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 الممخص

 
كم  41كم شمال شرق مدينة الموصل. وتمتد  211تقع طية بيرات المحدبة شمال شرق العراق وتبعد بحدود 

 جنوب شرق في نطاق الطيات العالية ضمن نطاق الفورالند لحزام زاجروس التصادمي.-تجاه شمال غرببا

ًً عمى عالقاتيا اليندسية مع المحاور  ًً صنفت الفواصل في ىذه الدراسة إلى مجاميع و أنظمة اعتمادًا
كونت المجموعة (، تac, bc(. ظيرت من التحميل مجموعتين شديتين ىما)a, b, cالتكتونية المتعامدة )

األولى نتيجة التمدد بموازاة محور الطية والذي ترافق مع االنضغاط المباشر والعمودي عمى محور الطي. 
 ,hko, holفيما عدت المجموعة الثانية نتيجة االرتخاء الذي أعقب االنضغاط األولي.تكونت أنظمة القص )

oklوقد سادت منطقة  أعقبت كل نبضة تكتونية. ( خالل عممية االنضغاط األولي وفترات االرتخاء التي
(.وظيرت كذلك صفوف ac, bc, hko)الدراسة مستويات من عروق الكالسايت صنفت إلى مجاميع وأنظمة 

من العروق العدسية المرتبة انشمونيا بمجاميع منفردة ومقترنة في التكاوين الجيرية. تشكل المجاميع المقترنة 
( وىذا يشير إلى تكون تمك المجاميع بتأثير b( أو)aل المحورين التكتونيين )من ىذه العروق زاوية حادة حو 

ن عموديا وموازيا لمحور الطية في نظامين متناوبين من اإلجياد.وان محور اإلجياد األفقي األعظم كا
ترافقت صفوف العروق العدسية والمستوية مع مجموعتي صفائح  اإلجياد المتعاقبين عمى التوالي. نظامي

(، وتشير أيضا قمم مجموعتي ىذه الصفائح إلى Stylolite Seamsذابة الضغط المتعامدتين فيما بينيما )إ



يعكس  ياتجاىي اإلجياد االنضغاط ًً ًً األفقي األعظم المذكورة أنفا.إن ظيور نوعي التكسر اليش سويةً 
ميل اإلجياد القديم لمفوالق وتبين من تح العالقات الحركية لتكونيا، فضال عن نوع التشويو الغير التمددي.

( 2σإن اتجاه محور اإلجياد األعظم ) التمددية واإلزاحة المضربية. ظيور حاالت اإلجياد االنضغاطية،
 اإلجيادلحالتي اإلجياد االنضغاطية واإلزاحة المضربية يكون عموديا وموازيا لمحور الطية، بينما محور 

وتتوافق ىذه األخيرة مع  ددي يكون عموديا لنفس محور الطية.التم اإلجياد( لحالة 4σاالنظغاطي األصغر )
مستويات عممية الرفع النيائي لمطية والتي رافقيا تكون صفائح إذابة الضغط ذات القمم الشاقولية عمى 

 .التطبق


