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  الملخص

بنـاءا یـةالطوالمـوازي لمحـوربعشـیقة ةطیـالمسارات الجذبیة جنوبإحدىتفسیرإعادةالدراسةتتضمن

تأثیرهــاوجـود فوالــق عمودیـة علـى محـور طیـة بعشـیقة یمتـد الدراسـة أظهـرت. علـى معطیـات جیولوجیـة حدیثـة

  . األسفلصخور الكریتاسي إلى

على عمق كبیر ویقل واألسفلاألعلىبالقرب من بعشیقة حیث تكون صخور الكریتاسي األولصدعال

األعلـىیتاسـي ر یـؤثر علـى صـخور الكالـذيالثـانيصـدعالاأمـ.صـدعنتیجـة الالغرب من بعشـیقةإلىالعمق 

صـخور الكریتاسـي طیتـي بعشـیقة والفاضـلیة وبـذلك فـانالمفصلیة بینمنطقة الغرب بعشیقة یقع في واألسفل

  .تصبح على عمق قلیل بالقرب من طیة الفاضلیةقداألعلى

ـــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــ   ـــــ

Gravity Data Reinterpretation of Ba'shiqa Anticline, Northern Iraq

Fawzi Sh. Ahmed
Department of Geology
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ABSTRACT
The study deals with the reinterpretation of a gravity traverse to the South and 

parallel to Ba'shiqa Anticline, which trends with the anticline axis. It has been shown the 
presence of faults perpendicular to Ba'shiqa anticline axis, their effect extend to the 
Lower Cretaceous rocks.

The first fault near Ba'shiqa where the Upper and Lower Cretaceous Rocks are 
deep and become shallower to the west of Ba'shiqa due to the fault. The second fault 
which affects the Upper and lower Cretaceous rocks to the west of Ba'shiqa occurs in the
emergence zone between Ba'shiqa and Al-Fadhiliya anticlines, thence the Upper 
Cretaceous Rocks may occur at shallow depth near Al-Fadhiliya anticline.
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  ألمقدمة

360ضتقع منطقة البحث في الجزء الشمالي من العراق بین خطـي عـر  21´- 360 شـماًال وخطـي   ´32

43º´طـول 31´- 43º تتمیـز . إلـى الشـمال الشـرقي مـن مدینـة الموصـلكـم  30شـرقًا حیـث تبعـد مسـافة 14

وبذلك تتباین ا بعض الودیانبعشیقة ومقلوب والفاضلیة التي تحاط بسهول واسعة تتخللهجبالود وجالمنطقة ب

  .)1شكلال(ارتفاعات المنطقة بشكل كبیر
  

  

  

  
  ). 1985،و نعمان وباكوس1995، علیان(الخارطة الجیولوجیة والمسارات الجذبیة مأخوذة عن 1:الشكل 



١٧.....إعادة تفسیر المعلومات الجذبیة لطیة بعشیقة

ثالثــة مــن هــذه المســارات ،مــن قبــل قســم علــوم األرضتــم جمــع المعلومــات عبــر أربــع مســارات جذبیــة

أمــا . مســار بعشــیقةو مقلــوب -عقــرة ومســار بعشــیقةجنــوب غــرب وســمیت مســار-شــمال شــرقكانــت باتجــاه 

  .)١شكلال(لمحاور الطیات وسمي مسار الفاضلیة یاالمسار الرابع فكان امتداده مواز 

3ســـم/غـــم2.450واســـتخدمت كثافـــة اختـــزالالجذبیـــةتـــم إجـــراء جمیـــع التصـــحیحات علـــى المعلومـــات

فـوق طیتـي بعشـیقة ومقلـوب ألجـذبيعلیـان بـان الشـذوذ أوضـح).١٩٩٥(علیـان وفسرت المعلومات من قبـل

كثافـة سـالبة بالنسـبة لصـخور العصـر بیتمیـزالـذي األعلىوجود صخور الكریتاسي إلىهو شذوذ سالب عزاه

كثافـة مـن صـخور أعلـىاألسـفلواعتبر بان صخور الكریتاسي. 3سم/غم-٠.٣٠بفارق كثافي مقداره الثالثي 

استخدمت هذه القیم لتفسیر مساري بعشیقة وبعشیقة،3سم/غم٠.١٧٠فكان الفارق الكثافي األعلىریتاسي الك

كثافــة مــن صــخور العصــر الربــاعي بفــارق أعلــىصــخور االنجانــة أنلمــا تقــدم فقــد اعتبــر إضــافة. مقلــوب-

خور االنجانــة بفــارق كثافــة صــنمــأعلــىوان صــخور البالســبي والفتحــة ككتلــة واحــدة 3ســم/غــم٠.٢٥٠كثــافي 

  .واستخدمت هذه القیم في تفسیر مساري عقرة والفاضلیة،أیضا3سم/غم٠.٢٥٠كثافي 

یســیة لطیتــي ئتشــكالن الكتلــة الر واألســفلاألعلــىصــخور الكریتاســي أنإلــىاســتنتج علیــان فــي دراســته 

خور عنـد غاطســي هـذه الصـتـأثیرمقلـوب فـي حـین یختفـي -بعشـیقة وبعشـیقةقلـوب علـى مسـاري مبعشـیقة و 

متــر١٥٠٠عنــد طرفــي طیــة بعشــیقة األعلــىكتلــة صــخور الكریتاســي عمــق إن.الطیتــین علــى مســار عقــرة

كمـا اسـتنتجت الدراسـة . وهـذه الكتلـة لهـا سـمك اكبـر تحـت طیـة مقلـوب،أیضامتر ١٥٠٠إلىویصل سمكها 

واألســفلاألعلــىلكریاتســي عكــوس لصــخور اممــن النــوع الصــدعبمتــأثرةهــذه األعلــىبــان صــخور الكریتاســي 

الدراســـة امتـــداد الطیـــات بینـــت. شـــیقةعبعلـــى مســـارةالجنـــاح الجنـــوبي لطیـــة بعشـــیقعنـــدمتـــر ٧٠٠وبإزاحـــة

بالنسبة لمسار الفاضـلیة المـوازي لمحـور طیـة أما. كوبان وعین الصفرة،بعشیقة، مقلوبطیاتالموجودة مثل

المتأثرةشذوذ العام على انه بسبب صخور الفتحة والبالسبي بعشیقة فقد فسر الشذوذ الموجب المتراكب فوق ال

  .قدم أي تفسیر للهبوط السریع في الشذوذ على طول المساریُ ◌ُ الخارج ولمإلىاعتیادیین معلقین نیصدعب

ومــن خـالل دراســته الجیوكهربائیــة فقـد اســتنتج وجــود منخسـفا تركیبیــا اســماه منخســف ٢٠٠٥متعــب أمـا

.وأفقیـةلهما حركـة عمودیـة ،ین عمودیین على محور الطیةصدعن طیة بعشیقة نتیجة الجنوب مإلىبعشیقة 

وأعطت الدراسة أعماق السطحین العلوي والسفلي لتكاوین الفتحة والبالسبي كما أوضح امتداد بعـض التراكیـب 

  .في المنطقة مثل طیات عین الصفرة وكوبان واعتبرهما یمتدان إلى داخل المنخسف ومتأثرتان به

تهــدف الدراســة الحالیــة إلــى محاولــة تفســیر التغیــر فــي قیمــة الشــذوذ الكلــي لمســار الفاضــلیة الســیما وان 

ملكال لمسافة لیسـت بـالكبیرة باتجـاه الجنـوب الشـرقي ومعرفـة المسـبب 10هناك انخفاضا بقیمة الشذوذ بحدود 

  .لذلك وٕایجاد تفسیر للشذوذ المحلي فوق المسار
  

  

  

  

  جیولوجیة المنطقة
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للرصــیف غیــر المســتقر (Foothill Zone)یــًا ضــمن نطــاق أقــدام الــتالل وجقــع منطقــة الدراســة جیولت

(Unstable Shelf)بحســــ(Buday and Jassim,   كونهــــا تمتــــد شــــمال الطیــــاتتمتــــاز .(1987

العمیقــةالمضــربیةعالصــد و جنــوب شــرق وتعــاني مــن بعــض االنحرافــات فــي محاورهــا نتیجــة وجــود   -غــرب

Numan, تتمیــز هــذه التراكیــب بعــدم التنــاظر حیــث یكــون الجنــاح الجنــوبي الغربــي أكثــر مــیال فــي ).(1984

واسـتنتج ین الصفرة لیصل میل نفس الجناح إلى درجة االنقالب فـي طیـة مقلـوبعتراكیب بعشیقة والفاضلیة و 

,Barwary(بـرواريإمـا. وجود طیة مقعـرة بـین طیتـي مقلـوب وبعشـیقة المحـدبتین الجـزء ناعتبـر أد فقـ)1983

 Thrust)الواقـع بــین الطیتــین امتــدادا للطــرف الشــمالي الشــرقي لطیـة بعشــیقة وعــزاه إلــى وجــود صــدع الزحــف 

Fault)وجود الغاطس الشمالي الغربي لطیة بعشیقة المحدبة والتحام طیة ثانیة معها ووجود إن.بین الطیتین

طیتـین همـا طیـة بعشـیقة وطیـة إلـىصـل طیـة بعشـیقة فإلـى) ١٩٨٢(مكنـت العـزاوي طیة مقعرة بین الطیتـین

  .الفاضلیة

ـــــــــــود  ــــــــــدو لاإن وجــ ــــــادت صـــــــــــــالح والداغســـــــــــــتانيعصـــ ــــــــــیقة قـــــــ ـــــــــة بعشـــ ـــــــــــاحي طیــــ ــــــــــي جنــ ـــــــة فـــ   الزاحفــــــ

)Salih and Al Daghastani,   واحــد آنفــي إلــى اعتبــار أن الطیــة حصــلت نتیجــة الطــي والزحــف) 1993

وان اتجـاه الحركـة مـن الجنـوب الغربـي كـان اكبـر ،ةوان عملیـة الزحـف هـي السـائدمرتبطتین بعملیـة واحـدةأو

ـــــــــــن  ــــــــــيتــــــــــــأثیرمـ ــ ـــــــمال الغرب ــــــــن الشـــــ ــــــــة مــــ ـــــــة القادمــــ ـــــــــي حــــــــــــین.الحركـــــ ــــــــــارفـــ ــــــــــيأشــ ــ ــــــــــاسألجمیل   ودومــ

)Al-Jumaily and Domaci, الطیـات محـاوراندفاعیـة باتجـاهصـدوعوجود كتل قاعدیـة تـرتبط بإلى) 1976

                            .لى محاور الطیاتاعتیادیة ذات اتجاه عمودي عصدوعوهذه الكتل مرتبطة ب

فــان العمــود الرســوبي للعصــر الثالثــي یتمثــل فــي عــدة مكاشــف فــي طیــة مقلــوب حیــث تظهــر طباقیــًا◌ً 

-Paleoceneصــخور الكولــوش والخرمالــة  L. Eocene) ( وصــخور تكــوین الجــركس(M. Eocene) .أمــا

-.M)تكوین البالسبيصخور U. Eocene) كمـا تظهـر . یقة ومقلوب والفاضلیة وعین الصفرةفتظهر في بعش

.M)التكـاوین األحـدث مثـل الفتحـةصـخور  Miocene)   واالنجانـة(U. Miocene) حسـن والمقدادیـة وبـاي

(Pliocene)وترسبات العصر الرباعي على أطراف الطیات)Numan and Bakose, 1985(.  

  

  :تمثیل المعلومات

كــم ویمتــد 16وبطــول وینتهــي جنــوب مدینــة بعشــیقةین النــورانعــمــن)مســار الفاضــلیة(یبــدأ المســار

- 2.5ونفذ بفاصلة مسـافة لمحور طیة بعشیقةموازیاً  ینحـدر سـالباً شـذوذاً الشـذوذ العـام للمسـار هـوإن.كـم1

یتراكــب فــوق. )٢شــكل ال(ملكــال-٣٨إلــى-٢٩حیــث تتغیــر قیمــة الشــذوذ مــن الجنــوب الشــرقينحــو بشــدة

وال تتجاوز سـعته )١٩٩٥،علیان(نسبیا قرب قریة بحزاني لذلك سمي شذوذ بحزانياحاداشذوذمالعاالشذوذ

  .كم4وعرضه ملكال3



١٩.....إعادة تفسیر المعلومات الجذبیة لطیة بعشیقة

  
  .الشذوذ ألجذبي لمسار الفاضلیة:٢الشكل

  

الشـــذوذ نظـــرا لقصـــر المســـار تـــم الرجـــوع إلـــى المعلومـــات الجذبیـــة لبقیـــة المســـارات وتـــم اســـتخدام قیمـــة 

مقلــوب واللتــان لهمــا نفــس امتــداد مســار الفاضــلیة لغــرض التأكــد مــن -لمحطتــین علــى مســاري عقــرة وبعشــیقة 

) Smoothing(تـم تملـیس الشـذوذ). ٢الشـكل(شكل الشذوذ والختیار المجال اإلقلیمي وفصـل الشـذوذ المتبقـي 

  .متر للحصول على درجة نمذجة جیدة للشذوذ٥٠٠قیم الشذوذ لكل ومن ثم أخذت

  

  :التفسیر

صـخور الكریتاسـي العلـوي تـأثیریكـون السـبب هـو أنفمـن المـرجح اَ سـالبشذوذاً ألجذبيالشذوذأنبما 

بـل والمستنتجة من قهذه الصخور على بقیة المسارات وكثافات عمق إلىلذلك تم الرجوع ،ذات الكثافة القلیلة

علـــى مســـار تحـــت ســـطح البحـــرمتـــر1500كانـــت األعلـــىعمـــق صـــخور الكریتاســـي إن.)١٩٩٥،علیـــان(

متــر800لیصــبح بحــدود معكــوس علــى مســار بعشــیقة الصــدعنتیجــة الهــذا العمــقتغیــرمقلــوب ثــم-بعشــیقة

قاألعمــااســتخدمت .)١٩٩٥،علیــان(قــرب بعشــیقةعلــى الجنــاح الجنــوبي لطیــة بعشــیقةتحــت ســطح البحــر

یــث حوكانــت ملبیـة لتغیـر الشـذوذ الجــذبي علـى المسـارأعـالهالمسـتخدمة مـن قبــل علیـان والمـذكورةوالكثافـات

  . )٣(كما في الشكل)F1(بالقرب من بعشیقةصدعوجود أظهرت

هــذا الصــدع یتوافــق مــع التغیــر فــي الشــذوذ ألجــذبي والتغیــر فــي اتجــاه ظهــور الطبقــات والتــأرجح علــى 

ویتطابق مع الصـدع المسـمى صـدع ،)١الشكل(ما هو واضح على الخارطة الجیولوجیة محور طیة بعشیقة ك

یظهر هذا الصدع على انه صدع اعتیـادي باتجـاه الجنـوب الشـرقي وذات ). ٢٠٠٥،متعب( بعشیقة من قبل 
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متر أي نفس إزاحة الصدع العكسي الموازي لمحور الطیة على مسار بعشیقة والمستنتج مـن قبـل ٨٠٠إزاحة 

فــي المنطقــة ) F2(والــى الغــرب مــن بعشــیقة متــأثرة بصــدع أخــر) الكریتاســي(یبــدو بــان هــذه الصــخور . لیــانع

ویتطـابق مـع ،المفصلیة بین طیتي بعشیقة والفاضلیة وعلى امتداد الصدع الموضح على الخارطة الجیولوجیة

وع المعكـوس وبإزاحـة یظهر الصدع على انه مـن النـ). ٢٠٠٥،متعب( موقع صدع الشور المستنتج من قبل 

متر تحت سطح البحر تقریبا بالقرب ٦٥٠متر تقریبا لترتفع بذلك صخور الكریتاسي األعلى إلى عمق ١٥٠

ممـا قـد یجعـل صـخور الكریتاسـي علـى عمـق ) المنطقة المفصلیة بین طیتي بعشیقة والفاضلیة(من عین بحر 

  .   قلیل جنوب طیة الفاضلیة

  

  

  

  

  
  المقطع الجیوفیزیائي والجیولوجي المستنتج من الدراسة: ٣الشكل 

  

والــذي اعتبــره انــه كتلــة ) ١٩٩٥(أمــا الشــذوذ الموجــب المتراكــب والمســمى بتركیــب بحزانــي حســب علیــان

مــن صــخور الفتحــة والبالســبي المتــأثرة بصــدعین معلقــین إلــى الخــارج فســر علــى انــه انحنــاء لصــخور الفتحــة 

إن هذا االنحناء یتوافق مع امتـداد طیـة . ي إلى األعلى وهذا یعطي شذوذا موجبا مع صخور االنجانةوالبالسب

حیـث ، والتي أشار فیها إلى امتداد هـذا التركیـب إلـى هـذه المنطقـة،)٢٠٠٥،متعب( كوبان في دراسة متعب

ان بحركـة أفقیـة باتجـاه الجنـوب أشارت الدراسة إلـى امتـداد طیتـي كوبـان وعـین الصـفرة واللتـان اعتبرهمـا متأثرتـ

  .ضمن ما اسماه منخسف بعشیقة

  

  



٢١.....إعادة تفسیر المعلومات الجذبیة لطیة بعشیقة

  المناقشة

,Numan and Al-Azzawi(نعمـان والعـزاوي أوضـح أسـباب تـأرجح محـاور الطیـات یعـود أن) 1993

ودومـاس ألجمیلـيأشـاركمـا . إلى الحركة المضربیة بین الكتل القاعدیة التي قد تكون مترافقة مـع إزاحـة مائلـة

)Al-Jumaily and Domaci, أثنـاءالقاعدیـةتجدد حركة الكتـلإلىفي ضوء تكتونیة الكتل القاعدیة )1976

ــــــــــي ــــــــر الثالثــ ـــــــــرتبط ، العصــــ ـــــــــل تـــ ـــــــذه الكتـــ ـــــــــلهـــــ ــــــــــةبفواصـــ ـــــــــاتاندفاعیــ ـــــــات الطیـــ ـــــــــاه مــــــــــــوازي لحافـــــ   باتجـــ

  لفواصــــــلظهــــــور تلــــــك اإن. اعتیادیــــــة ذات اتجــــــاه عمــــــودي علــــــى تلــــــك الحافــــــاتبفواصــــــلوتــــــرتبط كــــــذلك 

ـــــــمك الترســــــــبات ونوعیتهــــــــا وقــــــــوة الحركــــــــةعدمــــــــه یعتمــــــــأو   صــــــــالح والداغســــــــتانيأشــــــــاروقــــــــد .د علــــــــى سـ

)Salih and Al Daghastani, نتیجـة الطـي والزحـف وان المنطقـة تكونـتبأنهـافـي دراسـته للمنطقـة )1993

ظهــور الصــدوع االندفاعیــة إلــىأدىممــا بــالكبس نتیجــة الحركــة مــن الشــمال الشــرقي والجنــوب الغربــيتــأثرت

  .طرفي طیة بعشیقةعلى 

واحد هذه الصدوع دراسة علیان وجود صدع اندفاعي في الطرف الجنوبي الغربي لطیة بعشیقةأظهرت

ألجمیلــــي ودومــــاس وصــــالح دراســــتيإن).  صــــدع بعشــــیقة(االندفاعیــــة تــــم االعتمــــاد علیــــه فــــي هــــذه الدراســــة 

الصـــدوعإلـــىإضـــافةطرفـــي الطیـــة الصـــدوع الزاحفـــة علـــىیؤیـــدان وجـــود أعـــالهإلیهمـــاالمشـــار والداغســـتاني

. ان عمودیـان علـى محـور طیـة بعشـیقةصـدعوجـود الحالیـةالدراسةأظهرتحیث ةالعمودیة على محور الطی

مساویة نحو الجنوب الشرقيبإزاحةاعتیادي صدعشكل بحیث یكونبالقرب من بعشیقة) F1(األولصدعال

والـذي )F2(الثانيصدعالأما.متر٧٠٠وهي )١٩٩٥(المستنتجة لصدع بعشیقة في دراسة علیانلإلزاحة

متـر ١٥٠وبإزاحـةمعكـوسصـدعصـلیة بـین طیتـي بعشـیقة والفاضـلیة فكـان علـى شـكل فیقع في المنطقـة الم

وكــذلك الحــال بالنســبة )٣شــكلال(ین لهمــا ســطوح مائلــةصــدعكــال الإن.واألســفلاألعلــىلصــخور الكریتاســي 

ینصــدعیمكــن القــول بــان اللــذلك.لجنــوبي لطیــة بعشــیقة فــي دراســة علیــاناالنــدفاعي علــى الطــرف اصــدعلل

المســتنتج فــي دراســة علیــان قــد صــدعالإلــىإضــافة)٢٠٠٥(المســتنتجین فــي الدراســة الحالیــة ودراســة متعــب

  .جنوب طیة بعشیقةهي كتلةیشكلون حدود كتلة

علـى محـور طیـة بعشـیقةأثـرتبحیـث الحركة العمودیةإلىإضافةأفقیةهذه الكتل لها حركة أنیبدو 

مـا إلـىإضـافة)١٩٨٥(الجیولوجیة المعدة من قبل نعمان وباكوسواضح من الخریطةهوكماعلى السطح

  .حول تأثیرها على طیتي كوبان وعین الصفرةمن خالل دراسته الجیوفیزیائیة)٢٠٠٥(متعبإلیهأشار

فـي بعشیقة غیر واضـح فـي صـخور الكریتاسـيحول وجود منخسف )٢٠٠٥(متعب إلیهما ذهب إن

جـدد لحركـة الكتلـةتولكن قد یكـون هنـاك صدوعحیث یظهر النموذج المقترح وجود تدرج في الالدراسة الحالیة

ممــا اثــر علــى الترســبات والوضــع العصــر الثالثــي أثنــاءالقدیمــة المســتنتجة فــي الدراســةلصــدوععلــى امتــداد ا

  .)١٩٧٦(ودوماسألجمیليأشاركما الجیولوجي 

  

  المصادر العربیة
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رسـالة . شـمال العـراق-مسارات جذبیة استطالعیة عبر طیتـي بعشـیقة ومقلـوب.١٩٩٥، یونس جاسم، علیان

  .العراق، جامعة الموصل،كلیة العلوم،ماجستیر غیر منشورة

. هربــائيجدیــدة حــول جیولوجیــة منطقــة الموصــل فــي ضــوء التحــري الجیوكإضــافات. ٢٠٠٥، مــروان،متعــب

  .١٤٧-١٣٢، ص ٢العدد ،١٦المجلد ،مجلة علوم الرافدین
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