
 

 

 

  املقدمة

في جىاشن مٍىهاث البيئت الؼبيػيت وذلَ بئدخاُ  الخلىر هى اي حؿيير 

مىاد أو مىخجاث طازة في بؼٍل مباػس او ؾير مباػس هديجت الاوؼؼت 

لبيئاث املائيت واخداي املؼاًل  املخخلكت لالوظان، ويػد جلىر ا

خيث  البيئيت الٌبيرة التي جىاحه الاوظان في الػصس الحديث 

ًامٌىت لخصسفل اطخخدمذ الاوطاغ امل  ائيت وتاجصاُ اى  يىمىا هرا 

املخلكاث البؼسفت والصىاغيت املخخلكت مما جكانم مؼٍلت جلىر 

ئيت الجىقيت )زفاض بلديت،  املياه الػربت والاجهاز واالخصاهاث املا

0202).  

لصىاغيت إى  الؼبهاث املائيت   اه املجازي والىكاياث ا ان دخُى مي

دهىز  وهرا يػخبرمصدزا واضحا لخ هىغيت املياه الجىقيت وجلىثها 

( .وان 0551يؼٍل خؼىزة يبيرة غل  الصحت الػامت ) خاقظ، 

الخهدم الػلمي والخؼىز املدوي والػمساوي وشفادة اليؼاغ الاوظاوي 

هى الظبب السئيس ى في  شفادة اهىاع الىكاياث الصلبت والظائلت التي 

 .(Keller, 1985) باجذ تهدد طالمت الاوظان وبيئخه

في مىؼهت هىاهت الػديد مً امليؼأث الصىاغيت يخٌسفس  جىدؼس 

الىكؽ الثهيل واغادة اهخاج الدهىن ويرلَ مػامل اذابت واغادة 

دخاج اى  صسف يمياث يبيرة مً  لحديد املظخػمل والتي ج جصييؼ ا

ر  هس جاهجيرو قظال غً ان املىؼهت حػخب املياه يىميا وحػاد صسقها اى  ج

الثهيلت ملديىت الظليماهيت، اما في مىؼهت  يمىكر لصسف املياه

نسةًُى قخىحد مجصزة الحيىاهاث السئيظيت في الظليماهيت والتي 

لخلىر في املىؼهت والتي جصسف يمياث  ايظا حػخبر مصدز خؼير ل
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 بيشوا محمد علي
حامػت الظليماهيت  ،ًليت الػلىم الاوظاهيت  ،نظم الجؿساقيا  

  

  الخالصة  
ٌهسبائيت  لدزاطت شفادة مظخىي الخلىر في املياه الجىقيت في مىؼهت هىاهت اطخخدمذ ػسفهت املهاومت الىىغيت ال

أحسي املسح بؼسفهت املهاومت الىىغيت   .(0202و  0225ونسةًىُ حىىب ػسم مديىت الظليماهيت للكترة مابين غامي) 

ٌهسبائي الػمىدي ٌهسبائيت و بخهىيت االجع ال ش املسح باطخخدام جسجيب ػلمبرحس لالنؼاب خيث اطخخدم حها(VES) ال

( مىانػا في 00لجمؼ البياهاث في الكترجين الصمىيخين في هكع الىهاغ،  واخخير ) (Terrameter SAS 300B ) الجيىقيزيائي

مىؼهت هىاهت مىشغت غل  ػُى وادي جاهجسو الايثر اهميت في املىؼهت وذَل بظبب جصايد الىكاياث البلديت والصىاغيت و 

(3 ُ وجم إغداد مهاػؼ جىشيؼ  (IPI2win) جم جكظير البياهاث الحهليت باطخخدام بسهامج  .( مىانؼ اخسي في مىؼهت نسةًى

املهاومت مؼ الػمو مهابل هماذج الػمو لٍل مىنؼ خيث خللذ الىخائج واطخخسحذ املهاػؼ الجيىيهسبائيت الخدذ 

ههاغ املسح  طؼديت غل  امخداد مظازفً، اخدهما ػىىي وبمىاشاة مظسب الؼبهاث في املىؼهت وطمذ غدد مً

ٌهسبائي الػميو واملظاز الاخس اخخيرث بامخداد امليل الػام في املىؼهت وطمذ غددا اخس مً ههاغ املسح الػميو.  ال

ًان  الىخائج التي جم الحصىُ غليها مً البياهاث املكظسة حؼير إى  زالر ػبهاث حيىيهسبائيت. الىؼام الثاوي بؼٍل غام 

ت وذلَ مً خالُ دزاطت الاباز املدكىزة في املىؼهت، في مىؼهت هىاهت جساوخذ مهاومخه املىؼهت املؼبػت باملياه الجىقي

اهخكع نيمت مهاومتها في مسح طىت  0225( متر في مسح طىت  02 – 02متر  و بظمَ وبظمَ ) –( اوم 02 - 3بين )

ٌها اى  ) -( اوم3.0 – 1.1اى  )  0202 ًُى ايظا لىخظ اهخكاض في ( متر. وفي مىؼهت نسة3..0 – 04متر واشداد طم

ًان بين ) ( 02 - 02مهاومت الؼبهاث الجيىيهالبائيت في املسحين خيث لىخظ ان مهاومت الىؼام الجيىيهسبائي الثاوي  

 3اى  )  0202اهخكع نيمت مهاومتها في مسح طىت  0225( متر في مسح طىت  03 – .0متر  و بظمَ وبظمَ ) –اوم 

ها -( اوم00 – ازبدذ الدزاطت احظاع زنػت و طمَ غمىد املياه امللىزت في املىاػو .( متر02 – 02اى  ) متر واشداد طٌم

ًاززيت في الظىىاث الهادمت، وان اطخخدام   املدزوطت مما يخؼلب جدخل قىزي تايهاف مظبباث الخلىر والتي طيٍىن 

 الخدذ طؼديت. جهىيت املسح الٌهسبائي هي ػسفهت هاجحت وقػالت في جدديد هؼاناث الخلىر للمياه
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يبيرة مً املياه امللىزت اى  جهس جاهجيرو ولهرا الظبب جم اخخياز 

ير هره املىاد امللىزت غل  املىؼهخين اغاله لؿسض الدزاطت ومػسقت جاز

اش بطحالت مظخىي  مظخىدغاث املياه الجىقيت خيث ان املىؼهت جمخ

 .: املياه الجىقيت

ٌتريا  إن مياه الصسف الصحي جدخىي غل  أهىاع مً الجسازيم والب

 ما يؤدي 
ً
الظازة هديجت للمخلكاث التي جلهى قيها وتا جدلل بيىلىحيا

الاجهاز وا ه إى  اهخهالها إى  مياه  لبديراث وبدوزها اى  خصاهاث امليا

الجىقيت لرلَ دزطذ مىؼهت هىاهت مً نبل الػديد مً الباخثين 

( Mustafa, 2006) منها دزاطت وذلَ ملػسقت جازير مياه الصسف  

هس جاهجيرو في مديىت الظليماهيت . وبييذ  الصحي غل  بيئت وخىض ج

ٍامً املخخلكت ( همىذحأ مً مياه آلاباز مً امل24الدزاطت بػد حمؼ ) 

ومً أغمام مخخلكت  وجدليلها أن ؾالبيت مياه آلاباز في مىؼهت 

لجىقيت بالىتراث في  لىتراث، و يأحي جلىر املياه ا الدزاطت ملىزت با

از ؾالبيتها  مديىت الظليماهيت مً مياه الصسف الصحي ومياه هره آلاب

 .ؾير صالحت للؼسب

اطخخدام ػسفهت  في هره الدزاطت جم حظليؽ الظىء غل  قائدة 

املهاومت الىىغيت الٌهسبائيت في املسح الجيىقيزيائي في جدديد الصفادة 

لخلىر في الؼبهت الظؼديت الحاملت للمياه الجىقيت  في يميت ا

وجدديد طمَ وامخداد الؼبهاث املخازسة باملىاد امللىزت املخخلكت في 

ليئت جىؾل املياه امل  املىؼهت املدزوطت، خيث يمًٌ اطخيخاج 

ه  باتايىهاث املخخلكت اى  املٍامً الجىقيت مما يؤزس غل  حىدة امليا

(، يما وحػد جهىيت املهاومتالىىغيت Srinivas et al, 2014الجىقيت )

ٍل  الٌهسبائيت مً أقظل الؼسم الجيىقيزيائيت التي حظخخدم بؼ

دطيت والبيئيت  لجيىلىحيت والهى واطؼ مىر غدة غهىد في الدزاطاث ا

ىحيت ملا حػؼيه مً بياهاث دنيهت وخصىصا لالهداف والهيدزوحيىل

ً الظؼذ )  (.Al-hameedawie، 0202الهسفبت م

 

 (Study Areaمىؼهت الدزاطت6 )

جهؼ مىؼهت الدزاطت طمً الجصء الؼماىي الؼسقي مً الػسام 

ان الػسام وبالخدديد  بين خؼي  والجىىب الؼسقي تانليم ًىزدطخ

"( ػسنأ و خؼي الػسض 2. .1' 23˚ 1. -" 02.2' 02˚ 1.الؼُى )

"( ػماأل، يدد املىؼهت مً حهت 20.1' 05˚ 21 -"10.0' 02˚ 21)

هيت ومً الىاخيت  الؼماليت والؼماليت الؿسبيت مديىت الظليما

الجىىبيت والجىىبيت الؼسنيت مديىت غسبذ ونظاء ػهسشوز يتراوح 

(م وجبلـ مجمىع 242-222أزجكاع املىؼهت غً طؼذ البدس بين) 

مىنؼ مىؼهت 0(، والؼٍل ) 0يم 03خت املمظىخت) املظا يىضح   )

 الدزاطت.

 Geology and Tectonic) :جٌخىهيت وحيىلىحيت مىؼهت الدزاطت

Settings) 

مً الىاخيت الخٌخىهيت جهؼ مىؼهت الدزاطت في الؼسف الؼماىي 

الؼسقي للصكيدت الػسبيت وبالخدديد في املىؼهت الىانػت بين هؼام 

 Folded( وهؼام الؼـياث الػاليـت)Zone Thrust)الصدوع الصاخكت 

Zone High( خظب جهظيم وػمان)0553 ،Numan  ً ( و طم

(  (خظب جهظيم )ألٍاظمي و Unstable Shelfالسصيل ؾير املظخهس  

( وطمً خصام الؼياث الػاليت خظب جهظيم بىدي 0552اخسون، 

(Buday and Jassim, 1984( يما في الؼٍل )0.) 

الجيىلىحيت يظهس في املىاػو املديؼت بمىؼهت الدزاطت  مً الىاخيت

الػديد مً الخٍاوًف الجيىلىحيت والػائدة للحهب الجيىلىجي 

ان والؼيراوؽ و الحهب  (Mesozoic Era) املخىطؽ يخٍىفً الٍىميخ

Cenozoic E) الحديث ra)  يخٍىفً الٍىلىغ والجسيع ولًٌ في

 :ً الجيىلىحيت الخاليتاملىؼهت املدزوطت بالخدديد  يظهس الخٍاوف

ً الخاهجيرو -0   (Tanjero formation) جٍىف

ٍامباوي الاغل  –هرا الخٍىفً يػىد لػمس ماطترختي   ال

(Maaestrichtia n – Campanian Upper)   ًو يمخاش هرا الخٍىف

لل مً زالزت أنظام6 الهظم  كخاجيت وفخأ بدخابؼ مً السحىاث ال

ل والحـجس السمـلي والحـجس الظكلي يخألل مً جخابػاث مً السجي

اما  .(Kamal, 2006) الؼيىـي واملدملٍاث، والسجيل هى الؿالب

الهظم االاوطؽ قيخألل مً صخىز ؾير مخماطٌت مً الؼكل 

لل مً جخابؼ السجيل والحجس السملي  واملاُز والهظم الػلىي يخأ

لجصء  ٍىفً الخاهجيرو في ا والحجس الؿسفني واملدملٍاث. يخالطً ج

بخمت الري يخألل مً صخىز ًلظيت  –مؼ جٍىفً غهسة  ألاغل 

   .متر ( 0222مظخدازيت. طمَ الخٍىفً هى بددود) 

 ( Recent Deposits) الترطباث الحديثت -0

جخمثل في جسطباث  جمثل هره الترطباث غمس الباليظخىطين وهي 

الؼسقاث النهسفت ،جسطباث أندام الجباُ ،جسطباث املساوح الؿسفييت 

الظهُى الكيظيت لنهس جاهجيرو. وهى يؼخمل غل  طهلي  ،جسطباث

م( في املىاػو  2-0الظليماهيت وػهسشو وفتراوح طمٌه مابين) 

م ( في املىاػو املىخكظت والىديان . الؼٍل  1املىبظؼت و ايثر مً) 

 ( يىضح حيىلىحيت مىؼهت الدزاطت.0)

Theoret) :الخلكيت الىظسفت لؼسفهت املهاومت الىىغيت الٌهسبائيت ical 

Background ) 

اطخخدمذ ػسفهت  املهاومت الٌهسبائيت في الػديد مً الجىاهب 

لجىقيت،خيث يدُ اهخكاض املهاومت الىاججت  لىر املياه ا لدزاطت ج

غً وحىد ملىخت او مىاد ملىزت في  املياه الجىقيت وبدوزه يظاغد 

  غل  جدديد مىاػو الخلىر وجدديد دزحت الخلىر لها

(Gnanasundar & Elango, 1999). 

 يػخبر ناهىن اوم الاطاض الري يػخمد غليه الػالناث الٌهسبائيت

(Keller and Frischknecht, 1970) خيث:- 

       R= Δ𝐕/ I 

:Rاملهاومت وجهاض باتاوم (Ω) 

:Δ𝐕قسم الجهد بالكىلذ 

 :Iالخياز املسطل باتامبير 

مخدٌمفي ػسفهت املهاومت الىىغيت  ئيت ، يخم خهً جياز  لجيىيهسبا  (I) ا

د نياض اهدداز الجه  (Δ𝐕) في ألازض بىاطؼت نؼبين قىتاذيً وفخم 

از بين نؼبين آخسفً  Store ) او قسم الجهد الحاصل هديجت جمسفس الخي

et al., 2000) وفخم جدديد املهاومت الىىغيت الظاهسفت ، (ρa)   غل

 :الىدى الخاىي

 ρa = K • Δ𝐕 / I         
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هىع الترجيب لالنؼاب  K خيث هى غامل هىدس ي مددد بىاطؼت 

لجهد الٌهسبائي  يؤزس غل  جىشيؼ ا وهرا بدوزه  الٌهسبائيت غل  الظؼذ 

 غل  ػٍل وحجم ومىنؼ ومهاومت الؼبهاث او الاحظام 
ً
اغخمادا

جدذ الظؼديت، لرلَ قمً املمًٌ الحصُى غل  مػلىماث غً 

لجهد الٌهسبائي غل  الظؼذالؼبهاث جدذ الظؼديت مً نياطا  ث ا

(Telford et al, and Sharma, 1976 ). 

 (Field Work)الػمل الحهلي

 جم في هره الدزاطت اطخخدام ػسفهت املسح الجيىقيزيائي الٌهسبائي

(Electrical Resistiv ity Geophysica l method)  وباطخخدام حهاش

ويما  (Terrameter SAS 300B) املسح املخخص لهره الؼسفهت وهي

في الؼٍل ) ئي الػميو2مبين   (  وباغخماد اطلىب الجع الٌهسبا

(Vertical Elect rica l Sounding) (VES) و باطخخدم جسجيب ػلمبرحس 

(Sclum berger array)  م لالنؼاب في غمليت الخدسي الػميو وج

 . (م بين انؼاب الخياز022اخخياز املظاقت الكاصلت )

في يال املىؼهخين  0225ي ػهس خصفسان للػام بدأ الػمل الحهلي  ف

از ) ( مىانػا في مىؼهت هىاهت خظب هايدزولىحيت 00خيث جم اخخي

لبيت  اجها مصدز ؾا وحيىلىحيت املىؼهت ونسبها مً املىانؼ التي يػخهد 

 (..امللىزاث ) الؼٍل 

( يم وهي 2اخخير مىنؼ زاوي يبػد غً املىؼهت الاوى  بددود  )

ر مظىخاث حيىقيزيائيت يهسبائيت قيه خيث مىؼهت نسةًُى تاخ

(. جم اغادة مسح 1( مىانؼ وجم قدصها ، الؼٍل )3اخخيرث )

(خيث اخخيرث  0202املىؼهت وفي هكع الكترة الصمىيت وذلَ في غام )

 هكع الىهاغ وبىكع ػسفهت املسح الظابو.

 

 (Results and Interpretations) -:الىخائج وجكظيرها

الىىغيت الٌهسبائيت يػخمد غل  جىصيليت الؼبهاث ان املهاومت 

الخدذ طؼديت وهىغيت صخىزها في ايت مىؼهت. في هره 

الدزاطت جم جدليل وجكظير مىدىياث املهاومتالىىغيت  

جين طابها بالؼسفهت  املظخدصلت في الحهل في املدجين املرًىز

اطخخدام بسهامج (IPI2Win version 3.0.1.a) الخدليليت ب  الري جم 

  .جؼىفسه في حامػت مىطٍى

جم جدديد املهاومت والػمو لثالر و ازبػت ػبهاث في يال املىؼهخين 

م( بؼٍل غام، واغخمادا غل  12 -22وتاغمام جساوخذ بين )

الهيم اليظبيت ملهاومت الؼبهاث الجيىيهسبائيت قان املىدىياث 

والتي  AHو  Hاملظخدصلت في هرة الدزاطاث ؾالبيتها مً هىع 

ـهاث غلـى الـخـىاىي ،والؼٍل زنم )جمـث الر وأزـبـؼ ػب ( 2ل خالــت ـز

ً املىدىياث الحهليت في يال املىؼهخين.  يبين هماذج م

ت  اث حػٌـع خاـلت اهخكاض املهاومــ ً املىدىـي إن ـهره ألاـهـىاع مــ

الىىغيتة الٌهسبائيت مؼ الػمو ند جٍىن هخجت حؼبؼ الؼبهاث 

دياد يميت املىاد املىصلت للخياز جدذ الظؼديت باملياه .او اش 

  .الٌهسبائي وهي املىاد امللىزت املليئت بايىهاث طامت

لخدليل بياهاث املهاومت. إخدي هره  هىغان مً ػسم الخكظير  هىاى 

الؼسم هي الؼسفهت الىىغيت ، والتي حؼمل جدديد مالمذ املهاومت 

ي هي واهماغ جىشيػها مؼ الػمو والخؿايس في نيمها والؼسفهت أخس 

الؼسفهت الٌميت غل  أطاض ػسفهت مؼابهت املىدنى وػسم 

 .(Uwamungu and  Senthil, 2015) الخكظير املدىطبت

  (Qualitative interpretation ) الخكظير الىىعي للبياهاث الحهليت-0

في هره الؼسفهت جم زطم خسائؽ جىشيؼ خؼىغ حظاوي املهاومت 

Iso- resistiv) الىىغيت الٌهسبائيت ity counters)  وملظاقاث بين

,AB / 2 = 10) انؼاب الخياز  30, 50 m وباطخخدام بسهامج  (

 .(Surfer 12) 00طيرقس 

جين  غً  ًاقت وفي يال املىؼهخين وللكترجين املرًىز اظهسث الخسائؽ 

وحىد جبايً في املهاومت الىىغيت الٌهسبائيت مؼ الػمو وللكترجين) 

( في نيم 2.1 - 0ىد جىانص بددود )( و بىح 0202 - 0225

 ُ املهاومت الىىغيت الظاهسفت طلبا  بين الكترجين اغاله مما يد

غل  شفادة الخلىر في صخىز الؼبهاث الحاملت للمياه الجىقيت 

 : ويما يلي

 -:m AB / 2 = 10   خسائؽ حظاوي املهاومت لػمو 1-1  :

مىؼهت أ 02( نيم مهاومت املهاومت بػمو 3يبين في الؼٍل ) از في  مخ

نص نيم املهاومت في املىؼهت الىطؼى  هىاهت خيث يظهس جىا

اى   0225(  في غام  03Ωm – .0والهسفبت مً جهس جاهجيرو مً )

(00.1 – 01.1Ωm  بيىما في املىاػو الؼماليت الؼسنيت في )

ر اى  اهخكاض ػكيل في نيم املهاومت وذلَ لبػدها  املىؼهت حؼي

لىزاث مً املىاػو  لثهيلت وجصسفل امل غً مصدز املياه ا

 الصىاغيت.

اما في مىؼهت نسةًُى قيظهس جازير واضح للمياه ألاطىت والثهليت 

اه االثهيلت ملجصزة الهادمت مً الظليماهيت باتاطاقت اى  املي

 = AB / 2الحيىاهاث في اهخكاض نيم املهاومت الىىغيت في غمو  )

-.0( اى  ) Ωm .0-03( خيث اهخكع املهاومت الىىغيت مً )10

00 Ωm  و ظهس الاهخكاض غل  ػٍل لظان ممخد باججاه )

ً املىؼهت، الؼٍل )  (.4الجىىب الؼسقي م

 6AB / 2 = 30 m خسائؽ حظاوي املهاومت لػمو 0-0  

في مىؼهت هىاهت اظهسث نيم املهاومت الىىغيت الظاهسفت للػمو 

غىد  0202( جىانصا طلبيا في قترة AB / 2 = 30 mاملٍافئ ُ )

( خيث هسي طيؼسة 5ويما يبين في الؼٍل ) 0225مهازهخه بكترة 

( بمداذاة مجسي جهس Ωm 9،10  ،00الخؼىغ الٌىىزفت لهيم )

هذ نيمها بين ) والتي 0202جاهجيرو في قترة  ( في 02، 00، 00ًا

لجىىبي  0225غام  مؼ ظهىز اهدداز في نيم املهاومت في الجصء ا

مً املىؼهت . وهره هي مؤػس اشدياد املىاد امللىزت مً ااملياه 

الثهيلت في املىؼهت والداخلت في الصخىز الحاملت للمياه 

 الجىقيت.  

( AB / 2 = 30 mوفي مىؼهت نسةًُى ولىكع الػمو املٍافئ ُ)

ه  اظهسث نيم املهاومت الىىغيت الظاهسفت جازير واضح للميا

الثهليت الهادمت مً الظليماهيت اى  هره املىؼهت باتاطاقت اى  

املياه غل  نيم املهاومت الىىغيت الظاهسفت خيث اهخكع 

( مؼ  Ωm 00-01( اى  ) Ωm .0-03املهاومت الىىغيت مً )

اومت الىىغيت في املىؼهت، امخداد اللظان املىخكع لهيم امله

 (.02الؼٍل )
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 6AB / 2 = 50 m خسائؽ حظاوي املهاومت لػمو 0-2

لىر في الػمو املٍافئ ُ) ( حؿيرا ػكيكا AB / 2 = 50 mاظهس نيمت الخ

لخىشيػاث املهاومت في الكترجين  غىد مهازهت الخؼىغ الٌىخىزفت 

ان نيمت الاهخكاض في نيم املهاوم 0202و  0225 ت خيث هالخظ 

لىؽ Ωm 0.5 - 1الىىغيت جساوخذ بين ) ( مما يدُ غل  غدم ب

الخلىر في صخىز املىؼهت الهيم التي جأزس بها في الاغمام 

 (.00الطحلت، الؼٍل )

ان نيم املهاومت نلذ بمهداز )  Ωmاما في مىؼهت نسةًُى قىالخظ 

هيم املهاومت  2 – 1 ( بؼٍل غام غىد مهازهت خسفؼت الخىشيػاث ل

مما يدُ غل  ان  0202و  0225اهسفت للكترة الىىغيت الظ

لصىاغيت  بػدها غً الظليماوي قان الاوؼؼت ا املىؼهت وبدٌم 

هس جاهجيرو لها جازير واضح غل  اشدياد املىاد  املىحىدة غل  ػُى ج

( يبين خؼىغ 00امللىزت اى  املياه والصخىز الجىقيت ، الؼٍل )

 (.AB / 2 = 50 mالخىشيػاث في املىؼهت ولػمو مٍافئ ُ )

 Quantitativeالخكظير الٌمي للبياهاث الحهليت ) -0

interpretation6) 

إن الهدف السئيس ي في الخكظير الٌمي للبياهاث الٌهسبائيت  هى 

جدديد غدد الؼبهاث التي يمثلها مىدىياث املهاومت الىىغيت 

الٌهسبائيت وجدديد طمَ الؼبهاث ومهاومتها . جم جكظير 

لٍاقت ههاغ الجع  0202و  0225للكترجين البياهاث الحهليت 

، جم إغداد (IPI2win) باطخخدام بسهامج ( VES) الػمىدي  للمسح

مهاػؼ جىشيؼ املهاومت مؼ الػمو ملظازفً مخػامديً في ًل 

اػخمل ًل مظاز غل  غدد مً ههاغ الجع  مىؼهت خيث 

املظاز الاوُ اخخيرث باججاه خؼىغ املظسب  (VES) الػمىدي

وهي ػماُ ؾسب  للؼبهاث في هيت  حىىب ػسم ويما  –الظليما

وي اخخيرث بديث يٍىن باججاه ميل  مبين في الؼٍل )( واملظاز الثا

ًاهذ  –الؼبهاث في الظليماهيت وهي ػماُ ػسم  حىىب ؾسب و

ً املخخازفً  -:الىخائج يما يلي لٍل مىؼهت في املظازف

ُ املهؼؼ الجيىيهسبائي للمظاز الاُو في مىؼهت هىاهت  :0-0  : ونسةًى

 طمذ هرا املظاز في مىؼهت هىاهت ههاغ املسح الٌهسبائي الػميو

(VES - 7 , 9 , 4 , 12)  واظهس الخكظير الٌمي للمػلىماث الحهليت

املظخدصلت في املىؼهت وحىد زالر اهؼهت يهسبائيت بؼٍل غام 

ويمايلي6                باليظبت  0202و  0225لٌال الكترجين 

جىشيؼ الاهؼهت الٌهسبائيت 0225ي في طىت ) للمسح الٌهسبائ ( قان 

 :ًاهذ

A.  الىـؼام الجيىيهسـبائي ألاُو ذاث مهاوـمت هىغيـت يهسبائـيت جخـساوح

( Ωm 6- 22) بين م( ، وـهرا 1 – 2.31وبظمَ يـخساوح بين   )   

في املىؼهت  الىـؼام يمـثل ػبهت الترطباث الحديثت الـظؼديت 

جخابػاث زنيهت مً الحص ى الىاغم واملمصوج بالسمل  واملخٍىن مً 

لخٍاوفً الجيىلىحيت وذاث  والؼين والاجيت مً حػسفت الصخىز ل

 .زػىبت غاليت

B.  جخـساوح ئيـت  وي ذاث مهاومـت هىغيـت يهسبا ئي الثا الىـؼام الجيىيهسـبا

(متر ، وهـرا 02.3 – 02وبظمَ يخـساوح بين   )   ( Ωm 7 - 10) بين

مثـل الصخىز الػائ ت الىـؼام ي دة للهظم الػلىي مً ػبـه

الخاهجيرو وؾالبيتها ػبهاث زنيهت مً صخىز املاُز والظلذ 

 والحجس السملي ومؼــبػت باملاءالجىفي

C.  ت هىغـي لجيىيهسبائي الثالـث قهـى ذو نيم مهاومـت  أـما الىـؼام ا

(  والػمو مً طؼذ الازض اى   Ωm  18.7 – 20.6جخـساوح بين )

(متر،   20.5 – 01.3م  يـخساوح بين   ) الحد الاغل  مً هرا الىؼا

ت الخاهجيرو ومؼــبػت  وصخىزه يمثل الهظم الػلىي مً ػبـه

( يبين املهؼؼ الجيىيهسبائي للمظاز 02باملاءالجىفي. والؼٍل )

 الاُو في مىؼهت هىاهت.

مسة اخسي ولىكع املظاز اظهس  0202غىد مسح املىؼهت في غام 

نص في   نيمت املهاومت الىىغيت للىؼام املهؼؼ الجيىيهسبائي جىا

-Ωm 5.5الثاوي بديث اصبذ يتراوح بين ) (،  في خين اشداد  7.2 

يتراوح بين     ) لىؼام بؼٍل غام واصبذ  م( ، 2..0 –04طمَ ا

 – Ωm  18.4اما الىؼام الثالث  قٍاهذ املهاومت الىىغيت له )

م 22.2 – 05.2( و الػمو اى  الىؼام الثالث يتراوح بين    )  19.1

( يبين املهؼؼ الجيىيهسبائي للمظاز الاوُ .0( ، والؼٍل )

 . 0202لظىت

 

لجيىيهسبائيت في مىؼهت نسةًُى وللمظاز  اما باليظبت للمهاػؼ ا

     الاُو قهد طم املظاز الاُو ههاغ املسح الٌهسبائي الػميو

(VES - 2 , 1,6)  واظهس الخكظير الٌمي للمػلىماث الحهليت

ٍل  املظخدصلت في املىؼهت ايظا وحىد زالر اهؼهت يهسبائيت بؼ

   :ويمايلي 0202و  0225غام لٌال الكترجين 

( قان جىشيؼ الاهؼهت 0225باليظبت للمسح الٌهسبائي في طىت )  

ًاهذ  :الٌهسبائيت 

A. يهسبائيـت جخـساوح  الىـؼام الجيىيهسـبائي ألاُو ذاث مهاوـمت هىغيـت

وـهرا  0.4 – ..0وبظمَ يخـساوح بين   )   (Ωm  20 - 22) بين م(. 

في املىؼهت  ت الـظؼديت للترطباث الحديثت  الىـؼام يمـثل الؼبـه

وامخٍىهت مً حػانباث مً الحص ى الىاغم واملمصوج بالسمل 

  .والؼين وذاث زػىبت غاليت

B. وي ذاث مهاوـم ئي الثا جخـساوح الىـؼام الجيىيهسـبا ئيـت  ت هىغيـت يهسبا

م(  03.2 – 0..0وبظمَ يـخساوح بين   )  (Ωm 10.1 – 16.4) بين

ت  مثـل الصخىز الػائدة للهظم الػلىي مً ػبـه ، وـهرا الىـؼام ي

الخاهجيرو وؾالبيتها ػبهاث زنيهت مً صخىز املاُز والظلذ 

 .والحجس السملي ومؼــبػت باملياه الجىقيت

C.  لجيى ت أـما الىـؼام ا هىغـي يهسبائي الثالـث قهـى ذو نيم مهاومـت 

والػمو مً طؼذ الازض اى    ( Ωm  25.3 – 28) جخـساوح بين

م( ،  ..00 -02.1الحد الاغل  مً هرا الىؼام  يـخساوح بين   ) 

ت الخاهجيرو ومؼــبػت  وصخىزه يمثل الهظم الػلىي مً ػبـه

 .باملياه الجىقيت

ئي للمظاز الاُو في مىؼهت ( يبين املهؼؼ الجيىي01والؼٍل ) هسبا

 .0225نسةًُى لػام 
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جبين ولىكع املظاز في املهؼؼ  0202في مسح مىؼهت نسةًُى غام 

جىانص في  نيمت املهاومت الىىغيت في الىؼام  الجيىيهسبائي 

يتراوح بين ) (،  و اشداد طمَ Ωm 7.5- 12.9الثاوي بديث اصبذ 

، اما02.1 –02.0الىؼام الثاوي بين ) لث  قٍاهذ ال م(  ىؼام الثا

( و الػمو اى  الىؼام  Ωm  18.4 – 19.1املهاومت الىىغيت له )

( يبين املهؼؼ 02م( ، والؼٍل ) 03 – 0..0يتراوح بين ) 

 .        0202الجيىيهسبائي للمظاز الاُو لظىت

                     

 الثاوي في مىؼهت هىاهت ونسةًُى  6 املهؼؼ الجيىيهسبائي للمظاز 0-0

اخخير املظاز الثاوي في يال املىؼهخين بديث يٍىن باججاه ميل 

ًاهذ  –الؼبهاث في الظليماهيت وهي ػماُ ػسم  حىىب ؾسب و

 :الىخائج يما يلي لٍل مىؼهت

طم هرا املظاز في مىؼهت هىاهت ههاغ املسح الٌهسبائي الػميو 

(VES - 1 , 2 , 8 , 10,11 واظهس الخكظير الٌمي للمػلىماث )

يت املظخدصلت في املىؼهت وحىد زالر اهؼهت يهسبائيت الحهل

 ويمايلي6                 0202و  0225بؼٍل غام لٌال الكترجين 

A.  0225باليظبت لخىشيؼ الاهؼهت الٌهسبائيت في مسح  للمىؼهت 

هيم املهاومت الىىغيت مً حهت  لىخظ وحىد اهخكاض جدزفجي ل

بييذ املىؼهت الؼماُ الؼسقي اى  اججاه الجىىب الؿسبي و 

ه الثهيلت  الىانػت بالهسب مً جهس جاهجيرو والتي جصب قيه امليا

جساوخذ نيم املهاومت  ملديىت الظليماهيت اهخكاطا واضحا بديث 

( VES-10 & 11الىىغيت لهرا الىؼام بين ههؼتي املسح الػميو )

م( 02.5 – 01.2( وبظمَ جساوخذ بين )Ωm 7.1 – 11.8بين )

ًاهذ مهاومت  لثاوي في املىاػو البػيدة مً النهس في بيىما  الىؼام ا

( بين VES- 2 & 1الاججاه الؼماىي الؼسقي وجدذ ههاغ املسح )

(Ωm 16.4– 23.5( وبظمَ جساوخذ بين )01.2– 00.0 .)م

وي في 03والؼٍل زنم ) ( يبين املهؼؼ الجيىيهسبائي للمظاز الثا

 .0225مىؼهت هىاهت لػام 

B.  ولىكع املظاز اشداد نيمت  0202اما في مسح املىؼهت في غام

-VESالاهخكاض في املهاومت الىىغيت بين ههؼتي املسح الػميو )

بين )11 & 10 ( واشداد طمٌه Ωm 5.69 – 7.94( خيث جساوخذ 

جساوخذ بين ) ر اي بصفادة مابين )00.2 –02.4خيث  ( . - 0( مت

لىر في  0225متر غً مسح  وهرا دليل ناػؼ غل  شفادة وظبت الخ

هت ، ايظا اهخكظذ املهاومت الىىغيت لهرا الىؼام . في املىؼ

املىاػو البػيدة مً النهس في الاججاه الؼماىي الؼسقي وجدذ 

جساوخذ بين )VES- 2 & 1ههاغ املسح  )  – Ωm 12.8( خيث 

( متر. والؼٍل زنم 00.4 – 00.1( وبظمَ جساوخذ بين )19.1

لجيىيهسبائي للمظاز الثاوي ف04) يبين املهؼؼ ا ي مىؼهت هىاهت ( 

 .0202لػام 

وي  ههاغ املسح  اما باليظبت ملىؼهت نسةًُى قهد طم املظاز الثا

( واظهس الخكظير الٌمي VES - 3 , 6 &4الٌهسبائي الػميو )

للمػلىماث الحهليت املظخدصلت في املىؼهت وحىد زالر اهؼهت 

 ويمايلي6     0202و  0225يهسبائيت بؼٍل غام لٌال الكترجين 

A.  0225باليظبت لخىشيؼ الاهؼهت الٌهسبائيت في مسح  للمىؼهت 

-VESقان نيم املهاومت الىىغيت غً ههؼت املسح الػمىدي )

(والىانػت بالهسب مً مجسي جهس جاهجيرو هي انل غىد مهازهخه 6

( البػيدجين قهد جساوخذ جساوخذ نيم VES-3&4بالىهؼخين  )

وي بين ) ( وبظَم Ωm 10.1 – 10.4املهاومت الىىغيت للىؼام الثا

ًاهذ في املىاػو البػيدة 02.1 – 02.2جساوخذ بين ) ( متر بيىما 

مً النهس في الاججاه الؼماىي الؼسقي والجىىب الؿسبي وجدذ 

& VES- 3ههاغ املسح ) ( وبظمَ Ωm 12.0– 14.5( بين )4 

( يبين املهؼؼ 05م(. والؼٍل زنم )01.5– ..00جساوخذ بين )

 .0225ز الثاوي في مىؼهت نسةًُى لػام الجيىيهسبائي للمظا

B.  ولىكع املظاز اصبذ نيمت  0202اما في مسح املىؼهت في غام

 Ωm( بين )  VES-6املهاومت الىىغيت في ههؼت املسح الػميو )

م( اي  00 –02( واشداد طمٌه خيث جساوخذ بين )7.5 – 7.0

ً مسح 2.1 – 2بصفادة مابين ) ، ايظا اهخكظذ  0225( متر غ

ً النهس في املها ومت الىىغيت لهرا الىؼام  في املىاػو البػيدة م

الاججاه الؼماىي الؼسقي والجىىب الؿسبي وجدذ ههاغ املسح  

(VES- 3 & 4( خيث جساوخذ بين )Ωm 9.2 – 12.6 َوبظم )

( يبين املهؼؼ 02( متر. والؼٍل زنم )05.2 –01.1جساوخذ بين )

 .0202ةًُى لػام الجيىيهسبائي للمظاز الثاوي في مىؼهت نس 

 (Conclusionsالاستنتاجات:  )  

ملياه الجىقيت في مىؼهت حىىب ػسم  .0 اظهسث هره الدزاطت ان ا

مديىت الظليماهيت وبالهسب مً جهس جاهجيرو في هىاهت اى  مىؼهت 

نسةًُى ند اشداد الخلىر قيها بيظبت غاليت خالُ طبػت طىىاث 

لجت املياه الث لت ) مياه وذلَ بظبب غدم الاهخمام بمػا هي

ر  الصسف الصحي( وملىزاث املػامل التي جكخهس تابظؽ مػايي

لىر خالُ الظىىاث  دز شفادة هرا الخ الظالمت البيئيت وان بىا

ًاززيت.  الهادمت طىف جٍىن 

لىزت في ػبهت  .0 املسح الٌهسبائي اظهس ان طمَ املىؼهت امل

 الخاهجيرو واملؼبػت باملياه الجىقيت في مىؼهت هىاهت ونسةًىُ 

جٍاد جٍىن مدظاوفت  خيث شاد طمَ الؼبهت املخازسة بالخلىر في 

ًاهذ  1 – .في مىؼهت هىاهت بمهداز ) 0202غام  ( متر بيىما 

لىر في مىؼهت نسةًُى في  الصفادة في طمَ الؼبهت املخأزسة بالخ

( متر وهرا دليل غل  ان املىاػو  2 – .بمهداز ) 0202غام 

كع الخازير في شفادة الخلىر في الىانػت بالهسب مً نسةًُى لها ه

 املياه الجىقيت.

ازبدذ الدزاطت هجاغت الؼسفهت الٌهسبائيت في جدديد الخلىر  .2

 وهىص ي باطخخدامها بؼٍل واطؼ في الدزااطاث املظخهبليت.
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 6املصادز الػسبيت  

(، دزاطت خُى جلىر املياه الجىقيت طمً 0202زفاض بلديت ،) 

 مىؼهت بظاجين أبي حسغ. مجلت حامػت دمؼو للػلىم الصزاغيت 

لبيئت املياه الػربت، 0551خاقظ سحس، ) هىهيت  ( ، الحمايت الها

 الداز الػسبيت لليؼس والخىشيؼ،الهاهسة، مصس

ان وقازوحان ،) الػسام  ( خازػت 0552ألٍاظمي، حاطم، طاشيي

 الؼسيت الػامت للمسح الجيىلىجي والخػديً، بؿداد –الخٌخىهيت 
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 واملنطقة املدروسة . املصدر (: يبني خارطة االقليم وحمافظة السليمانية1الشكل )

(Science & EngineeringMappingGPS (Global Positioning System)Terra Incognita) 

 

 (: تكتونية منطقة الدراسة .2ل)الشك

 
 (Jassim and Goff, 2006)املصدز  
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 (6 حيىلىحيت مىؼهت الدزاطت0الؼٍل )

 
 (Ali, 2007)املصدر 

 ( املظخخدم في الػمل الحهلي Terrameter SAS 300B( 6 حهاش املسح الٌهسبائي )2الؼٍل )         
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 ( 6 يبين جىشيؼ ههاغ املسح الٌهسبائي واملظازاث املخخازة في مىؼهت هىاهت.الؼٍل )

 

ُ 1الؼٍل )  (6 يبين جىشيؼ ههاغ املسح الٌهسبائي واملظازاث املخخازة في مىؼهت نسةًى
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 (0225( 6 املػلىماث الحهليت في مىؼهت هىاهت غام )0حدُو زنم )

 

RESISTIVITY DATA FOR HOWANA SITE 2009 

AB/2 MN/2 VES-1 VES-2 VES-3 VES-4 VES-5 VES-6 VES-7 VES-8 VES-9 VES-

10 

VES-

11 

VES-

12 

1.5 0.5 19.3 20.9 19.6 21.9 23.1 23.8 22.6 21.3 18.9 18 19.5 16.7 

2 0.5 20.4 21.2 19.4 21.1 22 23.4 21.9 20.8 18.3 17.5 18.2 15.8 

3 0.5 19.9 22.6 19 20.6 21.9 22.5 21.9 20.2 17.7 15.3 16.7 14.4 

4 0.5 19.7 23.1 18.1 19.8 21.4 22.1 20.3 19.6 16.2 14.6 15.6 12.5 

5 0.5 21.8 22.2 17.5 17.9 21 21.3 18.6 17.3 15.6 13.4 14.4 11.2 

6 1 22.4 21.4 16.2 16.4 20.5 20.1 15.1 16.5 13.9 11.8 14.1 10.8 

8 1 21.6 20.8 15.8 15.2 19.8 19.4 13.8 15.2 13.2 10.9 13.4 9.8 

10 1 20.3 20.3 13.4 14.7 18.6 18.3 11.7 13.4 12.4 9.7 12.7 9.1 

15 2 18.9 19.6 12.3 13.4 18 17.9 11.2 12.8 11.6 9 11.1 8.8 

20 2 18.5 18.7 11.1 12 16.7 17.3 10.8 11 9.7 8.7 10.2 8.1 

30 5 18.2 19.3 11.6 11.3 15.6 16.9 10.1 10.6 9.1 8.1 9.9 7.9 

40 5 19.9 20.1 11.9 11.1 16.1 17.3 10 9.6 8.3 7.8 9.4 7.7 

50 5 22.4 20.9 12.3 10.5 17.3 18.1 11.3 9.5 8.7 7.6 10.1 8.1 

60 10 23.1 22.9 12.9 10.7 17.9 18.9 11.8 10 8.9 7.9 10.9 8.7 

80 10 23.6 23.7 13.2 11.4 18.6 19.6 12.9 11.5 9.8 8.9 12.4 9.5 

100 10 24.2 24.1 13.7 13.1 19.9 20.4 13.4 13.1 11.4 9.6 13.8 10.2 

 

 (0202( 6 املػلىماث الحهليت في مىؼهت هىاهت غام )0حدُو  زنم )

 

 

 

RESISTIVITY DATA FOR HOWANA SITE 2016 

AB/2 MN/2 VES-1 VES-2 VES-3 VES-4 VES-5 VES-6 VES-7 VES-8 VES-9 VES-10 VES-11 VES-12 

1.5 0.5 17.2 19.8 18.5 21.3 22.3 23.5 20.2 19.8 17.1 16.1 17.5 16.8 

2 0.5 18.5 21.2 18.2 20.5 21.3 22.9 21.3 19.3 16.2 14.3 16.8 15.3 

3 0.5 18.9 22.1 17.9 19.1 21.5 21.7 22.7 19.1 16.4 13.2 15.6 13.8 

4 0.5 19.8 22.8 17.5 18.8 20.4 21.1 19.2 18.4 15.3 11.9 14.3 11.1 

5 0.5 21.3 21.2 16.9 17.2 20.3 20.5 17.2 16.8 14.9 10.7 13.7 10.2 

6 1 22.5 20.8 15.2 15.8 19.8 19.1 14.7 14.3 13.2 10.1 13.5 9.5 

8 1 20.6 20 14.1 14.6 18.5 18 13.3 13.5 12.5 9.3 12.4 9.1 

10 1 18.4 19.8 12.9 13.2 17.2 17.7 10.2 11.8 11.1 8.5 11.8 8.6 

15 2 17.5 18.6 11 12.2 16.7 17.1 10.9 10.1 10 8.4 10.6 8.2 

20 2 16.9 17.5 9.9 10.6 15.5 16.8 10.1 9.8 9.1 8 9.8 7.8 

30 5 17.8 18.7 10.2 10.9 14.3 16.2 9.5 9.2 8.4 7.3 9.1 7.1 

40 5 19.1 19.9 10.5 10 15.6 16.9 9.9 8.2 7.6 7.1 8.8 6.8 

50 5 21.3 20.4 10.9 9.8 15.9 17.6 10.9 8.9 7.8 6.9 9.2 6.5 

60 10 22.7 22.6 11.1 10.5 16.4 18.9 11.2 9.5 8 7.3 10.3 6.9 

80 10 22.9 23.2 11.5 11.1 17.8 18.2 11.9 11.3 9.3 8.1 11.6 7.3 

100 10 23.8 24.1 12.6 12.8 19.5 19.9 11.6 12.5 10.2 8.3 12.7 7.8 
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 (0225( 6 املػلىماث الحهليت في مىؼهت نسةًُى غام )2حدُو زنم )
 

 

 (2012( 6 املػلىماث الحهليت في مىؼهت نسةًُى غام )4حدُو زنم )

 

RESISTIVITY DATA FOR GARAGUL SITE 2016 

AB/2 MN/2 VES-1 VES-2 VES-3 VES-4 VES-5 VES-6 VES-7 

1.5 0.5 18.4 19.8 19.5 18.9 20.4 17.7 19.3 

2 0.5 18.9 19.3 19.8 18.1 19.6 16.5 18.9 

3 0.5 17.6 18.1 19.1 17.5 18.4 15.2 18.7 

4 0.5 16.8 17.4 18.6 16.4 18.1 14.7 17.9 

5 0.5 14.7 16.5 17.8 15.7 17.6 14 17.2 

6 1 12.6 14.3 16.9 14.8 16.8 13.2 16.7 

8 1 12.8 13.8 16.1 13.6 15.7 11.9 16.1 

10 1 11.9 13.2 15.8 12.8 16.6 11.1 15.4 

15 2 11.2 12.9 14.2 12.5 17.9 10.3 14.9 

20 2 10.8 13.1 15.7 11.4 18.1 9.7 15.7 

30 5 11.5 14.5 16.9 11.7 18.9 9.8 16.5 

40 5 12.6 15.4 17.9 13.3 19.4 11.3 17.3 

50 5 14.7 16.8 19 15.7 20.1 14.3 18.1 

60 10 16.8 17.3 20.2 16.3 21.3 16.1 19.5 

80 10 18.3 18.9 21.3 18.5 22.7 17.8 21 

100 10 20.8 19.6 22.7 20.1 23.8 19.9 22.9 

 

RESISTIVITY DATA FOR GARAGUL SITE 2009 

AB/2 MN/2 VES-1 VES-2 VES-3 VES-4 VES-5 VES-6 VES-7 

1.5 0.5 19.9 20.3 20.9 21 21.4 21.6 21.8 

2 0.5 19.3 20 19.7 20.2 20.5 21.3 21.1 

3 0.5 18.5 19.3 19.2 19.9 19.7 20.5 20.7 

4 0.5 17.8 19 18.7 19.5 19.4 20.2 19.6 

5 0.5 15.9 18.2 17.6 18.6 18.6 19.7 18.9 

6 1 13.8 16.8 16.8 17.9 17.9 19.1 17.3 

8 1 12.3 14.3 15.8 17.2 17.1 18.7 16.8 

10 1 12 14.2 15.5 15.8 17.3 17.9 15.6 

15 2 11.8 13.5 15.1 14.6 17.6 16.4 15.8 

20 2 11.3 15 16.4 13.7 18.5 14.3 16.5 

30 5 12.6 17.2 17.5 15.1 18.9 12.6 17.7 

40 5 13.8 17.8 18.7 16.8 19.7 13.1 18.7 

50 5 15.2 18.2 20.4 18 21.2 15.2 20 

60 10 17.1 18.6 21.6 18.9 22.3 17.4 20.8 

80 10 19.3 19.7 22.2 20.1 22.8 19.6 22.3 
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ُ 2الؼٍل )  (6 هماذج مً املىدىياث الحهليت في مىؼهتي الدزاطت هىاهت ونسةًى
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 0202و 0225( في هىاهت للكترجين AB / 2 = 10خسفؼت جىشيؼ خؼىغ حظاوي املهاومت الىىغيت لػمو )( 6 3الؼٍل)

 
 0202و 0225( في نسةًُى للكترجين AB / 2 = 10(6 خسفؼت جىشيؼ خؼىغ حظاوي املهاومت الىىغيت لػمو )4الؼٍل )
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 0202و 0225( في هىاهت للكترجين AB / 2 = 30)(6 خسفؼت جىشيؼ خؼىغ حظاوي املهاومت الىىغيت لػمو 5الؼٍل )

 
 0202و 0225( في نسةًُى للكترجين AB / 2 = 30(6 خسفؼت جىشيؼ خؼىغ حظاوي املهاومت الىىغيت لػمو )02الؼٍل )
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 0202و 0225( في هىاهت للكترجين AB / 2 = 50( 6 خسفؼت جىشيؼ خؼىغ حظاوي املهاومت الىىغيت لػمو )00الؼٍل )

 
 0202و 0225( في نسةًُى للكترجين AB / 2 = 50(6 خسفؼت جىشيؼ خؼىغ حظاوي املهاومت الىىغيت لػمو )00الؼٍل )
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 0225( 6  املهؼؼ الجيىيهسبائي للمظاز الاُو في مىؼهت هىاهت في مسح 02الؼٍل )

 
 0202( 6 املهؼؼ الجيىيهسبائي للمظاز الاُو في مىؼهت هىاهت في مسح .0الؼٍل )           
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 0225(6  املهؼؼ الجيىيهسبائي للمظاز الاُو في مىؼهت نسةًُى في مسح 01الؼٍل )                 

 

 

 0202(6  املهؼؼ الجيىيهسبائي للمظاز الاُو في مىؼهت نسةًُى في مسح 02الؼٍل )     
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 (0225( 6 املهؼؼ الجيىيهسبائي للمظاز الثاوي في مىؼهت هىاهت لػام )03الؼٍل )        

 

 

 (0202( 6  املهؼؼ الجيىيهسبائي للمظاز الثاوي في مىؼهت هىاهت لػام )04الؼٍل )  
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 (0225(6 املهؼؼ الجيىيهسبائي للمظاز الثاوي في مىؼهت نسةًُى لػام )05الؼٍل )   

 

 

 

 (0202(6 املهؼؼ الجيىيهسبائي للمظاز الثاوي في مىؼهت نسةًُى لػام )02الؼٍل )

 


