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  طیة حمرین الشمالي قبة الفضول فيل تكتونیة - دراسة تركیبیة 
  عاید حسین ورد ،أمیرة إسماعیل حسین ،محمد راشد عبود

  ، العراق ، تكریت ، جامعة تكریت ، كلیة العلوم التطبیقیة علوم األرضقسم 
 الملخص

عــام، ال هاشــكلفــي غیــر متنــاظرة  ن القبــةأ ووجــد )طقــة الفتحــةقــرب من (الواقعــة ضــمن طیــة حمــرین الشــمالي درســت العناصــر الهندســیة لقبــة الفضــول
شـمال الشـرقي یكـون اتكاؤهـا نحـو ال إذ والثاني الواقعین ضـمن غاطسـها الجنـوبي الشـرقي األول ینعدا المسار  )فورالندیة (جنوب الغربي ومتكئة نحو ال

الناحیـــة التكتونیـــة أوضـــحت الخارطـــة  ، ومـــناه محورهـــا العـــامفضـــال عـــن انحـــراف محـــور الطیـــة عنـــدهما باتجـــاه معـــاكس لعقـــرب الســـاعة نســـبة التجـــ
الـذي  التشـویهي فصل كلي لطیة حمرین الشـمالي عـن طیـة مكحـول بـنفس الـنمط في تسببت ن حركة الصدوع المضربیةأ الجیولوجیة التركیبیة للمنطقة

     ة نخیلة بشكل جزئي عن قبة الفضول.تنفصل به قب
   المقدمة:
ة الدراسـة ضـمن طیـة حمـرین الشـمالي مشـكلة جـزءا" تقـع منطقـجغرافیـا، 

مـــن الحـــدود اإلداریـــة الفاصـــلة بـــین محـــافظتي صـــالح الـــدین وكركـــوك، 
 شــرقا،) ″53,′49,°43() و″09,′33,°43( بــین خطــي طــولوتنحصــر 

، وتمتــــــد شــــــماال )″05,′06,°35(و )″25,′55,°34( عــــــرض دائرتــــــيو 
، وتتمثـل بقبـة متركیلـو  )6(كیلومتر تقریبا وبمعدل عـرض  )26( لمسافة

شـمال ( الفضول التي تبدأ بالغـاطس الشـمالي الغربـي عنـد منطقـة الفتحـة
منتهیـة" بالغـاطس الجنـوبي الشـرقي و  )كیلـومتر تقریبـا 60مدینة تكریت بــ

بین قریة السلماني من الشمال وحقل عجیل النفطي مـن الجهـة الجنوبیـة 
، لشــماليضـمن طیــة حمـرین ا قبــة نخیلـة عنـد سـرج صــغیر یفصـلها عـن

  .)1(الشكل 
  

 

  
  موقع منطقة الدراسة )1(شكل

  

ــا، تقــع قبــة الفضــول ضــمن حــزام طــي حمــرین  مكحــول حســب  –تكتونی
العائــد إلــى نطــاق أقــدام الــتالل( ضــمن النطــاق  ]7[التقســیمات التكتونیــة 

( ي بطــور الحركــة االلبیــة الثانیــة غیــر المســتقر) والمتــأثر غطائــه الرســوب
 –)، إذ یكـون نتاجــه طیـات تمتــد باتجـاه شــمال غــرب المایوسـین األوســط

  جنوب شرق ( أي موازیة التجاه جبال زاكروس).  

أن قبــة  اســتنتجو  ]10[ كجــزء مــن طیــة حمــرین الشــمالي درســت المنطقــة
الفضــول اقــل انفعــاال مــن قبــة نخیلــة التــي تجاورهــا وأن المحــور القصــیر 

اإلجهــاد اإلقلیمــي  لالنفعــال مــوازي تقریبــا وبشــكل عــام للطیــة مــع محــور
هـــي آخـــر الدراســـات  ]5[ تعتبـــر دراســـة المیـــاحيو المتســـبب فـــي بنائهـــا. 

مكحــول  –التركیبیــة التــي ســجلت لحــد اآلن عــن سلســلة طیــات حمــرین 
متناولــــة منطقــــة الدراســــة واســــتنجت أن قبــــة الفضــــول تتوافــــق مــــع طیــــة 
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كونهـا مــن الطیــات التــي تكونــت باالتكــاء الفورالنــدي فضــال عــن  مكحـول
دون تغیـر السـمك فـي مقطعهـا المسـتعرض  االنثنـاء االنزالقـي ةیكانیكیبم

نخیلـــــة ( وهــــي تخـــــالف القبــــاب األخـــــرى ضــــمن طیـــــة حمــــرین الشـــــمالي
التـــي تتفـــق مـــع طیـــة حمـــرین الجنـــوبي بتغیـــر ســـمك الطبقـــات  )وعـــالس

  الملحیة وانعكاساته الدالة على نشاط الصدوع.
  أهداف الدراسة:

ار مســارات مستعرضــة بشــكل عمــودي مســحا حقلیــا مفصــال باختیــ اجــري
على محور الطیة وتسجیل البیانات من محطات معینـة بمـا یتناسـب مـع 

  -األهداف أآلتیة :
علــــى طــــول ســــطى للطبقــــات الو  التغیــــر فــــي عناصــــر الطیــــة إیجــــاد -1

محورهــــا إضــــافة إلــــى التغــــایر األفقــــي فــــي وضــــعیة المســــتوى المحــــوري 
ــــــع حقــــــل االج ــــــه فــــــي توضــــــیح تجــــــانس وتوزی ــــــة ألهمیت هــــــادات التكتونی

  ها.اتوتوزیع

وتوضـــیح التغیـــر  )األحـــدث( للطبقـــات العلیـــا إیجـــاد عناصـــر الطیـــة -2
العمودي في وضعیة المستوى المحوري ودوره فـي فهـم التطـور التركیبـي 

  والتكتوني لمنطقة الدراسة.
مــــن شــــأنها فائــــدة  ة لقبـــة الفضــــولیــــاعـــداد خارطــــة جیولوجیــــة تركیب -3

خرى في الجیولوجیا فضال عن اسـتثمار المـوارد الدراسات الجیولوجیة األ
   الطبیعیة الموجودة في المنطقة.  

  فـــــــي منطقـــــــة الدراســـــــة التعاقبـــــــات الرســـــــوبیةتنكشـــــــف  ،طباقیـــــــا

(Sedimentary Sequences) المتدرجــــة أعمارهــــا مــــن المایوســــین
). Recent() إلـــــــى العصـــــــر الحـــــــدیثMiddle-Miocene( األوســـــــط

، تكـوین Jerabi Formation)(ریبـين الجوتتمثـل هـذه التعاقبـات بتكـوی
 Injana)   ، تكـــــوین انجانــــه)Fat'ha Formation(الفتحــــة

Formation)وتكــــوین المقدادیــــة ،)Mukdadiyah Formation (
 )Quaternary Deposits(   فضــًال عــن ترســبات العصــر الربــاعي

ــة بترســبات المنحــدرات وترســبات ملــئ الــوادي والســهول الفیضــیة  المتمثل
  .)2 (تكوین الفتحة وتكوین انجانة، الشكلتكون غیر متوافقة مع  والتي

  

  
  خارطة جیولوجیة لمنطقة الدراسة )2 (شكل

  

    :طرائق العمل
المســارات المناســبة  بــدء العمــل الحقلــي بجــولتین اســتطالعیتین الختیــار

عــن المنطقــة، واختیــرت  المتــوفرة بــالخرائط والمرئیــات الفضــائیة واســتعین
رات تقطــع القبــة بشــكل عمــودي ابتــداء مــن الغــاطس الجنــوبي ثمــان مســا

  الشرقي وانتهاء بالغاطس الشمالي الغربي الواقع ضمن منطقة الفتحة.

الطیــــة  بغیــــة الوصــــول إلــــى التغیــــرات العمودیــــة واألفقیــــة فــــي عناصــــرو 
 مـــــعضـــــول وتفســـــیر مـــــدلوالتها التكتونیـــــة بشـــــكل یتوافـــــق قبـــــة الف ضـــــمن

تكـــویني  یـــاراخت تـــم التكتـــوني تشـــویه والرفـــعالتكوینـــات المنكشـــفة بفعـــل ال
/ قیمـة میــل( تســجیل وضـعیة التطبـق بشـكلالفتحـة وانجانـة، ومـن خـالل 

كانـت المحطـات المختـارة للقیـاس  للطبقات العلیا لكـل تكـوین )اتجاه میل
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اختیـــار  وزیـــادة فـــي الدقـــة تـــم  هـــي أربـــع محطـــات فـــي المســـار الواحـــد.
ضــعیة مســتویات قــراءات و  متــر مربــع وتســجیل )25( محطــات بمســاحة

    .قراءة في المحطة الواحدة  (13)التطبق بمعدل 
 توافقــا مــع الدراســات التركیبیــة لــبعض البــاحثین فــي نطــاق الفورالنــد  مثــل

اســــــتخدمت طریقــــــة اإلســــــقاط الفراغــــــي لوضــــــعیة مســــــتویات  [3] و[2]
التطبــــق بعــــد حســــاب معــــدل كــــل  منهــــا فــــي المحطــــة الواحــــدة، وبــــدأت 

 )Schmidt net ( اط الیــدوي باســتخدام شــبكة شــمیتالطریقــة باإلســق
هــذه المعــدالت  تمثیــلوتــم بعــد ذلــك منفصــل، لكــل مــن التكــوینین بشــكل 
كافـة قیاسـات مسـتویات ل) Pi - Diagram  (بمـا یسـمى  بأشـكال بـاي

قیمـــة میـــل/ اتجـــاه  (التطبـــق  باســـتخدام الحاســـوب بعـــد إدخالهـــا بصـــیغة
كملفــات بیانـات بوســاطة ) dip direction / dip amount )(میـل

ــــامج ا)، واســــتدعاؤهNot pad( برنــــامج )، Georient(باســــتخدام برن
ـــ )Run(وبإیعـــاز التنفیـــذ ُ مســـتویات التطبـــق بصـــیغة أقطـــاب وقـــام  قطتس

 ّ ـــي تعـــد ـــاي الت ـــرة عظمـــى البرنـــامج برســـم دائـــرة ب  Great( أحســـن دائ

circle( تمــــــر مــــــن خــــــالل مركــــــزي الثقــــــل )Maximam(  لتجمعــــــات
ّ  األقطـــاب إضـــافة محـــور الطیـــة فـــي  إلـــى رســـمه لمحـــور بـــاي الـــذي یعـــد

ببیــــان إحصــــائي عــــن  هالمســــار المحــــدد. كمــــا عــــزز البرنــــامج رســــومات
وضــــعیة مســــتوي بــــاي ومحــــوره. وتعــــد طریقــــة التحلیــــل المســــتخدمة فــــي 

 ) هــي تطبیــق لمــا جــاء بــه كــل مــن رامســي وهــوبرGeorient(البرنــامج 
  .)3(شكل ،[13]

  

  
  

      النتائج والمناقشة:  
ــــة  وضــــح االســــقاطا ــــى طــــول منطق الفراغــــي للمســــارات المستعرضــــة عل

ن الطیــة أ )قبــة الفضــول(الدراســة ضــمن طیــة حمــرین الشــمالي المحدبــة 
تظهـر تغیــرا فـي میــل الطبقــات متباینـة توزیعاتــه وبشـكل ال یتوافــق نظریــا 

فبطبیعتهـــا  فـــي بعـــض المســـارات مـــع الطیـــات المحدبـــة ذات الغاطســـین،
تعــرف تلــك الطیــات بتناســق میــل طبقاتهــا الصــخریة المطویــة لیقــل كلمــا 
اتجهنا للطبقات األحدث فضـال عـن كونـه یزیـد فـي منتصـف الطیـة عمـا 

ضـــــمن النصـــــف  )3,2,1( فـــــي الغاطســـــین، إذ یالحـــــظ قـــــي المســـــارات
الجنــــوبي الشـــــرقي لقبـــــة الفضـــــول إن میـــــل الطبقـــــات األحـــــدث المتمثلـــــة 

زداد فــي الجنــاح الشــمالي الشــرقي كلمــا اتجهنــا للمســار بتكــوین انجانــة یــ
األول الــذي یقطـــع الســـرج الفاصـــل بینهـــا وبــین قبـــة نخیلـــة، بینمـــا یظهـــر 
میـــل الطبقـــات نفســـها منطقیـــا فـــي الجنـــاح الجنـــوبي الغربـــي فیقـــل باتجـــاه 
المســار األول. وبالخصــوص نفســه أظهــرت القبــة شــذوذا فــي زیــادة قیمــة 

ین الفتحـــة فـــي المســـار الثـــاني ضـــمن الجنـــاح میـــل الطبقـــات العلیـــا لتكـــو 
درجــة فضــال عــن اتجــاه الغطــس الشــمالي  )76( الشــمالي الشــرقي وصــل

الغربي غیـر المنطقـي للتكوینـات المنكشـفة والـذي یعطـي تسـاؤال ملحوظـا 
یكملــه االتجــاه المتعــاكس لمحــوري الغطــس لتكــویني الفتحــة وانجانــة فــي 

ت فـــي المســارات الثالثـــة تـــأتي المســار األول. علمـــا إن كـــل هــذه التغیـــرا
بســـبب التبـــاین الحاصـــل فـــي وضـــعیة مســـتویات التطبـــق ضـــمن الجنـــاح 
الشــمالي الشــرقي فقــط، ممــا یــدلل علــى تشــوهه بســبب اجهــادات تكتونیــة 

      .غیر متوافقة مع االجهادات الرئیسة التي كونت الطیة
ت وقد تعذر إیجاد عناصر الطیة في المسار الثامن بسـبب تعریـة الطبقـا

العلیــا مــن تكــوین الفتحــة إضــافة إلــى تعریــة تكــوین انجانــة بشــكل كامــل، 
لكـن اهـم المالحظــات الحقلیـة فـي هــذا المسـار هـو زحــف طبقـات تكــوین 
الفتحـة التابعـة للجنـاح الشــمالي الشـرقي فـوق بقایــا طبقـات التكـوین نفســه 

  .)1 ضمن الجناح الجنوبي الغربي، لوحة(
  

 مستویات التطبق   ابقطاأل ) یوضح مراكز الثقل ألشكال باي وتجمع3شكل (

2
  

1
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  الشمالي الشرقي فوق الجناح الجنوبي الغربي ضمن المسار الثامن توضح زحف الجناح )1 لوحة(

  
  معدل وضعیة التطبق  المسار األول

  (قیمة میل / اتجاه میل)
  

  قیمة الزاویة
  الداخلیة 
  

  
  وضعیة محور الغطس

(PA) 
  (زاویة غطس/اتجاه غطس) 

  
  المستوي وضعیة

 (AP)المحوري 
  (قیمة میل/اتجاه میل)

  
  اسم التكوین

  الجناح الجنوبي الغربي  الشمالي الشرقيالجناح 

 210/88 120/6 112 200/33 039/36  فتحة

  197/84 287/4  83  202/42 014/55  انجانة

    
  تكوین انجانة  تكوین الفتحة

  الفراغي لعناصر الطیة في المسار األول یوضح االسقاط (4) شكل
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  المسار الثاني

  

  معدل وضعیة التطبق
  / اتجاه میل)(قیمة میل 

  
  قیمة الزاویة
  الداخلیة

  

  
  وضعیة محور الغطس

(PA) 
  غطس)(زاویة غطس/اتجاه 

  
  وضعیةالمستوي

 (AP)المحوري

الجناح   اسم التكوین  (قیمة میل/اتجاه میل)
الشمالي 
  الشرقي

الجناح 
الجنوبي 
  الغربي

 197/68 284/6 69 202/34 013/76  فتحة

 196/86  283/5  87 201/43  012/50  انجانة

    
  تكوین انجانة  تكوین الفتحة
  الفراغي لعناصر الطیة في المسار الثاني یوضح االسقاط (5) شكل

  
  معدل وضعیة التطبق  المسار الثالث

  (قیمة میل /اتجاه میل)
  

  قیمة الزاویة
  الداخلیة

  

  
  وضعیة محور الغطس

(PA) 
  (زاویة غطس/اتجاه غطس)

  
  وضعیةالمستوي

 (AP) المحوري

  میل/اتجاه میل)(قیمة 
الجناح   اسم التكوین

الشمالي 
  الشرقي

الجناح 
الجنوبي 
  الغربي

 025/88 116/1 105 204/39 026/36  فتحة

 023/90 113/0  90 203/46 028/44  انجانة

    
  تكوین انجانة  تكوین الفتحة
  الفراغي لعناصر الطیة في المسار الثالث اإلسقاط یوضح (6) شكل
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  معدل وضعیة التطبق  المسار الرابع
  (قیمة میل /اتجاه میل)

  
  قیمة الزاویة
  الداخلیة

  

  
  وضعیة محور الغطس

(PA) 
  (زاویة غطس/اتجاه غطس)

  
  وضعیةالمستوي

 (AP) المحوري

  (قیمة میل/اتجاه میل)
الجناح   اسم التكوین

الشمالي 
  الشرقي

الجناح 
الجنوبي 
  الغربي

 022/88 112/1 92 202/46 021/42  فتحة

 022/85 112/2  110  200/45  024/35  نجانةا

    
  تكوین انجانة  تكوین الفتحة
  الفراغي لعناصر الطیة في المسار الرابع االسقاط یوضح (7) شكل

  
  معدل وضعیة التطبق  المسار الخامس

  (قیمة میل /اتجاه میل)
  

  قیمة الزاویة
  الداخلیة

  

  
  وضعیة محور الغطس

(PA) 
  غطس)(زاویةغطس/اتجاه 

  
  عیةالمستويوض

 (AP) المحوري

  (قیمة میل/اتجاه میل)
الجناح   اسم التكوین

الشمالي 
  الشرقي

الجناح 
الجنوبي 
  الغربي

 024/86 114/0 86 200/51 026/43  فتحة

  021/89 111/1  106 200/42 023/32  انجانة

    
  تكوین انجانة  تكوین الفتحة

  ي المسار الخامسالفراغي لعناصر الطیة ف االسقاطیوضح  (8) شكل
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  معدل وضعیة التطبق  المسار السادس
  (قیمة میل /اتجاه میل)

  
  قیمة الزاویة
  الداخلیة

  

  
  وضعیة محور الغطس

(PA) 
  (زاویة غطس/اتجاه غطس)

  
  وضعیةالمستوي

 (AP)المحوري

  (قیمة میل/اتجاه میل)
الجناح   اسم التكوین

الشمالي 
  الشرقي

الجناح 
الجنوبي 
  الغربي

 016/89 286/2 109 203/36 020/35  فتحة

  015/89 105/2  133 192/24 020/23  انجانة

    
  تكوین انجانة  تكوین الفتحة

  الفراغي لعناصر الطیة في المسار السادس االسقاط یوضح (9) شكل
  

  معدل وضعیة التطبق  المسار السابع
  (قیمة میل /اتجاه میل)

  
  قیمة الزاویة
  الداخلیة

  

  
  وضعیة محور الغطس

(PA) 
  (زاویة غطس/اتجاه غطس)

  
  وضعیةالمستوي

 (AP) المحوري

  (قیمة میل/اتجاه میل)
الجناح   اسم التكوین

الشمالي 
  الشرقي

الجناح 
الجنوبي 
  الغربي

 002/77 090/13 84 173/62 020/34  فتحة

 012/88 102/3  143 183/18 020/19  انجانة

  
  

  
  

  تكوین انجانة  تكوین الفتحة
  الفراغي لعناصر الطیة في المسار السابع اإلسقاطیوضح  شكل
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لتسـمیة الطیــة فـي كــل مسـار مــن مـن التصــنیفات  أنــواعثـالث  واعتمـدت
الطیــــة تخـــــرج عـــــن تصــــنیفها العـــــام فـــــي  أنالمســــارات الســـــبعة، وتبـــــین 

-:أدنــــــاه )1 (المســــــارین الثــــــاني والســــــابع  كمــــــا موضــــــح بالجــــــدول

  

  قبة الفضولیبین نتائج التصنیف الهندسي ل )1 (جدول 
  
  
  

  المسارات

  نوع الطیة حسب تصنیف
Fluety, 1964 

المعتمد على قیمة الزاویة 
  الداخلیة

  نوع الطیة حسب تصنیف
Fluety, 1964 

المعتمد على میل المستوي 
  المحوري وزاویة الغطس

 ,Rickardنوع الطیة حسب تصنیف 
1971 

المعتمد على میل المستوي المحوري 
  زاویة االنحراف وزاویة الغطس إضافة إلى

  انجانة  الفتحة  انجانة  الفتحة  انجانة  الفتحة
قائمة_   مفتوحة  مفتوحة  األول

  أفقیةشبة
شبة  _قائمة

  أفقیة
  أفقیة _ قائمة  أفقیة _ قائمة

_ شدیدة قائمة  مفتوحة  مغلقة  الثاني
  المیل

_ شبة قائمة
  أفقیة

  أفقیة _ قائمة  أفقیة

قائمة_   مفتوحة  مفتوحة  الثالث
  أفقیةشبة

_ شبة قائمة
  أفقیة

  أفقیة _ قائمة  أفقیة _ قائمة

قائمة_   مفتوحة  مفتوحة  الرابع
  أفقیةشبة

_ شبة قائمة
  أفقیة

  أفقیة _ قائمة  أفقیة _ قائمة

قائمة_   مفتوحة  مفتوحة  الخامس
  أفقیةشبة

_ شبة قائمة
  أفقیة

  أفقیة _ قائمة  أفقیة _ قائمة

شبه   مفتوحة  السادس
  مسطحة

قائمة_ 
  أفقیةشبة

_ شبة مةقائ
  أفقیة

  أفقیة _ قائمة  أفقیة _ قائمة

شبه   مفتوحة  السابع
  مسطحة

شدیدة المیل _ 
  طفیفة الغطس

قائمة _ شبة 
  أفقیة

  أفقیة _ قائمة  أفقیة

         
ــــى اســــتجابة  ــــة عل إن تغیــــر عناصــــر الطیــــة عمودیــــا وأفقیــــا یعطــــي دالل

تشـیر وضـعیة و الغطاء الرسوبي وتشوهه تحت اجهادات غیر متجانسـة، 
إلــى عــدم تنــاظر الطیـــة  )7,6,5,4,3(المســتوي المحــوري فــي المســـارات

 listric) في شكلها العام ویرجح سبب ذلك وقوعها على صدع لستیري

fault)  ألشــكال  [4] ء إذا مــا قورنــت بدراســة العــزاويفورالنــدي االتكــا
ن الطیــات مــن هــذا أ [6] كــل مــنإذ یــذكر  الطیــات فــي نطــاق الفوالنــد.

تتـــأثر بصـــدوع مضـــربیة مستعرضـــة تتســـبب فـــي تغییـــر  النـــوع یمكـــن أن
، امتصاص الطي من قبـل تلـك الصـدوع فضال عن شكل الطیة واتكاؤها

إن المســتوي المحــوري یتغیــر میلــه باتجــاه  )2,1(إذ یالحــظ فــي المســارین
لغربــــي فتصـــــبح الطیــــة درزیــــة االتكـــــاء بســــبب وجــــود صـــــدع الجنــــوب ا

 أن هنالـك نمطـا تشـویهیا. كمـا یالحـظ )F2 (مضـربي یسـاري الحركـة   
ضــمن الجنـــاح الجنــوبي الغربـــي  )7,6 ( یتكــرر فـــي المســارین مشــابها

یتســبب فــي إزاحــة طیــة  )F1 (للطیــة ممــا یشــیر إلــى وجــود صــدع آخــر
عن طیة مكحول باتجاه معاكس التجـاه عقـرب  وفصلها حمرین الشمالي

  الساعة. 
ول مـــع وفـــي مقارنـــة لنتـــائج تغیـــر اتجـــاه محـــور الطیـــة ضـــمن قبـــة الفضـــ

ـــائج دراســـة حیفـــي لطیـــة مكحـــول المجـــاورة علـــى االمتـــداد نفســـه  [1] نت
یتبــین أن جمیــع االنحرافــات المســجلة هــي باتجــاه معــاكس التجــاه عقــرب 

 یتجه محور طیـة مكحـول إذالساعة كلما اتجهنا نحو الجنوب الشرقي،  
درجــــة ضــــمن غاطســــها الشــــمالي الغربــــي فــــي منطقــــة خانوكــــة  )329(

 )308(فـه المعـاكس التجـاه عقـرب السـاعة وصـوال إلـىویستمر فـي انحرا
، وتسـتكمل عند غاطسـها الجنـوبي الشـرقي المتمثـل بمنطقـة الفتحـةدرجة 

االنحرافــات بعــد  اإلزاحــة الیســاریة لحمــرین بشــكل كلــي عــن مكحــول إذ 
 (یصل اتجـاه محـور قبـة الفضـول ضـمن غاطسـها الشـمالي الغربـي إلـى

ــــات الم )283 ــــأثر الطبق نكشــــفة وســــحبها ضــــمن نطــــاق درجــــة بســــبب ت
والــذي یظهــر جلیــا فــي المســار الثــامن مــن  )F1 (المضــربي  الصــدع 

 )292 ( إلـى اتجـاه معدلـه  خالل تراكـب الطبقـات، ویرجـع محـور الطیـة
 فینحــرف ضــمن غاطســها الجنــوبي الشــرقيدرجــة لكنــه یتغیــر مــره أخــرى 

     باتجاه معاكس التجاه حركة عقرب الساعة.
 االستنتاجات: 

شــكل تكــوین الجریبــي لــب قبــة الفضــول الواقعــة ضــمن طیــة حمــرین ی1- 
وینكشف بمساحة محصـورة فـي منتصـفها ممـا یـدل عـل حـدوث الشمالي 

  رفع تكتوني في وسط القبة مقارنة بنهایتیها. 
من الغـــاطس تـــم تشـــخیص تغیـــر اتجـــاه میـــل المســـتوي المحـــوري ضـــ -2

میــل المســتوي لقبــة الفضــول بشــكل ال یتفــق مــع اتجــاه  الجنــوبي الشــرقي
ـــــة حمـــــرین ـــــى عـــــدم تجـــــانس حقـــــل  المحـــــوري العـــــام للطی ـــــدل عل ممـــــا ی
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ــــاء طیــــة  ــــد المكــــاني وبن ــــي التحدی ــــي تســــببت ف ــــة الت االجهــــادات التكتونی
  .حمرین ضمن  منطقة الدراسة ( قبة الفضول)

تبــین مــن خــالل اإلســقاط الفراغــي وجــود انحرافــات فــي محــور الطیــة  3-
وتــــزداد قیمتــــه باتجــــاه الغــــاطس باتجـــاه معــــاكس التجــــاه عقــــرب الســــاعة 

ممــــا یــــدل علــــى تــــأثر منطقــــة الدراســــة  الجنــــوبي الشــــرقي لقبــــة الفضــــول
بازاحــات جانبیــة یســاریة متجهــة نحــو الشــمال الغربــي ناتجــة عــن وجــود 
صــدوع مضــربیة تحــت ســطحیة یرجــع أنهــا مشــتقة مــن الصــدع اللســتیري 

كجـــــزء مـــــن طیـــــة حمـــــرین  المســـــؤول عـــــن نشـــــوء واتكـــــاء قبـــــة الفضـــــول
  .ماليالش
تغیر وضعیة الطبقات فـي تكـوین انجانـة ضـمن الجنـاح الجنـوبي  ان 4-

ــالقرب مــن منطقــة الفتحــة مــا  دلیــل علــى إالهــو  الغربــي لقبــة الفضــول ب
الـذي یفصـل بـین طیـة حمـرین  )F1 ( نشـاط الصـدع المضـربي الیسـاري

 )F2 (اآلخـرمـن الصـدع المضـربي بشـكل أكبـر  الشمالي وطیة مكحـول
جزئـي لقبـة نخیلـة عـن قبـة الفضـول الـواقعتین ضـمن الذي تسبب بفصل 

  طیة حمرین الشمالي. 
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Structural – tectonically study to AL-Fadhul dome in northern Hamrin 
Anticline 
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Abstract 
The geometrical  element of AL-Fadhul dome within anticline of North Hamrin has been studied, It found that 
asymmetrical anticline  in general and declined to Swath west direction except traverse one and tow which 
declined NE, also the axis of the anticline shifted antic lock wise compared with general axis. 
Tectonically, the structural map of the area explained that the movement of strike-slip Fault caused the total 
separation of Hamrin anticline from Makhul anticline, within the reason of separation of Nakhela dome from 
AL- Fadhul dome.   


