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الممخص

أجريت دراسة تركيبية مفصمو لممنطقة الواقعة بين طيتي بيخير والشيخان المحدبتين .تنكشف

في ىذه المنطقة التكوينات الجيولوجية (كولوش – خورمالة – جركس  -افانة وبالسبي) من عمر الباليوسين
الى االيوسين وان أبرز النتائج التركيبية التي أفرزتيا ىذه الدراسة ىي وجود طية محدبة سميت ىذه الطية
بطية بريفكا يمثل تكوين كولوش لب ىذه الطية وىو األقدم ثم تميو التكوينات األحدث وصوال إلى تكوين
البالسبي الذي يمثل الجزء الطباقي الصمد ( )Competentالذي يحيط بيا .طول ىذه الطية يصل إلى

( )16كم وعرضيا ( )6كم.

أظير التحميل التركيبي واليندسي ليذه الطية من خالل أربعة مسارات أنيا طية غير متناظرة مقموبة

ومتكئة نحو الجنوبي الغربي في جميع المسارات عدا المسار الرابع حيث يكون اتكاؤىا نحو الجنوب ،أما

اتجاه المحور فيو شمال غرب-جنوب شرق في المسارات الثالثة األولى ثم ينحرف في المسار الرابع ليصبح

شرق  -غرب.

تبين الدراسة أن فواصل نظام  hko > aتوجد بنسب أعمى من نظام  hko > bمما يشير إلى أن

طور االنضغاط الذي تعرضت لو الطبقات أثناء عممية الطي كان أطول زمنيا من طور االستطالة أو
االسترخاء .ويشير وجود نظام  hko > bوالتناوب العمري بينو وبين نظام  hko > aإلى تأثر المنطقة
بالنبضات التكتونية.

حاولت الدراسة استنباط التغيرات العمودية لطرازىا .وقد تبين ان ىناك تغير طفيف جدا بين اتجاه

محور الطية في تكوين كولوش عنو في تكوين بالسبي في المسارين األول والرابع .في حين كان ىذا التغير

واضحا ويتغير بعكس اتجاه عقرب الساعة في المسارين الثاني والثالث.

أظيرت الدراسة كذلك ومن خالل تحميل اتجاه اتكاء الطية أن طية بريفكا قد تأثرت بفالق لستيري

فورالندي معكوس اإلزاحة وذلك من خالل دراسة تغاير سماكات التكوينات الجيولوجية بين جناحي الطية.
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وكشف التحميل باستخدام المرئيات الفضائية عن تأثر طية بريفكا بثالثة فوالق مضربية اإلزاحة ىي

.) يميني اإلزاحة وفالق بيسري يميني اإلزاحة أيضاBF2 ، يساري اإلزاحةBF1(
. الفواصل، طراز الطي، التحميل التركيبي، تكتونية، طية بريفكا:الكممات الدالة

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
Structural and Tectonic Study of Brifka Anticline, Northern Iraq
Nabeel K. Al-Azzawi
Department of Geology
College of Science
University of Mosul

Mahmood A. H. Al-Sumaidaie
Department of Geology
College of Science/
University of Mosul

ABSTRACT
A structural and tectonic study was carried out in the area between Baikher
and Shaikhan anticlines. It is revealed that the main distinct structural feature is an
anticline extending 16 Km northwest – southeasterly obeying the Zagros Range
trend. This anticline with 6 km width and 16 km length called Brifka Anticline.
Several geologic formations are exposed in the studied area, ranging in time
span from the Paleocene to Miocene periods. These formations are Kolosh,
Khurmala, Gercus, Avanah and Pila Spi where Kolosh represented the core and
Pila Spi makes the carapace of the anticline.
The geometrical analysis of this fold along four selected traverses revealed
that the anticline is asymmetrical, mostly overturned and verged towards
southwest, except in the fourth traverse it is appeared verging towards south. The
anticline axis is oriented northwest -southeasterly in the first three traverses
whereas it trended towards east- west in the fourth one.
The study included the vertical investigation of fold style of folded
formations. It appeared that the anticline axis in Pila Spi Fn. is slightly changed
from that of Kolosh Fn. in the first and forth traverses, whereas it changed anti
clockwise 11-16° from Kolosh to Pila Spi formations in the second and third
traverses.
The present study showed that the systems okl>c and hol>c are the most
dominant joints in the first three traverses whereas hko>a system and ac set are
abundant in the fourth traverse. It also revealed that the system hko>a are more
abundance than hko>b system which indicate that the compression phase was
tensive than the alternative tension.
Faults were investigated by field work and satellite image interpretation. It
revealed three strike-slip faults inclined to the fold axis. They are BF1, BF2 and
Besary faults. Another fault was concluded from the geometric properties and
vergency of Brifka anticline. It is a foreland listric fault. This was followed by the
determination of the formation thicknesses in order to conclude the sense of
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displacement of this fault. The determination appeared that the thicker sediments
are in the area of the southwestern limb reflecting that the fault is reactivated as
reverse foreland listric fault.
Keywords: Brifka Anticline, Tectonic, Structural Analysis, Fold Style, Joints.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المقدمة

لم تنل منطقة الدراسة الحالية اية دراسة تركيبية متخصصة سابقا وتعد من المناطق غير واضحة

المعالم جيولوجيا ،لذا فقد أشتمل البحث الحالي عمى تحميل تركيبي وتكتوني بشكل مفصل لكل المظاىر
التركيبية السطحية في منطقة الدراسة .تقع منطقة الدراسة جغرافيا شمال العراق شرق مدينة دىوك

ومحصورة بين خطي طىل) )43° 05′ 30″و( )43° 15′ 40″شرقا ودائرتي عرض (")36° 47' 30
و) )36° 52 30″شماال وتبعد حوالي 55كم عن مدينة الموصل .تبدأ من قرية أتوت غربا وتنتيي بقرية

ماميزدينة شرقا مارة بعدد من القرى أىميا قرية بريفكا (الشكل .)1

أمااا تكتوني اا فااان المنطقااة تقااع ضاامن نطاااق طيااات الفورالنااد فااي الع اراق (نطاااق الطيااات العاليااة) حسااب

تقسا اايم نعما ااان (( )Numan,1997الشا ااكل  .)2وضا اامن الرصا اايف غيا اار المسا ااتقر (Shelf

)Unstable

حساا ا ااب تقسا ا ا اايم (ألكاا ا اااظمي و خا ا ا اارون .)1996 ،وضا ا ا اامن ح ا ا ا ازام الطيا ا ا ااات العاليا ا ا ااة حساا ا ااب تقسا ا ا اايم با ا ا ااودي
()Buday, 1973 ; Buday and Jassim, 1984 ; Buday and Jassim, 1987

يي اادف البح ااث إل ااى د ارس ااة الطا اراز التركيب ااي لي ااذه الطي ااة ك ااذلك معرف ااة ميكانيكي ااة تكوني ااا وفي اام طبيع ااة

االجي ااادات التكتوني ااة الرئيس ااة الت ااي أدت إل ااى تك ااوين ى ااذه الطي ااة بالش ااكل الح ااالي فض ااال ع اان معرف ااة الت اااريخ
التكتااوني لممنطقااة بشااكل مفصاال .ولتحقيااق ىااذه األىااداف فقااد تاام د ارسااة ىااذه الطيااة بصااورة مفصاامة مااع رساام
خارطااة جيولوجيااة تركيبيااة ليااا بمقياااس (( )1/50000الشااكل  .)3انااتيج البحااث اربعااة محاااور فااي التحمياال
التركيب ااي لغ اارض في اام وتفس ااير ىندس ااية طي ااة بريفك ااا المحدب ااة م اان خ ااالل أربع ااة مس ااارات مستعرض ااة وموزع ااة

بالتساوي ،وىذه المحاور ىي:

 -1التحميل اليندسي لمطية.

 -2التغيرات العمودية لطراز الطية ومدلوالتيا التكتونية.
 -3التحميل التركيبي لمفواصل.

 -4تحميل الفوالق في منطقة الدراسة.
الوصف العام لمطية
تعااد طيااة بريفكااا طيااة محدبااة تقااع ضاامن نطاااق طيااات الفورالنااد ،وىااي طيااة غياار متناااظرة نحااو الجنااوب
الغربااي .وتمتااد بشااكل عااام باتجاااه ازكااروس (شاامال غاارب – جنااوب شاارق) عاادا فااي المسااار ال اربااع ف نيااا تأخااذ
اتجاه شرق – غرب تقريبا .طوليا يصل إلى( )16كم وعرضيا ( )6كم ( ،الشكل  .) 3تحد الطية من الشمال
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الشرقي طية أتروش المحدبة ،وتحدىا من الجنوب الغربي طية دىقان .أماا مان جياة الجناوب الشارقي فتحادىا

طيا ا ااة الشا ا اايخان المحدبا ا ااة الواقعا ا ااة عما ا ااى امتا ا اادادىا وم ا ا اان جيا ا ااة الشا ا اامال الغربا ا ااي طيا ا ااة بيخيا ا اار المحدب ا ا ااة.
وان العالقة التركيبية بين طية بريفكا وكل من طيتي الشيخان وبيخير ىي عالقاة  ،en-echelonانظار الاى

(الشكل .)20

وتعااد طيااة بريفكااا متكئااة باتجاااه الجنااوبي الغربااي إذ ان معاادل مياال جناحييااا الشاامالي الشارقي والجنااوبي

الغربي (˚ )12و(˚ )82عمى التوالي ،عمما أن الجناح الجنوبي الغربي يكون مقموبا موضعيا( ،الشكل .)3

Studied Traverses

انشكم  :1خبرطة طىثىغرافٍة أضبضٍة مثجتة عهٍهب انمطبرات األرثعة انمدروضة.

-1التحميل الهندسي لمطية:

يتضمن التحميل اليندسي لمطية إيجاد وضعية عناصر الطية اليندسية المتمثمة بمحور الطية ،المستوي

المحوري ،الزاوية الداخمية ،ميل طرفي الطية فضال عن التناظر واالتكاء من خالل رسم شكل باي

الستريوغرافي لكل مسار من المسارات األربعة المستعرضة ،وتصنيف الطية حسب تصانيف
( )Fleuty,1964و ( )Rickard, 1971و ( )Roberts , 1982و ()Ramsay and Huber, 1987
اعتمادا عمى نتائج التحميل الستريوغرافي ،ثم مقارنة النتائج بين المسارات من خالل ( الجدولين  1و )2
و( الشكل  .)8وفيما يأتي شرح مفصل لمتحميل والتصنيف اليندسي لمطية في المسارات األربعة:

دراسة تركيبية وتكتونية طية بريفكا المحدبة ،شمالي العراق

المسار األول :يبمغ طول ىذا المسار ( )6.2كم ويقع في جية الغاطس الشمالي الغربي لمطية عند قرية
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افريكة .تم إجراء التحميل اليندسي ليذا المسار بعد إسقاط مستويات التطبق بشكل اقطاب عمى شبكة شميدت
لإلسقاط الستريوغرافي ورسم مخطط باي( ،الشكل  4أ ،ب).

موقع منطقة الدراسة
موقع منطقة الدراسة

انشكم  :2انتمطٍمبت انتكتىوٍة نهعراق عه وعمبن ( )Numan, 1997وفٍهب مىلع مىطمة اندراضة.
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يمدار انساوٍة انداخهَة76˚ :
عدد انمراءات220 :

انشكم 4أ :شكم ثبي نجمٍع تكىٌىبت انمطبر
األول

35

وضعَة يحور انطَة302/07 :
وضعَة انًستوً انًحورً117/46 :

انشكم 4ة :اضطىاوٍة انطٍة نهمطبر األول حطت رامسي
وهىثر (.)Ramsay and Huber, 1987

المسار الثاني :يمتد ىذا المسار من قرية باساوة الواقعة بالجناح الجنوبي الغربي لمطية وباتجاه عمودي عمى محور
الطية وبطول يصل إلى ( 7.8كم) ( ،الشكل  5أ ،ب ).

يمدار انساوٍة انداخهَة81˚ :
عدد انمراءات220 :

انشكم  5أ :شكم ثبي نجمٍع تكىٌىبت انمطبر
انثبوً.

وضعَة يحور انطَة297/00 :
وضعَة انًستوً انًحورً116/52 :

انشكم 5ة :اضطىاوٍة انطٍة نهمطبر انثبوً حطت رامسي
وهىثر (.)Ramsay and Huber, 1987
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المسار الثالث :يمر ىذا المسار من قرية خوركي الواقعة بالجناح الجنوبي الغربي نحو الشمال الشرقي
وباتجاه عمودي عمى محور الطية .ويبمغ طول المسار ( )8.32كم( ،الشكل 6أ ،ب).

يمدار انساوٍة انداخهَة68˚ :
عدد انمراءات220 :

انشكم 6أ:شكم ثبي نجمٍع تكىٌىبت انمطبر
انثبنث.

وضعَة يحور انطَة110/01 :
وضعَة انًستوً انًحورً111/44 :

انشكم  6ة :اضطىاوٍة انطٍة نهمطبر انثبنث حطت
رامسي وهىثر (.)(Ramsay and Huber, 1987

المسار الرابع :يمتد ىذا المسار من قرية شيخ حسن الواقعة بالجنااح الجناوبي الغرباي لمطياة ماا ار بقرياة بريفكاا
الواقعة بالجناح الشمال الشرقي والتاي ساميت الطياة باساميا وبطاول يصال إلاى ( 7.84كام) ويقاع ىاذا المساار
بالقرب من الغاطس الجنوبي الشرقي لمطية( ،الشكل  7أ ،ب).

يمدار انساوٍة انداخهَة66˚ :
عدد انمراءات 220 :

انشكم  7أ :شكم ثبي نجمٍع تكىٌىبت انمطبر انراثع.

وضعَة يحور انطَة079/10 :
وضعَة انًستوً انًحورً087/41 :

انشكم  7ة :اضطىاوٍة انطٍة نهمطبر انراثع حطت رامسي
وهىثر (.(Ramsay and Huber, 1987
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انجدول  :1وتبئج انتحهٍم انهىدضً نطٍة ثرٌفكب فً كم انمطبرات.
انًسبر

يعدل وضعَة
انجُبح انشًبنٌ
انشرلٌ

يعدل وضعَة
انجُبح انجُوبٌ
انغربٌ

وضعَة يحور
انطَة

وضعَة انًستوى
انًحورً

انساوٍة انداخهَة

األول

081/11

121/84

302/07

117/46

76°

انثبٌَ

110/12

297/87

297/00

116/52

81°

انثبنث

120/12

110/80

110/01

111/44

68°

انرابع

128/12

081/74

079/10

087/41

66°

الجدول  :2التصانيف اليندسية لطية بريفكا في كل المسارات.
(Rickard
),1971
ببالعتًبد عهي
انغطس واالَحراف
ويَالٌ انسطخ
انًحورً

زاوٍة
انغطس

ويَم
انسطخ
انًحورً

األول

مفتىحة

شجه أفمٍة متىضطة
انمٍم

أفمٍة

أفمٍة

متىضطة
انمٍم

اضطىاوٍة

انثبٌَ

مفتىحة

شجه أفمٍة متىضطة
انمٍم

أفمٍة

أفمٍة

متىضطة
انمٍم

شجه اضطىاوٍة

انثبنث

مغهمة

شجه أفمٍة متىضطة
انمٍم

أفمٍة

أفمٍة

متىضطة
انمٍم

شجه اضطىاوٍة

انرابع

مغهمة

طفٍفة انغطص
متىضطة انمٍم

أفمٍة

أفمٍة

متىضطة
انمٍم

اضطىاوٍة

انًسبر

(Fleuty ,
)1964
ببالعتًبد
عهي انساوٍة
انداخهَة

))Fleuty , 1964
ببالعتًبد عهي يَم
انسطخ انًحورً
وزاوٍة انغطس.

)(Roberts, 1982
ببالعتًبد عهي

& (Ramsay
)Huber,1987
ببالعتًبد عهي
درجة االسطواََة

38

الصميدعي
نبيل قادر ّ
العزاوي و محمود عبد الحق ُ

NE

انًسبر األول

انًسبر انثبٌَ

انًسبر انثبنث

انًسبر انرابع
الشكل : 8المقاطع الجيولوجية لطية بريفكا المحدبة في المسارات المدروسة.
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 -1التغيرات العمودية لطراز الطية ومدلوالتها التكتونية.
تم تناول مدى التغير العمودي لطراز طية بريفكا المحدبة من خالل تحميل الطية ىندسيا في كل تكوين

جيولوجي عمى حدا في كل المسارات األربعة .وذلك برسم مخطط باي لكل تكوين ،االشكال

( .)911011112،ثم استخراج وضعية العناصر اليندسية لمطية في كل تكوين من التكوينات الجيولوجية

والمتمثمة بمعدل وضعية طرفي الطية ،الزاوية الداخمية ،محور الطية ،المستوي المحوري فضال عن التناظر

واالتكاء،

ثم مقارنة النتائج بين تكوين و خر من خالل ( الجدولين  3و  ،) 4وفيما يأتي عرض لنتائج التحميل

في كل مسار A :تكوين بالسبي  B ،تكوين جركس  C ،تكوين كولوش .
المسار األول:
A

وضعَة يحور انطَة302/07 :
يمدار انساوٍة انداخهَة70° :
وضعَة انًستوً انًحورً115/45 :
عدد انمراءات80 :
C

B

وضعَة يحور انطَة304/07 :
يمدار انساوٍة انداخهَة75° :
وضعَة انًستوً انًحورً117/44:
عدد انمراءات70 :
وضعَة يحور انطَة301/08 :
يمدار انساوٍة انداخهَة81° :
وضعَة انًستوً انًحورً116/49 :
عدد انمراءات70 :

.

الشكل ( :)C , B , A 9مخططات باي ( )PI-Diagramلتكوينات المسار األول.
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المسار الثاني:

A

وضعَة يحور انطَة291/01 :
يمدار انساوٍة انداخهَة89° :
وضعَة انًستوً انًحورً111/57 :
عدد انمراءات80 :
C

B

وضعَة يحور انطَة299/02 :
يمدار انساوٍة انداخهَة73° :
وضعَة انًستوً انًحورً118/53 :
عدد انمراءات70 :
وضعَة يحور انطَة302/01 :
يمدار انساوٍة انداخهَة76° :
وضعَة انًستوً انًحورً122/49 :
عدد انمراءات70 :

الشكل ( :)C , B , A 10مخططات باي ( )PI-Diagramلتكوينات المسار الثاني.
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المسار الثالث:
A

وضعَة يحور انطَة105/02 :
يمدار انساوٍة انداخهَة73° :
وضعَة انًستوً انًحورً106/47 :
عدد انمراءات80 :

C

B

وضعَة يحور انطَة106/03 :
يمدار انساوٍة انداخهَة61° :
وضعَة انًستوً انًحورً107/40 :
عدد انمراءات 70 :
وضعَة يحور انطَة121/00 :
يمدار انساوٍة انداخهَة70° :
وضعَة انًستوً انًحورً120/48 :
عدد انمراءات70 :

.

الشكل ( :)C , B , A-11مخططات باي (  )PI-Diagramلتكوينات المسار الثالث.
المسار الرابع:
C

وضعَة يحور انطَة078/08 :
يمدار انساوٍة انداخهَة78° :
وضعَة انًستوً انًحورً088/41 :
عدد انمراءات70 :
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A

B

وضعَة يحور انطَة079/06 :
يمدار انساوٍة انداخهَة56° :
انًستوً انًحورً088/34 :
80

وضعَة
عدد انمراءات :

وضعَة يحور انطَة079/13 :
يمدار انساوٍة انداخهَة66° :
انًستوً انًحورً090/46 :
70 :

وضعَة
عدد انمراءات

الشكل (  :)C , B , A12مخططات باي (  )PI-Diagramلتكوينات المسار الرابع.

الجدول  :3نتائج التحميل اليندسي لطية بريفكا لكل تكوين وفي كل المسارات.
انًسبر

األول

انثبٌَ

انثبنث

انرابع

انتكوٍٍ
بالسبٌ
جركس
كونوش
بالسبٌ
جركس
كونوش
بالسبٌ
جركس
كونوش
بالسبٌ
جركس
كونوش

يعدل وضعَة
انجُبح انشًبنٌ
انشرلٌ
086/12
081/11
076/10
104/12
110/12
115/10
115/12
120/12
123/12
122/14
127/14
136/10

يعدل وضعَة
انجُبح انجُوبٌ
انغربٌ
121/80
123/83
120/89
291/78
119/85
122/86
105/85
107/73
121/82
082/62
082/76
079/83

وضعَة
يحور انطَة
302/07
304/07
301/08
291/01
299/02
302/01
105/02
106/03
121/00
079/06
079/13
078/08

وضعَة
انًستوى
انًحورً
115/45
117/44
116/49
111/57
118/53
122/49
106/47
107/40
120/48
088/34
090/46
088/41

انساوٍة
انداخهَة
70
75
82
89
73
76
73
61
70
52
66
78
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الجدول  :4التصانيف اليندسية لطية بريفكا في كل تكوين ولكل المسارات.

انًسبر

اسى
انتكوٍٍ

()Fleuty , 1964

انثبنث

انرابع

))Roberts, 1982
)Huber, 1987

بالسبٌ

مفتىحة

جركس

مفتىحة

كونوش

مفتىحة

بالسبٌ

مفتىحة

جركس

مفتىحة

كونوش

مفتىحة

بالسبٌ

مفتىحة

جركس

مغهمة

كونوش

مفتىحة

بالسبٌ

مغهمة

جركس

مغهمة

كونوش

مفتىحة

األول

انثبٌَ

(Rickard
),1971

(Ramsay and

شجه أفمٍة
متىضطة انمٍم
شجه أفمٍة
متىضطة انمٍم
شجه أفمٍة
متىضطة انمٍم
شجه أفمٍة
متىضطة انمٍم
شجه أفمٍة
متىضطة انمٍم
شجه أفمٍة
متىضطة انمٍم
شجه أفمٍة
متىضطة انمٍم
شجه أفمٍة
متىضطة انمٍم
شجه أفمٍة
متىضطة انمٍم
شجه أفمٍة
متىضطة انمٍم
طفٍفة انغطص
متىضطة انمٍم
شجه أفمٍة
متىضطة انمٍم

أفمٍة

أفمٍة

أفمٍة

أفمٍة

أفمٍة

أفمٍة

أفمٍة

أفمٍة

أفمٍة

أفمٍة

أفمٍة

أفمٍة

أفمٍة

أفمٍة

أفمٍة

أفمٍة

أفمٍة

أفمٍة

أفمٍة

أفمٍة

مبئهة

لهٍهة
انغطص

أفمٍة

أفمٍة

متىضطة
انمٍم
متىضطة
انمٍم
متىضطة
انمٍم
متىضطة
انمٍم
متىضطة
انمٍم
متىضطة
انمٍم
متىضطة
انمٍم
متىضطة
انمٍم
متىضطة
انمٍم
متىضطة
انمٍم
متىضطة
انمٍم
متىضطة
انمٍم

اضطىاوٍة
اضطىاوٍة
شجه اضطىاوٍة
اضطىاوٍة
اضطىاوٍة
شجه اضطىاوٍة
اضطىاوٍة
اضطىاوٍة
اضطىاوٍة
اضطىاوٍة
اضطىاوٍة
اضطىاوٍة

التحميل التركيبي لمفواصل
ت ا ا ا ا اام تحمي ا ا ا ا اال الفواص ا ا ا ا اال ىندس ا ا ا ا اايا باس ا ا ا ا ااتخدام اإلس ا ا ا ا ااقاط الس ا ا ا ا ااتريوغرافي وباالس ا ا ا ا ااتعانة بالبرن ا ا ا ا ااامج
( ،)Georient Ver.9االشااكال ( .)13114115 ،16ث ام وص ااف أنواعيااا وتوزيعيااا حس ااب العالقااات الت ااي
تربطي ااا م ااع المح اااور التكتوني ااة( ،الج اادول  .)5واختي اارت المحط ااات ف ااي ك اال مس ااارات الطي ااة اعتم ااادا عم ااى

التكوينااات المنكشاافة فييااا ،االشااكال ( )17118 ،19وتاام اسااتخدام الرمااز (<) لإلشااارة إلااى الزاويااة الحااادة حااول
المحاور التكتونية .وفيما يأتي نتائج تحميل الفواصل في مسارات العمل:
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المسار األول:
بالسبٌ NE

بالسبٌ SW

جركس NE

افبَة SW

كونوش NE

جركس SW

كونوش SW
SW

خوريبنة SW

الشكل  :13اإلسقاط الستريوغرافي ألقطاب الفواصل مع مستوي التطبق في تكوينات
المسار األول في جناحي الطية.

دراسة تركيبية وتكتونية طية بريفكا المحدبة ،شمالي العراق

المسار الثاني:
بالسبٌ NE

بالسبٌ SW

جركس NE

جركس SW

خوريبنة NE

خوريبنة SW

كونوش NE

كونوش SW

الشكل  :14اإلسقاط الستريوغرافي ألقطاب الفواصل مع مستوي التطبق في تكوينات
المسار الثاني في جناحي الطية.

.

45

الصميدعي
نبيل قادر ّ
العزاوي و محمود عبد الحق ُ

46

المسار الثالث:
بالسبٌ NE

بالسبٌ SW

جركس NE

جركس SW

كونوش NE

خوريبنة SW

كونوش SW

الشكل  :15اإلسقاط الستريوغرافي ألقطاب الفواصل في تكوينات المسار الثالث في جناحي
الطية.
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المسار الرابع:
بالسبٌ NE

بالسبٌ SW

جركس NE

افبَة SW

خوريبنة NE

جركس SW

خوريبنة SW

كونوش NE

الشكل  :16اإلسقاط الستريوغرافي ألقطاب
الفواصل في تكوينات المسار الرابع في
جناحي الطية.

كونوش SW
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نظام hko > a

b

نظام hko > b

a

شكم ( )71فواصم َظبو  hkoعهي شكم يستوٍبت يمترَة فٌ تكوٍٍ انبالسبٌ.
NW

SE

نظام hko > a

شكم ( )18فواصم َظبو  hko > aفٌ تكوٍٍ جركس.

E

W

c
b

ac
ab
شكم ( )19تمبطع فواصم يجًوعة  acيع يجًوعة  ،abفٌ تكوٍٍ كونوش.
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الجدول  :5معدل النسبة المئوية لمجاميع وأنظمة الفواصل في كل مسار.
انُسبة انًئوٍة نهفواصم فٌ كم يسبر %
انًسبر
ac

bc

ab

hko>a

hko>b

hol>c

hol>a

okl>c

okl>b

hkl

األول

16.4

9.0

2.3

14.1

9.6

17.5

9.0

15.3

1.7

5.1

انثبٌَ

16.8

8.9

1.6

14.2

11.1

17.9

6.8

17.4

1.6

3.7

انثبنث

4.3
2.7
تكوٍُبت 17.6
انفواصم فٌ8.0
 8.0أللطبة16.0
اإلسمبط 16.0
ٍ9.0وضخ2.1
انجُوبٌ انغربٌ
انجُبح
انستَرٍوغرافٌ
)15-4(16.5
شكم

نهًسبر انرابع.

انرابع

21.9

11.2

2.2

14.6

9.6

16.3

5.6

14.0

1.7

2.8

انًعدل

17.9

9.5

2.05

14.7

9.5

16.9

7.35

16

1.9

4

 -2الفوالق في منطقة الدراسة:
من خالل نتائج التحميالت التركيبياة والمالحظاات الحقمياة تام اساتنتاج ومالحظاة ناوعين مان الفوالاق فاي منطقاة
البحث وىي:

الفوالق الرئيسة:

ااء عم ااى نت ااائج التحمي اال
والمتمثم ااة بالف ااالق المس ااتيري والفوال ااق المضا اربية وى ااذه الفوال ااق ت اام اس ااتنتاجيا بن ا ً
التركيبي والصور الفضائية.
الفوالق الثانوية:

والمتمثمة بالفوالق االعتيادية والمعكوسة التي تم مالحظتيا حقمياًعمى مقيااس المكشاف الصاخري .وفيماا

يأتي وصف ىذه األنواع من الفوالق.

 الفالق المستيري:

العزاوي ) (Numan and Al-Azzawi, 1993تاأثير الفوالاق المساتيرية
لقد أوضحت دراسة نعمان و ّ
فااي اتجاااه اتكاااء الطي اات فااي نطاااق الفورالنااد فااي شاامال الع اراق .ويااورد (العا ّازاوي  )2003،بعااض الصاافات
الحقمياة التاي يمكان بواساطتيا تميياز الطياات العائادة لمفوالاق ( )Fault-Related Foldsوفيماا ياأتي عارض

ليذه المميزات ومقارنتيا مع صفات طية بريفكا المحدبة:
 -1يتركااز االنفعااال ( )Strainفااي طيااات االنثناااء فااي المنطقااة المفصاامية لمطبقااة الصاامدة ،بينمااا يالحااظ ب اأن
ىناااك توزيعااا لمناااطق عاليااة االنفعااال ومناااطق واطئااة خااالل الطيااة العائاادة لمفااالق ).(Sommaruga,1997

ويالحظ أن طية بريفكا قد تأثرت بفالق.
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 -2ىناك عامل ميم في تمييز الطيات العائدة لمفوالق وىي إن العالقة اليندسية بين الجناح األمامي ،الرامب
اوية أكثر من كونيا عالقة تحدب تدريجي
( )Rampوالجناح الخمفي ( )Back limbىي عالقة ز ّ
) .(Sommaruga, 1997وىذا يطابق ما موجود في طية بريفكا .حيث يرتبط الجناح الجنوبي الغربي
مع الجناح الشمالي الشرقي بعالقة زاوية.

 -3إن من العوامل الرئيسة المؤثرة في تكوين طية االنثناء ىي تباين الصالدة ()Competence Contrast
بااين الطبقااات المطويااة ،ساامك الطبقااات فضااال عاان تماسااك الطبقااات ()Cohesion

) Huber, 1987وتتفق طية بريفكا بسيطرة تكوين البالسبي عمى تكوينيا.

.(Ramsay and

 -4تمتاز الطيات العائدة لمفوالاق بعادم تماثمياا ،وان الفارق باين ميال جناحيياا عاال وذلاك لكاون الفاالق قاد رفاع
جناحيا األمامي وأدى إلى زيادة ميمو وربما إلى انقالبو وىذا ما لوحظ حصولو في طية بريفكا حياث ساجل

الجناح األمامي ميل عالي وأدى إلى انقالبو موضعياً.

 -5تمتاز الطيات العائدة لمفوالق بسعتيا العالية وعدم تماثميا ،وتفصل ىذه الطيات عن بعضيا بعضا طياات

مقعارة ( )Sommaruga, 1997كمااا ىااو الحااال فااي طيااة بريفكااا التااي تمتاااز بعاادم تماثميااا وتفصاال بينيااا
وبين طية دىوك طية مقعرة.

 -6إن وجود الفاالق المعكاوس مكشاوفاً عماى ساطح األرض قاطعااً جنااح الطياة األماامي ،يادل عماى أن الطياة
ماان النااوع العائااد لفااالق ،كمااا فااي طيااة بعشاايقة ،طيااة مقمااوب ،طيااة عطشااان .الااخ .وان عاادم انكشاااف ىااذا

الفااالق ال يعااد دلاايالً عمااى عاادم وجااوده .فربمااا يكااون الفااالق تحاات السااطح ولاام يتساانى لااو كساار جناااح الطيااة
واالنكشاف إلى السطح كما ىو الحال في طية بريفكا .ومن األمثمة عمى ذلك طية دىوك وطية دىقان.

استناداً لمصفات المدرجاة أعااله ،يعتقاد الباحاث أن طياة بريفكاا المحدباةىي طياة عائادة لفاالق قاد تاأثرت

بفالق لستيري وىذا ما بينتو تحاليل المسارات األربعة لمطية.

 تغاير سماكات التكوينات الجيولوجية كداللة لحركة الفالق المستيري:
أظيرت الدراسة الحالية تأثر الطية بفالق لستيري فورالندي ،وإليجاد طبيعة اإلزاحة عميو ،فقد تم دراسة

تغاير سمك التكوينات الجيولوجية المكونة لمطية بين جناحييا وعمى كل المسارات .وقد تم ذلك من خالل
قياس السمك الحقيقي لمتكوينات الجيولوجية في تمك المسارات.

اعتمد الباحاث عماى طريقاة روالناد ( )Rowland et al.,2007فاي قيااس السامك الحقيقاي .وتام قيااس

السماكات الحقيقية لتكويني جركس والبالسبي فقط وفي كل مسارات الطية النكشاف حدييما السافمي والعماوي،

فااي حااين أن تكااوين كولااوش ال يظياار حااده الساافمي ،أمااا تكوينااا افانااة وخورمالااة ف نيمااا يظي اران بشااكل متقطااع

وبمكاشاف صاغيرة ال يتجاااوز سامكيا  .5mواساتناداً إلااى ماا ذكاار ومان مقارناة سااماكات التكويناات الجيولوجيااة

بين جناحي طية بريفكا نجد أن سمك التكوينات في الجناح الجنوبي الغربي ىي أكبر من مثيالتيا في الجناح
الشمالي الشرقي وىذه الحقيقة تظير متطابقة في كل المسارات( ،الجدول .)6
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الجدول  :6فرق السمك بين التكوينات الجيولوجية عمى طرفي الطية ولكل المسارات.
انًسبر

انتكوٍٍ

انسًك انحمَمٌ نهجُبح
انشًبنٌ انشرلٌ (يتر)

انسًك انحمَمٌ نهجُبح
انجُوبٌ انغربٌ (يتر)

فرق انسًك (يتر)

األول

بالسبٌ
جركس

298.5
426

585.5
461.5

287
35.5

بالسبٌ

301

687.5

386.5

جركس

374

480

106

بالسبٌ

478

700

222

جركس
بالسبٌ
جركس

320.5
424.8
266

410.5
556.8
300

90
132
34

انثبٌَ
انثبنث
انرابع

 فوالقققق اح زاحقققة الم قققربية :م اان خااالل المتابع ااة الحقميااة لح اادود تم اااس التكوينااات الجيولوجي ااة وباس ااتخدام
المرئيااات المااأخوذة ماان القماار الفرنسااي ( )spot image, 1998وكااذلك المرئيااات الفضااائية التابعااة لا ا

( ،)Google Earth image, 2009تبين وجود فالقين مضربيين ،وفيما يأتي وصف ليذين لمفالقين:

أ -الفالق ألم ربي (:)BF1

يمتد ىذا الفالق من الجناح الجنوبي الغربي من الطية قاطعاً المسارات الثاني والثالث بشكل مائل عمى

محور الطية والى الجناح الشمالي الشرقي لمطية في المسار الرابع ويكون اتجاىو العام شرق شمال شرق –
غرب جنوب غرب .والحركة عمى ىذا الفالق يسارية ( ،)Sinistralوقد أثرت اإلزاحة اليسارية ليذا الفالق

عمى ميل طبقات تكوين البالسبي لمجناح الجنوبي الغربي في المسار الثاني بحيث غيرت زاوية ميل الطبقات

من االنقالب إلى الميل االعتيادي ( ،الشكل .)20

يتقاااطع ىااذا الفااالق مااع الفااالق ألمض اربي ( )BF2الواقااع عنااد الغاااطس الجنااوبي الش ارقي والااذي يتميااز

ب زاحة يمينية ( )Dextralوالفالق ألمضربي (فالق بيسري) الواقع عند الغاطس الشمالي الغربي والذي تم ذكره

في دراسة (الحبيطي  )2008،حيث أن إزاحتو يمينية أيضا ( ( ،)Dextralالشكل .)20

ب -الفالق ألم ربي (:)BF2

يمتد من الجناح الشمالي لطية دىقان وصوال الى قرية شيخ حسن الواقعاة فاي الجنااح الجناوبي الغرباي

لطي ااة بريفك ااا عم ااى المس ااار ال ارب ااع وباتج اااه الش اامال الشا ارقي ،ب ااين الغ اااطس الغرب ااي لطي ااة الش اايخان والغ اااطس
الجنااوبي الشارقي لطيااة بريفكااا .ويكااون االتجاااه العااام ليااذا الفااالق شاامال شاارق – جنااوب غاارب ويمتاااز بحركتااو

المضربية اليمينية ( ( ،)Dextralالشكل  .)20ويفصل ىذا الفاالق ألمضاربي باين الفاالق المساتيري الفورالنادي
المؤثر عمى تكوين طية بريفكا وبين الفالق المستيري الدرزي المؤثر عمى تكوين طية الشيخان .ويعتقد الباحث
أن ىذا الفالق قد وائم بين حركة فالق بريفكا المعكوس وفالق الشيخان االعتيادي.
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N

فبنك بَسرً

الفالق اللستيري
الفورالندي لطية بيخير

الفالق اللستيري
الفورالندي لطية بريفكا

الفالق اللستيري
الدرزي لطية الشيخان

انفبنك أنًضربٌ
()BF2

انفبنك أنًضربٌ
()BF1

انشكم  :20تأثٍر فىانك اإلزاحة انمضرثٍة عهى طٍة ثرٌفكب انمحدثة ثهٍئة تراكٍت خطٍة (.)Google, 2009

 الفوالق الثانوية في منطقة الدراسة:
لااوحظ ماان خااالل الد ارسااة الحاليااة لطيااة بريفكااا المحدبااة وجااود فوالااق ثانويااة ذات مقاااييس متوسااطة إلااى
صااغيرة ،والتااي يمكاان مشاااىدتيا حقميااا .ومتمثمااة بعاادة فوالااق معكوسااة وجميعيااا ظياارت فااي تكااوين جااركس فااي

الجناااح الشاامالي الشارقي لممسااار األول .الفااالق األول ظياار بشااكل فااالق ترافقاو طيااة السااحب )(Drag Fold
وب زاحة متوسطة تتراوح بين ( )150-110سم (الشاكل  .)21أماا الفالقاان الثااني والثالاث فكاان تأثيرىماا عماى

طبقة واحدة ،حيث كانت إزاحة الفاالق الثااني قميماة بمغات ( )5سام ،فاي حاين بمغات إ ازحاة الفاالق الثالاث ()15

ساام( ،الشااكل  .)22والفالقااان ال اربااع والخااامس ظي ا ار بشااكل فوالااق الزحااف ( )Thrust faultsوب ازحااة قميمااة
تتراوح بين ( )20-30سم لكل منيما( ،الشكل .)23
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N

انشكم :21انفبنك انمعكىش األول () Drag Faultوانمؤثر عهى تكىٌه جركص فً انجىبح انشمبنً انشرلً نهمطبر األول.

N

انشكم :22انفبنك انمعكىش انثبوً نألعهى ،وانثبنث نألضفم فً تكىٌه جركص فً انجىبح انشمبنً انشرلً نهمطبر األول.

انشكم  :23انفبنمٍه انمعكىضٍه انراثع وانخبمص عهى شكم فىانك انسحف ( ،)Thrust faultsفً تكىٌه جركص فً
انجىبح انشمبنً انشرلً نهمطبر األول.
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المناقشة واالستنتاجات
لقااد أطمااق اساام طيااة بريفكااا عمااى التركيااب الااذي درس وتبااين انااو طيااة محدبااة تقااع ضاامن نطاااق طيااات

الفورالند .يرتبط تكون طية بريفكا بعالقة واضاحة ماع الطياات المحيطاة بياا .فقاد وجاد باأن تاأثير الحركاة عماى
فالق بيسري في طية بيخير لو دور واضح وكبير في ىندسية شكل طية بريفكا .كذلك تأثير الحركة عمى فالق

( )BF2الذي يفصل باين طياة بريفكاا وطياة الشايخان كاان لاو دور كبيار أيضاا فاي ىندساية طياة بريفكاا .ومان
ناحياة أخاارى نجااد أن الفاالق المسااتيري لطيااة بريفكاا قااد اسااتمر باتجااه الغاارب مااؤث ار عماى الجناااح الشاامالي لطيااة
دىوك مما يؤثر عمى وضعية الطبقات ىناك.

تعد طية بريفكا غير متناظرة فاي كال المساارات .يصال طولياا إلاى ( )16كام وعرضايا ( )6كام باتجااه

(شاامال غاارب – جنااوب شاارق) أي باتجاااه نطاااق ازكااروس عاادا المسااار ال اربااع ف نيااا تأخااذ اتجاااه شاارق – غاارب
تقريبااا ،وتتكااا باتجاااه الجنااوبي الغربااي ومقموبااة موضااعيا حيااث يكااون معاادل مياال جناحييااا الشاامالي الش ارقي
والجنوبي الغربي ىاو (˚ )12و(˚ 82مقماوب) عماى التاوالي وفيماا يماي االساتنتاجات مان خاالل اسااليب البحاث

وىي:

األسموب األول :التحميل الهندسي لمطية
تبين من خالل تحميل المسارات ىندسيا أن ميل الطبقات في الجناح الشمالي الشرقي يتراوح بين
( )11°-12°درجة لكل المسارات ،بينما ينقمب الميل في الجناح الجنوبي الغربي في جميع المسارات

( )84°-74°باتجاه الشمال الشرقي عدا المسار الثاني الذي يكون ميمو ( )87°نحو الجناح الجنوبي الغربي،
لذا يتضح أن طية بريفكا المحدبة ىي طية غير متناظرة ومتكئة نحو الجنوبي الغربي في جميع المسارات
عدا المسار الرابع حيث يكون اتكائيا نحو الجنوب تقريبا ،وتبين أن محور الطية يغطس بمقدار˚ 7درجات

باتجاه الشمال الغربي بالمسار األول و˚ 10درجات باتجاه شرق شمال الشرق بالمسار الرابع ويكون أفقي في
المسار الثاني وشبو أفقي في المسار الثالث وىذا يعني أن المسارين الثاني والثالث يمثالن وسط الطية  .أما
اتجاه المحور فيو باتجاه شمال غرب-جنوب شرق في المسارات الثالثة األولى ثم ينحرف في المسار الرابع

ليصبح باتجاه شرق-غرب تقريبا ،وسبب انحرافو يعود إلى تأثير الحركة عمى الفالقين المضربيين ()BF1

و( .)BF2وفيما يتعمق بالمستوى المحوري وجد أن أكبر ميل لو يكون في المسار الثاني واقل ميل في
المسار الرابع وىذا يدل عمى أن أعمى اتكاء لمطية كان في المسار الرابع وأوطأ اتكاء كان في المسار الثاني
وىي نتيجة مطابقة لنتائج الزاوية الداخمية التي كانت أكبر قيمة ليا في المسار الثاني واقل قيمة ليا في

المسار الرابع .ومن ىنا يظير أن المسار الثاني الذي يمثل وسط الطية كان أوطأ طياً من بقية المسارات وان
المسار الرابع كان االشد طياً وىذا عكس المتوقع النظري ،إذ يجب أن يكون وسط الطية اشد طيا من منطقة

الغطس .ويعتقد الباحث أن سبب ذلك يعود إلى ترتيب الفوالق المضربية ( )BF1اليساري )BF2( ،اليميني
و(فالق بيسري) اليميني والتي تأخذ شكل نظام ( ،)hko > aوىذا بدوره جعل طية بريفكا تقسم إلى جزأين
متعاكسين بالحركة ،الجزء األول محصور بين فالقي ( )BF1و( )BF2ويتحرك باتجاه الشمال الشرقي بعكس
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اتجاه القوى اإلقميمية والذي سبب انحراف محور الطية من شمال غرب– جنوب شرق في المسارات الثالثة

األولى إلى اتجاه شرق  -غرب تقريبا في المسار الرابع ،وكذلك أدى إلى جعل المسار الرابع القريب من
الغطس أعمى اتكاء وأعمى طيا وتطو ار واصغر زاوية داخمية من بقية المسارات ،والجزء الثاني محصور بين

فالقي ( )BF1و(فالق بيسري) ويتحرك باتجاه الجنوب الغربي مع اتجاه القوى اإلقميمية مما أدى إلى جعل
المسار الثاني الذي يمثل منتصف الطية أوطأ اتكاء و أوطأ طيا وتطو ار وأكبر زاوية داخمية من بقية

المسارات.

وفيما يتعمق بالتصنيف اليندسي لطية بريفكا ،وجد أنيا طية أفقية حسب تصنيف ()Rickard, 1971

وطية أفقية متوسطة الميل حسب ( )Roberts , 1982في جميع المسارات .وتكون ُشبو أفقية متوسطة الميل
حسب تصنيف ) )Fleuty,1964في كل المسارات عدا المسار الرابع حيث تكون طفيفة الغطس متوسطة
الميل بسبب ارتفاع قيمة الغطس في ىذا المسار .وىذا يعني أنيا منتظمة ىندسيا .أما حساب تصنيف

( )Ramsay and Huber, 1987فنجد أن الطية تكون اسطوانية عند مناطق الغطس (المسارين األول

والرابع) ،وتكون ُشبو اسطواناية عند منتصف الطية (المسارين الثاني والثالث) .وتكون مفتوحة ()open fold
بالمسارين األول والثاني ومغمقة ( )Close Foldبالمسارين الثالث والرابع حسب تصنيف )(Fleuty,1964
المعتمد عمى الزاوية الداخمية وىذا يشير إلى أن شدة عممية الطي كانت تزداد باتجاه المسار الثالث ثم الرابع.
األسموب الثاني التغيرات العمودية لطراز الطية ومدلوالتها التكتونية:
اجريات د ارساة فيماا إذا كانات ىنااك تغيارات عموديااة لطاراز الطياة ماع الازمن الجيولاوجي وتباين أن طيااة

بريفكا تكون غير متناظرة ومتكئة باتجاه الجنوب الغربي في تكويناات كال المساارات عادا فاي تكويناات المساار

الرابع الذي كان االتكاء فيو باتجاه الجناوب بسابب انحنااء محاور الطياة إلاى اتجااه الشارق .ومان خاالل مقارناة
وضعية محور الطية باالتجاه العمودي لم يالحظ وجود تغير معتبر في اتجاه محور الطية بين تكوين كولوش

وتكااوين بالساابي وبااذلك يمكاان اعتباااره ثابتااا فااي المسااارين األول وال اربااع .فااي حااين كااان ىااذا التغياار واضااحا
وبعكااس اتجاااه عقاارب الساااعة ماان تكااوين كولااوش إلااى تكااوين بالساابي فااي تكوينااات المسااارين الثاااني والثالااث

وبمقدار ( )11-16درجة عمى التوالي.

وفيما يخص التغير العمودي في ميل المستوي المحوري وجد أنو يتغير بشاكل عشاوائي وال يمكان بنااء

اسااتنتاج عميااو .أمااا التغياار العمااودي فااي الزاويااة الداخميااة فكااان عمااى العكااس تمامااا ماان الارأي القائاال أن عمميااة
الطااي حصاامت تاادريجيا وياادل عمااى أن الطااي حصاال بعااد ترساايب جميااع التكوينااات الجيولوجيااة أي بعااد عصاار

المايوسااين مقارنااة مااع (( ،)Numan and Al-Azzawi،2002الحبيطااي ( ،)2008،الخاااتوني)2009 ،
وىااذا يطااابق مااا وجااده ( )Homke et al,2004فااي د ارسااتو لمطباقيااة المغناطيسااية فااي إي اران ماان أن نمااو

الطبقااات فااي تكااوين الطيااات قااد باادأ فااي عصاار المايوسااين المتااأخر ،ففااي المسااارين األول وال اربااع تقاال الزاويااة
الداخمية من تكوين كولوش إلى تكوين البالسبي .أما فيما يخص تكوينات المسارين الثاني والثالث ف ن الزاوية
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الداخمياة تقاال ماان تكاوين كولااوش باتجاااه تكاوين جااركس ثاام تعااود لتازداد ثانيااة فااي تكاوين البالساابي وساابب ذلااك
يعاود إلااى تااأثير الفااالق ألمضاربي ( )BF1اليساااري اإل ازحااة الااذي أثاار ىندساايا بشااكل كبياار عمااى مياال الطبقااات
لتكوين البالسبي في الجناح الجنوبي الغربي ،حيث عمل عماى تقميال الميال وحولاو مان الوضاعية المقموباة إلاى

الوضعية االعتيادية وىذا بدوره عمل عمى زيادة الزاوية الداخمية في تكوين البالسبي في ىذين المسارين.
األسموب الثالث التحميل التركيبي لمفواصل:

وجد من خالل الدراسة الحالية أن فواصل مجموعة  acوفواصل النظام  okl > cىي أكثر أنواع

الفواصل انتشا اًر وشيوعا في المسارات كميا ،وتبين أن نظام  hko > aقد سجل بنسب أعمى من نظام hko

 > bمما يشير إلى أن طور االنضغاط الذي تعرضت لو الطبقات أثناء عممية الطي في كل المسارات كان
أكبر من طور االستطالة أو االسترخاء وىذا ما حصل لمفواصل في مناطق الفورالند بالمقارنة مع الدراسات

السابقة .يشير تواجد نظام  hko > bوالتناوب العمري بينو وبين نظام  hko > aإلى تأثر المنطقة
بالنبضات التكتونية .وأظيرت الدراسة الحالية أن فواصل نظام  okl > cونظام  hol > cبصورة عامة
كانت منتشرة وبنسب عالية في كل المسارات ،أي أن عممية الرفع التكتوني كانت عالية ،وان طغيان وجود
ىذين النظامين يتجاوز إمكانية تكونيما بواسطة اإلجيادات الشاقولية الثانوية .لذا فان وجودىما بيذه النسبة

يؤيد تأثر الطية بالفالق المستيري .وأكدت الدراسة الحالية شيوع وانتشار فواصل نظام  hol > cفي المسار

الثاني ،ويأتي بعدىا من حيث االنتشار نظام  ، okl > cوبما أن ىذين النظامين يدالن عمى طغيان
اإلجيادات الشاقولية لذا فان عممية الرفع التكتوني كانت أعمى من اإلجيادات األفقية التي تعرضت إلييا

الطية في ىذا المسار خاصة .أما في المسار الرابع فان الحالة معكوسة تماما حيث وجد شيوع وترافق نظام

 hko> aمع فاصل  acوىذا يدل عمى تأثير اإلجيادات األفقية كان كبي ار مقارنة بقوة الرفع التكتوني .وفيما
يتعمق بشيوع فواصل نظام  hko> aفي المسار الثالث ،فيعتقد الباحث أن سببو ىو ترافق ىذا النظام مع

الفالق ألمضربي ( ،)BF1حيث تطابقت حركتو مع توزيع القوى عمى ىذا النظام.
األسموب الرابع الفوالق في منطقة الدراسة:

أظي ا ا ا اارت الد ارس ا ا ا ااة الحالي ا ا ا ااة م ا ا ا اان خ ا ا ا ااالل اس ا ا ا ااتخدام المرئي ا ا ا ااات الم ا ا ا ااأخوذة م ا ا ا اان القم ا ا ا اار الفرنس ا ا ا ااي

( )SPOT image, 1998والمرئيات الفضائية لا ( ،)Google Earth image, 2009والمالحظات الحقمية
لحا ا ا ا ا اادود التما ا ا ا ا اااس لمتكوينا ا ا ا ا ااات الجيولوجي ا ا ا ا ا ااة تا ا ا ا ا ااأثر طيا ا ا ا ا ااة بريفكا ا ا ا ا ااا بثالث ا ا ا ا ا ااة فوالا ا ا ا ا ااق مض ا ا ا ا ا اربية ى ا ا ا ا ا ااي

( BF1يساااري اإل ازحااةٌ BF2،مٍىييً اإل ازحااة وفااالق بيسااري يمينااي اإل ازحااة أيضااا) .وماان خااالل د ارسااة تغاااير
سماكات التكوينات الجيولوجية بين جناحي الطية تبين تأثر الطية بفالق لستيري فورالندي االتكاء .حياث وجاد

أن سامك التكوينااات فااي الجنااح الجنااوبي الغربااي أعماى ماان ساامك التكويناات فااي الجناااح الشامالي الشارقي ممااا
يشير إلى حدوث ىبوط لمحوض الرسوبي في منطقة الجناح الجنوبي الغربي لمطياة مقارناة ماع منطقاة الجنااح
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الش اامال الشا ارقي .وم اان خ ااالل اتج اااه اتك اااء الطي ااة نح ااو الجن ااوبي الغرب ااي تب ااين أن ن ااوع الف ااالق المس ااتيري ى ااو
فورالندي .وباالعتماد عمى اتجاه اإلجيادات اإلقميمية ف ن الحركة عمى ىذا الفالق المستيري الفورالندي المقترح
ىي من النوع المعكوس وذلاك لكاون ميال مساتوي الفاالق باتجااه الشامال الشارقي ،وأن الجنااح الشامالي الشارقي

قد ارتفع نسابة إلاى الجنااح الجناوبي الغرباي ،وكاذلك تام االساتدالل عماى االمتاداد الجاانبي لمفاالق المساتيري مان
خالل تأثيره عماى تغااير ساماكات التكويناات باين المساارات األربعاة ماع بعضايا الابعض ومان تااثيره عماى ميال

الجناااح الجنااوبي الغربااي فجعميااا تاازداد ماايال فااي المناااطق التااي يقااع اث اره فييااا ووجااد أن انعكاااس الحركااة عمااى
الفالق المستيري في طية بريفكا قد أثر عمى سمك تكويني جركس والبالسبي مماا أدى إلاى ظياور سامك ىاذين
التكااوينين فااي الجناااح الجنااوبي الغربااي بشااكل اكباار ماان الجناااح الشاامالي الشارقي .وىااذا يشااير إلااى أن تكااويني

جااركس والبالساابي قااد تااأث ار كالىمااا بانعكاااس الحركااة عمااى الفااالق المسااتيري .وتبااين أيضااا أن فاارق الساامك بااين
جناحي الطية في تكاوين جاركس ىاو اقال مان فارق السامك باين جنااحي الطياة فاي تكاوين البالسابي وعماى كال

المسارات ،مما يشير إلى أن عممية انعكاس الحركة عمى الفالق المستيري قد بدأت قبل االيوسين األوساط لكان
ب زاحة قميماة وىاذه اإل ازحاة ازدادت فاي نياياة عصار االيوساين األوساط حياث أنياا أثارت عماى تكاوين البالسابي

بشكل أكبر بدليل فرق السمك العالي بين جناحي الطية.
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