه كمادة أولية في صناعة السمنت في كردستان.
الصلصــال / كله يj كلمـة صـلصـال تعـود الـى مـعـادن الصلـصـال وهي
مجمـوعة من اmعادن تدخل أساساً في تركـيب الط� مثل الكاولينيت.ط�
الصلصــال عـبـارة عن ط� جف وتـصلب واكـتـسب خــاصـيـة اللدانـةj حـجم
حبيباته أقل من ٢٥٦/١ مللمتر. oكن استخدامه كمواد اولية في صناعة
الســمنت. يوجــد الصلصــال/ كله ي على شـكل طبـقــات زرقــاء اللون في
تكوين لفارس االسفل وفي تكوين كولوشj وفي تكوين مـيركا ميرj وفي
تكـوين بيـــدو(نســـبـــة الى قـــريـة بيـــدوهى في مـنطقـــة برواري بـاال)j في

كردستان العراق. 
الطـ� اجلـــيـــري/اmارلj وهـو مـــخلوط طـبـــيـــعي مـن الط� وكـــربـونات
الكالسـيـومj ويتمـيـز النوع اmستـخـدم في صناعـة السمنت بـأنه عبـارة عن
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رواسب جـيــرية ذات ملمس ناعـمj لونه حليـبي الـى اصـفـر وازرق كــمـا هو
موجـود في طبقـات مارل اmوجـودة في تكوين شرانشj وفـي تكوين ميـركا
مــيـرj وفي تكـوين بيـدوj وفـي تكوين ئورة في كــردسـتــان العــراق وoكن

االستفادة منه في صناعة السمنت. 
jواد االولية اخلامـة لصناعة األسمنت هي احلجر اجليريmذكرنا سبقاً إن ا

الط�/ شيل أو صلصالj الرملj اجلبس/االنهايدريت). 
تتــــواجــــد هذه الصــــخــــور في عــــدّة طبــــقــــات /التكـوين الـطبــــاقي-
االستـراتيغرافـية في كردستـان العراقj كمـا تتواجد احـيانا نوع� او ثالثة
انواع من هذه اmـواد في تكوين طبــاقي واحــدj اي في مــوقع واحـدj مــثل
j(ميـركـا ميـر jكوراشـ� jسـه ركـه لو jالفـارس االسفل)التكاوين التـاليـة
وهذا مـايزيد من اهمـيـة تلك الطبـقـات الصـخـرية التي تظهـر أغلبـهـا على
سطح االرض عـلى امــتــداد منطقــة الطيــات واmـنطقــة الزاحــفــة (اmفــهــوم

اجليولوجي لهما). 
 تتواجـد صخور حجر اجلـيري بشكل اساسي في التكاوين التـالية والتي
تبــدأ من االحـدث نحــو االقــدم حـسب العــمـر اجلــيـولـوجي لهـذه الـتكاوين
jخـورمال jالبالسبي jسنجـار jجدالة jومن اهمهـا(آفانة jاالستـراتيغرافـية
عقـرةj قمـجوقةj جـيا كـارةj كوراش�j ميـركا مـيرj هرورj ئورة). يتـواجد
الطفل / الشـيل في التكاوين التاليـة والتي تبـدأ من االحدث نحـو االقدم
حـسب العـمـر اجلـيـولـوجي لهـذه التكاوين االسـتـراتيــغـرافـيـةj ومن اهمـهـا
(كولوشj سـه ركه لوj بلوتيj ميـركا ميـرj هرورj كيستـة). يتواجد حـجر
اmارل في التـكاوين التــاليــة والتي تبــدأ من االحــدث نحـو االقــدم حــسب
العـمر اجلـيولوجـي لهذه التكاوين االسـتـراتيغـرافيـةj ومن اهمـها (الفـارس
jميـركـاميـر jبيـدو/بيـدوهى jتاجنـيرو jئه لـيجي شـرانش jجدالة jاالسـفل

جياكارةj ئوره). يتواجد اجلـبس واالنهايدرايت في التكاوين التالية والتي
تبــدأ من االحـدث نحــو االقــدم حـسب العــمـر اجلــيـولـوجي لهـذه الـتكاوين
االستراتيـغرافيةj ومن اهمها (الـفارس االسفلj جيركس احلمـراءj سه ركه
لوj كوراشـ�j جياكـارة). يتواجـد حجـر الرمل في التكاوين التاليـة والتي
تبــدأ من االحـدث نحــو االقــدم حـسب العــمـر اجلــيـولـوجي لهـذه الـتكاوين
االستراتيغرافيةj ومن اهمها(الفارس االعلىj اجليركس احلمراءj بيدوj كه

لي خانىj خابور).
وخالصـة القولo jكن اكـتشـاف العديد من خـامات اmوارد الطبـيعـية من
خـالل إجراء الدراسـات واالبحـاث واmسح اجليـولوجي والتي oكن اسـتغـالل
البعض منها الغراض خطط التنمية واقامـة اmصانع العمالقة والتي تعتمد
اعـتـمـادا كلـيـا على خـامـات مـحلـيـة كـمـصـانع االسـمنـت واجلـيـر واجلـبس
الصناعي ومـواد البناءj وال يزال الكثـير مـن هذه اخلامـات لم يسـتغل بعـد
إضـافة الى العـديد من الشـواهد خلـامات اmـعادن الفلزية كـاحلـديد والكروم
والنحـاس والرصـاص والزنك وغـيرها من اmـواد اخلام األوليـة التي مـازالت
بحـاجـة الى دراسـات جيـولوجـيـة mعـرفـة جـدواها االقتـصـادية والتـأكـد من

احتياطها التعديني في كردستان. 
تنتـشـر في كـردسـتـان العـديد مـن مـواقع األحـجـار الكربونيـة (االحـجـار
اجلـيــرية- الدولومـيـت) والتي توجـد بشـكل خـاص في اmنـاطق الشـمــاليـة
حيت لـم يتم استغـاللها وفق االسـاليب العصـرية. توجد العـديد من اmواقع
في كـردستـان حتـتـوي على االحجـار اجلـيرية الـنقيـة مـثلما هـو موجـود في
jجيـاكارة jتاجنيـرو jشـرانش jبعض التكاوين الطبـاقيـة تكوين(البالسـبي
وغــــيـــرهـا) والتي oـكن اســــتــــغـــاللـهـــا فـي صناعــــة االســــمنـت واجلص

االبيض/النورة.
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توجــــد انواع مــــخـــتلـفـــة مـن الطيـنيـــات مــــثـــال (طـ� الكاولـ�j ط�
النبـتونايـتj الصلصالj الطفـل وغيـرها) في كـردستـانj وهناك احـتيـاطي
كـبيـر من مـخـتلف انواع الطينات تدخل فـي العديد من الـصناعات اهـمهـا
صناعة االسمنت. اجلدير بالذكر تسـتخدم محليا بعض من تلك االنواع في
الصناعـات احملليـة في كـردستـانj مـثل صناعـة االواني اخملتلفـة في قـرية

كانى التابعة الى قضاء العمادية �حافظة دهوك. 
يوجـد رمل الســيلكا في كـردسـسـتــان في قـضـاء سنجـار تكـونت بفـعل
االعاصير واجلفاف والتصحر وصل تأثيرها الÅاحلدود الغربية واجلنوبية من
كردسـتان الـعراق oكن اسـتخـدام الرمال السـيليكا ذات درجة نقـاوة عالـية
تصلح لصـناعـة الزجـاج البـلوري وشـبـه البلوري واســتـخـدامـهــا في الطوب

الرملي اجليري كبديل لطوب البناء العادي.

lÝU²#« ¡e'«

‚«dF&« ÊU²Ýœd! w) WO½bF*« ÁUO*«
∫WO%bF*« ÁUO*« ’«u1

®تاز اmياه اmـعدنية بتركيـبها الكيمـيائي الثابت غيـر قابل للتغيـر وحتتوي
على نسـبـة عاليـة من اmعـادن اmذابة وتتكون بـطريقة طـبيـعـية فـي مخـازن
مائية خاصة فال ®تزج باmياه السطحية وال حتتاج الى اجراء اية تغيرات او
اضافـة مواد كيـميائية اليـهاj وهي اكثـر صحة جلـسم االنسان مقـارنة �ياه
الشـرب العــادية بسـبب احـتــوائهـا تقـريبــا على كـافـة االيونات والـعناصـر
الضــرورية ألدامــة ¬ـو وحــمــاية جــسم االنســان ألنهــا حتــافـظ على وجــود
االيونات في جسم االنسـان وتقوم بتنظيم اجلـسم وتنقيتـه من اmواد الضارة
كمـا حتافظ علي الـتوازن في كمـية اmيـاه التي يفقـدها جسم االنسـان اثناء
النشاط. تخـرج اmياه اmعدنيـة من حتت سطح االرض وتتدفق بشكل عـيون
مائيـة او بطريقة حـفر اآلبار السـتخراج اmيـاه اجلوفـيةj وتتـغير كـميـة اmياه
اmعــدنيــة بـ� مــوقع واخــرj وتتــحكم ظـروف تكوينـهــا ونوعــيــة طبــقــات

التكاوين التي تخزن فيها اmياه اmعدنية.

∫WO%bF*« ÁUO*«Ë WOFO,D'« ÁUO*« 59 ‚dH'«
اmيـاه اmعدنيـة لها تركـيب ثابت وصحي جلـسم االنسان وتوجـد في تكاوين
او تراكيب جيـولوجية معينةj وال تخـتلط بها اmياه السطحية لذا ال تتـغير
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صفـاتها الفـيزيائية والـكيميـائية ويكون لهـا طعم خاص ما بـ� حلو عذب
. اmياه اmعدنية هي مياه العيون التي حتتوي ومُر حيناً ومالح خفيف أحياناً
على االقل عـلي ٢٥٠ ملي غــرام من االمــالح في مـجــمــوع كـمــيــة اmواد
اmذابة فـيــهـا. ويتم تقـيـيم وحتــديد ذلك من غليـان لتــر واحـد من اmاء في
درجـة حـرارة ١٨٠ درجـة مئـوية وتـوزن اmواد اmتـبقـيـة (اmعـادن واالمـالح)
فـاذا كـان وزن االمــالح أقل من ٢٥٠ ملي غـرام لـكل لتـر) فـانهــا تصنف
على اساس مـياه العيـونj واذا كانت االمالح ٢٥٠ ملي غـرام في اللتر أو
أكثر فهي من نوع اmياه اmعدنيةj كـما ان اmياه اmعدنية آمنة من البكتيريا
وال حتتاج الى ايـة معاجلات كيـميائية فـهي صحية بحـد ذاتهاj في ح� ال

تتوفر غالبا هاتان اخلاصيتان في مياه العيون.
اما مـياه العـيون فـهي التي تتدفق من حتت سطح االرض وتخـرج بشكل
طبـيـعي ولهـا خـصـوصيـات فـيـزيائيـة وكـيـميـائيـة غـيـر ثابتـةj وتوجـد في
تكاوين صـخـرية مـختلفـة االنواع وان الكثـيـر من مـياه العـيـون الطبـيـعيـة
صاحلة للشرب وال حتتاج الي عمليـات تنقية وترشيح ما عدا بعض االنواع
من ميـاه العيون حتـتاج الي عمليـات تنقيـة قبل االستـعمال للشـرب بسبب
احـتـوائهـا على بعض االيونـات بنسب تضـر صـحـة االنسـانj ولو ´ اجـراء
jمـسح صحي لسـكان منطقة مـا فـان بعض االمراض مـثل تسـوس االسنان
الغدة الدرقيةj ضعف النموj امراض الكلى وغيرها لوجد لها عالقة باmياه

التي تستعمل من قبل سكان اmنطقة 

∫WO%bF*« ÁUO*« nOMB)
تصنف اmيـاه اmعـدنيـة بدورهـا الى اmيـاه اmعـدنيـة (من النوع اخلـفـيف) اذا
كـانت كمـية االمـالح اmذابة فيـها تتـراوح ماب� ٢٥٠ الى ٥٠٠ ملي غـرام
في اللتـر الواحـد من اmاءj والى اmيـاه اmعـدنيـة اmتـوسطة اذا كـانت كـمـيـة

jاءmذابة ماب� (٥٠٠-١٠٠٠) ملي غرام في اللتر الواحد من اmاالمالح ا
وتصنف على اسـاس اmياه اmعـدنية الثـقيلة اذا كـانت كمـية االمـالح اmذابة

أكثر من (١٠٠٠) ملي غرام في اللتر الواحد من اmاء. 
كمـا تصنف اmياه اmعدنيـة على اساس تركيز بعـض العناصر فيهـاj مثل

الكالسيومj اmغنيسوم والكبريت وتعرف تلك اmياه اmعدنية �ا يأتي.
ميـاه الكالسيـومj هي اmياه اmعدنيـة الغنية بالكالسـومj يحتـوي كل لتر
منها على ١٤٠ ملي غرام من مادة الكالسـيوم التي تساعد على ¬و جسم

االنسان.
ميـاه اmغنيسيـومj هي اmياه اmعدنيـة الغنية باmغنيـسومj يحتـوي كل لتر
منهــا علي ١٢ ملي غــرام من مـادة اmغـنيـســيـومj وتقــوي اجلـهــاز اmناعي

وتسيطر على ضغط الدم.
اmيـاه الكبريـتيـة هي اmيـاه اmعدنيـة الغنيـة بالكبـريت وتستـعـمل كعـالج

المراض الروماتيزم. اmفاصلj اجللدj وغيرها من االمراض.
كمـا تصنف اmيـاه اmعدنيـة أيضا على اسـاس مصدر وشـكل تدفقـها الى
سطح االرض بـشكل طبــيــعي وترتبط غــالبــا بالفــوالق واخلنـادق والوديان
العميقة في اmناطق اجلـبليةj كما توجد اmياه اmعدنية التي يتم اسـتخراجها
عن طريـق حــفـر اآلبـار في اعــمــاق بعــيــدة عن مــصــادر التلوثj وتـرتبط
بتكاوين طبقات جيولوجية حتافظ علي صفاتها الفيزيائية والكيميائية. 

∫WO%bF*« ÁUO*« ‰ULF"2« WOL#√
كانت مـواقع الينابيع احلارة مـركز جـذب النشاط واالسـتيطان البـشري منذ
اقدم العصـور بفعل دورها في حماية صحـة االنسان من االمراض وازدادت
اهمـيـة الينابيع اmعـدنيـة في اوقات الغـزوات واحلـروب واالوبئـة وتسـتخـدم
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الغـــراض االســـتـــحـــمـــام واســــتنشـــاق بـخـــارها وشـــرب اmيـــاه mـعـــاجلـــة
االمـراض.تسـتـخـدم مـيـاه الينابيع احلـارة اmعـدنيـة في مـعـاجلـة العـديد من
االمـراض كـالصـدفـية واالكـزoا وبعـض انواع احلسـاسـيـة وامـراض اmفـاصل
واجلهاز التنفـسي واجلهاز العصبي واالمراض النسـائية وفي تنشيط الدورة

الدموية وفي معاجلة امراض الكلية والكبد (االردن). 
اسـتــخـدمت مـنذ القـدم اmيــاه اmعـدنـيـة الكبــريتـيــة mعـاجلــة الكثـيــر من
االمـراضj منهـا امـراض اجللدj الكبـدj الصـدرj االلتـهـاب اmفـاصلj كـمـا
تعطـي للبــشـرة نـعـومــة فــائقــة حــسب تقــرير طبي فــرنسي رســميj كــمــا
أسـتـخـدمـت اmيـاه اmعـدنيـة احلـارة فـي مـعـاجلـة بعض االمـراض كــالصـدفـة

واالكزoا اmزمنة وبعض االمراض النسائية.
اثبتت الدراسات العلمـية احلديثة اهمية اسـتعمال اmياه اmعدنيـة والتأثير
االيجــابي او الـسلبي لكل عـنصــر يوجــد خــارج حــدوده اmطلوبـة ومن ابرز

فوائد تلك العناصر اmوجودة في اmياه اmعدنية.
- الكالسيوم: بناء واحملافظة على العظام واالسنان.

- اmغنيـسيـوم: تقوية اجلـهاز اmناعي والـسيطرة على ضـغط الدم وتوظيف
السكريات اmوجودة في الدم.

- فلورايت: حماية االسنان من التسوس
- النترات : تواجد كميات عالية غير صحية وخاصة لالطفال الرضع.

- احلديد: يحـتاج الي كمـيات قليلة ونقـصها في اmاء هو احـد اسباب فـقر
الدم.

- البيكاربونات: يساعد على محافظة وتنظيم وتوازن احلوامض في اmعدة
واالمعاء.

- الكلورايت: يحافظ وينظم احلوامض في اmعدة واالمعاء.
- السلفات: مواد منظفة طبيعية.

- السليكات: مواد منظفة طبيعية.
أمـا قـيـمـة احلـامــضـيـة فـيـجب ان ال تقل عن ٧٫٢بي ئـيج وال تزيد عن

٨٫٤ بي ئيج.
ان اmزايا العالجـية للمـياه اmعدنيـة وقدرتهـا على الشفاء فـي العديد من
االمـراض ليـست وليـدة اكـتـشـاف حـديث. لقـد كـانت مـزايا اmيـاه اmعـدنيـة
معروفة منذ قرون لدى االغريق في معاجلة االمراض اجللدية وحتولت مواقع
ينابيع اmيـاه اmعـدنيـة في العـديد مـن مناطق العـالم ومنهـا الشـرق االوسط
الي مناطق سيـاحية وترفيـهية تقام فـيها احلفـالت اmوسيقية وقـد ´ كشف

الكثير من اآلثار حول مواقع الينابيع اmعدنية. 
اجلـدير بالذكر اهتـمام الغـزات �واقع اmيـاة اmعدنيـة واستـعمـالها كـأدوية
mعـاجلـة الكثـيـر من االمـراض واالوبئـة واسـتـقـرت قـوات الغـزات في اغلب
االحـيـان على او بالـقـرب من مـواقع العـيـون اmائيـة اmعــدنيـة ر�ا كـان هذا
واحداً مـن االسبـاب التي أدت باالمبـراطورية االشورية إلنشـاء الكثيـر من
اmواقع االثرية على أو بالقرب من مواقع عيون اmيـاه اmعدنية في كردستان
مثل اmوقع االثري السياحي لسنحاريب في خنسj واعطت هذا mوقع !Wلي
خنس خاصية سياحية مهمة لقربها من مواقع اmياه اmعدنية (الكبريتية). 
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∫WO%bF*« ÁUOLK' W-u'uO'« ·ËdE'«
ترتبط اmياه اmعدنية بصورة عامة بصـخور حجر الكلس والدولومايت حلقبة
اmيـــزوزوي والبـــاليـــوزويj ونـادرا مــا تـكون مـــرتبطـة بصـــخـــور حــقـــبـــة
السينوزوي. كـما ترتبط اmيـاه اmعدنيـة احلارة بالصخـور النارية والبركـانية
اmنشــأ وفي اmناطق الـتي ®تـاز بـنشـاط تكـتـونيj وتقـع مـثل تلـك اmناطق
على امتداد الفوالق العميقـة واجتاهاتها التي تشكل غالبا احلدود الفاصلة
ب� تراكـيب وبلوكات جـيولوجـية كـبيـرةj كمـا هو احلال في الفـالق العمـيق
اmعروف بفالق (عمانj زاكـروسj طوروسj قبرص) وفالق االناضول وعلى
امتداد االحزمة البركانية القدoة واحلـديثة وoكن معاينة شواهد تؤكد صحة
ذلك االمر من خالل النظر الي توزيع مواقع اآلبار والعيـون اmائية الطبيعية
واmعـدنيـة في تركـيا وعلى امـتـداد سـالسل جـبال الهـمـاليا ــ والى سـالسل
االلب مـروراً بسـالسل االلبـرزj االناضـولj زاكروس طـوروس وغيـرهاj امـا
مـياه العـيـون فـتتـالزم وترتبط باالنواع اخملـتلفـة من الصـخـور وفي اعمـار
جيولوجـية مختلفةj لذا تخـتلف اخلصوصيات الفـيزيائية والكيميـائية mياه
العيـون ب� موقع واخـرj السيمـا اذا تغيرت نوعـية الطبـقات والتكاوين او
التـرسـبات احلـاملة لهـاj كـمـا تتـغيـر كـمـية تدفق اmـياه فـيـهـا السيـمـا في
الفـتــرات التي تتـســاقط فـيـهــا االمطار والثلوج بكـمـيـات قليـلة او خـالل
فتـرات اجلفاف الطويلـة التي تستغـرق أحياناً سنواتj هذا مـا يؤثر بشكل
كـبيـر على مـيـاه العيـون اكـثر مـقـارنة باmيـاه اmعدنيـة وoكن مـالحظة ذلك
حــاليــا في العــديد من مناطـق الشــرق االوسط ومنهــا كــردسـتــان العــراق

وجنوب تركيا.
oكن ان تكون مـيــاه بعض اآلبار اجلـوفـيـة من نوع اmيـاه اmـعـدنيـة وoكن
حتديد ذلك مـن خالل حتديد كـميـة مياه اآلبار حـيث يوجد أحـيانآ اكـثر من

مخزن واحد للمياه اجلوفيـة في موقع واحدj وفي مثل هذه احلاالتj فغالبا
ال تزيد اعمـاق اخملازن عن ٥٠ متراً حتـت سطح االرض وهي التي تعد من
نوع اmياه القـابلة للشربj اما اآلبـار التي تزيد عن ١٢٠ متراً (بعـيدا عن
مصادر التلوث) فـيمكن ان تكون من نوع اmياه اmعدنية بعد تـأكيد حتديد
jكـمـيـة االمـالح فـيـهـا فـمـثـال ´ حـفـر أربع آبار فـي مـوقع مـا في فـرنسـا
فـاآلبار التي تقع مـخازن اmيـاه اجلـوفيـة فـيهـا على عـمق (٣٠ ــ ٥٠ متـراً
حتت سطح االرض) هـي من نوع مـيـاه االبار الـصـاحلـة للشــرب. امـا اآلبار
التي كانت مخازن اmياه اجلوفية على عمق (١٢٠ متراً فاكثر) فتكون من
نوع اmياه اmعـدنيةj ولكن هذا ليس شـرطا اذ oكن احيانا ان يتـواجد هذان
النوعـان من اmيـاه في موقع واحـدj وهنا تتـحكم فـيهـا نوعـيـة الطبقـات -

التكاوين والتراكيب اجليولوجية التي حتمل اmياه اجلوفية.

 ∫‚«dF'« ÊU"2œd/ w: WO%bF*« ÁUO*«
توجـد مــواقع العـديد من الـعـيـون اmائيــة اmعـدنيــة من نوع اmيـاه اmعــدنيـة
الكبريتيةj اmعروفة محليـاً بـ(ئافا كه رمافي) في العشرات من اmواقع في
أغلب محافظات كردستانj وال سيمـا في محافظة دهوك حيث يوجد أكثر
من عـشـرين مــوقـعـا للمـيـاه اmعــدنيـة في مـحـافظة دهـوكj ومن أبرز تلك
اmواقع هي موقع كـرمافا التي تقع الى الشمال من سـد دهوك وتصب اmياه
اmعدنية مباشرة بسد دهوكj اضافة الى موقع (كه رمافا قه سروكى) التي
تقع الى اجلنوب من مـركـز ناحـية أتروش أي الى الـشمـال من كـه لي خنس

وعلى امتداد مجرى نهرالكومل. 
تنبع أغلـب اmيـاه اmعـدنيــة في مـحـافظة دهـوك من الطبـقـات الصــخـرية
للعـصر الطباشـيريj أي مـاب� تكوين شرانشj خـورمال في مـوقع كرمـافا
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وفي موقع كلي قسروك بينمـا تنبع ع� كبريت اmوصل من تكوين الفارس
االسـفلj وتب� نتائج الـدراسات عن ع� كـبريت اmوصـل بأن ميـاه العيـون
الكبــريتـيــة تأتي من مـواقـع عـمـيــقـة وبعــيـدة وجتــري عن طريق الشــقـوق
والفـوالق الى ان جتـد منفـذا تـنبع منه فـوق سطح االرض على شكـل ينابيع
للميـاه اmعدنيـة وهي موجـودة على امتداد الضـفة الغـربية لنهردجـلةj حيث
ان نهــر دجلة يجــري ويقع علـى امـتــداد فــالق كـبــيــر ويخــتـرق الطـبـقــات
الصخـرية التي حتتوي على اmياه اmعـدنية �ا يسهل خـروج اmياه إلى سطح

االرض على شكل ينابيع مياه معدنية. 

∫ÊU"2œd/ w: WO%bF*« ÁUO*« lO9UM. q,I"=( ‚U:¬
ان نتائج الدراسـات العلمية توضح كيـفية واساليب اسـتثمار مـصادر اmياه
ومن ابرزها (ينابيع اmياه اmعـدنية الكبريتيـة)j حيث تتواجد الـعشرات من
ينابيع اmياه اmعدنية في كردستان العراق والسيما في محافظة دهوك التي
oكن حتويل العديد منهـا الى مواقع (سياحيـة وصحية وترفيـهية)j وoتلك
شـعـبنا جتـربة شـعـبـيـة في مـجـال االسـتـفـادة من ينابـيع اmيـاه اmعـدنيـة في
معاجلة الكثير من االمراضj ألن اmياه اmعدنية الكبريتية حتوي الكثير من
اmعــادن اmذابةj اضــافــة الى مــادة الكبــريـتj وهذه اmعــادن تســاعــد على
مـعاجلـة الكثيـر من االمراض اجللديـة والتقـرحات الظاهرة وبعض االمـراض
اmزمنة كالروماتزم والتـهاب اmفاصلj ويصلح استعمـالها طيلة السنة ألنها
ساخنة شتاءاً وباردة صيفاjً إضافة الى إستعمال الط� االسود الذي يكون
لونه (اسود غـامق) مترسب من بـقايا اmياه اmتـجمعـة في احلفر القـريبة من
سـواقي جـريان اmاءj عـادة يعـمل الط� االسـود عـمل اmـيـاهj ولكن بشكل

افضل. 

هنا oكن االشارة الى ابرز تلك اmواقع (موقع كرمافا) بالقرب من (قرية
كـرمافـا) القـريبـة من سد دهوكj (مـوقع كـرمـافا قـسـروكى) التي تقع في
كلي قـسروك الواقـعـة الى اجلنوب من مـركز ناحـية اتروش (مـوقع كـرمافـا
سـومـريتي) التي تقع فـي جـبل (سـومـريت) بالقـريب من قـرية (ئيـسـيـان)
التي تقع علـى السـفح اجلنوبي جلـبل سـومـريت والواقـعـة ب� مـركـز قـضـاء
الشـيــخـان (ع� سـيـفـني) ومـركـز ناحـيــة (باعـدرى)j اضـافــة الى تواجـد
العـديد من ينابيع اmـياه اmـعدنيـة االخـرى في مـحـافظة دهوكj كـمـا يوجـد
بعض ينابيع اmيـاه اmعدنيـة في محافـظتي اربيل والسليمـانية. اضـافة الى
تواجد عيون اmياه اmعدنيـة (ينابيع الكبريت) في محافظة نينوي مثل ع�
كـبريت اmوصل وع� كـبريـت حمـام العليل. تقع ع� كـبريت اmوصل قـرابة

قلعة اmوصل الرئيسة وحتت سور مدينة اmوصل.
j ان موقع (كه رمـافا قه سـروكى) كان موقعـا سياحـيا jواجلديربالذكـر 
وكان سكـان القرى احمليطـة بها يقضـون هناك اسبـوع� في موسم الـصيف
من كل سنة ويسـمى من قبل البـعض بعيد (كـه رمافـا قه سـروكى)j وكان
�ثـابة عـيــد سنوي خـاص لسكان اmنطـقـة وبقي إحـيـاء تلك اmنـاسـبـة حـتى
نهـاية اخلـمـسينـيات. ال يزال سـكان اmنطقـة يسـتعـملون اmيـاه اmعـدنيـة إال
أنهـا ال ترقـى الى مـسـتـوى طرق العـالج احلــديثـة اmتـبـعــة في باقي الدول
بالرغم من وفرة كـميـة اmياه اmعدنيـة لدرجة تكفي من حتـويل مواقعـها الى
مشـاريع حديثـة للميـاه اmعدنيةj وoكن جـمعـها بكمـيات كبـيرةj تقـوم بها
اجلهات الصحية مثل وزارة الصحة أو مديرية اmساحة في كردستان اوتقوم
شركات االستثمار الصحية السـياحية اmشتركة ببناء مجمع حول بعض من
تلـك اmواقع اmعـــروفـــة مــثل (مـــوقع كـــرمـــافــاj مـــوقع كلـي قــســـروكى)
وتوفيـرمتطلبـات السباحـة واالستـحمام مـعاjً ولتـحقيق ذلك يتـطلب اجراء
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دراســات جــيــولوجــيــة وصــحــيــة mواقع تـلك الينابـيع لتــحــديد التـكاوين
والتراكـيب اجليولوجـية للمـواقع التي تتدفق فيـها الينابيع الطبـيعيـة واخذ
¬اذج حـسب الطرق اmتـبـعـة في حتليل مكوناتهـا الكيـمـيـائية والفـيـزيائيـة
بهـدف حتديد نوعـيـة اmياه فـيـها (طبـيـعيـة او معـدنيـة) مع حسـاب كـميـة
تدفق اmيـاه فـيـها بهـدف حتـديد جـدواها االقـتصـادية في حـالة اعـداد خطة

ألستثمارها. 
ان الكثـيـر مـن دول العـالمj التي ®تلك يـنابيع مـعـدنيـةj اســتطاعت من
حتص� هـذه الينابيع �جمـعات صـحية وسـياحـيةj واقـامت بقربهـا منتجـعاً
للعالج والسياحة يـتوفر فيه جميع مستلزمـات الراحة التي ينشدها السائح
. وهذا احلـال مــوجــود بشكله الواضـح في حـمــامــات تونس واmريض مــعــاً
اmعـدنيـة الشـهـيـرةj وفي حـمـامـات تركـيـاj وفي اجلـسـيك وفي سلوفـاكـيـا
وبلغـاريا وغيـرها من الدول الكبـيرة. بامكان اية شـركـة استـثمـارية حتقـيق
هذا اmشــروعj وبذلـك تتــحــول ينابيع اmـيــاه اmعــدنيــة في كــردســتــان الى
منتجعـات صحية وسيـاحية وترفيهـية وبالتالي تتحـول الى رافد من روافد
االقتـصاد الوطني الكردسـتاني وتكسب تلك اmواقع صـفة جمـالية مضـافة

الى صفاتها اmعروفة. 

dýUF#« ¡e'«

ÊU²Ýœd! w) ÁUO*« W¾³Fð q#UF#
اmاء مورد ثم� ينبـغي استخـدامه بصورة تضـمن الثروة القومـية عن طريق
انشــاء اmشــاريع وحتـويل اmـيـاه الى واحــدة من اهم اmصــادر االقــتـصــادية
احلـيـوية وتسـخـيـرها كوسـيلـة خلدمـة قـضـايا شـعـبنا و السـيـمـا في اmرحلة
اmعاصرةj وذلك مـن خالل إنشاء معامل تعـبئة اmياه لتـزويد السوق احمللي
واالقليمي بهاj ومـن هنا تتنافس الشركات على انتاج قناني مـياه الشرب
لسـد العـجز اmوجـود في السـوق وتصـريفـها بشـكل سريع مـن خالل دراسـة
العـالقـة ب� الطلب والعـرض واالسـعـار واخلـدمـات اmتـعلقـة بنقل اmيـاه من
مراكز التعبئة الى االسواق عبر تنظيم اmقاول� وشبكات نقل وايصال اmياه

الى االسواقj هذه العوامل تشكل بعض اهم شروط جناح الشركة.
ااااللللععععننننااااصصصصرررر    ااااالالالالسسسسااااسسسسييييةةةة    ألألألألننننششششااااءءءء    ممممععععاااامممملللل    تتتتععععببببئئئئةةةة    ااااmmmmييييااااهههه::::

إنشاء شركة تعبئة اmياه يعـتمد على امور أساسيةj ومن ابرزها (اmصدر
اmائيj الشـركــةj السـوق) ولكل منهـا خــصـوصـيـاتهـا وانواعـهــا وتتـحكم
الواحــدة باالخــرىj ونب� ادناه اهم اخلــصـوصــيــات التي تتطلب تـوفـيــرها

لغرض إنشاء شركة تعبئة اmياه: 
اmاء: يعتـبر اmصدر االساسـي الذي يتحكم باختـيار حجم وطاقة الشـركة
التي تســتـعـمل ذلك اmـصـدر اmائي للتــعـبـئـة. oكـن االعـتـمـاد علـى اmيـاه
السـطحــيـــة (مــيـــاه عـــيــون اليـنابيـع الطبـــيــعـــيــة أو االنـهــار) او اmيـــاه
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اجلـوفيـة(اآلبار ومنهـا االبار االرتوازية).يـجب ان تتوفـر فـيـها اmواصـفـات
اmناسبـة ألستخدامـها كمصـدر لتعبئـة اmياه ومنها اخلصـوصيات الفيـزيائية
والكيـميـائيـةj اضـافة الى طاقـة انتـاج اmصـدر اmائي الذي oكن االعـتمـاد
عليه كمصدر ثابت في أنشاء مشروع تعبئة اmياه بالقرب من موقع اmصدر

اmائي. 
 يوجـد جــدول عـاmي عــام مـوثوق به ´ إعـداد مـن قـبل االحتـاد الـعـاmي
لشــركـات تعــبـئــة اmيـاه ومن قــبل منظمــة الصـحــة العـاmيــةj مـبــينا فــيـه
اخلصوصيات الفيـزيائية والكيمياوية للمياه الصاحلة واستخـدامها كمصدر
لتـعبئـة اmياهj وعليـه يجب ات تتـوفر تلك اmواصـفات عند اخـتيار اmـصدر
اmائيj ونادرا مـا تتوفـر تلك الشروط فـي اmصدر اmائي بسـبب قلة اوكثـرة
نسـبـة هذا العنصـر او ذاك فـيـهـاj وتـسـتـخـدم في مـثل تلك احلـاالت طرق
كيميائية خاصة لتـصحيح النسب الى حدود النسب اmطلوبة. كما يجب ان
يكون مـوقع اmـصـدر اmائي بعـيـداً عن مــصـادر التلوث ويتم حـمــايتـه بعـد

اختيار اmوقع بشكل يؤمن سالمة اmصدر من اية مخاطر.
 طاقـة االنتاج الطـبيـعي (كـميـة) للمـصدر اmائي تخـتلف من مـوقع الى
آخـر وتتذبذب طاقـتهـا أحيـاناً خالل فـصـول السنةj وعليه يجب االعـتمـاد
على الطاقة االدنى أثناء اختـيار اmوقع وانشاء مشروع ذات طاقة انـتاجية
ال تزيد عن احلــد االدنى لطاقـة اmصـدر اmائـي. هناك مـصـادر مـائيــة تنتج
ماب� (اقل من لتر في الثانية والى آآلف اللترات في الثانية)j كما توجد
انواع متنوعة من الشركات حيث تتراوح طاقة االنتاج ما ب� (٥٠٠ قنينة
في الـســاعـــة)والى اكـــثــر مـن (٣٢٠٠٠ قنينـة في الســـاعــة)j ومـن هذا
اmنطلقj هناك عالقة ب� اmصدر اmائـي الطبيعي الصالح استعماله للتـعبئة
وب� اختـيار نوع الشركـة (طاقة االنتاج) الذي سيـعتمـد على ذلك اmصدر

اmائيj وفي كل االحوال يجب ان تكون طاقة انتاج الشركة اقل من الطاقة
االدنى للمـصـدر اmائي من اجل تـأم� ادامـة االنتـاج وتالفي اخملـاطر التي

ستؤدي الى عرقلة (انخفاض) طاقة انتاج الشركة.
 توجـد هناك عناصر اخـرى تلعب في اختـيار مـوقع الشركـةj منها مـوقع
اmصدر اmائيj اmناخj واmسافةj االيدي العاملة وغيرها من العناصر اmهمة
التي تتـحكم فـيهـا اجلدوى االقـتـصادية للمـشروعj يـفضل ان يكون مـوقع
اmصدر اmائي طبيـعي ويقع على موقع مطل على موقع الشـركة لكي جتري
اmيـاه بشكل طبيـعي عبـر انبوب نقل اmيـاه الذي يربط موقع اmصـدر اmائي
�وقع اmشـروع من دون احلاجـة الى قوة مـيكانيكيـة لدفع وسحب اmيـاء من
اmصـدر الى مـوقع الشـركـةj إضـافـة الى اخـتـيـار مـوقع للشـركـة قـريب من
اmصـدر اmائـيj يحـيث ال تزيد اmسـافــة عن عـدد من الكليــومـتـراتj وفي
حالة أختيار مصادر اmياه اجلوفـية مثالj يفضل اختيار (االبار االرتوازية)
التي يخـرج(يتـدفـق) اmاء منهـا الى سطح االرض بشكـل طبـيـعيj هذا مـا
يقلل من كلفـة اmصـاريف ومن حمـاية اmصـدر وربطها �ـوقع الشركـةj وهنا
سـيـتم اخـتيـار مـوقع الشـركـة بالقـرب من البـئـر (االبار االرتوازية) بحـيت
يجـري (ينقل) اmاء بشكل طبـيعي مـن البئـر االرتوازي الى مـوقع الشركـة
دون احلاجـة الى طاقة مـيكانيكية لسـحب ودفع اmاء من اmصدر الـى موقع

الشركة.
يلعب اmناخ دورا مـهمـا في هذه العمليـةj كاحلـالة السائدة فـي كردسـتان
العــراق التي ®تـاز �ـناخ بارد جـدا في الـشـتـاء وغــالبـا مــا تسـقـط الثلوج
وتصل درجة احلرارة الى حتت الصـفر في اmناطق اجلبلية القـريبة من احلدود
مع تركيا وايرانj �ا سيكون لها تأثير على الشركة في حالة أختيار موقع
(مـصـدر مائي) فـي مثل تـلك اmواقعj وغـالبا سـيـؤدي الى النقل وأحـيـاناً
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الى قطع الـطريق في مــثل تلك اmناطقj وعـلى سـبــيل اmثــال منطقـة حــاج
عــمــرانj في عــمليــات نقل اmـواد واmيــاه الى اmدن (االســواق)j وهذا مــا
سيـؤثر على االنتاج والـعملj السيـما اذا كـان اmشروع ذات طاقـة انتاجـية
عــاليــة ويعــمل ٢٤ ســاعــة في اليــومj �ا ســيــعكس سـلبــا على اجلــدوى
االقــتــصــاديـة للمــشــروعj إال ان هـناك أســاليب اخـــرى oكن بواسطـتــهــا

االستفادة من مياه تلك اmواقع. 
 تعتبر اmسافة ب� موقع الشركـة واmدن الكبيرة (االسواق) عنصرا مهما
يكون لهـا تأثيرها على كلفـة االنتاج(االسعـار)j السيـما اذا تواجـدت عدّة
مصادر مائية تزود السوق باmياهj هنا تلـعب اmنافسة ب� الشركات اmنتجة
دورا مـهمـا في جنـاح وتطوير اmشـاريع االقتـصـادية ومنهـا مشـاريع تعـبئـة

اmياه.
هناك عـدّة عناصــر اسـاسـيـة تدخل في احلـسـابات كـمـا بـيّنا أعـاله اثناء
jكما هو احلـال في كردستان j أختيار (مـصدر مائي) من ب� عدّة مصادر
ومن ابرز تلك العناصـر (اmصـدر اmائي- كـما ونوعـاj طاقـة االنتاجj كلفـة
jواد االولـيـةmسـهـولة تـوفـيـر ا jالســوق jســافـةmا jناخmا jوقعmا jاالنتــاج
االيدي العاملة) تتحكم العناصـر االساسية اmبينه اعاله مـباشرة أو بطريقة

فعالة في تخم� اجلدوى االقتصادي للمشروع اmقترح.

‚«dF'« ÊU"2œd/ w: WOFO,D'« lO9UMO'« ÁUO( *UO>uB89 rJ+") w"'« q(«uF'«
تشكل االمطار والثلوج اmصـدر الرئيـسي للينابيع الطبـيعـية في كـردستـان
العراقj حـيث تصل نسبة سـقوط االمطار في منطقة الطيـات العالية اكـثر
من ٨٠٠ ملليـمـتـر في السنةj ويصل ارتفـاع منطقـة الطيـات العـاليـة الى
jكـارة j٢٠٠٠-٢٨٠٠ مـتـر فـوق مـســتـوى سطح البـحـر(منـطقـة رواندوز
مت�). تقع فـيها موقعي (بيـخالj بامرنى)j تتكون تراكيـبها اجليـولوجية

من صخور رسوبية متنوعة مع تعرض اجزائها السفلى للتحول بينما ترتفع
معدل سقوط االمطار في اmنطقة الزاحـفة الى اكثر من ١٢٠٠ ملليمتر في
السنـة ويصل ارتفـــاعــهــا الى اكـــثــر ٣٠٠٠ مــتــر فـــوق مــســتـــوى سطح
البحر(مـنطقة حاج عمران) وتـتكون تراكيبهـا اجليولوجية من صـخور نارية
ومـتـحـولة ورسـوبـيـة ضـعـيـفـة التـحـول وتـغطى اغلب تلك اmنطقــة اجلـبليـة
واجـزاء من منطقـة الطيـات العاليـة بالثلوج mـدة بضعـة أشـهـر. اما احلـدود
اجلنوبيـة mنطقـة الطيـات العـاليـة فـيـصل مـعـدل سقـوط االمطار فـيـهـا الى
حوالي ٦٠٠-٧٠٠ ملليمتر في السنة وتسقط احيانا الثلوج عليها وتبقي
jبيرمام _ صالح الدين jعقـرة jبيخير jمثل اجلبل االبـيض jلفترة قـصيرة
هيبة سلطانj هذه اخلصوصيات اmتمثلة في تضاريس سطح االرض ومعدل
سـقــوط االمطار ونوعــيـة مــصـادر مــيـاه الينـابيع الطبــيـعـيــة إضـافــة الى
اخلـصـوصـيـات اجلـيـولوجـيـة مـكونات الطبـقـات التي حتـمل مـيـاه الـينابيع
والطبقـات التي تتسرب من خـاللها اmياه السطحـية الى حتت سطح االرض
لتتجـمع ضمن تراكيب وتكاوين طبـاقية _ أستراتيـغرفية مـعينة هي التي
تتحكم على اخلصوصيات الفيزيائية والكيميائية للينابيع الطبيعية واmياه

اجلوفية في كردستان العراق.

∫ÊU"2œd/ w: ÁUO*« lO9UMO' w-u'uO'« ÂuNH*«
تظهــرأغلب الينابيع الـطبـيـعـيــة في كـردسـتــان العـراق من خـالل الشــقـوق
والفوالـق اmوجودة في التـراكيب اجلـيولوجيـة التي تصل الى اmيـاه اجلوفـية
واحـيـانا تتـقـاطع مسـتـويات اmيـاه اجلـوفـيـة مع تضـاريس سطح االرض �ا
يؤدي الـى خـــروج اmيــــاه اجلـــوفــــيـــة الـى سطح االرض عـلى شكـل ينابـيع
طبيـعيـةj او يقتـرب مسـتوى اmيـاه اجلوفيـة من سطح االرض وتتـسرب من

خالل الشقوق والفوالق الى سطح االرض.
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®تـاز اmناطق اجلنوبية mنطقـة الطيات بأحـتوائهـا على الكثيـر من الطبـقات
الكلسـية _ الصـخـور الرسـوبيـةj وتشكل تلك الطبـقـات كـمخـازن للمـيـاه
اجلوفيـة ويرتبط بها الكثير من الينابيع الطبـيعيةj ولذا نرى غالبـا إحتواء
أغلب مـيـاه الينابيـع الطبـيـعيـة علـى نسـبـة عالـية مـن اmكونات الكلسـيـة
الكالسـيومj الصوديومj البـوتاسيـوم وغيرها من العـناصر الكيمـيائيـة.اما
منطقـة الطيـات العـاليـة فتـقل نسـبـة تلك العناصـر فـيـها مـقـارنة باالجـزاء
اجلنوبية منهـا. اما اmنطقـة الزاحفة فأن يـنابيع اmياه الطبيـعية حتـتوى على
نسب اقـل مــقــارنة بالينـابيع التي تـقع الى اجلنوب مـنهــا نتــيــجــة تغــيّــر

خصوصيات ومكونات التراكيب اجليولوجية في كردستان العراق.
تتفاوت درجـة حرارة ينابيع اmياه الطبـيعية أثناء خروجـها من حتت سطح
االرض وتتـدفق على شكل ينابيع طبـيعـيـةj وان درجة التـفاوت في حـرارة
ينابيـع اmيـاه ال تتــجـاوز بضـعــة درجـات مـئــوية بسـبـب تشـابه مــصـادرها

الرئيسية (االمطار والثلوج).
 ®تـــاز مــيـــاه الينابـيع الطبـــيــعـــيــة اmـوجــودة بشـكل عــام فـي اmنطقـــة
الزاحـفـة(بكونهـا باردة جـدا) الـى درجـة يصـعب وضع اليـد فـيـهـا لبـضـعـة
دقـائق بسـبب بـرودتهـا(حـاج عـمـران _ كـانيـا شـيـخي)j كـمـا ان الـينابيع
اmائية في اmنطقة الطيات العالية مـثل (بيخال) ®تاز بكونها باردة اضافة
الى ان اغلب ميـاه الينابيع الطبيعيـة التي تقع في منطقة الزاحفة (الـقريبة
من احلـدود التـركـيـة) باردة جـدا و تقل درجـة برودتهـا في منطقـة الطيـات
العالـية (سالسل جـبال مـت� و كارةj ومنهـا بامرنى- التي تقع في الـسفح
اجلنوبي لـسلسلة جــبل مــت�)j تقع تلـك السـالسـل اجلـبلـيـة في مــحــافظة
دهوكj وان مـياه الينابيع فـيـها بارد. توجـد العشـرات من الينابيع البـاردة
jمـهـرانى jئافـوكى jسـبـيندارى jمن ابرزها كـويزى jفي سلسـة جـبل كـارة

سيده را وغيرها من الينابيع الطبيعية للمياه في كردستان العراق.
تتذبذب كمية تدفق اmياه في الينابيع الطبيعية في كردستانj حيث تقل
كمية التدفق في الكثير من العـيون في فصل الصيف ويجف البعض منها
مـتى مـا تعـرضت اmنطقـة الى اجلـفـاف لفـترة طـويلة. تعـرضت اmنطقـة منذ
بداية التـسـعـينيـات من القرن اmـاضي الى مـوجة جـفـاف أثرث بشكل عـام
على نضوب مـصادر اmياه والسيـما الينابيع الضحلة التي تتـدفق اmياه من
مـخـازن اmياه اجلـوفـيـة الضـحلةj وoكن مـالحظة ذلك في اmناطق السـهليـة
واجلــزء اجلنوبي من منـطقـة الطـيـات اجلــبليــة في كـردســتــان العـراق. امــا
الينابيع الـتي ترتبط مـصـادرها �خـازن اmيـاه اجلـوفيـة الكـبيـرة والعـمـيـقـة
نادرا ما تتذبذب كمية تدفق اmياه فيـهاj الن كمية اmياه اmتجددة في مثل
تلك اخملــازن تزيد عن كـمــيـة تدفق اmـيـاه على سطـح االرض. تقل كـمــيـة
تدفق اmيـاه للينـابيع الطبـيـعـيـة في في فـصل الصـيف وخـاصـة في سنوات
jيـاه فيها قليلةmاجلفاف ويجف البعض منهـا خاصة اذا كانت كمية تدفق ا
ويصـعب مـالحظة التـذبذب في كمـيـة تدفق اmيـاه في الينابيع الكبـيـرة في
سنوات اجلفافj مـثل ينابيع اmياه في (بيخالj خنسj ئافـوكيj سبيندارى

وغيرها من الينابيع الكبيرة).
هناك تفـسيـر علمي جـيـولوجي لهذه الظـاهرةj يبدو من حتلـيل التراكـيب
jخنس jـيـاه علـى سطح االرض في بيــخــالmاجلــيـولـوجـيــة ومــوقع خـروج ا
ئافوكـيj سبيندارى يدل الـى حد ما بأن مـستـوى اmياه اجلـوفية ضـمن تلك
التـراكيب اجلـيـولوجيـة يكون اعلى من مـوقع تدفق اmيـاهj وان كمـية اmيـاه
اmتـجددة سنويا أكـثـر بكثيـر من كـميـة تدفق اmيـاه التي تظهـر على شكل
ينابيع اmياه الطبيعية ضمن حدود مخازن اmياه اجلوفية في تلك اmنطقت�.
وجتـدر االشــارة الى ان الهـزات االرضــيـة(الزالزل) غــالبـا مــا تؤدي الى

9798



تغـيّر مـسـتوى اmيـاه اجلـوفيـةj فـقد تؤدي الـى تغيـر(ارتفـاع او انخفـاض)
مستوى اmياه اجلوفية في هذه اmنطقة او تلكj أو الى ارتفاع مستوى اmياه
اجلوفية في موقـع آخرj والى انخفاض مستوى اmياه اجلوفـية في موقع اخر
حسب نوعية احلركة التكتونية التي تعكس آثارها على سطح االرض على
شكل هزات ارضيةj ولذا يظهر احيانا انخفاض كمية تدفق اmياه في بعض
الينابيع واحيانا الى جفافها بعد تعرض اmنطقة الى زلزال ماj والسيما اذا
تعـرضت اmنطقـة الى زلـزال قـويj وكمـا يـظهـر احـيـانا اخـرى ظهـور ينابيع
جـديدة في منطقة مـا بعد تعـرضهـا الى زلزالj وoكن مـالحظة هذه الظاهرة
في كــردسـتــان العـراق في انخــفـاض او جــفـاف مــفـاجيء لـبـعض اليـنابيع
الطبيعـية حتى في الفتـرات التي ال تتعرض اmنطقة الى اجلـفافj او ظهور
ينابيع جديدة بعـد تعرض اmنطقة الى زلزال ماj وهذا مـوضوع علمي خاص
jيحتاج الى اجراء العديد من الدراسات العلمـية التي تشمل كافة اجلوانب
منهـا (االسـبـاب / العـوامل) الطبـيـعـية والبـشـرية التي تـؤثر على تذبذب

مستوى اmياه اجلوفية في كردستان العراق.

∫ÊU"2œd/ w: ÁUO*« W?,F) l.—UA* W.œUB"@ô« WOL#_«
هناك عــدّة عناصــر اسـاســيـة تدخل فـي احلـســابات كـمــا بيّنا أعــاله اثناء
jكمـا هو احلـال في كـردستـان jأخـتيـار مـصـدر مائي من ب� عـدّة مـصـادر
ومن ابرز تلك العناصر هو اmصدر اmائي- كمـاً ونوعاjً طاقة االنتاجj كلفة
jواد االولـيـةmسـهـولة تـوفـيـر ا jالســوق jســافـةmا jناخmا jوقعmا jاالنتــاج
االيدي العـاملة) تتحكم الـعناصر االسـاسيـة اmبيّـنة دورا مهـما في تخـم�

أفضل اجلدوى االقتصادية للمشروع اmقترح.
 دراسـة هذه العناصـر في إنشـاء شـركـة تعـبئـة اmيـاه في كـردسـتـان على

اmدى القريب والبـعيد سيؤدي الى ظهـور افكار وبدائل اخرى وخاصة فـيما
jالـسـوق jسـافـةmا jنـاخmو لو تتم دراسـة اهـمـيـة ا jـائيmصـدر اmيتــعلق با
التلوث ر�ا سيتم اختيار احد مـصادر اmياه اجلوفية (االبار االرتوازية) في
احـد احواض اmيـاه اجلوفـية في كـردستـان العراقj ومن ابرز تلك االحـواض
الغنـيـة باmـيـاه هـي أحـواض زاخــوj ســيــمــيلj عــقـرهj اربيـلj مـخــمــور و
كـركوك.اعـتقـد بان حوض اmيـاه اجلوفـيـة في سهل عـقرة من افـضل اmواقع
بســـــبـب جـــــملـة من االســـــبـــــاب ومن ابـرزها اغـلب االبـار من نـوع االبار
االرتوازيةj طاقة االنتاج عاليـة و نوعية اmياه نظيقةj منطقة غـير صناعية
jبعــيـدة من مــصـادر الـتلوث وتقع بالقــرب من احملــافظات الثــالثة دهوك
مـوصل واربيـل.اجلـدير بالذكـرتـسـتـخـدم الكثــيـر من الدول ومنهــا هولندا.
فرنـسيا اmيـاه اجلوفـية كـمصـدر لتعـبئـة اmياه وoكن االسـتفـادة من خبرتـها
العلمية في عملية استثمار اmياه اجلوفـية كمصدر لشركات تعبئة اmياه في

كردستان العراق.

∫‚«dF'« ÊU"2œd/ w: ÁUO*« W?,F) *U/d0 q,I"=( ‚U:¬ 
) ومتـواجدة في كردسـتان العـراق غنية �صـادر اmياه اmتنوعـة (كماً ونوعـاً
اغلب اmناطقj وانهـا مـادة ثمـينة يجب اسـتـغاللهـا بشكل عـلمي ليتـحـول
الى اكـبــر مـورد اقـتـصـادي لهــا وسـيلعب دورا مـهــمـا في تنمـيــة وتطوير
اmنطقـة من خـالل إنشـاء العـشـرات من اmشـاريع اmتنوعـة وسـيـوفـر بدورها
آآلف الوظائف لـسكانهــاj ولتــحـقــيق هذا الهــدف اmنشــود يتطلب أجــراء
دراسـات علمـيـة مـتنوعـة في مـجـال أسـتـثـمـار مـصـادر اmيـاه اmتنوعـة في
كردستانj ونظرا لكون هذا اmوضوع مخـصص فقط في مجال أنشاء شركة
تعبئـة اmياه في كردستـانj علية سنركز على اهم اmقتـرحات في هذا اجملال

ومن ابرزها:-
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١- إنشاء مركز لدراسة اmصادر اmائيةj في كردستان العراق له فروعه في
اmدن الكبيرةj مهمته االولى اجراء مـسح عملي لعموم كردستانj حتدد
على اخلــرائط اخلـاصــة بتــضـاريس سطح االرض ومــواقع تلك اmـصـادر
وانواعـهــا وتصنيـفــهـا من حـيـث النوعـيـة وطاقــة االنتـاج لكي يـصـبح
االساس العام فـي إختيار افضل اmواقع اmـرشحة لألستثـمار في اmرحلة
احلـاليـة وفي اmسـتـقـبلj وهذا االجنـاز العـلمي سـوف يسـاهم في اعـداد
تخطيط شـامـل ودقـيق حـول كـيـفـيـة واهمـيـة إسـتـثـمـار مـصـادر اmيـاه
اmتنوعـة في كـردسـتان العـراق وفق اخلطط والبـرامج اmنظمـة واmدروسـة
من كــافـة جــوانبـهــا الكفـيـلة في اجنـاز اmشــاريع اmقــتـرحــة وفق اخلطة
والزمن احملـدد وسـيكون ناجـحـا ومـثمـراj �ا سـيـعـزز بدوره في تنمـيـة

وتطوير روافد االقتصاد الوطني الكردستاني. 
٢- نظرا لعدم تـواجد مثل هذه اmؤسـسة العلمـية في مجـال دراسة مـصادر
اmيـاه في كردسـتان وحـاجة اmنطقـة الى إنشـاء شركـات تعبـئة اmيـاه في
كردستان العراقj عليه oكن في اmرحلة احلـالية أختيار عدد من اmواقع
اmعـروفة في كـردسـتان ألنشـاء شركـات تعـبئـة اmياه فـيـهاj ويفـضل ان
تكون طاقـتهـا االنتاجـية مـاب� (٣٠٠٠-٥٠٠٠- قنينة في السـاعة)
ومن ذات االحـجـام (j٠٫٥ ١٫٠ لتر من اmـاء) التي سوف تـسد جـزء
كـبـيـرة من احـتـيـاجـات اmنطقـة بدال من أسـتـيـرادها من اخلـارج(تركـيـا
وغيرهـا من الدول االقليمية اجملـاورة للعراق). أنشاء الشركـات بحجم
هذه الطـاقـة فـي اmرحلة احلــاليــة ســيـوفــر لنـا اخلـبــرة في ادارة وتـطوير
شركات تعبـئة اmياه مستقبال وسـتسهل عملية توفير مـتطلبات الشركة
من اmواد االولية التي تدخل في مـجال تعبئـة اmياهj وكما سـيوضح لنا
صـورة واضحـة عن السوق والعـالقة ب� الطلب والعـرض ومدى اجلـدوى

االقتصادي للمـشروعj توضيح هذه اmعطيات مستقـبال سيكون العامل
احلاسم في كيـفية تطوير مشروع شركـة تعبئة اmياهj واعتـقد على ضوء
تلك اmعطيات والتطور االقتصادي وترسيخ االمن واالسـتقرار سيشجع
على إنشـاء العديد من شـركات تعبـئة اmيـاه في كردسـتان العـراق لسد
حــاجــة الســوق العــراقـيj اضــافــة الى امكانيــة تـزويد الدول اجملــاورة
وخاصة اخلليجية باmياه بسبب تزايد حاجتها للمياه وقربها من العراق.
٣-يفـضل إنشـاء معـامل صـغـيرة لتـعـبـئة القـناني ذات السعـة (٢٠ لتـر)
لتـزويد مـؤسـسـات الدولة من اmسـتـشـفـيـاتj اmطـاعمj الفنادقj دوائر
الدولة والقطاع اخلاص وغيرهاj حيث oـكن جتهيز حوالي ١٠٠٠ قنينة
ذات السـعــة (٢٠ لتـر من اmـاء) من اmمكن انتــاج حـوالي (١٠٠٠ -
) وتـوزع على الوكـالء في اmـدن والقـصـبــات على ٢٠٠٠ قنينـة يومـيـاً
شكل وجــبــات (لـتــزويدهم بالـقناني اmمـلؤة باmيــاه) واعــادة (القـناني
الفارغة) ألعادة إستعمالها من جـديدj تشبه هذه العملية تقريبا عملية
توزيع قنانـي الغـاز الطبـيـعيj ولتـأم� عـمليـة اعـادة الـقناني الفـارغـة
يأخذ تأم� (ثمن القنينة) بقـيمة (مضاعـفة) �ا سيسهل عـملية اعادة
القنـاني بهــدف أعـــادة اســتــعـــمــالهــا مـن جــديد j علـمــا بان العـــمل
االقـتــصـادي دائمــا هو الذي ينـظم العـمل و يـدفع االنسـان الى تـنظيم
حـياته في كـافة اجملـاالت. إنشاء مـثل هذه الشركـة سيـؤدي الى زيادة
الطلب عـلى اجـهــزة تبــريد اmيــاهj وهي اجـهــزة خـاصــة تنصـب عليـهــا
القناني اmائيـة ذات االحجام (٢٠لتر مـن اmاء) وتقوم بتبـريد اmاء قبل
الشـربj وهذه االجـهـزة ضـرورية السـيـمـا في مـوسم الصـيفj ومن هنا
oكن القولj بأن إنشـاء شركة تعـبئة اmيـاه ستؤدي الى إفـتتاح شـركات
خـاصة في العـراق ومنها في كـردسـتان العـراق لتزويد االسـواق باجهـزة

تبريد مياه الشرب.
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٤-إنشـاء شركـة تعبـئة اmيـاه في كردسـتان سـيسـاعد على أنشـاء شركـات
تعـبئـة اmشروبات االخـرى و االستـفادة من االنواع اmتنوعـة من الفواكـة
في كردستان العراق لألنتاج (عصير الفواكة) بأنواعها اmتنوعةj حيث
jتنـوعـةmتــاز كـردسـتــان العـراق بالفــواكـة وخــاصـة العنب بـأصنافـه ا®
اخلـوخj اmشــمش والتـفــاحj العـرمــوط وغـيـرهـا من الفـواكــةj وهذا مـا
سيؤدي الى تشجيع االهتمام بالزراعـة �ا سيعكس ايجابيا على تنمية
االقتصاد في كردستانj علما بان اجملـتمع الكردستاني مجتمع زراعي
بشكل عــامj هذا اجملـتــمع الفــالحي الكردسـتــاني له خــبـرة جـيــدة في
االنتاج الزراعي ولكنه تفتقر قواعد بيع اmنتوجات الزراعية في السوق
وليس لـديهم دور في التـــحكم على بـاالســواق من خــالل منتــوجـــاتهم
الزراعيةj �ا اصبح الفالحون في كـردستان العراق أسرى السوق احمللي

واالقليمي.
٥- اجـراء الدراسات اmتـعلقـة بكيـفيـة استـثـمار واردات كـردسـتان العـراق
الزراعـيـة وعدم هدرهـاj �ا سيـؤدى نتـائج تطبـيق مـثل تلك الدراسـات
الى انتاج العشرات بل واmئات من اmنتوجـات الصناعية التي تستخدم
اmنتـوجات الزراعيـة كمـواد اولية من خـالل حتويل االنتـاج الزراعي الى
انتاج صناعي في كـردستان العراق لتـزويد االسواق احمللية واالقليـمية
بتلك اmنتـوجـاتj �ا سـيـشـجع على تنمـيـة وتطوير االقـتـصـاد الوطني

الكردستاني.

dAŽ ÍœU(« ¡e'«
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الكهوف هي عبارة عن فجوات ذات فـتحة في الصخر يزيد قطرها على ٥
ـ ١٥ ملم.الكهـوف احـدى اmكونات الطبـيعـية الـتي تتكون في ظل ظروف
jتاحف اجلـيولوجية اخملـبأة في باطن االرضmوتسمى با jجيـولوجية معـينة
وتتواجد الكهوف غالبا في التراكيب اجليولوجية السطحية (اجلبال) وحتت
السطـحـيــة (الســهــول والصــحــاري) اmكونة من صــخــور الكلســيــة مــثل
صخـور(احلجر اجلـيريj اجلبسj الدولومـايت وغيرهـا)j وهي كنوز طبيعـية
وجـزء من التـراث الطبيـعي والبـيـئي تتطلب ضـرورة حمـايتـهـا. يطلق على
العلم اخملتص بدراسة الكهوف سبيليوجي (Speleology) وهو علم يعتمد

على اجليولوجيا والهيدرولوجيا (علم اmياه) وعلم األحياء واآلثار.
عـرفت الكهوف منـذ القدم على انهـا اmالجىء واmالذات االولى لالنسـان
االول الذي كان يسكنها حلمايته من تقلبـات الطقس ومن تغيرات الطبيعة
ومن اخطار الضــواري والزواحف واحلـشـرات. اســتـخـدم االنســان الكهـوف
لتـخـزين اmواد واخـرى اسـتـخـدمت كــمـالجيء حـربj كـمـا كـانت الكهـوف
اmوجودة في اmناطق الصـحراوية مثل السـعودية مالذاً آمناً للمسـافرين من
حـر الشـمس ومن برودة اجلو ومـن عواصف الرياح(كـثـبـان رمليـة)j إضافـة

الى امكانية احتواء الكهوف على اmاء في اmناطق الصحراوية.
يحــتــوي بـعض الكهــوف عـلى بعض انـواع الطحــالب والســـرخــســيــات
والفطريات والبكتريا مع وجود مستعمرات للثدييات واالسماك واحلشرات

103104



ودب الكهــوف الـعظيم الذي كــان طولـه اكــثـر مـن ثالثة امــتــار هو اكــبــر
الثدييات الـتي سكنت تلك الكهوف واmغاراتj اما في العـصر الراهن فلم
jيعــد يسكن تلك الكـهـوف سـوى الـثـدييــات الصـغــيـرة مـثـل اخلـفـافــيش

حيوانات برمائية وبراغيث البحر التي تكيفت للعيش في بيئة مظلمة. 

∫WO*UF'« ·uNJ'« dN0«
كلمــة الـكهف وردت فــيس(قــصــة أهـل الكهف) فـي اآلية ١١ من ســورة
الكهف في القرآن الكر© الذي لم يحدد مكانه حتى االن. تنتشر الكهوف
jإيطاليـا jعروفـة في (بريطانيـاmفي مـختـلف انحاء العـالم ومن اشـهـرها ا
jتركيـا jمـاليـزيا jسلطنة عـمان jأبغـازيا jيوغسـالفـيا jسـويسـرا jفـرنسا
مصرj ايرانj كردستان وغيـرها). أشهر الكهوف في بريطانيا موزعة على
(اmنديـس) (وبيك ديســتــركـت) و(يوركــشــاير الشــمــالـيــة) أوفي جــزيرة
j(يوركــشـاير)ـغـارات البـديعـة في مـناطق (فنجـالز) وm(جـوار) واشكال ا
اعـمال احلـفر والتـنقيب في كـهف (ركنت) الكبـير فـي منطقة (توركـوري)
زودت العلمـاء بحـقـائق قـيمـة عن انسـان العـصـر احلجـري وعن مـخلوقـات
تلك العـصور. توجـد كهوف رائـعة في ايطاليـا وفيـها بقايـا انسان ما قـبل
التاريخ وحـيواناته ومن اشـهر كهـوف ايطاليا واكـبرها في العـالم هو كهف
(هوجرتو) الذي ´ اكتشاف ٤ كم من �راته ودهاليـزه وكهوف (كستالنا)
وهي اكـثـر الكهـوف االيطالـيـة اثارة لالهتـمـام لوجـود كـمـيـات كـبـيـرة من
(السـتالكتـيتات) و(الـستاجلـميـتات) ذات اجلـمال الرائع وااللوان الزاهـية
التي تتـسـيـد فـيـهـا االلوان االبيض واالسـود واالحـمرj فـضـالً عن كـهـوف
(كانيلوف) الـتي حتظى بشهرة واسـعة بسـبب تلونها وببقـايا انسان مـاقبل
التـاريخ وحـيوانـاته.كمـا توجـد كـهـوف رائعة ومـثـيـرة ومدهـشة في فـرنسـا
بسـبب مـا على جدرانهـا من نقـوش يرجع تأريخـهـا الى ٢٠٠٠٠ الف سنة

خلت مثل كـهف (تراوافرير) و(االخوان الثـالثة) بالقرب من سانت جـيرون
ورسم انسان ماقبل التأريخ على جدرانهـا الكثير من صور احليوانات التي
كــان يصطـادها كــالثــيــران والنمــور والدببــة وكــذلـك هو احلــال في كــهف
مــونتــســـيــان في البــرانـسj وهناك كــهــوف �اثـلة في الواليـات اmتــحــدة
jالسعودية jسلطة عمـان مصر jجيورجيا jوسويسرا ويوغسالفـيا وابغازيا
تركـيـاj ايرانj مـاليـزيا وغـيـرها من دول العـالمj وهناك كـهـوف رائعـة في
كردستان مثل كهف شاندرj هزارمـيردj هوديانj بستونj بيخالj كه التي
jجنديان وكــهـوف جــبـال رانيــة jطـوبزاره jكـيله ش� jمــسلتــا jفي عــقـرة

كهوف جبال كارة مت�j لينكj بيخير.وغيرها في كردستان.
يعـتبـر كهف مـجلس اجلن في سلطنة عـمان من أكـبـرالكهوف في منطقـة
الشـرق االوسط وثالث أكـبر الـكهوف اجلـوفـية فـي العالمj وهو عـبـارة عن
بحـيـرة جـافـةj تكـفي مـسـاحـتـه لـ ١٢ طائرة بويـنج ٧٤٧ أو مـا يصل إلى
١٦٠٠ حافلة سيـاحيةj كمـا oكن أن يحوي بداخله أكثر من خـمسة فنادق
كـبيـرة. تبلغ مسـاحة أرضـية الكهف ٥٨ ألف مـتر مـربع وسعـته ٤ مـالي�
متـر مكعبj أما طول الكهف فيصل إلى ٣١٠ أمـتار وعرضه ٢٢٥ مـتراً
وتبلغ اmسافة من األرض إلى السقف الذي هو على هيئة القبة ١٢٠ متراً.
اكـتـشف الكهف "مـجلس اجلنـفي عـام ١٩٨٣ أثناء تنفـيـذ برنامج للهـيـئـة
العــامـة mوارد اmـيـاه للبــحث عن الصــخــور الكربونيــة في السلطـنة بغـيــة
اكتشـاف احتياطيات مائيـة جوفية عميـقةj قدر اجليولوجيـون عمر الكهف
بخـمـس� مليـون سنة. تظهـر االعمـدة اmرجـانيـة اmتدلـية منه الـى االرضيـة
ويرجح اخلبراء ان تكون ناجمة عن الترسبـات الكلسية والكيميائية االخرى
التي حـصلت خـالل بعض العـصـور اجليـولوجـيـة البـاردة. كـما يرجح خـبـراء
آخـرون أن تكون تلك االعمـدة اmرجـانية نـتاج جتـمع قطرات اmيـاة الراسخـة

من السقف في احد العصور الفائقة البرودة.
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توجــد الكهـوف فـي سـواحل البــحـار الذي تـتكون بفــعل تأثيــر االمـواج
والتـيـارات البـحــرية واmد واجلـزر ومـا يحـمله اmاء من فــتـات الصـخـور �ا
يؤدي الى تآكل االجـزاء الرخوة من التـراكيـب الصخـرية الساحليـةj ويكون
تأيرها شـديدآ عندمـا تكـون محـملـة بالفـتـات وعندمـا تؤثر على الصـخـور
غير اmتجانسة التي تعـمل على تآكل االجزاء الرخوة وتظل االجزاء الصلبة
بارزة مكونة تعرجـات ومغارات ساحليـةj كما تكون اmغارات علـى امتداد
بعض مجـاري االنهار أثناء مواسم الفيـضانات النهرية وخاصـة في االنهار
التي جتري في اmناطق اجلبلية اmكونة من الصخـور الكلسيةj مثل الشبكة
النهرية في كردستان. كما توجد الكهوف احلجرية االصطناعية وهي عبارة
عن مـحـاريب حــفـرت على اجلـدران أو االجـرف احلـجـريةj ويســمى أكـبـرها

باmعبد كما هو في الص�.

∫·uNJ'« s.uJ) w: w-u'uO'« ÂuH*«
تتكون الكهوف نتـيجة ذوبان الصـخور بواسطة اmياه اجلـوفية التي تتـجمع
بعد سقوط االمطار مكونة اودية وانهـارا تعتبر النظير حتت االرض mا نراه
على سطحــهـا من شـبكات االودية واجملـاري اmـائيـة وتبـدأ عـملـيـة تكوين
الكهوف بواسطة اذابة صخور احلجـر اجليري �ياه االمطار التي تكون على
هيـئة مـحلول حمـضي مـخفف ذاب فـيه ثانـي اوكسـيد الكربون من اجلـو او
من التــربة حـيث يتــغلغل هذا اmاء فـي شـقـوق الصــخـور فـيــذيبـهــا مكونا
فجـوات فيـما ب� مفـاصل الصخـور وتلي عمليـة الذوبان هذه عمليـة اخرى
ولكنها عكسية حـيث ينخفض مستوى سطح اmياه اجلوفـية ليصبح الكهف
فـارغا �لوءا بالهـواء وفي اجلانب اآلخـر يتـابع اmاء سريانه داخل تشـققـات
الصخـر ليصل الى سقف الكهف الداخـلي على هيئة نقط او قطرات مـائية
لتبدأ بذلـك عملية الترسيـب او اmعروفة بعملية الـتزي� الطبيعيـة للكهوف

بترسيب مختلف االشكال الكهفية كـالصواعد والهوابط والستائر الكهفية
والصخور اmنسابة على حيطان الكهف.

والهـوابط التي تزين سـقف الـكهف هي القطرات اmائيـة البطيـئـة احلـركـة
التي تتعرض لهواء الكهف الغني بثاني اوكـسيد الكربون حيث يتم تركيز
مـادة الكالسـيات (كـربونات الكالسـيـوم) وتتـركز هذه اmادة اجلـيـرية على
هيئـة حلقة حتـيط بجواف قـطرات اmاء ويزداد حجـمها تدريـجيا وهي تـنمو

مدالة من سقف الكهف.
اما الصواعد فتتكون عندما تسقط قطرات اmاء اmتدلية من السقف الى
ارضية الكهف وتتبـعثر على مساحة اكبـر نسبيا و�رور الوقت يزداد تراكم
الرواسب اجلـــيــرية االمـــر الذي يؤدي فـي النهــايـة الى تكويـن تركــيـــبــات
تصــاعـدية تعــرف بالصــواعـد ويحــدث احـيـانـا ان تتـقــابل هذه الصــواعـد
(سـتلكـمـايت) والهـوابط (ســتلكتـايت) في نقـطة واحـدة ليكونا مــعـا مـا
يعــرف باالعـمـدة نـتـيـجــة خـروج احمللول عـلى شكل قطرات مــتـتـاليــة من
سقـوف الكهوف أو وقـوعهـا على أرضية هـذه الكهوف مكونة أعـمدة ذات
ألوان جميـلة واشكال حلقية وانسيـابية تعرف بأسم احلجـر اmنقوط..تتكون
السـتـائـر الكهـوفـيـة والـصـخـور اmنسـابة بـسـبب ترسب اmادة اجلـيــرية على

اسطح اجلدران او ب� السقوف واجلدران.

∫‚«dF'« ÊU"2œd/ l@u* w-u'uO'« ÂuNH*«
كردستان فعالة ®اماً من الناحية اجلـيولوجية. وارض كردستان تفرشح على
jنطقـة احملصورة ب� الصـفائح التكتـونية األوراسـية و األفريقـية العـربيةmا
تهـبط الصـفـيـحـة العربـية حتـت الصفـائح الـصغـيـرة األيرانيـة واألناضـوليـة
�قـدار عــدّة أجنـات قليـلة سنوياjً و نتــيـجـة لذلـكj فـأن جـبــال زاكـروس و
كـردســتـان _ نقطة هذا األصطدام _ تنضــغط و تندفع الى األعلـى �قـدار
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. ادى هذا األصطدام الـقــاري الذي بـدأ منذ نحـــو ١٥ عــدّة أجنـــات سنويـاً
مليـون سنةj الـى ارتفـاع منطقـة كـردسـتـان الى األعلى مـن على قـاع بحـر
التــيــسس وتكـوين اmظاهرالـبـدائـيــة من تضــاريس سطح االرض اmـتنوعــة
مودية الى تكوين االنهـارالبدائية في كردستـان. اmنطقة اجليولوجـية للتالل
الكردية تشكل أسـاسـاً أمـتـدادا لنفس التـشكيل األرضي والذي يقع أبعـد
الى اجلنوب حتت اخلليج الفـارسي _ البـقيـة البـاقيـة من بحـر تيثس القـد©
اmعروفة بثروته الهيدروكربونية(حقول النـفط). جعلت جيولوجيتها الفعالة
من كردسـتان معـقدة التضاريس مـعروفة بالكهـوفj أرضاً معـرضة للزالزل
ومن نتـايج هذه احلقيـقة أن عـددا قليال جـدا من اآلثار بقيت منتـصبـة فوق
األرض. و تؤشر كل احلكايات واخلرافات الشـعبية عن الكهوف وعن اmدن
والقـرى الـتي أبتلعــتـهـا األرض الى هذه الـفـعـاليــة اجلـيــولوجـيـة عـلى مـرّ

العصور.
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توجد معظم الكهوف في كـردستان في اmنطقة اجلبليةj إضافـة الى إحتمال
تواجـد الكهوف حتـت سطح االرض في الهضـاب واmناطق السـهليـة.تتكون
الكهوف في كردستان غالباً في اmناطـق ذات الطبقات الصخرية الكلسية.
كهـوف كردسـتان او متـاحفـها اجليـولوجيـة اخملبأة في باطـن االرضj تنفرد

بخصائص وتكوينات نادرة استغرق تكوينها وتزيينها مالي� السن�.
أدت احلـركات التكتـوتنة وحـركـة الكتل القارية خـالل مـرحلة األوروجني
خالل مـرحلة بناء السالسل اجلـبلية قـبل ما يقارب من ١٠ مـالي� سنة الى
تكوين سـالسل جـبـال زاكروسj طوروس وتـراجع األحواض اmائـية الكبـيـرة
التي كـانت قائمـة آنذاك والتي غطت مـعظم منطقة الشـرق األوسط وآسيـا
وأوروبا حـيث ظهـرت حينهـا سلسلة من السـالسل اجلـبليـة اmقوسـة واmبنيـة

علي شـكل جــزر في وسط ذلك احلـــوض اmائي وانفــصل احلــوض الـكبــيــر
منقـســمـاً الى أحـواض أصــغـر وارتبط بعـضــهـا مع البـعض اآلخــر بواسطة
قنواتj مـثلمـا كـانت احلال بـ� البحـر األبيض اmتـوسط الذي كـان مـرتبطاً
باخلـليج عن طـريق قنـاة (�ر) ®تـــد تقـــريبـــاً علـى امــتـــداد حـــوض ســـهل
ميزوباتام. رسمت احلـركات التكتونية آنذاك تضاريس أرضـية متنوعة من
(مـرتفـعـات ومنفـضـات) ومن ثم أدت الى تكـوين شـبكة األنهـار البـدائيـة
التي تطورت مع التطور اجلـيـولوجي للمنطقـة وعبـر التـغيـرات التي طرأت
على اmنطـقـة بفـعل االنفـجـارات البـركــانيـة والنشـاط التكتــوني والزلزالي
األمر الـذي ادى الى تغيـيرات مناخـية (عصـر جليدي شـديد) خالل مـرحلة
الكوارتريj بلغت مـسـاحة اmـنطقة اجللـيدية آنذاك حـوالي ٧٠ مليـون كم٢
وصل سمك اجلليد الى ٣٠٠٠ متر في اmناطق القطبية والي ما يقارب من
٨٠٠ ـ ١٠٠٠ متر فوق سالسل جبـال القوقاز والى ماب� ٥- ٣٥مترا من
الثلوج فـوق سـالسل جـبال زاكـروس(كـردستـان جـزء منهـا) وأدى ذلك الي
انخفاض مسـتوى مياه البحار واحمليطات بحوالي ١٣٠ مـتراً عن اmستوي
احلاليj لذلك تراجع مـستوى سـواحل األحواض اmائيـة بشدة وحتول الكثـير
من األحواض الضـحلة الى منطقة يابسـةj كما حـدث في اخلليج الذي حتول
الي منطقـة جـافـة. كـانت مـصـبـات األنهـار احلـالية فـي اخلليج بالقـرب من
مضيق هرمـز ألن احلدود الشماليـة للخليج قد وصلت الى هناك.ادى ذوبان
تلك الكمـيات الهـائلة من الثلوج خـالل الفـترات اجلليـدية والفـترات مـاب�
اجلليدية الى فيضان االنهار والى تنشـيط عمليات التعرية والتآكل لسطح
االرض بشكل عـام وعلى امـتداد مـجـاري الشبكات النهـرية بشكل خـاص
مؤدية الى تكوين وديان عـميقة في اmـناطق اجلبلية والوديان في كردسـتان
مـثــال على ذلكj وتكونت أغلـب الكهـوف في كــردسـتـان خـالل تـلك تلك

الفترة.
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أدى ارتفاع تضـاريس اmناطق اليابسـة بفعل احلركـات التكتونية العـمودية
الى تكوين االنـهـار البـدائيـة التي تعــمـقت آثار جـريانهـا نتــيـجـة اشـتـداد
عمليات التـعرية والتفتـيت للصخور التي تقع في مجرى الشـبكة النهرية.
أدت تطـورات تلـك الشـــــبكـة الى تـعــــريـة وتأكـل ونقـل آالف اmاليـ� من
األطنان من التــرسـبـات النهـرية من اmـناطق اجلـبليـة على امــتـداد مـجـاري
الشـبكة الـنهـرية في كـردسـتـان مـؤديـة الى تكوين الوديان العـمــيـقـيـة في
اmنطقة اجلبلية وان أثار ومصاطب االنهار صفحة من صفحات تاريخ تطور
اجلـيـولوجي للشـبكة النهـرية في كـردسـتـان. ادى هذا التـحـول الكبـيـر الى
تدمـيـر وتعـرية األجـزاء الكبـيـرة من القنـوات اmائيـة اجلـوفـيـة التي تكونت
بفعل تأثـير اmياه اجلـوفية في الصـخور الكلسـيةj وبقي بعض اجـزاء(بقايا
تلك القنوات اجلوفية) والتي تعرف بالكهـوف حاليا واmوجودة أغلبها على
امـتداد مـجـاري االنهار القـدoة واحلـديثـة. oكن مشـاهدة كـهـف� او أحيـاناً
مجـموعة من الكـهوف محـصورة في موقع مـا على جانبي احـد األنهار في
كـردسـتـانj وهذا يدل علـى ان تلك الكهـوف هي من بقـايا الـقنوات اmائيـة
اجلــوفــيـــة القــدoة التـي تعــرضت للـتــعــرية والتـــآكل خــالل تاريخ الـتطور
اجلـيـولوجـي للنهـرj مـثل الكهــوف اmوجـودة في (كلي قـســروك) التي تقع
علـى جــانـبي نهـــر الكـومل. oكـن حتــديـد العـــمـــر الزمنـي من تاريخ تـلك
الكهــوف التي ترتبـط بالطبـقــات الصــخـرية والتـي ترسـبت خــالل العــصـر
الطبـاشيـريj أي قبل حـوالي أكثـر من ٧٠ مليون سنةj وتكونت السـالسل
اجلــبليــة في كــردســتــان قــبل حــوالـي ١٠ مــالي� سنة وبعــهــدها تـكونت
االنهــارالبـدائـيـة ومنهــا نهــرالكوملj وهذا يعنـي ان عـمــر القنوات اmائيــة
اجلـوفــيـة اكـثــر من ١٠مـالي� سنـة والتي بقي من بعــضـهـا بـعض االجـزاء

وعرفت بالكهوف التي حتول البعض منهـا مثل(كهف شاندر) الى مالجيء
ومالذات أولى لالنسان االول(انسان النيناندرتال) في كـردستان الذي كان
يسكنـهـا لتــقــيـه تقلـبـات الطقـس وتغـيّــرات الطبــيـعــة واخطار الضــواري

والزواحف واحلشرات.
 توجــد اmئـات من الـكهـوف اmعــروفـة في كــردسـتــان ومن ابرزها(كــهف
jاء في جـبل لينك /قــضـاء العـمـاديةmكـهف ا jكـهف هزار مــيـرد jشـاندر
كـهف توكى في كلي قـسـروك /كلي خنسj اضـافـة الى عشـرات الكهـوف
jقنديل jبيرمـام jشرين jعقـرة jلينك بيخـير بيـرس jكـار jفي جبـال(مت�

سنجارj مقلوبj قره داغj وغيرها من اجلبال في كردستان). 
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تشير اآلثار القـدoة للبشرية الى ان السكان القدماء في اmنطقـة عاشوا في
كهوف سالسل جبال زاكروس التي كانت مغطاة باجلليدj ومع تراجع اجلليد
وذوبانهـا: زحف سكان الـكهـوف الى الوديان وعلى ضـفـاف األنهـار بحـثـاً
عن مـصـادر العـيش وبدأ االسـتـقـرار البـدائـي في قـرى بدائيـة على سـفـوح
سالسل جـبار زاكروس وقريـة جرمو تعد واحـدة من أقدم القرى البـدائية في
اmنطقـة. وتعتـبـر نقطة البدأ فـي تاريخ تطوراحليـاة البـشرية بل حـوالي ١٠
آآلف سنة حــيث ادت التــغـيـيــرات اmناخــيـة ارتفــاع درجـة احلــرارة وتراجع
اجلليــد قـبل حــوالي ١٠ الى انتــشـار السكـان القـدمــاء الذين عـاشــوا في
ســالسل زاكــروس نـحــو اجلنوب واجلنوب الـشــرقي والسكن عـلى ضــفــاف
jاألنهـار والبحـيـرات التي كانت مـوجـودة وما زال العـديد منهـا باقيـة اآلن
ومـا اآلثار اmوجـودة على ضـفـاف بحـيـرة أورجة/ كـردسـتـان ايران وبحـيـرة
زريبار عـلى احلدود العـراقية االيرانيـةj وعلى ضفـاف نهري دجلـة والفرات

وروافدهما اال تأكيد على ذلك.
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شـهـدت كــردسـتـان خـالل ١٠٠ ألـف عـام اmاضـيـة عــدّة دورات من نوبات
اجلـفــاف والرطوبة والتي تســبـبت في حــيـاة نبــاتيـة خـصــبـة في اmنـطقـة و
تغـييـرات شـديدة األثر في الطبـيعـة وغـزارة النبـاتات واحليـوانات احملليـة.
كـانت أصقـاع شـاسعـة من اmرتفـعـات العاليـة في كـردستـان قـاحلة نتـيجـة
للبـرد اmتـواصل وجتـمـد القـمم العـاليـة على نحـو أكـثـر شـدة بكثـيـر. كـمـا
حظيت اmنـاطق اmنخـفـضـة بتـرسـيب أقل بسـبب حتـول في اmـناطق اmناخـيـة
واشتـداد فيضـانات االنهار في كردسـتان.ظهرت مـالمح االستقـرار البدائي
لألنسـان (تربية احلـيـونات وزراعة احملـاصـيل البدائيـة) في كـردستـان منذ
حوالي أثني عشر ألف (١٢٠٠٠) عامj وكـان اليزال هناك قدراً كبيراً من
الثلج اجلليـدي كـما كـان هناك نظام ترسـيب ليس مـختلفـا عـما يوجـد اآلن
. قد ´ اخـراج عظام اجنحة طيـور رغم ان ¬طه الفـصلي كان مـختلـفا ®امـاً
كـبيـرة احلـجم من حتت األرض في الطبـقة الـعلوية(لكهـوف شاندر) ويعـود
تأريخها الى حـوالي ما قبل ١٠٨٠٠ عامj وهي (اجنحـة من نوع الطيور)

النسور التي انقرضت تقريباً في كردستان.
 الســمــة األكــثـر بـروزاً للنظام البــيــئي في تـلك الفــتــرة ان األراضي في
كـردسـتان كـانت مكسـوة باألعـشـاب والنبـاتات وفـيـهـا قطعان كـبـيـرة من
الغنم و اmاعـز و اخلنزير البـري و الثدييـات آكلة اللحـوم و الطيـور وغيـرها

من احليوانات البرية. 
قــبل حــوالي٨٠٠٠ عــام تراجــعت الثلـوج بشكل واضح فـي كـردســتــان
وعـادت الغـيـوم الدافـئـة احلـاملة لألمطار بكل قـوتهـاj مـهـيـجـة التـيـارات
الهوائية النفـاثة في أعالي اجلو بأجتاه الشمال وتقدم نظـام الرياح اmوسمية
هذا الى الهضـبة والى شرق كردستـان أحدث بعد الفي عام أي قـبل حوالي

٦٠٠٠ عام بحيرات وعجّل ذلك كثيرا من تراجع اجلليد وأنتشار النباتات
في منحــدرات كـردسـتـان وأدى هطول أمطـار صـيـفـيـة أضـافــة الى أمطار

الشتاء الغزيرة الى ترسيب مياه وفيرة في ينابيع هذه اجلبال. 
تشـيـر الكـتـابات البـاقـيـة من الوثـائق التـاريخـيـة اmســمـارية حلـضـارات
jمـيـزوبوتامـيـا والـتي تبـدأ �لحـمـة كلكامـش ذات ٤٠٠٠ عـام من العـمـر
كلهـا ®ـجـد زاكـروس كـونهــا ارض غـابات األرزj وبقـيـت غـابات االرز في
كـردستـان الى األلفيـة االولى قبل اmيـالد. تدهور النظام البـيئي في العـالم
اجـمع ومنها كـردسـتانj والسـيمـا خـالل اmائة سنة االخـيرة وحـدث تغيـرات
بيـئيـة كـبيـرة نتيـجـة استـمـراراحلروب في اmنطقـةj وأدت حتـركات اآلليـات
العــسكرية الـثـقــيلة وعــمليــات القــصف واحلــرائق اmتــعــمـدة فـي غـضــون
العــمليـات الـعـسكريـة إلى تدهور النظام الـبـيــئي(النبــاتي واحلـيــواني في
كـردستـان) وبقيت اليـوم مـجامـيع من أشجـار البلوط و البلوط الصـغيـر و
الكسـتنـاء والعـرعـر و الصنوبر واألرز وأشـجــار الثـمـار البـرية لتنـقل الينا
حملـة عن الغابـات القدoةj وتعـد أشـجار الـبلوط والبلوط الصـغيـر اآلن من
أكـثر األشـجار شـيوعـا في غابات زاكـروس البـاقيـةj كمـا بقي الكثيـر من
احلـيــونات البـرية فـي كـردسـتـان مــثل(الدببــة السـوداء و البنيــة و الذئاب
والضباع واخلنازير البرية والثـعالب والقنادس و بنات آوى والقطط النمرية
و الفهـود و الطيور اmهاجرة و السـاكنة كالعقـبان واحلباري و القـبرة و طائر
الزرقان و طائر السمـاني و القبج و الزواحف من أمثال السالحف الصـغيرة
و الكبــيـرة و الســحـالـي و األفـاعي وغــيـرها مـن احلـيــونات). لقـد كــانت
الكهـوف واالحراش والـغابات ملجـأ للحـيـوانات اmفتـرسـة وتتـخذها مـأوى

لها في النهار وال زال البعض منها يسكن في كهوف كردستان.
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تشهد كردستـان العراق تطورا مهما في اجملال السياحي والـترفيهي وحتى
االقـتـصادي مـن خالل االهتـمـام بالكهـوف اmعـروفـة والبـحث عن الكهـوف
غـيـر اmعــروفـة اmوجـودة على سـطح االرض والبـحث عن الكهــوف اmدفـونة
حتت سطح االرض عن طريق استخدام التطبـيقات اخملتلفة للطرق الرادارية
مـثل التطبيـقات اجلـيـولوجيـة والبيـئيـة والهندسـية وفي مـجال أآلثارj بعـد
اختيار اmواقع احملتملة من احتوائها على الكهوف ويتم هذا االختيار بناءاً
على اخــتــالف اmتكونـات اجلـيــولوجــيــةj حــيث يتــمــيـز بـعـضــهــا بوجــود
تكهفات(كـهوف) على شكل قنوات كبيرة غـير منتظمة مفتـوحة ®تد حتت
سطح االرضj او على شكل كـهوف كارسـتية قـريبة من السطحj استـخدام
الطرق الرادارية ناجح في البحث عن الكهوف حتت السطحـية في الصخور
الرسوبيةj ولذا ستكون الطريقة الرادارية ناجحة في تـطبيقها في كردستان

للبحث عن الكهوف حتت السطحية.
نحــتــاج حــاليــاً الى فــريق مــتـخــصص مـن اجل التــحــري عن الكهــوف
واmغـارات اmوجـودة فـي جـبـال كـردسـتـان ويتم ذلك مـن خـالل إعـداد فـريق
أســتكشــاف الكـهــوف في كــردســتـان لـلقــيــام باmهــام اmوكلـة اليــهم وفق

االسلوب العلمي احلديث في البحث عن الكهوف.
أعتـقد ان دراسـة الكثيـر من الكهوف ومـا حتمله تلك اmواقع مـن �يزات
ستـؤدي التي حتـويل الكثيـر منها الى مـواقع للمحـميـات الطبيـعيـةj وهي
حـدائق مـفـتـوحة تنـشئـهـا الدولة للحـفـاظ على البـيـئـة وحـمـاية االنواع من
االنقـراض ويتـم ذلك عن طريق توفـيــر احلـمـاية واألمن لـلكائنات النبــاتيـة
واحلـيـوانيـة اmهـددة باألنقـراضj واتاحـة الفـرصـة للدراسـة واجـراء البـحـوث
حـولهــاj واحملـافظة على تراكــيب البـيـئــات االثرية ومـا بهـا مـن تكوينات

جيولوجية وحفرية(كهوف) لتبقى شاهداً على هذا العصر. 
دراسـة تاريخ الكهـوف منذ نشـوئها والتـغـيـرات التي طرأت عليـها ومـا
حتتويـها من اmواد مثل بقايا عظام احلـيواناتj او آثار االنسان القـد© فيه

أو بالقرب منه سيساعد على أكتشاف اسرار احلياة في اmاضي.
وخـالصـة القولj حتـتـضن كـردسـتان عـبـر تاريخـها جـملة من احلـضـارات
اإلنسانية والتـي تشكل ثروة قومية كبـقايا احلضارات القـدoة ألقدم مواقع
إنســان النيــاندرتال في كــهـوف كــردسـتــانj مــثل كـهف شــاندر في جــبل
jنطقـةmبرادوست ومـوقع جـه مـو من اقـدم القـرى البدائـية في كـردسـتـان وا
إضـافــة تواجـد حــوالي ٣١٢٥ مـوقــعـا أثـريا في كـردســتـان.توجــد اmواقع
الســيـاحـيــة الدينيــة مـثل مــوقع(كـه لى مــوقع ال لش الدينـيـة في قــضـاء
الشـيـخـانj وكـهــوف قـرية كـابار التي تقع غـرب ناحــيـة باعـدرى/ قـضـاء
الشــيـخــان). كـردسـتــان غنيــة �وروث ثقـافـي وشـعــبي عـريق. الطـبـيــعـة
الطوبوغـرتفية لكردسـتانj تضـاريس سطح األرض ما ب� اجلـبال والسـهول
والوديان والـبــحــيــرات وشــواطئ االنـهــار والغــابات الـغنيــة باحلـــيــوانات
البـرية(مــثل منطقـة بارزان) تشـكل مـحـمـيـة طبــيـعـيـة بحـد ذاتهــا تعطي
لكردسـتان سـمة السـياحـة الطبيـعيـة والبـيئـية. توجـد العشـرات من ينابيع
اmيـاه اmعـدنيـة والكبـريتـيـة احلـارة �ا يـجـعلهـا منطقـة جـذب سـيـاحي مـهم

للسياحة العالجية.
 توفـر كل هذه اmـعـالم احلـضـارية فـرص الســيـاحـة التـاريخـيـة والـعلمـيـة
للمهـتم� بالسـياحة في اجملـاالت اعاله في كـردستانj وسـتتمـكن حكومة
كـردسـتان من توفـيـرآآلف الوظائف لشـعـبناj إضـافـة الى حتـويل السيـاحـة

�ختلف انواعها الى اكبر رافد من روافد االقتصاد الوطني الكردستاني.
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تؤثر العوامل البيـئية على حالة الصخـور وخصائصها اmيكانيكيـة ويتمثل

هذا التأثير بعدّة عوامل ومؤثراتj من أهم هذه العوامل ما يأتي :

∫W.u'« q(«uF'«
١- التـشـبع باmاء (نسـبـة الرطوبة):الصـخـور في الطبـيعـة ال تكون جـافـه
®اما كـما في حـالتها في اخملـتبر.وفـي اmوقع الهندسي تتأثر التـراكيب
والطبــقـات الصــخـرية بوجــود اmيـاه اجلــوفـيــة وغـيــرها من التـأثـيـرات
اخلـارجـيـة إال أن هذا التـأثيـر يعـتـمـد أسـاسـاً على مـسـامـيـة الصـخـور
وأنواعها. فالصخور ذات اmسامية العـالية تتأثر بعوامل البيئة بصورة
اكـبـر من غـيـرها. ®تـاز الصـخـور الرسـوبـيـة بشكل عـام في كـردسـتـان
باmسـاميـة العـالية وخـاصـة صخـور حـجر الكـلسj وكان هذا واحـداً من
أبـرز العـــــــوامل الـتـي ادت الى تـكويـن الـكهـــــــوف بشـكـل واسع فـي
كـردسـتانj وتـشكل الكهـوف ثروة طبـيعـيـة ال االسـتـغناء عنهـا وoكن
االسـتـفــادة منهـا من خـالل حتـويـل مـواقع الكهـوف في كــردسـتـان الى

مواقع سياحيةj ترفيهية وعلمية. 
٢-درجـات احلـرارة :عندمـا تتـعـرض الصـخور النخـفـاض وارتفـاع درجـات
احلـراره يتولد فـيـها إجـهـادات شد وضـغط على التـوالي. وتعـاقب هذه
اإلجــهـــادات على مــر الـزمن يؤدي إلى تـفكك الصـــخــورj تأثيـــر هذا

العامل واضح على الصخور في كردستان.
٣- التـجـمـدj جتـمـد اmـاء داخل مـسـام وفـراغـات احلـجـر اmشـبع يـنتج عنه
زيادة في حجم اmاء �ا يـولد إجهادات داخليـة في احلجر وهو مـا يعرف
بتـأثيـر الصـقـيع. وبتكرار عـمليـة التـجـمد والـذوبان قد يـتفـتت احلـجـر
واألحجـار ذات االمتصـاص الكبير والفـراغات الكبـيرة غيـر اmتصلة أو
ضـعـيـفـة االتصـال اكـثـر عـرضـة لفـعـل الصـقـيع من األحـجـار ضـعـيـفـة

االمتصاص او ذات الفراغات اmتصله.
٤- تبلوراألمالحj تبلور األمالح داخل مـسام احلجر نتيجـة اجلفاف السريع
يولد قـوى داخليـة تعـمل على تفـتـيت احلـجـارة. توجـد بعض الطبـقـات
الصــخـرية فـي كـردســتـان التي حتــتــوي على االمـالح وخــاصــة تكوين
الفـارس االسـفل الذي يظهـر على سطح االرض في الكثـيـر من اmناطق
في كــردســتـانj في الـوقت الذي تتــعــمق مظاهر اجلــفــاف والتــصـحــر

وتعكس تأثيرها اmباشر على الصخور السطحية.

∫WOzUOLOJ'« q(«uF'«
تقـوم األمطار بالدور الرئيسـي في إذابة اmواد احلامـضيـة اmوجودة في اجلـو
وتقـوم مـياه األمطـار بتوصـيلهـا إلى األحـجـار. عند نزول اmطر يذوب غـاز
ثاني أكـسـيـد الكربون اmوجـود في الهـواء مكـوناً حـامض الكربونيك كـمـا
تذوب مع األمـطار األبخــره الـكيــمـــيــائيــة الـناجتــة عن الـتلوث الصـناعي
jواحملـتـويـة على نسـبـه كــبـيـره من األحـمــاض مكونة األمطار احلـامــضـيـة
وتتفـاعل هذه األحمـاض مع األحجـار وحتولهـا الى مركبـات ضعـيفة الـبنيه
قـابله للذوبان في اmاء حـيث تقـوم األمطار بإذابة مكوناتهـا. ومن أهم هذه

األحماض وتأثيراتها:
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١- حامض الكربونـيك : عندما تصل نسبـته في اجلـو إلى ٤٠٠ وحده في
اmليـون يحـول كـربونات الكـالسـيـوم (احلـجر اجلـيـري) إلـى بيكربونات

الكالسيوم تذوب في اmاء.
٢- حــامض الـنيــتــريك : يـؤثر في احلــجــر اجلـــيــري ويحــوله إلـى نتــرات

الكالسيوم التي تذوب في اmاء.
٣- حامض الكبـريتيك : عندما تصل نسـبته في اجلـو إلى ٢٥٠ وحده في

اmليون يصبح ضاراً اجلميع أنواع األحجار.
اجلـديربالذكـرj ان علماء اآلثار أشـاروا بأن االضـرار التي احلـقت باmواقع
االثرية خـالل مـائة سـنة االخـيـرة تعـادل اضـرار أكـثـر من الف سـنة نتـيـجـة
تلوث البـيـئة وازدياد نسـبـة االمطار احلـامضـيـة التي تلحق أضـراراً كـبيـرة
باmباني(اmتـاحف واmعابد وغيـرها) واmواقع االثرية وخاصـة االثار اmوجودة
في الصــخـور الرسـوبيــةj مـثل اmواقع االثريـة لألمـبـراطورية االشــورية في

خنس.

WO(« *UMzUJ'« dO5Q) 
توغل جذور النبـاتات للصخور الرطبة واخـتراق الديدان واحلشرات البـحرية
يخلخـل الصـخــور كــمـا تـعـمل هذه الـظروف على زيادة نســبــة األحـمــاض

العضوية والتي بدورها تسبب تآكل هذه الصخور.

o.d+K' ÷dF"'«
تتــأثر جـمـيـع األحـجـار تـأثراً بالغـاً بـاحلـريق وتتــفكك عند درجــات حـراره
تتـراوح ب�ْ ٦٠٠ ْ-٨٥٠.كـما تتـفـتت األحجـار بارتفـاع درجـة احلرارة إمـا
لتـحللهـا كمـا في احلـجـر اجليـري (يبـدأ في التـحلل عندْ ٦٠٠) أو نتـيجـة

لإلجـهادات الـداخلية التـي تنشأ من اخـتـالف مـعامـالت ®دد مـركـباتهـا أو
اخـتالف تسـخينهـا.ونتيـجة لـذلك فان تعـرض األحجـار mياه اإلطفـاء أثناء
احلـريق يسـبب تشـقـقـهـا وتشـوههـا. لقـد تعـرضت كـردسـتان خـالل خـمـسـة
وثالث� سنة االخـيرة الى سـياسـة االرض احملـروقةj حـيث جلأ النظام البـائد

الى اسلوب حرق الغابات الطبيعية واالدغال في جبال كردستان.

∫ÊU"2œd/ w: ¡UM,'« —U67√ —UO"1≈ ‚dA 
اخـتـيـار احلـجـر اmالئم لنـوع اإلنشـاء يتـوقف على الشكل والتـكلفـه وعلى
متـانة احلجـر ومقاومـته للتـآكل. كما يتـوقف االختـيار أيضـاً على درجات
احلراره التي تؤثر على الصخر وعلى نسبـة الرطوبة واالبخرة احلامضيه في
اجلو اmستخدم فيه هذا احلجر. يلزم الختيار أحجار البناء عمل االختبارات
اmعـمليـة التي تتلخص في اجـراء اخـتـبـارات مـيكروسكوبيـة ومـيكانيكيـة
وكـيمـيائـية mعـرفة شـكل اجلزئيـات الصـخرية ودرجـة التـصاقـها ومـتـانتهـا
ومـقـاومتـهـا للكيـمـاويات. ولعل من افـضل مـا oكن تطبـيـقه على احلـجـر
الطبـيعي هو سلسلـة من التجـارب قامت بهـا جمـعـية اmقـاييس االمريكيـة
(ASTM) حيث انها تعد جتارب كاملة واقرب إلى الدقة من غيرها. ومن

أبرز هذه االختبارات:
اختـبار الفـحص البصـري. يجرى هذا الفـحص باmيكروسكوب اmزدوج أو
بالع� اجملــرده على كـســر حـديث بـاحلـجـر j أو بـواسطة اجملـهــر في قطاع

رقيق من الصخر. ويتضمن الفحص البصري ما يأتي:
لون احلـجارةj يراد مـنه معـرفـة مدى جتـانس اللونj فـوجود بقـع بالصخـر
دليل على وجـود مـواد ضعـيـفـة او مركـبـات حديديـة أو طينية أو عـضـوية

تسبب الهشاشة للصخر.
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نســيج احلـجــارة يراد منه التــأكـد من انـتظام نسـيـج احلـجــارة وخلوه من
الشروخ والـفجوات والشـوائب التي تعـمل على إضعـاف احلجـارة وهي عدّة
أنواع : الفـجـوات جـيـوب داخل جـسم احلـجـر. اجلـيـوب الرمليـة والطينيـة.
التـســوس (الصـدف) جـيــوب �تلئـة �واد مــتـحـجـرة تأخــذ شكال شـبـيــهـا
باالصــداف داخل جــسم احلـجــر. العــروق (شــقـوق �تـلئـة �ـادة الكالســيت
اmتحـجرة داخل جـسم احلجر. الرّمش جـيوب صـغيرة �تلئـة �واد طباشـيرية

تتوزع بكثرة داخل جسم احلجر.
بنيـة احلـجارهj وتهـدف إلى حتـديد مـا إذا كان احلـجـر بلوري كـالكرانيت
والبازلت والرخام ام حـبيبي مثل احلجـر اجليري واحلجر الرملي وكذا مـعرفة
حـجم احلبـيـبات وانتظامـهـا في األحجـار الرسـوبية وشـكل ترتيب البلورات

في األحجار البلورية.
 اختبار األمتصـاص والوزن النوعي الظاهري للحجارةj يتم إجراء فحص
نســبــة االمــتـصــاص والوزن النـوعي لغــرض التــقــيـيـم والتـصـنيف حــسب

اmواصفات القياسية االمريكية. 
اختـبار مقـاومة الضغطj يتم أجـراء هذا الفحص الغـراض حتديد مقـاومة
احلـجر الطبـيـعي للضـغط وقدرته عـلى حتمل االحـمـال الواقعـه عليـه وذلك

حسب اmواصفات القياسية االمريكية.
اختـبار مـقاومـة الشد (معـاير التمـزق)j يتم فحص مـعاير التـمزق حلـجر
البناء الطبـيـعي بانواعـه اخملتلـفه الغـراض تقـييم نـوعيـه احلـجر وتصـنيفـه
ومـعرفـة قـدرته على حتـمل االحمـال احملـورية حـسب اmواصفـات القـيـاسيـة

االمريكية.
اخـتبـار مقـاومـة التآكل بالبـريj وهو مـقيـاس لصالدة احلـجـر ومقـاومتـه
لعـوامل البري. يجـرى هذا االخـتبـار لألحجـار اmسـتعـملة في رصف الطرق

ودرجات الساللم وتكسيه جوانب التـرع وذلك بتعرضها الحتكاك صناعي
للتـعــرف على مـقـدار مــقـاومـتـهــا له وذلك حـسب اmواصــفـات القـيــاسـيـة

األمريكية.
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اختبـار التمليح.التزهير هو ظهـور بقع ملحيه على سطح احلجـر بعد تشربه

للماء ثم جفافه. يجري هذا االختبار لتحديد نسبة األمالح في احلجر. 
اخـتبـار التـبقـيع.التـبقـيع هو ظهـور بقع ملونه على سطح احلـجر.وحتـدث
هذه الظاهره لألحـجـار التي حتـتوي على مـواد عـضـويةj مثل أنـواع احلجـر
اجلــيــري j عند اســتـخــدامــهــا في البنـاء. وسـبـب ذلك يرجع الى األمــالح
العضـويه التي تتكون نتـيجة امـتصـاص احلجارة حملـاليل قاعـديه. اختـبار
مـقاومـة األحـماض.يتم إجـراء اخـتبـار مقـاومـة األحمـاض mعـرفة مـدى تأثر

الصخور باألحماض. 
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ان دراسـة األعـمـال الضـرورية التي يجب القـيـام بهـا في مـجـاالت أحـجـار

البناء والزينة تتلخص �ايلي:
إجـراء مــسح جـيــولوجي تفــصـيلـي للمـواقع احملــددة حـتى يـتم تغطيــتـه
والبحث عن اmنـاطق التي oكن إكتشـاف مواد البناء بنفس اmواصـفات من
اجل االســتـفـادة مـنهـا واســتـغـاللـهـا كـأحــجـار بنـاء وزينه. إجـراء حتــاليل
كيـميـائية ومـيكانيكيـة وطبيـعيـة لتحـديد خواص الصـخور.إسـقاط جمـيع
اmواقع على خــرائط طبـوغـرافــيـة. إجـراء فـحــوصـات القص والصــقل على
الكتل اmسـتخـدمـه. حسـاب االحـتيـاطي للمـقالع اخملـتلفـة. دراسة اجلـدوى

االقتصادية من حيث االحتياطي والتكلفة وسمك الغطاء الترابي.
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ولكي يكون العـمل نـاجحـا علـى اmدى البـعـيـد والقـريب ومن أجل جتنب
اخملـاطر واmضـاعـفـات الـتي تنجم بفـعل العـمل الـعـشـوائيj من الضـروري
مـراعــاة اهم الفـقـرات اmـبـينة ادناه عند الـبـدء إنشـاء مــعـامل حـجــر البناء

ومعامل حجر الزينة في كردستان : 
١-إجـراء االخــتـبـارات علـى األحـجـار اmراد اســتـخـدامــهـا في البنـاء قـبل

االستعمال والتأكد من مطابقتها للمواصفات القياسيه العاmية.
٢- عدم اسـتخدام احلجـر ضعيف اmقـاومة في البناء لتأثره العـالي بعوامل

التعريةj خصوصا في اmناطق الصناعية.
٣- اسـتخـدام صخـور الرخـام والكرانيت والبـازلت في بناء جدران السـدود
واحلــوائـط الســانـده mا تتـــصف به هذه األحـــجــار مـن خــاصـــيــة قلـيلة

المتصاص اmاء.
٤- استـخدام صخور البـازلت اmصمت والكرانيت في بناء األسـاسات نظراً

للمقاومة العالية للضغط وعوامل التعرية.
٥- عـدم استـخـدام كمـيـات كـبيـره من اmواد الناسـفـة في عمليـه التـفـجيـر

حتى ال يضعف ويقلل من احلجارة الناجتة. 
٦- في حالة اسـتخـدام الصخور اmتطـبقة كـاحلجر اجلـيري يجب مـراعاة أن
تكون طبقاتها أفقية وعمودية على مـحور التحمل ألن استخدامها في

غير هذا الوضع يؤدي إلي تشققها.
٧- التـقـيّد بـوسائل األمن والـسالمـة في كـافـة اقـسام اmعـمل وخـاصـة في

اmقالع.
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يعـود انخـفـاض إستـثـمـار الثـروات الطبـيـعـية في كـردسـتـان الى عـدد من
اmشــاكل واmعــوقــات التي تواجــه القـطاع احلكومي والقـطاع اخلــاص التي
تعــمـل او تنوي العـــمل في مــجـــال إســتــثــمـــار خــامــات بعـض الثــروات

الطبيعية.ومن أبرز تلك اmشاكل واmعوقات هي: 
١- مشـاكل الطاقة واmيـاهo jثل إرتفاع تكاليف الطاقـة وصعوبة احلـصول
على اmيـاه عـائقـاً كـبـيراً أمـام الصـناعات االسـتـخـراجـيـة �ا يؤدي الى
إرتفاع تكـاليف االنتاجj كمـا oثل عبـئاً كبـيراً على اmسـتثمـرين الذين
يلجــأون الى شـراء مــولدات الطاقــة mشـاريعــهم األمــر الذي يؤدي الى
إنخــفـاض احلــافـز علـى االسـتــثـمــار في هذه اmوارد.لذا من الضــروري
البــحـث عن بدائل اخــرى لـلطاقــة لغـــرض تشــغــيل اmعـــامل واالفــران
واmصـانع في كردسـتانj ومن هنا oكن االسـتفـادة من النفايات الصلـبة
في اmدن الكـبـيــرة مــثل(اربيلj السلـيـمــانيــةj دهوك) في كــردسـتــان
وحتـويلهـا الى مصـدر للطاقـة احلـراريةj إضافـة الى امكانيـة إسـتـعمـال
الفـحم احلـجـري في كـردسـتان لهـذا الغـرضj مع التـأكـيـد على ضـرورة
االسـتـفـادة من دهون السـيـارة التي تتـبـدل ب� احل� واالخـر في اmواقع
الصناعية في اmدن الكبيرة حيث oكن جـمع دهون السيارات اmستعملة
jصـانعmواعـادة اسـستـعـمـالهـا كمـحـروقـات لتشـغـيل االفـران وبعض ا
وبهـذه الطـريقـة oكن حل احــدى مـعـضـالت مــصـادر تلوث البـيــئـة في
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كـردسـتـان.أمـا توفـيـر اmيـاه يفـضل انشـاء مـشـاريع اسـتـثـمـارالثـروات
الطبـيـعـية بالـقرب من االنـهار (الشـبكة النـهرية في كـردسـتـان)j وفي
jدن الكبـيـرة او بالقـرب منهـا مـثل (اربيلmحـالة إنشـاء مـشـاريع في ا
كركوكj السليـمانيةj دهوك) يفضل اسـتعمال ميـاه شبكة اجملاري في
تلك اmدن بعــد تصـفـيــتـهـا(أي اعـادة اســتـعـمـال اmيــاه) في اجملـاالت
الصناعــيـةj وهذا مـا يطـبق في الكثـيــر من الدولj السـيـمــا في الدول

التي تعاني من مشاكل أزمة اmياه.
٢- مشاكل النقل واmواصالت: عادة ما تكون مواقع االستخراج (اmناجم)
في اmـناطق النـائيـــة اجلــبـليــة الـبــعـــيـــدة عن مـــواقع التـــصنيـع (اmدن
الصناعــيـة) وهذا يؤدي الى زيادة تكـاليف النقل وoثل إضــافـة أُخـرى
الى التـكاليف االنتـــاجــيــة وإنخــفــاض هامـش االرباح احملــتــملـة عند
تصنيـعهـا وهذا يعكس نفـسه على ضـعف احلافـز االستـثمـاري في هذا
القطاع.تقع أغلب مواقع خـامات الثروات الطبـيعية في اmناطق اجلـبلية
العــاليـة وفي اmـنطقـة الزاحــفـة (حــسب اmفــهـوم اجلـيــولوجي لهــا) في
كـردستـانj وتعاني تلك اmناطق مـن مشـاكل الطرق والنقل وخاصـة في
مـوسم الشـتاء. تلجـأ بعض الدول الـى تبني فكرة انشـاء خطوط سكك
احلديد احمللية لغرض نقل خامات اmواد االولية من اmناجم(اmقالع) الى
اmعـمل اذا كـانت اmسـافة بـ� اmعمل واmـنجم (اmقلع) ال تزيد عن عـدّة
كــيلومـتــراتj عليــه oكن االسـتــفــادة من هذه الفكرة مــسـتــقـبــال في

كردستان. 
٣- ندرة قطع غـيار اآلالت في السـوق احمللي واالعتـماد على إسـتيـرادها
من اخلـارج وبأسعـار مرتفـعة تضـاعف نفـقات االنتـاج.®نح اغلب الدول
القطاع اخلاص او الشركات حق استثمار بعض انواع الثروات الطبيعية

وحـينئـذ تكون تلك اجلـهـات مـسـؤولة عن توفـيـر اآلالت والتكنولوجـيـا
احلديثة التي تستخدم في مجال استثمارالثروات الطبيعية. 

٤-غـياب قـانون اmناجم واmقالع (قـانون التـعدين) في كـردستـان يقلل من
تشجيع وتنظيم جهود (القطاع احلكومي والقطاع اخلاص) في استثمار
اmوارد الطبـيعـية بالـشكل اmطلوب ووفق االسالـيب العصـرية احلديثـة.
هذا من مــهـام اجمللس الوطني الـكردسـتـاني بـالتـعـاون مع اmؤســسـات
واجلمعـيات اmهتمة �جـال التعدينj مثل وزارة اmوارد الطبيـعيةj وزارة
jنقاية اجليولوجي� jـعاهدmاجلامعات وا jائيةmوارد اmوزارة ا jالصناعة

نقابة اmهندس� وغيرها من اجلهات اmعنية.
٥ -العـامل االقـتصـادي الذي ينظـم ويضمـن حتويل العـمـالت االجنيـة من
والى كـردستـان عن طرق فـتح البنوك على اmـستـوى االقليـمي والدولي
في كردستان.تقع هذه اmسؤولية على وزارة اmالية في اmرحلة احلالية.
٦- يُعـد ضعف التـرويج االعـالمي لهذه الثـروة احـدى العوائق التي تواجـه
النهـوض باmشـاريع االستـخـراجيـة وغـياب التـعـريف �واصـفات وجـودة
اخلامات احمللية في كردستان بدالً من التركيز عبر وسائل االعالم على
استيـراد اmنتجات من اخلـارج التي تصنع من اخلامات االولية اmشـابهة
mا هو مـوجـود في كردسـتـان. لذا من الضـروري توجـيه وسـائل األعـالم
وخـاصـة اmرئيـة (الفـضـائيـات في كـردسـتـان) الى هذا اجلـانب احلـيـوي
الذي ســيكون له دور بـارز في تطوير وحتــس� الـتنمــيـة االقــتــصــادية
واالجـتـمــاعـيـة في كـردسـتـان. ال زال الـبـعض يتـصـورون بأن امـكانيـة
العيش محـصورة فقط في اmدن بسبـب تواجد فرص العمل فيـها بحكم
الواقع احلاليj ولكن هذا الوضع والتصور سوف يتـغيّر متى ما أهتمت
حكومـة كردستـان العراق �ناطق تواجـد خامـات الثروات الطبـيعـية عن
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طريق وضع بـرامج اقـتـصــادية مـبنيــة على قـاعـدة اســتـثـمــار الثـروات
الطبيعية وحتويل مـواقع تواجد تلك الثروات الى مواقع العمل والعيش
من خالل إنشاء اmعامل واmصانع وفتح مراكز البحوث والدراسات فيها
وتوفيـركافـة السبل الضـرورية للحياةj سـيؤدي ذلك حـتمـآ الى إنقالب
نوعي في حــيـاة سـكان تلك اmناطـق وسـيــخـفف الثــقل السكـاني على

اmدن الكبيرة التي تزداد مشاكلها االدارية يوماً بعد آخر. 

dAŽ lÐ«d#« ¡e'«

∫s¹bF²&« WÝUOÝ rÝ— w) W#UF&« fÝ_«
حتـتاج أية دولة في العـالم الى اmعـرفة الـعلميـة اmنظمـة للموارد الطـبيـعيـة
لهـا حـتى ينظم لهـا تخـطيطاً مـبـينيـاً على حـقـائق مـوضـوعـيـة وليس على
إفـتـراضـات واحسـاسـات شـخصj وعليـه من الضـروري أن نراعي القـواعـد

العامة التالية عند رسم سياسة التعدين في بلدنا:
١-إن مشروعات التعدين تصاحبها مـجازفة مالية كبيرةj بدأً من اجملازفة
بتكلـفـة االبحـاث اجلـيــولوجـيـة وإنتــهـاءاً بتكلفــة اسـتـخـراج اخلــامـات
وجتهيزها للسوق أو mراحل التـصنيع. لذا من الضروري حتليل وحساب
اmصــاريف اmتــوقــعــة عند أي مــشـروع تـعـديـني على ان يكون عــمــالً
منضـبطـاً بقـواعـد ثابتـه ودقـيــقـة لكافـة انواع اخلـامـات عـلى اخـتـالف

انواعها أو مواقعها.
٢-حاجة مشروعـات التعدين الى االستثمارات تفوق حـاجة أي مشروعات
اخـرىj لذا يجـب دراسـة األعـمـيـة االقــتـصـادية للمـشــروع والدراسـات
اmكملة لهـا لكي يتم إتخـاذ القـرار اmناسب لألسـتمـرار في اmشـروع أو

للتوقف عنه.
٣-يجب ان تكون للدولة دورا مـهمـا في مجال صنـاعة التعـدين عن طريق
الدعم واحلــوافـز اخملـتلفــة وحـشـد االمـكانيـات في برنامـج طويل اmدى
للتــعـرف علـى اخلـامــات والثـروات اmعــدنيــة الكامنة في الـبلد ®هـيــداً
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ألخـتـيـار الصـالح منهـا لـألسـتـغـالل االقـتـصـادي.لذا من الضـروري أن
تشكل هيـئة مـستشـارين على مسـتوى مـتمـيز من اخلـبرة في مـجاالت
الثـروة اmعدنيـةj يلجأ اليـها اmهـتمـون في القطاع العام واخلـاص وعلى
مسـتوى اmشـاريع الكبيـرة واmتوسطـة والصغـيرة طلبـآ خلبرة في حـل ما

قد تواجهونه من اmعضالت عند تنفيذ اmشاريع اخملطط لها.
٤-يجب احلفاظ على مصادر اخلامات التعدينية الفلزية وباألخض الفلزات
ألن احتـياطاتهـا العاmيـة قليلةj ويجب االقالل من الفـاقد في عـمليات
االنتـاج وتـركـيـز اخلـامــاتj إضـافـة الى وضـع خطة ونظام لألسـتــغـالل
األمــثل للمــوارد التـعــدينيــة وعــدم هدرهاj وان ®ارس كل العــمليــات
بالشكل الذي يحول دون تبـذير اmصادر الطبيـعية وضـياعها ويحـفظها
من الضـرر.لذا يجب ان يتم جـمـيع عـمليـات البـحث واالسـتـغالل وفـقـاً

للطرق الفنية احلديثة اmعترف بها في صناعة التعدين.
٥- وضع تشـريعـات مـنجـمـيـة مـتـوافـقـة لتـيــسـيـر انتـقـال رؤوس االمـوال
واالستثمار وللحد من اآلثارالسلبيـة لعوmة االقتصاد على قطاع الثروة
اmعــدنيـةj إضـافــة الى اصـدارتـشـريعـات تـضـمن حــرية العـمل لصــالح
العمالj وتضمن احلد االدنى لترقية اmهنة واحـترامهاj وتضمن اmعيشة
الكرoة للعامل�j وتضمن استقـالل ودعم االحتادات العمالية والنقابات
اmهنيةj بهدف حتقيق توازن قوي فعال ب� قوة رأس اmال وقوة العمل.
jأو وزارة الصناعة jوارد الطبـيعيـةm٦-حتديد اجلـهة الرسمـية مثل(وزارة ا
أو كـالهمـا) لتصـبح صـاحـبـة احلق في تنظيم اسـتغـالل اmوارد اmعـدنيـة
ورقـابتـهـا وكل مـا يتـعلق بهـا من اعـمـال البحـث والتنقـيب والتـصنيع

والنقل والتخزين.
٧-إنشاء نظام قانوني رقـابي mراقبة اmستـثمرين والشركات االجنبـية حول

كافة االمور اmتعلقة بإستثمار بالثروات الطبيعية.
٨- إنشـاء نظام كامل ومـتناسق لتـجنب اخملاطر الـكارثية في مـشروعـات

التعدينj السيما اmتعلقة باmناجم العميقة.
٩- تبسيط إجراءات الترخيص للقطاع اخلـاص في مجال البحث واستغالل
اخلامـات بأنواعهـا اخملتلفة باسـتثناء اخلـامات النوويةj على ان تتـوافر
لدى طالب التـرخيـص الكفاية الفنـية واmاليـة الالزمـة لهذا الغـرض وان
يلتـزم بإتفاق مـا تستلزمـه أعمـال البـحث على الوجه الذي توافق عليـه

الهيئة التي ®نح تراخيص البحث واستغالل خامات اmعادن.
١٠- تشــجـــيع االســتــثــمــار االجـنبي في اmـشــروعــات التــعــديـنيــة ذات
االسـتـثـمـارات العــاليـة واmتـوسطة على شـرط ايجــاد قـدر مـعـقـول من
التــوازن ب� حـجم التـنازالت التي تقــدمـهــا الدولة جلـذب االســتـثــمـار
jعـدنـيـةmاالجنبي وبـ� حـفـاظ الـسـيــادة الوطنيـة عـلى مـوارد الثــروة ا
إضـافة الى حـفـز اmسـتثـمـرين احمللي� في مـجال مـشـروعات الـتعـدين
الصغـيرة التي ال حتـتاج الى تكـنولوجيا عـاليةj مع الـتأكيـد على دعم

االبداع والتطوير من اجل انتشار اmشروعات الصغيرة.
١١- ضرورة تنمـية اخلـبرات احمللية الواعـية التي oكنهـا تطويع النظريات
احلــــديثـــة واالســــتــــفـــادة مـن التطـور العلـمي الســــريع اmـتـــالحـق في

التكنولوجيا ومعدات التعدين حلل اmشاكل احمللية للخامات.
١٢- تطـوير نظـم البــــحث والـتنقــــيـب وتطويـع أحـــدث مــــا تـوصل اليــــه
التكنولوجيا ليتالئم مع اساليب االسـتكشاف التعديني.هذا ما يتطلب
على هيــئـة اmسح اجلــيـولوجي باالعــتـمـاد علـى اسـاليب االسـتـكشـاف
اmنظـمـة واmتـطورة للتنقــيب عن خــامــات اmعــادن اmوجـودة حتـت سطح
االرض بطرق معروفة وناجحةj منها الشواهـد اmيتالوجينية ويقصد بها
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الربط ب� طريقـة تكوين الصخـور والبـيئـة التي تكونت حتتـها وب� مـا
oكن ان حتويه من خامات معدنية. الشواهد اجليوكيميائية التي تعتمد
على االختالف الواضح في التركيب الكيميائي للصخر احلاوي للراسب
اmعــدني حـيث تصــاحـبــه هاالت الشـذود الكيــمـيــائي - يكون تركــيـز
العنصر أو اmعدن بداخلها أعلى بكثير من الصخوراmوجودة في اmناطق
االخـرى غـيراmـصاحـبـة للرواسب اmعـدنيـة. اسـتـخدام الـصور الفـضـائيـة
واستخدام تكنولوجيات وأساليب االستشعار من البعد لتحديد اmناطق

والنطاقات التي يحتمل وجود خامات معدنية فيها.
١٣-إنشاء إحتادات تضم اmنتـج� واmستهلك� واmصدرين طبـقاً لتصنيف
الثــروة اmعـدنيــةj مـثل إحتــاد خلـامـات احــجـار الزيـنةj احتـاد خلــامـات
الصناعــات الكيــمــيـائيــةj احتــاد خلـامــات اmعـادن الـفلزية. مــثل هذه
االحتـادات تعطي فـرصـة للمنتـج� واmسـتـهلك� مـعـاً لرسم سـيـاسـات
مـشــتـركـة مـتــفق عليـهـا لـلتـأم� ضـد االخطـار االقـتـصـاديةj وتـعـمل
االحتـادات على تسهـيل نقل التكنولوجـيا اmالئمـةj وتساهم االحتـادات
في توجــيـة رؤوس االمـوال الى اmشــروعـات االكـثــر جـذباً من الناحــيـة
االقتصاديةj وباmشاركة في إبداء الرأي بالنسبة لتطوير مجال التعدين

من الناحية التشريعية والقوان� اmتعلقة به.
١٤- بحث امكانيـات إعـادة ترتيـب االوضاع �ـا يؤدي الى تطوير وضـبط
االنشطة اmتـعلقـة �جـال اmوارد اmعـدنيـة واقـتـصاديـتهـا وتوسـيع آفـاق
تنميتهاj وهذا ما يتطلب تأهيال واستـثماراً وأمناً اجتماعياً لكي oكن

بلورة منهج ناجح ألدارة اmوارد اmعدنية.

W%ö)«
ان حتقيق طموح البشريـة mزيد من التقدم والرفاهية يؤدي الى زيادة الطلب
على اmعــادنj وهذا مـا دفع الدول الصناعــيـة الكبـرى في الفــتـرة االخـيـرة
بشراهة نحو إسـتخدام واستهالك البـضائع اmصنعة من خامات مـعدنيةj �ا
ســيـؤدي هذا التـطور الى اسـتـنزاف اخلـامــات اmعــدنيـة والى تـعـمــيق آثار
jاالمطار احلـامضـيـة jمـثل سـخونـة االرض jضـاعـفـات التي تنجم عنهـاmا
الفيضـانات واالعاصيرj تعمـيق مظاهر اجلفاف والتصـحر ونضوب وتدهور

مصادر اmياه كماً ونوعاً وتعميق مظاهر ومصادر تلوث البيئة.
كـمـا أدى زيـادة الطلب على خـامــات اmعـادن الى تدخل شـركــات النفط
jـعادن االقـتصـاديةmية الى جـانب شـركات التـعـدين في البحث عن اmالعـا
إنضـمت شـركة بيلـليتـون للمـعـادن الى شـركة شل للنـفطj وانضمـت شركـة
مـصـادر مـعـادن اخللـيج الى شـركـة نفط اخلليج. هـذا التـحـول قـد ادى الى
قـيام شـركـات التعـدين اmرتبطـة بالدول الصناعـية الكبـرى بتـقيـيم اmعـادن
اmستخدمـة مستقبال ومنتجاتـها ووضعها في احلسبان ¬اذج االسـتخدامات
السـابقة وتعـديلها وتطويـرها �ا يتناسب مع التغـيّـرات اmستـقبليـة التقنيـة
واالقـتصـادية واالجتـماعـيةj لكي تتـمكن تلك الشـركات من سـد أوتقليل
الفـجـوات ب� نضوب اmـوارد الطبيـعـيـة لهذه اخلـامـات غـير اmتـجـددة وب�
الطلب عليـهـاj وفي الوقت الذي يحتـاج اسـتثـمـار الثروات الطبـيـعيـة الى
jتـوفرة كـالهما فـقط لدى شركـات التعـدين االجنبـيةmال والتـقنية اmرأس ا
وهذا مــا يسـتــوجب على حـكومـات اmناطـق النامـيــة ومنهــا على حكومــة
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كـردستـان ان تقدم لشـركات الـتعـدين االجنبيـة من الشـروط �ا يسهل لهـا
الطريق لإلستثمار في كردستان �ا يخدم الطرف�.

ان مشاركـة شركات التعدين في اسـتكشاف خامات اmعادن االقـتصادية
واسـتغـاللها لهـا صور عـديدةj وعلى حكومـة كردسـتان ان تخـتار الصـورة
jالنحـاس jنتـجـة خلـامـات احلـديدmـيـة اmالتي جتـذب اليـهـا الشـركـات العـا
الرصــاصj الزنـكj الفــضــةj النحــاس والـكروم وغــيــرها للمـــســاهمــة في
اسـتـكشـاف واســتـغـالل وتـنمـيـة أغـلب تلك اmوارد اmعــدنيـة اmوجــودة في
كـردسـتـان �ا يـحـقق خطة سـيـاسـة الـتـعـدين في كـردسـتـانj وفــقـاً لقـانون
التـعـدين الذي يجب ان يشـرع من قـبل اجمللس الوطني الكردسـتـاني لكي

يصبح أساساً قانونيا حلكومة كردستان في رسم سياسة التعدين.
تتطلب عمليـات استثمارخـامات اmعادن االقتصـادية الى دراسات أخرى
مـتنوعـة بجانب الدراسـات اجلـيـولوجيـةj مـثل جتـهيـز اmعـادن االقـتصـادية
للصناعـةj واقتصـاديات اmعادنj ودراسـة اmعادن والتوازن البـيئي وغـيرها
من الدراسات التي تكمّل وتعـالج كافة اجلـوانب اmتعلقة بخامـات الثروات
اmعـدنيةj وهذا يحـتاج الى فـريق من اخملتـصص� في كـافة اجملـاالت ذات
العـالقة بالثـروات الطبـيعـية والى تخـريج وتنمـية الكـوادر اmتخـصصـة في
مجال الثروات الطبـيعية في كردستانj ولـذا أعتقد بأن من أولويات وزارة
اmوارد الطبيعية هو إنشاء معهد اmوارد الطبـيعية في كردستان ليقوم بهذا
الدور احلـيـوي اmـهم من أسـجل توفـيــر خـامـات اmعـادن االقـتـصــادية التي

تشكل قاعدة للنمو االقتصادي والصناعي في كردستان.
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اطروحة الدكتوراةj موسكو ١٩٩٣.
٦- دراسة االحجارj تقريرهيئة اmساحة اجليولوجية في اليمن.

٧- عارف عبدالعزيز اmقطري.الصناعات االستخراجيةj الواقع والطموح.
٨- تقاريرعن احلجر االسود في صفحات االنترنيت.

٩- تقارير عن اهمية االحجار الكرoة في صفحات االنترنيت.
١٠- رياض العمري. مفهوم الثروة وانواعها. صفحة احلوار اmتمدن.

١١- در النجف يتصدر االحجار الكرoة.صفحة االنترنيت.
١٢- د. بيــوار خنسـيj اآلثار في خنس وأهمــيــتــهــاj ونشــرت سـابقــا علـى صـفــحــة

االنترنيت حلكومة كردستان.
١٣- صادق اسماعيل. ع� كبريت في اmوصلj على صفحة االنترنيت.

١٤- د. محمد على البلوشي. جيولوجيا سلطنة عمان.
١٥- د. بيـوار خنسي. تاريخ التطـور اجليـولوجي حلـوض سـهل مـيـزوباتامj نشـرت في

مجلة الزمان اجلديدة لعام ٢٠٠٠.
١٦- مرداد يزيدي. الكردj نبذة وجيزة.

١٧- شاكر اmياح.الكهوف نشأتها وبيئتهاj مجلة الصوت اآلخر في كردستان.
١٨- روجر ميسن.علم الصخور اmتحولة. ترجمة الدكتور رافد محمود عزيز العبيدي.
١٩- د. مـحــمـد عــزالدين حلمي. اmـعـادن االقـتــصـادية والـتنمـيــة الصناعــيـة ٢٠٠٤

القاهرة.
٢٠- د. زكريا هميمي الذهبj نشأته وتاريخه.

٢١- عاطف هالل. اmوارد اmعدنية وآفـاق تنميتها حتى عام ٢٠٢٠ اmكتـبة االكادoية
في القاهرة ٢٠٠١.
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٢٢- دليل اmعادن باللغة الهولندية.
٢٣- د. بيـوار خنسي. مـختـصـر عن تاريخ مـحيط التـيـسسj باللغـة الكردية ١٩٩٦

أربيل.
٢٤- د. بيوارخنسي.مـستقـبل النفط في سهل عـقرة - شيـخان /j١٩٩٩ دراسة غـير

منشورة.
٢٥- د. نصرالسيد نصر. اmوارد االقتصادية.د
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