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 لصـالمستخ
 

جراء دراسةةةةةةةةي جيةفيصيوريي ليةةةةةةةة ةر ترةيف الشرا  الجير  في   ةةةةةةةةر   بور إتم في هذا البحث 

ال ةةرري المو ي لس سةةج الجيةلةجي ةالتمديف مةة ف   ةةرةم لع ةةوء   س  جديد  اسةةتر ةةوفيي تم حشرهو  ف

( 38 سوفي )التي تبمد  ررص  حوفظي ال ثعى ة  –لحجر الرسس في  عط ي جعةب غرب  ديعي الس وة  

( ع ةذجو   ف ا  وق   تسشي 52ة ددهو )( Cores) ف  ررص ال ديعي . ج م  ع وذج لبوبيي  ا  ريسة تر 

 يي ةالهعدسيي  سيهو .إجراء الشحةيو  الشيصيورلغرض  ؛ ف هذه اآلبور

بأسةةةت دام جهوص ال ةجو  الطةليي ةال سةةةتمرمةةةي لهذه الع وذج قيسةةة  سةةةرم ال ةجو  الصلصاليي 

حسةةوب سةةرم لعت ول ال ةجو   الل  ، ةبولتولي الل الع ةذجت ر  عبمةةيفةق اليةةةتيي حيث يتم تةليد 

 في بمض اآلبور. ا  (  تر 15ةلحد   ق لرثر  ف )ال ستحيسي الع وذج 

ةتم األسةةةةةةةتشود   ف قيم السةةةةةةةرم ةالرثوفي ، ال سةةةةةةةجسي بهذه الطري ي  هوج يم فسةةةةةةةر  ال مسة و 

 ،(E)ة مو ل يةعك ، ( σ)عسةةبي بةسةةوف  :لحسةةوب  مو ال  ال رةعي ةهي هوعشسةة ال  وسةةي  عد األ  وق

ةرذلك حسب   دد  ف ال يورص ( λ)ةالثوب  الال ي ،(K)ةال مو ل الحج ي  ، (μ)ة مو ل اليالبي 

ة مو ل مةةةةةةةغط اارض الجوعبي  ،(mI مو ل ال ود  ) ف طريق السةةةةةةةرم ال  وسةةةةةةةي  ثل: الجيةترعيريي 

(◦K)،  ةصاةيي األحتروك الدا سي الشمولي(Ø)ةذلك بأسةةةةةت دام المالقو  الريومةةةةةيي ال بو ةةةةةر  التي تربط  ؛

 هذه ال يورص ةسرم ال ةجو  الصلصاليي.

في اآلبور الم ةةةةةةر  حيث روع   لريومةةةةةةي لسسةةةةةةرم الطةليي ةال سةةةةةةتمرمةةةةةةيتم حسةةةةةةوب ال مدل ا

ف ال يم المةةوليةةي لسسةةةةةةةةةةةةةةرم  رسةةةةةةةةةةةةةةةة  ةجةد حجر الرسس إثةةو  سى التةالي. \م (1416.33( ، )2946.34)

 ةحجر الرسس اليسيولي. ،ل و ال يم الةاطري فمرس  ةجةد حجر الرسس الطيعي ،الدةلة ويتي 



ف  مو ال  ال رةعي ةال يةةةةةورص الجيةترعيريي لةمةةةةةح  ةجةد  عوطق مةةةةةم  في اآلبور إ 

س  وعمي الصلصاليي  ف تحديد ال مدل الريومي الموم لفي ل ورف  تبويعي ةتح  ا  وق   تسشي ليمو  . تم 

رم تم استعبوط عة يي ال تشجر ال ال ة ف ثم ،3سم\غم.ثو (643.734)السرم ال  وسي ةالرثوفو  حيث بسغ 

ة عهو  (dE) الحرريةت     ورعته     مو ل يةعك  ،(sE) السورفلي ةر ال ةق . حسب  مو ل يةعك 

 .  (  ف ال رةعي السورعي2.37لف قي ي ال رةعي الحرريي تبسغ ) لستعتج

لظهر  عتورج الدراسةةةةةةةةي تأثير الترةيف ال مدعي ةالعسةةةةةةةةيجي ة  سيو  الدل تي ةااذابي ةااحالل 

 الشيصيوريي ةالديعو يريي ةالجيةترعيريي. سى ال ةاص 

 

 

 

 


