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                                                                  Abstract  

  Measuring of the directions in dry transverse  and longitudinal valleys in using Land sat 

image scale 1:150000 in West and South Hemrin lake NE Muqdadia East of Iraq has been done. 

The purpose of the study is to compare the directions of these valleys with field measurements of 

joints in the study area and to determine their relation with the tectonics of the region. Rose 

diagrams show that the transverse valleys in the site South Hemrin lake, have been dominated  

by two directions (000-010) as oblique joints and (060-070) as transverse (ac-joints), the mean 

direction is (030)  and the longitudinal valleys have been dominated by the directions (170-180) 

as oblique joints and (140-150) as longitudinal joints, the mean direction is (148). In the site 

West Hemrin lake, the directions of the transverse valleys expressed by a dominant direction 

(060-070) as transverse (ac-joints), the mean direction is (65), and the longitudinal valleys 

express the directions (170-180) as oblique joints and )150-160(  as a longitudinal (bc-joints), the 

mean direction is (155). The direction (060-070) appears in all office and field joints stations as a 

dominant direction represents ac-joints produced by the primitive collision between Arabian and 

Iranian Plates. The direction ( 140-150 ) is appear as second dominant direction represents bc-

joint  induced on the hard beds of sandstone these beds alternate with weak beds of claystone and 

siltstone. The bc-joint and the differential erosion act altogether to form the longitudinal valleys. 

 These bc-joint produced as released joints happened after the reposing of the folding. The 

directions (000-010) and (170-180) appear in all office stations, supposed as oblique joints 

related to Arabian and Turkish plates collision that happened after the Arabian and Iranian 

collision. 
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  المستخلص

 شـمال  مـن بحيـرة حمـرين و الغربيـة تم قياس اتجاه األودية الجافة المستعرضة و الطولية على امتـداد الحـدود الجنوبيـة  

 لغــرض 1:150000ً جــزءا مــن طيــة حمــرين الجنــوبي باســتخدام المرئيــات الفــضائية قيــاس العــراق والتــي تمثــل/ شــرق المقداديــة 

 أظهــرت المخططــات .ًمقارنتهــا مــع اتجاهــات الفواصــل المقاســة ميــدانيا فــي المنطقــة وتحديــد عالقتهــا بالوضــع التكتــوني للمنطقــة

وبي مــن البحيــرة ســيادة االتجاهــات المنحرفــة بــين الزهريــة التجــاه الوديــان المقاســة مــن خــالل المرئيــات الفــضائية فــي الموقــع الجنــ

، ) 030(فيهــا ) المعــدل( فــي األوديــة المــستعرضة وظهــر االتجــاه العــام لألوديــة ) 070-060(والمــستعرضة بــين ) 000-010(

)  لمعـدلا(وكـان االتجـاه العـام ) 150-140(والطولية بـين) 180-170(أما األودية الطولية فسادت فيها االتجاهات المنحرفة بين

) المعـدل(فـي األوديـة المـستعرضة و كـان االتجـاه العـام ) 070-060(، وفي الموقع الغربي من البحيرة ساد االتجاه ) 148(لها 

-150( والطوليــة بــين) 180-170(وفــي األوديــة الطوليــة للموقــع ذاتــه ســادت االتجاهــات المنحرفــة بــين ) 065(للوديــان فيهــا 

الـذي ظهـر فـي الوديـان المـستعرضة فـي المحطـات ) 070-060(إن االتجـاه ). 155(ديان فيهـا  و كان االتجاه العام للو) 160

المكتبية المستنبطة من المرئيات الفضائية و في اغلب محطات الفواصل الميدانية كاتجاه ذات سيادة ، يمثل فواصل مستعرضة 

)ac joints ( واإليرانيــة، واالتجــاه نتجــت أثنــاء عمليــة التــصادم األولــي بــين الــصفيحة العربيــة)الــذي ظهــر كاتجــاه ) 150-140

تشكلت فوق الطبقات الصلبة من الحجر الرملي التـي تتعاقـب مـع الطبقـات  الهـشة مـن ) bc joints( طولية  ثاني يمثل فواصل

وليـة، يـرجح نـشوء الحجر الطيني والغريني، إن وجود الفواصل الطولية والتعريـة التفاضـلية معـا كانتـا سـببا فـي تـشكل الوديـان الط

) 010-000(، أمـا االتجاهـات )Release joints(الفواصل الطولية بعد هدوء عملية الطي األولي والتي تعتبر كفواصل ترييح 

التــي ظهــرت فــي اغلــب المحطــات المقاســة مــن المرئيــة الفــضائية، فيــرجح أنهــا تمثــل فواصــل منحرفــة  تعــود الــى ) 180-170(و

 .حة العربية والصفيحة التركيةالتصادم المتأخر بين الصفي

Keywords: transverse   valleys, longitudinal valleys, release joints, collision 
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  المقدمة

إن األودية المستعرضة هي األودية التي يوازي اتجاهها العام الميل الحقيقـي للطبقـات والتـي تعتبـر مـن الوديـان التابعـة   

)consequent valleys ( ًتكون عمودية على محور الطية و تستغل غالبا الفواصل المستعرضة نـوع التي)ac  (فـي جريانهـا .

 subsequent(أمـــا األوديـــة الطوليـــة فهـــي األوديـــة التـــي يـــوازي اتجاههـــا العـــام مـــضرب الطبقـــات وتعتبـــر مـــن الوديـــان التاليـــة 

valleys (ال الجيومورفولوجيــة كالكويــستا التــي تتواجــد علــى امتــداد الحافــات الــصخرية المتواجــدة فــي األشــك)cuesta ( وظهــور

اللتــان يتكونــان  مــن تقـاطع تكــسرات ذات ميــل عــالي مــع طبقــات مائلـة، يميــل فيهــا االثنــين الــى جهتــين ) hog back( الحلـوف

 إن .طيــةتـوازي محـور ال)  bc(ًمختلفتـين ، إن الفواصـل التـي تــستغلها هـذه الوديـان فــي جريانهـا تكـون غالبــا فواصـل طوليـة نــوع 

عبـارة عـن أوديـة جافـة وضـيفتها تـصريف ميـاه األمطـار فـي ) 1شـكل (ًجميع األودية التي تم دراسـتها مكتبيـا فـي منطقـة الدراسـة 

ًملــم علمــا أن ) 200-250(فتــرة التــساقط التــي تحــصل فــي فــصل الــشتاء حيــث المعــدل الــسنوي للتــساقط فــي منطقــة الدراســة هــو 

 مئـوي ممـا يـساعد 0˚ مئـوي وتـنخفض فـي الـشتاء إلـى 50˚فع درجة حرارته في الـصيف إلـى مناخ المنطقة هو شبه جاف قد ترت

 الطوليـة والمـستعرضة علـى امتـداد األوديـةكـان انتظـام  .في حصول عمليـات التجويـة فـي الـصخور الهـشة الظـاهرة علـى الـسطح

 حيـث  التكتوني الذي اثر على منطقة الدراسة، بغية معرفة مدى عالقتها بالوضع ًطية حمرين الجنوبي سببا إلجراء هذه الدراسة

 ثــم تــم نــسخها علــى ورق 1:150000 بقيــاس ًتــم التركيــز علــى األوديــة األكثــر وضــوحا فــي المرئيــة الفــضائية الخاصــة بالمنطقــة

ثلــت  حيــث م جاهــات البــارزة لكــل وادياالتشــفاف ثــم تــرقيم األوديــة المــستعرضة و الطوليــة وفــق آليــة معينــة تبعهــا قيــاس جميــع 

مخطــط تــال ذلــك عمــل ) 180-000(بطريقــة مــشابهة للطريقــة التــي يمثــل بهــا مــضرب الطبقــات وهــو ثــالث أرقــام محــصورة بــين 

ًتجاهات المقاسة بصورة منفردة لكل وادي ثم لجميع األودية سواء المستعرضة أو الطوليةأاللتمثيل ) Rose Diagram (زهري ٍ. 

 منطقــة الدراســة لقيــاس وضــعية الفواصــل المتواجــدة فــي المنطقــة حــدود نضــمتــم دراســة عــدد مــن المحطــات الميدانيــة  

  .لغرض مقارنة النتائج المستنبطة من الدراسة الميدانية مع تلك التي استنتجت من الدراسة المكتبية
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  موقع منطقة الدراسة

و تمتــد مــن جنــوب ) a.1 شــكل(  كــم شــمال شــرق مدينــة بغــداد120 تقــع منطقــة الدراســة شــرق العــراق علــى بعــد حــوالي   

وخطـي  )̕ 05 ̊ 45( و )̕ 50 ̊ 44   (  بـين خطـي طـولًجغرافيـاوالواقعـة )  .1b شـكل( الغربيـة للبحيـرة مارة بالحـدودبحيرة حمرين 

( و ) 3762985(وخطـــي عـــرض )517921(و  ) 483473(ًوتربيعيـــا بـــين خطـــي طـــول ) ́ 15 ̊ 34(و )34˝02̕30˚( عـــرض 

3790835 (.  

 

  لدراسةجيولوجية منطقة ا

تقع منطقة الدراسة جيولوجيا في طية حمرين الجنوبي التـي تتميـز بأنهـا طيـة محدبـة غيـر متنـاظرة محورهـا يمتـد شـمال    

   .̊ 60 وجناحها الجنوبي الغربي بحدود ̊ 20 جنوب شرق، جناحها الشمالي الشرقي يميل بحدود-غرب

  :هما ) 2شكل (يظهر في منطقة الدراسة تكوينان رئيسيان 

يقع هذا التكوين على امتداد محور طية حمرين الجنوبي شـاغال مـساحة سـطحية، ): المايوسين األعلى( وين انجانة تك  

 التــي تغطــس فيهــا الطيــة،  يتكــون انجانــة مــن طبقــات رمليــة كلــسية نحيفــة  منطقــة صــدور ديــالىًتــضيق تــدريجيا كلمــا اقتربنــا مــن

كلـــسية تمـــر بـــدورات رســـوبية مـــن الرمـــل والصلـــصال والطـــين تـــزداد نعومـــة وطبقـــات طينيـــة حمـــراء وخـــضراء، الطبقـــات الرمليـــة ال

، ترسـب هـذا [1]  الحبيبات فيها من أسفل الطبقة الواحدة إلـى أعالهـا، سـمك هـذه الطبقـات يـزداد مـن متـر واحـد إلـى عـدة أمتـار

قة الترسيب المركزية التـي تقـع متر في منط)650(التكوين في منطقة ساحلية ثم تال ذلك نظام نهري بحيري، أعلى سمك للتكوين

 .[2]في منطقة أقدام التالل 

ال يظهر على السطح في منطقة الدراسة وهو عبارة ) المايوسين األوسط( الحد السفلي لتكوين انجانة مع تكوين الفتحة  

  . [1] ة حصويةعن انتقال تدريجي والحد العلوي مع تكوين المقدادية هو انتقال تدريجي كذلك ويتميز بظهور طبقة رملي

متـر، يتميـز التكـوين بـدورات ترسـيبية تـزداد نعومـة )2000(سـمك هـذا التكـوين يزيـد علـى ): باليوسـين(تكوين المقدادية   

تتـأثر الـصخور الرمليـة .   الحبيبات فيها باتجاه األعلى وتتمثل بـصخور رمليـة حـصوية، صـخور رمليـة و صـخور طينيـة حمـراء

 والكـرات الطينيـة )channel lags( المـصاحب بـالقنوات المتخلفـة )cross bedding(المتقـاطع فـي هـذا التكـوين بـشدة بـالتطبق 
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، يظهـر هـذا التكـوين علـى [1]، ترسب هذا التكوين في بيئة نهرية في مناطق أحواض عميقة عانت مـن عمليـة هبـوط سـريع[1]

  ).2شكل(جانة السطح شاغال مساحة سطحية واسعة من منطقة الدراسة بالمقارنة مع تكوين ان

تتمثــل هــذه الترســبات بــصخور رمليــة حــصوية مــن شــرفات األنهــار أو ): ترســبات العــصر الربــاعي( الترســبات الحديثــة    

ٍالترسبات النهرية الحديثة لنهـر ديـالى أو المنحـدرات الطينيـة والرمليـة المدفونـة بالرواسـب و بعـض الترسـبات الهوائيـة، تكـون هـذه  ُ

 .ق زاوي مع الطبقات الصخرية األقدم مثل تكويني انجانة أو المقدادية  الترسبات أسطح عدم تواف

 مكحـــول ضـــمن نطـــاق الطيـــات الواطئـــة التـــي تـــشمل العديـــد مـــن –ًتقـــع منطقـــة الدراســـة تكتونيـــا ضـــمن حـــزام حمـــرين     

سـة ذات ميـل ضـعيف تأثرت هذه الطيات بفوالـق معكو. جنوب شرق-الطيات المحدبة الطويلة البارزة والتي اتجاهها شمال غرب

انجانــة فــي  قــرب الــسطح تتحــول إلــى ميــل ضــعيف جــدا مــع زيــادة العمــق،  ســببت انــزالق و زحــف التكوينــات القديمــة كالفتحــة و

ًبــاي حــسن مــن الجهــة الجنوبيــة الغربيــة  متخــذة الطبقــات  انجانــة و الجهــة الــشمالية الــشرقية مــن الفــالق فــوق تكوينــات الفتحــة و

تأثرت بعد ذلك الطيات المحدبة المذكورة بفوالق مستعرضة سببت انثنـاء . [1]كوين الفتحة كسطح انزالق الملحية الموجودة في ت

                                . [1]محور الطيات عند تلك  الفوالق وأدت في نفس الوقت الى تغيير تركيب الطيات إلى تقببات مزدوجة الغطس 

  الدراسات السابقة 

  :عدد من الدراسات  السابقة شملت منطقة الدراسة في مجاالت مختلفة لها عالقة بموضوع البحث وهي

عدد من الباحثين اهتموا بدراسة اتجاهات الفواصل المؤثرة في طبقات الصخور الرملية في تكوين : الدراسات التركيبية   

وقـد اعتبـرت كفواصـل ) 040(أثر المنطقـة بمجمـوعتين مـن الفواصـل الرأسـية ، اتجـاه المجموعـة األولـى  واظهروا تـ[3;4]انجانة 

ac  وهي فواصل ) 150( عمودية على محور الطية واتجاه المجموعة الثانيةbc موازية لمحور الطية .  

وفواصـــل ) 150-135(جاههــا  اتbc فأشــارت إلـــى تــأثر المنطقــة بفواصـــل طوليــة  [5]أمــا الدراســة المقدمــة مـــن قبــل     

 إضـــافة إلـــى فواصـــل قـــصية وفوالـــق إزاحـــة مـــضربيه يمينيـــة معكوســـة وفوالـــق معكوســـة  )060-040(  اتجاههـــاacمـــستعرضة 

  .وعروق

صـدوع مـستعرضة  إلـى تـأثر منطقـة حمـرين بتـصدعات عكـسية طويلـة وعميقـة و[6] وأشارت الدراسة المقدمة من قبل   

  .ة ضاغطة من الشمال الشرقي نحو الجنوب الغربي وناتجة عن حركة الصفيحة العربيةناتجة عن اجهادات أفقية إقليمي
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 aذات زاويــة حــادة حــول المحــور  ) hko , hol( وفواصــل قــصية مقترنــة  ) ac(  تــأثر المنطقــة بفواصــل [7]أعتبــر   

 bة حــادة حـول المحــور ذات زاويـ) hko(وفواصــل قـصية مقترنــة) bc(يرجـع إلــى طـور يتماشــى مـع تكــون الطـي وتكــون فواصـل 

  .ًتعود إلى طور متأخر نسبيا بعد الطي

العـروق الجبـسية الليفيــة المتواجـدة فـي منطقـة الدراسـة والتـي كـان اتجاههـا العــام  [8]وشـملت الدراسـة المقدمـة مـن قبـل   

تاحــات متعــددة نحــو الــشمال الــشرقي واســتنتجت الدراســة تــأثر المنطقــة بإنف)  60 ̊) جنــوب شــرق وميلهــا بمعــدل -شــمال غــرب

  . جنوب شرق-و شمال غرب،  غرب-شرق،  جنوب غرب-االتجاهات شمال شرق

أكدت جميع الدراسات الجيولوجية الهندسية التي أجريت على منطقـة الدراسـة والمقدمـة مـن : دراسات جيولوجية هندسية  

هــم فــي حــدوث عمليــات التجويــة  كــان لهــا دور مac , bc , hko , hol , hklتــأثر المنطقــة بفواصــل [9;10;11;12] قبــل 

  .والتعرية مما سبب حدوث عمليات االنزالق واالنقالب والدحرجة الصخرية

اهتمت بعـض  الدراسـات الجيومورفولوجيـة بوصـف وتـصنيف جيومورفولوجيـة المنطقـة حـسب : دراسات جيومورفولوجية  

  كالكويــستا وظهـور الحلــوف، وحــدات ذات  منطقـة الدراســة إلـى وحــدات ذات أصـل بنيــوي تعـروي النـشأة واألصــل حيـث قــسمت

أصل إرسابي مثل سهول فيضية، سداد طبيعية، شرفات نهرية، داالت مروحيـة، وديـان مملـوءة، و منخفـضات مملـوءة، ووحـدات 

  .[13;14]ذات أصل ريحي مثل النبخا والكثبان الرملية 

رضة فـي منطقـة الدراسـة هـو نـاتج عـن تقـاطع  فأكدت أن سبب نشؤ الوديـان المـستع[15]أما الدراسة المقدمة من قبل   

عمودية على محور الطية ) ac( ، كانت المجموعة األولى 150   والثانية اتجاهها065مجموعتين من الفواصل األولى اتجاهها 

  .كفواصل ترييح بعد انتهاء عملية الطي  ) bc( وبتأثير اإلجهاد الكابس المكون للطي ونشأت المجموعة الثانية 
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  اسات المستحصلة من المرئية الفضائيةالقي

 كيلـومتر مربـع والثـاني يقـع الـى الغـرب 110شملت القياسات موقعين، األول يقـع جنـوب بحيـرة حمـرين مـساحته حـوالي   

  ).b  .1شكل (  كيلومتر مربع120من بحيرة حمرين مساحته حوالي 

  ) جنوب البحيرة : (الموقع األول

الممتـدة بـين   يقـع جنـوب بحيـرة حمـرين بـين ذنـب بحيـرة حمـرين والتـواءات نهـر ديـالىإن هـذا الجـزء مـن منطقـة الدراسـة  

  ). 3 و1شكل ( بحيرة حمرين وصدور ديالى شمال شرق مدينة المقدادية 

  .تم قياس اتجاهات األودية المستعرضة والطولية مبتدأين من البحيرة نحو الجنوب الشرقي   

الــــصخرية   طات تضم وديان مستعرضة تمتد على الجانبين األيسر و األيمن للحافة تم تسمية أربع مح:  األودية المستعرضة

شــمال غــرب، ثــالث منهــا تقــع فــي الجانــب الــشمالي الــشرقي للحافــة والرابعــة تقــع فــي -الممتــدة جــوار البحيــرة باتجــاه جنــوب شــرق

  ).3شكل (الجانب الجنوبي الغربي 

  مـن االتجاهـات  %12 8.يمثـل أعلـى نـسبة ومقـدارها  ) 010 -001( ه    أظهـرت هـذه المحطـة أن االتجـا:)1(المحطـة رقـم 

حيث شكلوا نسبة  )040-031( و ) 020 – 011 (أما االتجاه الذي يليه فهو ) 140(المقاسة والتي عددها 

  ).1-4شكل ( يمثل معدل االتجاه العام في هذه المحطة 012  وظهر االتجاه % .58  مقدارها

كأعلى اتجاهان بارزان في المحطة واللذان  ) 010 -001( و كذلك االتجاه  ) 090- 081(  االتجاه ظهر):  2(المحطة رقم 

( وتال ذلك االتجاه ) 115(  من مجموع االتجاهات المقاسة في المحطة والتي عددها%10 4.يشكالن نسبة 

 االتجـاه العـام من عـدد االتجاهـات المقاسـة فـي المحطـة أمـا معـدل % .78 حيث شكل نسبة  ) 040- 031

  )  .2-4شكل  ( 030لالتجاهات فهو 

مـن االتجاهـات المقاسـة  % 11كـأعلى نـسبة اتجـاه مقـدارها  ) 050- 041( ظهر في هذه المحطـة االتجـاه ):  3(المحطة رقم 

 % 9،5 الثانيـة بنـسبة مقـدارها بالمرتبـة ) 010 -001( ثـم جـاء االتجـاه  ) 200(فـي المحطـة والتـي عـددها 

علـى التـوالي  % 8و  % 8،5ًحيـث شـكال نـسبا مقـدارها  ) 060- 051(  و ) 040- 031( اهـان ثم االتج

  ) .3-4شكل  ( 035وظهر معدل االتجاه العام 
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كـأعلى  ) 070- 051( تقع هذه المحطة في الجانب الجنوبي الغربي من الحافة الصخرية،  ظهر االتجـاه ): 4(   المحطة رقم

) 164( مـن مجمـوع االتجاهـات المقاسـة والتـي عـددها  %12،2 نـسبة مقـدارها ًاتجاه في هذه المحطة مـشكال

 ( 040أمــا معـدل االتجــاه العـام فهــو % 9،8 الــذي شـكل نــسبة مقـدارها ) 010 -001( ثـم تـال ذلــك االتجـاه 

  ) .4-4شكل 

  :الث محطات هيفي ث ) 3شكل ( تم دراسة األودية الطولية في هذا الموقع من منطقة الدراسة : األودية الطولية

تقــع هــذه المحطــة علــى امتــداد الحافــة الــصخرية الممتــدة مــن بحيــرة حمــرين وباتجــاه جنــوب شــرق حمــرين ، ): 5(  المحطــة رقــم 

مـــــن مجمـــــوع  %  .513ًممـــــثال ألعلـــــى نـــــسبة مقـــــدارها  ) 180- 171( ظهـــــر فـــــي هـــــذه المحطـــــة االتجـــــاه 

ًبالمرتبة الثانية مـشكال نـسبة مقـدارها  ) 150- 141( وجاء االتجاه ) 170(االتجاهات المقاسة والتي عددها 

) 1-5شـكل  (155 أما االتجاهات األخرى فكانت ضعيفة في المحطة،وكان  معدل االتجـاه العـام  11% 2.

.  

، شـملت هـذه )الممتـدة بـين البحيـرة وصـدور ديـالى( ٕتقع المحطـة بـين الحافـة الـصخرية والتـواءات نهـر ديـالى ): 6( المحطة رقم 

 عدد من األودية الطولية الموازية للحافـة الـصخرية والتـي تـوازي فـي نفـس الوقـت محـور طيـة حمـرين المحطة

  .الجنوبي

 من مجمـوع القـراءات المقاسـة  والتـي %10 7.ًممثال ألعلى نسبة مقدارها  ) 170- 161( ظهر في المحطة االتجاه   

،   )100- 091(  و االتجـاهين %9،2ًمـشكال نـسبة مقـدارها  بالمرتبـة الثانيـة  ) 150- 141( ثم جاء االتجاه ) 131(عددها 

بالمرتبــة الرابعــة ) 010 -001(و  ) 070- 061( ، وجــاء االتجــاهين %8،4بالمرتبــة الثالثــة وبنــسبة مقــدارها  ) 180- 171( 

  ) .2-5شكل  ( 150أما معدل االتجاه العام فهو . %7،6وبنسبة مقدارها  

ًحطــة فــي الطــرف الغربــي مــن المنطقــة األولــى وتمتــد محاذيــة للفــالق المعكــوس الــذي يمتــد موازيــا تقــع هــذه الم):  7(المحطـة رقــم 

 مـن %14 4.كاتجـاه سـائد بنـسبة مقـدارها  ) 180- 171( لمحور طيـة حمـرين، ظهـر فـي المحطـة االتجـاه 

مــشكالً نــسبة بالمرتبــة الثانيــة  ) 130- 121( وجــاء االتجــاه ) 181(مجمــوع القــراءات المقاســة والتــي عــددها 
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أمـا معـدل االتجـاه . %9،9 ًبالمرتبة الثالثة مشكال نـسبة مقـدارها ) 140- 131(  واالتجاه %10،5مقدارها  

  ) .3-5شكل   ( 145العام فهو

  )       غرب بحيرة حمرين: (الموقع الثاني

ًيمتد هذا الموقع شـاغال الحـدود الغربيـة مـن  بحيـرة حمـرين وممتـدا مـع امتـداد الحافـة    تـم اختيـار  ) 6شـكل ( الـصخرية ً

  .تسع محطات ستة منها ذات أودية مستعرضة وثالثة ذات أودية طولية

وتشمل ستة محطات تنتشر على الجانب األيسر من الحافـة الـصخرية متمثلـة بوديـان عموديـة علـى محـور : األودية المستعرضة

  :الحافة الصخرية وتتسلسل من أعلى الحافة الصخرية  نحو الشرق وهي

بــأعلى  ) 080- 071( ، ظهــر االتجــاه    )6( تقــع هــذه المحطــة فــي أعلــى الطــرف األيمــن مــن الــشكل ): 1(   المحطــة رقــم 

( وتـال ذلـك االتجاهـان ) 44( من االتجاهات المقاسة في هذه المحطة والتي عـددها %15،9نسبة مقدارها 

  072عــــدل االتجــــاه العــــام فهــــو أمــــا م%11 4.بــــنفس النــــسبة ومقــــدارها  ) 100- 091( و ) 060- 041

  ).1-7شكل (

، كــان فــي هــذه المحطــة االتجــاه ) 1(تمثلــت قــراءات هــذه المحطــة فــي الــوادي  الــذي يــسفل المحطــة رقــم ): 2(   المحطــة رقــم 

 مـــن مجمـــوع االتجاهـــات المقاســـة فـــي المحطـــة والتـــي %14 3.ذات أعلـــى نـــسبة مقـــدارها  ) 080- 061(

ـــسبة مقـــدارها  ) 130- 121( وجـــاء االتجـــاه ) 42(عـــددها ـــة مـــشكال ن  أمـــا معـــدل %11 9.ًبالمرتبـــة الثاني

  ).2-7شكل  ( 065االتجاه العام فهو

كــأعلى نــسبة  ) 080- 071( كــذلك تقــع هــذه المحطــة أســفل المحطــة الــسابقة، حيــث أعطــت االتجــاه ):  3(    المحطــة رقــم 

 ) 090- 081(، ثــم جــاء االتجــاه )57( مــن مجمــوع االتجاهــات المقاســة والتــي عــددها %12 3.مقــدارها  

  ).3-7شكل  ( 068 أما معدل االتجاه العام فهو%10 5.بانخفاض قليل حيث حقق نسبة مقدارها 

 مـــن مجمـــوع %13 8.كـــأعلى نـــسبة مقـــدارها   ) 080- 071( ظهـــر فـــي هـــذه المحطـــة كـــذلك االتجـــاه ): 4(    المحطـــة رقـــم 

ًفجـــاء بالمرتبـــة الثانيـــة متمـــثال بنـــسبة  ) 040- 031( اه ، أمـــا االتجـــ)58(القـــراءات المقاســـة والتـــي عـــددها 

  ).4-7شكل  ( 058 أما معدل االتجاه العام فهو%10،3مقدارها  
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 مـــن مجمـــوع %13 6.ممـــثالً ألعلـــى نـــسبة مقـــدارها   ) 070- 061( ظهـــر فـــي هـــذه المحطـــة االتجـــاه ):  5(  المحطـــة رقـــم 

ـــدارها         ) 090- 081( ه وجـــاء االتجـــا) 154(القـــراءات المقاســـة والتـــي عـــددها  ـــسبة مق ـــة وبن بالمرتبـــة الثاني

 أمـا معـدل االتجـاه العـام %8 4.بالمرتبة الثالثة وبنـسبة مقـدارها  ) 100- 091(  ثم جاء االتجاه 11،7%

  ).5-7شكل    ( 065فهو

 األوديـة القـصيرة العموديـة ، تمثلـت المحطـة بعـدد مـن )6( تقع هذه المحطة في الجزء األسفل مـن الـشكل ): 6(   المحطة رقم 

 %13،3ًممـثال ألعلـى نـسبة مقـدارها  ) 090- 081( على محـور الطيـة، ظهـر فـي هـذه المحطـة االتجـاه 

 010 -001(، ثــم تــال ذلــك االتجــاه )83(مــن مجمــوع االتجاهــات المقاســة فــي هــذه المحطــة والتــي عــددها 

ًمتمــثال بنـــسبة  ) 050- 041( ثــة جــاء االتجــاه  وبالمرتبــة الثال%10،8بالمرتبــة الثانيــة وبنــسبة مقــدارها  )

  ).6-7شكل   ( 052 أما معدل االتجاه العام فهو%9،6مقدارها  

  :تتمثل هذه األودية بخطوط متعرجة توازي تقريبا محور الطية، تم دراسة ثالث محطات ذات أودية طولية هي: األودية الطولية

ًاألودية القصيرة نسبيا والمجاورة للحافـة الـصخرية مـن الجهـة الجنوبيـة الغربيـة تتمثل هذه المحطة بعدد من ):  7(  المحطة رقم 

 مـــن %13ممـــثال ألعلـــى نـــسبة مقـــدارها   ) 160- 141( ،ظهـــر فـــي هـــذه المحطـــة االتجـــاه  ) 6شـــكل ( 

ًبالمرتبــة الثانيــة مــشكال  ) 080- 071( ، وجــاء االتجــاه )100(مجمــوع االتجاهــات المقاســة والتــي عــددها 

  ).1-8شكل  ( 160 أما معدل االتجاه العام فهو %11قدارها  نسبة م

وتتمثــل بعــدد مــن األوديــة الموازيــة للحافــة الــصخرية حيــث جــاء  ) 6( تقــع هــذه المحطــة فــي وســط الــشكل ): 8(  المحطــة رقــم 

 مـن مجمـوع االتجاهـات المقاسـة فـي المحطـة والتـي %13،1بأعلى نسبة مقدارها  ) 180- 171( االتجاه 

(  واالتجــاه %12،6.ًبالمرتبــة الثانيــة مــشكال نــسبة مقــدارها  ) 130- 111( وجــاء االتجــاه ) 381 (عــددها

  ).2-8شكل  (152 أما معدل االتجاه العام فهو %10،9بنسبة مقدارها  ) 160- 151

موازيــة للحافــة والتــي تتمثــل كــذلك بعــدد مــن األوديــة ال ) 6(تقــع المحطــة فــي الطــرف األيــسر مــن الــشكل ): 9(   المحطــة رقــم 

ـــدارها  ) 180- 171( الـــصخرية، حيـــث ظهـــر االتجـــاه  ـــسبة مق ـــأعلى ن  مـــن مجمـــوع االتجاهـــات %15. 3ب

ًبالمرتبــة الثانيــة مــشكال نــسبة  ) 170- 161( وجــاء االتجــاه ) 144(المقاســة فــي هــذه المحطــة والتــي عــددها 
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 أمـا معـدل االتجـاه %10،4 مقـدارها ًبالمرتبة الثالثـة مـشكال نـسبة) 020- 011(  واالتجاه %11،8مقدارها  

  ).3-8شكل    ( 165العام فهو

  االتجاه العام لألودية في الموقعين

بعــد رســم االتجاهــات المقاســة لألوديــة المــستعرضة والطوليــة لجميــع المحطــات وللمــوقعين اظهــر الموقــع األول لألوديــة   

( مـن مجمـوع االتجاهـات والتـي عـددها    % 10،48 رهايمثل أعلى نـسبة مقاسـة مقـدا ) 010 -001( المستعرضة أن االتجاه 

بنــسبة  ) 180- 171(ثــم االتجــاه % 7،6  ًبالمرتبــة الثانيــة مــشكال نــسبة مقــدارها ) 070- 031( قـراءة ثــم تــاله االتجــاه ) 620

    .  030هو  ) 1- 9(، أما المعدل العام التجاه األودية المستعرضة فيظهر من خالل الشكل %76.مقدارها 

 مــن مجمــوع %12 .5كــأعلى نــسبة مقــدارها  ) 180- 171( أمــا األوديــة الطوليــة فــي الموقــع األول فأعطــت االتجــاه   

،   %9،13َبالمرتبـة الثانيـة مـشكال نـسبة مقـدارها        ) 150- 141( وبرز االتجاه ) 482(االتجاهات المقاسة والتي عددها 

  ).9-2شكل  ( 148 أما المعدل العام التجاه األودية الطولية فهو

مـن مجمـوع % 11ممثال ألعلى نـسبة مقـدارها  ) 070- 061(أما األودية المستعرضة في الموقع الثاني فكان االتجاه     

، أما المعدل العام التجاه األوديـة  %9. 4بنسبة مقدارها  ) 090- 081(   ثم تاله االتجاه 447القراءات المقاسة والتي عددها 

  ).3-9شكل   (063المستعرضة فهو 

مــن مجمــوع % 12 .4ممــثال ألعلــى نــسبة مقــدارها   ) 180- 171(    أمــا األوديــة الطوليــة فــي الموقــع الثــاني فظهــر االتجــاه 

، وظهـر المعـدل %10 .8بنـسبة مقـدارها  ) 160- 151(  ثـم تـال ذلـك االتجـاه 427القراءات المقاسـة فـي الموقـع والتـي عـددها 

  ).4-9شكل  (155ية باتجاه العام التجاه األودية الطول

  دراسة الفواصل والتكسرات ميدانيا

تقـع المحطـات . [5;15]ًتم دراسة الفواصل ميدانيا في عـدد مـن المحطـات اضـافة الـى دراسـات سـابقة مقدمـة مـن قبـل   

  :، أظهرت هذه الدراسات مايلي)b. 1شكل ( الميدانية في حدود أو ضمن منطقة الدراسة 

ه المحطة في الجناح الشمالي الشرقي من طية حمرين الجنوبي قرب قرية سبيوة الكبيرة، يتعاقب في هـذه تقع هذ: 1المحطة رقم 

 سم ومترين مع  طبقات الطين األحمر التي يـصل 15المحطة طبقات الصخور الرملية التي سمكها يتفاوت بين 
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ـــى  ـــات هـــي  3ســـمكها إل ـــر ، وضـــعية الطبق  ، أظهـــرت دراســـة الفواصـــل ميـــدانيا فـــي هـــذه NE   ̊25 /150  مت

وجود اتجاهان للفواصل، األول هو السائد والذي ظهر في اإلسقاط الستريوغرافي باتجاه ) s 1-10شكل(المحطة 

ـــاني اضـــعف نـــسبيا واتجاهـــه بمتوســـط ) 065-080( وفـــي المخطـــط الزهـــري الـــذي يقـــع علـــى يـــسار ) 150(ًوالث

  ).080-070(ه السائد  هو اإلسقاط الستريوغرافي ظهر االتجا

تقع هذه المحطة في الجناح الشمالي الشرقي من الطيـة قـرب الحافـة الـصخرية، كـذلك يظهـر فـي هـذه المحطـة :  2المحطة رقم 

تعاقب طبقات رملية مع طينية حمراء، اظهر اإلسقاط الستريوغرافي للفواصل المقاسة في المحطة وجود اتجاهان 

ـــسائد  ـــاني بمتوســـط اتجـــاه ) 070-060( اتجاهـــه للفواصـــل، األول هـــو ال وأظهـــر ) s 2-10شـــكل) (145(والث

  .المخطط الزهري للمحطة النتيجة ذاتها

ممتدة من منطقة تقـاطع نهـر ديـالى  ) b.1شكل  ( تقع المحطة في الجناح الشمالي الشرقي من طية حمرين:  3  المحطة رقم 

  )s 3-10شـكل(يظهر من خالل. NE   /30 ̊145هيمع محور الطية حتى دائرة سد حمرين، وضعية الطبقات 

-085(و )160-140( أمــا االتجــاه الثــاني فهــو ) 075-045( إن اتجــاه التكــسرات الــسائدة فــي المحطــة هــو 

،كذلك اظهر مخطط  المحطة الزهري الواقع إلـى يـسار الـشكل أن أعلـى تركيـز للتكـسرات هـو فـي االتجـاه  )095

  .ًخرى اضعف نسبياوظهرت االتجاهات األ ) 045-055(

شــاملة بعــض المنــاطق المحيطــة بجــسم ســد  ) b.1شــكل  ( تقــع هــذه المحطــة شــمال شــرق دائــرة ســد حمــرين :  4  المحطــة رقــم

ًأكثــر تــشتتا ) s 4-10شـكل(ضــمن الجنـاح الــشمالي الــشرقي للطيــة ، تظهــر الفواصـل فــي هــذه المحطــة  حمـرين

، )080-055(يليــه االتجــاه  ) 130-115( ًر ســيادة فهــو بــين  بالمقارنــة مــع المحطــة الــسابقة أمــا االتجــاه األكثــ

هــو  ) 130-120(، اظهــر المخطــط الزهــري أن االتجــاه 140حيــث تظهــر بعــض الفواصــل مركــزة فــي االتجــاه 

ًاألكثر سيادة وظهرت بقية االتجاهات األخرى اضعف نسبيا ً.  

، تتـصف ) b.1شـكل ( حمـرين قـرب مركـز شـرطة الـسراي تقع هذه المحطة  في الجناح الشمالي الشرقي لطية:  5المحطة رقم 

طباقيــة المنطقــة بتعاقــب طبقــات رمليــة متــأثرة بــالتطبق المتقــاطع مــع طبقــات طينيــة حمــراء متــأثرة بــشدة بالتجويــة،  

 ، تميــزت المحطــة بمجمــوعتين مــن الفواصــل، األولــى هــي األكثــر تركيــزا NE   ̊28 /155وضــعية الطبقــات هــي 
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-140(، كذلك اظهر المخطط الزهري إن االتجـاه ) 080-060( الثانية مشتته وتمتد بينو) 150-140(وتتجه 

  ).s 5-10شكل(ًهو األكثر سيادة ) 150

حيث تتصف  ) b.1شكل  ( تقع هذه المحطة في الجناح الشمالي الشرقي  من طية حمرين قرب قرية حمدان :  6المحطة رقم 

 متر متأثرة بشدة بـالتكهف و يتخللهـا طبقـات طينيـة نحيفـة الـسمك 4طباقية المحطة بطبقات رملية سميكة بحدود 

-050(ســـم، ظهـــرت الفواصـــل فـــي اإلســـقاط الـــستريوغرافي  مـــشتتة نـــسبيا وفـــي اتجــــاهين، األول ) 25(بحـــدود 

  ).s 6-10شكل(ًأكثر وضوحا ) 075-065(وفي المخطط الزهري ظهر االتجاه ) 155-130(والثاني )070

تتصف  ) b.1شكل  ( ذه المحطة في الجناح الجنوبي الغربي  من طية حمرين قرب قرية عرب عنبكية تقع ه:  7المحطة رقم 

متـر،  ) 4( متر متعاقبـة مـع طبقـات طينيـة سـميكة بحـدود  ) 3( صخارية المنطقة بطبقات رملية سميكة بحدود 

 -135( ته فـي االتجـاهومـشت) 080-070( ظهرت الفواصل المقاسة في هذه المحطة بصورة مركـزة فـي االتجـاه 

  ).s 7-10شكل(كاتجاه سائد ) 080-070( ، أما المخطط الزهري فأبرز كذلك االتجاه)160

، كانـت ) b.1شـكل  (تقع هذه المحطة في الجناح الجنوبي الغربي  من طيـة حمـرين بـالقرب مـن قنـاة ظهيريـة :  8المحطة رقم 

ـــات فـــي المحطـــة  ـــة متـــأثرة  ، تتـــصف صـــخاSW   ̊30 /135وضـــعية  الطبق رية المحطـــة بتعاقـــب طبقـــات رملي

  .متر مع طبقات طينية حمراء اللون متفاوتة السمك ) 3( بالتكسرات والتكهف سمكها بحدود 

تــأثر المحطــة بفواصــل مـــشتتة االتجــاه بعــضها نحــو الــشمال الـــشرقي )  s 8-10شــكل(اظهــر اإلســقاط الــستريوغرافي  

-090(و    ) 055-045(ط الزهـري للفواصـل فـأظهر اتجـاهين رئيـسيين همـا وبعضها اآلخر نحو الجنوب الغربي، أمـا المخطـ

100 .(  

 المنـصورية ضـمن الجنـاح الجنـوبي - سـد حمـرين -تقع هذه المحطة في منطقـة مجـاورة لمفتـرق طـرق المقداديـة: 9المحطة رقم 

الي الـشرقي حيـث الغربـي لطيـة حمـرين الجنـوبي، حيـث تميـزت الطبقـات بميـل عـالي بالمقارنـة مـع الجنـاح الـشم

، تتميــز الفواصــل المقاســة فــي هــذه المحطــة بأنهــا تتجــه شــمال SW̊ 65 / 145كانــت وضــعية الطبقــات هــي 

و بميلهــا المتفــاوت فــي المقــدار واالتجــاه ، حيــث يتجــه ميلهــا  ) a( جنــوب غــرب أي شــبه موازيــة للمحــور-شــرق

ًتـــارة نحــــو الـــشمال الغربــــي وتـــارة أخــــرى نحـــو الجنــــوب الـــشرقي فقــــد تـــ ( ربط بــــين أي فاصـــلين عالقــــة مزدوجــــةً
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conjugate(  أي أنهمــا يرتبطــان بعالقــة قــصية ، ففــي حالــة الفواصــل ضــعيفة الميــل يكــون الخــط المنــصف 

 وهــذا يعنــي أنهمــا نــشئا بفعــل إجهــاد أفقــي ، أمــا إذا bللزاويــة الحــادة بــين هــذه الفواصــل أفقــي ومــوازي للمحــور 

 cالمنصف للزاوية الحادة بين هـذه الفواصـل شـاقولي ومـوازي للمحـور كانت الفواصل عالية الميل فيكون الخط 

ممــا يــشير الــى أنهمــا تكونــا بفعــل إجهــاد شــاقولي، أمــا المخطــط الزهــري لفواصــل المحطــة فيــشير إلــى االتجــاه 

  ).s 9-10شكل(ممثال ألعلى نسبة بين االتجاهات )600 -050(

ضـمن الجنـاح الجنـوبي  )  b.1شـكل  ( لية لنهـر ديـالى منطقـة الـصدورتقع هذه المحطـة فـي الـضفة الـشما:  10 المحطة رقم  

ـــي لطيـــة حمـــرين الجنـــوبي حيـــث وضـــعية الطبقـــات هـــي   ، يظهـــر فـــي هـــذه المحطـــة SW̊ 75/130الغرب

أنواع مختلفة االتجاه من الفواصل أغلبها شبه عمودي على محور الطية وبعضها القليـل  )s 10-10شكل(

(  ، أمـا المخطـط الزهـري فـأظهر االتجـاه020هذه المحطـة هـو  ل المهيمن علىإن اتجاه الفواص. موازية له

025-035.(  

إن هذه المحطة تقع فـي جنـاح الطيـة الـشمالي الـشرقي قـرب قريـة عـرب جبـور، حيـث تتعاقـب طبقـات الحجـر :  11المحطة رقم 

متـر والمتـأثرة  ) 8( د  متر مع طبقات طينية سميكة بحدو ) 3( ًالرملي الصلبة نسبيا والتي سمكها بحدود 

، بــرز )s 11-10شــكل(ًبــشدة بالتجويــة والتعريــة، مــن خــالل إســقاط الفواصــل المقاســة ميــدانيا فــي المحطــة 

، أمـــا المخطـــط الزهـــري فـــأظهر االتجـــاه )160-140(و الثـــاني  ) 075-050( اتجـــاهين رئيـــسيين، األول 

  .ًمهيمنا على بقية االتجاهات) 045-055(

  

  المناقشة

 خالل دراسة اتجاهات الوديان المستعرضة والطولية من المرئيـات الفـضائية، أن هنـاك اتجاهـات محـددة تمـر ظهر من  

  :بها الوديان في الموقعين هي

( هــو ) 4شــكل  (فــي الموقــع األول كانــت معــدالت االتجــاه العــام فــي األوديــة المــستعرضة  وحــسب تسلــسل المحطــات      

، وظهــرت  )1-9(شــكل ) 030(االتجــاه العـام لألوديــة فــي هـذه المحطــات األربعــة فهـو، أمـا معــدل  ) 040، 035، 030، 012
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وكــان معـدل االتجـاه العـام للوديــان الطوليـة فـي هــذه  ) 5( شـكل  ) 145، 150، 155( معـدالت االتجـاه العـام لألوديــة الطوليـة 

  ).2-9( شكل ) 148( المحطات الثالثة هو

، 065، 072( جاه العام في األوديـة المـستعرضة  وحـسب تسلـسل المحطـات هـووفي الموقع الثاني كانت معدالت االت  

، وظهـرت )3-9(شـكل  ) 063( أما معدل االتجاه العام في هذه المحطات الـستة فهـو ) 7( شكل  ) 052، 066، 058، 068

 االتجــاه العــام فــي وكــان معــدل ) 165، 158، 160( معــدالت االتجــاه العــام فــي األوديــة الطوليــة وحــسب تسلــسل المحطــات هــو

   ).4-9( شكل  ) 155( هذه المحطات الثالثة هو

، و معـــدل  )063، 030( مـــن خـــالل ذلـــك نالحـــظ أن  معـــدل االتجـــاه العـــام للوديـــان المـــستعرضة فـــي المـــوقعين هـــو   

   ).155، 148( االتجاه العام للوديان الطولية 

على شكل خطوط مجهولة الميل ، فإذا فرضنا جدال أنها إن جميع الفواصل المقاس اتجاهها من المرئية الفضائية هي   

إذا كانـــت عموديـــة علـــى محـــور الطيـــة أو  ) ac-joints( فقـــد تكـــون فواصـــل مـــستعرضة  )   90 ̊)شـــاقولية أي  ميلهـــا بحـــدود 

وفـي  ) 143( إن اتجـاه محـور الطيـة فـي الموقـع األول هـو.  فيما إذا كانـت موازيـة لمحـور الطيـة) bc-joints( فواصل طولية 

( وللموقع الثاني هـو  ) 71(  للموقع األول هو بحدود  ، لذا فأن االتجاه المثالي للفواصل المستعرضة )150( الموقع الثاني هو

 الــذي مثــل 063أي موازيــة لمحــور الطيــة، مــن ذلــك نالحــظ أن االتجــاه ) 150( و) 143(و اتجــاه الفواصــل الطوليــة هــو ) 75

 ac(ًوديــان المــستعرضة فــي الموقــع الثــاني يتطــابق تقريبــا مــع االتجــاه المثــالي للفواصــل المــستعرضة االتجــاه العــام النثنــاءات ال

joints (الـذين يمـثالن االتجاهـات الـسائدة فـي الوديـان 155، 148أما االتجـاهين .التي توازي اتجاه اإلجهاد الذي سبب االنطواء

 bc(رين الجنـوبي، لـذا يمكـن اعتبـار هـذه االتجاهـات كفواصـل طوليـة ًالطولية فـي المـوقعين فهمـا يوازيـان تقريبـا محـور طيـة حمـ

joints (  أي موازيــة لمحــور الطيــة والتــي تعتبــر كفواصــل تــرييح)release joints (  ًتنــشأ عــادة بعــد هــدوء اإلجهــاد المــسبب

  .  للطي

ًت أخــرى إضــافة الــى اتجاهــات ولــو أننــا أخــذنا االتجاهــات الرئيــسة الــسائدة فــي الموقــع األول، ســنالحظ  وجــود اتجاهــا   

الفواصل المستعرضة والطولية التي تم ذكرها، إن هذه االتجاهات قد تكون فواصل قصية أي غير متعامدة فيمـا بينهـا يمكـن مـن 
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خاللهـــا تحديـــد اتجاهـــات اإلجهـــاد المـــؤثرة فـــي منطقـــة الدراســـة والـــذي يكـــون اتجاهـــه فـــي منتـــصف الزاويـــة الحـــادة بـــين الفاصـــلين 

  .القصيين

ففي محطات الوديان المستعرضة  في الموقـع األول يظهـر اتجاهـان رئيـسيان إضـافة إلـى اتجـاه الفواصـل المـستعرضة   

فـإن ) conjugate shear joints(، فإذا اعتبرنـا هـذين االتجـاهين كفواصـل قـصية مزدوجـة )040-031(و ) 010-001(هما 

 وهــذا يــشير الــى أن اتجــاه اإلجهــاد المــسبب لتكــون هــذين 020اه الخــط المنــصف للزاويــة الحــادة بــين هــذين الفاصــلين هــو باتجــ

، أي أن 145 ، إن هذا االتجاه ال يتفق مع اتجاه اإلجهاد المسبب لطيـة حمـرين والتـي اتجـاه محورهـا حـوالي 020الفاصلين هو 

 ) 180-171(ف كذلك هو هذا االتجاه يعتبر اتجاه منحرف،  وفي محطات الوديان الطولية في الموقع األول ظهر اتجاه منحر

  .إضافة إلى اتجاه الفواصل الطولية، إن هذا االتجاه المنحرف ال يتفق مع فواصل الترييح التي تتوازى مع محور الطية

إضــافة الــى ) 050-041( و )090-081(أمــا فــي محطــات الوديــان المــستعرضة فــي الموقــع الثــاني فبــرز االتجاهــان    

ا أن هــذين الفاصــلين همــا فواصــل قــصية فاتجــاه الخــط المنــصف للزاويــة الحــادة بــين هــذين الفواصــل المــستعرضة، فــإذا اعتبرنــ

، إن هـــذا االتجـــاه يـــوازي اتجـــاه اإلجهـــاد المـــسبب لحـــدوث الطيـــة، ويتفـــق مـــع اتجـــاه الفواصـــل المـــستعرضة 065االتجـــاهين هـــو  

إضــافة إلـى اتجــاه  )  180-171(ر االتجـاه الموجـودة فــي المنطقـة بــوفرة، وفـي محطــات الوديـان الطوليــة فـي الموقــع الثـاني ظهــ

  . الفواصل الطولية  وهذا االتجاه كذلك يعتبر منحرف نسبة الى فواصل الترييح

التي ) s1 ،2 s ،3 s، 6 s، 7 s ، s 11( ،  نشاهد أن المحطات )10شكل (     وعند مقارنة هذه النتائج مع الدراسة الميدانية 

يــان المــستعرضة مــن منطقــة الدراســة  قــد تــأثرت بفواصــل مــستعرضة وفواصــل طوليــة بــرزت تقــع فــي مواقــع مــشابه لمواقــع الود

التـي تقـع فـي مواقـع مـشابه لمواقـع الوديـان ) s، 5 s 4(الـسيادة للفواصـل المـستعرضة فـي جميـع هـذه المحطـات، أمـا المحطـات 

والمـستعرضة ولكـن الـسيادة كانـت هنـا للفواصـل من منطقة الدراسة فقد تأثرت كـذلك بالفواصـل الطوليـة  الطولية في الموقع األول

بنتائج مغايرة للحالة العامة وذلك  قد يكون نتيجـة لقربهـا مـن الفـالق المعكـوس ) s، 9 s  ،10 s  8(وتميزت المحطات . الطولية

ب ذلــك المــؤثر بــشكل كبيــر علــى المنطقــة حيــث تقــع هــذه المحطــات فــي الجــدار القــدمي  الهــابط مــن الفــالق المعكــوس وقــد يــسب

  .حدوث شذوذ موضعي التجاه  اإلجهاد العام المسبب لتكون طية حمرين الجنوبي
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يظهر من خالل ما ورد أعاله أن التغيـرات التـي حـدثت فـي  اتجاهـات األوديـة سـواء  المـستعرضة أو الطوليـة لـم تكـن   

إن هــذا .  تكــون طيـة حمــرين الجنــوبيٕعـشوائية وانمــا مرتبطــة بنظـام لــه عالقــة باإلجهــاد الـذي تعرضــت لــه المنطقـة، والــذي ســبب

اإلجهاد حـدث بـسبب الحركـة األلبيـة التـي أدت الـى تـصادم الـصفيحة العربيـة مـع الـصفيحة الفارسـية، وهـذا التـصادم بـدأ  باتجـاه 

-ًغرب  بين الصفيحة العربية والصفيحة اإليرانية مكونا سلسلة جبال زاكروس ثم تحول التصادم الى شـمال-شرق جنوب-شمال

ــا بــين الــصفيحة العربيــة والــصفيحة التركيــة ليكــون سلــسلة جبــال طــوروس، وقــد ظهــر اتجــاه االنــضغاط المــؤثر فــي جنــو ًب تقريب

شــكل ( بــين الــصفيحة العربيــة والــصفيحة اإليرانيــة بــصورة بــارزة فــي معظــم محطــات الفواصــل الميدانيــة)  065( المنطقــة باتجــاه 

وفواصـل قـصية ) ac joints( مسببا حدوث فواصـل مـستعرضة)  4،7شكل  (و محطات األودية المستعرضة في الموقعين) 10

، هـذان المجموعتـان مـن الفواصـل يعـودان الـى التـصادم األولـي بـين الـصفيحة العربيـة )conjugate shear joints( مزدوجـة 

تعتبـر كفواصـل )  8، 5 شـكل( في محطات األوديـة الطوليـة) 150(والفارسية،   وظهرت الكثير من الفواصل لها متوسط اتجاه 

التي ظهرت في الكثير من المحطـات  ) 180- 171(  و ) 010 -001( ترييح نتجت بعد هدوء عملية الطي، أما االتجاهات 

فإنهــا تعتبــر ) bc joints(والطوليــة ) ac joints(المقاســة مــن المرئيــات الفــضائية والتــي تنحــرف عــن الفواصــل المــستعرضة 

جنــوب -المتــأخر الــذي حــدث بــين الــصفيحة العربيــة والتركيــة والــذي كــان اتجــاه اإلجهــاد فيــه شــمالفواصــل ناتجــة عــن التــصادم 

ًوتعتبــر هــذه الفواصــل متــأخرة نــسبيا بالمقارنــة مــع الفواصــل المــستعرضة والطوليــة التــي حــدثت متزامنــة مــع التــصادم األول بــين 

  .الصفيحة العربية والفارسية
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  االستنتاج

 تغير اتجاهات األودية الجافة من المرئيات الفضائية في جنوب وفي غـرب بحيـرة حمـرين فـي  ظهر من خالل  دراسة   

 031( ثـم يليـه االتجـاه  ) 010 -001( ًمن األودية المستعرضة أن هناك اتجاه أكثر سيادة  هو ) جنوب البحيرة( الموقع األول

، أمــا األوديــة الطوليــة فــي الموقــع ذاتــه 030المــستعرضة هــو  لألوديــة ) المعــدل( بالمرتبــة الثانيــة وكــان االتجــاه العــام  ) 070-

) المعـــدل( بالمرتبـــة الثانيـــة ، أمـــا االتجـــاه العـــام  ) 150- 141( بالمرتبـــة األولـــى ثـــم االتجـــاه  ) 180- 171( فأعطـــت االتجـــاه

  .148للوديان الطولية فهو 

ممثال ألعلى اتجاه ثـم تـاله  ) 070- 061(التجاه فكان ا) غرب البحيرة (  أما الوديان المستعرضة في الموقع الثاني    

    .063للوديان المستعرضة فهو ) المعدل( ، أما االتجاه العام  )090- 081(االتجاه 

- 151( ممثال ألعلى اتجاه ثم تـال ذلـك االتجـاه  ) 180- 171( وفي الوديان الطولية في الموقع ذاته ظهر االتجاه   

  . 155 لالنثناءات هو ، وظهر أن االتجاه العام )160

 ظهــر وجــود تطــابق بــين اتجاهــات الفواصــل المقاســة مــن خــالل المرئيــة الفــضائية والفواصــل المقاســة فــي المحطــات     

  .  ًالميدانية وكانت الفواصل المستعرضة أكثر سيادة من الفواصل الطولية

التي تكونت أثناء عملية الطي التـي نتجـت ) ac joints(يمثل اتجاه الفواصل المستعرضة ) 070- 061( إن االتجاه     

والتــي ) bc joints(يــوازي اتجــاه الفواصــل الطوليــة  ) 150- 141( عــن التــصادم بــين الــصفيحة العربيــة واإليرانيــة ،  واتجــاه 

  .تعتبر فواصل ترييح تكونت بعد هدوء عملية الطي في تلك الفترة

 ســـادت فـــي الكثيـــر مـــن المحطـــات المقاســـة مـــن المرئيـــات التـــي ) 180- 171( و ) 010 -001(  أمـــا االتجاهـــات    

الفــضائية والتــي ال تتفــق  مــع الفواصــل المــستعرضة والطوليــة الــسابقة فــيمكن اعتبارهــا فواصــل منحرفــة تــشير الــى تــأثر المنطقــة 

 هـذه الفواصـل جنوب نتج عن التصادم المتـأخر الـذي حـدث بـين الـصفيحة العربيـة والتركيـة وتعتبـر-بإجهاد اتجاهه حوالي شمال

  .ًمتأخرة نسبيا بالمقارنة مع الفواصل المستعرضة والطولية
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  المصادر العربية

، دراسة اتجاه التكسرات في حمرين الجنوبي وعالقتها  بتكتونية المنطقـة، 2000 الجبوري، ثاير حبيب  و طه، منذر علي ، -5

  .169-161مجلة ديالى، المجلد األول، العدد التاسع ص 

، إعــداد نمــوذج للتطــور الحركــي البنــائي لطيــات حمــرين، رســالة  دكتــوراه غيــر 1997دي، عبــد الكــاظم جيثــوم مــرزوك،  العبــا-6

  .منشورة مقدمة لكلية العلوم، جامعة بغداد

 مكحــول شــمال شــرق العــراق، رســالة –، دراســة تكتونيــة وتركيبيــة لحــزام طيــة حمــرين 2004 الميــاحي، داوود ســلمان بنــاي، -7

 .        ر منشورة مقدمة لكلية العلوم، جامعة البصرةماجستير غي

العـــراق، رســـالة / ، دراســة اســـتقرارية المنحـــدرات الــصخرية لمنطقـــة ســـد حمــرين2000 بــارحيم، عـــدنان عبــد العزيـــز محمـــد، -12

  .ماجستير غير منشورة مقدمة لكلية العلوم، جامعة بغداد

ورفيــة لمنــاخ الباليــستوسين الهولوســين فــي منطقــة الــصدور حمــرين شــرق ، التركــات الجيوم2001 القيــسي، ابتــسام احمــد ،  -13

  . ، جامعة بغداد )ابن رشد(العراق رسالة ماجستير غير منشورة مقدمة الى كلية التربية

 جيومورفولوجيـــة الكثبـــان الرمليـــة فـــي منطقـــة العيثـــة فـــي قـــضاء المقداديـــة، رســـالة 2003 , اللهيبـــي،  يعـــرب محمـــد حميـــد -14

  . غير منشورة، مقدمة لكلية التربية جامعة ديالىماجستير 

دراسـة (، الوديـان المـستعرضة فـي جبـل حمـرين الجنـوبي شـمال شـرق المقداديـة 2006  , الدليمي، هبة عبد الـرحمن حـسين-15

  .رسالة ماجستير غير منشورة، مقدمة لكلية التربية جامعة ديالى) جيومورفولوجية
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 يمثل صورة فضائية لمنطقة الدراسة يظهر  )b(  ،  ضمن خريطة العراق)a( الدراسة يمثل موقع منطقة )1(شكل 
  والمحددان بمستطيلين حمراء اللون ويظهر كذلك  )1،2 (فيها الموقعان المدروسان من خالل الصور الفضائية

 Land(لقمر األمريكي الصورة مأخوذة عن المرئية الفضائية ل)... ،1s،s2(المواقع الميدانية للفواصل المدروسةً  

Sat 7-ETM( 2002  لسنة. 

.  
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يمثل التكوينات الجيولوجية الظاهرة في جزء من منطقة الدراسة الواقعة في الجزء الجنوبي الغربي  ) 2( شكل
  .[9] من جبل حمرين الجنوبي، مأخوذة عن

دية المستعرضة في الموقع األول جنوب بحيرة حمرين، يظهر فيه مخطط زهري لألو ) 4( شكل

 .االتجاهات  الرئيسة في أربع وديان مستعرضة، السهم يشير إلى معدل االتجاه العام

  

التي تم ..) ،1،2(ظهر فيه األودية المستعرضة والطولية ت، )جنوب بحيرة حمرين( الموقع األول لمنطقة الدراسة ) 3( شكل 
 .2002 لسنة ) Land Sat 7-ETM( لقياسات عليها، الصورة مأخوذة عن المرئية الفضائية للقمر األمريكي إجراء ا
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لألودية الطولية في الموقع األول جنوب بحيرة حمرين، يظهر فيه االتجاهات  الرئيسة في ثالث  مخطط زهري ) 5( شكل
  .وديان طولية، السهم يشير إلى معدل االتجاه العام
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في الموقع الثاني غرب بحيرة حمرين، يظهر فيه االتجاهات  لألودية المستعرضة  مخطط زهري ) 7( شكل
  .الرئيسة في ستة  وديان مستعرضة، السهم يشير إلى معدل االتجاه العام

 

مخطط زهري للوديان الطولية في الموقع الثاني غرب بحيرة حمرين، يظهر فيه االتجاهات  الرئيسة  ) 8( شكل
 .في ثالث وديان طولية، السهم يشير إلى معدل االتجاه العام

، يظهر فيه األودية المستعرضة )غرب بحيرة حمرين(الموقع الثاني لمنطقة الدراسة ) 6( شكل
(   التي تم إجراء القياسات عليها، الصورة مأخوذة عن المرئية الفضائية للقمر األمريكي..) ،1،2(والطولية

Land Sat 7-ETM ( 0022 سنةل. 
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في الموقعين األول و الثاني ، األودية ) المعدل( مخطط زهري لالتجاه العام ) 9( شكل
 .، السهم يشير إلى معدل االتجاه العام ) 4 ، 2( و الطولية  ) 3، 1( المستعرضة 

 

سة، الدائرة ًيمثل محطات الفواصل المقاسة ميدانيا في إحدى عشر محطة ضمن منطقة الدرا   )10(  شكل رقم
الكبرى  في جهة اليمين تمثل اإلسقاط الستريوغرافي للفواصل على النصف األسفل لشبكة شمدت، والدائرة الصغيرة 

  .في جهة اليسار تمثل المخطط الزهري لنفس الفواصل  


