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 انريهِ انرطبتػهَ انًكًن انًبئِ نتكٌّن ًانبنٌّْت  انتركْبْتانذركبث  تأثْر

 

 سؼبد ػببس رضب                     اّبد يذِ ػهٌش               

 انًبئْتًزارة انًٌارد  انجٌفْتنهًْبه  انؼبيت انيْئت

 

 انخالصت :

ٔاعؼخ يٍ  أعضاءفٕانك فٙ  أَظًخٓب يٍ يغًٕػخ ٔانزشكٛجٛخ ٔيب صبؽج انجُبئٛخثبنؼًهٛبد  انشغجخركٍٕٚ  رأصش

فغٕاد ٔركغشاد فٙ غجمبد  إؽذاسانطٛبد انغطؾٛخ ٔانزؾذ عطؾٛخ انزٙ ػًهذ ػهٗ  إنٗ ثبإلظبفخانجبدٚخ انشًبنٛخ 

انزٕاصم انٓٛذسٔنٛكٙ يغ يكبيٍ انًُطمخ  إنٗ إظبفخانًٛبِ ثغٕٓنخ فٛٓب،  ٔإيشاسانزكٍٕٚ يًب عبػذد ػهٗ خضٌ 

 .أؽٛبَبٔانٕالؼخ فٕلٓب  انًؾبرٚخ نٓب

انًؼهٕيبد  إنٗ أظبفّ انذساعخفٙ يُطمّ  انًؾفٕسح نٝثبسٔانٓٛذسٔعٕٛنٕعّٛ  انغٕٛنٕعٛخيٍ انًؼهٕيبد 

ٔانٓٛذسٔعٕٛنٕعّٛ ٔانزكزَّٕٛ، ٔثؼذ رؾهٛم ْزِ انًؼهٕيبد ٔاعزخذاو انُزبئظ  انغٕٛنٕعٛخيٍ ثؼط انًصبدس  انًأخٕرح

ػٍ ركٍٕٚ سغجّ  ٔاظؾخَكٌٕ صٕسِ  أٌٔانٓٛذسٔعٕٛنٕعّٛ رًكُب  انغٕٛنٕعٛخغ فٙ سعى انؼذٚذ يٍ انخشائػ ٔانًمبغ

انشيهٙ ٚزًٛض ثبَزشبسِ انًؾذٔد  انشغجخركٍٕٚ  إٌٔانٓٛذسٔعٕٛنٕعّٛ ار رجٍٛ نُب  ٔانجُٕٛٚخ انزشكٛجٛخ انُبؽٛخانشيهٙ يٍ 

 أعبعبًٛكخ يٍ انؾغش انشيهٙ يٍ غجمبد ع انشغجخيهّ نهًبء فٙ ركٍٕٚ بانؾ انطجمخزكٌٕ رفٙ انصؾشاء انغشثٛخ، ٔ

انًبئٙ  انشغجخغبنجب" يب ٚزشكض يٛبِ انزكٍٕٚ فٛٓب، ٔاٌ يكًٍ  انزٙرزخههٓب غجمبد يٍ انؾغش انغٛش٘ ٔانذٔنٕيٛزٙ 

" ٔأؽٛبَب، َٕػٛخ يٛبّْ صبنؾّ نهغمٙ ٔانشػٙ انشغجخٚزشكض فٙ انغضء انشًبنٙ ٔانشًبنٙ انششلٙ يٍ يُطمّ َٕٓض 

ٔانزٕاصم  انغشثٛخانغضئٙ ظًٍ انصؾشاء  انشغجخ، اٌ اَكشبف ركٍٕٚ  انصؾشأٚخ فٙ انًُبغك اإلَغبٌنششة 

نٓزا انًكًٍ  انًغزغهخ اٜثبس إَزبعّٛٚغبػذ ػهٗ رغذد يٛبّْ، ٔرزشأػ يؼظى لٛى  أخشٖ يبئٛخانٓٛذسٔنٛكٙ يغ يكبيٍ 

 ثبنًهٌٕٛ.( عضء 3000( ٔ )1300انًٛبِ ثٍٛ ) يهٕؽخنزش/صبَّٛ، فًٛب رشأؽذ  22 -3انًبئٙ ثٍٛ 

 

Tectonic and Structural Evolution and Its Affecton Rutba Sandston 

Formatio 

Abstract : 

Rutba formation was strongly affected by the tectonic & structural evolution of 

Iraqi western desert which caused wide systems of faults in addition to the surface & 

subsurface folds and fractures, which helped in storing and passing the ground water 

easily between different formations in addition to hydraulic connection between different 

aquifers. 

   Rutba Sandstone is locally spread in western desert, made up of thick Sandston 

layer poorly cemented intercalated with Limestone & Dolomitice Limestone layers which 

represent Rutba Formation aquifers. 

Rutba formation represents a good aquifer at western desert, due to large water 

content in accordance with its lithologic nature. It commonly located in the North and 

North Eastern part of Rutba up left. The result of pumping test of many wells showed that 

well discharge ranges between (3-22) liter/second, while the total dissolved solids range 

(1300-3000) ppm.   
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The partial exposure of Rutba formation in western desert in addition to its 

hydraulic connection with other aquifers helps to renew its water. 

 

 :انًمذيت

، ٔ  -'00 ˚43 '00 ˚40رمغ يُطمخ انذساعخ ظًٍ انصؾشاء انغشثّٛ )انجبدّٚ انشًبنّٛ( ثٍٛ خطٙ غٕل        

 (( ٔاثشص يؼبنًٓب َٕٓض انشغجّ انجُٕٛ٘.1)شكم  سلى )    '00 ˚34 – '00 °32دائشرٙ ػشض 

ٓش انفشاد ار رجذٔ كبنٓعجخ رًضم يُطمخ انصؾشاء انغشثٛخ اسض يغزٕٚخ ثشكم ػبو يشرفؼخ ثبنُغجخ نؾٕض َ

ٚزخههٓب رالل ٔاساظٙ يزًٕعخ كًب ْٕ انؾبل فٙ يُطمخ انشغجخ )انجبدٚخ انشًبنٛخ(. ٔرمطغ االساظٙ انصؾشأٚخ، 

ثبرغبِ َٓش انفشاد، ػذد يٍ انٕدٚبٌ انؼًٛمخ ٔانًزشؼجخ، ػهًبً اٌ لغًبً يٍ ْزِ انٕدٚبٌ ال رصم انٗ َٓش انفشاد ٔرنك 

غشٚك اانفٕانك انؼشظّٛ يًب رغجت فٙ ركٍٕٚ فٛعبد فٙ َٓبٚبرٓب كًب ْٕ انؾبل ثبنُغجخ ثغجت لطغ انًغشٖ ػٍ 

 (. Iraqi Bulletin of Geology & Mining, 2007نٕاد٘ رجم ٔٔاد٘ ػبيظ )

 

 (Upper Triassic)رؾٛػ ثًشكض َٕٓض انشغجخ ػذد يٍ انزكُٕٚبد رؼٕد اػًبسْب يب ثٍٛ انزشٚبعٙ االػهٗ    

. ٔثؼط يغزٕٚبد ْزِ ((2)انخبسغّ انغٕٛنٕعّٛ، شكم سلى )(Upper Cretaceous) عٙ االػهٗ ٔنغبٚخ انكشٚزب

انزكُٕٚبد ؽبيهخ نهًٛبِ انغٕفٛخ اال اٌ أ٘ يُٓب ال ًٚضم يكًُبً يبئٛبً ػهٗ انًغزٕٖ االلهًٛٙ نهصؾشاء ْٔزِ انزكُٕٚبد 

ٔرغزضًش ثؼط اٜثبس انًؾفٕسِ يٛبِ ٔاؽذ أ اكضش يٍ  رؼهٕ ركٍٕٚ انكؼشح انز٘ ًٚضم يكًُبً يبئٛبً يًٓبً فٙ ْزِ انًُطمخ.

رهك انزكُٕٚبد ْٔٙ يٍ االلذو انٗ االؽذس يهصٙ، يؾٕٛٚش، يغبد، انشغجخ ٔانغؼذ٘ ٔرؼزجش انضالصخ االخٛشح ثؼًش 

ٔاؽذ ْٕ انكشٚزبعٙ االػهٗ ْٕٔ يب ٚغًؼ ثزؾذٚذ صالصخ يكبيٍ يبئّٛ ْٙ يغًٕػخ يكبيٍ انكشٚزبعٙ ٔيكًٍ يؾٕٛٚش 

انزشٚبعٙ ٔنكم يٍ ْزِ انزكُٕٚبد يكبشف يؾذٔدح شًبل يذُّٚ انشغجخ ٔعُٕثٓب  –غٕساعٙ( ٔيكًٍ انًهصٙ )ان

)يهصٙ ٔانشغجخ ٔيغبد( ٔششلٓب )يؾٕٛٚش( ثبالظبفخ انٗ ايزذاداد رؾذ عطؾٛخ ؽٕل يشكض َٕٓض انشغجخ. ٔنٓزِ 

ش اٌ يٍ انعشٔس٘ انزؼشف ػهٗ ظشٔفٓب انًكبيٍ اًْٛخ صبَٕٚخ فٙ ػًهٛخ اعزضًبس انًٛبِ انغٕفٛخ فٙ انصؾشاء غٛ

كَٕٓب رغطٙ عضءاَ يًٓبً يٍ انجبدٚخ انشًبنٛخ ٔكَٕٓب رًضم يصذساً ٔؽٛذاً نهًٛبِ انغٕفٛخ فٙ انؾبالد انزٙ ٚزؼزس 

 (.2001،)د.صبدق ( و ػٍ عطؼ االسض500انٕصٕل انٗ يكًٍ انكؼشح انز٘ ٚزغبٔص ػًمّ اؽٛبَبً )

 

 :انًنطمتينبر 

يهًزش، اٌ ؽذٔس  180ٔ  80يُبخٛخ عبفخ ار ٚزشأػ يؼذل انغبلػ انًطشٖ فٛٓب ثٍٛ  رًٛض انًُطمخ ظشٔف

انغشٚبٌ انغطؾٗ اؽٛبَب ثٓٛئخ عٕٛل عبسفخ ٚؤشش انطجٛؼخ غٛش انًُزظًخ نهُظبو انًطشٖ. ٔرؾمك انغشٚبٌ انغطؾٗ  

ػجش يغبسٖ انٕدٚبٌ ٔفٗ  ٚشٛش انٗ  اؽزًبل ؽذٔس رغزٚخ نطجمبد انًٛبح انغٕفٛخ انًُكشفخ ٔنكٍ ثشكم يؾذٔد سثًب

يُبغك اخزفبء َٓبٚبد ثؼط يُٓب)ٚشكم فٛعبد(.  ٔرمذس ثؼط انذساعبد اٌ يب ٚزْت كزغزٚخ نطجمبد انًٛبح انغٕفٛخ 

% ( اٖ  ثؼًك ػذد يٍ انًهًزشاد ال ٚزغبٔص ػذد اصبثغ انٛذ عُٕٚب يغ  5-3يٍ يؼذل انغبلػ  انًطشٖ ال ٚزغبٔص )

ٍ انغٍُٛ ٔثزنك رؼزجش غجمبد انًٛبح انغٕفٛخ نٓزح انًُطمخ غجمبد خضُٚٓب لهٛم انزغذد اؽزًبل ػذو رؾمك  رغزٚخ نؼذد ي

)َفبرٚزٓب لهٛهّ(.  رمغى يُطمخ انٓعجخ انصؾشأٚخ انٗ صالصخ اؽٕاض سئٛغٛخ ْٗ انؾٕض انشًبنٗ ٔانٕعطٗ 

 (.2008ٛخ )د.صبدق، ٔانغُٕثٗ ٔرمغى كم يُٓب انٗ اؽٕاض صبَٕٚخ يزؼذدح َزٛغخ الَطٕاءاد  انطجمبد رؾذ انغطؾ
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 إدارّت ( 1/250000( انخبرطت انًٌلؼْت )انًذّرّت انؼبيت نهًسبدت انؼسكرّت يجًٌػت خرائط يمْبس 1شكم رلى )
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 :انًنطمتجٌْيٌرفٌنٌجْت 

ركَٕذ االشكبل انزعبسٚغّٛ نهصؾشاء انغشثّٛ اصش رفبػم كم يٍ انؾشكبد انجُّٕٛٚ ٔانصخبسّٚ ٔانًُبؿ. اٌ نًٕلغ 

نصؾشاء انغشثّٛ انزشكٛجٙ ظًٍ انشصٛف انًغزمش اصش ٔاظؼ فٙ َٕع انزعبسٚظ ٔرشكٛت َٔغغّ انصخٕس ا

انًزكشفّ فٛٓب. رزًضم انصخٕس انًزكشفّ ٔانزٙ رشعجذ فٙ ثٛئبد يخزهفّ ثطجمبد يٍ انؾغش انغٛش٘ ٔانغٛش٘ 

ٔلذ خعؼذ  ذ ٔانمهٛم يٍ انغجظ.انذٔنٕيبٚزٙ ٔانذٔنٕيبٚذ ٔانؾغش انشيهٙ ٔانصخٕس انطُّٛٛ ٔانطفم ٔانفٕعفٕساٚ

انصخٕس نهؾشكبد االسظّٛ انجبَّٛ نهغجبل )انؾغبصّٚ ٔانُغذّٚ ٔاالنجّٛ( ؽٛش ادد ْزِ انؾشكبد انٗ رصذع انصخٕس 

ٔرشممٓب ٔركشفٓب ثشكم ْعبة ٔاعؼّ. ػبَذ انٓعبة يُز ركشفٓب يٍ رزثزة يُبخٙ ثٍٛ انشغت ٔانًذاس٘ ٔانمبس٘ 

َشٕء ظٕاْش غجٕغشافّٛ يخزهفّ. انًُبؿ انؾبنٙ ٚمٕد انٗ ركغش عطؼ اانٓعبة ادٖ انٗ رمطؼٓب ثشكم يذسط ٔ

 يٛكبَٛكٛب" َٔمم انفزبد انُبػى سٚؾٛب".

 

رى رمغٛى االشكبل اانزعبسٚغّٛ فٙ انصؾشاء انغشثّٛ انٗ ٔؽذاد عٕٛيٕسفٕنٕعّٛ ؽغت انمٕٖ انجبَّٛ نٓب 

د ْٙ: ٔؽذاد راد اصم رشكٛجٙ رؼشٔ٘، ٔؽذاد راد ٔانفؼبنٛبد انغٕٛيٕسفٕنٕعّٛ انزٙ اصشد ػهٛٓب ْٔزِ انٕؽذا

اصم رؼشٔ٘، ٔؽذاد راد اصم اسعبثٙ، ٔؽذاد راد اصم َٓش٘، ٔؽذاد راد اصم اراثٙ،  ٔؽذاد راد اصم 

رجخٛش٘  ٔٔؽذاد راد اصم سٚؾٙ. رًزبص يُطمّ انذساعّ ثكَٕٓب راد رعبسٚظ صخشّٚ يغزّٕٚ رشرجػ يغ انؾبفبد 

ٛال يٍ انششق ٔانشًبل انششلٙ َؾٕ انغشة ٔانغُٕة انغشثٙ ٔٚصم انٗ اػهٗ يغزٕٖ انصخشّٚ، رشرفغ رذسٚغٛب"ٔله

يزش فٕق يغزٕٖ انجؾش فٙ انشكٍ  300يزش فٕق يغزٕٖ عطؼ انجؾش، ايب ادَٗ يغزٕٖ فٛصم انٗ  600ؽٕانٙ 

 (.  , Anwar 1998  Iraqi Bulletin of Geology & Mining 2007)   انشًبنٙ انششلٙ

 

 بْت انًنطمت:جٌْنٌجْت ًتركْ
 

 انجٌْنٌجْت اانتركْبْت  ًانبنٌّْت: -1

انُٕثٛووّ(  -)عضء يووٍ انشصوٛف انًغووزمش نهًُصووّ انؼشثٛووّرؼوٕد اانصووؾشاء انغشثٛووّ ركزَٕٛووب انوٗ انووشف انًغووزمش

ٔثغطوبء سعوٕثٙ عوًٛك َٔشوبغ  ٔرًزبص ثٕعٕد صخٕس لبػذِ ظؾهّ َغجٛب" راد رشّٕٚ لهٛم خالل انؾمت انغٕٛنٕعٛوخ،

زا ٚطهك ػهٛٓب ثبنشصٛف انًغزمش ْٔزا انشصٛف ٚغًؼ ثزؾمٛك ايزذاد ٔاعغ نهطجمبد انشعوٕثٛخ ٔثًٛوم ركزَٕٙ ظؼٛف ن

لهٛم ػذا يُبغك انطٛبد انًؾصٕسح فٙ يُبغك انشغجخ ٔانكؼشح ٔانٕالصخ اظوبفخ نٕعوٕد ػوذد كجٛوش يوٍ انفٕانوك آًْوب 

 .غٛشْوبٔفوبنك لٕٚصوٛش ٔبنك اؽًوذ ثوٍ ْبشوى فبنك اثٕ عٛش )انفشاد( انًًزذ لشة ٔيوٕاصاح َٓوش انفوشاد، فوبنك ػُوّ،  فو

ٔرزًٛض ثغٕٛنٕعٛخ رشكٛجٛوخ غٛوش يؼموذح رزؼبلوت فٛٓوب انطجموبد انغٕٛنٕعٛوخ ثشوكم يُوزظى يوٍ االؽوذس انوٗ االلوذو رظٓوش 

اؽٛبَووب الووذيٓب ػُووذ عووطؼ االسض ثفؼووم االَووذفبػبد رؾووذ انغووطؾٛخ كًووب ْووٕ انؾووبل ػُووذ يووُخفط انكؼووشح. رؼووٕد الووذو 

ٛخ انظبْشح فٗ انًُطمخ انصؾشأٚخ  انوٗ فزوشح انجٛوشيٍٛ أاخوش انؾمجوخ انزشعوٛجٛخ االٔنوٗ فًٛوب رؼوٕد انزكُٕٚبد انغٕٛنٕع

اؽذصٓب انوٗ ػٓوذ انجهغزٕعوٍٛ َٓبٚوخ ؽمجوخ انزشعوٛت انضبنضوخ ٔٚؾزوٕٖ انؼًوٕد انشعوٕثٗ ْوزا ػهوٗ ػوذد يوٍ غجموبد انًٛوبح 

صووهٓب ػووٍ ثؼعووٓب غجمووبد كزًٛووخ. اٌ ثٛئووّ انزكووٍٕٚ انغٕفٛووخ انؾجٛجٛووخ يُٓووب ٔانًزشووممخ راد االيزووذاد انٕاعووغ اؽٛبَووب" رف

نغؾُبد انغطبء انشعٕثٙ ْٙ غبنجب" ثؾشّٚ ظؾهّ يغ رٕاعذ انفزبرٛبد نزمذو انجؾش ٔانزشعجبد انمبسّٚ فوٙ انززوبثغ، ػهوٗ 

 ٔٚهؼت انٕظغ انزشكٛجٙ ٔانزشعوٛجٙ عجٛم اانًضبل انفمذاٌ انكهٙ نهزشعجبد انؾٕظّٛ ٔرشعجبد انًٕالط نهؼصش انضالصٙ.

دٔساً كجٛشاً فٙ اثشاص اًْٛخ انطجمبد ٔرٕاصهٓب انًزؾكًخ فٙ انظوشٔف انؾذٔدٚوخ انغبَجٛوخ نهطجموخ ْٔوٕ يوب ٚوُؼكظ ػهوٗ 

 .(2001د.صبدق،رؾذٚذ اثؼبد انطجمخ انؾبيهخ نهًٛبِ ٔيمذاس خضُٚٓب انغٕفٙ )

ٔغٛبد يمؼشِ ًٚزبص انزشرٛت انزشكٛجٙ نًُطمّ انذساعّ ثٕعٕد غٛبد غٕنّٛ يؾذثّ ػهٗ شكم يغزٓعجبد، 

ػهٗ شكم يغزخفعبد، يغ رشاكٛت يٕلؼّٛ راد ايزذاد لهٛم.  ٔيٍ اكضش انؼُبصش انزشكٛجّٛ انغبنجّ فٙ انًُطمّ ْٕ 

عُٕثٙ ٔػهٗ انؼًٕو فبٌ   -يشرفغ انشغجّ ؽٛش ٚؼزجش رشكٛت الهًٛٙ يؼمذ ْٕٔ عضء يٍ رشكٛت كجٛش رٔ ارغبِ شًبنٙ

%  يٍ يُطمّ انذساعّ 95( فبٌ اكضش يٍ 1996عبء ثّ انكبظًٙ ٔاخشٌٔ )ْزا انًشرفغ ٚؼزجشغٛش يزُبظش.  ٔفمب" نًب 
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كجٛغّ( ايب ثمّٛ انًُطمّ فزؼٕد انٗ عضء يٍ َطبق  –انؾعش )َطبق ػكبشبد  –رؼٕد انٗ عضء يٍ َطبق انغهًبٌ 

ؽٕساٌ  انشغجّ )َطبق غذف(.  رزٕاعذ اصُبٌ يٍ انطٛبد انشئٛغّٛ انًؾذثّ ػهٗ شكم يغزٓعجبد ْٔٙ غّٛ –انًؼبَّٛ 

ْٔٙ ٔاؽذِ يٍ اكجش  160شًبل ششق، ٔغّٛ انكٛهٕ  –)غٙ انزكبٍٔٚ يب لجم انؼصش انضالصٙ( راد ارغبِ عُٕة غشة 

راد  160انطٛبد انًؾذثّ ػهٗ شكم يغزٓعت ٔانزٙ ًٚكٍ يالؽظزٓب ػهٗ عطؼ االسض ٔرمغ ششق يُطمّ انكٛهٕ 

كى  90رغبِ انغُٕثٙ انششلٙ ٔٚجه  غٕنٓب عُٕة ششق ٔرجذأ يٍ ٔاد٘ ػبيظ ٔرغزًش ثبال –ارغبِ شًبل غشة 

كى، ٚؾبدد غشفٓب انشًبنٙ انششلٙ فبنك انمٕٚصٛش، ٔانغُٕثٙ انغشة فبنك االػٕط. كًب رمطغ  30-25ٔػشظٓب 

انًُطمّ اصُبٌ يٍ يغبيٛغ انفٕانك انجؼط يُٓب ٚؼزمذ ثبَٓب رصم انٗ انمبػذِ، عًٛؼٓب يغؤٔل ػٍ انزؼمٛذاد انزشكٛجّٛ 

خشٚى  –عُٕة ْٕٔ فبنك )صمش  –ؾذٚضّ.  ٔيغبيٛغ ْزِ انفٕانك ْٙ فبنك سئٛغٙ ٔاؽذ راد ارغبِ شًبل ٔانجُّٕٛٚ  ان

عُٕة ششق غبنجب" يب ركٌٕ ػهٗ شكم رشاكٛت خطّٛ ؽذٚضّ نهمبػذِ  –يٕشٛش(، ٔفٕانك راد ارغبِ شًبل غشة 

سظّٛ  ٔٚمطغ ْزا انفبنك  –هٛؾّ رُؼكظ ػهٗ انغطؼ ْٔٙ يغؤٔنّ ػٍ رمغٛى انًُطمّ انٗ ػذِ ثهٕكبد، ٔيُٓب فبنك غ

انؼذٚذ يٍ انفٕانك انصغٛشِ، ٔفبنك االػٕط  اٚعب" ٚمطغ انؼذٚذ يٍ انفٕانك انصغٛشِ، فبنك لٕٚصٛش انز٘ رغجت فٙ 

 (.   , Anwar 1998  Iraqi Bulletin of Geology & Mining 2007ػذو اعزًشاسّٚ ٔاد٘ ػبيظ )

 

 انرطبو  )انكرّتبسِ االػهَ، سْنٌيْنْن(:جٌْيْترّت ًانتتببغ انطببلِ نتكٌّن  -2

كى عُٕة انشغجّ ًٔٚزذ  20كى شًبل غشة يذُّٚ  انشغجّ، ٔفٙ ٔاد٘ ؽٕساٌ  4ُٚكشف ْزا انزكٍٕٚ ػهٗ ثؼذ 

كى ٔيٍ صى  85فٙ ٔاد٘ ؽٕساٌ شًبال" اانٗ يذُّٚ انشغجّ ٔيٍ صى ششلب" يٕاصٚب" نهزكُٕٚبد انزٙ عجمزٓب، انٗ يغبفّ 

كى يٍ غهٛؾّ ػهٗ ْٛئّ  36ش لشة يُطمّ غهٛؾّ ٔيٍ صى  ٔاد٘ ػبيظ،  ٚغزًش شًبال" نًغبفّ ٚزغّ شًم ششق نٛؼج

لطغ يُفصهّ ثغجت انفٕانك انًزغّ يٍ شًبل انغشثٙ انٗ انغُٕة انششلٙ. ُٚكشف ْزا انزكٍٕٚ شًبل يذُّٚ انشغجّ 

 Iraqi Bulletin of) ط انكؼشِثشكم يؼضٔل كًب فٙ يُطمّ رم انُبصش، ٔ ُٚكشف اٚعب" فٙ انؾبفّ  انغشثّٛ نًُخف

Geology & Mining, 2007  ) )( 2شكم سلى )) . 

( يٍ رؼبلت انؾغش انشيهٙ انخشٍ 1980ٔٚزبنف انززبثغ انطجبلٙ نزكٍٕٚ انشغجخ انشيهٙ )لشة يذُّٚ انشغجّ/ثٕد٘، 

يبٚذ، رهّٛ دٔسِ االثٛط را انًؾزٕٖ انؾذٚذ٘ ٔغُٛٙ، اؽٛبَب" يذيهك ٔصعبعٙ ٚزذسط انٗ ؽغش عٛش٘ سيهٙ ٔدٔنٕ

. يؾهٛب" رظٓش (silicified sandstoneاخشٖ رزبنف عؾش سيهٙ خشٍ يغ ؽغش عٛش٘ دٔنٕيٛزٙ ٔؽغش سيهٙ )

 صالصّ أ اسثؼّ دٔساد رشعٛجّٛ فٙ ركٍٕٚ انشغجّ.

ثؼذ اٌ رى سعى خبسغّ رًبصم انؼًك نزكٍٕٚ انشغجّ انشيهوٙ انًغوزُجطّ يوٍ انززوبثغ انصوخش٘ نالثوبس انًؾفوٕسِ 

شوكم مّ انذساعّ رجٍٛ نُب اٌ انؾذٔد انطجٛؼٛخ نزكٍٕٚ انشغجّ رزًضم ثبَزٓبء انزكٍٕٚ ػُوذ ؽوذٔد َٓوٕض  انشغجوخ )فٙ يُط

(( ؽٛش اَّ يٍ غٛش انًؼهٕو يب ارا اعزًش انزكٍٕٚ ثبالَزشبس ؽوٕل انُٓوٕض انوٗ يغوبفبد  ثؼٛوذح فوٙ انصوؾشاء 3سلى ) 

س االعزكشووبفٛخ نالغووشاض انٓٛذسٔعٕٛنٕعٛووخ انًؾفووٕسح فووٙ ثبرغووبِ انشووشق أ انشووًبل أ نهغُووٕة رنووك اٌ عًٛووغ اٜثووب

ال رصم ػبدح انٗ اػًبق كجٛوشح ًٚكوٍ االعوزذالل يُٓوب ػهوٗ ٔعوٕد انزكوٍٕٚ فوٙ ْوزِ انًُوبغك اظوبفخ  انغشثّٛ انصؾشاء

انٗ اسرفبع عًك انزكُٕٚبد انغٕٛنٕعٛخ انًُزششح فٙ انصؾشاء انغشثّٛ ثبرغبِ انغُٕة ٔانششق يوٍ انُٓوٕض خصٕصوبً 

زكُٕٚوبد انزووٙ رؼوٕد انووٗ انؼصووش انكشٚزبعوٙ )ْبسصووّ، رٛووبساد( االيوش انووز٘ ٚغؼوم يووٍ اعووزًشاس انؾفوش ٔانزُمٛووت ػووٍ ان

انزكووٍٕٚ ايووشاً غٛووش الزصووبدٚبً، ػهٛووّ فمووذ رووى فووشض اٌ انؾووذٔد انطجٛؼٛووخ نهزكووٍٕٚ ْووٙ اَزٓووبءِ ثبرغووبِ انشووشق ٔانغُووٕة 

طجٛؼٛوخ انضبَٛوخ فززًٛوض ثبَكشوبفّ ػهوٗ انغوطؼ ػُوذ االثوبس انششلٙ يٍ يُطمخ اَزشبسِ ؽٕل َٕٓض انشغجخ، ايوب ؽوذٔدِ ان

 ٔؽٕنّ ثًغبؽخ يؾذٔدح. (B13/7,B7/13)االعزكشبفّٛ 

ثٛئخ رشعٛت ركٍٕٚ انشغجّ لبسٚخ أ َٓشّٚ يوغ روبصٛشاد ثؾشٚوخ ، ) رشعوٛت عوبؽهٙ ظوؾم ٚزؾوٕل انوٗ َٓوش٘ 

االعوفم، كًوب ْوٕ ظوبْش فوٙ انؾبفوّ انغشثٛوّ يغ ربصٛشاد ثؾشّٚ(، ٔٚؼهِٕ ركٍٕٚ انًغبد ثصٕسح غٛش يزٕافمخ ٔٚؾذِ يٍ 

( انؼذٚووذ يوٍ انزكووبٍٔٚ اثزوذاء" يووٍ ركوٍٕٚ انكؼووشِ صوى انًهصووٙ، صٔس ؽوٕساٌ ٔانًؾٛووٕس 2نًوُخفط انكؼوشِ )شووكم سلوى 

ثصووٕسح غٛووش يزٕافمووخ  ٔنمووذ رووبصشد عًٛووغ ْووزِ انزكُٕٚووبد ثبنؼًهٛووبد انجُبئٛووخ ٔانزشكٛجٛووخ ادد انووٗ اؽووذاس رغٛووشاد فووٙ 

ػًهٛخ انشفغ فٙ يُطمخ َٕٓض انشغجخ ٔيب صبؽجٓب يٍ يغًٕػوخ اَظًوخ فٕانوك فوٙ اعوضاء ٔاعوؼخ يوٍ انزكُٕٚبد آًْب 
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انجبدٚووخ انشووًبنٛخ يووٍ انصووؾشاء انغشثٛووّ ثبالظووبفخ انووٗ انطٛووبد انغووطؾٛخ ٔانزؾووذ عووطؾٛخ انًووؤصشح ػهٛٓووب ػًهووذ ػهووٗ 

 ثغٕٓنخ فٛٓب. اؽذاس فغٕاد ٔركغشاد فٙ غجمبد انزكُٕٚبد انزٙ عبػذد ػهٗ خضٌ ٔايشاس انًٛبِ 
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 : انرطبتنظرّت تكٌّن نيٌض  -3

( رؼشظذ يُطمّ انذساعّ انٗ ػًهّٛ  early Triassic(فٙ ثذاّٚ انؼصش انزشٚبعٙ )1980ٔفمب" نًب عبء ثّ ثٕد٘ ) 

َٕٓض ٔرؼشّٚ رهزٓب رمذو انجؾش فٙ يُزصف َٔٓبّٚ انؼصش انزشٚبعٙ ادد انٗ رغطؼ االسض ٔرشعٛت ْبدٖء رهزٓب 

خهٛغّٛ ثؼذ رشعٛت ركٍٕٚ  انًؾٕٛس ٔيٍ صى رؼشظذ انًُطمّ ثبنكبيم انٗ ػًهّٛ  -ػبو نًُطمّ انشغجّػًهّٛ َٕٓض 

(  ثذاد ؽشكّ Mid Cretaceousرؼشّٚ نفزشِ غٕٚهّ فٙ ظشٔف ْبدئّ ٔسغجّ. فٙ يُزصف انؼصش انزجبشٛش٘ )

ادد انٗ  (Geosynclinals areaركزَّٕٛ عذٚذِ يصبؽجّ نُشبغ يُزصف انؼصش انطجبشٛش٘ فٙ انؾٕض انشعٕثٙ)

اسرفبع ْزا انشصٛف ػٍ يغزٕٖ عطؼ انجؾش ٔيٍ انًؾزًم اٌ ٚكٌٕ فمػ انغضء انؼهٕ٘ يٍ َٕٓض انشغجّ انًشرجػ 

 Cretaceous (ثُٕٓض خهٛغّٛ ثبد فٕق يغزٕٖ عطؼ انجؾش. رهزٓب انؾشكّ انزكزَّٕٛ فٙ انؼصش انطجبشٛش٘ االؽذس

 younger ٍانزٙ اؽذصذ رغٛش يهفذ نهُظش ار اَفصم َٕٓض انشغجّ ػٍ خهٛغّٛ ٔكٌٕ ٔؽذِ يُفصهّ ػُّ. اٌ ي )

 Cretaceous-Paleoceneانصؼت رفغٛش انؾشكبد انزكزَّٕٛ فٙ ؽذٔد انفزشِ ثٍٛ انؼصش انزجبشٛش٘ ٔانجبنٕٛعٍٛ)

boundary ِاصٚهذ عًٛغ انزكبٍٔٚ انزٙ رؼهٕ ( فٙ ْزِ انفزشِ رؼشظذ يُطمّ انُٕٓض فٙ انكؼشِ انٗ رؼشّٚ يغزًش

ركٍٕٚ انكؼشِ يُٓب ركٍٕٚ انشغجّ انشيهٙ. فٙ َٓبّٚ ػصش انجبنٕٛعٍٛ ثذأ انشكم انزشكٛجٙ نًُخفط انكؼشِ ثبنعٕٓس، 

ٔكبَذ لبػذِ انًُخفط اػهٗ يٍ انٕظغ انؾبنٙ. فٙ َٓبّٚ انؼصش انضالصٙ ثذاّٚ انشثبػٙ، ادد انؾشكبد انزكزَّٕٛ انٗ 

غ انفٕانك ادد انٗ يٛالٌ ػبو نهمبغغ ْٔجٕغ فٙ لبػذِ يُخفط انكؼشِ انٗ انٕظغ انؾبنٙ دٔسِ فٙ ثؼط خطٕ

Iraqi Bulletin of Geology & Mining, 2007 ) .) 

 

 ىْذرجبٌنٌجْت يكًن انرطبو انريهِ:

 اٌ اًْٛخ دساعخ ركٍٕٚ نشغجّ ٔانزؼشف ػهٗ انًٕاصفبد انٓٛذسٔنٛكٛخ نًكًُّ رزأرٗ يٍ:

 نؾّ نهغمٙ ٔانشػٙ ٔاؽٛبَب" نششة االَغبٌ فٙ انًُبغك انصؾشأّٚ ؽغت انًٕاصفبد انؼشالّٛ. َٕػٛخ يٛبّْ صب -1

اَكشبفّ انغضئوٙ داخوم انمطوش يًوب ٚغوبػذ ػهوٗ رغوذد يٛبْوّ اظوبفخ انوٗ ايكبَٛوخ انزٕاصوم انٓٛوذسٔنٛكٙ يوغ يكوبيٍ  -2

 انًُطمخ انًؾبرٚخ نّ ٔانٕالؼخ اػالِ اؽٛبَبً.

اعؼّ فٙ ششق ٔعُٕة ٔعُٕة غشة َٕٓض انشغجوخ ٔٚخزفوٙ رؾوذ انزكوبٍٔٚ االؽوذس ُٚكشف انزكٍٕٚ ثًغبؽخ غٛش ٔ

 انًزًضهخ ثبنًغبد ٔانطٛبساد ثغطٕػ غٛش رٕافمٛخ .

( كى30000رجه  يغبؽخ اَزشبس انزكٍٕٚ انًكزشفخ يٍ اػًبل انؾفش رمشٚجب" )  
2
( ًٚكٍ اػزجبس 3)شكم سلى  

غجخ انشيهٙ ثبرغبِ َٓش انفشاد، ششق انُٕٓض، نٛصم اػهٗ عًك ركٍٕٚ انشاغهجٓب يغبؽخ غٛش يُكشفخ. ٔٚزغبٚش 

انجبنغّ  (KH 5/4)انجئش  ( ، ٔادَٗ عًك يغغهّ فٙ KH 7/7, B 13/7(يزش، يغغهّ فٙ االثبس )300عًك نّ)

ًٚضم يغغى ٕٚظؼ يعبْبد ركٍٕٚ انشغجّ انشيهٙ، ( 4شكم سلى ) ((.1( و عُٕة انُٕٓض، )عذٔل سلى )20)

كٍٕٚ انشغجّ يٍ انززبثغ انصخش٘ نالثبس انًؾفٕسِ فٙ يُطمّ انذساعّ نشعى ْزا انًغغى نكٙ اعزخذيُب عًك ٔػًك ر

َٕظؼ اَزشبس انزكٍٕٚ ثذالنخ انغًك، َالؽط فّٛ اٌ عًك انزكٍٕٚ ٚزُبلص ثبرغبِ انؾذٔد االسدَٛخ )غشثبً( ٔانز٘ 

خشٖ فبٌ انًغغى ٕٚظؼ اصدٚبد ػًك ٚؼطٙ صٕسح يؾزًهخ ػٍ اَزٓبء انزكٍٕٚ داخم االساظٙ انؼشالّٛ.  ٔيٍ َبؽٛخ ا

 KHزش يٍ عطؼ االسض فٙ اانجئش االعزكشبفٙ ي 350نٛصم انٗ اكضش يٍ   انزكٍٕٚ ثبرغبِ انشًبل ٔانغُٕة ٔانششق

ششق يُطمّ انذساعّ،  KH 7/7يزش فٙ انجئش االعزكشبفٙ  450شًبل ششق يُطمّ انذساعّ، ٔانٗ اكضش يٍ  12/7

 عُٕة يُطمّ انذساعّ. KH 3/7عزكشبفٙ يزش فٙ انجئش اال 500ٔاكضش يٍ 
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 ( اانًٌاصفبث انجٌْنٌجْو نتكٌّن انرطبو انريه1ِجذًل رلى )

 

 

 

 ث

 

 

 اسـى انبـئر

ػًك 

انبئر ػن 

سطخ 

 االرض

 )يتر(

 

 

 خط انؼرض

 

 

 خط انطٌل

ارتفبع 

انتكٌّن ػن 

يستٌٍ 

 سطخ انبذر

 )يتر(

ػًك سطخ 

انتكٌّن ػن 

سطخ 

 االرض

 )يتر(

ػًك نيبّو 

تكٌّن ػن ان

سطخ 

 االرض

 )يتر(

 

سـًك 

انتكٌّن 

 )يتر(

1- KH 7/7 870 
33 07 

11.2 

42 19 

38.5 
282 489 780 291 

2- 
KH 

12/7 
902 34 00 0.8 

42 00 

42.8 
276.4 367 548 181 

3- KH 9/7 618 33 23 3.8 
41 34 

37.6 
404.8 39 199 160 

4- B 13/7 301 
33 43 

29.7 

41 14 

12.2 
437.7 0 301 300 

5- B 7/12 250 33 49 59 
41 50 

49.5 
284 21 250 229 

6- KH 3/7 538 
32 17 

40.1 

42 02 

45.4 
350.2 528 >538 

غْر 

 يذذد

7- B 7/13 264 33 26 4.4 
41 42 36 

4 
384.7 0 264 264 

8- UB 2 303 33 59 00 41 21 00 400 176 >303 
غْر 

 يذذد

9- Km 195 300 33 46 00 41 10 00 440 0 300 300 

10- B 4/7 263 33 37 0.9 
42 01 

17.6 
316 127 >218 

غْر 

 يذذد

11- Twaba 250 33 26 00 41 42 30 370 47 >250 
غْر 

 يذذد

12- 
H1 

 
300 33 47 00 41 27 00 409 70 200 130 

14- 
KH 5/4 

 
600 32 45 38 41 00 01 558.9 76 96 20 

15- 
KH 5/3 

 
1200 32 14 39 40 26 35 730.5 215 275 60 
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اٌ اَكشبف عضء يٍ ركٍٕٚ انشغجّ انشيهوٙ ػُوذ عوطؼ االسض عوبػذ ػهوٗ رغوذد يٛبْوّ يًوب ٚغوًؼ ثبدايوخ خضُٚوّ 

انغٕفٙ يٍ خوالل رغهغوم يٛوبِ االيطوبس ٔانغوٕٛل انغوطؾٛخ، ٔرموغ يُوبغك رغزٚوخ انًكًوٍ انغوٕفٙ نزكوٍٕٚ انشغجوّ ؽوٕل 

ٔ  B13/7(( انوز٘ ٚوشثػ ثوٍٛ انجئوشٍٚ 5غ انغٕٛنوٕعٙ )شوكم سلوى )َٕٓض انشغجّ، ٔاصجزُب رنك يٍ خالل سعًُب نهًمطو

B7/12  ّاخووزٍٚ ثُظووش االػزجووبس انًؼهٕيووبد انغٕٛنٕعٛووّ ٔانٓٛذسٔعٕٛنٕعٛووّ نهجئووشٍٚ ؽٛووش ٚظٓووش فٛووّ ركووٍٕٚ انشغجوو

كًكشف أ لشٚت يٍ عطؼ االسض.  كًب ٔٚغوزًذ انزكوٍٕٚ يٛبْوّ يوٍ ركوبٍٔٚ اخوشٖ يوٍ خوالل انزكغوشاد ٔانفغوٕاد 

ؽجذ ػًهّٛ انشفغ فٙ يُطمّ َٕٓض انشغجّ ثبالظبفّ انٗ ركُّٕٚ انصخش٘ انز٘ ٚزصف ثًغبيّٛ ػبنٛوّ رغوٓم انزٙ صب

 KH 9/7, B(( انوز٘ سثطُوب فٛوّ ثوٍٛ االثوبس 6ػًهّٛ يوشٔس انًٛوبِ، ٔاكوذَب رنوك فوٙ انًمطوغ انغٕٛنوٕعٙ )شوكم سلوى )
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7/13 , B4/7 اٌ ركوٍٕٚ انشغجوّ ٚغوزًذ يٛبْوّ يوٍ ركوٍٕٚ  يٍ انُبؽّٛ انغٕٛنٕعّٛ ٔانٓٛذسٔعٕٛنٕعٛوّ ؽٛوش ٚظٓوش نُوب

 انًؾٕٛس انز٘ ٚهّٛ فٙ انززبثغ انغٕٛنٕعٙ كًب ْٕ ٔاظؼ فٙ انًمطغ.    

(( ٔانزٙ رًضم ؽشكّ انًٛبِ انغٕفّٛ فٙ يكًوٍ انشغجوّ انشيهوٙ ٔانًغوزُجطّ يوٍ 7ٔثؼذ سعى انخبسغّ ) شكم سلى ) 

يووٍ انزكوٍٕٚ ٚكووٌٕ عبفووبً فوٙ انًُووبغك انغشثٛووخ ٔانغُٕثٛووّ  ْٛذسٔعٕٛنٕعٛوّ االثووبس انًؾفووٕسِ فٛٓوب، ٚزعووؼ نُووب ثوبٌ عووضء

الَزشبس انزكٍٕٚ، ٔرزغٛش يغبؽخ ْزِ انًُبغك انغبفّ اػزًبداً ػهوٗ رغٛوش يؼوذالد انزغزٚوخ انغوُٕٚخ نهًٛوبِ انغٕفٛوخ صاؽفوخ 

نًُوبغك انمشٚجوّ َؾٕ انششق. اٌ غجٛؼخ انًكًٍ انًبئٙ انغٕفٙ نزكوٍٕٚ انشغجوّ انشيهوٙ ٚزًٛوض ثكَٕوّ يكًُوبً يفزٕؽوبً فوٙ ا

يٍ َٕٓض انشغجّ ٔٚزؾٕل انوٗ يكًوٍ شوجّ يؾصوٕس ػُوذ دخوٕل انزكوٍٕٚ اعوفم رشعوجبد انؼصوش انضالصوٙ. اٌ انؾوذٔد 

(( ار رزًضم انؾوذٔد انغشثٛوخ ٔانغُٕثٛوّ ثزالشوٙ عوًك  7انٓٛذسٔنٛكٛخ نًكًٍ انشغجّ، يٕظؾخ فٙ انخبسغخ )شكم سلى )

 .انًكًٍ انًبئٙ ٔرؾٕنّ انٗ ركٍٕٚ عٕٛنٕعٙ عبف

( 9000،  ٔرمذس يغبؽّ اَزشبس انطجمّ انؾبيهوّ نهًوبء ثًوب ال ٚضٚوذ ػوٍ ) ²(كى1500رجه  يغبؽخ اَكشبف انزكٍٕٚ)  

ْٔوٕ فوٙ انغبنوت ٚزشكوض فوٙ غجموبد انؾغوش انغٛوش٘  ٔانوذٔنٕيٛزٙ انزوٙ رزوذاخم يوغ غجموبد انؾغوش انشيهوٙ ٔرنوك  ²كوى

ّٚ ٔاغئّ ٔػذو ٔعٕد رشممبد فٛٓب، كًب ْٕ  ٔاظوؼ فوٙ الػزمبدَب ثبٌ غجمبد انؾغش انشيهٙ ركٌٕ يعغٕغّ ٔراد َفبر

 (( . 8)شكم سلى )  7انًمبغغ انغٕٛنٕعّٛ نالثبس انًؾفٕسِ يٍ لجم انششكبد انٕٛغغالفّٛ فٙ لبغغ 

 

 
 

 

  A-Aانمطبع انجٌْنٌجِ  5شكم رلى 
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 B-B( انمطبع انجٌْنٌجِ  6شكم رلى )
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 نٌجْت نتكٌّن انرطبو انريهِ(  انًٌاصفبث انيْذرًج2ٌْجذًل رلى )

 

دذًد ًسًك انطبمو  اسـى انبـئر ث

 انذبيهو نهًبء )يتر(

االنتبجْو 

 )نتر/انثبنْو(

 

انًنسٌة 

 االستمرارُ )يتر(

 انًنسٌة انذّنبيْكِ

 )يتر(

1- KH 7/7 
16  = 549-563 

12=762-774 
8.5 105 126.6 

2- KH 12/7 =12 380-392    

3- KH 9/7 جبف    

4- B 13/7 =44 257-301 6.2 248 250 

5- B 7/12 196 ->250  105  

6- KH 3/7 جبف    

7- B 7/13 =19 195-214 16.3 205 207 

8- UB-2 

=18 245-263 

=5 273-379 

=6 295-301 

17 217 

 

225 

9- B 4/7 =25 193-218 22 154 155 

10- KH 5/4 جبف    

11- KH 5/3 جبف    

12- 
Akashat 

Km 195 

 غْر يذذد

 
3.3 247 

 

249 

13- Twaba 206 204 6 غْر يذذد 

-14 H1 جبف    

 

 انخٌاص انيْذرًنْكْت نًكًن انرطبو: -1

اٌ انطجموّ انؾبيهووّ نهًووبء فووٙ ركووٍٕٚ انشغجووّ يووٍ غجمووبد انؾغووش انغٛووش٘ ٔانووذٔنٕيٛزٙ انزووٙ غبنجووب" يووب ركووٌٕ  

 7نالثبس االعزكشوبفّٛ انًؾفوٕسِ ظوًٍ لوبغغ يزذاخهّ يغ غجمبد انؾغش انشيهٙ كًب ْٕ ٔاظؼ فٙ انًمبغغ انغٕٛنٕعّٛ 

(( اٌ يكًووٍ انشغجووّ انًووبئٙ ٚزشكووض  فووٙ انغووضء انشووًبنٙ ٔانشووًبنٙ 4((، كًووب َالؽووع فووٙ )شووكم سلووى )8)شووكم سلووى )

 انششلٙ يٍ يُطمّ َٕٓض انشغجّ.

( و500اٌ انُزبئظ انًزٕفشح نمٛى يؼبيم انُبلهٛخ رشٛش انٗ اٌ رهك انمٛى ْٙ ثؾذٔد )
2

 (B13/7)شٍٚ /ٕٚو فوٙ انجئو

 ٔ(B7/13)( و103. يغ ٔعٕد لٛى يُخفعخ )
2

/ٕٚو فٙ انجئش انًؾفٕس يٍ لجوم انٓٛئوّ انؼبيوّ نهًٛوبِ انغٕفٛوّ فوٙ يُطموّ 

 (.7انًؾفٕسِ يٍ لجم انششكّ انٕٛغغالفّٛ )لبغغ  (UB2, B4/7)،  ٔػبنٛخ عذاً كًب فٙ االثبس (Twaba)غٕٚجّ 

شغجّ ْٙ ثشكم ػوبو يوٍ صالصوّ ارغبْوبد، يوٍ انغوشة انوٗ انشوشق، اٌ اارغبِ ؽشكخ انًٛبِ انغٕفٛخ فٙ يكًٍ ان

يٍ انشًبل انٗ انغُوٕة ٔيوٍ انغُوٕة انوٗ انشوًبل ؽٛوش ركوٌٕ شوجّ ؽوٕض يفزوٕػ يوٍ عبَوت انشوشق فموػ،  كًوب ْوٕ 

 ( انًٕاصفبد انٓٛذسٔنٛكٛخ نهطجمّ انؾبيهّ نهًبء.3(،  فًٛب ٕٚظؼ انغذٔل )7ٔاظؼ فٙ شكم سلى )
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 بث انيْذرًنْكْت نًكًن انرطبو انًبئِ فِ ينبطك انتشبره( انًٌاصف3جذًل)

 

 انسًك انًشبغ رلى انبئر ث

 )يتر(

ينسٌة انًبء   دبنت انًكًن

فٌق يستٌٍ 

 سطخ انبذر)يتر(

يؼبيم اننبلهْت 

)و
2

 /ٌّو(

 انًالدظبث

1 KH 7/7 28 243 177 يذصٌر 

( 7اباااااااااابر انماااااااااابطغ )

 انصاااااااذراء اان ربْااااااااو

 )استكشبفْو(

4 B 13/7 44 500 189.7 تٌحيف 

5 B 7/12  179 يفتٌح  

7 B 7/13 19 514 179.7 شبو يذصٌر 

8 UB 2       29 1819 187 يفتٌح 

9 B 4/7 25 2533 162 شبو يذصٌر 

12 H1 70 311 178 يفتٌح 
ابااااابر انيْئاااااو انؼبيااااااو 

نهًْاااااااااااابه انجٌفْااااااااااااو 

 )انبٌبْو(

14 
Akashat 

Km 195 
 171 193 يفتٌح 83

15 Twaba 46 103.7 166 فتٌحي 

 

 :تكٌّن انرطبو انريهِانًٌاصفبث انكًْْبئْت نًْبه  -2

رًزبص انًٕاصفبد انكًٛٛبئٛخ نًٛبِ ركٍٕٚ انشغجّ ثزجبٍٚ انًهٕؽخ انًؼجش ػُٓب ثًغًٕع االيالػ انًزاثخ، يٍ 

انغٕفّٛ ثبالظبفّ انٗ َزبئظ َزبئظ رؾبنٛم انًُبرط انًبئّٛ  نًكًٍ انشغجّ نالثبس انًؾفٕسِ يٍ لجم انٓٛئّ انؼبيّ اايٛبِ 

( 1270(، ؽٛش  ثهغذ انًهٕؽخ ادَٗ يغزٕٚبرٓب ثمًٛخ )7انزؾبنٛم انًأخٕرِ يٍ رمبسٚش اثبس انٕٛغغالف ظًٍ انمبغغ )

ٔرشأؽذ (، KH 7/7فٙ انجئش )  ( عضء ثبنًه5610ٌٕٛٔاػهٗ لًٛٓب ثؾذٔد ) (B 13/7عضء ثبنًهٌٕٛ فٙ انجئش )

((. اٌ ْزِ انزغٛشاد ٔانًغزٕٚبد انًشرفؼخ يٍ 4( عضء ثبنًهٌٕٛ )عذٔل سلى )3000( ٔ )1300يؼظى انمٛى ثٍٛ )

انًهٕؽخ فٙ ثؼط انًٕالغ رؤشش انٕالغ انغٕٛنٕعٙ نجٛئخ انزشعٛت ار اٌ ثٛئخ رشعٛجٓب لبسّٚ رزخههٓب ثؼط انًشاؽم 

سٔنٛكٙ ثٍٛ انًكبيٍ ػًٕدٚبً انجؾشٚخ اال اٌ ػًهٛبد انزغزٚخ انغٕفٛخ ػجش يكبشف انزكٍٕٚ، اظبفخ انٗ انزٕاصم انٓٛذ

 يغ يكبيٍ اخشٖ )انكؼشح ٔانطٛبساد( لذ عًؼ نزبصش لٛى انًهٕؽخ ثبرغبِ رخفٛط رشاكٛضْب.

ايووب َٕػٛووخ انًٛووبِ فبَٓووب رمووغ ظووًٍ يغًووٕػزٍٛ سئٛغووٛزٍٛ ًْووب انكهٕساٚووذ، ٔرزشكووض فووٙ انًُطمووّ انشووشلّٛ يووٍ 

، ٔنووٕؽع ثووبٌ انًغًٕػووخ ال رزغٛووش ثبعووزضُبء رغٛووش انُٓووٕض، ٔانكجشٚزووبد ٔرزشكووض فووٙ انًُطمووّ انشووًبنّٛ يووٍ انُٓووٕض

فوٙ انطجموّ انًبئٛوّ نزكوٍٕٚ  يؼزذنوّانُٕػٛخ يغ انضيٍ ٔيغ رنك فبٌ يؼذل انُٕػٛخ يؼجوشاً ػُٓوب ثًغًوٕع االيوالػ انًزاثوخ 

ّ ( لٛى رشاكٛض انؼُبصش انشئٛغخ ٔانًهٕؽوخ نوجؼط اٜثوبس انًُزخجوخ فوٙ يُطموّ اَزشوبس انطجمو4شغجّ. ٕٔٚظؼ انغذٔل )نا

 انؾبيهّ نهًبء.
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 ( انًٌاصفبث انكًْْبئْت نًْبه يكًن انرطبو انًبئ4ِجذًل )

 

 

 رلى انبئر ث
 TDS (ppm)االٌّنبث انسبنبت  (ppm)االٌّنبث انًٌجبت 

(ppm) 

Type of 

Water Ca Mg Na K Cl SO4 HCO3 

1-  KH 7/7 441 158 1240 107 2698 600 256 5610 
Sodium 

Chloride 

2-  B 13/7 210 79 112 9 192 518 275 1270 
Calcium 

Sulfate 

3-  B 7/12        1600  

4-  B 7/13 190 100 312 6 892 197 275 1820 
Sodium 

Chloride 

5-  UB 2 210 93.6 322 32.5 507.9 518 239 1996 
Sodium 

Chloride 

6-  B 4/7 210 115 525 68 1186 365 262 2710 
Sodium 

Chloride 

7-  H1 176 104 200  376 583 122 1479 
Sodium 

Sulfate 

8-  
Akashat 

Km 195 
236 94 315  575 710 213 1990 

Sodium 

Sulfate 

9-  Twaba 120 93 850  900 950 293 3077 
Sodium 

Chloride 
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 االستنتبجبث:

خ انشفغ فوٙ يُطموخ َٓوٕض ربصش ركٍٕٚ انشغجّ ثبنؼًهٛبد انجُبئٛخ ٔانزشكٛجٛخ انزٙ ادد انٗ اؽذاس رغٛشاد آًْب ػًهٛ -1

انشغجووخ ٔيووب صووبؽجٓب يووٍ يغًٕػووخ اَظًووخ فٕانووك فووٙ اعووضاء ٔاعووؼخ يووٍ انجبدٚووخ انشووًبنٛخ ثبالظووبفخ انووٗ انطٛووبد 

انغطؾٛخ ٔانزؾذ عطؾٛخ انزٙ ػًهذ ػهٗ اؽذاس فغٕاد ٔركغوشاد فوٙ غجموبد انزكوٍٕٚ يًوب عوبػذد ػهوٗ خوضٌ 

 ٔايشاس انًٛبِ ثغٕٓنخ فٛٓب. 

شيهٙ ثبَزشبسِ انًؾذٔد فٙ انصؾشاء انغشثٛخ، اٌ انؾذٔد انطجٛؼٛخ نزكٍٕٚ انشغجّ رزًضم ٚزًٛض ركٍٕٚ انشغجّ ان -2

ثبَزٓبء انزكٍٕٚ ػُذ ؽذٔد َٕٓض انشغجخ ؽٛش اَّ يٍ غٛش انًؼهٕو يب ارا اعزًش انزكٍٕٚ ثبالَزشبس ؽٕل انُٕٓض 

ّ انغشثّٛ فبٌ يؼهٕيبد انؾفش انٗ يغبفبد ثؼٛذح فٙ انصؾشاء ثبرغبِ انششق أ انشًبل أ نهغُٕة، ايب يٍ انغٓ

رشٛش انٗ رُبلص عًك انزكٍٕٚ ثبرغبِ انؾذٔد االسدَٛخ )غشثبً( ٔانز٘ ٚؼطٙ صٕسح يؾزًهخ ػٍ اَزٓبء انزكٍٕٚ 

 داخم االساظٙ انؼشالّٛ .

ثباليكبٌ اعزغالل يٛبِ ركٍٕٚ انشغجّ نهغمٙ ٔانشػٙ ٔاؽٛبَب" نششة االَغبٌ فٙ انًُبغك انصؾشأّٚ ٔاٌ اَكشبفّ  -3

غضئٙ داخم انمطش ٚغبػذ ػهٗ رغذد يٛبّْ اظبفخ انٗ ايكبَٛخ انزٕاصم انٓٛذسٔنٛكٙ يغ يكبيٍ انًُطمخ انًؾبرٚخ ان

 نّ ٔانٕالؼخ اػالِ اؽٛبَبً.

رزكٌٕ انطجمّ انًبئّٛ نزكٍٕٚ انشغجّ يٍ غجمبد عًٛكخ يٍ انؾغش انشيهٙ اعبعبً رزخههٓب غجموبد يوٍ انؾغوش انغٛوش٘  -4

ب ٚزشكض يٛبِ انزكٍٕٚ فٛٓب ٔاٌ يكًٍ انشغجّ انًبئٙ ٚزشكض  فوٙ انغوضء انشوًبنٙ ٔانشوًبنٙ ٔانذٔنٕيٛزٙ انزٙ غبنجب" ي

 انششلٙ يٍ يُطمّ َٕٓض انشغجّ.

( عوووضء ثوووبنًهٌٕٛ . اٌ ْوووزِ انزغٛوووشاد 3000( ٔ )1300رشأؽوووذ يؼظوووى لوووٛى يهٕؽوووّ يٛوووبِ يكًوووٍ انشغجوووّ ثوووٍٛ ) -5

لوغ انغٕٛنوٕعٙ نجٛئوخ انزشعوٛت ار اٌ ثٛئوخ رشعوٛجٓب ٔانًغزٕٚبد انًشرفؼخ يوٍ انًهٕؽوخ فوٙ ثؼوط انًٕالوغ رؤشوش انٕا

لبسّٚ رزخههٓب ثؼط انًشاؽم انجؾشٚوخ اال اٌ ػًهٛوبد انزغزٚوخ انغٕفٛوخ ػجوش يكبشوف انزكوٍٕٚ، اظوبفخ انوٗ انزٕاصوم 

انٓٛذسٔنٛكٙ ثٍٛ انًكبيٍ ػًٕدٚبً يغ يكبيٍ اخشٖ )انكؼشح ٔانطٛبساد( لذ عوًؼ نزوبصش لوٛى انًهٕؽوخ ثبرغوبِ رخفوٛط 

ْب، ايب َٕػٛخ انًٛبِ فبَٓب رمغ ظوًٍ يغًوٕػزٍٛ سئٛغوٛزٍٛ ًْوب انكهٕساٚوذ، ٔرزشكوض فوٙ انًُطموّ انشوشلّٛ يوٍ رشاكٛض

 انُٕٓض، ٔانكجشٚزبد ٔرزشكض فٙ انًُطمّ انشًبنّٛ يٍ انُٕٓض.

 

 انًصبدر :

: (2001عٕاد صبدق ثبلش ، َؼٕو فبسط ؽُب ، ثشٕ ظٛبء ٚؼمٕة ، صايم ؽغٍٛ انؼٛجٙ ، يؾًذ ػهٙ ثزٕل ، )

غشة ٔعُٕة غشة َٓش انفشاد" انجشَبيظ انٕغُٙ  –"ْٛذسٔعٕٛنٕعّٛ انًكبيٍ انًبئّٛ فٙ انصؾشاء انغشثّٛ 

  110pنالعزخذاو االيضم نهًٕاسد انًبئّٛ فٙ ؽٕض انفشاد، انًؾٕس انشاثغ، ٔصاسِ انضساػّ ، ثغذاد،

انؼشاق ٔاداسِ اعزخذايٓب"ٔصاسح  (: "رمٛٛى يٕاسد انًٛبِ انغٕفّٛ ف2008ٙعٕاد صبدق ثبلش ، سظب عؼبد ػجبط )

 20pانًٕاسد انًبئٛخ/ يذٚشٚخ انًٕاسد انًبئٛخ/ يشكض دساعبد انًٛبِ انغٕفٛخ، ثغذاد، 

 آَبءاد االثبس انًؾفٕسِ يٍ لجم انٓٛئّ انؼبيّ نهًٛبِ انغٕفّٛ فٙ يُطمّ انذساعّ.
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