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 املستخلص

تذكل الجراسات الييجرولؾجية مؽ اىؼ الجراسات الجغخافية التي تيتؼ بعمؼ السياه وان 
العخاق , الحي يقع شسال غخب السؾصل , ان اليجف  خدان سج السؾصل مؽ اكبخ الدجود في

مؽ الجراسة ىؾ معخفة مجى تأثيخ التخاكيد السمحية عمى ىيجرولؾجية خدان سج السؾصل وما 
عالقة االمظار وتؾعية الرخؾر بأرضية الخدان بالتخاكيد السمحية . وجاءت الفخضية ان 

خفاضو وتؼ استخخاج القجرة الحتية ترجع قاع الخدان اثخ عمى تدخيب السشاسيب وبالتالي ان
السظخية لسشظقة الجراسة واثبتت الجراسة وقؾعيا ضسؽ مشاطق الحث السظخي الزعيفة 

 . 9449( في عام 921والسعتجلة وان اعمى شجة الحت السظخي بمغت )
 ،سج المهصل . خداف ،ممحي ، ىيجرولهجي الكممات المفتاحية :

Hydrological evaluation of the Mosul Dam reservoir and its 

relationship to saline concentration. 

Dr.assist prof Jwan sameen Ahamed 

University Of Baghdad - Ibn Rushd College of Education for 

Humanities 

 :jwan.sameen@ircoedu.uobaghdad.edu.iq 

abstract 
Hydrological studies constitute one of the most important 

geographical studies concerned with hydrology and that the Mosul 

Dam Reservoir is one of the largest dams in Iraq, which is located 

northwest of Mosul, that the aim of the study is to know the impact of 

salt concentrations on the hydrology of the Mosul Dam Reservoir and 

what is the relationship of rain and rock awareness to the reservoir 

floor with concentrations Saline. The hypothesis came that the bottom 

of the reservoir had an effect on leakage of levels and consequently its 

decrease. The rainy capacity was extracted to the study area, and the 

study proved that it occurred within the areas of weak and moderate 
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rain induction and that the highest intensity of rain erosion reached 

(123) in 1991 

Key Words: Hydrology, saline, reservoir, Mosul dam. 
 ةػػػجمػػػػػػػػػػمق
يعج سج السؾصل مؽ اكبخ الدجود في العخاق ورابع اكبخ سج في الذخق االوسط .    

(كؼ الحظ 01يقع بالقخب أسكي كمػ السؾصل .يقع الدج شسال غخب السؾصل عمى بعج )
وطؾل الدج  1م مميار/ (9910وسعتيا السائية )2(كؼ792تبمغ مداحة بحيختو ) ( 9) ةالخخيظ

م ومعجل  (924م وارتفاعو ) (924م وعخض قاعجتو ) (9214م وعخض قستو ) (1011مغ )يب
/ثا وتدتخجم عسمية  الخدن فيو ألغخاض 1م (92011الترخيف السائي فيو يرل الى )

الذخب والدراعة ويذكل جدء مؽ نغام التحكؼ االقميسي بالفيزانات ومع زياده عجد الدكان زاد 
لرالحة لمذخب والدراعة وال سيسا في مؾسؼ الريف لحا جاءت الظمب واالحتياج لمسياه ا

 مذكمة البحث بـ :
 ىل تؤثخ التخاكيد السمحية عمى ىيجرولؾجية خدان سج السؾصل ؟ -9
 ىل ارضية الخدان مؽ الرخؾر القابمة لمحوبان ؟ -2
ما عالقة االمظار ونؾعية صخؾر ارضيو الخدان بالتخاكيد السمحية   -1

 لسياه خدان سج السؾصل ؟
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 ( سج السؾصل9خخيظة )

 
 

 : وتعج الفخضيات عمى اساس ىحه المذاكل
 ان لألمظار عالقو بالتخكيد السمحي لسياه  خدان سج السؾصل . -9
 ان ارضية الخدان مؽ الرخؾر القابمة لمحوبان . -2
 أن ترجع قاع الخدان اثخ عمى تدخيب السشاسيب وبالتالي انخفاضو. -1
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 اىمية البحث 
ور اساسي في نسؾ الحياه السجنية  وتظؾرىا اذ  ما قؾرنت بالكسية  والشؾعية مسياه دليعج 

 السظمؾبة وان زيادة الظمب عمى السياه بفعل الشذاط البذخي الستعجد الجؾانب .
 جيهلهجية خداف سج المهصل 

تتسثل اىؼ الغؾاىخ الجيؾلؾجية في مشظقة الخدان بؾجؾد ستو تخاكيب جيؾلؾجية رئيدو 
جشؾب  –التخاكيب برؾره عامو مؽ طيات محجبو يكؾن اتجاىا العام شسال غخب  وتتكؾن ىحه

 . (2خخيظة ) شخ او مؽ  الغخب الى الذخق 
 التخاكيب الجيهلهجية الدطحية : 

 )التخكيب االوؿ )طية مذهره داغ 
يسثل ىحا التخكيب طيو محجبو متشاعخه يتجو محؾرىا مؽ الذسال الغخبي الى الجشؾب 

طؾل ىحه الظية بحجود عذخة كيمؾمتخات تشتيي عشج نيخ دجمو مع وجؾد طيو الذخقي ويكؾن 
 مقعخه الى الذسال الذخقي مؽ ىحا التخكيب .

 يسثل ىحا التخكيب طيو غاطدو بظؾل ثالثة كيمؾ متخات  : التخكيب الثاني
تقخيبًا يتجو محؾر ىحه الظية مؽ الغخب الى الذخق ويكؾن اتجاه غاطذ 

ذخقي كسا يكؾن جانبي ىحا التخكيب ميل قميل ندبيًا الظية الى الذسال ال
 ومتشاعخًا .

 )التخكيب الثالث )طية عين زالو 
شخق تقخيبًا  –يسثل ىحا التخكيب طيو مستجة بحجود عذخة كيمؾ متخات بأتجاه  غخب 

وتغظذ ىحه الظية باتجاه الذخق وتكؾن متشاعخه تقخيبًا وعخضيا قميل ندبيًا ومؽ الغؾاىخ 
 ( التي تشتذخ في السشظقة .Sinkholesىحه السشظقة وجؾد الحفخ البالؾعية  ) السيسة في

 )التخكيب الخابع )طيو زينبات 
يقع ىحا التخكيب الى الجشب الذخقي مؽ نيخ دجمو ويكؾن اتجاىو مؽ الغخب الى 

 en echalon)ـ الذخق كسا ىؾ الحال في التخكيب الثالث حيث يكؾن التخكيبيؽ ما يعخف ب
pattern يستج محؾر ىحه الظية مدافو تقجر بثسانية كيمؾمتخات وتغظذ الظية بأتجاه الغخب )
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قخب نيخ دجمو وتستاز السشظقة بؾجؾد حفخ بالؾعية  ايزًا  قخب محؾر الظية والى الجدء 
الذسالي مشيا مع وجؾد طية مقعخه تستج بسؾازاة التخكيبيؽ الثالث والخابع ولؼ تغيخ اي نؾع مؽ 

 عية في ىحه الظية السقعخة .الحفخ البالؾ 
  ) التخكيب الخامذ )طية رافاف 

غخب عمى الجية الغخبية مؽ نيخ -يسثل ىحا التخكيب طية محجبة مستجة بأتجاه شخق 
دجمو . تستاز ىحه السشظقة بؾجؾد حفخ بالؾعية مشيا ويالحظ في ىحه الظية وجؾد غاطذ ليا 

 خ واضح .في الجية الذخقية وان امتجادىا شخق نيخ دجمو غي
 ))التخكيب الدادس )) طية بطمو الذخقية 

يسثل ىحا التخكيب طية محجبو تغظذ بأتجاه الذخق وتعخف بأسؼ  تخكيب بظسو الذخقي 
ويستاز ىحا التخكيب وجؾد طية مقعخه شسال ىحا التخكيب وبسؾازاتو ويالحظ فييا وجؾد الحفخ 

 البالؾعية بذكل كثيف . 
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 ؾجية خدان سج السؾصلجيؾل( 2خخيظة)
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 8118-1988( لدج المهصل لمفتخة من T D S( التخاكيد الممحية )1ججوؿ )
 ايمهؿ اب تمهز حديخاف مايذ نيداف اذار شباط 8ؾ 1ؾ 8ت 1ت  

TDS(PPM) 1988-1989 861 862 882 888 818 812 888 821 822 828 196 886 
TDS(PPM) 1989-1991 212 281 879 829 821 872 822 821 822 822 821 881 
TDS(PPM) 1991-1991 211 281 871 821 821 861 811 828 822 896 192 811 
TDS(PPM) 1991-1998 818 882 821 882 867 871 828 816 816 811 198 196 
TDS(PPM) 1998-1992 811 882 826 826 862 862 868 881 811 811 811 818 
TDS(PPM) 1992-1992 882 882 822 822 888 281 821 822 828 811 881 821 
TDS(PPM) 1992-1992 826 828 871 876 861 882 888 827 881 816 182 881 
TDS(PPM) 1992-1996 822 868 881 871 821 881 821 888 192 882 816 888 
TDS(PPM) 1996-1997 819 889 829 822 282 876 828 828 881 817 882 192 
TDS(PPM) 1997-1998 821 881 821 828 829 826 829 881 812 179 199 181 
TDS(PPM) 1998-1999 198 818 829 821 821 822 821 881 812 181 811 181 
TDS(PPM) 1999-8111 816 812 816 828 881 886 812 816 818 811 192 811 
TDS(PPM) 8111-8111 811  812 882 822 867 126 828 812 811 812 817 
TDS(PPM) 8111-8118 812 816 881 811 887 888 816 818 816 817 812 197 
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TDS(PPM) 8112-8112 812 881 881 888 811 889 869 881 816 191 189 192 
TDS(PPM) 8112-8116 812 822 828 876 877 876 882 187 126 127 128 171 
TDS(PPM) 8116-8117 198 888 822 821 826 868 872 822 181 172 172 162 
TDS(PPM) 8117-8118 198 812 812 817 882 871 822 818 812 198 817 196 
TDS(PPM) 8118-8119 872 889 829 862 867 211 881 818 192 817 182 177 
TDS(PPM) 8119-8111 172 817 868 887 886 812 188 196 167 129 166 188 
TDS(PPM) 8111-8111 191 812 812 862 868 888 882 817 127 186 128 162 
TDS(PPM) 8111-8118 188 192 826 829 828 867 862 827 811 812 819 186 
TDS(PPM) 8118-8112 196 191 186 886 288 882 828 811 167 177 176 179 
TDS(PPM) 8112-8112 812 812 822 826 868 878 888 822 821 817   
TDS(PPM) 8112-8112  861 881 212 212 211 881 872 812 172 128 818 
TDS(PPM) 8112-8116 819 821 877 887 218 212 898 211 212 826 872 862 
TDS(PPM) 8116-8117 868 827 822 829 822 862 871 862 822 192 182 818 
TDS(PPM) 8117-8118 818 822 826 879 886 182 182 822 818 812 816 811 

 
.2193وزارة السؾارد السائية / الييئة العامة لمدجود والخدانات بيانات غيخ مشذؾرة /سشة  السرجر :
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 التخاكيد الممحية في خداف سج المهصل  
تعج التخاكيد السمحية مؽ العشاصخ السيسة التي يجب دراستيا وان ىحه التخاكيد تتبايؽ 

ؽ الذيخي في االشيخ كان التباي 9433مؽ شيخ الى آخخ ومؽ عام الى آخخ ففي عام 
(عمى التؾالي مع تدامؽ االطالقات ) (223ppm,  297, 292)شباط , نيدان , آذار( )

السائية مؽ الجانب التخكي مع ارتفاع كسيو مجاميع االمظار الداقظة في العام نفدو , ففي 
( أعمى التخاكيد السمحية تخكدت في االشيخ )كانؾن 9تبيؽ مؽ الججول ) 2111-2110عام 

( عمى التؾالي . (ppm( 221, 222,  221لثاني , شباط , وآذار ( وىي عمى التؾالي )ا
ذلػ بدبب انخفاض السشدؾب في الخدان وقمة االطالقات السائية مؽ قبل الجانب التخكي 
والتخسيب الحي يحث في قاع الخدان بدبب الترجعات في اسفل الخدان . واقل تخكيد ممحي 

( عمى (ppm (902, 972, 971, تسؾز , آب ( بمغت )سجمت في االشيخ )حديخان 
التؾالي لكثخة االطالقات السائية مؽ قبل تخكيا وازدياد كسية السياه مؽ نيخ دجمو بأتجاه الخدان 

 واتجاه حخكة السياه الجؾفية حدب انحجارىا حيث تقؾم بتغحية الخدان بيحه السياه . 
في شيخ  ppm ( 191بمغ)ج محي ق(كان اعمى تخكيد م2191-2190بيشسا في العام )

آذار بدبب تؾقف اإلطالقات السائية مؽ نيخ دجمو الى داخل الخدان . وبدبب ترجع في 
قاع الخدان ادى الى تدخب قدؼ مؽ السشاسيب السائية بالتالي انخفاض السشدؾب العام 

 وتعخض الخدان الى عسمية التبخخ وعجم التعؾيض بالسقابل؟.
( ppm(/ )221بمغ اعمى ندبو لو في شيخ نيدان ) 2193معام وان التخكيد السمحي ل

وان انخفاض السخدون السائي الحالي اقل مسا ppm (/937وبمغ اقل تخكيد مؽ شيخ تسؾز )
% ومؽ اسباب انخفاض السشدؾب في 71بشدبو  2192كان عميو في نفذ السجة مؽ العام 

في نيخ دجمو أذ ان تخكيا تحتجد جدء الخدان ىؾ انذاء سج أليدؾ التخكي وتقميل كسيو السياه 
 كبيخ مؽ مياه الشيخ لمرالح الدج فال يرل الى العخاق االجدء قميل مؽ مياه دجمو .

 المهازنة المائية المناخية لخداف سج المهصل  
تعخف السؾازنة السائية الى تحجيج كسية السياه واوقات الفائض السائي والعجد السائي 

ية كبخى في التخظيط الدميؼ لالستثسار األمثل لسختمف السجاالت وتؾزيعيا لسا لو مؽ اىس
خرؾصًا الدراعية وذلػ مؽ خالل كذف الؾضع السائي لمسخظظيؽ والعامميؽ في أدارة السياه 
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حتى يتسكشؾا مؽ وضع الخظط السالئسة لسختمف الشذاطات بشاءًا عمى نتائج ىحه السؾازنة 
 (  9السائية والذكل اآلتي )

التبخخ الحي يعج احج العشاصخ االساسية في السؾازنة السائية لمخدان فيؾ يالحظ ان 
يتبايؽ  زمانيًا . إذ تذيخ الجراسة الى ان اعمى كسيو  لمتبخخ  خالل اشيخ الريف )مايذ , 
حديخان , تسؾز , آب ( وتكؾن اقل كسيو  لمتبخخ خالل اشيخ الذتاء )كانؾن االول , كانؾن 

( الخاص بالسؾازنة 2رجات الحخارة مشخفزو كسا ىؾ في الججول )الثاني , شباط ( .حيث د
 (.2192-9431السائية لخدان سج السؾصل لمسجه )

 (8ججوؿ )
 2192-9431السؾازنة السائية السشاخية في محظة السؾصل لمسجة 

 المحطة المهصل الذيخ
 2992- ايمهؿ 

 2296- تذخين االوؿ
 1196- 8ت
 199- 1ؾ
 297- 8ؾ

 1992- شباط
 2291- نيداف
 6992- اذار 

 11997- مايذ
 11792- حديخاف

 8198- تمهز
 6199- اب
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 ار  ػػػػجرة الحتية  لألمطػػػػػالق 

تبايشت كسية  االمظار الداقظة عمى محظة السؾصل زمانيًا  مسا اثخ عمى مشدؾب 
الدج الحي سيؤدي الى انييار الدج وفيزانو  الخدان والدج ايزًا . ان عجم تجعيؼ خخسانة

وتجميخ القخى فكانت معالجتو لتفادي ىحه السذكمة ىؾ قظع السياه وتغييخ مجخ نيخ دجمو 
وحفخ قشاة بخط مدتكيؼ الى صحخاء تمعفخ مسا يؤدي ذلػ الى حجوث نقص تجريجي في 

/متخ 11310زان السياه مشدؾب الساء السؾجؾد في بحيخة الخدان الحي يبمغ اعمى مشدؾب بالفي
  ./مميار متخ مكعب97101وحجؼ 

 (2ججوؿ )
 ايار نيسان اذار شباط 2ك 1ك 2ت 1ت السنو

1891 1892 4894 9898 2193 16595 9198 9391 199 

1891 391 9591 11292 5894 5291 8991 2991 599 

1892 2696 5695 4993 8991 4198 899 9599 2494 

1893 1591 8193 4691 4195 4892 4191 41998 2999 

1894 191 5499 1992 1999 1598 11593 1999 3594 

1895 1994 19494 3691 5295 5198 9996 5298 195 
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1896 391 2398 3991 3195 12196 3996 4491 894 

1899 2691 5894 4394 1993 2692 9196 994 193 

1899 9499 1291 12198 18993 11493 8992 4592 295 

1898 396 1999 8593 1498 4594 8996 193 394 

1881 993 13395 2599 5294 9995 3996 2899 193 

1881 491 692 4998 2995 3291 21596 891 291 

1882 192 4496 9296 8999 13299 2496 2992 5594 

1883 191 11892 12398 4899 9598 1999 19194 14499 

1884 1991 6699 9391 9695 4993 8399 6399  298 

1885 1992 6996 6996 3992 6599 11499 3891 198 

1886 199 3192 1191 16698 3498 12196 3999 1695 

1889 691 999 13298 4596 9598 4999 1298 1195 

1889 3998 2393 8696 9199 3296 4995 1895 2499 

1888 19111 19111 899 3699 4992 1898 1199 192 

2111 1195 992 2991 5296 2399 3191 2293 193 

2111 1294 4699 9399 2598 3998 9295 3692 1996 

2112 296 1191 4994 5594 1998 12691 9994 191 

2113 892 1494 11492 6991 4591 5196 996 192 

2114 1199 9395 9298 9991 6191 491 9691 496 

2115 395 8299 2891 8491 9492 2193 991 2199 

2116 194 2196 4193 14392 13496 2198 8295 591 

2119 3491 3896 4193 2991 9398 2692 3998 1891 

2119 191 199 591 2195 3892   2998 199 191 

2118 3492 9296 1996 19111 2498 2991  3599 191 

2111 1393 2993 8291 5691 4991 2195 2599 3699 

2111 392 191 4996 6993 5492 994 11999 691 

2112 292  1491 1994 5199 2492 5696 994 299 

2113 1194 9496 5196 15199 6898 3598 3393 2493 

2114 19111 4999 8192 3698 491 8491 1492 495 

2115 9495 5598 3498 896 2899 3191 192 699 

2116 5493 8592 4495 9194 4291 9898 4191 198 

2119 29511 498 9592 4191 3891 11391 5891 1391 

 السرجر : مؽ عسل الباحثة
 طخؽ استخخاج المهازنة
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, ويتظمب ىحا Crop watتؼ استخخاج قيؼ التبخخ/نتح بؾاسظة بخنامج  -9
البخنامج قيؼ الدظؾع الشغخي ودرجة الحخارة العغسى والرغخى والخطؾبة, وسخع الخياح بذخط 

ل قيسة مؽ قيؼ سخع الخياح في معامل ترحيح م مؽ خالل ضخب ك 2تحؾيميا عمى ارتفاع 
1.237. 
طخح قيؼ التبخخ/نتح مؽ االمظار لكل شيخ, واستخخاج السعجل الذيخي ليا  -2

 والشاتج يسثل قيؼ السؾازنة السائية السشاخية لسحظة السؾصل.
 لحا تم استخجاـ معادلة فهرنية لقياس الذجة او القجرة الحتية لألمطار .

 
 تزسشت السعادلة : 

      
(  )  

 
 

 تخبيع معجؿ االمطار الذيخي )ممم(.  (  ): 
 مجمهع المطخ الدنهي / ممم .   :

 لقياس شجة الحت المطخي  (Fournier)ترنيف 
 شجة الجخؼ ضعيفة 21اقل من 

 شجة الجخؼ معتجلة 211- 21
 شجة الجخؼ عالية 211-1111

 شجة الجخؼ عالية ججا   1111اكثخ من 
 Fournier .F., Climate Erosion La relation enter Le erosionالسرجر:

du sol par  Leau et Les Perception Atmosphere .Ques 
Paries.1960.P201. 

تؼ اعتساد ججول الستخخاج نتائج التي تؼ ترشيفيا عمى مشظقة الجراسة .انغخ    
 راسة :الججول )( نتائج معادلة فؾرنتية عمى مشظقة الج

حيث وجج انيا تقع في مشاطق الحت الزعيفة او السعتجلة اذ تبيؽ مؽ الججول )( ان 
( وىي ضسؽ شجة الجخف 921( بمغت )9449اعمى شجه حتيو مظخية كانت في العام )
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( . اما في االعؾام كانت  31139( عمى التؾالي ) 2113و 9441السعتجلة ثؼ تمييا في عام 
 (.02123خاوح بيؽ )الذجه الحتية السظخية تت

( ان  االعؾام التأليو 7كسا تبيؽ مؽ الججول )
( فقج بمغت شجا الحت السظخي ضعيف 9441194471211912117121121219912191)

 (.01دون  )
 

 (8117-1981نتائج معادلة فهرنيو لممجة )( 2الججوؿ )
 ايار نيسان اذار شباط 2ك 1ك 2ت 1ت السنو

1891 9 21 32 8 66 33 33 1 

1891 1 35 52 29 24 45 13 3 

1892 14 28 24 51 22 5 44 13 

1893 8 55 29 25 31 24 12 19 

1894 1 41 14 13 12 98 14 26 

1895 9 95 15 23 22 34 23 1 

1896 2 15 25 21 98 24 28 6 

1899 21 49 34 14 21 56 9 1 

1899 25 4 36 61 31 28 14 1 

1898 3 13 69 11 32 91 1 2 

1881 4 93 14 28 42 21 16 1 

1881 2 4 28 19 18 123 5 1 

1882 1 18 36 42 59 11 12 24 

1883 1 31 35 14 24 5 48 41 

1884 9 31 33 35 21 43 28 1 

1885 8 34 34 19 33 52 18 1 

1886 1 14 5 91 19 59 19 9 

1889 4 5 99 29 44 29 9 9 

1889 21 13 53 45 19 29 11 14 

1888 1 1 15 59 96 31 19 2 

2111 12 8 32 61 29 35 25 1 

2111 9 29 48 15 22 49 21 11 

2112 2 9 29 33 11 94 46 1 

2113 6 11 91 45 31 34 5 1 
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2114 6 42 36 44 31 2 39 2 

2115 2 52 16 53 49 12 5 12 

2116 1 8 19 62 58 11 41 2 

2119 23 26 29 18 48 19 26 13 

2119 2 1 11 44 91 58 2 1 

2118 32 69 19 1 23 26 33 1 

2111 9 19 59 35 31 13 16 23 

2111 2 1 31 45 35 5 99 4 

2112 3 16 21 59 29 65 9 3 

2113 5 33 23 69 31 16 15 11 

2114 1 33 62 25 3 64 11 3 

2115 62 46 28 9 25 25 1 6 

2116 25 45 21 33 21 39 18 1 

2119 1 3 48 24 22 58 34 9 

 مؽ عسل الباحثة باالعتساد عمى بيانات . -السرجر :
 ات  ػػػػػػػاجػتنتػػاالس

انخفاض الظاقة التخديشية لمدج بدبب ترجع في قاع الخدان ادى الى تدخب قدؼ مؽ -9
 السشاسيب السائية وبالتالي انخفاض السشدؾب العام . وتعخض الخدان لمتبخخ وعجم التعؾيض.

ل اشيخ الدشو بدبب قمة االمظار وارتفاع التبخخ في مشظقة عيؾر عجد مائي في ك-2
 الجراسة .

وقؾع مشظقة الجراسة ضسؽ مشاطق الحت السظخي الزعيفة والسعتجلة , وان اعمى شجة -1
 .9449(في العام 921الحت السظخي بمغت )

مياه  كثخة االطالقات السائية مؽ الجانب التخكي ادى الى انخفاض في التخاكيد السمحية في-7
 الخدان .

 ادر ػػػػػػػػػػػػالمرقائمة 
أيسؽ طالل الرائغ , استخجام معظيات التحدذ الشائي في التعخية األخجودية  -9

لمسشظقة السحرؾرة بيؽ مجيشة السؾصل وحسام العميل شسال العخاق , مخكد التحدذ الشائي , 
 .11,ص 2191جامعة السؾصل ,كمية العمؾم ,
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سية التعخية وسخعة تجىؾر الزفاف  في بحيخة حدان سج صالح مي ابخاليؼ , تقجيخ ك -2
السؾصل خالل فتخة امتالء االولى باستخجام التحدذ الشائي , رسالة ماجدتيخ غيخ مشذؾره . 

 .43, ص9441مخكد التحدذ الشائي , جامعة السؾصل ,
( ,جيؾلؾجية مشظقة السؾصل شخق نيخ دجمو 9433الجبؾري , خدعل عبج الدالم ) -1

 .903دتيخ غيخ مشذؾرة /كمية العمؾم / جامعة السؾصل ,ص رسالة ماج
( الترؾيخ الجؾي لمسؾارد الظبيعية الستججدة , بغجاد 9433يؾخشا , شميسؾن خؾشابا ) -7
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