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 تمهيد (1-1)

 وشبه والمتنـاظرة المتجانسـة االرض ان هو الجيوفيزيائية الطرق عليه تعتمد الذي األساس ان

 عن مختلفـة فيزيائية خواص له جسم أي وجود وان ثابت، فيها الفيزيائي المجال يكون المحدودة

 مـن ذلـك دتحديـ يمكـن وبالتالي المقاس، الفيزيائي المجال يغير سوف المحيطة الصخور

 الكهربائية النوعية المقاومة قياس طريقة ان االرض. سطح على تجري التي القياسات

(Electrical Resistivity method) ان حقيقة على تعتمد والتي الطرق هذه احدى هي 

 الصفة وان عديدة، لمتغيرات تبعا   مختلفة كهربائيـة خواص لها السطحية التحت الصخور

 (Resistance) المقاومة مقدار هي الصخـور أنواع بين التمييز في تستخدم التي الفيزيائية

 عـن معلومات اعطاء في الطرق افضل من الكهربائية الطريقة تعتبر الكهربائي. التيارلمرور 

 عن افضل نتيجة إلى للوصول حفرها المطلوب اآلبار عدد تقلل إذ سطحية التحـت الطبقـات

 تفسير وبسرعة والنشر القياس طرق بتنوع الكهربائية الطريقة تمتاز اكم ، الدراسة منطقة طبيعة

 ما ان اال ، الكلفة قليلة تكون الحقلي العمل ومعدات أجهزة ان كما التفسير طـرق وتعـد البيانات

 مالئم غير سطحها يكون التي المناطق في تطبيقها إمكانية عدم هو الطريقـة هذه على يؤخذ

 بالجليد المغطاة او الرخوة االرض ، الصخري الركام)  مثل والجهد التيار اقطاب لتثبيت

 ( Sapozhnikov,  (1996 سايوزنكوف والكونكريتية االسفلتية االرصفـة الـى باالضافـة

 فـي نجاحـها أثبتت فقد المجاالت مختلف في الواسعة استخداماتها الكهربائية للطريقة ان

 إمتداداتـها وتحديـد الجوفيـة للمياه الحاملة الطبقات وصف خالل من الهيدروجيولوجية التحريات

 الترسبات سـمك تحديـد في استخدمت كما الجوفية. المياه عمق وتعيين الهيدروليكية وخواصها

 والوديـان كـالفجوات السطحية تحت الظواهر وتحديد والحصى كالرمال البناء لمواد االقتصادية

 البيئية الدراسات في واسع وبشكل الحاضر الوقت في تخدمتس انها كما المدفونة، والقنوات

 فيمـا خاصـة الهندسـي التحري مجال في الواسعة استخداماتها عن فضال   اآلثار ودراسة والتلوث

 المـواد طبيعة عن الكشف في تستخدم حيث كبيرة، مساحات تشغل التي البناء بمشاريع يتعلـق

 الجوفي الخزن ومواقع السدود مواقع عن التحري وفي ضاالر سطح من العليا للطبقة المكونـة

 األخرى. الهندسية االستخدامات مـن وغيرها
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 موقع الدراسة (2-1) 

 تكريت جامعة موقع في بغداد شمال مدينة. كم 175 الدين صالح بمحافظة الدراسة منطقة تقع

43الطول  خطي دجلة بين لنهر اليمنى الضفة على
o
-38'-30"-43

o
ودائرتي شرقا   "43-'38-

34 عرض
o
-40'-16"-34

o
 .(1-1)الشكل  شماال   "22-'40-

 

 يوضح موقع منطقة الدراسة وتوزيع االبار المحفورة في المنطقة (1-1)شكل 

www.googlemaps.com 
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 الدراسة منطقة قيهاوطب جيولوجيا (3-1)

 مـن ــقةتمشـ ةحديث نهرية بترسبات ومغطاة منبسطة ارض بكونها الدراسة منطقة تمتاز

 من تتكون الحجم دقيقة ترسبات هي الترسبات هذه طبيعة وان وروافده دجلة نهر رسوبيات

 الترسبات تشـترك كما Buday) 1980) بوداي فيضية، ترسبات وهي والطين والغرين الرمـل

 وانـبج علـى المنتشرة الري قنوات ترسبات مع الجفاف مواسم اثناء الرياح تنقلها التي الهوائية

 بيورنغ النهريـة بالترسبات المتمثلـة المنطقـة رسـوبيات فـي الغريـن نسـبة زيـادة فـي االنهار

(1960 Buringh) 

 المياه آبار شركة حفر قبل من تكريت جامعة موقع في حفرها يتم التي اآلبار من العديد هناك

 .(1-1) الشكل في ضحةمو اآلبار هذه بعض (NCCL) للمختبرات االنشائية الوطني والمركز

 و الرياضية التربية كلية من بالقرب (B.H2) ،الزراعة بكلية (B.H1) هي للموقع اآلبار أقرب

(B.H3) 96 عمق حتى اآلبار هذه حفر تم وقد. البنات موقع اقسام من بالقربm) – 99m- 

10m) التوالي على. 

-2)الرواسب في منطقة الدراسة شكل فيما يلي توضيح لتتابع ،المتوفرة اآلبار هذه على ا  اعتماد

1): 

 -األولى:  الطبقة

من  حفره تم الذي ((BH3 المعلومات من من األولى للطبقة التفصيلي الوصف على الحصول يتم

 من ترسبات تتكون الطبقة هذه. (NCCL، 2010)قبل المركز الوطني للمختبرات االنشائية 

من مواد الدفان، مزيج من الحصى الى رمل  يطخل ،العالي الجبسيذو المحتوى  الغريني الرمل

 (.10m-4) بين الطبقة هذه سمك ويتراوح الحصوي،

 - ثانية: طبقةال

 بعض في الطين كمية قليلة من مع الطبقة هذه اختالط يتم الناعم، إلى الخشن الحصى من تكونت

الطبقة  ذهه سمك ،ضمن طبقة الحصى ،(3m) بسمك والطين المارل من عدستان ويوجد االماكن

 .(40m-25) بين تتراوح

 -: الثالثة الطبقة

 ويكون الحاوي على الطين الحصى طبقة وتشمل ((BH1 موقع البئر عند الطبقة هذه تظهر

 .(14m) حوالي سمكها

 -: الرابعة الطبقة

الحفر الى  نهاية حتى الطبقة هذه وتمتد. طينية رملية طبقة إلى كثيف رمل من الطبقة هذه تتكون

 .(2-1) شكل كما موضح في (99m) عمق
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 B.H1 and B.H2 يوضح تتابع الرواسب في االبار (1-2) شكل

(Effan,2008) 
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 أهمية واهداف الدراسة الحالية (4-1)

تعد منطقة الدراسة من المناطق المهمة في مدينة تكريت التي تمتاز بالحداثة والتـي يوجـد حولها 

نشآت المدنية والصناعية. ونظرا  للتطور الحاصل فـي االعمـال االنشائية العديد من البنايات والم

في االعمال العمرانية خاصة وان منطقة الدراسة يوجد فيها مسـاحات خالية  المضطروالتزايد 

ممكن استغاللها في انشاء بنايات او استحداث كليات جديدة هذا من جهة، وبسبب احتمال ظهور 

موقع الدراسة وتشقق جدران بعض االبنية الحديثة في الجامعة، وجد تخسفات في بعض مناطق 

بأن اجراء دراسة جيوفيزيائية باستخدام الطريقة الكهربائية يمكن ان يساهم في اعطاء تصور 

واضح عن طبيعة التغيرات في رواسب منطقة الدراسة، وفي تقديم الكثير من المعلومـات التـي 

 -ذا استهدفت الدراسة الحالية المحاور التالية: تخدم اعمال تحريات التربة. ل

 

   IPI2WINإعادة تفسير بيانات المسح الكهربائي العمودي باستخدام برنامج التفسير  -1

تحديد التوزيع االفقي والعمودي لرواسب منطقة الدراسة وايجاد سمك الطبقات المختلفة  -2

 بة.أعمال تحريات التر وجدت بما يخدمالضعف ان  أنطقهوتحديد 

 اعداد خرائط التغير في قيم المقاومة النوعية الظاهرية في منطقة الدراسة وألعماق مختلفة.  -3

 تحديد معدل العمق لمستوى المياه الجوفية في مختلف اجزاء منطقة الدراسة. -4
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 الفصل الثاني
الخلفية النظرية لطريقة  

 المق اومة النوعية
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 ( المقدمة(1-2

فهههي بدايهههة القههرن العشهههرين ولكنهههها أصهههبحت  ملحوظههها   ا  اومهههة النوعيهههة تطههورشهههدت طهههرق المق

فقههد اسههتخدمت هههذه التقنيههات علههى نحههو واسههع فههي  (1970s)التطبيههق منههذ السههبعينات   واسههعة

،   كمهههامصهههادر الميهههاه الجوفيهههة وكهههذلك فهههي رصهههد نهههوع تلهههوث الميهههاه الجوفيهههة  البحهههث عهههن

عيههههين التكيفههههات تحههههت السههههطحيةالمسههههوحات الهندسههههية لت  اسههههتخدمت أيضهههها  فههههي ،   والتشههههققات

،   وفهههي دارسهههات عمهههم اآلثهههاروالفوالهههق ألسهههس المدفونهههة لمبهههاني لوضهههع خهههرائط منهههاطق بقايههها ا

تعتمههد الطههرق الكهربائيههة فههي عملههها عههادة علههى النتههائج  ( Reynolds,1997 ( التاريخيههة

رسهههههبات أو إمهههههرار التيهههههار الكهربهههههائي عبهههههر الت  المقاسهههههة مهههههن سهههههطح األرض عهههههن طريهههههق

التكوينهههات تحهههت السهههطحية  ، فهههي الغالهههب خهههواص فيزيائيهههة   إذ تمتلهههك الصهههخور والترسهههبات 

مختلفهههة  ، الظهههروف  وطبقههها  لهههذلك تكهههون الطريقهههة الكهربائيهههة ذات فائهههدة تحهههت بعهههض  ،  عنهههدما

              (Jakosky, 1950)تفشل الطرق الجيوفيزيائية األخرى في التطبيق 

 

 النظرية (2-2)

  في طرق المقاومة النوعية الكهربائية نستخدم مصادر صناعية لتوليد التيار الكهربائي إلنتاج

.   أقطاب   قن التيار داخل األرض خالل أقطاب معدنية مدببةويتم ح(مجال كربائي داخل األرض

 Potential))  د الناتجهالجأما فرق   (C1, C2)ويرمز ليا أيضا  بـ  A) ، (Bالتيار( 

difference  فيتم قياس باستخدام قطبين آخرين وهما أقطاب الجهد الكهربائي  M,N)) ويرمز 

  .(2-1)شكل   (P1, P2) ليا أيضا  

 

 

شكل ( )1  Keller, 1979) )لألقطاب  العام الترتيب2-
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 Electrical Conductivity)إن وجود اي تغيرات تحت سطحية للتوصيل الكهربائي ( ستؤدي   

د هههإلههى تشههوه خطههوط تسههاوي الج (Equipotential linen)  ى توزيههع الجهههد لههوالتههي تههؤثر ع

،  والن التيهار يتهدفق بشهكلالكهربائي ممها يهؤدي الهى تهأثر قياسهات الجههد الكهربهائي فهي السهطح   

،  ا لكهربههائي سههتكون ثابتههة بامتههدادهلههذا فههان قيمههة الجهههد اخطههوط عموديههة (Griffiths and 

)King,1981;Kunetz, 1966(  . 

 A)،Bوالتيهههار الهههداخل عبهههر    M)د الكهربهههائي بهههينههههإن الج، (N  الهندسهههيوالعامهههل  (

(Geometric factor)   األقطاب   ى المسافة بين األقطاب ومواقع هذهلالذي يعتمد ع  ، يمكهن أن  

حيةطبقات تحهت السهطلن السماكات والمقاومات النوعية لتعطي معلومات ع   (Kunetz, 1966( 

Sharma, 1976(           

يجهب  ،م طريقة المقاومة النوعية الكهربائية واألساس الذي تعتمد عليهه طريقهة القيهاسهمن أجل ف

،    متجانسها   وّعهدها وسهطااألرض متكونة من طبقهات ذات مقاومهات نوعيهة ثابتهة أن نفترض أن  ) 

Homogeneous   فههي الوسههط المتجههانس يتههدفق التيههار الكهربههائي بشههكل خطههوط شههعاعية مههن  

القطب الكهربائي األول  ،  وتنحني الخطوط كمما تقدمت باتجاه القطب الكهربائي  (2-2)شكل  

  Kunetz, 1966) (Bhattacharya and Parta, 1968 

 

 ( شكل 2)            (Seidel and Lange, 2007)كيفية تدفق التيار الكهربائي وتوزيع الجهد 2-
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    الكهربائية هو قانون اوم إن األساس الذي تعتمد عليه العالقات( (Ohm law كما ورد في  

Keller and Frischknecht, 1970; Griffiths and King, 1981))    

 

𝑹 =
∆𝑽

𝑰
 

     -:إذ إن 

: ∆V .بالفولتاس د المقاس بين أي نقطتين ويقهفرق الج        

 : I  .باألمبيرالتيار المتدفق في الوسط بين هاتين النقطتين ويقاس        

 : R مقاومة الوسط بين هاتين النقطتين وتقاس باأل( ومΩ .)   

شدة   د الكهربائي بين طرفي ناقل معدني يتناسب طرديا معهى ان فرق الجلوينص هذا القانون ع

    .التيار الكهربائي المار فيه

 

ألسطوانة   جهين متقابلينبين و  (R)ألية مادة فتعرف بأنها المقاومة  النوعية أما المقاومةρ

 ويوضح الشكل L   ومساحة مقطع عرضي قدرهA)   وتقاس بـ(Ω.m)موصلة لها طول قدره 

            .موصلتعريف المقاومة النوعية لجسم   (3-2)

𝛒 =
𝑹𝑨

𝑳
 

 

شكل ( )3  Dobrin,1976)) الرياضي وتعبيرها النوعية المقاومة تعريف2-

 

 



 

10 
 

 لخواص الفيزيائية للصخور والتربةا (3-2)

  الخاصية الكهربائية المميزة لمعظم الصهخور فهي الطبيعهة ههي التوصهيل الكهربهائي والهذي يكهون

ى نوعين لع  ، وع األول يحدث نتيجة حركة االيونات خالل الفلز ويسمى التوصيل الفلزي الن    ،   اما 

محاليهل التهيالنوع الثاني فهو التوصيل االلكتروليتي والذي يحدث نتيجة حركة االيونات خالل ال   

،تملئ مسامات الصخور ى المحاليهل لهلتوصهيل فهي معظهم الصهخور الحاويهة عويمثل هذا النهوع ا 

بيبات المعدنية المكونة للصخور تكون عازلة كمها أنهها تكهون مترابطهة مهع بعضههاوذلك الن الح   

  مختلفة في الحجم وتكون مملوءة كليا او جزيئيا (Pore)بدرجات مختلفة تاركة فيما بينها فراغات 

  حيث تعتمهد المقاومهة النوعيهة ،ل المياه المحصورة بين الفراغاتبالماء ولذلك يكون التوصيل خال

 لالليكتروليت الذي يمال الفراغاتور على المقاومة النوعية للصخ

(Keller and Frisch 1970), (Griffiths and King 1981). 

تعتمد المقاومة النوعية للصخور الرسهوبية علهى عهدة عوامهل منهها    ،   المسهامية ودرجهة الملوحهة 

،د في الفراغاتيعة المحلول الموجووطب   وبشكل عهام تمتهاز الصهخور الرسهوبية بتوصهيلية عاليهة 

ى توصهيل الكهربهائي لهوائيها علهى المحاليهل التهي تسهاعد علمساميتها العالية واحت   ،   امها الصهخور 

الرسوبية الجافة سوآءا كانت مسامية او غير مسامية فتمتاز بتوصيلية قليلة   ،   وعلى ههذا األسهاس 

لنوعيههة الصههخرية تتغيههر بدرجههة كبيههرة لههيس فقههط مههن تكههوين ألخههر ولكههن خههاللفههان المقاومههة ا   

طبيعة   ال توجد عالقة محددة بين هاي ان  (Keller and Frisch 1970)رواسب التكوين الواحد 

             .والمقاومة النوعية (Lithology)الصخور 

  (Electrodes configurations) ترتيبات االقطاب (4-2)

،  ويسهتخدم فهي معظمهها أربعهة أقطهاب مثبتهةهناك عدة ترتيبات مقترحة لتنفيذ المسهح الكهربهائي   

،  وتكون على هيئة ترتيبات خطية وال خطيةعلى األرض ،  ي األكثهرإال أن الترتيبهات الخطيهة هه   

 إن االخههتالف بههين هههذه الترتيبههات يعتمههد عمههى مواقههع األقطههاب  (Sharma, 1976)اسههتخداما  

 (K  وان من أهم الترتيبات المستخدمة في المسهحى قيمة العامل الهندسي )ليؤثر بدوره ع  والذي ،

          Wenner, Schlumberger, and Dipole-dipole  الكهربائي

(1-4-2) (Wenner configuration) ترتيب فنر   

،  القطبين المتجاورين وتدعى المسافة بينتكون المسافات بين األقطاب في هذا الترتيب متساوية    

Bhattacharya and Parta, 1968  بالتباعد        (4-2)  شكل 

        AM = MN =NB = a:بحيث تكون

( فيصبح العامل الهندسي  ) K :ليذا الترتيب كاآلتي          𝑲 = 𝟐𝝅𝒂    
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  (  )Kunetz, 1966  لهذا الترتيبعندها تختزل معادلة المقاومة النوعية الظاهرية كما ورد في

        :إلى

𝝆𝒂 = 𝟐𝛑𝒂𝑹 

  .   وما يزالالنوعيةاألكثر استخداما  في بدايات استخدام طريقة المقاومة  كان ترتيب فنر هو

  ويستخدم عادة في (Faults)يستخدم لتحديد األعماق المتوسطة والتغيرات الجانبية والفوالق

  Zohdy, 1974; Yungul, 1996) ).التحري األفقي لكون المسافة بين األقطاب متساوية

 

 (Keller,1970)ترتيب فنر  (2-4)شكل 

 

 ((Schlumberger configurationترتيب شلمبرجر  (2-4-2)

يحتل   توضع األقطاب بشكل متناظر على خط مستقيم بحيث يحتل قطبي التيار طرفي النشر بيمنا

،  وقد وجد من خالل الدارسات انه لغرضطرفي الجهد مركز النشر في نقطتين متقاربتين   

  الحصول على نتائج دقيقة للمقاومة النوعية يجب المحافظة على ترتيب بحيث تكون نسبة المسافة

  (1/5)اصغر من او تساوي    (A, B) الى قطبي التيار  (M, N)بين قطبي الجهد 

(Kunetz 1966) (Bhattacharya and Parta 1968) (Zohdy 1974) 

 

  يستخدم ترتيب شلمبرجر بصورة واسعة في المسح الكهربائي العمودي لتحديد التغييرات

،  ومن أهم مميزات هذا الترتيبالعمودية في قيم المقاومة النوعية الكهربائية تحت نقطة القياس   

يت قطبي الجهد لعدد من القياساتهي سرعة العمل الحقلي وتوفير الوقت والجهد بسبب تثب خالل   

،  ذا الترتيب عمق تحري أكبر من ترتيب فنرهكما ان لالمسح الكهربائي  (Zohdy 1974)     كما

)Orellana and Mooney 1966تتميز منحنياته بكونها منتظمة نسبيا  ( جانب توفر   الى 

  أما العامل الهندسي في هذا     (2-5)  المنحنيات النظرية الخاصة بعملية التفسير كما في الشكل

 الترتيب فيكون كاالتي:
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𝑲 =
𝝅(

𝑨𝑩
𝟐

)𝟐

𝑴𝑵
 

 

 فتصبح المعادلة حساب المقاومة النوعية الظاهرية بالشكل االتي:

 

𝝆𝒂 =
𝝅 (𝑨𝑩 𝟐)⁄ 𝟐

𝑴𝑵
 
∆𝑽

𝑰
 

 

   

 

شكل ( ) 5  (Keller, 1970)شلمبرجر  ترتيب2-

 ((Wenner-Schlumberger configurationشلمبرجر -ترتيب فنر (3-4-2)

  طرفي النشر بيمنا يحتل ى خط مستقيم بحيث يحتل قطبي التيارلتوضع األقطاب بشكل متناظر ع

   .  ويمثل هذا الترتيب حالة وسطية ما بين ترتيبي فنر وشلمبرجر حيثالنشرد مركز هطرفي الج

المسافات متساوية بين االقطاب االربعةتكون القياسات للمستوى األول خاصة بترتيب فنر وعند   

خاص بترتيب شلمبرجر حيثاالنتقال الى المستوى الثاني تكون القياسات مشابهة لما هو  تكون   

   (P1 P2)الجهدضعف المسافة بين قطبي  هي ((P1وقطب جهد ( (C1المسافة بين قطب تيار

  القياسات.عند االنتقال لكل مستوى جديد من  وهكذا

  :التاليةلترتيب حسب المعادلة يحسب العامل الهندسي الخاص بهذا ا

 

𝑲 = 𝝅𝒏(𝒏 + 𝟏)𝒂 
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 ((Dipole-dipole configurationترتيب ثنائي القطب  (4-4-2)

 في هذا الترتيب يكون قطبي الجهد خارج قطبي التيار(  )، Sharma, 1976  إذ يمر  (2-6)شكل  

فة خالل أقطاب الجهد على بعد مساد من هفرق الج التيار عبر أقطاب التيار المتقاربة ويتم قياس

(n). 

     :كاآلتيأما العامل الهندسي لهذا الترتيب فيكون 

𝒌 = 𝝅𝒏𝒂(𝒏 + 𝟏)(𝒏 + 𝟐) 

 

    :الشكل اآلتيمعادلة حساب المقاومة النوعية الظاهرية بالفتصبح 

 

𝝆𝒂 = 𝛑𝒏𝒂 (𝒏 + 𝟏)(𝒏 + 𝟐)
∆𝑽

𝑰
 

 ان:  ثحي

a .المسافة بين قطبين متجاورين = 

na المسافة بين اقطاب الجهد والتيار =. 

 

 ،  فةورسم المقاطع الزائيستخدم هذا الترتيب لقياس تغُّيرات المقاومة النوعية الجانبية

 ( )Pseudo sections ،   لذا يستخدم في الدراسات البيئية)ولة تطبيقه ميدانيا  هوذلك لس 

  Loke, 2000( والجيوتكنيكية 

 

 

 

 القطب ثنائي – القطب ثنائي ترتيب (6-2) شكل Keller, 1970) )
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كما  يختلف كل ترتيب من الترتيبات اعاله عن الترتيب االخر بعدد من الخصائص والمميزات

 2)-1)موضح في الجدول 

 يوضح مميزات ترتيبات القطاب المختلفة (2-1)جدول 

 

 ةأساليب اخذ القياسات الحقلي (5-2)

،  إال أن اختيههار الطريقههة المناسههبةهنههاك عههدة أسههاليب ألخههذ قياسههات المقاومههة النوعيههة الكهربائيههة   

والترتيههههب المناسههههب ألخههههذ القياسههههات يعتمههههد علههههى نههههوع المشههههكلة والهههههدف مههههن الدراسههههة 

(Bhattacharya and Parta,1968; Mares,1984)   ومن هذه األساليب: - 

 

أوال   -:   Horizontal profiling) .) لكهربائي االفقيالمسح ا  

 (.Vertical electric sounding) VESالجس الكهربائي العمودي  -ثانيا: 

 (.(Electrical Resistivity imagingالمسح الكهربائي التصويري  -ثالثا:   

 ((Horizontal profilingالمسح االفقي  (1-5-2) 

 .   أقطهاب   إذ تكهونالظاهريهةتستخدم هذه الطريقة لتحديد االختالفات الجانبية في المقاومة النوعية

طهول   أفقهي وتحهرك جميعهها بهنفس االتجهاه علهى الجهد والتيار مثبته على السطح على امتداد خهط

،  مع بقاء المسافات ثابتةخط المسح   ،   ،المعهادن  تستخدم هذه الطريقة في التنقيب عهن  (2-7)شكل

كمها تسهتخدمالشهاذة ،ولتعيين مناطق القص والفوالق واستبيان األجسام ذات اإليصالية  أيضها  فهي   

تالفات في أعماق الطبقة الصخريةالمسوحات الجيوتكتونية لتحديد االخ  ،  الحادة واالنقطاعات

(Keller and Frischknecht 1970) . 

األفقي الجانبي إال أن ترتيب  اب في التحريبالرغم من إمكانية استخدام كل ترتيبات األقط

يعد األكثر استخداما  في هذه التقنية وذلك لكون المسافة بين األقطاب متساوية  ( Wennerر)فن

،  ر مناسب يجب أن تحدد المسافة بينيسهل عملية نقل األقطاب  مما ّ ولكن للحصول على عمق تح    

التيارفي عمق تغلغل األقطاب بشكل دقيق لكونها العامل األساسي    .   كذلك يجب أن تحرك

،    مثالاألقطاب بخطوات مناسبة (10-20m) القياس.طول خط  ىعل   (Sharma, 1976)    
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شكل ( )7  فنر بترتيب األفقي التحري2-

 

 VES (Vertical electric sounding)الجس الكهربائي العمودي  (2-5-2)

مع   يكون الهدف من الجس الكهربائي العمودي هو لتحديد التغيرات العمودية للخواص الكهربائية

  الطريقة المفضلة في تحديد عمق.   كما تُعّد طريقة الجس الكهربائي العمودي(VES)العمق

  وفي تحديد سمك و مقاومية الطبقات الصخرية األفقية (Water table)مستوى المياه الجوفية 

20)وذات الميل القليل الذي ال يتجاوز ميلها
o
-15

o
  مع مراعاة أن يكون خط النشر بموازاة خط  (

 . ففي حالة كون ميل الطبقات كبيرا  وال يمكن إهمالهالمضرب للطبقات  ، زيادة فإن ذلك سيسبب     

(Zohdy, 1974; Sharma, 1976). . السمك المخترق من قبل التيار الكهربائي   . 

 مع  إن طريقة العمل في هذا األسلوب مبنية على الفكرة القائمة بان التيار يخترق مسافات أعمق

،   شكللتباعد بين قطبي التيارازدياد ا مسافة  إذ تؤخذ قياسات ّعدة للمقاومة النوعية لكل (8-2)

  .(Telford et.al., 1976مع ثبوت مركز واتجاه النشر ) جديدة بين األقطاب

  إن   كماستخدام ترتيب شلمبرجر المتناظر لكونه يحقق عمق اختراق جيديفضل في هذه الطريقة ا

    التيار وتحرك أقطاب(A,B)تكون متقاربة وثابتة لعدة مسافات (M, N)المسافة بين قطبي الجهد 

  مع ثبوت النقطة المركزيةإلى الخارج   ، في انجاز   مما يؤدي إلى توفير الجهد والوقت والسرعة 

لحقليالعمل ا     الخاصة   فضال  عن ذلك توفر المنحنيات القياسيةكما أن منحنياته منتظمة نسبيا

بتفسير منحنياته الحقلية  ، ويكون تأثره بالتغيرات الجانبية السطحية قليال     ،  (MN)  إذ إن المسافة 

MN والتي يجب أن ال تتجاوز(AB)صغيرة نسبة إلى المسافة   ≤ 1/5 AB)) 

(Kunetz,1996). 

  ويقل العمق نرلدالة العمق من ترتيب فتمثيال   رأكث (ρa)قياسات في ترتيب شلمبرجر تكون 

  يفضل أن تكون مساوية إلى يوالت ((MN/ABالنسبة  وأ (M, N)المستقصي عند زيادة مسافة 

() (1/12≤ MN/AB≤1/5 1998) .العاني   
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 ن اقطاب الت يار ييظهر زيادة عمق تغلغل التيار مع زيادة المسافة ب  )2-8)شكل

 Kirsch2006)حني المقاومة وتأثيره على من ).   

 Electrical Resistivity imagingالمسح الكهربائي التصويري  (3-5-2)

  1D  والتي غالبا ال تؤخذ بعين االعتبهار ههيإن من أكثر محددات الجس الكهربائي األحادي البعد

،  لهذلك فهي كثيهر مهن الحهاالت يعهد المسهحصهخور لتحهت السهطحالتغيرات الجانبية في مقاوميه ال   

قليلةاألحادي البعد ذا كثافة   .   وفي العقدين األخيرين تم اسهتحداث طريقهة لممسهح أكثهر دقهة وههو

،   الثالثهي والربهاعي اإلبعهادالتصهوير الكهربهائي الثنهائي  4D & 3D & 2D لقيهاس المقاوميهة  

 .  ويوضههحصههورة ثنائيههة وثالثيههة البعههد للوسههط الجيولههوجي لصههخور تحههت السههطح والههذي يعطههي

     .طريقة توزيع االقطاب في اسلوب المسح الثنائي البعد (2-9)الشكل  

 

 Loke 2000) 2D) مسحلل األقطاب ترتيب يوضح(9-2) شكل 

البعد   المسوحات األحادية البعد تتضمن عادة عدة عشرات من القراءات في حين المسوحات ثنائية

 1000-100 اآلالف   قياس وبالمقارنة مع المسوحات ثالثية اإلبعاد التي ربما تتضمن عدةتتضمن 

  Hago 2000, Loke 2009)   .)القياسات من 
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High resolutionومن أهم مزايا المسهح التصهويري ثنهائي البعهد ههو درجهة الوضهوح العاليهة     

جانبيههة فهي المقاوميههة الحقيقههة علهى طههول المسههار والكلفهة المعقولههة لعمليههةللتغيهرات العموديههة وال   

، (Kirsch 2006)   الضهحل   مالئم للتحري عن التراكيب الجيولوجيهة المعقهدة ذات العمهقالمسح

أحاديهة   إذ إن المقاومية تتغير بصورة مفاجئهة عنهد مسهافات قصهيرة وعنهدها تكهون طريقهة المسهح

رة كافيهة فهي مثهل ههذه الحهاالتالبعد غيهر دقيقهة بصهو مفيهد بصهورة خاصهة فهي التحريهات  وههو 

والبيئية يكيةوالجيوتكتونيدروجيولوجية هال  .  

  ان األسههلوب المتبههع ألخههذ القياسههات الحقليههة للمسههح التصههويري ثنههائي البعههد باسههتخدام ترتيههب فنههر

  تحديد نقطهة بدايهة المسهار واتجاهها أوال بعهد ذلهك توزيهع االقطهاب الكهربائيهة حسهب خطهةيتمثل ب

العمههل المجدولههة عنههد مسههافات معينههة تمثههل الفاصههل القطبيههة باسههتخدام شههريط القيههاس والمطرقههة 

  ،وتغرس االقطاب بعد ذلك يتم إيصال بكرات األسالك الحاوية على ماسكات )قراصات( بالجهاز

الكهربائية.ط الماسكات باألقطاب رب  وكذلك   

االقطاب   بعد االنتهاء التنصيب يتم تنفيذ عملية القياس حيث ان عملية القياس األولى تتم من خالل

1,2,3,4األربعة األولى  والتي ستمثل أقطاب التيار والجهد وبالترتيب المعروف. عمليهة القيهاس  

ية تجرى على االقطاب الثان  5,4,3,2 وتكرر هذه العملية الى نهاية خهط  النشهر   ،   سلسهة القياسهات

المستوىهذه تؤخذ عند   ،n = 1  والتي ستمثل القراءات عند العمق   السطح.األقرب الى  

    n = 2 ة قطبيهة لة القياسهات عنهد فاصهلسهلتجهري س (2a)=  والغايهة مهن توسهيعوعنهد المسهتوى

،  فعند هذا المستوى فان عهدد القهراءات سهوف يقهلالفاصلة القطبية هو زيادة عمق نقاط القياسات   

،  ى ذات التسلسل تكون االقطاب األولى التي ستجرى عندها عملية القياس األولبينما يزداد العمق

،  ة القياس الثانيةوعمليوالتي ستمثل أقطاب التيار والجهد وبالترتيب المعروف  7,5,3,1 سهتكون   

،  نفس هاتينوهكذا تتكرر عملية القياس الى نهاية خط النشر  8,6,4,2 االقطاب العمليتين تجهرى   

 . (3a) , (4a) , (5a) , (6a) , (7a) ,(8a)   عند المستويات
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 المقدمة (1-3)

 نطقة يتضمن خطوتين:إن تفسير القياسات الكهربائية للمنحنيات الحقلية المختلفة في الم       

الحصول على المقاومة النوعية والسمك لألنطقة الموجودة تحت سطح  -الخطوة األولى: 

 (Quantitative interpretationاألرض، باستعمال طريقة التفسير الكمي )

ربط نتائج التفسير التي تم الحصول عليها من الخطوة األولى مـع المعلومـات  -لخطوة الثانية: ا 

لوجية المعطاة من األبار المحفورة في المنطقة لغرض دراسة توزيع الرواسب عمودياً الجيو

وافقيـاً ووضع التصور الطباقي تحت السطحي بشكل عام. وهذا ما يطلق عليــه بالتفسير النوعي 

اعتمد في دراسة توزيع الرواسب في المنطقة  (Qualitative interpretation)أو الوصفي 

وذالك لدقة التفسير وإلمكانية  IPI2WINمج تفسير بيانات المسح العمودي برنا نتائج على

 تفسير القطع الصغيرة من اجزاء المنحني والتي يصعب تفسيرها بطرق التفسير اليدوية.  

 التفسير الكمي  (2-3)

عية ان الهدف من التفسير الكمي لبيانات المسح الكهربائي العمودي هو لتحديد قيمة المقاومة النو

والتي يستفاد منها في رسم المقاطع  الكهربائية المختلفةالحقيقية وسمك وعمق االنطقة 

الجيوكهربائية ومن ثم تحويلها الى مقاطع جيولوجية باالعتماد على معلومات االبار المتوفرة في 

 .الدراسةمنطقة 

يدوياً باالعتماد  تتم ماان عملية التفسير الكمي لمنحنيات المسح الكهربائي العمودي عادة         

 Softباستخدام برامجيات  النظرية اوعلى طرق تطابق المنحنيات الحقلية مع المنحنيات 

ware  خاصة لهذا الغرض وفي الغالب يتم استخدام الطريقتين لتدقيق نتائج التفسير ولكي تكمل

ب التفسير باستخدام كل طريقة نتائج الطريقة االخرى. في دراستنا الحالية تم االعتماد على اسلو

 الغرض.والذي يستخدم بصورة شائعة لهذا  IPI2winبرنامج 

فيما  والكمي.في كل من عمليات التفسير الوصفي  IPI2WIN استخدام برنامجيمكن        

قياسات المسح الكهربائي العمودي يتعلق بالتفسير النوعي، تم تصميم هذا البرنامج إلظهار 

(VES) ة زائف ةعرضي بشكل مقاطعPseud sections،  فهو التفسير الكمي،  في حالةبينما

الكهربائية المختلفة وتمثيلها بشكل مقاطع  لألنطقةقادر على اظهار قيم المقاومة النوعية والسمك 

 عرضية.جيوكهربائية 
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 هو والثانية Forwardالنمذجة االمامية  هي األولى الطريقة. طريقتين البرنامج هذا يتضمن    

الكمي للتفسير  Forwardطريقة النمذجة االمامية  .inverse modelingعكسية ال النمذجة

 الى AB / 2)التيار )ومنتصف المسافة بين قطبي  النوعية الظاهرية قيم المقاومة إدخال تتضمن

خالل تحديد  المختلفة منالطبقات  الحقيقية وسمك قيم مقاومةبحساب  ليقوم البرنامج البرنامج،

العكسية  النمذجة طريقة بينما تتضمن. المنحني الحقلي والمنحني النظري تطابق بين أفضل

inverse modelling وسمك الطبقات المقاوميات الحقيقيةلقيم  اليدوي التفسير نتائج إدخال 

ليقوم البرنامج بإجراء عدة محاوالت لغرض تطابق المنحني الحقلي مع  الى البرنامج، المكتشفة

 ٪(.R.M.S) انحراف نسبة عند أقل النتائج أفضل على الحصول مكنالمنحنيات النظرية وي

 من للتحقق الحاسوب هوباستخدام برامج  الكمي التفسير استخدام من الرئيسي الغرض       

 دقة على يعتمد الذي التفسير دقة على تعتمد البرنامج مخرجات دقة نتائج. اليدوي التفسير نتائج

حات التي تجري للمنحنيات الحقلية باالضافة الى خبرة وعلى جودة التصحي الحقلية القياسات

 المستخدم.

بكال  IPI2Winتم تفسير المنحنيات الحقلية في منطقة الدراسة باستخدام برنامج          

واظهرت نتائج التفسير تميز بعض االنطقة التي  inverse modelingو forwardاسلوبي 

يعود الى دقة  وهذا 2012ال اوسينجز من قبل لم يمكن تميزها باستخدام التفسير اليدوي الم

البرنامج في امكانية ايجاد التطابق للقطع الصغيرة من المنحني الحقلي والتي يصعب ايجادها 

يوضح  واحد.من منحني نظري  أكثرمن خالل التفسير اليدوي بسبب تطابق المنحني الحقلي مع 

كما يبين الجدول  الدراسة،ائي في منطقة نتائج التفسير لبعض نقاط المسح الكهرب (3-1)الشكل 

 منطقة الدراسة  نتائج التفسير الكمي لمنحنيات (1-3)
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 لبعض نقاط الجس في منطقة الدراسة IPI2winنتائج التفسير باستخدام برنامج  (3-1)شكل 



 

22 
 

طريقة ( IPI2WIN ) نتائج تفسير بيانات المقاومة باستخدام برنامج يوضح (3-1)جدول 

 ة العكسيةالنمذج
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 التفسير النوعي (3-3)

تم اجراء التفسير النوعي للدراسة الحالية باالعتماد على شكل ونوع المنحنيات الحقلية       

  باالضافة الى تفسير خرائط المقاومة النوعية الكهربائية لألنطقة المختلفة.

 ألشكال المنحنيات الحقلية( التفسير النوعي 1-3-3)

عض المعلومات األولية عن مديات المقاومة النوعيـة للرواسـب يمكن الحصول على ب      

والتربة في المنطقة وعدد الطبقات تحت السطح واعماق السطوح الفاصلة بينها من خالل 

الفحـص النوعي للمنحنيات الكهربائية ومالحظة نقاط االنقالب فيها والتي تحدث نتيجـة لتغـير 

 .Griffiths and King) ,.1981الخـواص الكهربائية، )

كما تبين أشكال المنحنيات طبيعة التغير العمودي في المقاومة النوعية للرواسب أو الطبقات        

تحت السطح باإلضافة إلى ذلك فإنه يمكن أن تحصل على تقييم أولي لطبيعة المنطقة باالعتماد 

طها بما متوفر من على أشكال المنحنيات من خالل تصنيفها إلى مجاميع مختلفة في الشكل ورب

لمنطقة معلومات األبار لوضع التصور الطبقي التحت سطحي. تم تصنيف المنحنيات الحقلية 

االستفادة من التتابع الطباقي لآلبار المحفورة  اربعة انواع وتمتاعتمادا  على شكلها إلى الدراسة 

ت وخاصة في النقاط في منطقة الدراسة في تفسير طبيعة التغير في المقاومة النوعية للترسبا

 -وهذه االنواع كما يلي:  الكهربائية القريبة من هذه اآلبار

 -: (HK)النوع 

يوجد هذا النوع بصورة شائعة في معظم ارجاء منطقة الدراسة حيث بلغ عدد المنحنيات        

يدل هذا النوع من المنحنيات على وجود أربعة أنطقه الحقلية من هذا النوع اثنا عشر منحني. 

التي تتميز  النطاق األول يمثل نطاق الطبقة السطحية مختلفة،ائية ذات مقاومات نوعية كهرب

بتغيرات جانبية كبيرة في قيم المقاومة النوعية والتي تعكس عدم تجانس الطبقة السطحية والتي 

النطاق الثاني يمتاز  تشمل على خليط من السلت والطين والرمل وبعض بقايا مواد الدفن.

الطين أو الطين الحاوي  خليط من ترسبات مما يشير إلى ظهورويمة مقاومته النوعية بانخفاض ق

علـى نسبة قليلة من الرمل. يمتاز النطاق الثالث بارتفاع قيمة المقاومة النوعية لظهور ترسبات 

الحصى او خليط من الحصى والرمل الطين حسب ما يظهر في المقطع الطباقي لإلبار المحفورة 

وبزيادة العمق تنخفض قيمـة المقاومـة النوعيـة للنطاق الرابع وذلك الحتمال  الدراسة.في منطقة 

 .HKمنحني حقلي من نوع  ((3-2ويوضح الشكل  الحصى.تواجد المياه الجوفية في الترسبات 
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 HKنوع  حقلي من منحنييوضح  (3-2)شكل 

 -: (KHK)النوع 

مسح ( نقاط (6 وظهر بـفي منطقة الدراسة،  دةحقلية الموجوالنوع الثاني من منحنيات ال هو

من المنطقة التي تحدث فيها عمليات الري. يشبه  بالقرب Cالمسار موزعة على  VESعمودي 

باختالف  HKمنحني نوع الخاص ب ذلك الوصفمن المنحنيات الوصف الصخري لهذا النوع 

زيادة ان سبب األماكن. بعض  ثاني فينطاق كهربائي طبقة رقيقة ذات مقاومة عالية ك ظهور

 السببين،في النطاق الكهربائي الثاني لهذا النوع من المنحنيات يمكن ان يعزى الحد المقاومة 

والسبب . طبقة الطينيرجع إلى وجود عدسات رقيقة من الحصى أو الرمل فوق  ،السبب االول

مياه الري إلى يرجع إلى وجود مناطق ضعيفة مثل التجاويف الناتجة عن تسرب  الثاني يمكن

والتي تعمل على اذابة التربة ذات المحتوى العالي من الجبس مما يولد فجوات باطن األرض 

 أحد (3-3)يوضح الشكل  عالية.وفراغات في التربة تمثل مناطق ضعف وتكون ذات مقاومة 

 .KHKانواع المنحنيات الحقلية من نوع 
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 KHKنوع  حقلي من منحني يوضح (3-3)شكل 

 -: (HKQ)لنوع ا

ههذا النهوع مهن المنحنيهات علهى وجهود  فقهط. يهدلبلغ عدد المنحنيات من ههذا النهوع منحنهي واحهد 

النطهاق األول يمثهل نطهاق الطبقهة السهطحية.  مختلفهة،أنطقه كهربائية ذات مقاومات نوعية  خمسة

الطين أو الطين النطاق الثاني يمتاز بانخفاض قيمة مقاومته النوعية مما يشير إلى ظهور ترسبات 

الحاوي علـى نسبة قليلة من الرمل. يمتهاز النطهاق الثالهث بارتفهاع قيمهة المقاومهة النوعيهة لظههور 

وبزيههادة العمههق تههنخفض قيمههـة المقاومههـة النوعيههـة  والطههين.الحصههى او خلههيط الحصههى والرمههل 

العمههق وعنههد  حصههى وبزيههادةللنطههاق الرابههع وذلههك الحتمههال تواجههد الميههاه الجوفيههة فههي الترسههبات 

 فهي االمهالح زيهادة تركيهزوههذا يهدل علهى  النوعية قيمة المقاومة نالحظ انخفاضالنطاق الخامس 

منحنهي حقلهي  (3-4)يوضح الشهكل  النوعية.الجوفية مما يؤدي الى انخفاض قيمة المقاومة  المياه

 .HKQمن نوع 

 

 

 HKQنوع  حقلي من منحنييوضح  (3-4)شكل 
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 -: (AK)النوع 

الطبقة الثانية تمثل رمل او  .طبقات االولى تمثل الطبقة السطحية للتربة ذا النوع من أربعيتكون ه

نسبة من الطين والطبقة الثالث تمثل نطاق الحصى او الرمل الحاوي على  رمل حاوي على

نطاق المياه الجوفية في منطقة الدراسة )نطاق الحصى الحاوي  حصى اما الطبقة االخيرة تمثل

-5) الشكل الجوفية(. ظهر هذا النوع من المنحنيات في نقطة كهربائية واحدة ويوضح هعلى الميا

 .AKحقلي من نوع  منحني (3

 

 AKنوع  حقلي من منحنييوضح  (3-5)شكل 

 الخرائط الكنتورية لمنطقة الدراسة (2-3-3)

هربائية المستحصلة تم رسم الخرائط الكنتورية لمنطقة الدراسة باالعتماد على قيم المقاومة الك    

لرسم خرائط المقاومة النوعية  Surfer 9تم استخدام برنامج  االلكتروني.من نتائج التفسير 

 ربائية المختلفة في منطقة الدراسة الكه لألنطقة
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 ( يوضح خارطة المقاومة النوعية للطبقة االولى 6-3الشكل )                       

 جانبية كبيرة  تغيرات ((3-6شكل  االولى،توضح خارطة المقاومة النوعية الكهربائية للطبقة  

 . سبب هذه التغيرات هو التغير الجانبي في (Ωm 489-23)نوعية تتراوح بين في قيم المقاومة ال

الطبقة الصخرية.  نالحظ من  الرطوبة لرواسبصخارية او طبيعة او درجة التماسك او محتوى 

الشمالي الشرقي والجنوبي من منطقة الدراسة امتاز بارتفاع كبير في قيم  ان الجزءالشكل 

 الدراسة.الدفن في هذه االجزاء من منطقة  وجود موادالتربة اوالى المقاومة وذلك بسبب جفاف 

وجود الترسبات  النوعية بسببقيم المقاومة  امتازت بانخفاضاما المنطقة الشرقية والغربية 

التربة في تلك االجزاء من منطقة  بسبب رطوبةبسبب عدم تماسك الرواسب او  الطينية او

 الدراسة

 قيم في مفاجئ تتميز بانخفاض (3-7) الثاني شكلالخارطة الكنتورية للنطاق الكهربائي      

 خليط من الطبقة هذه . تتكون(Ωm 111-13)المقاومة النوعية الكهربائية حيث تتراوح بين 

كما هو موضح من معلومات االبار المتوفرة في  لرمل،وا والطين من السلت مختلفة بكميات

زيادة رطوبة التربة  النوعية الىويمكن ان يعود هذا االنخفاض في قيم المقاومة  الدراسة.منطقة 

الجنوبي من منطقة  في الجزءنالحظ  النطاق.في هذا النطاق نتيجة تسرب مياه الري الى هذا 

تتركز . (Ωm 855-222)عية عالية تتراوح بين قيم مقاومة نو مناطق ذاتالدراسة ظهور 

ارتفاع قيم المقاومة النوعية  يعود سببويمكن ان  ،منطقة الدراسةمن ساقية موجودة في  بالقرب

او انها تمثل  أو الرمل الحصى من عدسات تمثل أنها االحتمالين. إما أحدفي هذا الجزء الى 

التكهفات الناتجة من اذابة التربة الجبسية مناطق ضعف في التربة نتيجة تكون بعض الفجوات و
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بسبب تسرب المياه السطحية اليها , وهذا هو التفسير االكثراحتمالية بسبب تركز هذه الفجوات 

قرب الساقية المحفورة في منطقة الدراسة كما تم تمييز بعض الفجوات الظاهرة على السطح 

 قرب هذه المناطق .

 

 

 ومة النوعية للطبقة الثانيةرطة المقاخايوضح  (3-7)شكل 

تظهر ارتفاعاُ في قيم المقاومة النوعية  (3-8)الثالث شكل  للنطاق الكهربائي الخارطة الكنتورية

هو مشار اليه بمعلومات االبار المحفورة في  الحصى كما ظهور ترسبات الكهربائية بسبب

منخفضة مقارنة مع المنطقة  الشرقية والجنوبية تتميز بمقاومة ان المنطقةونالحظ  المنطقة،

تواجد الرمل او الطين او كالهما ضمن ترسبات الحصى كما تشير اليه  وذلك بسببالغربية 

 معلومات االبار المتوفرة في منطقة الدراسة.
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 ةالثالث يوضح خارطة المقاومة النوعية للطبقة (3-8)شكل  

 

خارطة نطاق المياه الجوفية في  تمثل (3-9) شكل الكهربائي الرابع،للنطاق  الكنتورية والخرائط

منطقة الدراسة بسبب انخفاض قيم المقاومة النوعية لرواسب الحصى التي يتكون منها هذا 

سبب اختالف قيم المقاومة النوعية لهذا النطاق يعود الى اختالف محتوى الحصى من  النطاق. ان

بسبب اختالف تماسك  والطين اوط الرمل الرمل او الطين او احتوائه على كميات مختلفة من خلي

 الرواسب في هذا النطاق باإلضافة الى اختالف تركيز االمالح في المياه الجوفية.

 

 النوعية للطبقة الرابعة خارطة المقاومة (3-9)شكل   



 

30 
 

تمثل خارطة عمق المياه الجوفية في  الرابعة والتيتم رسم خارطة العمق للسطح العلوي للطبقة 

. نالحظ من الخارطة وجود منطقة شاذة اظهرت عمق كبير للمياه (3-10)شكل  الدراسة،ة منطق

متر وكمعدل  (26-16) بينسة اظهرت مدى للعمق يتراوح الجوفية بينما بقية اجزاء منطقة الدرا

 المنطقة.متر وهو مقارب لمعلومات االبار المحفورة في  (m 20.65) بلغ معدل العمق

 

 

 

 ارطة العمق للطبقة الثالثةخ (3-10)شكل 
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 االستنتاجات (1-4)

 

باالعتماد على نتائج التفسير االلكتروني وعلى معلومات االبار المتوفرة في المنطقة     

 -التالية: تم التوصل الى االستنتاجات 

ئج التفسير اليدوي الذي اجراه من نتا أفضلاظهرت نتائج التفسير االلكتروني دقة  .1

حيث تم تميز بعض الطبقات ذات السمك القليل في المنحنيات من نوع    2012االوسي 

AK HKQ  وهذا يعود الى قابلية البرنامج  2012لم يتم تميزها سابقا في دراسة االوسي

ذا مالم التطابق مع اجزاء المنحني الصغيرة باالعتماد على اقل قيمة نسبة خطأ وه بأجراء

 يتم اجراءه بالتفسير اليدوي 

 -وهي: كهربائية في منطقة الدراسة  أنطقهتم تميز اربعة  .2

 في كبيرة جانبية بتغيرات تتميز التي السطحية الطبقة نطاق يمثل األول النطاق 

 (m 2.79-0.5)وبسمك بين  (Ωm 489-23)بين  النوعية تتراوح المقاومة قيم

 السلت من خليط على تشمل والتي السطحية الطبقة تجانس عدم تعكس والتي

 الدفن. مواد بقايا وبعض والرمل والطين

 خليط ظهور إلى يشير ومما النوعية مقاومته قيمة بانخفاض يمتاز الثاني النطاق 

الرمل ويتراوح مدى  من قليلة نسبة علـى الحاوي الطين أو الطين من ترسبات

. كما (m 6.6-2.2)وسمك  (Ωm 111-13)المقاومة النوعية لهذا النطاق بين 

يتميز هذا النطاق بظهر بعض التراكيب العدسية التي تمتاز بارتفاع مقاومتها 

 (1m)الى وبمعدل سمك يصل ( (Ωm 855-222 النوعية والتي تتراوح بين

 الجبسية.انها تمثل مناطق ضعف في منطقة الدراسة بسبب اذابة التربة  يعتقد

 ارتفاع النطاق الثالث يظهر ُ ظهور  الكهربائية بسبب النوعية المقاومة قيم في ا

الحصى والحاوية على كميات مختلفة من الرمل والطين في بعض  ترسبات

 320-105)اجزاء منطقة الدراسة تتراوح قيم المقاومة النوعية لهذا النطاق بين 

Ωm)  بينوبسمك يتراوح (18-12 m). 

 منطقة الدراسة ويشمل على  النطاق الرابع يمثل نطاق المياه الجوفية في

الترسبات الحصوية والحاوية على نسب مختلفة من الرمل والطين تتراوح قيم 

 .(Ωm 46-18)المقاومة النوعية لهذا النطاق بين 

وهو مقارب  (m 20.6) حواليبلغ معدل عمق المياه الجوفية في منطقة الدراسة  -3

اشارت الى ان عمق المياه الجوفية في  لنتائج االبار المحفورة في منطقة الدراسة والتي

 .(21m)منطقة الدراسة
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Abstract 

 

The aim of the current study was to reinterpret the available resistivity 

data using IP2IWIN software and using the results for studying the 

subsurface layers at Tikrit university cite for engineering purposes.                                

  Depending on results of qualitative and quantitative interpretation and 

according to information of the available wells, four geoelectrical horizon 

were recognized. The first is the top soil horizon which characterized by 

lateral variation of resistivity values ranging between (23.40-472.3 Ωm) 

and thickness between (0.9-2.79 m). The second horizon characterized by 

lower resistivity values, ranging between (13.5-855 Ωm) and thickness 

between (1.02-6.67 m), representing partial saturated zone, which consist 

of variable amounts of silt, clay and sand. The resistivity values of the 

third horizon increased between (11.1-101.8 Ωm) and thickness between 

(1.49-14.5 m) due to the presence of gravel or gravel sand mixture. By 

increasing the depth, the resistivity values of gravels decreased to be 

between (21.1-76.59 Ωm) representing ground water zone. The average 

depth to the ground water level was about (20.65 m).   
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