 .......المجمة العراقية الوطنية لعموم األرض ،المجمد  ،18العدد  ،1ص .......2018 ،134 - 117

مقارنة بين التفسير البصري والرقمي لممظاهر الخطية في
طية عالن المحدبة شمال العراق
بسمة غزوان غانم

حكمت صبحي الداغستاني

فسم عموم االرض
كمية العموم
جامعة الموصل

مركز التحسس النائي
جامعة الموصل

( تاريخ االستالم  ، 2013/11/19تاريخ القبول ) 2014/1/16
الممخص
شممت الدراسة مقارنة بين أسموبي التفسير البصري والرقمي لنمط الخطيات المتواجدة في طية عالن
المحدبة شمال العراق ،باستخدام تقنيات التحسس النائي.
أظيرت نتائج القياسات الحقمية لنمط الفواصل المتواجدة في النطاق المركزي لطية عالن بأن

ىناك ارتباطاً واضحاً مع نمط الخطيات المفسرة باألسموبين حيث أن اتجاه الخطيات السائدة كانت

شمال شرق  -جنوب غرب وشمال غرب  -جنوب شرق اضافة الى االتجاه شمال  -جنوب .وقد تطابقت
ىذه االتجاىات مع نمط الصدوع السائدة في طية عالن واتجاىات القوى التكتونية المؤثرة في المنطقة.

اظيرت نتائج التحميل الرقمي لمخطيات باستخدام برنامج  PCI Geomaticaفي نطاق أقدام

االنحدارات لطية عالن شذوذا في بعض االتجاىات وذلك لتحديد خطيات ذات اصل غير تركيبي والتي
عكست حدود االراضي الزراعية ،مما يجعل ضرورة مكاممة ىذا التحميل مع األسموب البصري ،وذلك لدعم
نتائج التحميالت المورفوتكتونية لممنطقة.

الكممات الدالة :الخطيات ،مورفوتكتونيك ،طية عالن المحدبة ،التفسير البصري ،التفسير الرقمي.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
Comparison Between Visual and Digital Interpretation of
Lineament Features in Allan Anticline Northern Iraq
Hekmat S. AL-Daghastani
Remote Sensing Center
University of Mosul

Basma Gh. Ghanem
Department of Geology
College of Science
University of Mosul

ABSITRACT
This study included a comparison between both visual and digital
interpretations of lineament patterns, which are located in Allan anticline Northern
Iraq, using remote sensing techniques.
Results of field measurements of joints pattern that located in the central ridge
of Allan anticline, showed a clear correlation with lineaments pattern which are
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interpreted by both (visual and digital) interpretations. The dominance trends
in the directions of Lineaments are include: North East- South West and North
West- South East as well as the trend North – South. These trends correspondence
with the prevailing faults pattern in Allan anticline and the trends direction of
tectonic forces in the region.
Digital analysis results of lineaments using PCI Geomatica program in the
foot slope region of Allan anticline showing anomaly in some directions due to
determine non-structural Lineaments which are reflect the boundaries of
agriculture fields, therefore the integrations between the visual and digital
interpretation of lineaments is very necessary to support morphotectonic analysis.
Keywords: Lineament, Morphotectonic, Allan Anticline, Visual Interpretation,
Digital Interpretation
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المقدمة

تعددد الد ارسددات الجيولوجيددة ذات المنح دى المورفوتكتددوني ،باسددتخدام تقنيددات التحسددس النددائي ،إحدددى أىددم
األسد دداليب السد ددتطالع الخصد ددائص التكتونيد ددة لمسد دداحات واسد ددعة مد ددن سد ددط االرض فض د دالً عد ددن الخصد ددائص

التركيبيددة ألنطقددو محددددة تحددت سددطحية ) .(Marghany, M. and Hashim, M., 2010تعتبددر

الخطي د د د ددات ) (Lineamentsإح د د د دددى أى د د د ددم المظ د د د دداىر المورفوتكتوني د د د ددة ولي د د د ددا أىمي د د د ددة كبي د د د درة ف د د د ددي تحدي د د د ددد
البني د ددة التكتونيد د دة المحمي د ددة واإلقميمي د ددة ف د ددي المنطق د ددة كم د ددا اني د ددا ق د ددد تمث د ددل انعكاسد د داً لتراكي د ددب تح د ددت س د ددطحية
).)Hussein et al., 2009; Neawsuparp and Charusiri, 2004
إن أول من أطمق مصطم

الخطيات ىو العالم ىوبز) (Hobbsفي عام ( )1911وعرفيا بأنيا

األشكال الخطية الموجودة عمى سط األرض والتي ليا مدلول تحت سطحي .وىذه األشكال تمثل أجزاء
متراصة بشكل مستقيم أو قميمة االنحناء ،والتي تكون متميزة في أنماطيا مقارنة باألشكال المجاورة ليا

)  .( Lattman and Nicklesen , 1958; Oleary et al., 1976ان لألشكال الجيومورفولوجية
مثل الوديان والحواجز التركيبية ،قنوات التصريف المستقيمة وأوجو الجروف الصخرية والينابيع
والحفر الكارستية الخطية ذات االستقامات البارزة ،دو ار ميما في التعرف عمى االشكال الخطية

) .(Cornet and Demoulin, 1998ان المظاىر الخطية الظاىرة في مرئيات االقمار االصطناعية تمثل
خطوط مستقيمة او منحنية قميالً ،وقد تعكس أنطقو من الكسور تحت السطحية.(Hung et al., 2005) ،

ان اختيار ىذه المنطقة ودراستيا من خالل الخطيات كان نتيجة ان بعض االجزاء في طية عالن

المحدبة يصعب الوصول الييا نتيجة تواجد بعض المموثات المضرة باإلنسان (موقع مخازن بادوش العسكري)
فضالً عن ان بعض المكاشف في ىذه الطية يستخدم كمقالع لمعمل سمنت بادوش وبالتالي فأن االعتماد
عمى الخطيات المشتقة من المرئيات الفضائية سيكون االنسب في تحديد الوضع التكتوني ليذه الطية .تيدف

الدراسة الحالية الى تحميل نمط الخطيات الظاىرة في طية عالن المحدبة باألسموبين البصري والرقمي

ومقارنة نتائجيما مع المعمومات الحقمية واتجاىات القوى التكتونية المؤثرة في ىذه المنطقة.
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موقع منطقة الدراسة
تقع طية عالن المحدبة شمال العراق وضمن نطاق اقدام الجبال) (Foot hill Zoneمن الرف غير

المستقر ) (Unstable Shelfوذلك حسب تقسيم جاسم وكوف ) (Jassim and Goff, 2006والذي ىو
امتداد لتقسيم بودي وجاسم ) ،(Buday and Jassim, 1987وتخضع لنمط نظام طي طوروس
) ،(Tourus Folding Systemاذ يمتد محور الطية باالتجاه (غرب شمال غرب-شرق جنوب شرق).

ادارياً تقع طية عالن ضمن محافظة نينوى وتبعد بحدود ( )30كم عن مركز مدينة الموصل اذ يمكن
الوصول إلييا عبر الطريق المسمى طريق موصل -ربيعة (الشكل .)1

تعد منطقة الدراسة من المناطق التي تفتقر إلى الدراسات المورفوتكتونية التفصيمية ماعدا الدراسة التي

قام بيا ) (AL-Daghastani, 1996والدراسات الخاصة بالمسوحات الجيولوجية ( Geosurv-Iraq,

 )1995إذ ال تتوفر أي دراسة عن ىذه المنطقة تتعمق بقياسات وتحميل نمط الخطيات في طية عالن
المحدبو.

الشكل  1:موقع منطقة الدراسة توض طية عالن.
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البيانات المستخدمة
 -1المرئيات الفضائية :استخدمت في الدراسة الحالية المرئية الممتقطة بواسطة راسم الخرائط الموضوعي
المحسن ) (ETMلمقمر االصطناعي الندسات .تم اختيار النطاق البانوكروماتي ) (Band 8الممتقط
بتاريخ  2001/6/13وبمسار ).(Row 35\Path 170
 -2الخرائط:

استخدمت

الخارطة

الجيولوجية

لمنطقة

الموصل)1995

Iraq,

_(Geosurv

 Sheet Nj - 38 - 13والخارطة المورفوتكتونية لطية عالن عن ).(AL_Daghastani, 1996
 -3البرامجيات الجاهزة:
 برنامج  Erdas Imagine V.9.1الستقطاع منطقة الدراسة من المرئية الفضائية وذلك بإدخال
اإلحداثيات الخاصة لمنطقة الدراسة فقط ،وتحسينيا باستخدام الفالتر.

 برنامج  PCI Geomaticaاستخدم لالستخالص الرقمي لمخطيات وىو برنامج يعتمد عمى وحدة
القياس الخطية لممظاىر االرضية ضمن مساحة ارضية مفترضة.

 برنامج  Photoshopeاستخدم لتموين االشكال الخطية حسب مدلوليا.
 برنامج  Rozetaاستخدم لرسم مخططات الوردة لمخطيات.
 -4االجهزة :استخدمت المنضدة الضوئية والعدسات لغرض التفسير البصري ،كذلك تم استخدام جياز
 GPSلتحديد الموقع في الحقل.
مورفوتكتونية طية عالن
عبارة عن طية محدبة غير متناظرة ثنائية الغطس ،يميل الطرف الجنوبي ليا بمقدار( )22درجة
تقريبا ،أما الطرف الشمالي يميل بحدود ( )10درجات ويبمغ طول الطية ( )26كيمومت ار وعرضيا

( )4كيمومت ارت تقريباً.

قام الداغستاني ) (AL-Daghastani, 1996بأعداد الخارطة المورفوتكتونية لممنطقة بشكل عام

وصنف فييا سبعة وحدات مورفوتكتونية (الشكل  ،)2وفيما يمي عرضاً لموحدات المورفوتكتونية المتعمقة بنمط

الخطيات:

الشكل  :2الخارطة المورفوتكتونية لطية عالن عن (.)AL-Daghastani, 1996
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 -1الوحدة الجبمية التركيبية المركزية:
صنفت ىذه الوحدة ضمن الوحدات المورفوتكتونية ذات األصل التركيبي أي الناتجة عن تأثير البنية
التركيبية والصخارية في نشأتيا وتطورىا فضال عن الدور الذي تؤديو العوامل الجيومورفولوجية في تعرية ىذه

األشكال وبروزىا عمى سط األرض ،وتظير ىذه األشكال في لب ومحيط الطية المحدبة.

تم تحديد ىذه الوحدة من المرئية الفضائية بوساطة ظاىرة انقطاع الميل) ، (Break of slopeحيث

تتميز بارتفاعيا العالي نسبة إلى المناطق المحيطة بيا .وتضم ىذه الوحدة مناطق شديدة التضرس ذات

ارتفاعات متباينة ويصل أعمى ارتفاع في طية عالن المحدبة إلى ( )439م فوق مستوى سط البحر.
تنكشف في ىذه الوحدة صخور الحجر الجيري المقاوم لمتعرية التابع لتكوين الفرات .توجد مجموعة من

الوديان العميقة عمى جانبي ىذه الطية تخترق في صخور الحجر الجيري نتيجة عمميات التعرية المستمرة

بوساطة الوديان الموسمية .كما يالحظ وجود الحواجز التركيبية المحززة بصورة عامة عمى طول جبية

الحاجز المركزي ،اذ تكون ذات ميل قميل إلى متوسط منتشرة عمى طول جناحي الطية ،ويعود سبب تكون
ىذه المظاىر المورفولوجية الى التعرية التفاضمية .

يمتاز الطرف الجنوبي من ىذه الوحدة بكونو ضيقا ويشغل مساحة قميمة مقارنة مع الطرف الشمالي.

ان ىذه الوحدة لم تستغل زراعيا بسبب طبيعتيا الطبوغرافية والصخرية ،فقد استغل جزء منيا ألغراض اخرى
كمقمع حجري يزود معمل سمنت بادوش بالمواد األولية في صناعة االسمنت.
 -2وحدة السطوح التعروية:
تصنف ضمن الوحدات المورفوتكتونية ذات المنشأ التعروي ،ان ما يميز ىذه الوحدة ىو ظيور تكوين
الفتحة ،ولكن الترسبات الحديثة تمثل الجزء االكبر من المكونات الصخرية ،والمؤلفة منيا ىذه الوحدة وىي

ذات طبيعة طوبوغرافية متموجة وقميمة التضرس .تم االعتماد عمى فكرة انقطاع الميل في فصل ىذه الوحدة،
وقد استغمت القسم منيا في زراعة المحاصيل الديمية.
 -3وحدة السطوح التجميعية (التراكمية):
تصنف ىذه الوحدة ايضاً ضمن الوحدات المورفوتكتونية ذات المنشأ التعروي ،اذ تنتج ىذه األشكال

بفعل العمميات الجيومورفولوجية من حت ونقل وترسيب .شكمت ىذه الوحدة نطاقا واسعا يحيط بالجزء

الجنوبي لطية عالن المحدبة بصورة خاصة وذات طبيعة شبو منبسطة إذ تتراوح درجة انحدارىا بين ()7-2
درجات .ظيرت ىذه الوحدة بدرجات متفاوتة من الدكانة وذلك اعتمادا عمى انعكاسية الغطاء النباتي،
استخدامات األرض ،نوعية التربة ،ودرجة رطوبتيا .تمتاز ىذه الوحدة بكونيا مناطق زراعية شبو جيدة
استغمت بشكل عام في زراعة محصولي الحنطة والشعير.
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 -4المدرجات النهرية:
صنفت ىذه الوحدة باالعتماد عمى العامل النيري ،الى مدرجات نيرية تعروية وتراكمية .تتواجد ىذه

الوحدة عمى جانبي نير دجمة وبمستويات ومساحات مختمفة .تستخدم ىذه الوحدة بصورة رئيسية بالزراعة
المروية مشكمة حقول زراعية عمى جانبي النير.
 -5مجرى نهر دجمة:
صنفت ىذه الوحدة ضمن الوحدات المورفوتكتونية ذات المنشأ النيري ،وتم تمييز ىذه الوحدة باالعتماد

عمى بعض الخصائص الطيفية والمكانية المستخدمة في التفسير والمتمثمة بالدكانة الغامقة المائمة السواد

لمنير ،فضالً عن شكل النير المتمثل بالنمط الظفائري المميز.

يسير النير بموازاة الطية ،ويمتاز بالنمط الظفائري المصحوب بترسيب العديد من الجزرات الجانبية

والوسطية ،والتي تكونت بسبب التغير في سرعة الجريان واالنحدار الموقعي لمستوى القاعدة بسبب التأثيرات
التكتونية في المنطقة .يقطع النير الغاطس الشرقي لطية عالن مع زيادة ممحوظة في عممية الحفر العمودي

فضالً عن التضييق الواض في مجرى النير ،وىما صفتان تؤكد استجابة النير لمنشاط التكتوني الموقعي،
) .) AL-Daghastani, 1996

اسموب التفسير ألبصري
فسرت المرئية المستقطعة تفسي ار بصريا واستخرجت األشكال الخطية الموجودة في طية عالن واعدت
الخارطة الغرضية االولية (الشكل  ،)3بأستخدام عناصر التفسير البصري االساسية وىي الشكل ،الدكانة،
النمط ،الموقع ،النسيج ،الخ ) .(Verstappen and Zuidam, 1975ان المظاىر الخطية المستخرجة

عكست أشكال خطية مستقيمة أو منحنية تعبر عن أجزاء مستقيمة من انماط التصريف أو أنيا تمثل نمط
الفواصل والصدوع أو حتى أجزاء من الحواجز التركيبية او الصخرية ،ومن ناحية أخرى قد تمثل نمو خطي
لمنباتات او انيا عبارة عن طرق وحقول زراعية .ان كل ىذه المظاىر االرضية ظيرت عمى المرئية الفضائية
بشكل خطي وعميو ينبغي معرفة مدلول كل شكل خطي .اعتماداً عمى ماسبق تظير اىمية التفسير البصري

في مثل ىكذا دراسات ،حيث يقع عمى عاتق المفسر تصنيف ىذه المظاىر الخطية وحسب المنشأ التكويني

ليا.

الشكل  :3التراكيب الخطية لطية عالن والمستنتجة من التفسير البصري
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أوال  :تصنيف األشكال الخطية حسب مدلوال تها
كما تم ذكره سابقاً ان ىنالك أنواع عديدة من المظاىر الخطية التي تظير عمى المرئية الفضائية،

ولكي تكون النتائج صحيحة يجب معرفة مدلول كل منيا ،وبذلك يجب عمى المفسر ان ينتقي الخطيات التي
تفيد في تحديد االتجاه العام لمحور التراكيب الجيولوجية والتكتونية المحمية واالقميمية .لتوضي ذلك استخدم

برنامج الفوتوشوب ليذا الغرض حيث أدخمت خارطة التفسير البصري األولية في البرنامج وأعطيت لكل
مجموعة من األشكال الخطية لون لتميزىا عن غيرىا من المجاميع االخرى حيث تم تموين الخطيات ذات

المدلول المورفوتكتوني في الوحدة الجبمية التركيبية المركزية بمون احمر واالشكال التي تعكس

انماط التصريف المستقيمة والمكاشف الصخرية في وحدة السطوح التعروية أخذت المون األزرق أما التي
تعكس نشاطات اإلنسان (الطرق واألبنية والحقول الزراعية) في وحدة السطوح التجميعية فكانت بمون

اخضر(الشكل .)3

ثانيا :تحميل الخطيات (أالتجاهي والطولي)
تم قياس اتجاه كل شكل خطي عمى الخارطة أعاله وتثبيت القراءة وقياس طوليا ،بعدىا صنفت

اتجاىات الخطيات بفترة تصنيف ( )10درجات وصنفت االطوال بفترة قدرىا ( )5كم حيث قسمت إلى ثالثة

أصناف ( .)Short, Medium, Longرسمت المدرجات التك اررية لتحديد األطوال السائدة في المنطقة

(الشكل .)4

لتوضي

اتجاىات الخطيات تم استخدام مخطط الوردة ) (Rose diagramكوسيمة أخرى لتحميل

الخطيات وذلك من خالل ادخال قيم األطوال واالتجاىات لمخطيات في برنامج ( )Rozetaورسمت

مخططات الوردة التي أعطت نتيجة واضحة لالتجاه السائد في المنطقة.

يعطي (الشكل  )5التوزيع أالتجاىي لنمط الخطيات في منطقة الدراسة ،حيث كان االتجاه السائد في

الوحدة الجبمية التركيبية المركزية لألطوال اقل من ( )0.5كم ىو (شمال شرق-جنوب غرب)،

وبالنسبة لألطوال ( )1-0.5كم كان االتجاه السائد ىو (شمال شرق-جنوب غرب) باإلضافة الى االتجاه

(شمال-جنوب) ،اما بالنسبة لألطوال اكثر من ( )1كم فكان االتجاه السائد (شمال شرق –جنوب غرب)

باإلضافة الى بعض االتجاىات التي ظيرت بنسب اقل كاالتجاه (شمال-جنوب) و (شمال غرب-جنوب
شرق) .اما في وحدة السطوح التجميعية فكان االتجاه السائد بالنسبة لألطوال اقل من ( )0.5كم ىو االتجاه

(شمال غرب –جنوب شرق) ،واالطوال ( )1-0.5كم ىو (شمال –جنوب) و (شمال شرق -جنوب غرب)

وايضاً (شمال غرب -جنوب شرق) ،وبالنسبة لألطوال اكثر من ( )1كم كان االتجاه السائد ىو

(شمال -جنوب) .أما االتجاه السائد في وحدة السطوح التجميعية بالنسبة لمخطيات ذات االطوال اقل من
( )0.5كم كان (شمال شرق  -جنوب غرب و شمال غرب  -جنوب شرق) وظيور اتجاه اخر اقل سيادة

(شرق  -غرب) اما بالنسبة لألطوال ( )1 - 0.5كم ظير االتجاىين (شمال  -جنوب وشرق  -غرب)
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بشكل واض ولألطوال اكثر من ( )1كم االتجاه السائد ىو (شمال-جنوب) باإلضافة إلى بعض االتجاىات

الثانوية والموضحة في مخططات الوردة المثبتة عمى الخارطة (الشكل .)5

يتبع
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الشكل  :4المدرجات التك اررية لنسب اطوال الخطيات حسب اتجاىاتيا ومواقعيا في طية عالن.
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الشكل  :5خارطة التفسير البصري مع مخططات الوردة إليضاح اتجاىات التراكيب الخطية.

أسموب التفسير الرقمي
يعد التفسير الرقمي شائعا في الوقت الحالي فيو يوفر الوقت والجيد الذي يستغرقو التفسير البصري

) ،(Thannoun, 2013; Masoud and Koike, 2011لكن التفسير الرقمي لوحده قد ال يعطي نتيجة
صائبة كميا ويرى الباحث ضرورة مكاممة وتعزيز النتائج مع التفسير البصري .استخدم ليذا الغرض البرنامج

الرقمي ( ،)PCI Geomaticaحيث يقوم البرنامج بحساب األشكال الخطية الظاىرة عمى المرئية
الفضائية لكن ال يستطيع فصل ىذه األشكال الخطية حسب مدلوليا ،وبذلك تصب

جميع الخطيات

من نوع واحد (الشكل  .)6ىذا ىو الفرق الجوىري بين التفسير البصري والتفسير الرقمي وبذلك
نحتاج إلى خارطة التفسير البصري لممظاىر الخطية التي توض لنا مدلول كل شكل خطي .يظير ىذا

الفرق واضحا بعد أن ترسم مخططات الوردة باستخدام البرنامج أعاله ونالحظ ان االتجاه البارز ىو
(شمال شرق -جنوب غرب) في الوحدة الجبمية التركيبية المركزية وفي وحدة السطوح التجميعية كان االتجاه
السائد ىو (شمال غرب-جنوب شرق) و (شرق-غرب) مع ندرة ظيور االتجاه (شمال-جنوب) في نطاق
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الوحدة التركيبية المركزية والذي كان سائدا في المخططات الناتجة من اسموب التفسير البصري

( الشكل .) 5

الجدير بالذكر بأن البرنامج قد اعتبر الطريق موصل  -ربيعة نمطا خطيا بار از كما في (الشكل )6

وادخمت قياساتو في تحديد اتجاه مخططات الوردة في ىذا النطاق وىذا غير موفق في التحميالت
المورفوتكتونية.

الشكل  :6خارطة التفسير الرقمي لطية عالن مثبت عمييا مخططات الوردة.

أسموب القياسات الحقمية
قام الباحث بالزيارات الحقمية لمنطقة الدراسة وذلك لغرض التعرف عمى صحة ودقة نتائج التفسير

البصري والرقمي ،وأخذت العديد من القياسات الحقمية لمضرب وميل الفواصل ضمن نطاق الوحدة الجبمية
التركيبية المركزية (الشكل  )7وصنفت القراءات ورسمت مخططات الوردة ليذه القراءات .ولوحظ من

االتجاىات التي برزت في المخططات تطابق النتائج المستنتجة مع التفسير البصري والرقمي وىذا ما يؤكد
صحة المعمومات التي تم الحصول عمييا ،وقد تم رسم مخططات الوردة التجاىات الفواصل الحقمية وثبتت

ىذه المخططات عمى المرئية الفضائية وحسب مواقع الفواصل( ،الشكل.)14-1 ،8
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نالحظ من مخططات الوردة لنظام الفواصل انو باإلمكان تحديد االتجاىات التي برزت بصورة رئيسية

وثانوية كما موض في (الجدول  )1حيث كان االتجاه السائد ىو من نوع  hko-aو ،hko-bوىذا مطابق
التجاه نظام الصدوع الرئيسية التي قطعت الوحدة التركيبية المركزية لطية عالن (الشكل .)2

بينما تم مالحظة نمط الفواصل من نوع  acو  bcباالعتماد عمى اتجاه محور طية عالن واتجاىات

القوى المؤثرة في ىذا النطاق من الطيات المحدبة والتي تخضع لنمط نظام طي طوروس.

الشكل  :7قياس ميل ومضرب الفواصل في طية عالن.

الشكل  :8مخططات الوردة الناتجة من القياسات الحقمية مثبتة عمى المرئية الفضائية.
حسب مواقع القراءات
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التصنيف
hko_a
hko_a
hko_b

االتجاهات الرئيسية في كل
مخطط وردة

شكل مخطط الوردة

الموقع

N 40 E
W 15 N
W 75 N

1

ac
hko_a
hko_b

N5E
N 45 E
W5N

2

hko_a

N 25 E

3

ac
ac

N5E
W 85 N

4

ac
hko_a

N5E
N 35 E

5

ac
hko_b
hko_a
hko_b
ac
hko_b

N5E
N 45 E

6

N 20 E
W 15 N

7

N5E
W 35 N

8

hko_b
hko_b
hko-a
hko_a

N 45 E
N 85 E
W5N
W 20 N
N 65 E
W 15 N
W 65 N
W 85 N

hko_a
bc

N 35 E
W 10 N

11

ac
hko_b

N5E
W 35 N

12

hko_b

N 65 E
W5N

13

N5E
N 45 E
W 15 N
W 65 N

14

hko_a
hko_b

ac
hko_b
bc
hko_a

9

10
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االستنتاجات
توض الدراسة الحالية األىمية المورفوتكتونية لطية عالن ضمن نطاق اقدام الجبال في شمال العراق
نظ ار المتداد محورىا (غرب شمال غرب  -شرق جنوب شرق) المختمف عن اتجاه امتداد محاور الطيات

األخرى في ىذا النطاق (نظام طي زاجروس) وعالقتو مع اتجاىات الخطيات السائدة ونشأتيا.

تم تصنيف الخطيات إلى ثالثة أصناف باالعتماد عمى أطواليا ) (Short, Medium, Longإلى

جانب اتجاىاتيا ،وأظيرت النتائج إلى سيادة االتجاىات التالية:

 االتجاه المحصور مابين ( )40 -20درجة (شمال شرق -جنوب غرب) ،وىي مطابقة التجاىات الصدوع
في طية عالن.

 االتجاه ( )10درجة (شمال -جنوب) ،وىو مطابق لالتجاه  acلمفواصل في منطقة الدراسة.

 االتجاه المحصور بين ( )330 -290درجة (شمال غرب -جنوب شرق) ،ايضاً تطابق مع االتجاه الثاني
لمصدوع في منطقة الدراسة.

تعكس ىذه الخطيات نطاقات خطية مطابقة لنمط الصدوع في المنطقة .أشارت الخارطة

المورفوتكتونية إلى وجود صدوع انزالقية مركبة شديدة الميل ذات ترتيب متبادل بصورة مائمة عمى محور
الطية وتركت مظاىر تشوه واضحة وآثار بالغة األىمية في تطور شكل الطية .تمتد ىذه الصدوع باالتجاه

السائد شمال غرب -جنوب شرق وشمال شرق – جنوب غرب وذات رمية سفمى نحو الشرق والغرب مكونة
تخسف وتيضبات تركيبية ،وىذا ما اشار الييا ) (AL-Daghastani, 1996في دراستو عن التطور

المورفوتكتوني في طية عالن المحدبة.

تمت مطابقة االتجاىات التي برزت في التفسير البصري مع اتجاىات الفواصل المحددة حقميا وكانت

النتائج متطابقة ،أي أن االتجاه السائد لمفواصل كان من نوع (  hkoو .)acمن مالحظة نتائج أسموب
التفسير الرقمي ومطابقة االتجاىات مع اتجاىات الفواصل المقاسة حقميا واتجاىات الخطيات السائدة في

التفسير البصري نالحظ وجود بعض االختالف البسيط في االتجاىات خاصة في نطاق الوحدة الجبمية
التركيبية المركزية ووجود اختالفات في نطاق وحدة السطوح التجميعية ،وبذلك نستنتج أن األشكال الخطية
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الناتجة من التفسير الرقمي كانت مقاربة في بعض مناطق الدراسة وبذلك نحتاج إلى مكاممة المعمومات مع

.التفسير البصري
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