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 ملخــــــــــــــــص البحــــــــــــــــــث
 

ننننة و   نحننند اتلا منننم سننن ات حنننا زننننا  لالنهينننا  هنننا قابلننننة ولكننننم حنننا الحقيقنننة أن   ، هنننا حننننا زالنننة ا ننن ا أن  لهنننا ال ننننواد ال نو  
ننننلة أ ننننرا    كال يننننا   نهيننننا اإلبفعنننن  محفنننن ات مننننج الجا بيننننة  حتنهننننا ا نننن ا  مواد ننننا، زنننندو  أل خلنننن  حننننا  حتكننننو  ال حة  

  .سرعة الحدو و حجأة  عتريها  بعض  لك اإلنهيا اتبشرية ومادية وبخاصة أ   
منونا ها والعوامن   حامتقةيا  واقعها ومبرزا  العوام  التا أثرت  ال نحد اتد اسة لبالبازث أسباب دحعت   كر آنفا   إ   ما

  .(9م311319)ال د وسة و قد  مسازة ال نحد ات  ،التا الزالت   ا س نشاطها

 علن  أيضنا  واعت ند البازنث  ،ال تعلقنة بهندسنة ال نحند  القياسنات  ألخن  حا  ج يج البيانات علن  الد اسنة الحقلينة ُت عت دا 
 ك يننات ماةيننة  االزتكنناو وقننيم الت اسننك مع ليننا  مننج الت يننر حننا ثننال   ازاويننلتحدينند قننيم  اتد  د اسننة عينننات ل نونننات ال نحنن

برننننننام   باسنننننتخدا  ات قينننننيم اسنننننتقرا ية ال نحننننند  و نننننم  ،ال باشنننننر جهننننناز القننننن باسنننننتخدا   (ملنننننم 25ملنننننم،  52ملنننننم،  5)
(RocPlane)  قيم الت اسك الداخلا    يروأ م النتاة    ثلت حا  (18° و 01°) مي  ال نحد  بيمج الت ير حا زاوية م

لبرنننننننام  البيانننننننات  دخننننننا إب و ال يننننننا ، كنننننن    يننننننر حننننننا ك يننننننةمننننننج  (9t/m 1.1إلىىىىىى   9t/m 39.8إلىىىىىى   9t/m 31.91) مننننننم
(RocPlane)  ة نننننوالنقةنا  حنا قي  ال ينا  ق  مج ال يادة حا ك ينة  (18°) زاوية مي عند  عام  السالمةمأصبحت قيم

حنا ال حتنو   (172.80t/m( إلى  )%30.8)ال ناةا  التشنبجحنا  (t/m 253.01) ال قاومنة منمت قنوة ل لك قل   و بعا    الت اسك
التنا و  ملنم 25ملنم وأخينرا   52ملنم الن   5مم  ك ية ال يا عم زيادة  ةالناج  القوة الداحعة  ير حا  وزد ( %32)ال اةا

, 92.3) األمننا  تمعننامال توثبا ننا  إ  سننجلكانننت أكثننر اسننتقرا ا ح (01°) مينن  زاويننة أمننا ،3.9سننج  حيهننا معامنن  ا مننا  

التشننبج مننج  عنسننيةثبننات ال نحنند  يتضنناق  بعالقننة وعليننف حننإ  ، الننداخلا نسننا التشننبجمننج كنن    يننر حننا  (31.0, 8..3
نقةنا  حنا قي نة الت اسنك النداخلا زتن   فيةحبو  ثبات ال نحد يق   ال يا  زاد التشبج وبالتالاحكل ا زادت ك ية  ال اةا،
ج بالتشنن نسننبة حدينند  اوأ ننم مننا  وصننا بننف الد اسننة الع نن  علنن  ز اعننة زساسننات حهننا  سننهم حنن نهيننا إلنقطننة اإلنن  يةنن  
  .الداخلا

   
 .اننننننننننننج ال اةنننننننننننننن، التشباألمننننننننننننننننا   ننننناعية، معامننننننن، ال نحد ات الةنات ا  ال نحد  نننننننننننننننيال ، ا نننننم ابوغننننننننننننن كوي ة:ـــالدال لكلماتا
 .المقـدمــة .1

و عنند ال ننناطج الجبليننة أكثننر  ،علنن  سننطر األ   التننا  نتشننر الطبيعيننة ال ظننا ر الجيومو حولوجيننةمننم  عنند ال نحنند ات 
يطلنج    دخ  اإلنسا  حا ال نحد ات ل د الطرق أنشأ نوعا  آخر مم ال نحد ات أالتا  نتشر حيها ال نحد ات، و ناطج ال 

حفننا أمننر بنناله األ  يننة   ية أل منحنند عنند اسننتقرا   و ، ةليننوغالبننا  مننا كو  موازيننة للطننرق الجب عليهننا ال نحنند ات الةننناعية،
 .ومستخدميف وملحقا فل نونات ال نحد ات قد ينجم عنها أ را   لحج بالطريج  زا  زدو  انهيا 

mailto:ba_w2007@hotmail.com
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الحفنا  علن  وال نفن ة زاولنت الشنركة ال ةن  ة  ،الطبيعينة لتندخ  بشنرل حنا ال نحند ات زالنة  و  ث  منحند ات أبنوغيال  
االزتكناو  نقن قوة الداحعة  حنت  نأثير قنوة النوز  القنوة ال قاومنة الطبيعينة النا جنة عنم ال تجاوز ال زت  ال نحد اتثبات 

  [1]عام  األما مبإستخدا   ( ROCPLANE)  برنام بإستخدا  منحد  أل ثبات  د اسةالداخلا، وي نم 
 

بالجب   الطرق زيوية   أكثر، و عد مم (3) شن   شرق مدينة غريا  اش ال ال نطقة  قج :منطقة الدراسةموقع  – 1.1
السفلا بتكويم  الترياساب لل نطقة الجيولوجا للتتابج الطبقا الع ر أوبد ،1891ها لسنة ةال ربا ويرجج  ا ينخ إنشا

 أنواع متباينة مم الةخو  مم و تألف     التكوينات الكريتاسا العلول    رنة بع ر وينتها بتكويم قةر كرش
  [ 2] الرسوبية

1.5  
 

 

 
 [3]( موقع منطقة الدراسة من الجبل الغربي. 3شكل )

 
 
 

وبالنسنبة ب نطقنة غرينا ،     05 -15يرجنننننننج ع نر  للجو اسنا ال تنأخر، ويبلنه سن نف منابيم  :غيالن. تكوين أبو 2.1
لوصفف الةخرل حهو عبا ة عم زجنر جينرل دولنوميتا منج  نداخالت منم ال نا   والطنيم، وزقلينا  يت ين  بوجنود   وجنات 

ننا لع ليننات  كتونيننف أو  نن ا التكننويم جنن قا  مه ننا  مننم  ويشننن    [1] ،االنهينند ايت ننا نتنناا إ ابننة للجننب   و كهفننات  رجننج إم 
   .[5] مترا (1581للطريج زوالا ) وازية، وية  طو  ال ناشف ال وغيال لطريج أبال وازية وال تاخ ة  ال نحد ات

ال نحنند ات  بننيم وجننود زنناالت   لننك تتبننجوب( 57°) الطبيعيننة ال نحنند ات راوزننت زاويننة قطننج  :لبحــثمشــكلة ا. 3.1
حننا  ( أسننه ت الركامننات12°-52°) ميلهننا بننيم راوزننت د جننة شنننلت  كامننات السننفوح  وزطننا  صننخرل  انهيننا  لةننخو 

 حكا  السؤا  ال وجة مت  يحد  االنهيا  لةنخو الطريج،  إل  مم أعل  لتة   سهي  زركة الحطا  والةخو  ال نها 

        [6]و نأثير عوامن  التجوينة والتعرينة التشنبج النداخلا زينادة نتيجنة ويحند  االنهينا  ،التكويم وأل زوايا ال ي  أكثر استقرا ا  
      .[7]والتا  نجم عم سوق  ة يم ال نحد  ال قطوع  ندسة ال نحد أو نتيجة له

                                           

ومنم   عامن  األمنا  لل نحند مبنرز  ندع عنا  و نو  قينيم  بحثعل  العر  ال تعلج ب شنلة ال بناق  البحث: .أهداف 4.1
والقنوة ال قاومنة لالنهينا   ومقدا  قوة الندحج ال حفن ة لالنهينا  لةخو  التكويمالتعرع عل  الت اسك الداخلا  األ داع أيضا  

 .(15°أ   92°و قييم أل ال وايا أكثر استقرا   ) ،مج الت ير حا ك يات ماةية والتعرع عل  زاوية اإلنهيا 
 

 

7.1 .RocPlane software منونننننننننات  ثبننننننننات لتقيننننننننيم  سننننننننتع   االسننننننننتخدا  سننننننننهلة  فاعليننننننننة برمجيننننننننة أداة  و نننننننن
 )األمنننننا ( السنننننالمة منننننم محننننندد عامننننن م لتحقينننننج ال طلوبنننننة الننننندعم قننننند ة بتقننننندير لل سنننننتخدميم يسننننن ر ك نننننا ،ال نحننننند ات

 منطقة الدراسة
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 الثناةيننننننة األبعنننننناد حننننننا و  ثيلهننننننا ن ننننننا ا وبنننننن لك ي نننننننم إنشنننننناق  نحنننننند اتال و ةنننننن يم لتحلينننننن  أداق ويسننننننتع   البرنننننننام 
 التا يعت د عليها البرنام .وأ م ال دخالت  [8] .التحلي  نتاة  و قييم ،األبعاد والثالثية

a- قي نة خشنونة ، زاوينة االنهينا ، كثاحة الةخو  ،  فاعفا، ، وأ  ها زاوية مي  ال نحد ال نحد ب مدخالت زقلية متعلقة
 .waviness [8]) ) سطر الفاص 

b-  الت اسنك قي نةا هنوأ   ,المباشىىر صالقى :  سنتخرا البياننات مع ليننا  باسنتخدا  جهنازبينننانات إجهناد القن (C) زاويننة ، و
 . (φ) الداخلازتكاو اال
c- (   5.51القو  الخا جية: أ  ها قوة   ط ال اق، وال عام  ال ل الا ومقدا[ )8.] 
 

 
 

 

 المنهجية: الجانب العملي و -2

 ل وا ننجعت نند علنن  الد اسننة ال يدانيننة حننا ج ننج البيانننات الحقليننة ومنهننا الد اسننة الوصننفية حاأُ : الميدانيــةالدراســة  -1.2
 وجن ق  ،  قريبنا  ( ل نر  مند الطرينج 2 30031منحد ات طبيعية اقتطج مم أج اةها السنفلية مسنازة ) (2) بالشن  5,5,1

( ولننم  كننم b، ال و ننج 1صننناعية نا جننة عننم ع ليننات  حطننيم ال نحنند ات شننن  ) علنن  منحنند ات   مننم الطريننج مسننتقرُ 
حنننا زالنننة ثبنننات إ   بنننيم أ   كنننال ال نحننند يم  ر سنننم عليه نننا مالمنننر  (9)بالشنننن   5,1ال نحننند ات الةنننناعية بال وا نننج،

زاوينة مين  ال نحند   رتالتجوية والتعرية ال اةية، وقد أسنه ت التعرينة ال اةينة حنا زندو  زركنة ل نوننات ال نحند يم و  ين
 ,Upper Face)ال قاسنننة زقلينننا منهنننا  و ال حسنننوبةالبياننننات الهندسنننية  أ نننممنننم و  ،(21)°لتةنننبر  (8.)°منننم الةنننناعا

Angle Slope,,  Angle Bench , Slope Height ,Width)) رنننام  الننر وو بننال  بوأدخلننت البيانننات ل
  .(3) الجدو 

 

  جا بوأجريت عليها ال نونة لل نحد  مم صخو  الحجر الجيرل مقلقة  اتعين تأخ   مرحلة الدراسة المعملية: -2.2
 حديند قنيم و م ، ملم( 81ملم,  98ملم,   5) ك يات ماةية الداخلا النا   عم الت ير حا ثال  نسبة التشبجل عرحة مع لية 

زيننا ة ال وقننج  علنن  بننناق   ملننم  5ك يننة أقنن  و ننم إعت نناد  ،القنن  ال باشننر بواسننطة جهنناز  االزتكنناو االت اسننك الننداخلا وزاوينن
كا  اليو  ال شا  إليف م طرا  إ  بل ت ك ية األمطا  ال قاسنة حنا منطقنة و  ،صخرية اتأخ  عينو    52/5/5519بتا يخ 
  .(3)، جدو (%9.15) سم 52عل  ع ج  ةللعينمع ليا    ( التشبج )  ال اةننننناال حتنننننو   لهوب [11] ملم  5القواسم 

 
  [10 ].مرةية حضاةية  و ر موقج ال نحد  (5شن  )

A A 

منحدر 
 طبيعي

منحدر 
 صناعي

تصاريف مائية 
 صناعية

 b 2متر138102 -المساحة 

 متر450االرتفاع 

 382االرتفاع 

c 

2 1 3 
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  Rocplane( ال دخالت الحقلية وال ع لية لبرنام  1جدو  )
 

 ملم 50 ملم  25 ملم 5 كمية األمطار

 %32 %..30 %2.38 المحتوى المائي.

 كربونات كربونات كربونات Type of rock  نوع الصخر

    (Input data) المدخالت                   

 متر 33 متر 33 متر 33  (Slope Height)     ارتفاع المنحدر الصناعي

 ° 70 ° 70 ° 70 (Failure Plane Angle )  زاوية مستوي االنهيار

 ° 24.8 ° 24.8 ° 24.8  (Upper Face Angle)      ميل المنحدر الطبيعي

 m23 m23 m23 (Bench Width.)    الطبيعيعرض المنحدر 

 1.10 1.10 1.10  (Seismic Coefficient)       المعامل الزلزالي

 ° 90 ° 90 ° 90 (     Friction Angle)     زاوية توتر الشقوق 

Ø زاوية االحتكاك .      ( Friction Angle)  °09.11 °98.0 °32.1 

C قيمة التماسك للمادة        (Cohesion)  31.91 t/m2 39.8 t/m2 1.10 t/m2 
 

 
 
 
 

 
ال تحةننن  عليهنننا منننم ال نننرزلتيم األولننن  والثانينننة لبرننننام   ]]حنننا  ننن   ال رزلنننة  نننم إدخنننا  البياننننات المرحلـــة الثالثـــة -3.2
(RocPlane) ( للحةو  عل  ال خرجاتoutput data ال بينة بالجدو ) (9) 
      

 
 

 .والمناقشة النتـائـج -3
 منم الجندو  .RocPlaneبإسـتخدا  برنـامج  (58°)من دراسة المنحدر في زاوية قطع عليها النتائج المتحصل  -1.3

 األمننا عامنن  مبلننه و  %8.12 نسننبة التشننبج تال حتننول ال نناةا حعننندما كاننن بت يننر مننا عامنن  ا م  يننر نالزننم مقنندا   (9)
 ما معام  ا     أيةف ثبات ال نحد  عل  اعتبا   ا  جيد ا  مؤشر  و لك يعد RocPlaneبناق عل  مخرجات  11.5552
قنوة الداحعنة لتفنوق ال t/m 253.013القنوة ال قاومنة بل نت  أ    الثبنات وسنبا  لنك ,RocPlane (3) برننام  المعتمىد مىن

 25مج ك ية ميا   %18و ملم 25عند ك ية ميا   %11.2 نسبة التشبج لتة مج و   ،t/m 22.9955 قد  امالتا بله 
ملنم  55حنا ك ينة مينا   52.1°إلن   ملم 2حا ك ية ميا   15.90° مم قيم زاوية االزتكاوصازبها   ير   (1)شن   ملم
 إلنن  2t/m15.2 إلنن  2t/m19.55و  يننرت قننيم الت اسننك الننداخلا مننم  (3)جنندو   ملننم 25حننا ك يننة ميننا   18.0° إلنن 

2t/m9.51  قنن  مننج  األمننا عامنن  مدخننا  البيانننات للبرنننام  أصننبحت قننيم إد وب جننر  ، (3)جنندو   علنن  التننوالا السننابج 
 ت قنوة ال قاومنة منملن لك قل ن و بعنا   (Ø) وقي نة زاوينة االزتكناو (C) ة الت اسنكنننننوالنقةا  حا قي  ال يا ال يادة حا ك ية 
253.013 t/m  إلن  %11.2حنا ال حتنو  ال ناةاt/m  172.807 (18حنا ال حتنو  ال ناةا%)،  مالزظنة زندو  منج
  ملنم 55وأخينرا   ملنم 55إلن   ملنم 5منم  ك ينة ال ينا وقوة الوز  الناجم عم الت ينر وزينادة  ،القوة الداحعة  ير حا ك   مم 

  .3.9669 عام  ا ما  ب
 
 

 

 (.85°زاوية مي  )( النتاة  ال تحة   عليها عند 5جدو  )
 (output data)  المخرجات               

 °85 °85 °85  (Slope Angle) المنحدر الصناعيزاوية ميل 

  3mc/g 3.98  3mc/g  3.03 3mc/g  3.82 (Unit Weight )                   كثافة الصخر

 7.34295 t/m 8.28285   t/m 9.34024 t/m  (Normal Force )                  قوة الوزن.
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 85°حا د جة مي   الت ير حا ك ية ال يا مج ( العالقة بيم القوة الداحعة والقوة ال قاومة 5شن  )

 
 

 

 

 . (44°) ميلمن دراسة المنحدر في زاوية  عليها لنتائج المتحصلا -2.3
 

 الننن  (Slope Angleزاوينننة ميننن  ال نحننند ) و  يينننر (3)النننوا دة بالجننندو  (Impute dataبتثبينننت ج ينننج ال ننندخالت) 
 . (1) بالجدو  مد جة ال خرجات  حةلنا عل  (°44)
 

 .(15°) مي  زاويةعند  ( النتاة  ال تحة   عليها5) جدو 
 ملم 50 ملم  25 ملم 5 كمية األمطار

 %32 %..30 %2.38 المحتوى المائي.

 01 ° 01 ° 01 °  (Slope Angle) زاوية ميل المنحدر الصناعي

  3mc/g 3.98  3mc/g 3.03 3mc/g 3.82 (Unit Weight )                    كثافة الصخر

 (output data)  المخرجات               

 27.1762 t/m 30.6548 t/m 34.5682 t/m  (Normal Force )                  قوة الوزن.

 17.1739 t/m 19.3721 t/m 21.8452 t/m  (Driving Force ).                القوة الدافعة

 500.502 t/m 340.45 t/m 228.703 t/m  (Resisting Force ).           القوة مقاومة

 29.143 17.5742 10.4693 (Factor of Safety)           معامل األمان.

 1 1 1 احتمالية االنهيار.
 

 

 
حنا  t/m 500.502 منم  ( Resisting Force ) القنوة ال قاومنةزندو  انخفنا  حنا  زنمالن السنابجمنم الجندو  
ونجم عنم  ملم 55حا ك ية ميا   t/m 228.703 وأخيرا  ال  ملم 25حا ك ية ميا   t/m 340.45  إل  ملم 5ك ية ميا  
فىي  االزديىادويمكىن مالحةىة   10.4693إل 17.5742  إل  29.143مم   ا ننننننننمانخفا  معام  األ أيضا  ر نننن لك الت ي

المىادة المكونىة  وذلىك نتىاط يبيعىي لزيىادة وزن يمىع التغيىر فىي المحتىوي المىائ (Normal Force )قىوة الىوزن 

 القنوة ال قاومنةانخفنا  قي نة  ( نالحى 0ومن الشكل ) كتلة المادة,للمنحدر نتيجة التغير في الكثافة والتي تزداد مع زيادة 
ر بنويعت 35.359t/m  بقي نة بل نت ملىم 55ألعلن  قي نة حنا ك ينة مينا    (Driving Force ) وا  فاع قيم القوة الداحعة

 .(°87)قطج عد  ثبات ال نحد  حا زاوية ل ا  سبب رما  ك
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 Driving Force)  Resisting Force)

5 ملم50ملم25ملم

 22.9955  t/m 25.9389  t/m 29.2503  t/m  (Driving Force ).                القوة الدافعة

 253.056 t/m 172.807 t/m 116.034 t/m  (Resisting Force ).            القوة مقاومة

 33.119. 6.66206 3.96693  (Factor of Safety)           معامل األمان.
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 15°( العالقة بيم معام  األما  والت ير حا ك ية ال يا  والقوة الداحعة حا د جة مي  1شن  )
 

 

 

 ( 87°, 44°)الت ينننننر حنننننا زاوينننننة ال يننننن   منننننج ملىىىىىم 5معامننننن  األمنننننا  حنننننا ك ينننننة مينننننا   قنننننيم  ر فنننننج االستتتتت: :ا   -3.3
 بحننننندو   شنننننبج داخلنننننا رسننننن وبالتنننننالا لنننننم  ال ينننننا  الننننن اويتيم علننننن   ةنننننري   لتننننناكلننننن  قننننند ة إو لنننننك منننننرد   (8)شنننننن  

ال حننننالهطو  لبضننننج دقنننناةج  الهطننننو  ال طننننرل،زمننننم  داخلننننا  شننننبجزنننندو  التننننا  نننندعم عنننند   األخننننر  ومننننم ال سننننببات 
بالحننننند الكنننناحا حنننننا زنننندو   شنننننبج نا يننننك عنننننم بعننننض الخةننننناة  وال ت ثلننننة حنننننا النفا يننننة والتنننننا  عيننننج زركنننننة  ميسننننه

 .ال يا  داخ  ال ادة الةخرية
 ملىىىىم 25حننننا ك يننننة ميننننا   أسننننرعبنننندأت قننننيم معامنننن  األمننننا  حننننا التننننناق  بشننننن   اومننننج الت يننننر حننننا ال حتننننول ال نننناة 

 .ملم 50ك ية ميا  وازداد التناق  بشن  نسبا حا 
 

 
 
 

 
 .(° 92، ° 15)( العالقة بيم معام  األما  والت ير حا ك ية ال يا  حا د جة مي  5شن  )

 
 

 .التـوصيـات.4
 

 (الع نن  علنن  ز ع زساسنناتsensors علنن  ال نحنند ات وحننا موا ننج مختلفننة  سننهم حننا معرحننة التشننبج الننداخلا )
 ن ا اإلجنراق منم األمنو  ال سنتقبلية التنا يسنع   لل واد م ا يسهم حا ا خا  القرا  ال ناسا حا الوقت ال ناسا، ويعد

 البازث لتطبيقها عل  منحد ات منطقة الد اسة بوجف عا .
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. 

 

  مستقرة  يجا الع   عل  إزالة الحطا  الةخرل ال ستقر أسف  ال نحد ات الةناعية ال وازية للطريج بالرغم مم أنها 
 للطريج الجبلاحها  ع   كوسيلة لنق  الكت  الةخرية والحطا  ال نها  

  الع   عل  و ج جدا  أس تنا موازل لل نحد  الةناعا حهو يسهم حا  قلي  نسبة وصو  ال واد ال نها ة للطريج. 
 

 

عــــــالمراج  .7      
 

ال وازيننة للطريننج الجبلننا الح ننراق ب نطقننة   [. أبوالقاسننم عبنند الفتنناح االخضننر، د اسننة اسننتقرا ية مناشننف  كننويم أبوشننيبة1]
 . 5،ص5518 ابري  ،12العدد ال جلة الدولية للعلو  والتقنية،(، NW Libyaالقواسم )

 
 

أمننيم ال سننال ا، التطننو  الجيولننوجا و التكننوينا لليبيننا حننا كتنناب )الج ا يريننة د اسننة حننا الج راحيننا،  حريننر الهننادل .[5]
 .25 ، ص1882الق يرل. الدا  الج ا يرية للنشر والتوزيج، الطبعة األولا، سرت، مةطفا أبولق ة، سعد خلي  

 
 

]1[. Hammuda, O. S., A. M. Sbeta, and D. Worsley. "Field guide to the Mesozoic 

succession of Jabal Nefusah." NW Libya: Sedimentary basins of Libya-second 

symposium: Geology of Northwest Libya. 2000. (p. 50). 
   

]0[. Mayouf, Giuma M. "Evolution of a late triassic fluvial system, NW Libya." 

Unpublished  MSC Thesis, Durham University, 2007, pp.1-70. 
 

]8[. Field Study Of Abogelan Road On, September/2018. 
 

]6[. Murthy, V. N. S. Geotechnical engineering: principles and practices of soil mechanics 

and foundation engineering. CRC Press, 2002, pp. 365-367. 
  

 

]7[. Hunt, R. E. Geotechnical engineering investigation handbook, Second Edition, CRC  

Press,2005, pp. 329-330.  
 

[1] .User’s Guide for Rocplane software. Rocscience Inc,2001, pp. 1-14.  Detailed reference 

information on all of the options in the ROCPLANE program is found in the 

ROCPLANE Help system. To access the Help system. 
 

]2[. Libyan Center for Remote Sensing and Space Science, Office of Science  earthquakes  

Gharyan march /2019. 
 

. Google Maps, using Arc GIS 10.3[31] 

.1/1391لألرصاد الجوية, جهاز رصد القواسم,  يينبيانات المركز الو . [33]  
 


