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الخالصة
يهدف البحث الى التوصل لمعرفة انعكاسات الوضع التكتوني المحمي عمى التراكيب
م ببع التكتوني ببة المحمي ببة او ا ميمي ببة .و ببد اس ببتطدمت يان ببات التراكيب ب

الطييبة او مبدر ارتبباه ابتر التراكيب

الطييبة

الطيي ببة لمن ببايق مطت بباري وفل ببا ل نيل ببة التكتوني ببة لمعب ب ار و الت ببي ت ببم

استحصبالها مببن ببل ب ببة ببباحبين سببابلين بعببد تبد يلها مببع المرليببات ال ضبالية المتببوفري .و ببد تببم ر منبة ) (Digitizingاببتر التراكيب

يببدويا

بيريلببة ) (Polylineضببمن يلببة الب ب ) (GISواسببلايها عمببى الطاريببة التكتونيببة لمع ب ار بعببد توحيببد الملبباييس ومببن بببم اج ب ار العمميببات
ا حصببالية ورسببم مطييببات التحميببل ا تجببااي لممنببايق المطتببارر بلببكل عببام ووفلببا ل نيلببة التكتونيببة بعببد ع بزل التراكي ب
ضمن كل نيا تكتوني بلكل من صل و بد اسبتنتم مبن د ارسبة التراكيب
واضببحة لمتكتونيببة المحميببة الضببمن ا نيلببة التكتونيببةي عمببى التراكيب
وامتداداتها وبعدد المجا ت ا تجااية لمتراكي
لمتراكي

الطييببة الوا عببة

الطييبة ونتبالم مطييبات التحميبل ا تجبااي ان انالب انعكاسبات

الطييببة فببي اببتر المنببايق و ببد تجمببى تلب

تببباين كبافببة اببتر التراكي ب

الطيية السالدي في اتر المنايق .كما وجبد ان انالب تريبر فبي اتجبار المجبال ا كببر سبيادي

الطيية وت لي لممجا ت ا تجااية البانوية كممبا اتجهنبا مبن منيلبة الرصبيس المسبتلر فبي الجنبو الررهبي باتجبار الجيوسبنك ين

) (Geosynclineفي اللمال اللر ي  ،واتا يتمالى مع اتجااات الجهود التكتونية ا ميمية المؤبري في المنيلة.
الكممات المفتاحية :ا نعكاسات التكتونية ،التراكي

الطيية ،المجا ت ا تجااية.

Abstract
One of the objectives of this paper was to describe the local Tectonic reflection on the lineament
and the relationship between these lineaments with the local and/or regional tectonic. The proposed
approach is demonstrated using data for three selected areas provided in the study by three authors after
compared this data with the satellite imagery. In order to draw the Rose Diagram and assess the results,
three steps has been done, the first step was digitizing manually for the lineaments under GIS
environment in polyline shap , the second step was completed the statistical process after that the Rose
Diagram was drawn for the selected areas. The result of study indicate that there are a very clear local
Tectonic reflection on the lineament, also this study showed that the regional tectonic potential were
dominated in the lineaments direction for the selected areas.
Keywords: Tectonic reflection, lineament, polyline shap.

المقدمة
اعتمادا عمى تعريس التراكي

الطيية ) (Lineamentالوارد عند كل من :

) Pilger (1976) , Hoppin (1976) , Lattman (1958و ) Numan (1987وارتبباه وجبود
اببتر التراكيب

الطييببة بلببكل او ببباطر مببع التكتونيببة المحميببة او ا ميميببة لممنيلببة وفلببا ل ب Podwyscok et al

 (1975).و ) Gary etal. (1972او ارتبايهبا مبع الكسبور اللاعديبة العميلبة او الصبدوم حسب
), Dennis (1967

مبا تكبر كبل مبن

) O' Leary et al. (1976و ) Lavin etal. (1982وحيببث وجببد كببل مببن

) Al-Amiri (1982و عم ببر ال5891ي و اللببمام ال5891ي و مجي ببد ال5899ي و نج ببم ال5881ي و العا ببد

ال5881ي ان انال تيا ق لمعديد مبن التراكيب

الطييبة مبع الصبدوم التحبت السبيحية العميلبة المعروفبة و المؤلبري

في الطرالط التكتونية لمع ار .
فلد اعتمبدت ابتر النتبالم العمميبة كاسباس جب ار ابتا البحبث البت يهبدف البى د ارسبة انعكاسبات الوضبع

التكتببوني المحمببي عمببى التراكيب

الطييببة او مببدر ارتببباه التراكيب
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الطييببة مببع التكتونيببة المحميببة او ا ميميببة مببن

طب ل د ارسببة و ملارنبة التراكيب

الطييبة المسببتنبية مبن المرليببات ال ضبالية ) (Satellite Imagesلموا ببع مطتبباري

في منايق الرصيس المستلر و غير المستلر و الجيوسنك ين ) (Geosynclineفي الع ار .

مناطق الدراسة:

يوضب اللببكل ر ببم ال5ي طاريببة التلسببيمات التكتونيببة لمعب ار مؤلب ار عميهببا التراكيب

المطتبباري الببب ث جب ار الملارنببة ببين التراكيب

الطييببة فببي المنببايق

الطييببة التببي سب ق وان درسببت مببن ببل الببباحبين باسببتطدام مرليببات

فضالية الا يض و ا سود و الممونةي لملمر الصناعي ندسات و بملياس ال012222 :5ي.
 - Aالمنيلب ب ب ببة ا ولب ب ب ببى وتتمبب ب ب ببل ب ب ب ب بالجز اللب ب ب ببمال اللب ب ب ببر ي مب ب ب ببن الع ب ب ب ب ار و المحصب ب ب ببوري ب ب ب ببين طيب ب ب ببي يب ب ب ببول
ال'41o 02' – 44o 22ي لببر ا و طيببي عببرض ال' 01o 02' – 01o 22ي لببما ا و التببي درسببت مببن ببل

مجيد ال5899ي وتريبي اجب از مبن منبايق الجيوسبنك ين ) (Geosynclineو نيبا الييبات العميبا (High
) Foldedو الجز اللمالي اللر ي من نيا الييات الوايلة ).(Low Folded
 - Bامببا المنيلببة البانيببة فهببي ييببات حم برين و مكحببول والوا عببة ببين طيببي يببول ال 41 51 – 44 22ي و
'

o

'

o

طيببي عببرض ال'01o 22' – 00o 41ي وتمبببل جببز ا مببن الحببدود الجنوهيببة الررهيببة لنيببا الييببات الوايلبة و ببد
درسست من ل العا د ال5881ي.

 - Cالمنيلببة البالبببة اببي المنيلببة المحصببوري ببين طيببي يببول ΄ 40° 14΄ - 42° 50لببر ا و طيببي عببرض

` 33° 07 - 31° 3لبما ا ضبمن ار ارضبي الع ار يبة و التبي تريبي اجب از مبن منبايق الرصبيس المسبتلر

وفلا لمطارية التكتونية لمع ار )  (Buday and Jasem, 1987و د درست من ل احمد ال0221ي.
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A
A

B

C

شكل رقم  1يوضح التقسيمات التكتونية لمعراق (عن  )Buday & Jasem 1987مؤشر عميها التراكيب

طريقة البحث

الخطية الظاهرة في المناطق المختارة

للد تم تن يت البحث باستطدام تلنيات نظم المعمومات الجررافية ) (GISوتل ع ر المراحل التالية:
 -5تهيل ب ببة جمي ب ببع الطب ب برالط الجيولوجي ب ببة الميموب ب ببة بملي ب بباس  5:012222و التكتوني ب ببة وبمليب ب باس 5:5222222
والمرليات ال ضالية المتوفري اللممنيلتين  Bو  Cي من اجل اج ار التد يق لمتراكي

المستحصمة منها.

 -0إص ح الطرالط الGeoreferencي تصحيحها اندسيا وجعمها ميابلة رحد اإلحدابيات العالمية لعمل
موزالي لمطرالط التكتونية وموزالي لمطرالط الجيولوجية.

 -0ر منه الScreen Digitizeي التراكي

الطيية وتحويمها إلى ايلة ر مية الDigital Formatي بصيرة

) (Poly Lineباستطدام التر يم اليدو ضمن يلة الب GISوتسلييها وفلا لموا عها عمى الطارية التكتونية
لمع ار بعد توحيد الملياس.
 -4رسم مطييبات التحميبل ا تجبااي العبدد ) (Rose Diagramلمتراكيب

الطييبة لممنبايق البب ث باسبنطدام

رنامم ) (Geo Tools V 1.0الت يعمل ضمن يلة  Arc View GISلكل منيلة عمى حبدر و لمتراكيب
الطيية ضمن ا نيلة التكتونية المطتم ة ا لكال ال1 - 0ي.
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معالجة و تحميل البيانات :
للد وجد من دراسة التراكي

الطيية المستنبية من المرليبات ال ضبالية لممنبايق البب ث بانهبا تكبون اك بر

كبافببة فببي منببايق الييببات الالرصببيس غيببر المسببتلر و الجيوسببنك يني حيببث انكلبباف الصببطور ممببا فببي المنببايق
المنبسية وغير المنكل ة ال الرصيس المستلري .
و د صن ت التراكي

الطيية في المنايق المدروسة بان غال يتها محمية و ا ميمية وان اللميل منهبا تكبون

فبو ا ميميبة وفلبا ل ب Brockman et al. (1979) , Hodgson (1977) , Wertz (1976) , Johnson
) (1976كما لوحظ ان التراكي

الطيية في منيلة الرصيس المستلر بلكل عام تكون اكبر يو و امتبدادا ممبا

اببي عميببه فببي منببايق الرصببيس غيببر المسببتلر واببتا يتوافببق مببع مببه كبافتهببا ،حيببث يصببع

تمييببز التراكيب

الطييببة

اللصيري او تات ا متدادات الصريري في منيلة الرصيس المستلر اما تات ا متدادات ا ك بر فيسبهل تمييزابا وابتا
واض في منيلة ) (Cمن الطارية ر م ال5ي.
ومن ط ل دراسة وتحميل مطييات التحميل ا تجااي لمتراكي
ا ميمية المؤبري في المنايق المدروسة فلد لوحظ ان التراكي

الطيية والتي يمكبن منهبا اسبتنباه اللبور

الطيية في منيلة الرصبيس المسبتلر اللبكل ر بم 0ي

تكون متعددي ا تجااات وغير منتظمة باتجار و احد و ان المجا ت ا تجااية ا كبر سيادر فيها ابي  N55Eو

 N55Wو  N25Eو  N85Eورهم ببا ا ببتا يعي ببي فكب بري عببن تع ببدد اتجاا ببات اللببور ا ميمي ببة الجان يببة الم ببؤبري ف ببي

منيلبة الرصبيس المسببتلر والتبي رهمبا يصبباح ها بور لبا ولية ات ان اببتر ا تجاابات السبالدي المتعببددر
باتجااي اللور ا ميمية الجان ية المعروفة متداد زاكروس و يوروس.

تتحبدد فلببط

اما في منيلة الرصبيس غيبر المسبتلر بلبكل عبام فلبد اظهبر مطيبط التحميبل ا تجبااي اللبكل ر بم  0ي

ان المجبا ت ا تجاايبة السبالدي  N65Eو  N15Eوان المجبا ت ا طبرر بد اطت بى تابيرابا وابتا يعيبي انيببام
عن سيادي اللور ا ميمية الجان ية تات ا تجار اللمال اللر ي في اتر المنيلة.
وعن ببد ع ببزل التراكيب ب

الطيي ببة وفل ببا ل نيل ببة التكتوني ببة ض ببمن ا ببتر المنيل ببة ورس ببم مطيي ببات التحمي ببل

ا تجااية لها وجد ان ا تجار ا كبر سبيادي لمتراكيب

الطييبة لمنيلبة الرصبيس غيبر المسبتلر عنبد الحبدود الجنوهيبة

الررهية من منيلبة الييبات الوايلبة ال سمسبمة جببال حمبرين – مكحبولي ال لبكل ر بم 4ي ابو اتجبار  N65Eوا بل

منه  N15Eوعموما تكون اغم

التراكي

الطيية محصوري بين اللبمال و  N75Eوابو المبدر البت يضبم بلبكل

عام اللور ا ميمية المؤبري باتجااي يوروس و زاكروس رغم ان السيادر انا واضحة تجار زاكروس في حين عند
الطييبة فبي الجبز اللبمالي اللبر ي

ا نتلال الى اللكل ر بم ال1ي و البت يمببل مطيبط التحميبل ا تجبااي لمتراكيب

لمنيلببة الييببات الوايلببة فببي حظ ان المجببال ا تجببااي السببالد والوحيببد اببو اتجببار  N65Eواببو يمبببل اتجببار اللببور
ا ميمي ببة الرليس ببية المسب ب بة لتك ببوين جب ببال ازك ببروس كم ببا ي ح ببظ ان المج ببا ت ا تجااي ببة ا ط ببرر و الل بباتر ببدأت

تت لى كميا تلريبا.
ومببن ط ب ل فصببل التراكي ب

الطييببة الطاصببة نيببا الييببات العميببا ) (High Folded Zoneورسببم

مطي ببط التحمي ببل ا تج ببااي له ببا ل ببكل ال1ي وج ببد ان ا تج ببار الس ببالد لمتراكيب ب

الطيي ببة ف ببي ا ببتر الني ببا ا ببو اتج ببار

 .N75Eو يظهر اللكل ال  1ي و الت يمبل مطيط التحميل ا تجااي لمتراكي

ان ا تجار السالد اصب اكبر تحديدا باتجار  N75Eمبع انط باض واضب فبي نسب

اتا ا تجار ا سيادي كاممة لهتا ا تجار عمى ا تجااات ا طرر.
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الطيية في منيلبة الجيوسبنك ين
ا تجاابات السبالدي اللريببة مبن

شكل رقم  2يوضح مخطط التحميل االتجاهي لمتراكيب الخطية لممنطقة ) ( ( Cالرصيف المستقر)

شكل رقم  3يوضح مخطط التحميل االتجاهي لمتراكيب الخطية لمنطقة الرصيف غير المستقر (الطيات الواطئة
و الطيات العالية)
982:

شكل رقم  4يوضح مخطط التحميل االتجاهي لمتراكيب الخطية عند الحدود الجنوبية الغربية لنطاق الطيات
الواطئة (طيات حمرين و مكحول)

شكل رقم  5يوضح مخطط التحميل االتجاهي لمتراكيب الخطية لمجزء الشمالي الشرقي لنطاق الطيات الواطئة
;982

شكل رقم  6يوضح مخطط التحميل االتجاهي لمتراكيب الخطية في نطاق الطيات العميا

شكل رقم  7يوضح مخطط التحميل االتجاهي لمتراكيب الخطية في منطقة الجيوسنكالين
<982

االستنتاجات
تم التوصل من ط ل البحث الى ما يمي:
التراكي

الطيية محمية و ا ميمية واللميل منها فو ا ميمية.

-5

اغم

-0

ان كبافة التراكي

الطيية في منايق الييات المنيلتي الرصيس غيبر المسبتلر و الجيوسبنك ين ي تكبون

-0

امتببدادات التراكيبب

الطيي ببة فببي منيل ببة الرصببيس المسببتلر تك ببون اك ببر بل ببكل عببام ممببا ا ببي عميببه ف ببي

اك ر مما اي عميه في المنايق غير الميوية الالرصيس غير المستلري.
الرصيس غير المستلر و الجيوسنك ين.

وجببود انعكاسببات واضببحة لمتكتونيببة المحميببة ال ضببمن ا نيلببة التكتونيببةي عمببى التراكي ب

-4

الطييببة فببي اببتر

المن ببايق وا ببتا يتجم ببى ف ببي تب بباين كبافته ببا وامت ببداداتها ببين من ببايق الرص ببيس المس ببتلر و الرص ببيس غي ببر

المستلر و الجيوسنك ين و د دا واضحا مبن طب ل عبدد المجبا ت ا تجاايبة السبالدي لمتراكيب

الطييبة

و كببتل تريببر اتجببار المجببال السببالد فيهببا وت لببي المجببا ت ا تجاايببة البانويببة كممببا اتجهنببا مببن الجنببو
الررهي باتجبار اللبمال اللبر ي ال منيلبة التصبادم بين الصب يحتين العرهيبة و ا يرانيبة ي وابتا يتمالبى مبع

المصادر

اتجااات الجهود التكتونية ا ميمية المؤبري في المنيلة.

احمد ،حسين جواد  ، 0221،استطدام التحسس النالي ونظم المعمومات الجررافية لتحديد مصادر الميبار فبي واديبي
ار يض والردف  ، ،رسالة دكتورار  ،كمية العموم  ،جامعة برداد  514 ،ص حة.
اللببمام  ،ايسببر  ،5891 ،د ارسببة تكتونيببة لمنيلببة الجزي بري الفببي الع ب ار ي رسببالة ماجسببتير  ،كميببة العمببوم  ،جامعببة
برداد 514 ،ص حة.

العا ببد  ،ع ببد الكبباظم جيبببوم ، 5881 ،اعببداد نمببوتج لمتيببور الحركببي ال نببالي حمبرين و مكحببول  ،رسببالة دكتببورار،
كمية العموم  ،جامعة برداد  554 ،ص حة.
عمببر ،ع ببد عمببي 5891 ،

 ،التحميببل التكنببوني لمتراكي ب

الطييببة فببي لببمال غببر الع ب ار باسببتطدام معييببات

التحسس النالي  ،رساله ماجستير  ،كمية العرلوم  ،جامعة برداد  159 ،ص حة

مجيبد ،نظميبة نجبم البدين  ،5899 ،د ارسبة التراكيب

الطييبة باسبتطدام معييبات التحسبس النبالي وع تهبا بالنلبباه

الزلزالي بلمال لر الع ار  ،رسالة ماجستير  ،كمية العموم  ،جامعة برداد  551،ص حة.
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ا س ب ل ود لتهببا التكتونيببة  ،رسببالة دكتببورار،

كمية العموم  ،جامعة برداد  509 ،ص حة.
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