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 الممخص
كم شمال شرق مدينة الموصل  25الفاضمية الواقعتان عمى بعد ن الدراسة الحالية طيتي بعشيقة و تتضم

جنوب  –كم بأتجاه شمال غرب  25من نطاق طيات الفورالند في العراق. تمتد ىاتين الطيتين لمسافة حوالي ض
 ،التحميل اليندسي لمطيتين يشير إلى أنيما قد تكونتا نتيجة اجيادات أفقية قادمة من جية الشمال الشرقي شرق.

 أكثرنوبي الغربي في كل من الطيتين ىو يظير بأن الجناح الجۥوان التحميل الرياضي لمطي )تحميل فورير( 
تكوين خط مفصل  إلى أدتجنوبي الغربي ال الجناح في اإلجياد شدة ان إذ الشرقي، الشمالي الجناح من ˝تطورا
 لمطيتين في ىذا الجناح، وكذلك إلى تعدد الفوالق العكسية في الجناح الجنوبي الغربي لطية بعشيقة،  ثان

لمطبقات وتكون طيات ثانوية في بعض المواقع في الجناح الجنوبي الغربي لطية  االنقالب الموضعي عنفضال 
  .الفاضمية
 أظيرت الدراسة تباينا في عمق سطح االنفصال ونسبة التقصير بين طيتي بعشيقةو 
عمقا واقل تقصيرا( و الفاضمية )اقل عمقا وأكثر تقصيرا(. أوعز اختالف عمق سطح االنفصال إلى  )أكثر

ن انعكاس إل فورالنديي االتكاء ومختمفي العمق ومفصولين تناسقيا بفالق مضربي. اجود فالقي انفصاحتمال و 
ىذين الفالقين في فترة االنضغاط ساىم في طي الطيتين بشكل أدى إلى انفصاليما عبر فالق  عمى الحركة

فصال المتباينين في سطحي مستعرض. وىو فالق توفيقي لمحركة العكسية عمى فالقي االن مضربي يميني تحت
 تفاوت الطيتين من حيث الحجم قد يكون سببًا في تباين نسب التقصير بين الطيتين  نالطيتين. إالعمق تحت 

 )بعشيقة اكبر بكثير من الفاضمية(.
 يشييييييير الموديييييييل التركيبييييييي المقتييييييرح فييييييي الدراسيييييية الحالييييييية إلييييييى أن الفييييييالقين المضييييييربيي اإلزاحيييييية تحييييييت 

ميييا عبيييارة عييين مصيييطبتين جيييانبيتين لفيييالق االنفصيييال الفورالنيييدي االتكييياء تحيييت طيييية ( ىSF3,SF4السيييطحيين )
بعشيييقة. و قييد تييرتبط الفوالييق المعكوسيية الرئيسيية فييي جنيياحي طييية بعشيييقة والفييالق المعكييوس الييرئيس فييي الجنيياح 
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فييالق  الجنييوبي الغربييي لطييية مقمييوب فييي األعميياق مييع فييالق االنفصييال الييرئيس. كمييا أسيييم انعكيياس الحركيية عمييى
االنفصال الرئيس وما نتج عنيا من فوالق عكسية متوافقة وغير متوافقية بشيكل فعيال فيي عمميية الطيي وطيرازه فيي 

 .والفاضميةطيتي بعشيقة 
 .المضربية اإلزاحةطراز الطي، فالق االنفصال، فالق  الفاضمية، بعشيقة، الدالة:الكممات 
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ABSTRACT 

The present work includes structural analysis and synthesis of Bashiqa and  

AL-Fadhlya Anticlines,  located (25) km northeast Mosul City – northern Iraq. These 

structures extend in NW – SE trend for about 25 km within the Foreland Fold Belt of 

Iraq. 

Geometrical classification of these folds based on stereographic analysis refers 

that they were developed by horizontal compressive stress in NE – SW direction. 

Furthermore, Fourier analysis revealed that SW limbs of both folds are relatively 

more developed than their NE limbs. This might be ought to higher stress intensity 

developed within SW limbs of both Anticlines. Such a higher stress intensity 

expressed in further flexure of SW limbs a round secondary hinges, multi reverse slip 

faults in SW limb of Bashiqa Anticline, local overturning and minor folding in SW 

limb of AL-Fadhlya Anticline. 

The study also revealed a marked variance in detachment depth and shortening 

percentage between these structures. Bashiqa is deeply detached and less shortened 

than AL-Fadhlya. Detachment depth variance might be attributed to inversely 

reactivation of two en – echelon arranged, varied depth, Foreland verged detached 

faults beneath Bashiqa and AL-Fadhlya folds. Inverse reactivation of these 

detachment faults during compressive phase led to differential folding and hence 

detachments of the two folds across a dextral subsurface strike slip fault transverse to 

these folds. The later one may play as an accommodation fault for differential reverse 

movement on the varied depth detachment faults beneath these folds. However, wide 

hinge area of Bashiqa Anticline, disruption of its both limbs by many reverse slip 

fault have contributed in depletion a considerable amount of shortening compared 

with AL-Fadhlya Anticline shortening. 
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The structural model proposed here for Bashiqa and AL-Fadhlya Anticlines is 

such that: the transversal subsurface strike slip faults (SF3, SF4 of Mutab, 2000) are 

lateral ramps of Foreland verged detachment faults beneath these structures. The main 

reverse slip faults on both limbs of Bashiqa fold and that one disrupting (SW) limb of 

Maqlub Anticline, might linked at depth with the proposed main detachment fault 

deep seated under Bashiqa structure. Inverse reactivation of this as well as the other 

shallower under AL-Fadhlya Anticline together with resulting synthetic and antithetic 

reverse slip faults have effectively contributed in folding process and its style in this 

area.  

Keywords: Bashiqa, AL-Fadhlya, fold style, detachment fault, strike slip fault. 
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 المقدمة
 ( كم شمال شرق مدينة الموصل وتنحصر بين خطي عرض58تقع منطقة الدراسة عمى بعد )

من وتتموضع  .( شرقا76°:5′00″)(  76°47′ 00″)وخطي طول  شماال (″00′66°69( ) °69:″00′5) 
 (Unstable shelf( من الرف غير المستقر )Foot hill zoneضمن نطاق أقدام الجبال )الناحية التكتونية 

 Buday( الذي ىو امتداد لتقسيم بودي وجاسم )Jassim and Goff, 2006وكوف )حسب تقسيم جاسم وذلك 

and Jassim, 1987) (4شكل ال.) 
                   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 الدراسة. ( مؤشرا فييا موقع منطقة Jassim and Goff, 2006)  لشمال العراق: الخارطة التكتونية 4شكل ال

 الدراسة. 

 منطقة الدراسة



 أحمد غانم نايف العزاوي و إبراىيم سعد إبراىيم ألجميمي 
 

90 

نجانة )  (. 5شكل اليتألف التتابع الطباقي المنكشف في المنطقة من تكاوين البالسبي والفتحة وا 
، وتشكل ىيكميما المتأخر(-الجيرية )االيوسين األوسطتنكشف في لب الطيتين صخور تكوين البالسبي إذ 

 أعمى سمك ية والتجوية مقارنة بالصخور التي تعموىا طباقيا. الرئيسي بسبب مقاومتيا العالية لمتعر 
متر ويتألف التكوين بشكل أساس من صخور حجر الجير الجيد  (8>4لمتكوين في منطقة الدراسة يصل إلى )

طبقات في حين يتكون الجزء السفمي من التكوين من  األعمىالتطبق مع تواجد حزم من عقد الصوان باتجاه 
. سطح التماس العموي غير األحيانمتدلمت في بعض والقميل المتحجرات الصمد الجيري الر حجسميكة من ال

  األسفلمتوافق مع تكوين الفتحة الذي فوقو في التتابع الطباقي وذلك لفقدان ترسبات االوليكوسين والمايوسين 
ين ىي شاطئيو ضحمة ن بيئة ترسيب التكو إسطح التماس السفمي فيو غير منكشف في منطقة الدراسة. و إما
(Shallow lagoon( )Jassim and Goff, 2006.) 

 ،مطيتينيالييكل الرئيسي لة المحيطة جو مفي األجزاء المتاألوسط(  )المايوسينتكوين الفتحة ينكشف 
يتألف من دورات متعاقبة غير منتظمة من المارل الرمادي المخضر والمارل البني المحمر والحجر الجيري و 

الى المنطقة في . يصل سمك التكوين ( السريع التجمسSag)عميق من نوع ترسبات حوض  والجبس وىي
 مع تكوين انجانة الذي يعموه.  وانتقاليا العموي متوافقا و، ويكون سطح تماس( متر454)

بعشيقة والفاضمية، ويصل أعمى سمك لمتكوين  طيتيالمحيط ب النطاقتنكشف صخور تكوين إنجانة في 
 ،( متر. يتألف التكوين من تعاقبات من حجر الرمل وحجر الغرين وحجر الطين300راسة إلى )في منطقة الد

 األنيارويمثل التكوين ترسبات بيئة  سطح تماسو العموي مع تكوين المقدادية مغطاة بالترسبات الحديثة.
 (.Jassim and Goff, 2006) (Fluvial lacustrine) ألمستنقعيو

 فعمى سبيل المثال ال الحصر استحدثدراسات تركيبية سابقة لقد حظيت المنطقة بعدة 
  فيما فسر( تسمية طية الفاضمية المحدبة لمجزء الغربي من تركيب بعشيقة. 5;>4 ،العزاوي)
(Salih and Al-Daghastani, 1993  الظواىر التركيبية ) والجيومورفولوجية المميزة لتركيب بعشيقة وذلك

   لصدوع الزحف. piggy-backتتابع مع  duplexباستخدام نظام 
من خالل إجراء التحميل اليندسي بعشيقة والفاضمية لطيتي طراز الطي  تحميلى إلالحالية تيدف الدراسة 

عمق سطح االنفصال  تخمينبين الطيتين باستخدام تحميل فورير، وكذلك التطور التركيبي مقارنة  من ثمو  ،يمال
ف معطيات ىذه الدراسة في اقتراح موديل تركيبي مناسب لخصائص ىاتين من ثم توظيونسب التقصير فييما. و 

  الطيتين.
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 طريقة البحث
 التحميل مكتبية تناولت أنجزت الدراسة الحالية بمرحمتين، األولى حقمية وجمع البيانات والثانية 

 في المسارات المحددة تضمنت المفردات المنجزة خالل العمل الحقمي  .لمقياسات الحقمية والبيانات اليندسي
 ( T1-T13، ) ( 5الشكل )،  قع حدود التماس بين التكوينات الجيولوجية المنكشفة عمى خارطة اتسقيط مو

قياس ، و في كل مسارعن تسقيط مواقع محطات القياس المختارة  (، فضال000 20 :1طوبوغرافية بمقياس ) 
 مع ° 0>يكون اتجاه المضرب )صيغة بفي كل محطة بق )اتجاه المضرب/ مقدار الميل( وضعية مستويات التط

الفوالق الظاىرة في منطقة الدراسة وذلك  التحري عنكما تضمن العمل الحقمي  (.عقرب الساعة من اتجاه الميل
الظاىرة عمى أسطحيا  االنزالق( خطوط Rakeبتسقيطيا عمى الخارطة وتحديد وضعيتيا وقياس زاوية انحراف)

قياس عن  فضال ،( باالستفادة من الدالئل الحقمية المتوفرةSense of movementعمييا ) وتعيين طبيعة الحركة
وعزز الوصف الحقمي في كل محطة بصور فوتوغرافية ورسم مخططات حقمية كمما  .الظاىرية اتياازاح مقدار
  ذلك. األمرتطمب 

 باألساليب التالية: ةحقميالإجراء تحميالت لمبيانات والقياسات فقد تضمن العمل المكتبي  أما
 تحميل القياسات بطريقة اإلسقاط الستيريوغرافي: - 1

إيجاد  ضمسار لغر لمطية في كل  (π - Diagram) رسم أشكال باي تحميل قياسات مستويات التطبق: 
  ووضعية محور الطية (Interlimb angle) العناصر اليندسية لمطية مثل الزاوية بين طرفي الطية

(Fold axis)  وضعية المستوي المحوريو (Axial plane) . باي  إشكالوتوثيق(π - Diagram)  لطيتي
 (.Georient) باستخدام برنامج بعشيقة والفاضمية

 

 رسم المقاطع الجيولوجية لطيتي بعشيقة والفاضمية باستخدام طريقة بصك رسم المقاطع الجيولوجية: -2
(Busk, 1929) ( فيRamsay and Huber, 1987). 

 

كذلك في تييئة البروفايالت التركيبية  (المصدر السابق) بصكاستخدام طريقة رسم البروفايالت التركيبية:  -3
لغرض إجراء تحميل فورير الرياضي. وقد تم اعتماد السطح العموي لتكوين البالسبي في رسم البروفايالت 

طبقاتو الصخرية المتوازية والمحتفظة  عن صالدة الطيتين، فضالالتركيبية وذلك ألن ىذا التكوين يشكل ىيكل 
 (.Ramsay and Huber, 1987) بسمكيا. وىذه الخصائص تتوافق مع شروط طريقة بصك

 

 تحميل فورير الرياضي إليجاد شكل الطية: -4

المذكورة أنفا، تم إجراء تحميل  طريقةالبعد تييئة البروفايالت التركيبيو لمطيتين في المسارات المحددة ب 
 .(5006)العزاوي،  التي وضعيا العزاويلممسارات المحددة وذلك بأتباع الخطوات رير و ف
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 Depth of) وعمق سطح االنفصال (Local shortening) نسب التقصير الموضعي حساب -5

detachment): 

فقد اعتمدت البروفايالت التركيبية لمطيتين في المسارات المحددة والمعدة  ،لغرض إجراء ىذه الحسابات
ولكن بالنسبة لمسطح العموي لتكوين انجانة. لقد وضعت إجراءات ىذه  المذكورة سابقا بصك ناءاً عمى طريقةب

 واعتمد السطح العموي لتكوين انجانة في ىذه الحسابات  (AL-Azzawi, 2008) الطريقة من قبل
 بحر في المايوسينو ذلك الفتراضو أن ارتفاع السطح العموي ليذا التكوين كان مساويا لمستوى سطح ال

  أن تكوين انجانة يمثل ترسيب بيئة نيرية في المايوسين المتأخر إذ. (Late Miocene)المتأخر
(Jassim and Goff, 2006)وعدم حدوث تغاير ايوستاتي ، (Eustatic difference)  في مستوى سطح

. (AL-Azzawi, 2008) يف (Sharland et al., 2001) البحر بين المايوسين المتأخر و الوقت الحاضر
بأن الرفع التكتوني المضاف يمكن أن يكون مساويًا لالرتفاع  (AL-Azzawi, 2008)ولذلك فقد عد العزاوي 

ولعدم انكشاف السطح  .(Injana elevation) (Ie) إليو بالرمز وقد أشارالحالي لمسطح العموي لتكوين انجانة 
المناطق المجاورة  وانجانة فياالستعانة بسمك تكويني الفتحة  تد تمالعموي لتكوين انجانة في منطقة الدراسة. فق

  لمسطح العموي لتكوين البالسبي.أصال لتعيين السطح العموي لتكوين انجانة في البروفايالت التركيبية المعدة 

ياس جياز ق باستخدامبعد اكتمال البروفايل التركيبي تم قياس مساحة البروفايل بطريقة المربعات وكذلك 
لقياس طول منحني  (Curvemeter)المنحنيات قياس أطوال ، فيما استخدم جياز (Planimeter)المساحة 

في حساب نسب ( Azzawi, 2008الموضوعة من قبل العزاوي )الخطوات  وأتبعت. (Lc) البروفايل التركيبي
 .ميةلطيتي بعشيقة والفاضبعد رسم البروفايل التركيبي  االنفصالالتقصير وعمق سطح 

  
 

 تحميل طراز الطي في منطقة الدراسة
 

 الوصف الهندسي لطية بعشيقة: 
طية محدبة (. وىي 5;>4بعشيقة ىندسيا وتركيبيا من قبل )العزاوي، لقد سبق وأن درست ووصفت طية 

(. وضعية محور الطية في 5شكل ال) جنوب شرق - ( كم باتجاه شمال غرب48ثنائية الغطس تمتد لمسافة )
(. تمتاز 6شكل ال(( عمى التوالي )329/16( ، )113/2( ، )103/3( ، )067/12( ));،  8،  7،  4ت )المسارا

عمى مفصمين،  باحتوائياالمنطقة المفصمية لطية بعشيقة بكونيا عريضة وواسعة وتظير بشكل شبو دائري وتمتاز 
(، 123/3(، )120/9) (،271/1)) ( ىي:،  9،  8،  7وضعية المفصل الجنوبي الغربي في المسارات )

غير متناظرة  وطية بعشيقةوىو بشكل عام موازي لممفصل الرئيس لمطية.   ،(7شكل ال(( عمى التوالي )291/8)
من الجناح الشمالي الشرقي حيث يبمغ  ، وذلك ألن الجناح الجنوبي الغربي اشد ميالنحو الجنوبي الغربي ومتكئة
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ميل لمطبقات الصخرية  أعمىن أ. أما في الجناح الشمالي الشرقي ف°(0;ميل في الجناح الجنوبي الغربي ) أعمى
. أما غاطسيا الشمالي قرية دوباردانيقع الغاطس الجنوبي الشرقي لطية بعشيقة قرب °(. 60تم تسجيمو ىو )

 (.5شكل الالغربي فينتيي عند قرية كانونة حيث تنحصر بينيا وبين طية الفاضمية المحدبة طية مقعرة ضيقة )
 

 لوصف الهندسي لطية الفاضمية:ا
. و لمطية مفصمين أيضا و إن ( كم10بطول ) شرق(جنوب  –تمتد طية الفاضمية المحدبة )شمال غرب 

( عمى التوالي  300/2 ) ٬(123/0  )  ٬( 305/0ىي )( 10 ,11 ,12وضعية محور الطية في المسارات )
( عمى 299/2) ٬(305/1فيي )( 12,10) ينالمسار أما وضعية المفصل الجنوبي الغربي لمطية في  (.8شكل ال)

ومن وىي طية غير متناظرة ومتكئة نحو الجنوب الغربي.  لممفصل الرئيس. حيث يكون مواز ،(9شكل الالتوالي )
قد فصل ألول مرة الجزء الغربي من تركيب بعشيقة وسماىا طية الفاضمية  (5;>4، العزاوي)الجدير بالذكر أن 

  المحدبة. 
 

 ف الهندسي لطيتي بعشيقة والفاضمية:التصني
%( من أقطاب مستويات  40سطوانية وذلك لوقوع حوالي )اإلتصنف كل منيما ضمن الطيات شبو 

في كل من مسارات القياسات في الطيتين، وذلك حسب  π( عمى جانبي دائرة °50التطبق خارج النطاق المحدد )
( حسب Gentleن الطيتين بالشبو مسطحة ). كما تصنف كل م(Ramsay and Huber, 1987)تصنيف 

 (Interlimb angle( المبني عمى قيمة الزاوية الداخمية بين جناحي الطية )Fleuty, 1964تصنيف )
( المبني Fleuty,1964)تصنيف حسب شبو أفقية وذلك  –تصنف الطيتين إجماال بالقائمة (. فيما 4)الجدول 

 ( لمطية وزاوية غطس خط مفصمياAxial plane) عمى مقدار ميل المستوى المحوري
(Hinge line)، القائمة( وذلك حسب -األفقية القائمة-وتندرج الطيتين ضمن صنف )األفقية .(5 )الجدول

( خط مفصل الطية ضمن المستوى Pitch( المبني عمى قيمة زاوية إنحراف )Rickard, 1971تصنيف )
                                                          (.6طس خط مفصل الطية )الجدول المحوري عالوة عمى مقدار ميل المستوى المحوري وغ
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   المفصل  الحالية وخط الخارطة المورفوتكتونية لطيتي بعشيقة والفاضمية موقعا عمييا مسارات الدراسة :2لشكل ا  
 .(Salih and Al-Daghastani, 1993)ن محورة ع ،الثانوي لكل من الطيتين
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ألقطاب مستويات التطبق في المسارات المحددة لطية بعشيقة ( π- diagram) خططات بايم:  6 شكلال
 :(β) ،الجناح الشمالي الشرقي لمطية:(N.L) ،الجناح الجنوبي الغربي لمطية (:S.L) المحدبة.

الخط المنقط:  ،( π–Circle) الخط الصمد في المخطط: مستوى باي ،(F.A) محور الطية
 .(Axial Plane) المستوي المحوري

 4 المسار

 8 المسار  5المسار

 1 المسار
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 5 المسار 4 المسار

 7 المسار  6المسار

  ألقطياب مسيتويات التطبيق توضيح وضيعية المفصيل ( π diagram)  : مخططيات بياي 7شيكل ال
 (.6الشكل )الرموز كما في  .الجنوبي الغربي في المسارات المحددة لطية بعشيقة
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 ألقطاب مستويات التطبق في المسارات المحددة لطية ( π- diagram) خططات باي: م 8شكل ال
 (.6 الشكل)الرموز كما في   الفاضمية المحدبة.           

 11 المسار 11 المسار

  12 المسار
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 عمى قيمة الزاوية المبني (Fleuty , 1964)تصنيف طيتي بعشيقة والفاضمية حسب  :4جدول ال        
 .الداخمية بين جناحي الطية  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 صنف الطية قيمة الزاوية الداخمية المسار الطية
 
 

 بعشيقة

 Gentleشبو مسطحة  486 4

 Gentleشبو مسطحة  :46 7

 Gentleشبو مسطحة  :46 8

 Gentleبو مسطحة ش >48 ;

 
 الفاضمية

 Gentleشبو مسطحة  477 40

 Gentleشبو مسطحة  465 44

 Gentleشبو مسطحة  137 45

  12 سارالم  11 المسار

صييل ألقطيياب مسييتويات التطبييق توضييح وضييعية المف( π - diagram)  : مخططييي بيياي9شييكل ال
 (.6الشكل )الجنوبي الغربي في المسارات المحددة لطية الفاضمية. الرموز كما في 
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   عمى مقدار ميل المستوى المحوري  المبني (Fleuty, 1964)تصنيف طيتي بعشيقة والفاضمية حسب  :5جدول ال
 (.dip direction/dip amountحوري )، وضعية المستوي الملمطية وزاوية غطس خط مفصميا

 

 

 
 
 
قيمة زاوية إنحراف خط  عمى المبني (Rickard, 1971)تصنيف طيتي بعشيقة والفاضمية حسب : 6جدول ال

عالوة عمى مقدار ميل المستوى المحوري لمطية وزاوية غطس ( Pitch)مفصل الطية ضمن المستوى المحوري 
  خط مفصميا.
 الفاضمية بعشيقة الطية
 45 44 40 ; 8 7 4 المسار

 E 03°E 02°E 06°N 00°W 00°E 02°W°12 زاوية االنحراف

 أفقية قائمة أفقية قائمة أفقية أفقية قائمة ية قائمةأفق أفقية قائمة أفقية صنف الطية
 
 
 
 

 المسار الطية
 وضعية

 نوع الطية
 المستوي المحوري محور الطية

 بعشيقة

 طفيفة الغطس( –طية )قائمة  87 / 158 67/120 4
 شبو أفقية( –طية )شديدة الميل  750 / 14 3/ 103 7
 شبو أفقية ( –طية ) قائمة  83 / 023 2 / 113 8
 شبو أفقية ( –طية ) قائمة  89 / 058 6 / 329 ;

 الفاضمية
 شبو أفقية( –طية ) شديدة الميل  65 / 035 0 / 305 40
 شبو أفقية ( –طية ) قائمة  033/87 123/0 44
 شبو أفقية ( –طية ) قائمة  033/84 300/2 45
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 :فورير( )تحميلالتحميل الرياضي لمطي 
( أن نمط الطية الناتج عن تحميل فورير في الجناح الجنوبي الغربي لطية بعشيقة 7يالحظ من )الجدول 

 ح الشمالي الشرقي صندوقية(، بينما نمط الطية في الجنا –( ىو )نصف أىميجية 8 و 7في المسارين )
نمط الطية  أنجيبية( و )جيبية( عمى التوالي. أما في طية الفاضمية فقد وجد  –ولنفس المسارين يكون )شيفرونية 

 ( يكون 12نصف أىميجية(  وفي المسار ) –( ىو)قطع مكافئ 11في الجناح الجنوبي الغربي لممسار )
 الشرقي لنفس الطية فأن نمط الطية في المسارين صندوقية(. أما في الجناح الشمالي  –نصف أىميجية )
الجناح الجنوبي  أنقطع مكافئ( و )شيفرونية( عمى التوالي. ويستنتج من ذلك  –( ىو )جيبية 12( و )11)

تطور الطي يتدّرج  أنمن الجناح الشمالي الشرقي لمطيتين. ذلك  الغربي لطيتي بعشيقة والفاضمية ىو أكثر تطورا
النصف اىميجي والى الشكل الصندوقي( حسب  -القطع المكافئ  -الجيبي  -روني من الشكل )الشيف

(Hudleston, 1973 ّوىذا يدل عمى أن الجناح الجنوبي الغربي لمطيتين قد عانى اجيادات أشد .) 
الجناح  إنمما عانى الجناح الشمالي الشرقي. ويتوافق ذلك مع اتكاء الطيتين نحو الجنوبي الغربي، حيث 

شدة الطي في الجناح الجنوبي  تمن جناحيما الشمالي الشرقي، وقد تجم بي الغربي لكل منيما اشد ميالالجنو 
 فالقينوبتكوين ( 9و 7 ،5 لاشك، األ40و ;، 9، 6، 5 ،4صور ال) ثانيالغربي لمطيتين بتكوين خط مفصل 

 لمضربية الموضعيةفوالق اإلزاحة ا نفضال ععمى طول ذلك الجناح في طية بعشيقة  معكوسين يمتدان
والكثافة العالية لمفواصل. كما تجسد ذلك التطور في االنقالب الموضعي (   >و  ;، :، 9، 8، 7صور ال) 

  بعض الطيات الثانويةفالق معكوس و لمطبقات في الجناح الجنوبي الغربي لطية الفاضمية وتكون 
 .( 45و 44، 40صور ال) 

 
 . 7نوبي الغربي لطية بعشيقة المحدبة في تكوين البالسبي /المسار : توضح المفصل الج 4الصورة          
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SW NE 

Trace of SW 

Axial Plane 
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 .:: توضح المفصل الجنوبي الغربي لطية بعشيقة المحدبة في تكوين البالسبي /المسار 5الصورة 

 
                                                                                             

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 .45: توضح المفصل الجنوبي الغربي لطية الفاضمية المحدبة في تكوين البالسبي/ المسار6الصورة 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                    
 

NE SW 

Trace of SW Axial Plane  

SW NE 

Trace of SW Axial Plane 
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 ( في المسار4: الفالق المعكوس الرئيس )8الصورة                        ( 4لرئيس )ا: الفالق المعكوس 7صورة ال
                                                                                                                                                                                                              الجناح الجنوبي الفربي لطية بعشيقة. -(8)         .الجناح الجنوبي الغربي لطية بعشيفة  -(  9) المسار في
 

                        
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 : الفالق ألمعكوس ألثانوي  في المسار:صورة ال        ( في المسار 5: الفالق المعكوس ألرئيس )9الصورة 
 الجناح الجنوبي الغربي لطية بعشيقة. -( 9).              الجناح الجنوبي الغربي لطية بعشيقة - (6)      

       . 
 
 
 
 
 

                                                
            

 
 
 
 

  

NE SW NE SW 

Trace of SW Axial 

Plane 

Fault 

trace 

SW   NE 
 NE SW 
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 : فالق إزاحة مضربية  يمينية في المسار>الصورة       : الفالق ألمعكوس ألثانوي  في المسار;صورة ال
 ألجناح الجنوبي الغربي لطية بعشيقة. -(  7) .         ةالجناح الجنوبي الغربي لطية بعشيق -( 7)   

 
   

                                                                                                     
 
 
 
 
 
 
 

      
 في تكوين الفاضمية الجناح الجنوبي الغربي لطية-االنقالب الموضعي لمطبقات: 10 صورةال  

 .45 البالسبي في المسار             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                          

         

  

NE SW 
Trace of SW Axial Plane 

 

Trace of SW Axial Plane 

NE SW 
NW SE 
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 الجناح الجنوبي الغربي -: طية ثانوية في تكوين الفتحة 11صورة ال                       

  .45لطية الفاضمية في المسار                                    
 
 
 

                         
                         

 
 
 
 
 
 
 

 تكوين الفتحة في الغاطس الشمالي في: طية ثانوية 45صورة ال                     
 الغربي لطية الفاضمية                                

 
                         

 
 
 
 
 
 
 
 
 

NE SW 

NE SW 



شمالي العراق –التحليل التركيبي و التكتوني لطيتي بعشيقة والفاضلية المحدبتين   

 

;: 

 لمسارات المحددة في طيتي بعشيقة والفاضمية.في ا: يوضح نتائج تحميل فورير 7جدول ال
                                                                                                                                                                                      

 

 

 y1,y2,y3                   (                              Stabler, 1968)ٍ  محاور ستابمر

  AQW                                                                 قاعدة ربع طول الموجة 

 Y1 , Y2 , Y3     (Yi = (yi ×π) / (2×AQW)                     قيم ستابمر القياسية

                                                                                                                                                                     b1, b3      b1= (y1+√3y2+y3) / 3 ,  b3 = (2y1-y3) / 3      فوريرمعاممي 

 

 y 1 الجناح المسار الطية

cm 

y 2 

cm 

y 3 

cm 

AQW 

cm 

Y 1 

 

Y 2 

 

Y 3 

 
b 1 b 3 b3 / b1 

نوع 
 الطية

 
 بعشيقة

7 
 الجنوبي
 0.222042461  0.044389881 0.199916181 0.161205357 0.168214285 0.1471875 2 .11 1.15 1.2 1.05 الغربي

نصيييييييييييييييييييييييييييييف 
 -أىميجييييييييييييية 
 صندوقية

7 
 الشمالي
 الشرقي

2.8 5.05 5.85 17. 95 0.244902507 0.441699164 0.511671309 0.507206403 - 0.007288765 - 0.014370412 
 -شيييييييفرونية 

 جيبية

8 
 الجنوبي
 الغربي

4 1.05 0.9 10.45 0.150239234 0.157751196 0.135215311 0.18622921 0.055087719 0.2958 

نصيييييييييييييييييييييييييييييف 
 -أىميجييييييييييييية 

 ةصندوقي

8 
 الشمالي
 الشرقي

 جيبية 0.006 0.004197861 0.600353236 0.600294117 0.516336898 0.30644385 18.7 7.15 6.15 3.65

 
 الفاضمية

44 
 الجنوبي
 0.074 0.02540453 0.339958172 0.320097087 0.28961165 0.198155339 5.15 1.05 0.95 0.65 الغربي

قطيييع مكيييافئ 
نصيييييييييييييييييف  –

 أىميجية

44 
 شماليال

 0.0339 0.017840909 0.525124977 0.517386363 0.446022727 0.285454545 8.8 2.9 2.5 1.6 الشرقي
 –جيبيييييييييييييييييييييية 
 قطع مكافئ

45 
 الجنوبي
 0.228 0.08051282 0.352522241 0.289846153 0.289846153 0.265692307 3.25 0.6 0.6 0.55 الغربي

نصيييييييييييييييييييييييييييييف 
 -أىميجييييييييييييية 
 صندوقية

12 
 الشمالي

 شيفرونية 0.452 - 0.3 - 0.663156203 0.682608695 0.557463768 0.341304347 6.9 3 2.45 1.5 قيالشر 
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 :حساب نسب التقصير الموضعي وعمق سطح االنفصال

مسارات محددة لكل من طيتي ( نتائج حسابات نسب التقصير وعمق سطح االنفصال في 8الجدول )يبين 
ح االنفصال في طية بعشيقة ىو اكبر من ذلك في طية عمق سط أنالحسابات  ىذهبعشيقة والفاضمية. وتظير 

 ( يصل 5( و )4بأن عمق سطح االنفصال في طية بعشيقة في المسارين ) فيالحظالفاضمية بكثير. 
كم عمى التوالي استنادًا عمى البروفايل التركيبي لمسطح العموي لتكوين انجانة. أما في  (4415)و  كم (11.04)

( كم عمى (5.51و  ( كم6.39( يبمغ )45( و )44طح االنفصال في المسارين )طية الفاضمية فأن عمق س
فيما يخص نسب التقصير فقد  و. أيضاالتوالي حسب البروفايل التركيبي لمطية و لمسطح العموي لتكوين انجانة 

 (. فوفق ىذه8جدول النسبة التقصير في طية بعشيقة اقل منيا في طية الفاضمية ) إنالحسابات  أظيرت
 ،٪( عمى التوالي 98.6٪( و ) .8:;( )5( و )4الحسابات بمغت نسب التقصير في طية بعشيقة في المسارين )

سبب ىذا  إن٪( عمى التوالي.  13.2>)( و٪12.17)بمغت  فقد( 12( و)11في طية الفاضمية في المسارين ) أما
 8و  7في المسارين بعشيقة  ية لطيةذلك أن المنطقة المفصمالطيتين عرض إلى تفاوت  التباين قد يعود أوال

 . 45و 44في المسارين  الفاضمية أعرض كثيرا عن المنطقة المفصمية لطية
 تفاوت في نسب التقصير مابين خمسة مسارات إقميمية  ،(5>>4لشالي، القد أظيرت دراسة )

(. فقد بمغت نسب ، شقالوه، دىوك، زاخوNE ، السميمانية SWفي نطاق طيات الفورالند وىي )السميمانية 
( نقال عن 5>>4لشالي، ا( عمى التوالي . وأوردت )  ٬6.5 ٬20  ٬8 8،12) أعالهالتقصير في المسارات 

(Less, 1952 بأن الت )باين ( في نسب التقصير سببو وجود الفوالق القاعدية. وبين نعمانNuman, 1991 )
 إلى أدىتمك الفوالق  إزاحاتاعدية وان التباين في إن الحركات الالحقة قد جددت اإلزاحة عمى تمك الفوالق الق

 نسب تقصير متباينة.
عن تأثير اختالف األبعاد اليندسية بين طيتي بعشيقة والفاضمية في حسابات عمق سطح  وفضال

التأثير  إلىالتفاوت بين الطيتين في نتائج الحسابات كذلك  يعزىاالنفصال ونسب التقصير، فانو يمكن أن 
 فوالق القاعدية تحت التركيبين.المحتمل لم

بجناحيما الشمالي الشرقي  إن التطور المتقدم لمطي في الجناح الجنوبي الغربي لكل من الطيتين مقارنة
يفرض احتمال وجود فالقي انفصال فورالنديي االتكاء مزاحين عن بعضيما  حسب تحميالت فورير المذكورة أنفا

تباين المحسوب في عمق سطح االنفصال ونسبة التقصير بين في المضرب تحت كل من الطيتين. وان ال
اليندسية لفالقي االنفصال المفترضين المذين أعيد نشاطيما بصورة  األبعاداختالف  إلىالطيتين ربما يعود 

 معكوسة أثناء عممية الطي. 
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تعرض مستحت سطحي إن التوفيق بين فالقي االنفصال المعكوس الحركة عمييما ربما يتجسد بفالق 
( في المرئية الفضائية وبشكل مستعرض Lineametإزاحة مضربية يمينية، يبدو أثره في التخطيط الظاىر )وب

أيضا ىذا التخطيط بفالق  (5;>4أن فسر )العزاوي،  وقد سبق(. : ،شكلالعمى نطاق االتصال بين الطيتين )
 . إزاحة مضربية يمينية

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

والفوالق المعكوسة الرئيسة المحدبة ت بعشيقة والفاضمية ومقموب اوضح طيت ةفضائي مرئية: : شكلال
 .والفاضمية بعشيقة يتطيوالتخطيط الذي يمثل فالق إزاحة مضربية يمينية ما بين  يافي

F1 
F2 

F3 فالق مضربي يميني 
 اإلزاحة تحت سطحي

F4 

F5 
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 الفاضمية : نتائج حسابات نسب التقصير وعمق سطح االنفصال في المسارات المحددة لطيتي بعشيقة8الجدول 

 
LC        .الطول المنحني لمطبقات بعد التشويو : 
L0          :.الطول األفقي لمقطع الطي 
SC        : .منحنى التقصير 
Asr       :  التركيبي االرتفاعمساحة 
h           : .)عمق الطي )عمق االنفصال 
AF        : .مساحة المقطع لمكتمة الصخرية الواقعة تحت الصخور المنكشفة 
Ie          : .ارتفاع السطح العموي لتكوين انجانة 

Ta         :  اإلضافيالرفع التكتوني. 
AR        : .المساحة الكمية لمقطع الطية 

 
 
 
 
 

 الطية المسار
LC 

km 

Lo 

km 

SC = 

LC- 

Lo 

km 

Asr 

km² 

h = Asr\ 

SC 

km 

AF=Lo×h 

km² 

Ie 

km 

Ta=Ie×Lo 

km² 

AR= 

Ta+Asr 

km² 

Shortening 

% 

AR \ 

AF×100 

 8.878 6.95572 2.27072 0.32 78.33984 11.04 4.685 0.424 7.096 7.52 بعشيقة 7

 8.668 7.01 2.31 0.32 80.88 11.2 4.7 0.418 7.222 7.640 بعشيقة 8

 12.170 3.5852 1.4752 0.32 29.4579 6.39 2.11 0.33 4.61 4.94 الفاضلية 44

 13.293 2.8384 1.2384 0.32 21.3517188 5.51724 1.6 0.29 3.870 4.16 الفاضلية 45
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  عالقة الفوالق بالطي في منطقة الدراسة:

 ىناك نوعين من العالقة بين الطيات والفوالق:

 .( (Fault propagation foldsالطيات المتكونة بانتشار الفوالق   -4

باتجياه تقيدم  وتتكيئ(، وىيي غيير متنياظرة fault tipىي الطيات التي تنشأ متقدمة إلنتشار طرف الفالق )و 
الفييالق. ويظييير الموديييل اليندسييي ليييذه الطيييات أن طييرف الفييالق ينتشيير نحييو أعمييى المقطييع الطبيياقي مييع اسييتطالة 

 Mitra,  1990 ; Cardoza et al., 2003; Van der Pluijm and )جنياحي الطيية األميامي والخمفيي 

Marshak, 2004;  Suppe and Medwedeff, 1990). 

 .(Fold accommodation faults)الفوالق المساىمة في الطي   -5

وفييا تكون الفوالق ثانوية بالنسبة لمطي، وتكون ىذه الفوالق اقل انزالقًا من الفوالق الرئيسة المسيببة لمطيي، 
ن احتمال تغير مقدار االنيزالق نحيو أسيفل وأعميى مييل ىيذه الفواليق، وليذلك فعيادةً  ميا تنتييي ىيذه الفواليق فضال ع

لقييد وصييفت أمثميية متنوعيية ميين تمييك الفوالييق . (Detachment)ضييمن التركيييب دون ارتباطييو بسييطح فصييل رئيييس 
إال أن التطيور  ( Serra, 1977 ; Dahlstrom, 1970 ; De sitter, 1964 )المسياىمة فيي الطيي مين قبيل 

 .( Mitra,  2002 ) اليندسي والكاينماتي ليذه العالقة فقد استنتجت من قبل

وكييذلك فييي  الفوالييق العكسييية فييي كييل ميين جنيياحي طييية بعشيييقة انوفييي منطقيية الدراسيية الحالييية عييد الباحثيي
 سباب التالية: بمثابة فوالق مساىمة في عممية الطي وذلك لأل الجناح الجنوبي الغربي لطية الفاضمية

 .ىاتين الطيتينلطبقات في كل من ااتجاه ميل بنفس ميل ىذه الفوالق  -4
عمييى ىييذه الفوالييق متوافييق مييع اتجيياه وطبيعيية القييص  (Reverse slip)العكسييي  االنييزالقإن اتجيياه وطبيعيية   -5
(Shear) والناجمة عن آلية االنثناء األنزالقي تينفي كل من جناحي الطي ( Flexural slip folding )   ًوطبقا

 .تينفي كل من الطي( Synthetic) لذلك فأن ىذه الفوالق ُتعّد متوافقة

نسيبيا مين  أحيدثفي الجزء الشرقي من الجناح الجنوبي الغربي لطيية بعشييقة يبيدو  (2) الفالق العكسي الرئيس -6
أييية إزاحيية معتبييرة  (5) الفييالق فييي الجييزء الغربييي ميين الجنيياح نفسييو، إذ لييم يسييفر عيين (1) الفييالق العكسييي الييرئيس

فيييي الجنييياح  (1)الطوبيييوغرافي اليييذي سيييببو الفيييالق اليييرئيس  (Escarpment) والحييياجزمقارنييية باإلزاحييية الظاىريييية 
 .(: شكلال)الجنوبي الغربي لمطية 

 

 الموديل التركيبي المقترح لطيتي بعشيقة والفاضلية:
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اضيييمية ان ىنييياك نمطيييا ىندسييييا ممييييزا وال سييييما فيييي لطيتيييي بعشييييقة والف فوتكتونييييةر مو يالحييظ فيييي الخارطييية ال
الجناح الجنوبي الغربي لطية بعشيقة. فالجزء الوسطي من ىذا الجناح يبيدو منيدفعا باتجياه الجنيوب الغربيي مقارنية 

(. ويالحييظ أن درجيية التشييويو فييي ىييذا الجييزء الوسييطي المنييدفع 2شييكل البييالجزأين الغربييي والشييرقي ميين الطيتييين )
 اءناالنحالجانبين األخرين، حيث يتميز بتعدد الفوالق العكسية وتكون خط مفصل ثاني لمطية نتيجة أعمى مما في 

الحاد لمطبقات في ىذا الجزء الوسطي. إن الحد الشمالي الغربي ليذا الجزء الوسيطي المنيدفع إليى الجنيوب الغربيي 
)شييمال  إلييىتقريبييا وميين ثييم  ي جنييوب( )شييمالحيياد فييي مضييرب الطبقييات ميين )شييمال غييرب( إلييى  بانحنيياءمؤشيير 

مع الغاطس الشمالي الغربيي العيريض لطيية بعشييقة، ويظيير فيي المرئيية الفضيائية  االنحناءغرب(. ويتطابق ىذا 
بفيالق  ةالخطيي ه( ىيذ5;>4، )العيزاوي(. لقيد سيبق وان فسير العيزاوي 7شيكل ال) (Lineament) خطييةعمى ىيئة 

ليى فصييل طيية الفاضييمية عين طيية بعشيييقة. أميا الحييد الجنيوبي الشييرقي أدى ىييذا الفيالق إوقيدإزاحية مضيربية يمينييية 
 لمجيييييييزء الوسيييييييطي المنيييييييدفع فيعيييييييد مؤشيييييييرا بتغيييييييير فجيييييييائي فيييييييي مضيييييييرب الطبقيييييييات مييييييين )شيييييييمال غيييييييرب( إليييييييى

 قميييييية الجبييييييل  إلييييييىالطريييييييق العييييييام المييييييؤدي  اللتييييييواء)شييييييرق غييييييرب( وذلييييييك عنييييييد الييييييوادي المسييييييتعرض المحيييييياذي 
(GPS : N: 36º 27′ 25.2″, E: 43º 21′ 33.5″  وظيرت ىناك إزاحة جانبية ظاىرية يسارية لحيد التمياس .)

مييل الطبقييات فييي الجانييب  زيييادةبيين تكييويني البالسييبي والفتحيية عميى جييانبي ىييذا الييوادي المسيتعرض. كمييا يالحييظ 
الشييمالي الغربييي مباشييرة ميين الييوادي المسييتعرض بالمقارنيية مييع ميييل نفييس الطبقييات فييي الجانييب األخيير ميين نفييس 

عين االنخفياض الطوبيوغرافي لمسيتوى خيط المفصيل الثياني لمطيية فيي الجانيب الشيمالي الغربيي  ي. ىذا فضالالواد
ميين الييوادي المسييتعرض قياسييا إلييى مسييتواه فييي الجانييب األخيير ميين الييوادي. وتشييير ىييذه المالحظييات الحقمييية إلييى 

 (.Rotational transverse faultاحتمال تطابق ىذا الحد بفالق مستعرض دوراني )

الكيربائييية فييي المنطقيية احتمييال وجييود فييالقين  ألمقاوميييو( قييد فسيير ميين دراسيية 5000متعييب، وكييان متعييب )
ىنيا أن ىيذين  ويجدر بالمالحظة(. SF4( واألخر يساري )SF3يميني ) أحدىماتحت سطحيين مضربيي اإلزاحة 

الحييدين الشييمالي الغربييي والجنييوبي مييع  والفاضييمية يتطابقييانطيتييي بعشيييقة  بالنسييبة المتييدادالفييالقين المستعرضييين 
 (.; شكلالالشرقي لمجزء الوسطي المندفع من طية بعشيقة )
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الوسيطي المنيدفع مين طيية بعشييقة والواقيع بيين الفيالقين المستعرضيين  وبناءًا عمى ميا تقيدم فيأن ىيذا الجيزء
( الفورالنييدي Detachment( قييد يكييون كتميية الحييائط العمييوي لفييالق االنفصييال )SF4 , SF3ألمضييربي اإلزاحيية )

 االتكيييييياء وانعكسييييييت الحركيييييية عميييييييو أثنيييييياء وبعييييييد التصييييييادم القيييييياري بييييييين الطبقييييييين العربييييييي واألوراسييييييي. وبييييييذلك 
 ( Lateral ramps( يمكييين اعتبارىميييا مصيييطبتان جانبيتيييان )SF4 , SF3اإلزاحييية المضيييربية ) فيييأن فيييالقي

 اليييييرئيس. وان الفواليييييق العكسيييييية الظييييياىرة عميييييى الجنييييياح الجنيييييوبي الغربيييييي فيييييي طيييييية بعشييييييقة  للفيييييالق االنفصيييييا
فصييال، قييد ( نسييبة لمحركيية عمييى فييالق االنAntitheticالمحييدد( ىييي فوالييق غييير متوافقيية ) ي)ضييمن الجييزء الوسييط

الفيالق المعكيوس فيي الجنياح الشيمالي الشيرقي  أميا. أعيالهاليرئيس الميذكور  لمع فيالق االنفصيا األعماقترتبط في 
فييي ذكييره ورد لطييية بعشيييقة، وكييذلك الفييالق المعكييوس فييي الجنيياح الجنييوبي الغربييي لطييية مقمييوب الييذي سييبق وان 

  
 

   ،: الخارطيية التكتونييية والتركيبييية لمنطقيية بعشيييقة توضييح فييالقي اإلزاحيية المضييربيين;شييكل ال
( اليسيياري SF4( وفييالق بعشيييقة ألمضييربي )SF3فيالق الشييور المضييربي اليمينييي )

 .(5000عن )متعب، 

 معكوس

km 

 N 
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(Barwary, 1983فييييمكن اعتبارىميييا فيييالق )ين متيييوافقي( نSynthetic ،نسيييبة لمحركييية عميييى فيييالق االنفصيييال )
( الموديييل التركيبيييي المقتيييرح 40و >) نالييرئيس. يوضيييح الشيييكال لن فيييي العمييق كيييذلك ميييع فييالق االنفصيييايومييرتبط

 لتفسير الظواىر التركيبية في طيتي بعشيقة والفاضمية.

 
 

                                                                                                       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                      
 
 

 
 

 إن تأثير انعكاس الحركة عمى الفوالق المستيرية الموروثة في طراز الطي في نطاق طيات الفورالند العراقي 

 ؟
 

  ( فيييالق بعشيييقة ألمضيييربي SF4: المودييييل التركيبييي المقتيييرح لفييالق االنفصيييال فييي طيييية بعشيييقة. )>شييكل ال
 ( فالق الشور المضربي اليميني.SF3اليساري. )

(F1 .الفالق المعكوس الرئيس في الجناح الجنوبي الغربي لطية بعشيقة ) 
(F3الفالق المعكوس الرئيس في الجناح الشمال ).ي الشرقي لطية بعشيقة 
(R1 (9لييى وادي بحزانييي )المسييار إ) 8( الفييالق المعكييوس الثييانوي الممتييد ميين وادي رأس العييين )المسييار .      
((F4 .الفالق المعكوس الرئيس في الجناح الجنوبي الغربي لطية مقموب 

 ؟

 ؟

 

 ؟
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 ان تاثير انعكاس الحركة عمى الفوالق المسترية الموروثة في طراز الطي في نطاق طيات الفورالند العراقي
( و)  ;500 ( و)الحبيطييي، 5006 ،)العيزاويو (Numan and AL-Azzawi, 1993)ميين قبيل  أثبتييتقيد 

تيي بعشييقة و الفاضيمية إن انعكاس الحركة عمى فالق االنفصال أسفل الجزء الوسطي من طي ،( >500 الخاتوني،
ومييا نييتج عنيييا ميين فوالييق عكسييية متوافقيية وغييير متوافقيية عمييى جنيياحي طييية بعشيييقة وفييي الجنيياح الجنييوبي الغربييي 

 مقموب قد ساىمت بصورة فعالة في عممية الطي وطرازه في طيتي بعشيقة و الفاضمية.الفاضمية و  تيلطي
( قد وضعا Salih and Al-Daghastani, 1993بالذكر ىنا أن صالح والداغستاني ) الجديرومن 

موديال لتفسير الظواىر التركيبية والجيومورفولوجية المميزة لتركيب بعشيقة يتضمن نظام فوالق زحف مزدوج 
Duplex وبتتابع Piggy-back sequence التركيبية . ورغم معقولية ىذا الموديل في معالجتو لممظاىر
البيئة التكتونية لمنطقة البحث إذ أنيا تمثل االنتقال بين  يالئمالدراسة الحالية  ، أال أن الموديل المقترح فيلممنطقة

نطاقي الطيات الواطئة والعالية وبعيدة عن نطاق فوالق الزحف في أقصى شمال شرق العراق. إن العديد من 
الشيخان متوافق مع المقاطع الزلزالية المنجزة في شمال العراق في اآلونة األخيرة وتحديدا في طيتي مقموب و 

 العام لمموديل المقترح في الدراسة الحالية. اإلطار
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
بعشيقة  يبي المقترح لطية ( لمموديل التركA-B)تخطيطي بدون مقياس: مقطع عرضي 40شكل ال 

 في ىذه الدراسة.
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 االستنتاجات

عن طيتين محدبتين غير متناظرتين ومتكئتين نحو الجنوب الغربي  والفاضمية عبارةإن طيتي بعشيقة  -4
سي وأخر ثانوي. رئي أحدىماجنوب شرق. ولكل منيما خطين مفصميين  –وتمتدان باتجاه شمال غرب 

من الطيتين وفي معظم مسارات الدراسة  ًكال أن (π – Diagram)باي مخططات وتبين من معطيات 
 جياداتإمما يعكس تكونيما تحت تأثير  قائمة( أفقية –وشبو أفقية  مسطحة،وشبو  اسطوانية،ىي )

الطبق العربي مع  تصادم الشرقي نتيجةانضغاطية أفقية متوسطة الشدة قادمة من الشمال والشمال 
 االوراسي.

 طيتيي بعشييقةمين ً )تحمييل فيورير( أن الجنياح الجنيوبي الغربيي لكيال أظيرت نتائج التحمييل الرياضيي لمطيي -5
ميا  إنجيادات اشد مميا عيانى منيو الجنياح الشيمالي الشيرقي. إأكثر تطورا وانو قد عانى من  والفاضمية ىو

بي لياتين الطيتين مقارنة بجناحيما الشيمالي الشيرقي يكمين يعزز زيادة شدة الطي في الجناح الجنوبي الغر 
تعييدد  ،الطيتييينتكييون خييط مفصييل ثيياني فييي ، الجن   ا البرب    باتج  ا اء الطيت  ي  تك  ا فييي الحقييائق التالييية:

واالنقييالب الموضييعي لمطبقييات فييي  الفوالييق العكسييية عمييى طييول الجنيياح الجنييوبي الغربييي فييي طييية بعشيييقة
 بعض الطيات الثانوية.فالق معكوس و لطية الفاضمية وتكون الجناح الجنوبي الغربي 

نسب التقصير المحسوبة في طية بعشيقة أقل مما في طية الفاضمية، بينما عمق سطح االنفصال في طية  -6
أن التباين في نسيب التقصيير وعميق سيطح االنفصيال المحسيوب  بعشيقة أكبر من ذلك في طية الفاضمية.

 .يماقد يعكس االختالف في بنية القاعدة الصخرية تحت بين ىاتين الطيتينموضعيا 

، مع وجود بعض فوالق والثانويةىي الفوالق المعكوسة الرئيسة والفاضمية بعشيقة  تيالفوالق السائدة في طي -7
فوالييق ال وتعييد ىييذه ،زاحييو المضييربية الموضييعية. ممييا يعكييس سيييادة االجيييادات االنضييغاطية فييي المنطقييةألا

 لطي.مساىمة في عممية ا

ن إالفوالييق العكسييية فييي جنيياحي طييية بعشيييقة قييد تمتقييي بييالعمق مييع فييالق االنفصييال الفورالنييدي االتكيياء، و -8
 .أيضا الحركة العكسية ليذا الفالق تحت السطحي في فترة االنضغاط قد ساىمت في عممية الطي
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