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  الملخص

متراً )٣٢٥٥(بطول كلي قدره خطاً )١٤(على امتداد اً نكساریإزلزالیاً مسحاً تضمنت الدراسة إجراء     

المسح أستهدف .في المنطقة القریبة من الجهة الغربیة لجسم سد الموصل في جهة أسفل الجریانموزعاً 

ة التحري عن احتمالیة وجود  قنوات مائیة ضحلة العمق أدت إلى تكون خمسة انهیارات أرضیة في المنطق

  .ومعرفة مصدر میاه هذه القنوات

ن هنالك احتمالیة لوجود قناة مائیة ضحلة العمـق یتـراوح عمـق سـطحها العلـوي أأوضحت نتائج المسح ب      

تنحنــي لیــربط منــاطق االنهیــارات الخمســة منحنیــاً ن شــكل هــذه القنــاة یمثــل خطــاً أو .أمتــار تقریبــا)٥-٢(بــین 

حیـث تمثـل منطقـة الموصـل،سـد أن مصـدر المیـاه هـو بحیـرة ینـت الدراسـة ب. حول النهایة الغربیـة لجسـم السـد

مرسى القوارب المأخذ لمیاه هـذه القنـاة لتصـب فـي النهـر فـي جهـة أسـفل الجریـان محدثـة انهیـارات أرضـیة فـي 

  .المنطقة
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ABSTRACT
        Fourteen seismic refraction traverses with a total length of (3255) m were 
distributed in the nearby area of the western part of Mosul dam in its downstream 
side. The aim of the survey is to investigate the possibility of presence of shallow 
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subsurface channels that led to the formation of five sinkholes in the area and to 
establish the source of the channels' water.
        The survey indicates the possibility of the presence of a shallow subsurface 
channel. The depth of the upper part of this channel ranges between (2 and 5) m
below the ground surface. The shape of this channel represents a curved line bends
across the western end of the dam body and joined the five sinkholes. The study 
showed that the source of the water is Mosul Dam Lake, where the landing boat
area represents the main water intake and discharge to the Tigris River in the 
downstream side of the dam causing many sinkholes in the area.
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