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  الملخص

عالجت الدراسة الحالیة القیاسات الجذبیة التي سبق وان اختزلت الى مستوى سطح البحر بدون 

خدام ایة تغایرات كثافیة عبر مسارین متوازیین یقعان الى الجهة الشمالیة الشرقیة من مدینة الكویر الواقعة است

تم وضع مودیًال جیوفیزیائیًا لكل مسار اعتمادًا على المعلومات الجیولوجیة المسیطرة . األعلىعلى نهر الزاب

لیة الجانبیة الناتجة بفعل عملیة الطي للتكوینات حیث اخذ بنظر االعتبار تأثیر التغایرات الكت،المتوفرةو 

  .الرسوبیة فوق مستوى االختزال

ان ازالة تاثیرات الشذوذ الجذبي المحصلي السالب الناتج بفعل المعالجة اعاله قد ادى الى توضیح حدة 

ى صخور اظهرت المودیالت الجیوفیزیائیة المصممة استمراریة طي التتابع الطباقي وال. المرتفع الجذبي

نفس الخصائص التركیبیة لطیة خرمالة ضمن ) طیة شرق الزاب(العصر الكریتاسي مع امتالك هذه الطیة 

اضافة الى ما تقدم فقد تبین ظهور ازاحة الى الشمال الشرقي لمحور طیة شرق الزاب . تركیب كركوك النفطي

ازاحة وتأرجح طیات دمیرداغ جنوب غرب قد اثر على- بفعل وجود فالق مضربي یمتد باتجاه شمال شرق 

  .وخرمالة وشرق الزاب والكویر

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

Gravity Study to the Northwest of Kirkuk Oil Field

Marwan Mutib Fawzi S. Ahmed
Department of Geology

College of Science
Mosul University

ABSTRACT
The present study has processed the gravity measurements which were prcviously 

reduced to sea level, using a constant density of 0.22 along two parallel traverses located 
to the north east of Guwair city near Upper Zab River. A geophysical model for each 
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traverse was designed according to available geological data taking in consideration the 
lateral mass variation due to folding of the sedimentary sequences above the reduction 
plane. 

The removals of the negative resultant gravity anomaly effects by the above 
processing have enhanced the gravity high. Furthermore, the geophysical models show 
the continuity of folding of stratigraphic sequence down to cretaceous rocks. This 
anticline (East Zab Anticline) seems to have the same structural characteristics of 
khurmala dome within Kirkuk Oil field. In addition, the study reveals that the axis of Zab 
structure is shifted to the north east due to the possible existence of strike slip fault 
trending NE-SW which causes the swinging of the surrounding fold axes.

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  المقدمة

430شماًال ودائرتي طول  َ   08  360◌َ – 03  360تقع منطقة البحث الحالي بین دائرتي عرض َ  37 

 - َ◌430 كم الى الجهة الشمالیة الشرقیة من مدینة الكویر الواقعة على نهر ١٥شرقًا حیث تبعد بمسافة 40

اذ یتراوح ،تتمیز المنطقة عمومًا بتضاریس مستویة مع وجود بعض الودیان الطویلة والضیقة. الكبیرالزاب 

  .متر وبانحدار متدرج نحو غرب المنطقة)240-280(ارتفاعها فوق مستوى سطح البحر بین

للرصیف غیر المستقر (Foothill Zone)تقع منطقة الدراسة جیولوجیًا ضمن نطاق اقدام التالل 

(Unstable Shelf) حسب(Al Kadhimi et al., الى ان قطاع طیات (Numan, 1984)اشار . (1996

الزاب صدعتنفصل عن طیات كتلة الموصل ذات المحور الطوروسي بتلة كركوك ذات المحور الزاكروسي ك

رسوبیة وان تفاعل ، كما اوضح بان كًال من الكتلتین تحویان كتًال ثانویة یظهر تاثیرها في السحنات الألعلىا

ویتفق ذلك مع منطقة الدراسة . هذه الكتل خالل التاریخ الترسیبي یحدد شكل وموقع االحواض الصغیرة فوقها

حیث یالحظ وجود تغایر طباقي بین الشمال الشرقي والجنوب والجنوب الغربي من المنطقة من خالل االبار 

فقدان مجموعة المایوسین االسفل (Ditmar et al., 1971)فقد بین .)دمیرداغ و كركوك والكویر(العمیقة 

بینما تتواجد تلك الصخور في بئر الكویر ) متر٢٦٥٣بعمق (واالولیكوسین من التتابع الطباقي لبئر دمیرداغ 

البالیوسین حیث یالحظ تكوین –مع وجود تغایر في طبیعة السحنات الصخاریة العمار االیوسین االسفل

  .ر االول لیصبح تكوین خرمالة في البئر الثانيسنجار الجیري في البئ

السطحیة اذ تقع الى الشمال الشرقي تركیب تراكیب الجیولوجیةیحیط منطقة الدراسة عددًا من ال

بینما تقع تراكیب كركوك، الكویر وقرة جوق ) باتجاه الجنوب الغربي(غیر المتناظرة ) Demir Dagh(دمیرداغ

)Kirkuk, Guwair and Qura Chuq (ویتضح وجود ظاهرة التبادل . الى الشرق والجنوب الشرقي(En

echelon)تغیر اتجاه محور كل طیة على حدة مما یعكس وجود ایضا یالحظ . بین التراكیب الثالثة االخیرة

  ).Numan, 1984(كتلیة عمیقة ذات ازاحة مضربیة حسب صدوع

لى االحدث في لب الطیات المحیطة بمنطقة طباقیًا تنكشف صخور التكوینات المختلفة من االقدم ا

تتالف صخورهذا التكوین . في طیة قرة جوق) المایوسین االوسط(الدراسة حیث تنكشف صخور تكوین الفتحة 
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مترًا حیث یعلوه ترسبات تكوین ٢٥٠من تكرار دوري من الترسبات الجبسیة والجیریة والطینیة ویقدر سمكه 

متر، وتشكل الصخور الرملیة والغرینیة والطین الصفائحي مكوناته ٤٠٠ك بسم) المایوسین االعلى(نجانةا

بمكوناته التي یسودها الصخور الرملیة ) البالیوسین االسفل(تقع فوق هذا التكوین ترسبات المقدادیة . الرئیسیة

كة الذي یتالف من المدملكات المرصوصة السمی) البالیوسین االعلى(وتكوین باي حسن . الخشنة الهشة

  .متر على التوالي حسب بئر الكویر القریب من المنطقة١٠٠و ٢٥٠حیث یبلغ سمك التكوینین االخیرین 

  

  Processing of gravity dataمعالجة المعطیات الجذبیة 

عبر )  ,١٩٨٠Ahmed(استخدمت في الدراسة الحالیة القیاسات الجذبیة التي انجزت من قبل 

جنوب غرب بشكل عمودي على محاور -یتجه كل منهما شمال شرقحیث ،(T2, T1)مسارین متوازیین

لقد ُأختزلت تلك القیاسات ). ١(متراً  شكل ٤٠٠الطیات المحیطة وبفاصله مسافة بین محطة واخرى مقدارها 

(Bouguer slab)لصخور كتلة بوكیر ٣متر/ میكاغرام٢.٢في حینها باستخدام كثافة سطحیة ثابتة مقدارها 

اظهرت النتائج وجود . ین المستوى المرجعي الذي یمثل سطح البحر ومستوى المحطات الجذبیةالمتواجدة ب

  .Gravity Unit)(وحدة جذبیة ١٣بسعة قصوى مقداره (Residual gravity high)مرتفع جذبي متبقي 

,.Al-Shaikh et al(و) ,.٢٠٠٠Al-Shaikh et. al(لقد حددت الدراسات الالحقة على وفق  2002(

٢.١٦و ٢.٤٢و ٢.٢٢قیم المعدل الكثافي لكتل العصر الرباعي، باي حسن والمقدادیة وهي على التوالي 

حیث لم یؤخذ بنظر (Reduced surface)تقع تلك الكتل فوق مستوى السطح االختزالي . ٣م/ میكاغرام 

  ).Ahmed, 1980(بینها من قبل احمد (Density Contrast)االعتبار التباین الكثافي 

وبناءًا على ما تقدم فقد تم حساب تاثیر التباین الكثافي بوضع مودیالت تاخذ بعین االعتبار میل 

لتكویني باي حسن والمقدادیة على وفق طیة خرمالة في تركیب كركوك (Upper boundary)السطح االعلى 

سطوح فقد التقطت من االبار اما المنسوب االرتفاعي المطلق لتلك ال. والمناطق المجاورة لمنطقة الدراسة

المائیة الجوفیة المحفورة في المنطقة فضًال عن سماكة التكوینات المتوفرة من االبار العمیقة والمعطیات 

الجیولوجیة السطحیة والزلزالیة لعاكس اعلى تكوین الفتحة الملتقطة من قبل شركة االستكشافات النفطیة 

  ). ,١٩٨٠Ahmed(والمستخدمة من قبل 
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  .خارطة موقعیة وجیولوجیة لمنطقة الدراسة وماحولها: 1شكل 

  

سالبًا ذات سعة والذي یخلق شذوذًا محصلیًا T1مودیًال جیوفیزیائیًا في المسار ) 2A(یوضح الشكل 

) ٠.٢٠(ان التغایر الكثافي . كم ناتج بفعل تباین كثافي مركب١٠وبعرض ذبیةجحدة و ٦- قصوى مقداره 

حدة و ٣.٠بین ترسبات العصر الرباعي وتكوین باي حسن قد اعطى شذوذًا موجبًا بقیمة قصوى مقداره 

(بین تكوین باي حسن والمقدادیة شذوذًا سالبًا مقداره) - ٠.٢٦(بینما اعطى التغایر الكثافي السالب . ذبیةج

  .حدة جذبیةو ) -9.00
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  .المعطیات الجذبیة المالحظة لتأثیر التغایر الكتلي فوق سطح البحرمعالجة : 2شكل 

الذي یولد شذوذًا سالبًا ایضًا بسعة T2فیبین المودیل الجیوفیزیائي تحت المسار) 2B(اما الشكل 

كم ناتج من محصلة شذوذ موجب واخر سالب بسعة قصوى ١١.٥وحدة جذبیة وبعرض ٤-قصوى مقدارها 

  .وحدة جذبیة على التوالي  ٩.٠–و ٥.٠+مقدارها 

من المرتفع (T1, T2)مما تقدم امكن ازالة تاثیر الشذوذ الجذبي السالب المحسوب في كال المسارین 

الشذوذ الجذبي المعالج حیث تبین ) ٢(ویوضح الشكل . الجذبي المتبقي والمالحظ على المستوى االختزالي
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على التوالي فضًال عن وجود T2, T1ج في المسارین .و١٨.٠و ١٩.٠انه قد اصبح بسعة قصوى مقدارها 

  .تباین وتطابق للقیم الجذبیة في وسط واطراف الشذوذ على التوالي ایضاً 

  

  تفسیر النتائج بعد المعالجة

  :T1المسار الجذبي 

مــودیًال اولیــًا بســیطًا لتفســیر المرتفــع الجــذبي حیــث اعتبــره طیــة )  ,١٩٨٠Ahmed(ســبق وان وضــع 

وبــاجراء المضـاهاة بــین ٣م/ میكـاغرام ٠.١٧٥یر كثـافي، بــین تكـویني االنجانــه و الفتحـة، مقــداره محدبـة بتغــا

معلومـــات الجـــس البئـــري المتـــوفرة قـــرب المنطقـــة والجیولوجیـــا الســـطحیة لمكاشـــف التكوینـــات فـــي لـــب الطیـــات 

  .في الجدول ادناهالمحیطة، یمكن اجمال التعاقب الطباقي تحت سطح البحر الذي یمثل المستوى االختزالي

  العمر  التكوین

) متر(السمك 

تحت المستوى 

  المرجعي

الكثافة 

  )٣م/میكاغرام(
  الوصف الصخاري العام

  الحجر الرملي الخشن  ٢.١٦  ١٥٠- ١٠٠  البالیوسین االسفل  المقدادیة

  ٢.٠٨  ٤٠٠  المایوسین االعلى  انجانة
ترسبات رملیة وغرینیة 

  وطین صفائحي

  ٢.٣٠  ٢٥٠  سطالمایوسین االو   الفتحة

تعاقب تكراري من 

الصخور الجبسیة والكلسیة 

  والطینیة

محموعة +الفرات 

  االولیكوسین

المایوسین االسفل 

  االولیكوسین+
  الصخور الجیریة  ٢.٤١  ٢٥٠

  ٢.٤٧  ١٥٠  االعلى- االیوسین االوسط   البالسبي
الصخور الجیریة 

  الطباشیریة والدلوماتیة

  الصخور الطینیة الحمراء  ٢.١٧  ١٠٠  االیوسین االوسط االعلى  الجركس

  صخور الجیر المارلي  ٢.٤٥  ١٥٠  البالیوسین  خرمالة

  صخور المارل وجیریه  ٢.٢٠  ١٣٠  البایوسین  كولوش

  ٢.٤٧  ---   الكریتاسین االعلى  تانجیرو/ نجمة/ شرانش
المارل الجیري من المرجان 

  الشعابي

الحالیة ان الشذوذ المعالج ینتج بفعل تغایرات لقد تبین من المودیل الذي تم تصمیمه بموجب الدراسة 

كتلیة بین التكوینات الجیولوجیة المذكورة في الجدول اعاله حیث یتضح ان محصلة التغایر الكثافي للتعاقبات 

م والتي تمثل التغایر الكثافي١٥٠٠وبعمق (Mesozoic Era)الطباقیة لهذه الطیة ممتدة الى الدهر االوسط 

السطح الفاصل بین ترسبات الدهرین (مع كتلة صخور عمر البالیوسین عمر الكریتاسي بین كتلة تكاوین

المودیل المصمم خالل الدراسة الحالیة حیث یبین ان الطیة غیر ) ٣(ویوضح الشكل ). االوسط والحدیث
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جنوبي الغربي بینما یمیل الجناح ال130متناظرة باتجاه الجنوبي الغربي ویمیل الجناح الشمالي الشرقي بمقدار

  .هذا المیل كلما ازداد عمق الطیةویزداد 170

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  .T1الجیوفیزیائي المقترح للمسار االول المودیل : 3شكل 

  :T2المسار الثاني 

متـر 1550لقد تم استخدام المعطیات نفسها المذكورة اعـاله فـي اعـداد مودیـل متكامـل وصـل الـى عمـق 

ویوضــح الشــكل . T1الكثافیــة للكتــل الصــخاریة فــي التكوینــات الجیولوجیــة تحــت المســار وبــنفس قــیم التغــایرات

T1ان الطیة غیر متناظرة حیث یمیل الجناح الشمالي الشرقي وبدرجة میل مشابهة لما ذكـر فـي المسـار ) 4(

  .متر50وان عمق التكوینات اعمق من المسار االول بـ 
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  .T2دیل الجیوفیزیائي المقترح للمسار الثاني المو : ٤شكل 

  المناقشة

یتضح وجود تباین باعماق وامتداد T2و T1من خالل مقارنة المودیالت الجیوفیزیائیة للمسارین 

T1تكون اكثر عمقًا واقل امتدادًا مما في المسار T2سطوح التكوینات حیث یالحظ ان الطیة تحت المسار 

  .فصلة عن قبة خرمالة في تركیب كركوك الغاطس شرق منطقة الدراسةوالذي یعكس وجود قبة من

  ین ترسباتالحد الفاصل بالزاب التحت سطحیة الملتقطة على حدود طیة شرق ) 5(یوضح الشكل 
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  .الخارطة التركیبیة لمنطقة الدراسة وماحولها: 5شكل 

جنوب - ور الطیة اعاله والتي تمتد باتجاه شمال غربباي حسن حیث یتمیز محالعصر الرباعي وتكوین 

  المضاهاة بین محاور طیاتوباجراء . قي عن محور طیة خرمالةشرق بوجود ازاحة لها الى الشمال الشر 

الكویر وشرق الزاب ودیمرداغ من جهة وتركیب خرمالة من جهة اخرى، یالحظ بان هنالك ازاحة وتأرجح 

عن محور طیة كركوك اذ تبین وجود ارتداد (Swinging of fold axes)لمحاور الطیات الثالث االولى 

لطیة كركوك باتجاه الجنوب الغربي مما یدل على احتمالیة وجود عنصر تكتوني یمكن ان یكون فالق 

  ).Numan, 1984(لدوراني المشار الیه من قبلالزاب اصدعمضربي عمیق موازي ل
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التقاط محور الطیة السطحیة المقعرة الواقعة بین طیة كركوك اضافة الى ما تقدم فقد اظهرت الدراسة 

وذلك بظهور امتدادها )Hagopian and Veilupek, 1977(وطیة الكویر المشار الیها من قبل ) خرمالة(

  .بین طیتي شرق الزاب والكویر وعلى سطوح التتابع الطباقي التحت سطحي على وفق الدراسة الحالیة

حیث تم اجراء المضاهاة بین التكوینات AAا جیولوجیًاً◌ عبر المسار َ مقطع(6A)یبین الشكل 

الجیولوجیة المحیطة لمنطقة الدراسة في تركیب دمیرداغ الواقع الى الشمال الشرقي وطیة الكویر الى الجنوب 

شف ینك. الغربي مع التتابع الطباقي للمودیالت الجیوفیزیائیة على وفق الدراسة الحالیة لطیة شرق الزاب

السطح الفاصل بین تكویني باي حسن و المقدادیة في تركیبي دمیرداغ والكویر بینما ینخفض ذلك السطح 

متر عن سطح االرض في جناحي طیة شرق الزاب لینكشف في قمته كما یالحظ تكرار هذه ٥٠عمقًا الى 

  .المسار المتداد التكوینات االخرىالظاهرة عبر 

لقبة خرمالة مع تتابعات طباقیة من الطرف الشمالي الغربي التتابعات الفضًال عما تقدم فقد تم مقارنة

بین (Saddle)في هذه الدراسة حیث یتبین وجود انخفاض سرجي رق الزاب التحت سطحیة والمقترحة قبة ش

یبلغ ارتفاع السطح الفاصل بین تكوین باي حسن والترسبات الرباعیة في قبة خرمالة . القبتین المذكورتین

T2,T1متر تحت المسارین ١٥٠و ١٠٠الى حر بینما ینخفض هذا السطح عمقًا متر عن سطح الب٣٠٠

  ).B 6الشكل (على التوالي 

مما تقدم یتضح ان قبة شرق الزاب تمتلك نفس خصائص التكوینات الصخاریة لطیة كركوك لكنها 

الزاب الدوراني الذي صدعود منخفضة عمقًا عن بقیة الطیات الظاهرة على السطح حیث یعتقد وبسبب وج

الثانویة في منطقة الدراسة صدوعیمكن ان یؤثر في خلق نظام من ال،یفصل الكتلة الزاجروسیة والطوروسیة

للقاعـدة كـات العمودیـة للكتـل العمیقـة والتي تخلق بدورها ظاهرة التبادل للطیات اضافة الى اختالف الحر 

  .(Numan and Al-Azawi, 1993)؛ (Ibrahim, 1985)الصخـریة 
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  .المقطعان الجیولوجیان لمنطقة الدراسة الحالیة: 6شكل 

  

  االستنتاج

لقد تبین ان التغایر الكتلي الواقع بین المستوى المرجعي وسطح االرض یمكن ان یخلق ارتفاعًا او 

لمختزلة الى مستوى سطح البحر والذي یعد انخفاضًا جذبیًا یؤثر بشكل واضح على القیاسات الحقلیة ا

ان الشذوذ الناتج بعد المعالجة اعاله یمكن ان یغیر تمامًا . المستوى المرجعي في الدراسات االقلیمیة والواسعة

وبذلك فقد اظهرت الدراسة الحالیة . المودیالت الجیوفیزیائیة المقترحة عن تلك التي تستخدم كثافة اختزال ثابتة

رق الزاب في التتابع الطباقي فوق سطح البحر بین السطوح الفاصلة لترسبات العصر الرباعي وجود طیة ش

كما اشارت الدراسة الحالیة بان طیة شرق الزاب امتلكت خصائص التكوینات . وتكویني باي حسن والمقدادیة

تمیز الطیة بامتداد شمال لها وبذلك تعد امتدادًا لتركیب كركوك النفطي حیث تالمجاورة الرسوبیة لطیة خرمالة 

كما تتمیز طیة . جنوب شرق مع وجود ازاحة لمحورها باتجاه الشمال الشرقي عن محور طیة خرمالة- غرب
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مضربي قد صدعشرق الزاب بانخفاضها عن الطیات التركیبیة المحیطة بها مما یدل على احتمالیة وجود 

  .اثر على تأرجح وتبادل هذه الطیات

لحالیة من خالل التقاط السطوح الفاصلة بین التكوینات الجیولوجیة وجود طیة مقعرة القد اكدت الدراسة 

. الى الجنوب الغربي من جناح طیة شرق الزاب بامتداد الطیة المقعرة السطحیة بین طیتي خرمالة وقرة جوق

ساع عرض كما اتضح وجود ظاهرة تناقص میل سطوح التكوینات الرسوبیة كلما قل العمق مما یؤدي الى ات

  .الطیة التركیبیة قرب سطح االرض
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