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الملخص
تمت دراسة طيتي (قره سرد المحدبة وجوبالغ المقعرة) الواقعتين ضمن الجزء الشمالي الغربي من حزام

طيات وفوالق الزحف الزاكروسي ( )Zagros Fold-Thrust Belt, ZFTBفي منطقه السليمانية ،اقليم

كردستان ،العراق .يظهر تكوين قمجوقة )الكريتاسي االسفل) في لب طية قره سرد المحدبة وهو األقدم ثم تليه
تكوينات كوميتان ،شرانش ،وتانجيرو (الكريتاسي االعلى) ،اضافة الى تموضع تكوين خلكان (النيوجين) فوق
تكوين كوميتان في الجناح الشمالي الشرقي لطية قرة سرد المحدبة ،في حين يمثل تكوين تانجيرو لب طية

جوبالغ المقعرة .أظهر التحليل التركيبي والهندسي لسبعة مسارات في طية قره سرد المحدبة ومسارين في طية
جوبالغ المقعرة أنهما من الطيات غير المتناظرة في المسارات جميعها عدا المسارين الخامس والسادس لطية قره

سرد .ويكون االتكاء في كال الطيتين نحو الشمال الشرقي باستثناء المسارين الرابع والخامس اذ تكون فيهما طية
قره سرد متكئة نحو الجنوب الغربي وشاقولياً على التوالي .فضال عن ان كال الطيتين تكونان ذات غاطسين.

كذلك تبين من التحليل الهندسي باستخدام أشكال باي ( )Pi diagramsأن محور طية قره سرد المحدبة تتغير
وضعيته وينتظم بثالثة وضعيات االولى (شمال غرب -جنوب شرق) في المسارات ( )P1,P2,P3مع زيادة
تدريجية في انحراف وضعية المحور باتجاه عقرب الساعة ،والوضع الثاني (غرب شمال غرب -شرق جنوب

شرق) في المسارات ( )P4,P5,P6ثم يعود في الوضع الثالث ليكون مشابها للوضع األول (شمال غرب -جنوب
شرق) في المسار  .P7واظهر البحث ان منطقة الدراسة متأثرة بأربعة فوالق إزاحة مضربية مستعرضة ومائلة عن
محور الطية الرئيسة وهي (فالق دولمة ر از يميني الحركة ،فالق جوبالغ يساري الحركة ،فالق الزاب الصغير يميني

الحركة وفالق دوكان يساري الحركة) .وقسمت هذه الفوالق منطقة الدراسة الى أربعة بلوكات متعاكسة الحركة،
اعتمادا على تغاير حركتها .كشفت الدراسة ايضا تأثر طية قره سرد المحدبة بثالثة فوالق لستيرية معكوسة

( )Reverse Listric faultsدرزية االتكاء موازية لمحور الطية باتجاه ( .)NW-SEاثنان منها يضربان الجناح
الشمالي الشرقي ،اما الفالق الثالث ( )3فيضرب الجناح الجنوبي الغربي لطية قره سرد المحدبة.

مننن خننالل اسننتقراء التغي نرات العموديننة لط نراز الطنني ،تننم التقنناط زمننن إعننادة تنشننيط حركننة الفننالق اللسننتيري

المعكوس ( )2درزي االتكاء .وتبين انه من النوع الدوراني ،حيث بدأ بالتأثير الكبير من الشمال الغربي للطينة عنند

المسننار  P7وبشننكل تراجعنني نحننو الجنننوب الش نرقي منتهيننا عننند المسننار  .P4وان توقيننت تنشننيط الحركننة علننى هننذا
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 وهنذا منا انعكنس علنى تغينر اتكناء الطينة بنين،الفالق اللستيري المعكوس الندوراني درزي االتكناء كنان فني التنوروني

.P6 تكويني قمجوقة وكوميتان في المسار

 الفوالننق، ح نزام طيننات وفوالننق الزحننف الزاكروسنني، طيننة جننوبالغ المقع نرة، طيننة ق نره سننرد المحدبننة:الكلمااا الدالااة
. شمالي العراق، طراز الطيات،اللستيرية
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ABSTRACT
The study of the structural geology and tectonics of Qara Sard anticline and
Goblagh syncline is carried out within the northwestern part of Zagros Fold-Thrust
Belt (ZFTB) in Sulaimaniya area, Kurdistan region, Iraq. Qamchuqa Formation (Early
Cretaceous) builds up the core of the anticline and overlain by Kometan, Shiranish and
Tanjero formations (Late Cretaceous). Moreover, Khalakan Formation overlies
Kometan Formation on the northeastern limb of the anticline. Tanjero Formation
appears at the core of Choplagh syncline. The structural geometrical analyses of seven
traverses (P) cutting across the anticline and the syncline, revealed that the two folds
are double plunging, and asymmetrical in all traverses except in P5 and P6 in Qara
Sard anticline. Both folds are verging toward northeast; however, the anticline verges
toward southwest and being vertical in P4 and P5 respectively. The geometrical
analysis using PI diagrams reveal that the fold axis of Qara Sard anticline is sinuous
and changing its trend in three attitudes. The first is NW-SE in the traverses P1, P2 and
P3 with gradual clockwise drifting. The second one is WNW-ESE in P4, P5 and P6
and then returning in the third to the first attitude NW-SE in the traverse P7.
Consequently, the area was influenced by four strike-slip faults. They are either
transverse or inclined to the fold axis. These faults are Dolma Reza dextral, Choplagh
sinistral, Lower Zab dextral and Dokan sinistral. They divided the area into four
blocks moved in opposite directions depending on the strike-slip faults displacements.
On the other hand, the study folds are affected by three reverse listric faults. They are
suture-verged and parallel with the fold axis. Two of them affected the northeastern
limb of Qara Sard anticline, whereas the third disturbed its southwestern limb. By
investigations of the vertical changes of fold style, the reactivation of the suture listric
fault (2) is detected. It appears as a rotational type so as its larger effect is on traverse
P7 and its displacement is gradually reduced toward P4. Moreover, the reactivation
time of this suture rotational listric fault was Turonian, it is reflected throughout
verging change of the fault between Qamchuqa and Kometan formations in traverse
P6.
Keyword: Qara Sard Anticline, Goblagh Syncline, Khalakan Formation, Fold style.
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المقدمة
تمت نناز منطقن ننة الد ارس ننة بكونهن ننا منطقنننة ذات طبيع ننة جيولوجين ننة معقن نندة ول ننم تج ننر لهن ننا اي ننة د ارس ننة تركيبي ننة

متخصصة سابقا .وعليه فقد خضعت لدراسة تركيبية وتكتونية بشكل مفصل لكل المظاهر التركيبية السطحية .تقع

منطقة الدراسة المتمثلة بطيتي (قره سرد المحدبة وجوبالغ المقعرة) على بعد  7كم الى الشمال الشرقي منن قضناء
دوك ننان ف نني محافظ ننة الس ننليمانية ف نني إقل ننيم كردس ننتان العن نراق .تنحص ننر منطق ننة الد ارس ننة جغرافين ناً ب ننين خط نني ط ننول

(" )45°,09',22.5"( )44°,56',45.00ش نرقاً .وخطنني عننر

(الشكل .)1a

(" )35°,54',22.5"( )36°,00',58.39شننماالً

أمننا جيولوجيننا فتقننع منطقننة الد ارسننة ضننمن نطنناق الطيننات العاليننة التننابع للجننزء الشننمالي الغربنني لحنزام طيننات

وفوالق الزحف الزاكروسني ( )ZFTBشنمال شنرقي العنراق حسنب التقسنيم التكتنوني للعنراق عنن ()Fouad, 2015

(الشكل .)1b

تم اجراء التحليل الهندسي والتركيبني لطيتني قنره سنرد المحدبنة وجنوبالغ المقعنرة بغينة الوصنول النى طرازهمنا

التكتننوني ومعرفننة ميكانيكيننة تكونهمننا فضننال عننن معرفننة التنناريخ التشننويهي للمنطقننة بشننكل مفصننل .ولتحقيننق هننذه

األهداف ،فقد تمت دراسة الطيتنين بصنورة مفصنلة منع رسنم خارطنة جيولوجينة تركيبينة لهمنا بمقيناس ()1:20000

(شننكل  .)1aانننتها البحننث اربعننة محنناور فنني التحليننل التركيبنني لغننر
خالل سبعة مسارات مستعرضة ،وهذه المحاور هي:

فهننم وتفسننير هندسننية هنناتين الطيتننين مننن

 -1التحليل التركيبي والهندسي للطيتين (قره سرد المحدبة وجوبالغ المقعرة).
 -2تحليل الفوالق المضربية.

 -3تحليل الفوالق اللستيرية في منطقة الدراسة.

 -4التغيرات العمودية لطراز الطي ،وتحديد زمن إعادة التنشيط على الفوالق اللستيرية.
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الشكل -a :1خارطة جيولوجية لمنطقة الدراسة والممثلة بطيتي (قره سرد المحدبة وجوبالغ المقعرة)-b .خارطة
التقسيم التكتوني الحديث للعراق عن (.)Fouad, 2015
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 -1التحليل التركيبي والهندسي للطيتين من خالل المسا ار :
يتضمن التحليل التركيبي والهندسي للطي إيجاد وضعية العناصر الهندسية للطيات المتمثلة بمحور الطية،

المستو المحوري ،الزاوية الداخلية ،ميل جناحي الطية فضال عن التناظر واالتكاء من خالل رسم اشكال باي

باإلسقاط الستيريوغرافي لكل مسار من المسارات السبعة المستعرضة ،وتصنيف الطية هندسيا حسب ( Fleuty,

 )1964 and 1987و ( )Twiss, 1988و( .)Rickard, 1971ومن ثم مقارنة النتائا بين المسارات كما في
الجدولين ( )1و ( .)2وفيما يأتي شرح مفصل للتحليل والتصنيف الهندسي للطية في المسارات السبعة:

المسار األول (:)P1

تنكشف فيه تكوينا (قمجوقة وكوميتان) وبضع طبقات قليلة من تكوين شرانش على كال الجناحين .وجد من

التحليل الهندسي لهذا المسار أن وضعية الجناح الشمالي الشرقي اعلى ميال من الجناح الجنوبي الغربي شكل
( .)2وظهر أن منطقة الغاطس متأثرة بفالقين لستيريين معكوسين أحدهما في الجناح الشمالي الشرقي واألخر

على الجناح الجنوبي الغربي (شكل  .)3واعتمادا على التحليل الهندسي تعتبر الطية غير متناظرة ومتكئة نحو

الشمال الشرقي ،كما مبين في المقطع الجيولوجي (شكل .)3

المسار الثاني (:)P2
ينكشننف فنني هننذا المسننار تكوينننا (قمجوقننة وكوميتننان) فقننط علننى كننال الجننناحين الن تكننوين ش نرانش فنني هننذا

المسننار قنند تعننر بالكامننل بسننبب النهننو

الحاصننل فنني هننذه المنطقننة الناشننع عننن الفننالقين اللسننتيريين المعكوسننين

المذكورين انفا .تبين من التحليل الهندسي ان الطية غير متناظرة ومتكئة نحو الشمال الشرقي (شنكل  .)2وبنالنظر
إلى وضعية كال الجناحين نجد أن فنرق المينل كبينر (تقريبنا  ،(27oممنا يؤكند تنأثر الطينة بننفس الفنالقين اللسنتيريين

المعكوسين درزيي االتكاء اللنذين قند أثن ار بشنكل واضن علنى منطقنة الغطنس والمسنار األول (شنكل  .)3كمنا لنوحظ
حقليننا وبمسنناعدة المرئيننات الفضننائية تننأثر الطيننة بشننكل واض ن فنني هننذا المسننار بفننالق إ ازحننة مض نربية يميننني كبيننر

سمي بفالق (دولمة رزا) نسبة الى القرية الواقعة ضمن هذا المسار (شكل  1aوشكل .)4

المسار الثالث (:)P3
ينكشف على هذا المسار تكويننا (قمجوقنة وكوميتنان) علنى كنال الجنناحين ،امنا تكنوين شنرانش فتنكشنف مننه

بضع طبقات فقط على الجناح الجننوبي الغربني بحينث ال يمكنن تمثيلنه علنى الخارطنة الجيولوجينة للطينة ،وتعرضنه
للتعريننة بالكامننل علننى الجننناح الشننمالي الش نرقي .وجنند مننن التحليننل الهندسنني أن الطيننة غيننر متننناظرة ومتكئننة نحننو

الشننمال الش نرقي (الشننكالن  2و  .)3وأنهننا متننأثرة فنني الجننناح الجنننوبي الغربنني فقننط فنني هننذا المسننار بنننفس الفننالق
المض نربي يميننني اال ازحننة المننؤثر علننى الجننناح الشننمالي الش نرقي فنني المسننار الثنناني كمننا فنني الشننكل ( )1aوالشننكل

(.)4

المسار الرابع (:)P4
يقع هذا المسار الى الشنمال الغربني منن المسنار الثالنث وتنكشنف فينه تكويننات (قمجوقنة ،كوميتنان وطبقنات

تكوين خلكان المقترح في إطار هذه الدراسة) على الجناح الشنمالي الشنرقي لطينة قنره سنرد ،بينمنا تنكشنف تكويننات
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(قمجوقة ،كوميتان ،شرانش وتانجيرو) على الجناح الجنوبي الغربي لطية قره سرد وجنناحي طينة -جنوبالغ .اظهنر
التحليل الهندسي لطية قره سرد في هذا المسار انها طية غير متناظرة ومتكئة نحو الجنوب الغربي (شكل  )2وكما

يظهر في المقطع الجيولوجي (شنكل  .)3وعلينه فنان اتكناء طينة قنرة سنرد فني هنذا المسنار يكنون عكنس اتكائهنا فني
المسارات السابقة ،مما يشير الى انفراد تأثير القوة التكتونية اإلقليمية فقط في هذا المسار .وهنا يتغير اتجناه محنور

طية قره سرد من شمال غرب-جنوب شرق في المسارات السابقة الى اتجاه غرب شمال غرب -شرق جنوب شنرق
تقريبننا فنني هننذا المسننار ،ممننا يشننير الننى تننأثر الطيننة فنني هننذا المسننار بفننالق مض نربي يسنناري الحركننة سننمي بفننالق
جوبالغ (لوحة .)1

وقنند امت ند هننذا المسننار ليشننمل طيننة جننوبالغ المقع نرة اضننافة الننى طيننة ق نره سننرد المحدبننة ،وبننأجراء التحليننل

الهندسنني واسننتخراا العناصننر الهندسننية للطيننة (شننكل  ،)2ظهننر ان طيننة جننوبالغ هنني طيننة مقع نرة غيننر متننناظرة

ومتكئة نحو الشمال الشرقي كما يظهر في المقطع الجيولوجي (شكل .)3

المسار الخامس (:)P5

تنكشف في هذا المسار نفس التكوينات المنكشفة في المسار الرابع ( P4شكل  .)3أظهر التحلينل الهندسني

لطية قره سرد في هذا المسار أن الطية متناظرة كما في الشكل ( .)2وهنا ظهر ان محور الطية يتغير اتجاهه منع
عقارب الساعة قليال ليعود الى شمال غرب-جنوب شرق.

اما بالنسبة لطية جوبالغ المقعرة فقد اظهر التحلينل الهندسني فني هنذا المسنار لمنروره بهنا وبعند رسنم اشنكال

باي (شكل  ،)2تبين ان الطية غير متناظرة ومتكئة نحو الشمال الشرقي (شكل .)3

المسار السادس (:)P6
ينكشننف تكويننا قمجوقننة وكوميتننان ضننمن هننذا المسننار علننى كننال الجننناحين ،اال ان انكشنناف تكننويني شنرانش

وتانجيرو يقتصر علنى الجنناح الجننوبي الغربني فقنط ،وتكنوين خلكنان علنى الجنناح الشنمالي الشنرقي لطينة قنره سنرد

المحدبة فقط (شكل  .)3بعد اجراء التحليل الهندسني لطينة قنره سنرد علنى هنذا المسنار تبنين ان الطينة شنبه متنناظرة
وذات اتكاء طفيف نحو الشمال الشرقي (شكل .)2

المسار السابع (:)P7
ان التكوينننات المنكشننفة علننى هننذا المسننار هنني نفس ننها المنكشننفة علننى المسننار السننابق  .P6وتكش نف ع ننن

التحليل الهندسي لطية قره سرد ضمن هذا المسار انها طية غير متناظرة ومتكئة باتجاه الشنمال الشنرقي (شنكل )2
كما يالحظ من المقطع الجيولوجي لهذا المسار (شكل .)3
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عدد القراءات191 :
قيمة الزاوية الداخلية91 :
وضعية محور الطية141/08 :
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قره سرد

P6
Fold Axis

عدد القراءات181 :
قيمة الزاوية الداخلية111 :
وضعية محور الطية130/11 :
وضعية المستوي المحوري127/76 :
معدل وضعية الجناح 317/55 :NE
معدل وضعية الجناح 109/28 :SW
قره سرد

NE Limb

P5

Fold Axis

عدد القراءات121 :
قيمة الزاوية الداخلية122 :
وضعية محور الطية132/11 :
وضعية المستوي المحوري131/83 :
معدل وضعية الجناح 327/38 :NE
معدل وضعية الجناح 106/24 :SW
قره سرد

NE Limb

P4

Fold Axis

NE Limb

SW Limb

SW Limb

SW Limb

عدد القراءات991 :
قيمة الزاوية الداخلية79 :
وضعية محور الطية295/11 :
وضعية المستوي المحوري116/88 :
معدل وضعية الجناح 288/57 :NE
معدل وضعية الجناح 124/52 :SW
قره سرد

P7

عدد القراءات900 :
قيمة الزاوية الداخلية70 :
وضعية محور الطية294/08 :
وضعية المستوي المحوري115/89 :
معدل وضعية الجناح 289/54 :NE
معدل وضعية الجناح 120/53 :SW
جوبالغ

Fold Axis
SW Limb

P5
Fold
Axis

عدد القراءات995 :
قيمة الزاوية الداخلية19 :
وضعية محور الطية286/08 :
وضعية المستوي المحوري285/83 :
معدل وضعية الجناح 276/38 :NE
معدل وضعية الجناح 113/50 :SW
جوبالغ

P4
Fold Axis

SW Limb

NE Limb

SW Limb

عدد القراءات998 :
قيمة الزاوية الداخلية19 :
وضعية محور الطية308/12 :
وضعية المستوي المحوري130/81 :
معدل وضعية الجناح 299/52 :NE
معدل وضعية الجناح 144/37 :SW

NE Limb

عدد القراءات980 :
قيمة الزاوية الداخلية10 :
وضعية محور الطية296/06 :
وضعية المستوي المحوري295/81 :
معدل وضعية الجناح 121/53 :NE
معدل وضعية الجناح 288/35 :SW

NE Limb

عدد القراءات901 :
قيمة الزاوية الداخلية19 :
وضعية محور الطية298/03 :
وضعية المستوي المحوري98/84 :
معدل وضعية الجناح 120/50 :NE
معدل وضعية الجناح 295/38 :SW

الشكل  :9يمثل اشكال باي ألقطاب ومستويات تكوينات المسارات ( )P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7في طية
قره سرد المحدبة والمسارين التكميليين ( )P4, P5في طية جوبالغ المقعرة
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الجدول  :1يوضح قيم الزاوية الداخلية وزاوية الطي لوصف درجة انغالق الطية في المسارات المحددة حسب
تصنيفي ( )Fleuty, 1964و (.)Twiss, 1988
الطية

قره سرد
المحدبة

جوبالغ
المقعرة

المسار
P1
P2
P3
P4
P5
P6
P7
P4
P5

قيمة الزاوية
الداخلية ()ϴ
122o
100o
94o
92o
74o
73o
93o
92o
94o

قيمة زاوية الطي
()Ф
58o
80o
86o
88o
106o
107o
87o
88o
86o

حسب تصنيفي
()Twiss, 1988( and )Fleuty, 1987
شبه مسطحة Gentle
مفتوحة Open
مفتوحة Open
مفتوحة Open
مفتوحة Open
مفتوحة Open
مفتوحة Open
مفتوحة Open
مفتوحة Open

الجدول  :9يبين تصنيف طيتي منطقة الدراسة في المسارات المحددة اعتمادا على اتجاه الطي حسب تصنيفي
( )Fleuty, 1964و (.)Rickard, 1971
الطية

قره سرد
المحدبة

جوبالغ
المقعرة

المسار
P1
P2
P3
P4
P5
P6
P7
P4
P5

محور
الطية
11o
11o
08o
08o
08o
11o
12o
03o
06o

ميل
المستوي
المحوري
83o
76o
86o
83o
89o
88o
81o
84o
81o

نوع الطية
حسب ()Fleuty, 1964
طية (قائمة طفيفة الغطس)
طية (شديدة الميل طفيفة الغطس)
طية (افقية قائمة)
طية (أفقية قائمة)
طية (افقية قائمة)
طية (قائمة طفيفة الغطس)
طية (قائمة طفيفة الغطس)
طية (افقية قائمة)
طية (افقية قائمة)

نوع الطية
حسب ()Rickard, 1971
طية (قائمة ـ متكئة)
طية (مائلة ـ متكئة)
طية (افقية قائمة)
طية (افقية قائمة)
طية (افقية قائمة)
طية (قائمة ـ متكئة)
طية (قائمة ـ متكئة)
طية (افقية قائمة)
طية (افقية قائمة)

دراسة تركيبية وتكتونية لطيتي قره سرد المحدبة وجوبالغ المقعرة ،في منطقه السليمانية........

07

الشكل  :3مقاطع جيولوجية تركيبية توضح التكوينات المنكشفة والتراكيب على المسارات ( P1, P2, P3, P4, P5, P6,
 )P7لطيتي قره سرد المحدبة وجوبالغ المقعرة.
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 -2تحليل فوالق اال زاحة المضربية:
تقسم فوالق اإلزاحة المضربية حسب اتجاه اإلزاحة إلى الفوالق المضربية اليمينية ()Dextral strike-slip

حيث تكون اإلزاحة على مستو الفالق باتجاه عقارب الساعة ،والفوالق المضربية اليسارية (Sinistral strike-

 )slipعندما تكون الحركة عكس عقارب الساعة ( .)Spencer, 1977; Park, 1997وهناك تسميات عديدة
لهذه الفوالق منها الفوالق الجانبية ( ،)Lateral faultsوفوالق اللي ( ،)Wrench faultsوالفوالق الشقية ( Tear

 ،)faultsوالفوالق العرضية ( )Transcurrent faultsوالفوالق االنتقالية ( .)Transfer faultsلقد تطرق العديد

من الباحثين الى احتمالية تأثير إعادة نشاط فوالق اإلزاحة المضربية على تغيير طراز وشدة الطي جانبيا في
نطاق طيات الفورالند في شمال العراق ( )Numan and Al-Azzawi, 1993; Al-Azzawi, 2003و

(العزاوي ;1892 ،الحبيطي ; 2008 ،الخاتوني ; 2008 ،الصميدعي .)2010 ،ويبدو أن إعادة تنشيط فوالق
اإلزاحة المضربية المستعرضة على االتجاه العام لنطاق الطيات وبالتالي تأثيراتها المحتملة على احداث تغايرات
جانبية في طراز وشدة الطي ما هي اال ضرورة هندسية توفيقية للتصادم المائل بين الصفيحتين العربية واالوراسية
ذات الحواف المقوسة والمتعرجة وما نجم عن ذلك من دوران نسبي للصفائ المتصادمة ( ;Numan, 1997

.)Aswad, 1999; Alavi, 2004

أوضننحت الد ارسننة الحاليننة ومننن خننالل اسننتخدام المرئيننات الفضننائية للقمننر الصننناعي ( )landsat 8وكننذلك

المرئينات التابعنة ل ن ( Google Earth, 2016و )Bing map 2016والخنرائط الطوبوغرافينة ان منطقنة الد ارسنة
متأثرة بأربعة فوالق إزاحة مضربية شخصت في الدراسة الحالية وبحركات واتجاهات متغايرة وهي (فالق دولمة رزا،
فنالق جنوبالغ ،فننالق النزاب الصنغير وفننالق دوكنان) وفيمنا يلنني وصنف تفصنيلي لكننل منهنا وبداينة مننن جهنة الجنننوب

الشرقي نحو الشمال الغربي:

 -aفالق دولمة رزا :يمتد هذا الفالق من منطقة المسار  P2على الجناح الشمالي الشرقي لطية قره سنرد المحدبنة
قاطعنا الطينة بشنكل مائنل عنن محورهننا وباتجناه (شنمال شنرق-جننوب غننرب) منا اًر بقرينة دولمنة ر از النى منطقننة

المسار  P3على الجناح الجنوبي الغربي والذي يمثنل الجنناح الشنمالي الشنرقي لطينة جنوبالغ المقعنرة وبإ ازحنة
مضنربية يمينيننة .وقنند أثننرت اإل ازحننة اليمينيننة لهننذا الفننالق علننى احننداث دوران فنني محننور الطيننة باتجنناه عقنارب

الساعة من ( )130°/11°في المسار  P2الى ( )141°/08°في المسار ( P3شكل .)4

 -bفالق جوبالغ :يضرب هذا الفالق طية قره سرد بشكل متعامد منع محورهنا عنند منطقنة المسنار  P4ويمتند منن
الجناح الشمالي الشرقي للطية وينتهي على مقربة من قرية جوبالغ الواقعة فني الجنناح الجننوبي الغربني لطينة

ق نره سننرد المحدبننة والننذي يمثننل الجننناح الشننمالي الش نرقي لطيننة جننوبالغ المقع نرة ضننمن المسننار نفسننه ويكننون

االتجاه العام للفالق (شمال شرق –جنوب غرب) ويمتاز بحركته المضربية اليسارية ( ،)Sinistralوالتي أدت
الى دوران محور الطية باتجاه عكنس عقنارب السناعة منن ( )141°/08°فني المسنار  P3النى ()286°/08°

في المسار ( P4شكل  .)4باإلضافة الى إزاحة حدود التكويننات الجيولوجينة بإ ازحنة افقينة تقريبينة تبلن حنوالي

متر (لوحة .)1
 22ا
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لوحة ( )1توضح الحركة اليسارية لفالق جوبالغ المضربي عند منطقة المسار  P4لطية قره سرد المحدبة.

 -cفااالق الازاص الصا ير :يقطننع هننذا الفننالق طيننة قنره سننرد بشننكل كامننل ومسننتعر

علننى محورهننا وبإ ازحننة يمينيننة

افقية تقريبية تصل النى حنوالي  190متنر مقاسنة منن الخارطنة الجيولوجينة ،ويمنر الفنالق أيضنا بطينة جنوبالغ

المقعن نرة (ش ننكل  .)1aمم ننا جع ننل البل ننوك الش ننمالي الغرب نني للف ننالق وال ننذي يمث ننل منطق ننة المس ننار  P7والغ نناطس

الشمالي الغربي لطية قره سرد مزاحا بالكامل باتجاه الشمال الشنرقي نسنبة النى البلنوك الجننوبي الشنرقي للفنالق

ويمننر بجانبننه المسننار  P6مننن جهننة الجنننوب الشنرقي .يمثننل هننذا الفننالق مجننر نهننر النزاب الصننغير لننذا سننمي
بفالق الزاب الصغير المضربي يميني االزاحة .عالوة على ذلك ،فان الفالق أد أيضا الى دوران محنور طينة

ق نره سننرد باتجنناه عق نارب السنناعة مننن ( )295°/11°سننجلت فنني المسننار  P6الننى ( )308°/12°سننجلت فنني
المسار ( P7شكل .(4

 -dفالق دوكان :يقع هذا الفالق بين منطقتي الغاطس الشمالي الغربني لطينة قنره سنرد والغناطس الجننوبي الشنرقي
لطية خلكان المحدبتين ،ويكون اتجاهه تقريبنا شنمال – جننوب وهنو فنالق مضنربي يسناري اال ازحنة ،ويمتند منن
بحينرة دوكننان الكبينرة شننماال مننا ار بمنطقننة الغنواطس لطيتنني سننارة –سننورداش وكوسننرت المحنندبتين الننى الحنناجز
التركيبي التابع لطية سارة سورداش جنوبا (شكل  .)1aتبين من خالل المرئيات الفضائية (شنكل  )4ان فنالق

دوكننان أد الننى احننداث إ ازحننة او انح نراف فنني غ نواطس الطيننات (ق نره سننرد وخلكننان) وكننذلك (سننارة-سننورداش
وكوسرت) بشكل متوافق مع حركة الفالق .كما يشكل هذا الفالق مع فالق الزاب الصغير مثلثا بشكل منخسف

( )Grabenوسمي بمنخسف دوكان ( )Dokan Grabenوالذي أد الى تكوين بحيرة دوكان الصغيرة على
الجننزء الشننمالي الغربنني مننن طيننة جننوبالغ المقعنرة (شننكل  .)4وهننذا يتوافننق مننع مننا ذكنره ()Ahmad, 2014
حول تكوين منخف

بحيرة دوكان.
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 -3الفوالق اللستيرية في منطقة الدراسة.
تبننين مننن خننالل المالحظننات والد ارسننة الحقليننة المفصننلة والمرئيننات الفضننائية الحديثننة باإلضننافة الننى التحليننل

الهندسي لمنطقنة الد ارسنة (شنكل  )4بنأن طينة قنره سنرد المحدبنة تنأثرت بثالثنة فوالنق لسنتيرية معكوسنة ( Reverse

 )Listric faultsدرزية االتكاء موازية لمحور الطية باتجاه ( ،)NW-SEاثنان يضنربان الجنناح الشنمالي الشنرقي
للطينة أولهمنا متسناوي اال ازحنة علنى طنول مضنربه ضنمن منناطق المسنارات ( )P1, P2, P3والنذي تظهنر مكاشنفه

بشنكل حنواجز تركيبينة ( )Escarpment faultsضنمن المسنارين ( )P1, P2كمنا فني الشنكل ( .)4والثناني متغينر

اال ازح ننة م ننع اتج نناه مضن نربه وال ننذي يحتم ننل ان ننه يمت نند م ننن المنطق ننة الواقع ننة ب ننين المس ننارين ( P3و )P4وصن نوال ال ننى
الغاطس الشمالي الغربني للطينة .ولنم يالحنظ حقلينا أي مكاشنف سنطحية للفنالق ( ،)2بنل اسنتدل علينه واسنتنتا منن
خالل التحليل الهندسي والتركيبي للطية واالستقراء العمودي لطراز الطي ،حيث ظهر من التحليل انه فالق لستيري
معكوس درزي االتكاء أد الى إحداث تغيير تدريجي في اتكاء الطية.

امننا الفننالق ( )3فيضننرب الجننناح الجنننوبي الغربنني لطيننة قنره سننرد المحدبننة مننؤث ار بننذلك علننى تكننويني قمجوقننة

وكوميتان ويمتد بموازاة محور الطية وينتهي على مقربة من المسار  ،P3في حين انه يتجاوز الى المنطقنة منا بعند

المسار  P1من نهاية الغاطس الجنوبي الشرقي (شكل  .)4أظهنرت المشناهدة والد ارسنة الحقلينة ان الفنالق اللسنتيري

( )3هنو فنالق بحركنة معكوسنة وباتكناء درزي ويمثنل نطناق فنالق ( )Fault zoneوعنر

هنذا النطناق يقنارب ()9

متر (شكل  .)4وبالتالي ومما تقدم ذكره عن الفوالق اللستيرية المعكوسة درزية االتكاء المؤثرة علنى طينة قنره سنرد،

تبين ان طية قره سرد المحدبة هي من نوع طيات تقادم الفالق ( .)Fault propagation foldوتجدر اإلشارة هنا
الى عدم تأثر طية جوبالغ المقعرة بشكل ملحوظ بتلك الفوالق من حيث الطراز التركيبي والشكل الهندسي.

 -4الت ي ار العمودية لطراز الطي ،وتحديد زمن إعادة التنشيط على الفالق اللستيري.
يهنندف هننذا الجننزء مننن الد ارسننة الننى التقصنني عننن اتجنناه شنندة الطنني مننن ناحيننة كونننه يننزداد باتجنناه التكوينننات

االقنندم (الكريتاس ني األسننفل) او يبقننى بالشنندة نفسننها لكننل التكوينننات ام أن التغيننر يكننون عش نوائيا .اذ أن زيننادة شنندة
الطي باتجاه التكوينات االقدم ُيرج احتمالية حصنول الطني بشنكل تندريجي وتقنادمي ،امنا إذا كاننت الشندة بالدرجنة
نفسها لكل التكوينات فهذا يعطي احتمالية أن الطي قد حصل بعد انتهاء ترسيب أحدث تكوين في المنطقة.
أما إذا كان التغيير في شدة الطي عشوائيا من تكوين لتكنوين آخنر فنذلك يرجنع النى التبناين فني الخصنائ

الريولوجي ننة (properties

 )Rheologicalم ننا ب ننين التكوين ننات المؤلف ننة للطي ننة والت نني يك ننون تأثيره ننا أكب ننر م ننن

االختالفنات فنني شنندة الطني مننع الننزمن .يمثننل الجندوالن ( 3و )4عرضنا لنتننائا التحليننل لكنل تكننوين ولكننل المسننارات
المدروسة في الطيتين.

تم التقاط زمن إعادة التنشيط على الفالق اللستيري المعكوس ( )2درزي االتكاء عن طريق استقراء التغيرات

العمودية لطراز الطي .حينث أثنر علنى المسنارات ( )P4,P5,P6,P7ولكنن كاننت شندته وفعاليتنه متغينرة وتدريجينة،

حيث ان تأثيره لم يظهر بشكل واض على المسار  P4وبذلك ظهرت الطية متكئنة نحنو الجننوب الغربني الن القنوة

التكتونيننة االقليميننة االفقيننة كانننت اقننو  .وفنني المسننار  P5ظهننرت الطيننة متننناظرة تقريبننا ،حيننث ان فعاليننة الفننالق
اللستيري بدأت تظهر وعادلت القوة التكتونية اإلقليمية في هذا المسار.

دراسة تركيبية وتكتونية لطيتي قره سرد المحدبة وجوبالغ المقعرة ،في منطقه السليمانية........

الشكل  -A :4مرئية فضاية لمنطقة الدراسة توض مواقع الفوالق اللستيرية وفوالق االزاحة المضنربية-B .
موقننع الفننالق اللسننتيري المعكننوس درزي االتكنناء ( )1عننند الغنناطس الجنننوب الشننرقي لطيننة ق نره سننرد

المحدبة -C .امتداد حناجز الفنالق اللسنتيري ( )1عبنر المسنار  P2فني الجنناح الشنمال الشنرقي لطينة
قره سرد -D .موقع مكشف الفالق اللستيري المعكوس درزي االتكاء ( )3على الجاح الجنوب الغربي
لطية قره سرد المحدبة.
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الجدول  :9يمثل وضعية العناصر الهندسية لطية جوبالغ المقعرة وتصنيفها في جميع التكوينات ولكل المسارات.

المسار

التكوين

الزاوية
الداخلية

وضعية
محور

وضعية

المستوى

الطية

المحوري

معدل

معدل

وضعية

وضعية

الجناح

الجناح

NE

االتكاء

نوع الطية حسص
الزاوية الداخلية

()Fleuty,1964

SW

الرابع p4
الخامس p5

تانجيرو

90

294/3

294/85

117/47

290/37

NE

مفتوحة

شرانش

92

295/2

295/86

117/48

293/40

NE

مفتوحة

كوميتان

93

287/3

287/83

111/50

283/37

NE

مفتوحة

قمجوقة

87

292/4

291/85

111/49

288/42

NE

مفتوحة

تانجيرو

92

997/5

296/81

120/53

290/36

NE

مفتوحة

شرانش

93

300/5

299/82

124/52

293/36

NE

مفتوحة

كوميتان

95

297/6

296/81

122/52

288/34

NE

مفتوحة

قمجوقة

89

293/9

292/85

120/51

283/41

NE

مفتوحة

الجدول  :4يمثل وضعية العناصر الهندسية لطية قره سرد المحدبة وتصنيفها في جميع التكوينات ولكل المسارات.

المسار

التكوين

الزاوية

الداخلية

وضعية

وضعية

محور

المستوى

الطية

المحوري

معدل

معدل

وضعية

وضعية

NE

SW

الجناح

الجناح

االتكاء

نوع الطية حسص
الزاوية الداخلية
()Fleuty,1964

األول P1
الثاني
p2
الثالث
p3
الرابع
p4
p5

الخامس

السادس
p6
السابع
p7

شرانش

131

143/6

142/88

333/28

130/23

NE

شبه مسطحة

كوميتان

115

136/10

133/77

326/47

107/23

NE

مفتوحة

قمجوقة

125

132/11

130/80

325/38

103/20

NE

شبه مسطحة

كوميتان

94

133/7

131/78

318/55

121/32

NE

مفتوحة

قمجوقة

104

129/8

126/75

314/53

113/24

NE

مفتوحة

كوميتان

91

141/6

141/86

327/52

135/43

NE

مفتوحة

قمجوقة

107

134/11

133/86

325/41

116/34

NE

مفتوحة

كوميتان

91

286/6

286/85

279/41

111/50

SW

مفتوحة

قمجوقة
كوميتان

98

293/8

292/80

289/33

119/49

SW

مفتوحة

75

296/8

115/89

289/54

122/52

متناظرة تقريبا

مفتوحة-مغلقة

قمجوقة

81

293/9

293/89

285/49

191/51

متناظرة تقريبا

مفتوحة

كوميتان

71

297/8

118/83

292/62

124/48

NE

مفتوحة-مغلقة

قمجوقة

84

294/11

293/86

283/45

122/53

SW

مفتوحة

كوميتان

91

304/13

129/83

994/53

144/39

NE

مفتوحة

قمجوقة

90

307/14

129/79

297/58

147/36

NE

مفتوحة
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اما في المسار  P6فقد تجلى تأثير الفالق بشكل واض وصري  ،ألنه غينر اتجناه اتكناء الطينة منن الجننوب

الغربي في تكوين قمجوقة الى الشمال الشرقي في تكوين كوميتان .في حنين اننه فني المسنار  P7كنان تنأثير الفنالق
اللسنتيري أكبنر ،ممننا جعنل الطيننة تتكنع باتجنناه الشنمال الشنرقي فنني كنال التكننوينين (قمجوقنة وكوميتننان) .يتضن مننن
ذلننك ان تننأثير الفننالق وحركتننه تشننير الننى انهننا كانننت غيننر ثابتننة ،وهننذا يعننني ان الفننالق اللسننتيري المعكننوس هننو مننن
النوع الدوراني ،أي ان حركته بموازاة مضربه تكون دورانية .لقد بدأ بالتنأثير منن الشنمال الغربني للطينة عنند المسنار

 P7وبشكل تدريجي نحو الجنوب الشرقي منتهيا عنند المسنار  .P4فضنال عنن ان توقينت تنشنيط الحركنة علنى هنذا
الفالق اللستيري المعكوس الندوراني درزي االتكناء كنان فني التنوروني ،وهنذا منا انعكنس علنى تغينر اتكناء الطينة بنين

تكويني قمجوقة وكوميتان في المسار .P6

تبننين أيضننا ممننا تقنندم أعنناله ان المنطقننة التنني يقتننرب فيهننا الفالقننان اللسننتيريان المعكوسننان درزيي نا االتكنناء

(1و )2مننن بعضننهما (منطقننة االلتفنناف) تمثننل عالقننة هندسننية مننن نننوع فوالننق االنشننلون او فوالننق الترحيننل ( En

( )echelon or Relay faultsشكل  .)4او قند تمثنل منطقنة تنداخل ظنل اجهناد أحندهما بنا خر ،وبالتنالي ينؤدي
النى انحنناء نهايتيهمنا باتجناه بعضنهما .وهنذا ينسنجم منع منا بيننه ()Van der Pluijm and Marshak, 2004
حول محددات نمو الفواصل حيث يتوقنف نمنو الفاصنل عنندما يندخل ظنل اجهناد فاصنل اخنر وفني بعن

يؤدي تداخل نهايات الفواصل الى انحنائها عندما يرتبط الفاصالن معا.

الحناالت

المناقشة واالستنتاجا
تعنند طيننة قنرة سننرد المحدبننة غيننر متننناظرة فنني كننل المسننارات عنندا المسننارين الخننامس والسننادس حيننث تظهننر

متننناظرة فنني المسننار الخننامس وشننبه متننناظرة فنني المسننار السننادس .ويكننون االتكنناء نحننو الشننمال الش نرقي باسننتثناء

المسننارين ال اربننع والخننامس ،اذ تكننون الطيننة فيهمننا متكئننة نحننو الجنننوب الغربنني وشنناقولياً علننى التنوالي .يصننل طننول

الطي ننة المح ننوري إل ننى حن نوالي ( 19.299ك ننم) باتج نناه ( 300ش ننمال غ ننرب – جن ننوب ش ننرق) أي باتج نناه ازك ننروس،
واقصى عر

للطية فني منتصنفها هنو ( 2كنم) .امنا طينة جنوبالغ المقعنرة فتقنع النى الجننوب الغربني منن طينة قنره

سرد المحدبة ،وتعتبر طية غير متناظرة ومتكئة نحو الشمال الشرقي على المسارين اللذين اختي ار منن اجنل تحليلهنا
وهمننا المسنناران ( )P4,P5التابعننان لطيننة ق نره سننرد المحدبننة ويمنران بكننل جسننم طيننة جننوبالغ المقع نرة .ويبلن الطننول
المحوري لطية جوبالغ حوالي ( 8كم) باتجاه ( 302شمال غرب – جنوب شرق) أي تكون محاذينة لطينة قنره سنرد

المحدبة .واقصى عر
وفيما يلي ملخ

للطية يصل الى ( 3.7كم).

االستنتاجات من خالل اساليب البحث:

 -1تظهر طيتا منطقة الدراسة (قره سرد وجنوبالغ) حسنب تصننيفي ( )Fleuty, 1964 and 1987و ( Twiss,

 )1988انهما من نوع الطيات المفتوحة في كل المسارات عندا المسنار  P1لطينة قنره سنرد ،حينث ظهنرت شنبه
مسطحة وذلك لقرب المسار من الغاطس الجنوبي الشنرقي .واتضن انهمنا منن ننوع الطينات االفقينة القائمنة فني

المسنارات ( .)P3, P4, P5وأفقيننة قائمنة طفيفنة الغطننس متكئنة فنني المسنارات ( )P1, P2, P6, P7حسننب
تصنيف (.)Rickard, 1971
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 -2تبين أيضا من التحلينل الهندسني باسنتخدام أشنكال بناي للمسنارات السنبعة المستعرضنة أن محنور طينة قنره سنرد
المحدبن ننة تتغين ننر وضن ننعيته وينن ننتظم بثالثن ننة وضن ننعيات :االول ن نى (شن ننمال غن ننرب -جنن ننوب شن ننرق) فن نني المسن ننارات

( )P1,P2,P3مننع زيننادة تدريجيننة فنني انحنراف وضننعية المحننور باتجنناه عقنارب السنناعة ،والثاني نة (غننرب شننمال
غرب -شرق جنوب شرق) في المسارات ( )P4,P5,P6ثم يعود في الوضعية الثالثة ليدور قلنيال ويعنود باتجناه
عقارب الساعة (شمال غرب -جنوب شرق) في المسار  .P7ويعتقند أن تغينر اتجناه محنور الطينة بهنذا الشنكل

سننببه فوالننق اإل ازحننة المض نربية وهنني (فننالق دولمننة ر از اليميننني ،فننالق جننوبالغ اليسنناري وفننالق ال نزاب الصننغير
اليميني).

 -3اما من ناحية شدة الطي المستندة على قيم ال ازوية الداخلينة وزاوينة الطني ،فقند وجند ان اعلنى شندة للطني سنجل
فنني المسننار السننادس بالنسننبة لطيننة ق نره سننرد ثننم المسننار الخننامس لطيتنني ق نره سننرد وجننوبالغ .وتقننل شنندة الطنني
باتجاه الغاطس الجنوبي الشرقي بشكل كبير .وهذا يشير الى ان طية قره سرد بدأت بالنشوء والنمو منن منطقنة

المسارين ( )P5,P6نحو الغاطسنين الشنمال الغربني والجننوب الشنرقي .مضنافاً النى ذلنك تنأثير الفنالق اللسنتيري

المعكوس ( )2درزي االتكاء وفالق الزاب الصغير مضربي االزاحة يميني الحركة مجتمعة على منطقة المسار

السادس.

 -4أد تننأثير فوالننق اال ازحننة المض نربية علننى منطقننة الد ارسننة وتحدينندا طيننة ق نره سننرد المحدبننة إلننى تغيننر الخ نوا
التركيبيننة والهندسننية للطيننة ،حيننث نالحننظ أن ترتيننب الفوالننق المضنربية (فننالق دولمننة ر از وفننالق جننوبالغ وكننذلك

فالق ننا الن نزاب الص ننغير ودوك ننان) ق نند عمل ننت جميعه ننا عل ننى تقس ننيم منطق ننة الد ارس ننة ال ننى أربع ننة بلوك ننات متعاكس ننة
باتجاهننات الحركننة .اذ ينحصننر البلننوك األول بننين الغنناطس الجنننوبي الش نرقي للطيننة وفننالق دولمننة ر از وتشننير
حركتننه نحننو الجنننوب الغربنني أي مننع اتجنناه القننو اإلقليميننة القادمننة مننن اتجنناه الشننمال الش نرقي بفعننل التصننادم

محصور بين فالقي دولمة ر از وجوبالغ ،ويشير اتجاه ازاحته الى الشمال الشرقي
ا
القاري .والبلوك الثانوي يكون

بعكس اتجاه القو اإلقليمية مما أد إلى انحنراف محنور الطينة منن شنمال غنرب– جننوب شنرق فني المسنارات
الثالثننة األولننى إلننى اتجنناه شننرق جنننوب شننرق -غننرب شننمال غننرب تقريبننا فنني المسننار ال اربننع .والبلننوك الثالننث

محصننور بننين فننالقي جننوبالغ وال نزاب الصننغير ،ويظهننر اتجنناه ازاحتننه نحننو الجنننوب الغربنني ويكننون متوافق نا مننع

اتجنناه القننو اإلقليميننة .فنني حننين ان البلننوك ال اربننع يقننع بننين فننالقي ال نزاب الصننغير ودوكننان مكونننا ( Dokan
 )Grabenويتحرك باتجاه الشمال الشرقي بعكس اتجاه القو اإلقليمية ،ويعتقد اننه سناعد فني تكنوين مننخف

بحيرة دوكان الصغيرة.

 -2تنأثرت طيننة قنره سننرد المحدبننة بثالثنة فوالننق لسننتيرية معكوسنة ( 2 ،1و )3درزيننة االتكنناء .حينث تننأثرت مننناطق
المسارات الثالثة األولى ( )P1, P2, P3بالفالق اللسنتيري المعكنوس ( )1درزي االتكناء متسناوي اال ازحنة علنى

الجننناح الشننمالي الش نرقي للطيننة .والفننالق اللسننتيري المعكننوس ( )3درزي االتكنناء أيضننا علننى الجننناح الجنننوبي
الغربي ،ويمثل نطاق فالق ( )Fault zoneويبل عر

هذا النطاق مايقارب ( )9متر .أما مناطق المسنارات

( )P4, P5, P6, P7فقد تأثرت بالفالق اللستيري المعكوس ( )2درزي االتكاء الذي كانت حركته متغيرة.

في حين ان طية جوبالغ يكون اتكاؤها نحو الشمال الشرقي في المسارين ( )P4, P5ولنم يالحنظ عليهنا

أي تأثير للفوالنق ،وبالتنالي وممنا تقندم ذكنره عنن الفوالنق اللسنتيرية المعكوسنة درزينة االتكناء المنؤثرة علنى طينة قنره
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سنرد ،تبنين ان طينة قنره سنرد المحدبنة هني منن ننوع طينات تقنادم الفنالق ( .)Fault propagation foldوتجندر
اإلشننارة هنننا الننى عنندم تننأثر طيننة جننوبالغ المقعنرة بشننكل ملحننوظ بتلننك الفوالننق مننن حيننث الطنراز التركيبنني والشننكل
الهندسي.

 -6أظهرت الدراسة من خالل تفسير التغيرات العمودية لطراز الطي ما يلي:

 التقنناط زمننن إعننادة التنشننيط علننى الفننالق اللسننتيري المعكننوس ( )2درزي االتكنناء ،حيننث أثننر علننى المسننارات
( )P4,P5,P6,P7ولكن كانت شدته وفعاليته متغينرة وتدريجينة .حينث ان تنأثيره لنم يظهنر بشنكل واضن علنى
المسار  P4وبذلك ظهرت الطية متكئة نحو الجنوب الغربي الن القوة التكتونينة االقليمينة االفقينة كاننت اقنو .

وفي المسار  P5ظهرت الطية متناظرة تقريبا ،حيث ان فعالية الفالق اللسنتيري بندأت تظهنر فني هنذا المسنار.
امننا فنني المسننار  P6فقنند تجلننى تننأثير الفننالق بشننكل واضن وصنري  ،فقنند غينر اتجنناه اتكنناء الطيننة مننن الجنننوب
الغربي في تكوين قمجوقة الى الشنمال الشنرقي فني تكنوين كوميتنان .فني حنين اننه فني المسنار  P7كنان تنأثير

الفننالق اللسننتيري أكبننر ،ممننا جعننل الطيننة تتكننع باتجنناه الشننمال الشنرقي فنني كننال التكننوينين .يتضن مننن ذلننك ان
تأثير الفالق وحركته تشير الى انها كانت غير ثابتنة ،وهنذا يعنني ان الفنالق اللسنتيري المعكنوس هنو منن الننوع

الدوراني ،حيث بدأ بالتأثير من الشمال الغربني للطينة عنند المسنار  P7وبشنكل تراجعني نحنو الجننوب الشنرقي
منتهيننا عننند المسننار  .P4فضننال عننن ان توقيننت تنشننيط الحركننة علننى هننذا الفننالق اللسننتيري المعكننوس النندوراني
درزي االتكاء كان في التوروني ،وهذا ما انعكس على تغير اتكاء الطية في المسار .P6

 ينحرف اتجاه محور الطية دورانياً باتجاه عقرب السناعة منن تكنوين قمجوقنة النى تكنوين كوميتنان االحندث فني
جميع المسارات عدا المسار  P4حيث يحدث به دوران بشكل ملحوظ في كال التكنوينين بعكنس اتجناه عقنارب
الساعة .وهذا قد يعز الى تأثير فوالق االزاحة المضربية المستعرضة على محور الطية كما ذكنر سنابقا .فني
حين ان محور طية جوبالغ المقعرة يحدث به دوران متوافق بشكل واض باتجاه عقارب الساعة مع طينة قنره

سرد ومن تكوين قمجوقة تجاه التكوينات االحدث وفي كال المسارين ( )P4,P5ماعدا محور الطية في تكوين
كوميتان على المسار الرابع ،حيث يدور عكس عقارب الساعة نسنبة النى تكنوين قمجوقنة والتكويننات االحندث

منه.

 مقدار ميل المستوي المحوري في التكوينات الجيولوجية لكل مسار من المسارات المحنددة علنى طينة قنره سنرد
يكون متغيرا ،حيث كان ميالننه باتجناه الجننوب الغربني فني المسنارات ( )P1,P2,P3,P7فني كنل منن تكنويني

قمجوقة وكوميتان؛ وباتجاه الشنمال الشنرقي فني المسنار  ،P4فني حنين كنان شناقوليا فني المسنار  ،P5امنا فني
المسار  P6فكان ميالنه باتجاه الشمال الشرقي في تكنوين قمجوقنة وينقلنب باتجناه الجننوب الغربني فني تكنوين
كوميت ننان .ويع ننز ه ننذا ال ننى دور الف ننالقين اللس ننتيريين ( )1,2درزي نني االتك نناء ف نني قولب ننة طن نراز طي ننة قن نره س ننرد

المحدبننة .فنني حننين كننان مننيالن المسننتو المحننوري فنني طيننة جننوبالغ المقع نرة باتجنناه الشننمال الش نرقي فنني كننل
التكوينات المنكشفة فيها ضمن مساري الدراسة.

 تقننل الزاويننة الداخليننة نحننو األحنندث فنني التكوينننات الصننلبة ،أي أنهننا كبي نرة فنني تكننوين قمجوقننة األصننلب وتقننل
باتجنناه االحنندث تكننوين كوميتننان األقننل صننالبة .فنني حننين ان قيمتهننا تننزداد نحننو االحنندث عننند االنتقننال مننن
التكوينات الصلبة الى الهشة ،وهذا ما ظهر بين تكنويني كوميتنان وشنرانش فني المسنار األول .وتظهنر الحالنة
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ولكن بشنكل معناكس فني طينة جنوبالغ المقعنرة حينث تنزداد قيمنة الزاوينة الداخلينة نحنو االحندث فني التكويننات

الصلبة وتقل نحو االحدث عند االنتقال من التكوينات الصنلبة النى الهشنة كمنا يظهنر فني الجندولين ( 3و.)4
وان هننذه النتنائا تكننون عكننس المتوقننع النظننري للنرأي القائننل إن عمليننة الطنني حصننلت تنندريجيا ،حيننث انننه عننند
حصول عملية الطي التقادمي فان قيمة الزاوية الداخلية ستقل نحو األقدم الن التكوينات األقدم ستتعر

إلى

شدة طي أكبر .ويوعز ذلك الى ان تشكل الطية يكون غير متجانس خالل العمود الطباقي وينبغي ان يحدث
تغييننر نحننو االعلننى واالسننفل .فالطيننة المحدبننة تصننب حننادة مننع العمننق ولكننن اعننر
االعلى ،بالمقابل تصب الطية المقعرة اعر

وأكثننر انفتاح نا باتجنناه

مع العمنق ولكنن حنادة نحنو االعلنى .وعلينه فالطينة بشنكل عنام

تنتهنني نحننو األعلننى وتضننمحل نحننو األسننفل الن طبقاتهننا نحننو العمننق تصننب افقيننة لتشننكل سننط الفصننل او

العنزل ( .)Billings, 1972( )dé collementواسنتنادا النى منا ذكنر حنول قنيم الزاوينة الداخلينة فنان عملينة
الطي لم تحدث بشكل تدريجي بسبب قيم الزاوية الداخلية التي ظهرت من التحليل الهندسي ،وذلك ينرج انهنا
حدثت كدفعة واحدة .بالمقابل فنان التغينرات العمودينة فني طنراز الطينة تشنير النى خصنائ

وبالتننالي يمكننن القننول ان د ارسننة شنندة الطنني اعتمننادا علننى خصننائ

الطني التندريجي،

الزاويننة الداخليننة وتننداخل تننأثير الفوالننق

اللستيرية مع فوالق اال ازحنة المضنربية اثنناء الطني موقعينا ضنمن منطقنة محصنورة تشنير النى ان عملينة الطني

حنندثت كدفعننة واحنندة كمننا ظهننر فنني الد ارسننة الحاليننة وفنني د ارسننات سننابقة لمواقننع مختلفننة مننن نطنناق الفورالننند
الع ارقني منهنا ( )Numan and Al-Azzawi, 2002والحبيطني2009 ،؛ الخناتوني2008 ،؛ الصنميدعي،

 .)2010في حنين عنند د ارسنة شندة الطني علنى نطناق إقليمني فإنهنا تشنير النى ان عملينة الطني حندثت بشنكل
تدريجي او تقادمي كما في دراسة العزاوي ( )2003لنمو وتطور أشكال الطينات فني نطناق الفورالنند الع ارقني.

كمننا تجنندر اإلشننارة هنننا انننه لننو كانننت عمليننة الطنني ضننمن منطقننة معينننة تدريجيننة ،لكننان هننناك احتماليننة تكننون

سننط عنندم توافننق زاوي بننين التكوينننات القديمننة مننع التكوينننات االحنندث ،وهننذا مننالم يالحظننه الباحننث فنني هننذه

الدراسة.
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