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  الملخص

تم أجراء دراسة مورفوتكتونية تفصيلية لطية مشورة داغ المحدبة الواقعة في أقصى شمال غـرب  
أظهرت الخارطة المورفوتكتونية المفسرة بصـريا مـن   . كم عن مدينة الموصل) 95(العراق وعلى بعد 

حدات مورفوتكتونية مختلفة في خصائصـها المورفولوجيـة   المرئية الفضائية المحسنة عن وجود سبعة و
  .والصخارية ودرجة تأثرها بالنشاط التكتوني اإلقليمي والمحلي

شملت طرائق التحليل المورفوتكتوني المستخدمة في هذه المنطقة أوال، دراسة التحليـل االتجـاهي   
كتونية خالل العصور الجيولوجيـة  للتراكيب الخطية ذات المدلوالت الجيولوجية وربطها مع الحركات الت

ثانيا، أسفرت نتائج تحليل المقاطع الطولية لمجاري بعض الوديان الموسمية المختـارة سـيطرة   . المتعاقبة
تبين من خالل تحليل دالة التعرج لقناة نهـر   ،وأخيراً. مجموعة من العوامل الجيولوجية والتكتونية عليها

لتركيبية والتي انعكست على تغير نمط النهر من النمط الضفائري دجلة الحالي تأثرها الكبير بالخصائص ا
سطح الصدوع الطولية والمستعرضـة فـي   ث قيم شاذة توافقت مع أول ظهور ألإلى الملتوي وظهور ثال
  .هاطية مشورة داغ ومحور
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ABSTRACT 
A detaild morphotectonic study has been carried out for the Mushora Dagh 

Anticline. This anticline is situated to the northwestern part of Iraq about (95) km from 
Mosul City. The morphotectonic map deduced from the enhanced space imagery 
showing the existence of seven morphotectonic units, differences in their lithologic and 
morphologic characteristics, which has been affected by local and regional tectonic 
movements. 

The morphotectonical analysis method included: first, study of directional analysis 
of structural lineaments and relation between their direction and the tectonic movements 
through the successive geological periods. Furthermore, upward concavity of the 
longitudinal profiles represents evidence of the appearance of some anomalies that can be 
attributed to a number of geologic and tectonical factors. Finally, three high anomaly 
values appeared while determining the index sinuosity of the Tigris River. These values 
agree with the first appearance of the surfaces of the transverse and longitudinal faults of 
Mushora-Dagh Anticline and the axis of this anticline. 

  
  المقدمة

لقد كان لتطور تقنيات التحسس النائي في أواخر القرن العشرين الدور الكبير فـي إبـراز أهميـة    
الدراسات المورفوتكتونية في العديد من المجاالت التطبيقية المهمة، مثل توجيه المسوحات للكشـف عـن   

سطحية الواعـدة بـالنفط   التحت األماكن األكثر مثالية لتجمع الخامات االقتصادية وإيجاد مواقع التراكيب 
 ,Lillesand and Kiefer(وفي مجاالت الكشف عن مكامن المياه الجوفية والنشـاط التكتـوني الحـديث    

تم استخدام معطيات التحسس النائي والمتمثلة بالمرئية الفضائية المحسـنة،  لمـا تقدمـة هـذه      ).1987
يـة  نلفة الواطئة للقيـام بالتحاليـل المورفوتكتو  المعطيات من كفاءة عالية في درجة  الدقة والسرعة والك

التفصيلية لمظاهر أشكال سطح األرض لطية مشورة داغ المحدبة الواقعة في أقصى شمال غرب العـراق  
   .كم غرب مدينة الموصل) 95(وعلى بعد 

شرقا ودائرتـي عـرض   ) ΄΄34 ΄33 ˚42) (΄΄20 ΄19 ˚42(تتحدد منطقة الدراسة بين خطي طول 
يقع الغاطس الشمالي الغربي لطية مشورة داغ عند ). ١الشكل (شماال ) ΄΄10 ΄02 ˚37) ( ΄΄57 ΄50 ˚36(

التركية ممتدا داخل األراضي السورية بينما ينغمـر غاطسـها الجنـوبي    -السورية-التقاء الحدود العراقية
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ربع وتتصف كيلومتر م ))٢٢٥(تبلغ مساحة منطقة الدراسة حوالي . الشرقي تحت مياه بحيرة سد الموصل
  .متر فوق مستوى سطح البحر) 574(بتضاريس أرضية غير معقدة  وبأقصى ارتفاع يصل إلى حوالي 

يركز البحث الحالي على تطبيق طرائق تفصيلية لدراسة مورفوتكتونية تركيب مشورة داغ المحدب 
  .نطقةوالذي يتناول التفسير التكتوني لألشكال األرضية الحديثة والقديمة التكوين في الم

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

وموقعهـا  ) Taufic and Domas, 1977(الخارطة الجيولوحية لتركيب مشورة داغ محورة عن : ١شكل 
  .في شمال غرب العراق



  آخرونحكمت صبحي الداغستاني و

  الوضع الجيولوجي في منطقة الدراسة

تبرز أهمية دراسة التكوينات الجيولوجيـة السـطحية مـن خـالل سـيطرتها علـى المظـاهر        
فولوجية المهمة بشكل عام والبنية المورفوتكتونية بشكل خاص، حيث تنكشـف عـدة تكوينـات    الجيومور

وصفت هذه ). ١الشكل (متدة من فترة االيوسين والى الوقت الحاضر لمجيولوجية في طية مشورة داغ وا
  :والتي تم اعتمادها في الدراسة الحالية وكما يلي Taufic and Domas, 1977)(التكوينات من قبل 

  :)االيوسين األعلى-االيوسين المتوسط(ـ تكوين افانة الجيري 1

إذ يصـل سـمكة إلـى     ) ١فـي الشـكل     AVوحدة ( يمثل اقدم التكاوين المنكشفة في لب الطية
تضم العشرة أمتار السفلى منه صخور كتلية متمثلة بطبقات سـميكة مـن الدولسـتون    . متر) 19(حوالي

لعليا فتمثل طبقات سميكة ذات لون ابـيض  متوسط التبلور مع وجود عقد من الجيرت، أما التسعة أمتار ا
  .شاحب من الحجر الجيري الدولومايتي

  

  :)المايوسين األسفل(ـ تكوين الفرات  2

شـمال شـرق    ) ١في الشكل  EU/JEوحدة ( يصل سمك التكوين في المنطقة المحاذية لنهر دجلة
ويتكون صخاريا من تتابع صخور الحجر الجيري المدلمت بشكل كتلي أو على ،متر) 70(الطية إلى حوالي

   .طبقات رقيقة ذات لون رمادي مصفر مع وجود طبقة واحدة من الحجر الجيري األخضر اللون شكل
  

  :)المايوسين األوسط(ـ تكوين الفتحة  3

تشكل صخور هذا التكوين الجزء األكبر من المكاشف الصخرية في الطية حيث يقدر سمكة بحوالي 
لذي ينكشف بشكل واضح فـي طرفـي   متر وقد قسم التكوين إلى عضوين هما العضو األسفل وا) 289(

الطية بشكل حواجز تركيبية وطبقات صخرية من الحجر الجيري العالي الصالبة والدولستون والمتبخرات 
أما العضو العلـوي الـذي   ).  ١في الشكل  B,A1ة  وحد(مع قليل من الحجر الجيري األخضر والمارل 

األسـفل، يتكـون بشـكل رئيسـي مـن      ينكشف صخوره على أطراف الطية بشكل حزام يحيط بالعضو 
فـي الشـكل    E&F,Dوحدة ( مع بعض الطبقات من الحجر الطيني األحمر والحجر الجيري المتبخرات 

والذي يفصل بين هذين ) Marker Horizon(والتي تمثل المكشف الصخري المميز ) C(أما وحدة ). اعاله
  .سنتمتر إلى بضعة أمتار 50ة وبسمك يتراوح بين العضوين وتتكون من الحجر الجيري العالي الصالب

  

  :)المايوسين األعلى(ـ تكوين انجانة  4

وبسمك يصـل إلـى    ) ١في الشكل  Ingوحدة ( يظهر عند أقصى الغاطس الشمالي الغربي للطية
  .متر، يتالف التكوين من صخور الحجر الطيني األحمر والحجر السلتي والرمل) 130(حوالي 
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  :)هولوسينباليستوسين ـ (ـ ترسبات العصر الحديث  5

وتضم ترسبات ملئ الوديـان وترسـبات    ) ١في الشكل  QFPوحدة ( تشغل مساحات واسعة من المنطقة
  .مدرجات الوديان وترسبات المنحدرات والترب المتبقية

 Buday and(تكتونيا تقع منطقة البحث وحسب التقسيمات التكتونية للعراق التي وضعت من قبـل  

Jassim, 1987 (طمة الثانوي العائـد إلـى نطـاق أقـدام     ب-في أقصى الشمال الغربي من حزام جمجمال
للصـفيحة  ) Unstable Shelf(والذي هو جزء من الرصـيف غيـر المسـتقر   ) (Foot Hill Zoneالجبال
تركيبيا هي طية محدبة ثنائية الغطس غير متناظرة وذلك الن طرفها الجنوبي الغربي اكثر مـيال  . العربية

درجة بينما ال يتعـدى الميـل   ) 25(األول حوالي  من طرفها الشمالي الشرقي إذ يصل معدل ميل الطرف
وهي طية متوسطة االرتفاع إذ يصل أقصى ارتفـاع لهـا حـوالي    . درجات) 7(عند طرفها الثاني سوى 

متر فوق مستوى سطح البحر، ويمتد محور الطية الرئيسي باتجاه شمال غرب ـ جنـوب شـرق    ) 574(
  .كم) 5(لطية إلى حوالي كم، بينما يصل عرض ا) 21(وبطول يصل إلى حوالي 

  
  ةالفضائي لمرئيةتحسين ا

) 1:250,000(بمقيـاس رسـم    1992/آب/14تمت االستعانة بجزء من مرئية فضائية ملتقطة فـي  
ـ ابوسـاطة الم ) 34والصف  170 المسار( وبرمز موقعي هو  )Thematic Mapper(الموضـوعي   حس

ث أعـدت وحسـنت المرئيـة رقميـا     حي) Landsat 5(المحمول على متن القمر االصطناعي األمريكي 
  :وكما يليفي مركز التحسس النائي باستخدام الحاسوب والبرمجيات الجاهزة 

باأللوان األزرق واألخضر ) 7,4,1(بمزج القنوات الطيفية ) False Color(ملونة كاذبة  مرئيةـ تكوين 1
، حيث تم اختيار هذه الحزم حسب مواقعها من الطيف الكهرومغناطيسي فكلما واألحمر على الترتيب

). Tahir, 2000(الملونة الكاذبة معلومـات افضـل    مرئيةاعدت الحزم عن بعضها كلما أظهرت التب
فضال عن إن هذه الحزم تفيد في إظهار الخصائص التركيبية بشكل افضل من بقية الحزم وعلى سبيل 
المثال تظهر المياه بلون داكن مما يساعد في تحديد حدود مجرى نهـر دجلـة وبحيـرة الموصـل     

  .والتراكيب الخطية ل أنماط التصريف السطحيةوتفاصي
 Non Linear( الملونة باستخدام طريقة البسط الالخطـي للمسـتويات الرماديـة    مرئيةـ تم تحسين ال2

Stretch (  للحزم الداخلة بالتركيب بطريقة مساواة المدرج التكـراري)Histogram Equalization (
وبالتـالي يمكـن   ) Contrast Ratio( مرئيـة حيث ان هذا النوع من التحسين يزيد في درجة تباين ال

الفصل بين الوحدات المورفوتكتونية بشكل افضل مما يعمل على  زيادة الدقة في تحديد الخصـائص  
  . )Structural Features(التركيبية 



  آخرونحكمت صبحي الداغستاني و

 High Pass(الناتجة باستخدام مرشح رقمي من نوع مرشـح التـرددات العاليـة     مرئيةتم تحسين ال -٣

Filter ( على إظهار الحافات والذي يعمل)2الشـكل  (يوضـح  . بشكل واضـح ) النسجة والخطيات( 
  .النهائية الناتجة عن عمليات التحسين المذكورة اعاله مرئيةال )١لوحة ال(و

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  .١٤/٨/١٩٩٢ملتقطة في ) 1:250,000(مرئية فضائية محسنة بمقياس : ٢شكل 
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  المورفوتكتونيةالخارطة  إعداد

رئية الفضائية المحسنة بصريا تم رسم خارطـة مورفوتكتونيـة لطيـة    من خالل تفسير وتحليل الم
) Zuidam and Zuidam, 1979(وذلك باستخدام العناصر التي اعتمـدها  ) ٣الشكل (مشورة داغ المحدبة 

الدكانة، النسـيج، الـنمط، الشـكل، الحجـم،     (في تفسير الصور الجوية والمرئيات الفضائية والتي تشمل 
حيث تم فصل سبع وحدات مورفوتكتونية مختلفة في خصائصـها المورفولوجيـة   ) الظلاألبعاد، الموقع، 

  :والصخارية ودرجة تأثرها بالنشاط التكتوني اإلقليمي والمحلي وكما يلي
  ):Central Zone Unit(وحدة النطاق المركزي  - 1

ية وظـاهرة  تشغل معظم طية مشورة داغ وقد ميزت باالعتماد على خصائصها المورفولوجية العال
تتكـون  . انقطاع الميل واالختالف في درجة دكانتها والنسجة الخشنة المتمثلة بأنماط التصريف السـطحية 

هذه الوحدة من الطبقات الصخرية التابعة لتكويني أفانة والفتحة  والحواجز التركيبيـة المتـأثرة بالنشـاط    
  .التكتوني الذي عمل على طي وتشوه هذه الطبقات

  

  ):Central Erosional Unit(عرية المركزية وحدة الت - 2

تكونت في مركز الطية وتمتاز بظهور أحد الوديان الطولية الموازية لمحور الطيـة مـن الجهـة    
الشرقية، والتي تباينت فيها عمليات التعرية العمودية بفعل مجموعة من المسيالت النشطة المنحدرة قيعانها 

يز هذه الوحدة بواسطة دكانه الصخور المنكشفة وانحشار الوديـان  تم تمي .باتجاه مستوي مجرى نهر دجلة
  .العميقة وجروف الصخور المحيطة بها

  

  ):Erosional Foot Hill Unit(وحدة أقدام الجبال التعروية  - 3

تتواجد هذه الوحدة بشكل متقطع في الطرف الجنوبي الغربي من الطية وتمتاز بلونها البني وبانتشار 
تتأثر هذه الوحدة بعمليات التعرية التفاضلية الناتجة بفعل العديـد مـن الوديـان    . ية فيهاالمكاشف الصخر

  .القاطعة للمكاشف الصخرية
  

  ):Accumulation Foot Hill Unit(وحدة أقدام الجبال التراكمية  - 4

تتواجد بشكل حزام يحيط بالطرف الجنوبي الغربي من الطية وتمتـاز بنسـجتها الناعمـة ولونهـا     
  .خضر الفاتح وتضرسها البسيط وانحدارها القليل واستغاللها بشكل جيد في الزراعة الديميةاأل

  

  ):Tigris River Terraces Unit(وحدة مدرجات نهر دجلة  - 5

لوحظ عدة مستويات من المدرجات النهرية التعروية والتراكمية باالعتماد علـى أمـاكن تواجـدها    
أسفر تأثير النشاط التكتوني لطية مشـورة داغ  . حدى جوانب نهر دجلةوأشكالها المميزة  على جانبي أو إ

على تكوين هذه المجموعة المتباينة من المدرجات النهرية بصورة واضحة فضال عن تـأثيرات العوامـل   
  .األخرى مثل الحمولة النهرية والتصريف والمناخ السائد



  آخرونحكمت صبحي الداغستاني و

  ):Flood Plain Unit(وحدة السهل الفيضي  - 6

خضر نقي بسبب كثافة الزراعة المروية فيه ونمطها المميز، وقد عكس نمط مجـرى نهـر   تظهر بلون ا
  .دجلة دوره الكبير في السيطرة على موقع ومساحة هذه الوحدة كما هو مبين على الخارطة

  

  ):Tigris River Course Unit(وحدة مجرى نهر دجلة  - 7

الذي يتحول تدريجيا إلى النمط الملتـوي  ونمطه الضفائري و الداكنيمتاز مجرى نهر دجلة  بلونة 
  .في الموقع القريب من محور طية مشورة داغ ثم يعود مرة ثانية إلى النمط الضفائري

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  .ركيب مشورة داغ مفسرة من المرئية الفضائية المحسنةالخارطة المورفوتكتونية لت: ٣كل ش
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  نيةطرائق التحليل المورفوتكتو

لغرض إيجاد العالقة الترابطية بين منشأ األشكال األرضية وتاثيرالتشويه التكتوني الحاصل لها في 
منطقة البحث، تم انتخاب مجموعة من طرائق التحاليل المورفوتكتونية والمتمثلة بدراسة وتحليل التراكيب 

ائدة ومن ثـم تحليـل المقـاطع    ذات المدلوالت الجيولوجية وإيجاد اتجاهاتها الس) Lineaments(الخطية 
 Sinuosity(لمجاري بعض الوديان المختارة واخيرا دراسـة دالـة التعـرج    ) Long Profiles(الطولية 

Index (لنهر دجلة وكما يلي:  
  :ـ التحليل االتجاهي للتراكيب الخطية 1

تين فضـائيتين  تم أجراء التحليل االتجاهي للتراكيب الخطية باستخدام طريقة التفسير البصري لمرئي
والـذي يشـمل   ) Rachna et al., 1999(ذكـره   محسنتين، حيث اعتمد في رسم هذه الخطيات على مـا 

اتجاهات األشكال الجيومورفولوجية والتراص التركيبي الخطي والتغاير في النسيج واالختالف في الدكانة 
تـم تصـنيف اتجاهـات    ). 4الشـكل   (واالستقامات و االنحرافات الحادة في انماط التصريف السطحية 

 Rose(التراكيب الخطية بفترة تصنيف مقدارها عشرة درجات والتي مثلـت بشـكل مخطـط الـوردة     

Diagram (تبين من التحليل اإلحصائي التجاهات التراكيب الخطية بأن النسـبة  . المثبتة على الشكل اعاله
باتجـاه  ) %17.9(نسـبة الثانيـة   درجة شمال شرق وال) 40-50(وبأتجاه ) %24.3(السائدة للخطيات هي 

-درجة شمال شرق، أما االتجاهات شمال غـرب ) 30-40(باتجاه ) %13.3(جنوب والنسبة الثالثة -شمال
جنوب غرب -يعتقد إن االتجاه شمال شرق. غرب فهي اقل االتجاهات شيوعا-جنوب شرق واالتجاه شرق

جديد خالل طوري الحركة االلبية البانية العمودي على محور الطية كان بسبب فتح وغلق محيط التيثس ال
للجبال الممتدة من فترة الترياسي األعلى والى الباليوسين، أما االتجاه شمال ـ جنوب المائل على محـور   

  ).Numan and Bakose, 1997(الطية فيعود إلى حركات نجد االوروجينية خالل فترة ما قبل الكامبري 
  

  :ـ تحليل المقاطع الطولية 2

دراسة المقاطع الطولية لمجاري الوديان وتحليل أشكالها ومقادير انحداراتها إحدى الوسـائل   تعتبر
المهمة المستخدمة في الدراسات المورفوتكتونية لغرض التعرف على العوامل المتحكمة فـي خصائصـها   

ائط تم استخدام عـدد مـن الخـر   ). 1998الداغستاني والجوادي، (وخصائص المناطق التي تتواجد فيها 
وبمقيـاس  )  J-38-S\NW(الطوبوغرافية في رسم المقاطع الطولية للوديان والمتمثلة بالخارطة المرقمـة  

وبمقيـاس  ) 450\88(،)440\88(،)430\88(،)420\88(،)440\87(والخرائط المرقمة ) 1:100,000(رسم 
  ).1:20,000(رسم 

 Knick(نقـاط التجديـد   لوحظ ظهور شواذ بشكل تحدبات واضحة على المقاطع الطولية تسـمى  

Points(   أذ يساعد على ظهور هذه الشواذ مجموعة من العوامل الهيدروليكية والصـخارية والتركيبيـة ،
)Lee and Henson,1978 .(   ولقد ركزنا في البحث الحالي على العوامل التركيبية المؤثرة علـى تجديـد



  آخرونحكمت صبحي الداغستاني و

 يي كربير الشـرقي والغربـي باسـتخدام   نشاط الوادي وذلك من خالل رسم وتحليل المقاطع الطولية لواد
  ).٥الشكل ) (Microsoft Exail(البرنامج الحاسوبي 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

خارطة التراكيب الخطية لتركيب مشورة داغ ونسـب التحليـل االحصـائي التجاهـات     : ٤شكل 
  .التراكيب الخطية موضحة على مخطط الوردة
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والزيارات الحقلية في تحليل المقاطع الطوليـة حيـث لـوحظ     استخدمت المرئية الفضائية المحسنة
متـر  ) 470(عند االرتفـاع  ) 2.5(إلى ) 1.92(ظهور زيادة في قيمة االنحدار لوادي كربير الشرقي من 
  . متر) 485(عند االرتفاع ) 6.25(إلى ) 4.16(وكذلك زيادة في قيمة االنحدار لوادي كربير الغربي من 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

موضحا فيها مواقع الشذوذ في ) األسفل(والغربي ) األعلى(المقطع الطولي لوادي كربير الشرقي : ٥شكل 
  .قيمة االنحدار



  آخرونحكمت صبحي الداغستاني و

الصدوع الرئيسية والـذي لـم يـتم     دحأ ذه الزيادة هو قطع الواديين لسطحيعتقد بأن السبب في ه
يمتـد  ) Cliff(الفضائية على شكل جرف إذ يظهر هذا الصدع على المرئية . اكتشافه في الدراسات السابقة

تم تعزيز اكتشاف هـذا الصـدع بـبعض    . بشكل شريط على طول الطرف الجنوبي الغربي من التركيب
الدالئل الحقلية والمتمثلة بزيادة ميل الطبقات الصخرية بصورة مفاجئة عند موقع هذا الصدع وزيادة تعرج 

د عدة مستويات من مدرجات الوديان بشكل مميز علـى  وعمق الوديان القاطعة للصدع باإلضافة إلى وجو
اما بالنسـبة لمواقـع الشـواذ    ). Fault Scarp(جانبي أو إحدى جوانب الوديان القاطعة لمكشف الصدع 

، او مواقـع  )تغيرات في صالبة الصخور(االخرى المثبتة على هذه المقاطع فتعود الى تأثيرات صخارية 
رئيسي والتي تم توثيقها لي شدة التعرية العمودية ودرجة انحدار المجرى االتقاء فروع المجاري مما يزيد ف

  ).٢٠٠٢الجرجري، (حقليا 
  

  :ـ تحليل دالة التعرج 3

إن معظم االلتواءات واالنحناءات النهرية تحدث بفعل العديد مـن العوامـل، منهـا الهيدروليكيـة     
مما جعلنا في ). Al-Daghastani and Campbell, 1995( ،) Adams, 1980(والطبوغرافية والتركيبية 

هذا البحث نركز على التغيرات التي حصلت على مجرى قناة نهر دجلة بفعل العوامـل التركيبيـة مثـل    
الصدوع والطيات وتأثيراتها على نمط المجرى وذلك باستخدام الخرائط الطبوغرافية اعـالة فـي رسـم    

دعم تفسير النتائج باستخدام المرئية الفضائية المحسنة  تم). 6الشكل (المنحني البياني لدالة تعرج نهر دجلة 
حيث أظهر المنحني ثالث قيم شاذة تطابقـت مـع الوضـع التكتـوني      ،مورفوتكتونيةونتائج التحليالت ال
كانت بسبب ظهـور أحـد الصـدوع    ) 2.907(تبين بان أعلى قيمة لدالة التعرج تبلغ . والتركيبي للمنطقة

بسبب التواء النهر أثناء قطعة ) 2.357(عند طرفها الجنوبي الشرقي والقيمة الثانية الرئيسية القاطعة للطية 
والتي جاءت متطابقة مع ظهور أحد الصدوع الرئيسية الواقعة في ) 2.174(والقيمة األخيرة  لمحور الطية،

عاله تعمـل  أن التأثيرات أ. الطرف الجنوبي الغربي من الطية والذي سبق الحديث عنة في الفقرة السابقة
والذي يعتبر أحد العوامل الرئيسية في تغير نمط ) Slope(على أحداث تغيرات في درجة انحدار المجرى 

أن التغيرات الحاصلة في نمط نهر دجلة مـا هـو إال اسـتجابة    ). Schumm, 1977(مجرى هذه األنهار
في  موضح لتكتونية كما هومباشرة للتغيرات الحاصلة على درجة انحدار المجرى وعالقته مع التأثيرات ا

حدود التأثير التكتوني لطية مشـورة  تشير هذه التغييرات في نمط مجرى نهر دجلة الى  حيث ،)6(الشكل 
   .داغ
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العالقة بين دالة التعرج لمجرى نهر دجلة والوضع التركيبي لطية مشورة داغ المحدبة وتأثيراتها : ٦شكل 
  .على نمط المجرى

  

  االستنتاج

يعتبر استخدام  طرائق التحاليل  المورفوتكتونية في طية مشورة داغ المحدبة الدور البارز والمهـم فـي   
تمييز الظواهر الطبيعية األرضية المستخدمة كدالئل على الحركات التكتونية والتي مـن خاللهـا يمكـن    

اظهر استخدام تقنيات التحسس النـائي الـدور   . الناتج عن هذه الحركات معرفة ميكانيكية ومقدار التشويه
الكبير في إمكانية مالحظة هذه المظاهر األرضية الصغيرة الحجم  والممتدة لمسافات بعيدة مثل مكاشـف   

 تبين إن الحركات. الصدوع والحواجز التركيبية المصاحبة للطيات والناتجة عن عمليات التعرية التفاضلية
التكتونية اإلقليمية والمحلية لها سيطرة واضحة على مظاهر األشكال األرضية في المنطقة وذلك من خالل 

بعض الوديان المختارة بسبب تقاطع مجاريها مع أسطح أحد الصـدوع  الزيادة المفاجئة النحدارات قيعان 
النشطة تكتونيا في المنطقة، فضال عن العالقة الترابطية القوية بين قيم الشواذ الظاهرة على نمط ومجرى 
نهر دجلة مع التراكيب الجيولوجية الناتجة عن الحركات التكتونية والذي يؤكد استمرارية النشاط التكتوني 



  آخرونحكمت صبحي الداغستاني و

أشارت تحاليل التراكيب الخطية ذات المدلوالت الجيولوجيـة تـأثيرات   . حديث الحاصل في هذه المنطقةال
  .الحركات التكتونية اإلقليمية في المنطقة

أظهرت الخارطة المورفوتكتونية وجود سبعة وحدات مورفوتكتونيـة متباينـة فـي خصائصـها     
لوحظ من خـالل تفسـير   . وني اإلقليمي والمحليالمورفولوجية والصخارية ودرجة تأثرها بالنشاط التكت

خارطة التراكيب الخطية وجود العديد من التراكيب الخطية الطويلة والتي تمثل انعكاسات لصدوع قاعدية 
عميقة كان لها الدور الرئيسي في تقسيم  الطية إلى كتل ثانوية تحركت على طول مسـتويات الصـدوع   

  .المشار إليها في الدراسة الحالية
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