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الملخص

من مساحة القضاء، وذلك من ٢كم٩٥٠في قضاء الحمدانیة لحوالي تم القیام بمسح جیوكهربائي تفصیلي 

وقـد بلـغ الحـد األقصـى . نقطة جس كهربائي عمودي بأستعمال ترتیب شلمبرجر لألقطـاب٥٣خالل القیام بقیاس 

.متر ألغلب نقاط المسح) 120-80) (MN(مترًا وبین قطبي الجهد ) 1500) (AB(للمسافة بین قطبي التیار 

النطــاق األول یمثــل . تمثــل تكوینــات مختلفــةكهربائیــةجیو الجیوكهربــائي وجــود أربعــة أنطقــة مســحأظهــر ال

، یلیه النطاق الجیوكهربائي الثاني والذي یمثل تكاوین باي حسن والمقدادیة، والنطاق الثالث السطحیةطبقة التربة

فــي حــین أن النطــاق . ن االنجانــةه وامتــداده فیمثــل تكــویوهـو النطــاق الــرئیس والممیــز فــي المنطقــة مــن حیــث ســمك

فـي المنطقـةF2و F1كما أظهـر المسـح وجـود فـالقین رئیسـیین . الرابع وهو النطاق األعمق فیمثل تكوین الفتحة

  . یمتدان بموازاة نهر دجلة

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ABSTRACT
A detailed geoelectrical survey in Hamdania district for about 950km2 from its 

area has been carried out, through carrying out 53 VES measurements using 
Schlumberger arrangement. For most measuring points the maximum distance AB for 
the current electrodes was 1500m and for the potential electrodes MN was 80-120m.
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        The survey reveals the presence of four geoelectrical zones representing different 
geological formations. The first zone represents the topsoil layer underlying Bi-Hasan 
and Mukdadyia Formations. The third geolelectrical zone represents Injana 
Formation, which is the main distinguished zone in the area in its thickness and 
extension. The fourth zone however, which is the deepest zone represents Fat'ha 
Formation. The survey also shows the presence of two main faults in the area F1 and 
F2 running parallel with Tigris River. 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  مقدمةال

جیولوجیـةالهایدرو كم بالعدید من الدراسـات ٤٠حظي قضاء الحمدانیة والواقع شرق مدینة الموصل بحوالي 

Hagopian؛Parson, 1955؛ Mackfadyen, 1955(الجیولوجیــة وذلــك ألهمیتــه الزراعیــة و  and 

Vejlupek, 1977؛Saleh and AL-Shaikh, 1976تـم حفـر العدیـد مـن إذ )٢٠٠٦،وآخـرونالصـائغ ؛

ولهــذا فــأن مســح جیوكهربــائي تفصــیلي فــي المنطقــة . هــا فــي الشــرب وري المحاصــیلهلغــرض اســتخدام میااآلبــار

یســتعمل هـذا المســح . لجیولوجیــة المنطقـةصــورة أفضـل مـن وضـعایمكننــسـوف تلــكاآلبـاروربطـه مـع معلومــات 

الكهربائیة للطبقات تحت السطحیة فضًال عن تحدیـد العمـق لتحدید التغایر العمودي واألفقي في المقاومة النوعیة 

  .الى السطوح الفاصلة ما بین الطبقات

  

  

  جیولوجیة المنطقة

تتمیز المنطقة بصورة عامة بكونها قلیلة التموج غیر أنها تأخذ باالنحدار التدریجي من الشمال والشمال           

هــذه المنطقــة هــو وجــود جبــل عــین الصــفرة الواقــع فــي شــمالي وأن أهــم مــا یمیــز . الشــرقي نحــو الجنــوب والغــرب

ة یكمــا تتخلــل المنطقــة بعــض الودیــان الرئیســ. عن مســتوى ســطح البحــرتــر م٦٠٠المنطقــة ویبلــغ معــدل ارتفاعــه 

  .والفرعیة

وهــي ) ١الشــكل () Quaternary(والربــاعي ) Tertiary(تنكشــف علــى الســطح تكــاوین العصــر الثالثــي 

  : لى األحدثكاألتي من األقدم ا
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الخارطة الجیولوجیة لمنطقة الدراسة :١شكل ال                          

  

  

  :ترسبات العصر الثالثي. أ

  )المایوسین األوسط(تكوین الفتحة . ١

  ینكشــــف هــــذا التكــــوین فــــي أمــــاكن معینــــة مــــن منطقــــة الدراســــة وخاصــــًة فــــي الجنــــوب والجنــــوب الغربــــي

یتألف التكوین من عدة دورات ترسیبیة، تمتاز كل دورة بوجود المارل األخضر واألحمـر .وبالقرب من نهر دجلة

ـــــــــــدرایت ــــــــــبس واالنهایـــ ـــــــــــح الصــــــــــــــخري والجــــ ــــــــــــري والملـــ ــــــــد . والحجــــــــــــــر الجیــ ــــــ ـــــــــــم وق ــــــــــرونقســـ ــــــــــــــارك وآخــــ   المب

)AL-Mubarak, et al., یتألف العضو السفلي من تعاقب المارل . التكوین الى عضوین علوي وسفلي) 1977

مع وجود حجر الطین والمتبخرات، أما العضـو العلـوي فیتـألف مـن حجـر الطـین مـع حجـر رملـي مع حجر الجیر 
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ویــتم تمییــز العضــوین الســفلي والعلــوي مــن خــالل طبقــة ســمیكة مــن الحجــر . نــاعم فضــًال عــن صــخور المتبخــرات

  .متراً ) ٩-٢٠(الجیري یتراوح سمكها بین 

  

  )المایوسین العلوي(تكوین االنجانة . ٢

ویشـكل هـذا التكـوین الجـزء .هذا التكوین من تعاقبات من حجر الرمـل وحجـر الغـرین وحجـر الطفـلیتألف 

ویحـدد سـطح التمـاس الســفلي لتكـوین االنجانـة عنـد قمـة آخــر .الواسـع مـن الترسـبات تحـت السـطحیة فــي المنطقـة

دة أول طبقـة مـن حجـر أمـا سـطح التمـاس العلـوي فیحـدد عنـد قاعـ. طبقة من حجر الجبس والعائدة لتكوین الفتحة

  .والعائدة لتكوین المقدادیة) Pebbles(الرمل الحاوي على الحصى 

  

  ) البالیوسین(تكوین المقدادیة . ٣

) Horizons(أنطقـة یتألف هذا التكوین من تعاقب لحجر الرمـل وحجـر الطفـل وحجـر الغـرین مـع وجـود 

ویشغل مساحات واسعة من المنطقة عمة  الناویتمیز هذا التكوین بكسارته. من حجر الرمل الحاوي على الحصى

  . وخاصة في الجهة الشمالیة الشرقیة

  

  )البالیوسین العلوي(تكوین باي حسن . ٤

یتألف هذا التكوین من تعاقب من حجر المدملكات مع حجـر الرمـل وحجـر الغـرین وحجـر الطفـل ویكـون 

وقد حدد الحد الفاصل بین ) Massive(بهیئة كتلیة وتتمیز صخور المدملكات . غالبًا مغطى بالرسوبیات الحدیثة

ویحدد بظهور أول طبقة مـن المـدملكات ) Conformable(تكویني المقدادیة وباي حسن من خالل سطح توافق 

  .السمیكة

  

  :)Quaternary deposits(ترسبات العصر الرباعي . ب

  :وتتألف من المصاطب النهریة والتربة

  

  )البلستوسین) (River terraces(ترسبات المصاطب النهریة. ١

امتــداد ذات وتكــونتتكــون هــذه الترســبات مــن المــدملكات والحصــى الحاویــة علــى عدســات رملیــة وغرینیــة 

  .واسع، وبمستویات قد تصل الى اربع مراحل وتتواجد عند ضفاف نهر دجلة والزاب األعلى
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  )الهولوسین-البلیستوسین(ترسبات التربة . ٢

وهـــي تربـــة هوائیـــة ونهریـــة منقولـــة، قهوائیـــة اللـــون وناعمـــة النســـیج ونســـبة .تغطـــي التربـــة غالبیـــة المنطقـــة

  .الكاربونات والكبریتات فیها عالیة

  

  

  

  العمل الحقلي وتفسیر نتائج المسح

  

،حیـث تـم قیـاس ٣٠٠Terrameter SASأسـتخدم فـي المسـح جهـاز مسـح المقاومـة النوعیـة الكهربائیـة 

وذلـك ) 2الشـكل (موزعة في المنطقـة ) Vertical Electrical Sounding(نقطة جس كهربائي عمودي ) 53(

وقد بلغ الحد األقصى للمسـافة . ٢كم) 950(باستعمال ترتیب شلمبرجر وبلغت مساحة المنطقة الممسوحة حوالي 

نقـاط المسـح، وقـد تـم متـر ألغلـب ) 120-80) (MN(مترًا وبین قطبـي الجهـد ) 1500) (AB(بین قطبي التیار 

جنوب شـرق موازیـًا لمحـاور الطیـات تالفیـًا لتـأثیرات المیـل إن -نشر األقطاب في جمیع النقاط بأتجاه شمال غرب

  .وجد

ــــاهاتها مــــــع المنحنیــــــات النظریــــــة    تــــــم تفســــــیر المنحنیــــــات الحقلیــــــة للمقاومیــــــة الكهربائیــــــة الظاهریــــــة بمضــ

)master curves (وبمسـاعدة المنحنیـات المســاعدة)auxiliary curves ( حیـث تــم حسـاب المقاومـة النوعیــة

وكذلك تم استخدام البرنامج المعد من قبـل الشـركة السـویدیة . الكهربائیة الحقیقیة لطبقات تحت السطح وسماكاتها

)ABEM ( والذي یدعى)Super V.E.S ( والمتوفر في المدیریة العامـة للمسـح الجیولـوجي والتعـدین فـي تفسـیر

وقـد ظهـر ان العمـق . نقاط الجس في المنطقة المدروسة حیـث ظهـر تطـابق جیـد فـي كـال التفسـیرینمجموعة من 

  ).AB/2(من الفاصلة القطبیة % ٥٠-٤٠المستكشف یتراوح بین 

وقــد تــم تفســیر معلومــات الجــس الكهربــائي نوعیــًا وكمیــًا لرســم خــرائط تمثــل ســماكة التكــاوین المختلفــة فــي 

  . المنطقة
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  .في منطقة الدراسةاآلبارومواقع  VESیظهر مسارات المسح الجیوكهربائي ونقاط الجس  :٢شكل ال       

  

  

  :خرائط تساوي المقاومة النوعیة الكهربائیة الظاهریة

خــرائط كنتوریــة لقــیم تســاوي المقاومــة النوعیــة الكهربائیــة الظاهریــة ولكــل مــن المســافات یمثــل)٣(الشــكل 

بصورة عامة أظهرت . م٣٠٠-2تغطي أعماق تتراوح بین ) AB/2 =600, 400, 200, 100, 40, 5(القطبیة 

ـــــــى  ــــــة تصــــــــل الـ ــ ــــــــة للمقاومیــــــــة الظاهری ـــــود قــــــــیم عالی   متــــــــر عنــــــــد الفواصــــــــل القطبیــــــــة .أوم) 160(الخــــــــرائط وجـــ

متر في وسط منطقة الدراسة وهي على األغلب تمثل التربـة الجافـة والترسـبات الحدیثـة كمـا تشـیر الـى ) 100-5(

فــي حــین أظهــرت الخــرائط تجــانس فــي قــیم المقاومــة النوعیــة ). ٣BH(وتــل عــاكوب ) BH2(آبــار كهریــز ذلــك

متر في أغلب مناطق الدراسة والتي تعكس وجود ) 100<( متر عند الفواصل القطبیة .أوم) 10(الظاهریة بحدود 

  . اهترسبات متجانسة والتي هي على األغلب تعود الى تكوین االنجانة المتشبع بالمی
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                                              AB/2خرائط تساوي المقاومیة لمنطقة الدراسة وللفواصل القطبیة :٣شكل ال

  .)متر٦٠٠و٤٠٠، ٢٠٠، ١٠٠، ٥٠، ٥(
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الدراســـة كمــا أظهـــرت الخــرائط وجـــود تغیـــر مفــاجئ فـــي قــیم المقاومـــة النوعیـــة الظاهریــة فـــي غــرب منطقـــة 

الــى ) 80(متــر والتــي تمثــل أعماقــًا تتــراوح بــین ) 600-٢٠٠(وبمــوازاة نهــر دجلــة وخاصــة عنــد الفواصــل القطبیــة 

. جنـوب شـرق-وهذا التغیر على األغلب یشیر الى وجود فالق في المنطقة یمتد باتجاه شـمال غـرب. متر) 300(

فــي الجهــة ) BH4(ر عنــد بئــر علــي رش متــ) 60(وممــا یؤیــد ذلــك هــو ظهــور تكــوین الفتحــة علــى عمــق حــوالي 

فــي الجهـــة ) ١BH(متـــر عنــد بئـــر بدنــة صـــغیر ) 90(مــن منطقـــة الدراســة فـــي حــین یظهـــر علــى عمــق الغربیــة

  . الشمالیة الشرقیة

  

  )Electrical Profiles(المسارات الكهربائیة  

. كم) 33و 17(بین وبأطوال تتراوح ) ٤الشكل (تغطي المنطقة ) Profiles(ةحقلیتمساراثمانتم رسم 

 ,AB/2 = 600, 400(حیـث تظهـر فـي كـل مسـار قـیم المقاومـة النوعیـة الكهربائیـة الظاهریـة للفواصـل القطبیـة 

  :حیث یمكن مالحظة ما یأتي)5 ,40 ,100 ,200

أي أنها تقـل مـع زیـادة العمـق ) AB/2(تقل عمومًا مع ازدیاد المسافة القطبیة ) a(أن المقاومة الظاهریة 

.ا یشیر الى أن رواسب الغطاء ذات مقاومة نوعیـة ظاهریـة عالیـة تغطـي صـخورًا متجانسـة ذات مقاومیـة أقـلوهذ

ویعـزى هـذا لوجـود (AB/2<100)حیث یالحظ وجود قیم عالیة للمقاومیة الظاهریة في بعـض اآلمـاكن الضـحلة 

أو لوجود صخور تكوین البالسبي علـى عمـق ضـحل ٤٣و ٢٩الترسبات الحدیثة الجافة كما عند نقطتي الجس 

  . ٣و ١وخصوصًا عند نقطتي الجس 

كركـــوك وخاصـــة عنـــد -وفـــي الجـــزء الشـــمالي الغربـــي والغربـــي مـــن منطقـــة الدراســـة وبمـــوازاة طریـــق موصـــل

متــر یالحــظ قیمــًا عالیــة ) 300-80(متــر والتــي تمثــل أعمــاق تتــراوح بــین ) AB/2=200-600(الفواصــل القطبیــة 

وهــذا علـــى . ومفاجئــة للمقاومــة النوعیـــة الظاهریــة ممـــا یشــیر الــى تبـــدل مفــاجئ فـــي الخــواص الطبیعیــة للصـــخور

  .جنوب شرق-األغلب یشیر الى احتمالیة وجود فالق یمتد باتجاه شمال غرب

  

  كهربائیةجیو المقاطع ال

كهربائیـــة لكـــل مســـار باســـتخدام نتیجـــة التفســـیر الكمـــي لنقـــاط الجـــس الواقعـــة علـــى جیو طع الرســـمت المقـــا

وعلیـه . المسار وربط االنطقة ذات المقاومة النوعیة الحقیقیة المتشابهة من نقطة الخرى لیكون المقطع الكهربـائي

علومـاتالمقـاطع مـع موقـد ربطـت تلـك) ٥الشـكل ()  1-7(كهربائیة علـى المسـارات جیو فقد رسمت سبعة مقاطع 

  . المسارات او بالقرب منهااآلبار التي تقع على تلك 
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  المسارات الكهربائیة الحقلیة:٤شكل ال

  

نطـاق بسـمك معـین وقـیم كهربائیـة حیـث یتمثـل كـلجیو كهربائیة عمومًا اربعة انطقة جیو أظهرت المقاطع ال

متـر وبسـمك .اوم) 330(بقیم عالیة للمقاومیة الحقیقیة تصل الـى یتمیز النطاق االول . متقاربة للمقاومیة الحقیقیة

یلیـه النطـاق الجیوكهربـائي الثـاني . ، ویمثل هـذا النطـاق القشـرة السـطحیة المتمثلـة بالتربـة الجافـةً ) م٢ال یتجاوز (

متـر .أوم٢٠والذي یمثل تكاوین باي حسن والمقدادیة، حیث یتمیز بمقاومیة كهربائیـة حقیقیـة واطئـة قلمـا تتجـاوز 

في وسط المنطقة ولكنه بشكل عام یقـل نحـو الغـرب والجنـوب الغربـي متراً ٣٠متغایر یصل الىوسمك النطاق 

.في بعض األماكنلیختفي تمامًا 
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  ع الجیوكهربائیة في المنطقةطالمقا:٥شكل ال



11كهربائيجیو الحسب معطیات المسحلمنطقة الحمدانیة ا الطباقیة والتركیبیةجیولوجیال

مقاومیتـه الحقیقیــة . وامتداداتـهالنطـاق الثالـث وهـو النطـاق الـرئیس والممیـز فــي المنطقـة مـن حیـث سـماكته 

وهـــو یمثـــل تكـــوین . متـــر) ٢٠٠(متـــر وســـمكه یصـــل فـــي وســـط منطقـــة الدراســـة الـــى .أوم) ١٥(واطئـــة ال تتجـــاوز 

والنطـاق الرابـع وهـو النطـاق األعمـق ومقاومیتـه الحقیقیـة . االنجانة ومقاومیتـه المنخفضـة تشـیر الـى تشـبعه بالمیـاه

  . تر وهو یمثل تكوین الفتحةم.أوم) ٢٥٠(عالیة تتجاوز أحیانًا 

أما في الغرب والجنوب الغربي فیحصل تقلص للسمك بشكل تـدرج مـوازي لنهـر دجلـة نتیجـة اختفـاء النطـاق 

)E2 ( وتقلص سمك النطاق الثالث)E3 ( النطاق الرابع محلهمالیحل)E4 ( المتمثل بتكـوین الفتحـة والـذي ارتفـع

) F2, F1(ر الــى هــذا التــدرج بأنــه نــاتج عــن فــالقین عمــودیین همــا وفــي المقــاطع الكهربائیــة  أشــی. الــى األعلــى

)Step faults (الحـظ ،حیث أدت هذه الفوالـق الـى رفـع صـخور الفتحـة وكشـفها فـي منـاطق قـرب النهـر) الشـكل

١( .  

  

  :السمكالعمق و خرائط تساوي

  :األحدثمن األقدم الى ، الحالیة التتابع الطباقي التاليبینت الدراسة الكهربائیة

  :تكوین الفتحةخارطة عمقیه ل

أن سـطحه العلـوي تـم التقاطـه بشـكل تفصـیلي اللم یتوصل الجس العمودي الحالي الى قعر هذا التكـوین إ

ویتبـین مـن الخارطـة أن سـطح الفتحـة مقعـرًا علـى محـور بشـكل قـوس یمتـد ) ٦(وتم رسـم خارطتـه العمقیـة الشـكل 

) ١٩٠(لفتحة في الجنوب الشرقي عند نهر الزاب الكبیر إلى  شمال شرق حیث یصل عمق سطح ا-جنوب شرق

متـرًا فـي الجهـة الغربیـة مـن منطقـة الدراسـة وعلـى أمتـداد نهـر ٥٠في حین نرى عمق السطح یصـل حـوالي . متراً 

الفوالق والتي شخصت هذه أن بومن الجدیر بالذكر . على هذا التكوینF2و F1دجلة وذلك بسبب تأثیر الفوالق 

AL-Shaikh and(حمام العلیل الذي حدده الشیخ وبكر -الدراسة الحالیة تقع على امتداد فالق الموصلخالل 

Baker, 1973 (وأكد استمراریته)الى هذه المنطقة) 2000، متعب.  

  :تكوین االنجانة

حیـث یظهـر ). ٧(لهـذا التكـوین الشـكل ) Isopach map(تم خالل الدراسة الحالیة وضع خارطـة سـمكیة 

حیـث أن سـمك . على العموم تشابه كبیر بین الخارطة السمكیة لهذا التكـوین مـع الخارطـة العمقیـة لتكـوین الفتحـة

بالقرب من نهر الزاب الى الشمال الشرقي ) م٢٠٠حوالي (على شكل قوس یمتد من الجنوب الشرقي یقلالتكوین 

وتبین الخارطة أن سمك التكوین في وسط المنطقة غیر متماثل فهناك . الصفرة تحت جبل عین) م١٦٠حوالي (

ـــــــاكن أخـــــــــــرى ــــــــادة فـــــــــــي أمــــ ــــــــــاكن وزیـــ ـــــــــة تشـــــــــــیر الـــــــــــى نقصـــــــــــان فـــــــــــي الســـــــــــمك فـــــــــــي أمـ ــــــات كنتوریــ   ،انغالقـــــ

  

  



كمـا تظهـر الخارطـة تنـاقص فـي  

F1  وF2  رفعـه  إلـىالتـي أدت

  

و آخرون  نبیل حمید الصائغ

كمـا تظهـر الخارطـة تنـاقص فـي  . التفاضـلیة خـالل ترسـیب فتاتیـات تكـوین المقدادیـة

F1النجانـة فـي غـرب المنطقـة بـالقرب مـن نهـر دجلـة  نتیجـة الفـوالقین 

12

التفاضـلیة خـالل ترسـیب فتاتیـات تكـوین المقدادیـة وربما یعزى ذلك الى التعریـة

النجانـة فـي غـرب المنطقـة بـالقرب مـن نهـر دجلـة  نتیجـة الفـوالقین سمك تكـوین ا

  .إلى السطح
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  : تكاوین باي حسن والمقدادیة

ا عــن بعضــهما نظــرًا مــ، ولــم یكــن ممكنــًا تمیزهE2كهربــائي الثــاني جیو هــذان التكوینــان یشــكالن النطــاق ال

  فالتكوینـــــان یتألفـــــان مـــــن صـــــخور فتاتیـــــة . لتشـــــابههما مـــــن حیـــــث الصـــــخاریة ومـــــن حیـــــث احتوائهـــــا علـــــى المیـــــاه

متـر فـي ) ٣٠(یتغـایر ویصـل الـى أقصـاه أن سمك هذا النطـاق . مع درجات متفاوتة من التماسك) رمل وحصى(

اللـذین F2وF1وینعـدم النطـاق كلیـًا فـي الجهـة الغربیـة نتیجـة الفـالقین ). ٨الشـكل(الشـرقیة مـن المنطقـة الجهة

  .أدیا الى رفعهما الى األعلى وتعریتهما

  

  :ترسبات التربة

متــر) ٢(الســمك لغایــة معظــم أجــزاء المنطقــة مغطــاة بتربــة قهوائیــة اللــون ســلتیة الــى رملیــة ناعمــة متغــایرة 

  ).٩الشكل (

  

  

  

  األستنتاجات

ففــي األعلــى یوجــد نطــاق . أظهــرت الدراســة الجیوكهربائیــة لمنطقــة الحمدانیــة وجــود أربعــة أنطقــة كهربائیــة      

وبشـكل عـام یكـون سـمك . بـةر ویمثـل التمتـر.أوم) ٣٣٠(نحیف ذو مقاومیة كهربائیة حقیقیة عالیة تتجـاوز أحیانـًا 

یمثـل تكـاوین بـاي حسـن والمقدادیـة، حیـث یلیـه النطـاق الجیوكهربـائي الثـاني والـذي. متـر) ٢(بحـدود هذا النطاق 

فـي متـرا٣٠متغـایر یصـل الـى متـر وسـمك النطـاق .أوم٢٠یتمیز بمقاومیـة كهربائیـة حقیقیـة واطئـة قلمـا تتجـاوز 

النطاق الثالث . وسط المنطقة ولكنه بشكل عام یقل نحو الغرب والجنوب الغربي لیختفي تمامًا في بعض األماكن

) ١٥(مقاومیتـه الحقیقیـة واطئـة ال تتجـاوز . ممیز في المنطقة من حیث سـماكته وامتداداتـهوهو النطاق الرئیس وال

وهو یمثل تكوین االنجانة ومقاومیته المنخفضة . متر) ٢٠٠(متر وسمكه یصل في وسط منطقة الدراسة الى .أوم

) ٢٥٠(لیــة تتجــاوز أحیانــًا والنطــاق الرابــع وهــو النطــاق األعمــق ومقاومیتــه الحقیقیــة عا. تشــیر الــى تشــبعه بالمیــاه

F2و F1إن هـذا النطـاق یصـبح ضـحًال قـرب نهـر دجلـة وذلـك لوجـود فـالقین . متر وهو یمثل تكـوین الفتحـة.أوم

.     في المنطقة واللذین أدیا إلى رفعه الى األعلى وفي بعض األماكن إلى السطح
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