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 مقدمة الكتاب
 بســـــم اهلل الرحمــــــن الرحيـــــــم

 فتعالى اهلل الملك الحق وال تعجل بالقرآن من قبل ان يقضي اليك وحيه 
 وقل ربي زدني علما

 114طه,                                                              

لمين, والصدد و والسد م علدو رسددولنا الكدريم محمدد بددن عبددا   صددلو ا  الحمدد   رب العدا
وسيد المرسدلين, الدذي بعثده ا  رحمدة للعدالمين, وعلدو صلده واصدحابه  االنبياءعليه وسلم( , خاتم 

 اجمعين, ومن اهتدى بهديه وعمل بسنته الو يوم الدين. 
الجيوفيزيدداء , علددم يهددتم بدراسددة بنيددة االر، وطبقاتهددا, ومكوناتهددا, والثددروا  الباطنيددة التددي 

دام التقنيا  واالجهزو المتطدورو فدي هدذ  استخمع ايجاد افضل الوسائل والسبل فضً  عن تحويها 
ومعرفددة تركيددب االر، ومميددزا  وخصددائت الطبقددا  والمتغيددرا  الجيولوجيددة التحدد  الدراسددا  

سدددطحية مدددع كيفيدددة اسدددتغ ل واسدددتخراو مكنوندددا  اار، ومدددا تحويددده مدددن خامدددا  وميدددا  جوفيدددة 
 وثروا  طبيعية مختلفة. ومكامن نفطية 

السدنين فدي ودروخ مختلفدة لعمليدا  فيزيائيدة وكيميائيدة ,  تشكل  االر، عبر مليدارا  مدن
وال تزال تحتفو بأسرار تطورها علو مر العصور, وهناك عمل دؤوب ومسدتمر ومتواصدل لتحديدد 
مواقددع واشددكال الثددروا  الطبيعيددة والمعدنيددة فضدد  عددن تراكيددب االر، والمكددامن النفطيددة. يبقددو 

ً  معقدددًا, اال ان علددم الجيوفيزيدداء هددو الوسدديلة كددل مددا مددن شددأنه معرفددة اعمدداق بدداطن االر، عمدد
 الفعالة التي يمكن من خ لها رؤية ما هو موجود في باطن االر،.

إن هذا الكتاب الذي بين ايديكم, يعطي نودرو عامدة عدن الطدرق الجيوفيزيائيدة الشدائعة التدي 
دى التطدور السدريع تستخدم في االستكشافا  الجيوفيزيائية خ ل العقود الماضدية والتدي تعكدس مد

االجهددزو الجيوفيزيائيددة وطددرق المسددي الجيوفيزيددائي فقددط , وانمددا كددذلك فددي مجددال لدديس فددي مجددال 
التقنيدددا  التفسدددديرية والبدددرامف الخدميددددة فدددي الحواسدددديب االلكترونيدددة. البددددد اي انسدددان ير ددددب فددددي 

الرياضددديا  التخصدددت فدددي مجدددال علدددم الجيوفيزيددداء , مدددن عددددم االكتفددداء بالجيولوجيدددا والفيزيددداء و 



 

والتي تعتبر المكونا  الرئيسدية لعلدم الجيوفيزيداء بدل ال بدد عليده ان يمتلدك خلفيدة علميدة قويدة فدي 
 هذا المجال والتفاني ومعرفة الكثير عن هذ  المهنة بل البد من عشقها واالستمرار في تطويرها.

ميددة سددهلة يعطددي هددذا الكتدداب تصددور واضددي عددن الطددرق الجيوفيزيائيددة التطبيقيددة بطريقددة عل
بددددون ان يتحمدددل القدددارص ايدددة تفاصددديل صدددغيرو, فضدددً  عدددن ذلدددك فدددان هدددذا الكتددداب تدددم ومبسدددطة 

صدددددديا ته بطريقددددددة ممكددددددن ان يتعامددددددل معدددددده الجيولددددددوجيين والمهندسددددددين جنبددددددًا الددددددو جنددددددب مددددددع 
 الجيوفيزيائيين.

يددأتي هددذا الكتدداب ضددمن سددياق الكتددب العلميددة التخصصددية التددي تصدددرها جامعددة تكريدد   
لوم  قسم علوم االر، التطبيقية وباللغة العربية من اجل ا نداء المكتبدة العراقيدة والعربيدة كلية الع

الدددو هدددذا الندددوب مدددن الكتدددب العلميدددة الدددذي يسدددهل فهمددده مدددن قبدددل الطلبدددة والمختصدددين . ان هدددذ  
ليكددون مرجعددًا ككتدداب مصدددري وكتدداب منهجددي هددذا الكتدداب  تددأليخالددو  دعدد  االسددباب هددي التددي
البددداحثين يشدددتمل علدددو كافدددة المواضددديع الرئيسدددية التدددي يدرسدددها طلبدددة الدراسدددا  مسددداعد للطلبدددة و 

االوليددة والعليددا والبدداحثين فددي هددذا المجددال مددن اجددل نشددر الددوعي العلمددي وتددوطين المعرفددة العلميددة 
 في ب دنا.

فصددول رئيسددية وهددي السددائدو فددي الدراسددا  االوليددة والعليددا فددي  تسددعة اشددتمل الكتدداب علددو
 معدن علدو الجامعا  العراقية والعربية, وهي كمدا يلديا الفصدل االول اشدتمل علدو مقدمدة تعريفيدة 

صدت للطريقدة خ الطريقدة الزلزاليدة , الفصدل الثالدثاخدتت بدراسدة  الجيوفيزياء, والفصل الثاني,
بدراسددة  غناطيسددية بينمددا اخددتت الفصددل الخددامساسددة الطريقددة الميهددتم بدر  الجذبيددة والفصددل الرابددع
غناطيسددية بينمددا اهددتم الفصددل اهددتم بدراسددة الطريقددة الكهروم فصددل السددادس,الطريقددة الكهربائيددة, ال

لطريقدددة المسدددي باسدددتخدام الجدددس البئدددري  السدددابع بالطريقدددة االشدددعاعية والفصدددل الثدددامن خصدددت
رادار االختدددراق االرضدددي وهدددي مدددن لطريقدددة  عخ انواعددده فدددي حدددين خصدددت الفصدددل التاسدددبمختلددد

 الطرق الحديثة والمتطورو والسريعة .
 ن نكددون قددد  ونرجددونحمدد ا  ونشددكر  الددذي يسدر لنددا  مرنددا فددي اعدداد هددذا العمددل المتواضدع 

خوتنداوفقنا في تقديمه وقد  صدبي بنعمدة ا البداحثين    حقيقدة واقعدة بدين  يددي  سداتذتنا وزم ئندا وا 
فدددي حيددداتهم عدددزاء راجيدددًا  ن يلقدددو مدددنهم الرضدددا والقبدددول وان يسدددتفيدوا ممدددا جددداء فيددده وطلبتندددا اا



 

 بددأي م حوددة او تصددويب فالعصددمة   وحددد  ااكاديميددة والمهنيددة. نرجددو ان ال يبخددل احددد علينددا
 ناء المكتبة العلمية العراقية والعربية.في رفد وا  والمرء قليل بنفسه كثير بأخيه ونكون قد  سهمنا

ختامدددددًا ندددددود  ن نوجددددده خدددددالت شدددددكرنا وتقدددددديرنا إلدددددو  سددددداتذتنا اافاضدددددل كافدددددة , شدددددكر 
وتقددددددير إلدددددو كافدددددة ااخدددددوو والدددددزم ء وكدددددل مدددددن مدددددد يدددددد العدددددون والمسددددداعدو مدددددن اجدددددل االرتقددددداء 

خراجه بالشكل الذي بين  يديكم.  بالمستوى العلمي لهذا الكتاب وا 
 

 وا  من وراء القصد

 المؤلفان                                               
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 الفصل االول
  The Geophysicsعلم الجيوفيزياء 

علدددددددم الجيوفيزيددددددداء هدددددددو احدددددددد فدددددددروب علدددددددوم االر، الدددددددذي يهدددددددتم بدراسدددددددة بددددددداطن االر، 
باسددددددتخدام القددددددوانين الفيزيائيددددددة المختلفددددددة اعتمددددددادًا علددددددو االخددددددت خ والتبدددددداين فددددددي الخصددددددائت 

للطبقدددددا  الصدددددخرية فدددددي القشدددددرو االرضدددددية, وبشدددددكل اساسدددددي يهدددددتم بدراسدددددة وقيددددداس  الفيزيائيدددددة
رومغناطيسدددددددددية وسدددددددددرب الموجدددددددددا  قدددددددددوو الجاذبيدددددددددة, المغناطيسدددددددددية االرضدددددددددية, الكهربائيدددددددددة والكه

 الزلزالية في الصخور الباطنية و يرها من الخصائت الفيزيائية االرضية .
ادًا علددددددددددددو االجهددددددددددددزو تعددددددددددددددو اعتمدددددددددددديسددددددددددددتخدم علددددددددددددم الجيوفيزيدددددددددددداء اسدددددددددددداليب وطددددددددددددرق م

فيزيائيددددددة المسددددددتخدمة للغددددددر، مددددددن االستكشدددددداخ او المسددددددي الجيوفيزيددددددائي والددددددذي يشددددددمل الجيو 
البحدددددث والتنقيدددددب عدددددن الترسدددددبا  المعدنيدددددة , مكدددددامن الدددددنفط الخدددددام والغددددداز, قيددددداس االخت فدددددا  
فدددددددي كثافدددددددا  الطبقدددددددا  الصدددددددخرية وتحديدددددددد سدددددددمك هدددددددذ  الطبقدددددددا , تحديدددددددد خزاندددددددا  الميدددددددا  

صدددددددخور القاعددددددددو والتراكيدددددددب الجيولوجيدددددددة التحددددددد  سدددددددطحية , فضدددددددً  عدددددددن الجوفيدددددددة, عمدددددددق 
اسدددددددتخدام عدددددددن اسدددددددتخدام علمددددددداء وبددددددداحثي الجيوفيزيددددددداء التطبيقيدددددددة هدددددددذ  البياندددددددا  لفهدددددددم نشدددددددأو 

 باطن االر، بشكل افضل . االر، ودراسةوتركيب 
ان امدددددت ك الصدددددخور والمعدددددادن لهدددددذا الصدددددفا  يعتمدددددد بالدرجدددددة ااسددددداس علدددددو  صدددددل  

هدددددددذ  المكوندددددددا  الجيولوجيدددددددة باسضددددددافة إلدددددددو الودددددددروخ الترسددددددديبية والتكتونيدددددددة  نشددددددوء وتكدددددددوين
إن اكتشددددداخ وتسدددددجيل التغيدددددرا  فدددددي الصدددددفا  الفيزيائيدددددة المختلفدددددة تعكدددددس  التدددددي  وجددددددتها.

وجدددددود تغيدددددرا  فدددددي ندددددوب وطبيعدددددة المكوندددددا  الجيولوجيدددددة تحددددد  سدددددطي اار، وبالتدددددالي يمكدددددن 
مكانيدددددددة اختدددددددزال وعدددددددزل المنددددددداطق ذا  تمييزهدددددددا عدددددددن الصدددددددخور المحيطدددددددة بهدددددددا, هدددددددذ  تتددددددديي إ

الشددددددواهد الطبيعددددددة عددددددن المندددددداطق التددددددي تمتلددددددك تغددددددايرا  فددددددي الصددددددفا  الفيزياويددددددة التددددددي مددددددن 
الممكدددددن ان تحتدددددوي علدددددو شدددددواهد معدنيدددددة  و تراكيدددددب جيولوجيدددددة. هدددددذ  المنددددداطق تشدددددجع علدددددو 
المزيددددددد مددددددن الدراسددددددا  التفصدددددديلية ال حقددددددة لغددددددر، التحقددددددق مددددددن  صددددددل نشددددددوء وتواجددددددد هددددددذ  

 اهد.الشو 
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تؤثر الوواهر الجيوفيزيائية االرضية الطبيعية علو سطي االر، بشكل مباشر او  ير 
التي مباشر علو الحياو البشرية , مثل الهزا  االرضية واالنفجارا  البركانية واالمواو البحرية 

 Globalوالتغيرا  المناخية العالمية  Tsunamiتعزى الو حدوث زالزل التي تسمو تسونامي 
Warming   فض  عن سعي االنسان الو البحث والتنقيب عن النفط الخام والغاز والترسبا ,

المعدنية التي يحتاجها لسد حاجاته البشرية والصناعية . كل هذ  جعلها منذ القدم موضع 
صصاتهم , من الحقائق المهمة علو ذلك ان قدم م الباحثين والعلماء علو مختلخ تخاهتما

سنة, اول عر، عن الوواهر الجيولوجية الكونية في  2200ما يزيد علو العالم ارسطو قبل 
, كما اهتم العلماء مثل  Meteorologyالجوية او االنواء او الطقس(  واهركتابه  علم الو

منذ اوائل القرن التاسع عشر الو االبحاث الجيوفيزيائية  Webberو ويبر  Gaussكاوس 
امة عن مغناطيسية االر، وخصائصه ومميزا  االرضية حيث قدموا ابحاث ودراسا  ه

 في جامعة  وتنغن الواهرو المغناطيسية الطبيعية حيث استحدث اول قسم خات بالجيوفيزياء
Goetingen  في المانيا قبل اكثر من مائة سنة, وهكذا اول  الجامعا  ومراكز االبحاث

عبر الرصد المستمر لجميع طبقا  العلمية اهتمامًا واسعًا بالوواهر الجيوفيزيائية المختلفة 
االر، التح  سطحية وبشكل يغطي كامل سطي االر،, اليابسة منها والغ خ المائي فض  
عن الغ خ الجوي بهدخ التعرخ علو بنية االر، وتركيبها الداخلي واالفادو المثلو من 

 ثرواتها الطبيعية بغية الحفاو علو استمرار الحياو فوقها.
فيزياء ياء في جميع هذ  الدراسا  علو العلوم االخرى ومن اهمها علم التعتمد الجيوفيز 

واسيب المتطورو في الوق  الحاضر لغر، معالجة المعطيا  احصائيًا والرياضيا  وعلو الح
فضً  علو العلوم االخرى في مجال الجغرافية وعلم الفلك والكيمياء , وبهذا كان  وال تزال 

لحياو بني البشر علو سطي ية هامة ال يمكن االستغناء عنها الجيوفيزياء تقدم خدمة عمل
 االر،.
اك تعاون دولي مشترك وفعال في مجال العلوم الجيوفيزيائية وان ا لب الدول مشتركة هن

 International) (IUGG)في هذا التعاون المتمثل في االتحاد الدولي للجيوديسيا والجيوفيزياء 
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Union of Geodesy and Geophysics) حيث تحتاو اي دراسة حقلية او مسي ,
واستكشاخ جيوفيزيائي علو سطي االر، الو مقارنة النتائف او استخدام نقاط مراقبة ورصد 
منتشرو في اماكن محددو منتشرو علو كامل سطي الكرو االرضية, يتفرب من االتحاد الدولي 

 للجيوديسيا والجيوفيزياء سبعة مجموعا  فرعية هيا
 المساحة او الجيوديسيامجموعة  (1
 مجموعة البراكين (2
 مجموعة االنواء الجوية والتغيرا  المناخية (3
 مجموعة مغناطيسية االر، (4
 مجموعة علوم البحار (5
 مجموعة الهزا  االرضية والزالزل (6
 مجموعة الهيدرولوجيا (7

 كما تتبع الو االتحاد الدولي للجيوديسيا والجيوفيزياء عدو مكاتب للخدما  الدائمة هيا
 تب التوقي  الدولي في باريسمك (1
 مكتب مراقبة النشاط الشمسي (2
 باالدلة المغناطيسيةمكتب مراقبة طبقة االوزون  (3
 ن العلمي بين شبكا  الرصد الوطنيةمكتب التنسيق والتعاو  (4

 : Uses of the Geophysical Scienceاستخدامات علم الجيوفيزياء 
التقنيا  والقوانين الفيزيائية في البحث يهتم علم الجيوفيزياء باستعمال مختلخ انواب 

والتنقيب عن الثروا  الطبيعية التح  سطحية فضً  عن دراسة للتراكيب والبنو التحتية 
للتكوينا  الجيولوجية علو سطي االر، او تح  سطي االر، علو حد سواء عن طريق 

ملية استكشاخ او دراسة عدم التجانس في البيانا  والمعطيا  المستحصلة عند اجراء اية ع
 مسي جيوفيزيائي وبذلك تنوع  وتعدد  استخداما  علم الجيوفيزياء ليشملا

 استكشاخ المكامن النفطية وحقول الغاز الطبيعي. -1
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البحث والتنقيب عن الخاما  والثروا  الطبيعية والترسبا  المعدنية , فض  عن معرفة  -2
 اماكن تواجدها وبمختلخ انواعها.

 والغاز وتورها او تطويرها.مراقبة صبار النفط  -3
 تستخدم في الرصد الزلزالي وتحديد مواقع وبؤر الهزا  االرضية. -4
دراسة وتحديد خزانا  الميا  الجوفية ومعرفة منسوب الميا  الجوفية واتجا  حركتها  -5

 وامتداداتها.
معرفة خصائصها الهندسية وتحديد عمق طبقة صخور دراسة طبقا  التربة السطحية و  -6

ر، انشاء المباني والمنشآ  الهندسية والطرق وسكك الحديد ومعرفة نوب االساس لغ
 الطبقا  ومواقع التكهفا  اينما وجد .

تحديد اماكن ومسارا  االنابيب وقابلوا  الكهرباء ومجاري ميا  الصرخ الصحي  -7
 واالنفاق وقنوا  الري القديمة.

 المدفونة تح  سطي االر،. دراسة وتحديد اماكن اآلثار واالبنية القديمة المندثرو او -8
في علوم الفضاء من خ ل دراسة التغيرا  المناخية , توزيع درجا  الحرارو , حركة  -9

 السحب , ....الخ.
درء او تخفيخ المخاطر والكوارث الطبيعية والتنبؤ بها قبل وق  كافي العطاء االنذار  -10

 Tyfoonعاصير واال Tsunamiالمبكر لتجنب هذ  المخاطر مثل الطوافانا  البحرية 
 والزالزل والبراكين.

من خ ل ترشيد وحسن تقديم البيانا  والمسوحا  ال زمة للحفاو علو س مة البيئة  -11
 استخدام التربة والميا  وكيفية التعامل مع النفايا  الصناعية والبشرية.

دراسة باطن سطي االر، ومعرفة المكونا  الداخلية الو لب االر، والجبة وتوزيع  -12
 التكوينا  والطبقا  الصخرية التح  سطحية.
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 : Geophysical Explorationالمسح الجيوفيزيائي 
إن الهدخ من استخدام طرق االستكشاخ الجيوفيزيائية هي إمكانية االستفادو من التغايرا  
الحاصلة في الصفا  الفيزيائية للتكوين الصخرية وبين الصخور المحيطة بها ثم تحديد وعزل 
المناطق وااماكن التي تمتلك تغايرا  فيزيائية, المناطق المحددو هذ  هي التي تستحق إجراء 

 مزيد من الدراسا  التفصيلية بمختلخ الوسائل لغر، التحقق من  صل وهور هذ  الشواذ.
إن طرق االستكشاخ الجيوفيزيائية تعتبر من الطرق  ير المباشرو ال يمكن االستدالل 

سبا  معدنية بصورو قاطعة ومباشرو ال يمكن  ن تكشخ عن الغمو،  الذي بواسطتها علو تر 
نما  يرافق النتائف المستحصلة من القياسا  الحقلية بمعرفة ما هو موجود تح  سطي اار،, وا 
هدفها هو عزل المناطق المشجعة التي تعطي شواهد ومتغايرا  فيزيائية وثم يتم إجراء وتوجيه 

و هذ  المناطق للتحقق من طبيعة هذ  الشواهد الفيزيائية, الطريقة  عمال المسي التفصيلي نح
البديلة ل ستكشاخ الجيولوجي التح  سطحي المباشرو هي اللجوء إلو استخدام تقنية الحفر 
 للبابي االستكشافي والحصول علو نماذو لبابيه وبما إنها طريقة مكلفة جدا وتستغرق وق  

ر اآلبار بالضبط في ااماكن المرشحة لتواجد ترسبا  طويل يجب ان يتم تعيين مواقع حف
معدنية  و تكوينا  جيولوجية لضمان الحصول علو معلوما  دقيقة وواضحة وعدم هدر 

مشروب االستكشاخ المعدني, يتم توجيه  سلوب وبرنامف  سنجازااموال واختصار الوق  ال زم 
مكانية الحصول علو نتائف الحفر  للبابي باستخدام المسي الجيوفيزيائي لكونه  سريع االنجاز وا 

واضحة ممكن ان تقود إلو االستدالل وتعيين  ماكن تواجد ترسبا  معدنية  و تراكيب 
نما  جيولوجية. المسي الجيوفيزيائي ال يمكن  ن يكون بدي  عن برنامف الحفر االستكشافي وا 

 يستخدم لتوجيه  برنامف الحفر واختزال الوق  والكلخ المالية.
المسي الجيوفيزيائي اارضي يعتبر احد  هم الوسائل الفعالة المستخدمة في  عمال  

التحري واالستكشاخ المعدني والجيولوجي, تعتبر وسائل مساعدو تستخدم مع البيانا  والوواهر 
الجيولوجية في الكشخ عن الغمو، للمكونا  الجيولوجية تح  سطي اار،. بع، طرق 

ي لها تطبيقا  واستخداما  عامة وشاملة في البحث والتنقيب عن االستكشاخ الجيوفيزيائ
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التراكيب الجيولوجية والترسبا  المعدنية, والبع، اآلخر محدد  االستخدام تختت في تطبيقها 
في الكشخ علو نوب معين من الترسبا  المعدنية. قسم منها يستخدم في استكشاخ  صخور 

خر تكون  ير مباشرو. ان استخدام نوب الطريقة ومعادن معينة بصورو مباشرو, والبع، اآل
الجيوفيزيائية يتم بااساس علو الغر، والهدخ من إجراء عمليا  المسي االستكشافي وكذلك 
نوب التكوينا  الجيولوجية المستهدفة بأعمال المسي الجيوفيزيائي باالضافة إلو طبيعة النتائف 

 لعمل الحقلي الذي يتم اجراؤ  في المنطقة. المراد الحصول عليها ضمن مرحلة االستكشاخ وا
هذ  الخصائت والصفا  الموجودو في طرق المسي الجيوفيزيائي  د  إلو تطوير  

 جهزو ومعدا  متخصصة ومتطورو ساعد  علو انجاز ااهداخ المطلوبة من عمليا  
 االستكشاخ بكل دقة وسهولة مع تحقيق نتائف ذا  موثوقية عالية.

 ب المسي االستكشافي الجيوفيزيائي يتم وفق االعتبارا  التاليةاان اختيار  سلو  
تحديد وعزل المناطق ذا  الشواذ الفيزيائية المشجعة التي تدل علو وجود تغايرا  في  - 

 الصفا  الفيزيائية للصخور تح  سطي اار،.
طرق سريعة وسهلة االستخدام تتميز بسرعة االنجاز مع إعطاء نتائف وتوصيا    -ب

 واضحة ودقيقة.
قليلة التكاليخ, ممكن لشخت واحد  ن يقوم بإجراء عمليا  تسجيل قراءا  المسي  -و

 الجيوفيزيائي. 
التوصيا  واالستنتاجا  المستحصلة من نتائف المسي الجيوفيزيائي ممكن ان يعتمد عليها  -د

جيه اختصار برنامف الحفر اللبابي ليقتصر فقط علو ااماكن ذا  الشواذ الفيزيائية في تو 
 العالية. 

تقليل الكلخ المالية في رصد ااماكن المشجعة علو إجراء المزيد من الدراسا  التفصيلية  -هد
 عليها.

التنقيب ان استخدام الطرق الجيوفيزيائية يعتبر من الطرق والوسائل المباشرو في التحري و  
عن الترسبا  المعدنية باستخدام الخصائت الفيزيائية لهذ  الترسبا  في حين ان التنقيب عن 
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النفط يعتبر من الطرق  ير المباشرو خ ل عمليا  االستكشاخ النفطي ال يمكن االستدالل 
علو وجود النفط باستخدام الخصائت والمميزا  الفيزيائية للنفط ولكن يكون  سلوب 

خ هي البحث عن التراكيب الجيولوجية المناسبة التي من الممكن ان تكون مكامن االستكشا
نفطية. نتائف المسي الجيوفيزيائي يجب  ن تقارن مع الوواهر الجيولوجية والتركيبية للمنطقة 
المستهدفة باالستكشاخ مع  ية معلوما   خرى متوفرو وبالتالي يمكن من خ ل ذلك تحديد 

شواذ, عمقها, حجمها, وامتداداتها وعلو ضوء هذ  الدراسا  تكون التوصية  ماكن تواجد هذ  ال
بتوجيه وتصميم برنامف الحفر اللبابي االستكشافي في ااماكن المحددو وحفر صبار لبابية في 
مواقع مختارو علو ضوء هذ  الدراسا  لغر، استحصال نماذو لبابية لدراسة هذ  الترسبا   و 

باشرو وبالتالي  مكن اختصار الوق  وتقليل تكاليخ الحفر باستخدام المكونا  الجيولوجية م
 وتطبيق المسي الجيوفيزيائي.

 -تقسم طرق المسي الجيوفيزيائي إلو قسمينا
 Passive methodطرق المسح الجيوفيزيائي المؤثرة   -1

وهي الطرق التي تستخدم المجال اارضي الطبيعي  المجال  لجذبي, المجال  
مثل الطريقة الجذبية, الطريقة المغناطيسية, الطريقة اسشعاعية, الطريقة المغناطيسي( 

 الكهربائية.
 Active methodطرق المسح الجيوفيزيائي الفعالة   -2

وهي الطرق التي تستخدم اسشارا  االصطناعية التي ترسل في الهواء, هذ  اسشارا   
ممكن ان تسجيلها  تمر وتنفذ في الصخور تح  سطي اار، حيث يحصل لها تشويه

 . VLFو  AFMAGوتحسس هذ  التشويه واالخت خ مثل طريقة 
للصخور والتي استخدم  بصورو كبيرو في عمليا  االستكشاخ  الفيزيائيةمن الصفا  

, الحساسية المغناطيسية Density, الكثافة elasticityالجيوفيزيائي هي خاصية المرونة 
Magnetic Susceptibilityة الكهربائية , المقاوميElectric Resistivity  و احيانا 

هذ   Radioactivity, النشاط اسشعاعي Electric Conductivityالتوصيلية الكهربائية 
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الخوات ساعد  في ابتكار وتطوير طرق االستكشاخ الجيوفيزيائي والتي استخدم  في 
الكشخ وتعيين السطوح الفاصلة بين التكوينا  الصخرية  و تعيين الحدود الفاصلة بين  ي 

 .الفيزيائيةوسطين يختلفان في الصفا  
 : The Geophysical Methodالطرق الجيوفيزيائية 

تطور االجهزو والمعدا  المستخدمة وتنوب الهدخ من المسوحا  تبلور  مع الزمن ومع 
طرق جيوفيزيائية متعددو استخدم  بصورو منفردو  واكتشاخالجيوفيزيائية, ادى ذلك الو ايجاد 

 حسب الهدخ من عمليا  اجراء المسوحا  الجيوفيزيائية , هذ  الطرق هيااو مشتركة 
 :Siesmic Methodالطريقة الزلزالية  .1

هذ  الطريقة علو مبد  قابلية الطبقا  الصخرية التح  سطحية علو نقل الطاقة تعتمد 
الصوتية او االمواو الزلزالية وهو االسم الذي اشتق من الفعاليا  الزلزالية التي تحدث علو 

نتيجة لحصول انكسار في الطبقا  الصخرية عندما تصل الو  عمق كبير تح  سطي االر،
لمسلط عليها وتنكسر , عندها تصدر امواو صوتية بطاقة معينة حد ال تتحمل عند  الضغط ا

تسير عبر الطبقا  وفي جميع االتجاها  , وعند وصولها الو سطي االر، تؤدى الو 
 ذ  االمواو. حصول اهتزازا  في المنشآ  والمباني السطحية بقوو تعتمد علو طاقة ه

تنتقل االمواو الصوتية بسرب مختلفة في الطبقا  الصخرية اعتمادًا علو الصفا  
الفيزيائية والبتروفيزيائية للصخور حيث تسمو االمواو الصوتية عندما تسير في الصخور 

. إن مبد  عمل الطريقة  Elastic Waveاو االمواو المرنة  Body Waveالجسمية  باامواو
الموجا  الصوتية باستخدام انواب معينة من المتفجرا  او باستخدام الزلزالية هو توليد هذ  

, Weight Droppingثقل من ارتفاب محدد علو سطي االر،  بإسقاطاو مطرقة يدوية ثقيلة 
وهناك انواب عديدو اخرى من مصادر توليد الموجا  الصوتية تعتمد علو الهدخ من 

 االستخدام.
نتقالها خ ل الطبقا  الصخرية, قسم منها ينعكس من بعد توليد هذ  الموجا  الصوتية وا

علو السطوح الفاصلة بين الطبقا  الصخرية عند وجود اخت خ في الكثافة بين الطبقا  
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الصخرية والقسم االخر ينكسر بعيدًا نحو باطن االر، بزاوية معينة لينعكس بدور  مرو ثانية 
 ًا نحو سطي االر،.من علو السطوح الفاصلة بين الطبقا  االخرى متجه

يتم استعمال مجموعة اجهزو متكاملة في عملية قياس ازمنة وصول هذ  الموجا  الصوتية 
ا  علو سطي االر، سواء كان  هذ  االمواو انعكاسية او امواو انكسارية باستخدام متحسس

تثب  علو سطي الر، بصورو منتومة علو طول  Geophonesالقطا   خاصة تسمو
مسار االستكشاخ الزلزالي , بعدها يقاس زمن وصول الموجا  الصوتية علو سطي االر، 
من قبل هذ  ال قطا  , ثم يتم اجراء عملية تفسير لهذ  المعطيا  التي تسهل كثيرًا في تحديد 

ين الطبقا  فضً  عن تحديد التراكيب الجيولوجية التح  سطحية وعمق السطوح الفاصلة ب
تح  سطي االر،  مواقع المكامن النفطية والغاز وتحديد مواقع االجسام واآلثار المدفونة 

 و يرها من التغيرا  في كثافة المواد الموجودو تح  السطي.
 :Gravity Methodالطريقة الجذبية  .2

ة للطبقا  الصخرية تعتمد هذ  الطريقة علو الكشخ عن التباين في قيم الجاذبية االرضي
للمادو في هذ  الطبقا  الصخرية.  التح  سطحية التي تعكس وجود اخت فا  في قيم الكثافة

كلما كان  المادو ذا  كثافة اعلو كلما كان  قيم الجاذبية المسجلة علو سطي االر، اكبر 
بيئة وهذا يعني وجود اخت فا  في طبيعة هذ  الصخور التي تعكس الطبيعة الجيولوجية و 

الترسيب المختلفة بين هذ  الصخور وتستخدم بذلك جهاز خات لقياس التغيرا  في الجاذبية 
, حيث توجد عدو انواب من هذ  االجهزو وعدو مسميا   (Gravimeter)االرضية يسمو 

 (Scintrex)و (Lacost-Romberg)حسب الشركا  المصنعة لها ومن اهمها 
 .(Microgravimeter)و

 :Magnetic Methodالطريقة المغناطيسية  .3
تعتمد هذ  الطريقة علو قياس التغيرا  في شدو المجال المغناطيسي االرضي من مكان 

. يعزى التغير في  (Magnetometer)الو صخر باستخدام جهاز قياس المغناطيسية يسمو 
شدو المجال المغناطيسي الو وجود اخت فا  في التراكيب الجيولوجية او نوعية الصخور 
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او بسبب وجود صخور حاوية علو معدن التح  سطحية سواء كان  نارية او متحولة 
الذي يمتلك خوات مغناطيسية تساعد علو تتبع وجود هذ   Magnetite Mineralالماكنيتاي  
 و تواجدا  لهذ  المعادن الطبيعية. الصخور ا

 : Electric Methodالطريقة الكهربائية  .4
هذ  الطريقة علو مرور التيارا  الكهربائية الطبيعية او االصطناعية في الطبقا   تعتمد

االرضية المختلفة والتي ُتوهر او تبدي وجود اخت فا  في قياسا  المقاومية النوعية الكهربائية 
انواب الطبقا  الصخرية, وخاصة بين الطبقا  الصخرية الجافة وتلك الحاوية علو بين مختلخ 

ميا  جوفية او بين الطبقا  الملحية والرسوبيا  , فض  عن معرفة انواب المحاليل والشوائب 
 التي تحتضنها الطبقا  الصخرية المسامية.

لتيار الكهربائي عالية  , تمتلك خاصية التوصيل لمعوم الترسبا  المعدنية او الخاماان 
تختلخ عن بقية صخور القشرو االرضية, مثل الصخور المتحولة منها صخور النايس جدًا 

Gneiss  صخور الكوارتز ,Quartz  صخور الكبريتيدا  وSulphides  حيث تكون موصل ,
 جيد للكهربائية عن طريق توصيل االلكترونا  ولها مقاومية واطئة للتيار الكهربائي. 

 : Electromagnetic Methodيقة الكهرومغناطيسية الطر  .5
تعتمد هذ  الطريقة علو قياس المجال المغناطيسي الذي يتكون من جراء سريان التيار 
الكهربائي في الطبقا  الصخرية الموصلة للتيار الكهربائي انط قًا من مبد  ان سريان اي تيار 

تعتمد شدته علو قوو سريان التيار الكهربائي كهربائي في موصل يتولد عنه مجال مغناطيسي 
 او بالعكس ممكن ان يسري تيار كهربائي في اي موصل عند وقوعه ضمن مجال مغناطيسي . 

بيق هذا المبد  او المفهوم علو الطبقا  الصخرية الموصلة للتيار الكهربائي التح  تطتم 
وو سريان التيار الكهربائي او سطحية , ثم يتم من خ لها قياس التباين او االخت خ في ق

لها ن تيار كهربائي والتي يتم من خ التباين في قوو المجال المغناطيسي الناشئ من جراء سريا
نوعية الطبقا  الصخرية او الترسبا  المعدنية والخاما  الموجودو تح  سطي االر، ة معرف

 مع تحديد مواقع تموضعها.
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 : MethodRadiometricالطريقة االشعاعية   .6
تعتمد هذ  الطريقة علو استخدام الصفا  الطبيعية لبع، العناصر التي تمتلك خاصية النشاط 

وخاصة عنصر اليورانيوم, حيث يمكن استخدام هذ  الصفة في البحث االشعاعي الطبيعي 
 والتنقيب عن العناصر المشعة طبيعيًا في الطبيعة.

ومن اهمها هو عنصر اليورانيوم ( عنصر مشع طبيعي 20يوجد في الطبيعة حوالي  
(U) الثوريوم ,(Th) وبع، نوائر البوتاسيوم. ان ذرا  هذ  العناصر تمتلك خاصية التحلل ,

الذاتي او التلقائي من خ ل اشعاعها او اط قها طاقة اما علو شكل جسيما  تمتلك شحنة 
او علو  (𝛽)تا اشعة بياو شحنا  سالبة  الكترونا ( تسمو  (𝛼)موجبة وتسمو اشعة الفا 

. هذ  العناصر المشعة باط قها لهذ  (𝛾)شكل اشعة كهرومغناطيسية تسمو اشعة كاما 
االنواب من االشعة تتحول الو ذرا  لعناصر اخرى جديدو تسمو باالبناء, عملية التحلل 
االشعاعي هذ  تسمو بسلسلة التحلل االشعاعي والتي تبد  من احد العنصر المشعة وتنتهي 

 . 𝑃𝑏207او  𝑃𝑏206بعنصر الرصات الخامل 
 : e Hole LoggingBorطريقة الجس البئري  .7

تتضمن انزال اجهزو استكشاخ المقصود بعمليا  الجس البئري هي تلك العمليا  التي 
يائية خاصة كهربائية , الكترونية او صوتية داخل اآلبار التي يتم حفرها لمختلخ جيوفيز 

ا  وخصائت فاال را، عن طريق سلك معدني , هذ  االجهزو متخصصة في تسجيل ص
عبرها عند انزالها في البئر عبر المقطع الجيولوجي الطباقي حيث ان  الصخور التي تمر

المعلوما  التي يتم الحصول عليها من هذ  المجسا  تعتبر افضل وسيلة لدراسة وتقييم 
ية فض  الطبقا  الجيولوجية من حيث تحديد قيم المسامية والنفاذية, الكثافة, وجود الميا  الجوف

مع دراسا  اخرى تخت التصميم الهندسي للبئر وحدود وكاربونية عن دراسة الشواهد الهيدر 
 الطبقا  الصخرية.
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هناك انواب عديدو من هذ  المجسا  تختلخ من حيث التصميم والهدخ من االستخدام , 
ومن اهمها هي مجس الكثافة, مجس النيوترون, مجس المقاومة الكهربائية , المجس الصوتي, 

 مجسا  اخرى تختت بدراسة التصميم الهندسي للبئر. مجس قياس قطر البئر فض  عن
 : Ground Penetration Radar (GPR)طريقة المسح الراداري االرضي  .8

هدددي احددددى طدددرق المسدددي الجيوفيزيدددائي التدددي تعتمدددد بصدددورو اساسدددية علدددو ارسدددال موجدددا  
مددن عدددو بيكوثانيددة الددو عدددو نانوثانيددة  كهرومغناطيسددية ذا  طددول مددوجي عددري، يصددل طولهددا

وبترددا  قصيرو جدًا من جهاز رادار مرسدل لهدذ  االمدواو مدن علدو سدطي االر، وموجهدة الدو 
يددتم تسددجيل الصددى او االمددواو المنعكسددة مدن علددو الحدددود الفاصددلة بداطن االر،, ثددم بعددد ذلدك 

 بين الطبقا  االرضية عن طريق رادار مستلم علو سطي االر،.
االر، انتشارًا مختلفًا تبعدًا لندوب وشدكل وكثافدة تنتشر الموجا  الكهرومغناطيسية في باطن 

الطبقدددا  الصدددخرية التحددد  سدددطحية, كمدددا يعتمدددد علدددو هدددذ  الخصدددائت شددددو االنعكددداس وتشدددت  
الموجددددا  الكهرومغناطيسددددية وقابليتهددددا علددددو النفدددداذ والتغلغددددل خدددد ل الطبقددددا  الصددددخرية. يعمددددل 

مدددن ثدددم تحليلهدددا ورسدددم مقطدددع الجهددداز علدددو تسدددجيل الفتدددرو الزمنيدددة ل نعكددداس وطدددور الموجدددا  و 
عرضددي للحدددود الفاصددلة بددين الطبقددا  الصددخرية حيددث يتددراوح عمددق االختددراق لهددذ  االمددواو مددن 
بضددع امتدددار الدددو حددوالي مائدددة متدددر اعتمدددادا علددو شددددو او ضدددعخ التددرددا  المرسدددلة الدددو داخدددل 

 االر، والغر، من االستكشاخ او البحث عن االهداخ المطلوب الكشخ عنها.
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 الفصل الثاني
 method Seismicالطريقة الزلزالية 

الجيولوجية تح  سطي اار، باستخدام كشخ الغمو، عن المكونا  والتراكيب 
(  صبي من المفاهيم المألوفة في الجيولوجي وذلك Acoustic energyالطاقة الصوتية  

باستخدام وتطبيق الطريقة الزلزالية في عمليا  االستكشاخ الجيوفيزيائي. تعتمد الطريقة الزلزالية 
نامي   متفجرا ( وباوزان مختلفة علو احداث امواو صوتية  زلزالية( اما بالتفجير لشحنة دي

 و باستخدام الثقل   Sledge hammerحسب الهدخ  و باستخدام مطرقة ثقيلة 
تنتشر هذ  اامواو في جميع  .(vibrosis و استخدام الهزاز  (weight droppingالساقط 

( وتتغلغل في الصخور التح  سطحية بسرب 1-2 االتجاها  علو شكل دوائر مركزية الشكل 
لذلك الوسط ومدى تجانس  الفيزيائيةوباالعتماد علو الخصائت  ,(2-2الشكل   ,معينة

الكثافا  فيه وذلك بواسطة احداث اهتزازا  في جزيئا  الصخور ثم تنعكس هذ  اامواو  و 
تنكسر من علو السطوح الفاصلة بين الطبقا  الصخرية  و التكوينا  الجيولوجية حيثما وجد  

افة التي تؤدي إلو حصول اخت خ في سرعة هذ  اامواو الصوتية وبالتالي اخت فا  في الكث
فإنها تنعكس وتعود إلو سطي اار،, ويمكن تحسسها باستخدام القطا  خاصة 

 Geophone  ويتم بواسطتها تسجيل زمن وصول هذ  اامواو خ ل سيرها 3-2( الشكل  )
جيل في ال قطة. إن معرفة زمن وصول في الصخور اعتبارا من مصدر الطاقة إلو نقطة التس

الموجة وكذلك سرعة هذ  اامواو في الطبقا  الصخرية  صبي من الممكن حساب العمق 
 وكذلك السمك بمختلخ الطبقا  الصخرية والتكوينا  الجيولوجية تح  سطي اار،.
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 الزلزالية  لألمواومرتسم يوضي الع قة بين مسار الموجة, جبهة الموجة والطول الموجي  (1-2شكل رقم  

 
  

 
 مرتسم يوضي كيفية انتشار االمواو الصوتية في ااوساط المرنة (2-2شكل رقم  
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 Geophone( شكل ال قطة مع مقطع توضيحي إلو ال قطة 3-2شكل رقم  

تعتبددددددر الطريقددددددة الزلزاليددددددة مددددددن اكثددددددر الطددددددرق الجيوفيزيائيددددددة  هميددددددة واسددددددتخداما مددددددع إن 
كلفتهددددا الماليددددة عاليددددة جدددددا, وذلددددك لدقددددة النتددددائف المستحصددددلة وكفاءتهددددا العاليددددة وقدددددرتها علددددو 
تحسددددددددس المتغيددددددددرا  فددددددددي ااعمدددددددداق الكبيددددددددرو تحدددددددد  سددددددددطي اار،. ان االسددددددددتخدام الواسددددددددع 

يقاتهدددددددا الواسدددددددعة فدددددددي التنقيدددددددب عدددددددن الدددددددنفط وكفاءتهدددددددا فدددددددي للطريقدددددددة الزلزاليدددددددة يعدددددددود إلدددددددو تطب
الكشددددددخ عدددددددن التراكيددددددب الجيولوجيدددددددة الواقعددددددة تحددددددد  سددددددطي اار، مثدددددددل الصدددددددوب والكسدددددددور 
والطيددددددا  المحدبددددددة التددددددي ممكددددددن  ن تكددددددون مكددددددامن نفطيددددددة, اسددددددتخدم  هددددددذ  الطريقددددددة كددددددذلك 

خاصدددددة فدددددي فدددددي التحدددددري والكشدددددخ عدددددن مواقدددددع تواجدددددد الميدددددا  الجوفيدددددة, فدددددي الهندسدددددة المدنيدددددة 
, فددددددي اختيددددددار الموقددددددع المناسددددددب للسدددددددود والخزانددددددا  Bed-Rockصددددددخور   التحديددددددد عمددددددق 

المائيدددددة, فدددددي تحديدددددد اامددددداكن المناسدددددبة سنشددددداء الطدددددرق السدددددريعة وسدددددكك الحديدددددد, فدددددي تحديدددددد 
وتعيدددددددين مواقدددددددع السدددددددطوح الفاصدددددددلة بدددددددين التكويندددددددا  الجيولوجيدددددددة والطبقدددددددا  الصدددددددخرية تحددددددد  

نددددددده نددددددادرا مددددددا تسدددددددتخدم الطريقددددددة الزلزاليدددددددة فددددددي التحدددددددري سددددددطي اار،. مددددددن جاندددددددب اخددددددر فا
والتنقيدددددب عدددددن الترسدددددبا  المعدنيدددددة بسدددددبب عددددددم وجدددددود إمكانيدددددة تحديدددددد مواقدددددع هدددددذ  الترسدددددبا  
عندددددد عددددددم وجدددددود حددددددود فاصدددددلة مختلفدددددة الكثافدددددة تعمدددددل كسدددددطي عددددداكس للموجدددددا  الزلزاليدددددة, 
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 Burredوندددددة  ومدددددن الممكدددددن اسدددددتخدامها فدددددي الكشدددددخ عدددددن وتعيدددددين مواقدددددع القندددددوا  المدف
channels التددددددددي مددددددددن الممكددددددددن ان تحتددددددددوي علددددددددو ترسددددددددبا  معدنيددددددددة  و تواجددددددددد للمعددددددددادن )

 الثقيلة.
 اسس تقدم الموجات الصوتية في األوساط الصخرية 

Fundamental of the seismic waves in rocks. 
تعتمددددددد الطريقددددددة الزلزاليددددددة علددددددو حقيقددددددة إن سددددددرعة اامددددددواو الصددددددوتية  الزلزاليددددددة( والتددددددي 

(  ثنددددددداء سددددددديرها فدددددددي ااوسددددددداط acoustic energyعبدددددددارو عدددددددن طاقدددددددة صدددددددوتية   هدددددددي
الصدددددددخرية الصدددددددلبة تختلدددددددخ مدددددددع اخت فدددددددا  الصدددددددخور فدددددددي بددددددداطن اار،  ي فدددددددي الحقيقدددددددة 
تختلددددددددخ مددددددددع اخددددددددت خ كثافددددددددة التكوينددددددددا  والطبقددددددددا  الصددددددددخرية. اامددددددددواو الصددددددددوتية  ثندددددددداء 

صدددددخور وتدددددؤدي إلدددددو مرورهدددددا عبدددددر الصدددددخور تعمدددددل علدددددو إحدددددداث اهتدددددزازا  فدددددي جزيئدددددا  ال
إحددددداث تشددددويه فددددي جزيئددددا  الصددددخور, حتددددو يمكددددن  ن تسددددتجيب هددددذ  الصددددخور إلددددو ضددددغط 
 و الطاقددددددة المسددددددلطة عليهددددددا وبالتددددددالي تكددددددون لهددددددا القابليددددددة علددددددو إمددددددرار ونقددددددل هددددددذ  اامددددددواو 
الصدددددددددوتية, ان التبددددددددداين فدددددددددي السدددددددددرعة الزلزاليدددددددددة للصدددددددددخور يعتمدددددددددد بصدددددددددورو  ساسدددددددددية علدددددددددو 

وجددددددددددودو فددددددددددي الصددددددددددخور. إذا كاندددددددددد  التكوينددددددددددا  الصددددددددددخرية ذا  االخت فددددددددددا  الفيزيائيددددددددددة الم
خدددددوات ثابتدددددة ومتجانسدددددة بهدددددذ  الحالدددددة سدددددوخ تنتقدددددل اامدددددواو الزلزاليدددددة بسدددددعة ثابتدددددة وبشدددددكل 
خطدددددوط مسدددددتقيمة وعندددددد الحددددددود الفاصدددددلة بدددددين التكويندددددا  الجيولوجيدددددة  و الطبقدددددا  الصدددددخرية 

ي السدددددددرعة عندئدددددددذ عندددددددد وجدددددددود اخت فدددددددا  فدددددددي الكثافدددددددا  الصدددددددخرية يحصدددددددل لهدددددددا تغددددددداير فددددددد
سدددددتنعكس  و تنكسدددددر علدددددو السدددددطوح الفاصدددددلة بدددددين الطبقدددددا . لغدددددر، فهدددددم سدددددلوك الموجدددددا  
الزلزاليدددددددة التدددددددي تسدددددددير فدددددددي ااوسددددددداط الصدددددددخرية فمدددددددن الضدددددددروري تفهدددددددم الخصدددددددائت المرندددددددة 
لألوسددددددداط الصدددددددخرية  تسدددددددمو ااوسددددددداط الصدددددددخرية بااوسددددددداط المرندددددددة بسدددددددبب قابليتهدددددددا علدددددددو 

المددددادو عنددددد مددددرور الموجددددا  الزلزاليددددة خ لهددددا( هددددذ  التغيددددرا  إبددددداء التغييددددرا  الددددذي توهرهددددا 
عبدددددارو عدددددن إعدددددادو التوزيدددددع للقدددددوى الداخليدددددة فدددددي جزيئدددددا  الصدددددخور باسضدددددافة إلدددددو حصدددددول 
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تشدددددو  فدددددي الشدددددكل الهندسدددددي لهدددددا. عدددددادو مدددددا يعبدددددر عدددددن هدددددذ  التدددددأثيرا  بداللدددددة مفهدددددومي قدددددوى 
 .stress and strainالجهد واسجهاد 
  ess and StrainStrالجهد واإلجهاد 

عندما يتم تسليط قوو خارجية علو جسم معين, عندئذ يحصل له إعادو توزيع للقوو  
هو  stressالداخلية للمادو لتكون في حالة موازنة جيدو استجابة للقوو المسلطة عليها. الجهد 

 ( المسلطة علو وحدوFقياس لشدو القوو المسلطة علو المادو, بمعنو اخر هو قياس القوو  
( للجسم. هذ  القوو ممكن ان تتحلل إلو عدو مركبا  للقوى وهي الجهد العمودي Aالمساحة  

( عمودية علو وحدو المساحة فان الجهد يسمو  الجهد Fعلو سطي الجسم. عندما تكون القوو  
 و  Compressive stressويمكن  ن يكون جهد تضا طي  Normal stressالعمودي( 

( مماسا لوحدو Fاعتمادا علو االتجا , وعندما تكون القوو   Tensile stressيكون جهدا شدي 
 .Shearing stressفان الجهد يسمو بالجهد القصي  Tangentialالمساحة 

ويحصل له تشويه في الشكل والحجم  و ك هما  stressالجسم الذي يتعر، إلو جهد 
شويه الذي يحصل للجسم عند اي إن اسجهاد هو قياس الت strain معا عندئذ يسمو باسجهاد

تعرضه للجهد. إن اسجهاد الذي يسبب تغيير في الشكل فقط من دون  ي تغير في الحجم 
بينما يطلق علو التغيير في   Distortion و التشويه  Shear strainيسمو باسجهاد القصي 

تقلت,  و إجهاد ال Distortionالحجم من دون حصول تغيير في الشكل باسجهاد التمددي 
 . Normal stressوتسمو االجهادا  المتعلقة النسبية في الطول باالجتهادا  العمودية 

معين ويحصل لها تغيير في الشكل والحجم stress إن ااجسام التي تتعر، إلو جهد 
ممكن  ن تتحمل قوى اسجهاد هذ  إلو حد معين تعود إلو وضعها ااصلي عند رفع الجهد 

ذو المرونة التامة ع قة خطية بين الجهد واسجهاد يحكمها في ذلك  منها حيث يبدي الجسم
إلو  ن تصل إلو حد معين لقيمة الجهد تسمو حد التشويه  Hook's Lawقانون هوك 

, وعند رفع الجهد عن الجسم Elastic field. حقل المرونة هذا يسمو  Yield strengthللمادو
عندئذ  Yield strengthما يتعدى الجهد نقطة يؤدي إلو إزالة التشو  الحاصل للجسم عند
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التشويه الذي يحصل للجسم ال يمكن  ن يعود إلو وضعه ااصلي عند رفع الجهد عنه هذا 
. عند زيادو الجهد  كثر من قابليه الجسم علو تحمل الجهد  Ductile field  الحقل يسمو 

 .(4-2  ضحة في الشكلادو. هذ  الع قة مو المسلط عليه عندئذ يحصل تكسر وتهشم للم

 
 الصلبة لألجساماجهاد   –( منحني جهد 4-2شكل رقم  

 اElastic Moduliمعامالت المرونة  
توصددددددخ الخددددددوات المرنددددددة لألجسددددددام  و المددددددواد بمددددددا يسددددددمو بمعددددددام   المرونددددددة وهددددددي 
التددددي تحدددددد الع قددددة الكميددددة بددددين اانددددواب المختلفددددة مددددن الجهددددد واسجهدددداد. إن الع قددددة الخطيددددة 

عنهددددا , يعبددددر ( 4-2شددددكل رقددددم   Elastic fieldبددددين الجهددددد واسجهدددداد فددددي حقددددل المرونددددة 
 .E )Young's Modulusبواسطة معامل يونك  

 :Young Modulus( Eمعامل يونك )-1
الع قدددددة بدددددين الجهدددددد المسدددددلط علدددددو الجسدددددم وبدددددين التشدددددويه النددددداتف معامدددددل يوندددددك يوضدددددي 

علدددددو الجسدددددم مدددددن جدددددراء هدددددذا الجهدددددد. لنفتدددددر، ان جهدددددد معدددددين سدددددلط علدددددو اسدددددطوانة طولهدددددا 
 L  طولهددددددددا ومسدددددددداحة المقطددددددددع لهددددددددا )A ان االسددددددددتطالة الحاصددددددددلة لهددددددددا ن جددددددددراء تسددددددددليط ,)

ل ( حيددددددث يعددددددرخ هددددددذا التشددددددو  بمعامدددددد5a-2( كمددددددا فددددددي الشددددددكل  ( عليهددددددا هددددددو Fالجهددددددد  
 -ا(1-2يونك ويعبر عنه بالصيغة الرياضية رقم  

l
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𝑌𝑜𝑢𝑛𝑔"𝑠 𝑀𝑜𝑑𝑢𝑙𝑢𝑑 (𝐸)  =  
𝐿𝑜𝑛𝑔𝑡𝑢𝑑𝑖𝑛𝑎𝑙 𝑆𝑡𝑟𝑒𝑠𝑠

𝐿𝑜𝑛𝑔𝑡𝑢𝑑𝑖𝑛𝑎𝑙 𝑆𝑡𝑟𝑒𝑠𝑠

=  
𝐹 𝐴⁄

∆ 𝐿⁄
………… . . (2 − 1) 

وممكدددددن ان يحصدددددل تشدددددويه باالتجدددددا  المعددددداكس حيدددددث يحصدددددل ل سدددددطوانة قصدددددر فدددددي الطدددددول 
 اذا كان الجهد المسلط باالتجا  المعاكس. 

 :  Bulk Modulus( Kالمعامل الحجمي)-2
(إلدددددددددددددو جهدددددددددددددد انضدددددددددددددغاطي مندددددددددددددتوم  ضدددددددددددددغط vعنددددددددددددددما يتعدددددددددددددر، جسدددددددددددددم حجمددددددددددددده 

 لحجمددددددي ( وذلددددددك يعددددددرخ المعامددددددل v( فددددددان حجمدددددده سددددددوخ يقددددددل بمقدددددددار  pهيدروسددددددتاتيكي
 k, بتعبيدددر صخدددر هدددو مقاومدددة  ( بأنددده النسدددبة بدددين الضدددغط إلدددو التغييدددر الحاصدددل فدددي الحجدددم

( ويمكدددددددن  ن يعبدددددددر عنددددددده بالقدددددددانون 5b-2الجسدددددددم  و المدددددددادو للقدددددددوى المبدلدددددددة للحجدددددددم شدددددددكل  
 ا(2-2رقم   التالي

𝐾 = 
𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚 𝑠𝑡𝑟𝑒𝑠𝑠 (𝑝)

𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒 𝑠𝑡𝑟𝑎𝑖𝑛 ∆𝑣 𝑣⁄
=  

𝐹 𝐴⁄

∆𝑣 𝑣⁄
  ………….   (2 − 2) 

 

 :Shear Modulus (µ) معامل القص أو الصالبة-3
يعدددددددرخ معامدددددددل القدددددددت بأنددددددده قيددددددداس نسدددددددبه الجهدددددددد إلدددددددو اسجهددددددداد فدددددددي حالدددددددة الجهدددددددد 
المماسدددددي  و القصددددددي , ي ان اسجهدددددداد القصدددددي هددددددو مقاومددددددة الوسدددددط للقددددددوى المبدلددددددة للشددددددكل. 
وهدددددو التشدددددو  النددددداتف فدددددي الشدددددكل بددددددون  ي تغييدددددر فدددددي الحجدددددم ويعبدددددر عدددددن اسجهددددداد فدددددي هدددددذ  

 (ا3-2في المعادلة   , كما( (c5-2الشكل رقم θالحالة بزاوية التشو  

𝜇 =  
𝑆ℎ𝑒𝑎𝑟 𝑆𝑡𝑟𝑒𝑠𝑠

𝑆ℎ𝑒𝑎𝑟 𝑆𝑡𝑟𝑎𝑖𝑛 𝑡𝑎𝑛𝜃
=  

𝐹 𝐴⁄

𝑡𝑎𝑛𝜃
…………(2 − 3) 

0) إن حقيقددددددة إن =  𝜇)  للموائددددددع تكددددددون ذا  فائدددددددو فددددددي الدراسددددددا  الزلزاليددددددة إذ إن السددددددرعة
 .(𝜇) لألمواو الصوتية تتأثر كثيرا بالعامل



vvinvolumestra
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 علو لألجسام الصلبة التي يعبر عنها بمعام   المرونة( تأثير القوو السلطة 5-2شكل رقم  

 :Poisson Ratio (𝝈) زونينسبة بو -4
للجسدددددم المدددددرن, عنددددددما يسدددددلط جهدددددد  الهندسدددددي هدددددي قيددددداس التغييدددددر الهندسدددددي فدددددي الشدددددكل

ويقدددددل قطرهدددددا  (𝐿∆)فاندددددا تسدددددتطيل بمقددددددار  (𝐷)( وقطرهدددددا Lشددددددي علدددددو اسدددددطوانة طولهدددددا  
ذلدددددك فدددددي حالدددددة تسدددددلط جهدددددد انضدددددغاطي  , وعلدددددو العكدددددس مدددددن(𝐷∆)بدددددنفس الوقددددد  بمقددددددار 

 ا(4-2زون بالصيغة الرياضية  يعليها ويمكن التعبير عن نسبة بو 

𝜎 =
∆𝐷 𝐿⁄

∆𝐿 𝐿⁄
 …………  (2 − 4)    

( تقريبدددددددا امدددددددا السدددددددوائل  و الموائدددددددع 0.25زون لمعودددددددم ااجسدددددددام الصدددددددلبة تسددددددداوي  بنسدددددددبة بدددددددو 
 (. 0.5وهي   زون تصل إلو قيمتها العوموبفان نسبة بو 
, 𝜇)تتراوح قيمة  𝐸 , 𝐾)    يمكن التعبير عن  2( نيوتن م1110 - 1010لمعوم الصخور من
 ا (6-2و   (5-2اب  ااربعة بداللة اثنين منهما كما في المعادلة  كل من الثو 

𝐸 =  
(9 𝜇 𝑘)

(𝜇 + 3𝑘)
         ,      𝜇 =  

𝐸

2(1 +  𝜎)
 ………… ..  (2 − 5) 
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  𝑘 =  
𝐸

3 (1 − 2𝜎)
        ,         𝜎 =

(3𝑘 − 2𝜇)

(6𝑘 + 2𝜇)
 ………… ..  (2 − 6)  

 Elastic wavesالموجات المرنة 
الموجدددددا  الزلزاليدددددة هدددددي عبدددددارو عدددددن موجدددددا   و طاقدددددة صدددددوتية تنتشدددددر خددددد ل ااوسددددداط 
الصدددددلبة الصدددددخرية بواسدددددطة إحدددددداث تذبدددددذبا   و اهتدددددزازا  فدددددي جزيئدددددا  الصدددددخور, ااوسددددداط 
الصددددددخرية هدددددددذ  تسدددددددتجيب لتدددددددأثيرا  مدددددددرور اامدددددددواو الصدددددددوتية خ لهدددددددا بواسدددددددطة حصدددددددول  و 

اوسددددداط الصدددددخرية بااوسددددداط المرندددددة, إحدددددداث تشدددددوها   شدددددكلية  و حجميددددده, ولدددددذلك تسدددددمو ا
كونهدددددا تنتقدددددل  و تسدددددير  Elastic Wavesوالموجدددددا  الزلزاليدددددة تسدددددمو بالموجدددددا  المرندددددة 

 في ااوساط المرنة هذ .
 Types of Elastic wavesانواع الموجات المرنة 

  Body wavesهندددداك نوعددددان رئيسدددديان مددددن اامددددواو المرنددددة هددددي الموجددددا  الباطنيددددة 
 . Surface wavesية والموجا  السطح
 Body wavesالجسمية(  (الموجات الباطنية

عنددددددددما تسدددددددير اامدددددددواو الصدددددددوتية فدددددددي الهدددددددواء فدددددددان جزيئدددددددا  الهدددددددواء سدددددددوخ تتذبدددددددذب 
Oscillate  لدددددو الخلدددددخ حيدددددث تكدددددون حركدددددة الددددددقائق فدددددي الهدددددواء باتجدددددا  سدددددير إلدددددو اسمدددددام وا 

 Compressions andالموجددددددة مسددددددببة تمدددددددد  و تقلددددددت  و تضددددددا ط وتخلخددددددل  
rarefactions للوسددددددددط الددددددددذي تسددددددددير فيدددددددده, عندددددددددما تسددددددددير هددددددددذ  اامددددددددواو الصددددددددوتية فددددددددي )

ااوسددددداط الصدددددخرية المرندددددة فإنهدددددا سدددددوخ تمتلدددددك  و تسدددددير بسدددددرعة اكبدددددر ولدددددذلك تسدددددمو هدددددذ  
وتدددددددعو ايضددددددا بدددددداامواو  P-waves و  Primary wavesاامددددددواو بدددددداامواو ااوليددددددة 

الطويلدددددددة حيددددددددث يتعدددددددر، الوسددددددددط الدددددددذي يسددددددددير فيددددددده هددددددددذ الندددددددوب مددددددددن اامدددددددواو إلددددددددو تشددددددددو  
( الدددددذي يدددددؤدي إلدددددو حصدددددول تغييدددددر فدددددي الحجدددددم, ونودددددرا الزديددددداد 6-2انضدددددغاطي شدددددكل رقدددددم  

سددددرعة هددددذ  اامددددواو فإنهددددا تصددددل  وال إلددددو سددددطي اار، مددددن مصدددددر الصددددو  وتسددددجل مددددن 
-Pااوليددددددددة لهددددددددذ  السددددددددبب, سددددددددرعة اامددددددددواو ااوليددددددددة  قبددددددددل ال قطددددددددا  وسددددددددمي  بدددددددداامواو 

wavesا(7-2رقم   معادلة التاليةال( تعطي ب- 
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𝑉𝑝 =  √
(𝑘 +¾ 𝜇)

𝜌
           ,     𝑉𝑝

=  √
(1 − 𝜎) 𝐸

(1 + 𝜎)(1 − 2𝜎)𝜌
…………….  (2 − 7) 

 حيث إنا 
 = كثافة الوسط 
 = نسبة بوزون 
 = معامل يونك 
 = المعامل  لحجمي 
 = معامل القت 

والتددددي  Shear wavesالنددددوب الثدددداني مددددن الموجددددا  الباطنيددددة هددددي الموجددددا  القصددددية 
-2تكدددددون فيددددده حركدددددة الجزيئدددددا   و الددددددقائق عموديدددددة علدددددو اتجدددددا  سدددددير الموجدددددة شدددددكل رقدددددم  

(, هددددددذا النددددددوب مددددددن االمددددددواو تسددددددمي بمددددددرور  ااوسدددددداط الصددددددخرية فقددددددط حيددددددث تددددددؤدي إلددددددو 7
) تسددددددداويحصدددددددول تغييدددددددر فدددددددي الشدددددددكل وتكدددددددون سدددددددرعتها بطيئدددددددة حيدددددددث 

1

2
سدددددددرعة الموجدددددددا   (

  S-waves و  Secondary wavesالطوليدددددة تقريبدددددا ولدددددذلك تسدددددمو بالموجدددددا  الثانويدددددة 
 ا(8-2رقم   هذ  اامواو بالمعادلة التالية تعطي سرعة

𝑉𝑠 = √
𝜇

𝜌
  =    √

𝐸

2𝜌
 𝑥 

1

(1 +  𝜎) 
…………….        (2 − 8) 

 
 حركة الجزيئا  باتجا  سير الموجة P-wave( مسار الموجة ااولية 6-2شكل رقم  
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 حركة الجزيئا  عمودي باتجا  سير الموجة S-wave( مسار الموجة الثانوية 7-2شكل رقم  

 هر من المعادلتين السابقتين إناوتو

(
𝑉𝑝

𝑉𝑠
)
2

 =   2(1 − 𝜎)(1 − 2𝜎)    ,       (𝑉𝑝2 − 
4

3
  𝑉𝑆

2) =  
𝐾

𝜎
       

) وبالتددددالي يمكددددن معرفددددة σمددددن الع قددددة ااولددددو يمكددددن إيجدددداد 
𝑉𝑝

𝑉𝑠
 مددددا مددددن الع قددددة الثانيددددة ,  (

يمكدددددن دراسدددددة التغييدددددر فدددددي الخدددددوات الفيزيائيدددددة, للصدددددخور وخاصدددددة الكثافدددددة. هدددددذا الندددددوب مدددددن 
اامددددواو يددددؤدي إلددددو حصددددول صدددددوب وتخسددددخ فددددي الطبقددددا  الصددددخرية التددددي تمددددر بهددددا بسددددبب 

صدددددد ويدددددتم تسدددددجيلها فدددددي حركتهدددددا العموديدددددة علدددددو اتجدددددا  سدددددير الموجددددده وتصدددددل إلدددددو  جهدددددزو الر 
 ال قطا  بعد الموجا  ااولية.

 Surface Wavesالموجات السطحية  
هندددددداك نددددددوعين مددددددن الموجددددددا  السددددددطحية تتكددددددون مددددددن جددددددراء وجددددددود مصدددددددر صددددددوتي  و 
مصدددددر زلزالددددي مددددن خواصددددها إنهددددا تسددددير علددددو السددددطي الحددددر للجسددددم المددددرن, هددددذ  الموجددددا  

( التدددددي تكددددون حركدددددة الددددددقائق  و 8-2شدددددكل رقددددم   Rayleigh waveهددددي موجدددددا  رالددددي 
الجزيئدددددددا  فيهدددددددا مركبدددددددة مدددددددن ندددددددوعين مدددددددن االهتدددددددزازا  هدددددددو االهتدددددددزاز الطدددددددولي والمسدددددددتعر، 
مؤديددددة إلددددو حركددددة تراجعيددددة بيضددددوية فددددي المسددددتوى العمددددودي علددددو طددددول اتجددددا  سددددير الموجددددة 

تقريبددددددا.   S-wavesمددددددن سددددددرعة  0.9بشددددددكل اهليليجددددددي. ان سددددددرعة موجددددددا  رالددددددي تسدددددداوي 
تدددددي سددددددببها االهتدددددزازا  اارضددددددية البسددددديطة التددددددي عدددددادو تواجدددددده  ثنددددداء العمددددددل إن الضوضددددداء ال

 الحقلي الزلزالي مكونة من موجا  رالي بصورو  ساسية.
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إن معوددددم الهددددزا  التددددي نشددددعر بهددددا مددددن الددددزالزل تكددددون بفعددددل هددددذا النددددوب مددددن الموجددددا  
تددددؤدي حيددددث ان تأثيرهددددا يكددددون مددددن  قددددوى اانددددواب وحركتهددددا تكددددون فددددي حالددددة شددددبه دائددددري ممددددا 

تخلخدددددل فدددددي الطبقدددددا  التحددددد  السدددددطحية, اذ تعمدددددل هدددددذ  الموجدددددة علدددددو تحريدددددك ااشدددددياء إلدددددو 
فددددددي المسددددددتويين اافقددددددي والر سددددددي فددددددي االتجددددددا  عمددددددودي علددددددو سددددددير الموجددددددة وبددددددذلك تتجلددددددو 

 القدرو التدميرية للموجا  السطحية.
والتدددددي تحددددددث  Love–waves ڨالندددددوب الثددددداني مدددددن الموجدددددا  السدددددطحية تسدددددمو موجدددددا  لدددددو

وتسدددددير فدددددي الطبقدددددة السدددددطحية العليدددددا مدددددن التربدددددة إذا كانددددد  مكوندددددة مدددددن مدددددواد  يدددددر متجانسدددددة 
التددددددي تمتلددددددك سددددددرعة قليلددددددة والتددددددي تقددددددع فددددددوق طبقددددددة صددددددخرية ذا  سددددددرعة عاليددددددة, شددددددكل رقددددددم 

بصددددورو  فقيددددة بالطبقددددة السددددطحية كددددذلك تكددددون حركددددة   Loveڨ( تسددددير موجددددا  لددددو2-9 
باتجددددا  سددددير الموجدددددة. هددددذا النددددوب مدددددن الموجددددا  نددددادرا مدددددا  الدددددقائق الوسددددط  فقيددددة ومستعرضدددددة

يسددددددجل فدددددددي عمليدددددددا  االستكشددددددداخ الزلزالدددددددي ان ال قطدددددددا  تسدددددددجل فقدددددددط الحركدددددددة العموديدددددددة 
 لألمواو الصوتية.

 
 جي باتجا  سير الموجةلي( موجا  رالي حركة الجزيئا  تكون بشكل إهلي8-2شكل رقم  

 

 
 الجزيئا   فقية ومستعرضة باتجا  سير الموجةحركة  Loveڨ( موجا  لو9-2شكل رقم  
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 Reflection and Refraction of wavesانعكاس وانكسار الموجات 
, 𝑃 تنتشدددددددددددر اامدددددددددددواو الباطنيدددددددددددة 𝑆 ,𝑊𝑎𝑣𝑒   فدددددددددددي ااوسددددددددددداط الصدددددددددددخرية المتجانسدددددددددددة

حيددددددث  (,2-2االتجاهددددددا  مددددددن مصدددددددر الصددددددو  شددددددكل رقددددددم  بصددددددورو منتومددددددة فددددددي جميددددددع 
تكددددون جبهدددددا  الموجددددا  عبدددددارو عددددن سدددددطوح كرويددددة مركزهدددددا عنددددد مصددددددر الصددددو  وعموديدددددة 
علدددددددو اتجدددددددا  سدددددددير تقددددددددم الموجدددددددة. اامدددددددواو الصدددددددوتية عنددددددددما تصدددددددطدم بسدددددددطي  و حددددددداجز 
يفصدددددل بدددددين ندددددوعين مختلفدددددين فدددددي الكثافدددددة الصدددددخرية, لهدددددا سدددددرعة مرندددددة مختلفدددددة واحددددددو عدددددن 

( والجدددددددزء 10-2كس شدددددددكل رقدددددددم  ااخدددددددرى فدددددددإن جدددددددزء مدددددددن الموجدددددددا  الصدددددددوتية سدددددددوخ يدددددددنع
 .( 11-2المتبقي ينكسر بزاوية معينة باتجا  الوسط الثاني شكل رقم  

 
 ( انعكاس اامواو الصوتية10-2شكل رقم  

 
 ( انكسار اامواو الصوتية11-2شكل رقم  
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لسددددطي الطبقدددددة الصددددخرية الثانيدددددة ثدددددم سددددير بصدددددورو موازيدددددة قسددددم مدددددن اامددددواو المنكسدددددرو ت
نفددددددذ إلددددددو ااسددددددفل باتجددددددا  الطبقددددددة الصددددددخرية ااعمددددددق السددددددطي والقسددددددم اآلخددددددر تتددددددنعكس إلددددددو 

لتتكدددددددرر نفدددددددس عمليدددددددا  االنعكددددددداس واالنكسدددددددار لحدددددددين اضدددددددمح ل وت شدددددددي هدددددددذ  اامدددددددواو, 
حيدددددث تكدددددون المفددددداهيم ااساسدددددية التدددددي تدددددتحكم فدددددي انعكددددداس وانكسدددددار الموجدددددا  الزلزاليدددددة هدددددي 

نحددددددو السددددددطي المنعكسددددددة مددددددن اامددددددواو الزلزاليددددددة  نفسددددددها التددددددي تددددددتحكم فددددددي علددددددم البصددددددريا .
ينطبددددق عليهددددا قددددانون االنعكدددداس حيددددث إن زاويددددة السددددقوط تسدددداوي زاويددددة االنعكدددداس شددددكل رقددددم 

 2-12.) 

  
 ( مسار الموجة المنعكسة12-2شكل رقم  

التددددي تكددددون  Snell's Law مددددا اامددددواو الزلزاليددددة المنكسددددرو يحكمهددددا فددددي ذلددددك قددددانون سددددنيل 
فيدددددده زاويددددددة سددددددقوط اامددددددواو الزلزاليددددددة وزاويددددددة االنكسددددددار مرتبطددددددة بالسددددددرعة الزلزاليددددددة لألوسدددددداط 

sinالصددددددخرية التددددددي تمددددددر بهددددددا, حيددددددث  ن  𝑖

sin 𝑟
= 

𝑉1

𝑉2
, عندددددددما تكددددددون سددددددرعة اامددددددواو الزلزاليددددددة  

شددددكل   1Vاكبددددر مددددن سددددرعة اامددددواو الزلزاليددددة فددددي الوسددددط ااول   2V ي الوسددددط الثددددانيفدددد
 (.13-2رقم  

 
 ( مسار الموجة المنكسرو13-2شكل رقم  
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𝑉1تساوي  Sin iعندئذ تنكسر اامواو الزلزالية نحو ااسفل, إذا كان  

𝑉2
  . 

إن الموجدددددددة المنكسدددددددرو سدددددددوخ تسدددددددير بصدددددددورو موازيدددددددة للسدددددددطي الفاصدددددددل بدددددددين الطبقتدددددددين 
الزاويدددددة وتنكسدددددر نحدددددو السدددددطي العلدددددوي , زاويدددددة السدددددقوط هدددددذ  تسدددددمو بالزاويدددددة الحرجدددددة وهدددددي 

sin)التددددددي تكددددددون زاويددددددة انكسددددددارها 𝑟 = , لكددددددي تنكسددددددر الموجددددددة السدددددداقطة وتسددددددير مددددددع (900
السددددددطي الفاصددددددل ثددددددم تنكسددددددر نحددددددو ااعلددددددو .اامددددددواو التددددددي تسددددددقط بصددددددورو عموديددددددة علددددددو 
السددددددطي الفاصددددددل بددددددين الطبقددددددا   تددددددنعكس كليددددددا وال يحصددددددل  ي انكسددددددار بهددددددذ  الحالدددددددة ان ا 

(
sin 𝑖

sin 90
= 

𝑉1

𝑉1
sin)وبما ان ( 90 = sin)ابهذ  الحالة فان (1 𝑖 =  

𝑉1

𝑉2
) .                                                                            

  Seismic Velocities in Rocksالسرع الزلزالية في الصخور
تعدددددددد معرفدددددددة وتعيدددددددين سدددددددرب الموجدددددددا  الزلزاليدددددددة فدددددددي الصدددددددخور  ساسدددددددية عندددددددد تطبيدددددددق 
الطريقدددددددددة الزلزاليدددددددددة لمعرفدددددددددة التراكيدددددددددب الجيولوجيدددددددددة تحددددددددد  سدددددددددطي اار،. تعتمدددددددددد  لسدددددددددرب 

 (ا9-2رقم  الزلزالية للصخور علو معام   المرونة والكثافة كما في المعادلة 

𝑉𝑝  = √𝐾+ 
3

4
 𝜇

𝑃
= √

(1−𝜎) 𝐸

(1+𝜎)(1−2𝜎) 𝜌
  …………… ..  (2 − 9)  

 حيث إن ا
 نسبة بوزون    =
 كثافة الصخور  =
 ثاب  المرونة   = 

( 1-1إن قددددديم  لسدددددرب الزلزاليدددددة للصدددددخور للموجدددددا  الطوليدددددة كمدددددا مدرجدددددة فدددددي الجدددددددول 
تعطدددددي فكدددددرو تقريبيدددددة عدددددن مددددددى السدددددرعة المتوقعدددددة لندددددوب صدددددخرو مدددددا. ان مدددددن المهدددددم اسشدددددارو 
هنددددا إلددددو إن العوامددددل التددددي تددددؤثر علددددو قيمددددة الكثافددددة للصددددخور تحدددددث تددددأثيرا كبيددددرا فددددي السددددرب 

هدددددددذ  العوامدددددددل هددددددديا الكثافدددددددة , المسدددددددامية, عمدددددددق  مدددددددنللموجدددددددا  الزلزاليدددددددة لتلدددددددك الصدددددددخور, 
الصددددددددددخور, وجددددددددددود الكسددددددددددور والتصدددددددددددعا , المحتددددددددددوى المددددددددددائي والمحاليددددددددددل, و الخصددددددددددائت 
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( يوضدددددي الع قدددددة بدددددين السدددددرعة والكثافدددددة 14-2الفيزيائيدددددة والكيميائيدددددة للصدددددخور. الشدددددكل رقدددددم 
 خور.التي من الممكن تقدير السرب الزلزالية للوسط بعد معرفة قيم الكثافة للص

 
 ( ع قة السرعة للموجا  الزلزالية مع الكثافة14-2شكل رقم  

 (Nafe and Drake, 1963)المصدر 
  Seismic Wave Sourceمصادر الموجات الزلزالية 

إن الطريقدددددة التقليديدددددة ااكثدددددر شددددديوعا فدددددي توليدددددد الموجدددددا  الزلزاليدددددة,  يدددددا كانددددد  الطريقدددددة 
شددددددددحنة ديناميدددددددد  ممكددددددددن  ن تكددددددددون علددددددددو   انعكاسددددددددية  و إنكسددددددددارية( هددددددددي بواسددددددددطة تفجيددددددددر

السددددددطي  و فددددددي حفددددددرو ذا  عمددددددق معددددددين, ويجددددددب  ن توضددددددع شددددددحنة التفجيددددددر تحدددددد  الطبقددددددة 
( الن الطاقدددددة الزلزاليدددددة ذا  التدددددرددا  Weathered Zoneالسدددددطحية المتدددددأثرو بالتجويدددددة  

العاليدددددة تمدددددتت مدددددن قبدددددل الطبقدددددة السدددددطحية. كميدددددة الشدددددحنة المسدددددتخدمة تعتمدددددد علدددددو عمدددددق 
 الجيولوجي المراد استكشافه.التركيب 

الطريقددددددددة ااخددددددددرى المسددددددددتخدمة فددددددددي توليددددددددد الموجددددددددا  الزلزاليددددددددة هددددددددي طريقددددددددة ااثقددددددددال 
( كغددددددم 10-5(, كددددددذلك  مكددددددن اسددددددتخدام المطرقددددددة مددددددن  Weight Droppingالسددددداقطة  

 Sledge Hammer الضدددددحلة, ويسدددددتخدم فدددددي  لألعمددددداق( تسدددددتخدم للمسدددددوحا  الزلزاليدددددة
ااثقددددددال السددددداقطة التدددددي يصدددددل وزنهددددددا إلدددددو نصدددددخ طدددددن والتددددددي  .المسدددددي الزلزالدددددي  النكسددددداري

ترفدددددددع بواسدددددددطة معددددددددا  خاصدددددددة لهدددددددذا الغدددددددر، تعطدددددددي موجدددددددا  زلزاليدددددددة ذا  طاقدددددددة عاليدددددددة 
 مدددددددا يعتبدددددددر مدددددددن المصدددددددادر الميكانيكيدددددددة لتوليدددددددد الطاقدددددددة. ( Vibrosisنسدددددددبيا, كدددددددذلك الهدددددددزاز  

البحدددددري, يدددددتم إطددددد ق قدحددددده كهربائيدددددة  و  ازيدددددة تحددددد  المددددداء كمصددددددر  يفدددددي العمدددددل الزلزالددددد
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وهددددددي ااكثددددددر اسددددددتعماال كمصدددددددر للطاقددددددة وبندقيددددددة  air gunللطاقددددددة. إن بندقيددددددة الهددددددواء 
ان هددددذ   التددددي تعمددددل انفجددددارا لخلدددديط مددددن  ددددازي البروبددددان وااوكسددددجين. gas gunالغدددداز 

 وليدددددد موجدددددة تسدددددتمر لفتدددددرو الالمصدددددادر يجدددددب ان تمتددددداز جميعهدددددا بدددددان تكدددددون اقددددددرتها علدددددو ت
 Highتزيددددد علددددو بعدددد، اجددددزاء مددددن الثانيددددة, ان تكددددون الموجددددة المتولدددددو لهددددا سددددعة عاليددددة  

Amplitude)   ان تكددددددددون المصددددددددادر  مينددددددددة ,Safe  وواطئددددددددة الكلفددددددددة )Cheap واخيددددددددرا , )
 .(Repeatableيجب ان تكون لها قابلية التكرار في االستخدام باستمرار  

 The Reflection Methodالطريقة الزلزالية االنعكاسية 
تعتبدددددددر الطريقدددددددة الزلزاليدددددددة االنعكاسدددددددية مدددددددن  كثدددددددر الطدددددددرق الجيوفيزيائيدددددددة اسدددددددتخداما فدددددددي 
رسددددددم وتحديددددددد التركيددددددب الجيولوجيددددددة التحدددددد  السددددددطحية خاصددددددة فددددددي عمليددددددا  االستكشددددددافا  

( إحدددددددى ابسددددددط الحدددددداال  الجيولوجيددددددة حيددددددث يفصددددددل 15-2النفطيددددددة, يوضددددددي الشددددددكل رقددددددم  
حيددددث  V1V ,2حدددداجز  فقددددي  حددددادي بددددين تكددددوينين صددددخريين لهددددا سددددرعتان مختلفتددددان هددددي 

 Rتدددددنعكس عندددددد النقطدددددة  S , مسدددددار الموجدددددة المنطلقدددددة مدددددن نقطدددددة التفجيدددددر)1V < 2V ان 
 1hعلددددددو السددددددطي, إذا كددددددان  Gمددددددن اعلددددددي السددددددطي الفاصددددددل بددددددين الطبقتددددددين نحددددددو ال قطددددددة 

 tسددددمك الطبقددددة العليددددا وان زمددددن وصددددول الموجددددة مددددن نقطددددة التفجيددددر إلددددو ال قطددددة هددددو يمثددددل 
 ( ا 10-2رقم  كن تمثيل ذلك بالع قة عندئذ يم

𝑡 =  
2 𝑆𝑅

𝑉1
= 

2ℎ1
𝑉2

=  
2

𝑉2
 √(ℎ1

2 + 
𝑋2

4
)………………   (2 − 10) 

حيث إن المسافة بين نقطة التفجير وال قطة صغيرا جدا إذا ما قورن  مع عمق السطي 
 .12hويحل محلها  2SRالعاكس ويمكن بذلك استبدال المسافة 

ينتف لنا منحني عبدارو  (X)نقطة التفجير -مقابل مسافة ال قطة (t)إن رسم زمن االنعكاس 
. يمكددن (t)ومتندداور حددول محددور الددزمن (X)محدددب باتجددا  محددور  Hyperbolaعددن قطددع زائددد 

بتسدددجيل  زمندددة الوصدددول االنعكاسدددية (  1h والعمدددق  (1V الحصدددول علدددو السدددرعة للطبقدددة العليدددا 
 ا(11-2رقم  وتطبيق المعادلة التالية  (,X-و  X عند مسافتين هي  
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𝑇2 𝑋 =  𝑇0
2 + 

𝑋2

𝑉1
2    …………………   (2 − 11) 

 
 الزلزالية االنعكاسية ( مرتسم يوضي مبد  الطريقة15-2شكل رقم  

   ( يوضي الكثافة لمعوم الصخور مدع مقارندة لمعددل السدرعة الطوليدة 1-2الجدول رقم  

pV(  والمستعرضدددة sV)  لغدددر، االسدددتفادو منهدددا فدددي معرفدددة معددددال   لسدددرب للصدددخور وتسدددهيل
 مهمة احتساب العمق والسمك للتكوينا  الصخرية.
 (1-2جدول رقم )

 والكثافة لمعظم أنواع الصخور الرئيسية.يوضح السرع الزلزالية 
Vs 

m/sec 

Vp 

m/sec 

 الكثافة

g/cm3 
 نوع الصخور

1470 2124 2.67 Shale 

1524 2319 2.50 Silt stone 

2319 3633 2.71 Limes tone 

3274 4965 2.66 Quartzite 

1702 2488 2.28 Sand stone 

2860 4336 2.67 Slate 

2921 4680 2.70 Schist 

2053 3189 2.64 Gneiss 

3136 5587 2.87 Marble 

2722 3967 2.66 Granite 

3203 5043 3.05 Gabbro 

3070 5124 2.74 Basalt 

659 996 1.45 Tuff 

 (Manual of applied field hydrogeology Curtis A. Linkالمصدر ا  
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 G2, G1G ,… , 'في المسوحا  الزلزالية االنعكاسية عادو توضع مجموعة مدن ال قطدا  
علددو مسددافة محددددو ومتسدداوية اابعدداد علددو جددانبي نقطددة التفجيددر للحصددول علددو امتددداد للسددطي 

وبواسدطة االنتقدال التددريجي لترتيدب  ,(2-16كمدا مبدين فدي الشدكل   RR'العاكس تح  السدطي 
نقطة التفجير يمكن رسم خارطة مستمرو للسطي العاكس. من المألوخ فدي حالدة  –نشر ال قطة 

التغطيدددة المسدددتمرو للسدددطي العددداكس يمكدددن تسدددجيل عددددد مدددن نقددداط التفجيدددر. بحيدددث تكدددون نقطدددة 
وضدددعية بالنقطدددة مشدددتركة مدددع جميدددع  ندددواب النشدددر المسدددتخدم ويطلدددق علدددو هدددذ  ال Rاالنعكددداس 

( حيدث يدتم تجميدع االثدار CDP(  و اختصدارا  Common depth pointالعميقدة المشدتركة  
لغددر، الحصددول علددو انعكدداس  ولددي محسددن كمددا موضددي   CDPاالنعكاسددية للنقطددة المشددتركة 

 (.16-2في الشكل  

 
 CDP( مرتسم ل نعكاسا  المشتركة إلو 16-2شكل رقم  

عاكسددددددان  و  كثددددددر تفصددددددل بددددددين طبقددددددا   و تكوينددددددا  جيولوجيددددددة فددددددي حالددددددة وجددددددود سددددددطحان 
د ( فدددددان اازمندددددة المقابلدددددة لةنعكاسدددددا  القريبدددددة مدددددن العمدددددو 17-2ذا  سدددددرعة مختلفدددددة شدددددكل  

( التدددددددي تعطدددددددي الدددددددزمن للسدددددددطي العددددددداكس 12-2تعطدددددددو بواسددددددددطة الع قدددددددة الرياضدددددددية رقدددددددم  
 االولا

𝑡1 = 
2ℎ1
𝑉1

  ………………….    (2 − 12) 

 (ا13=2لثاني يعطو بالع قة رقم  العاكس ا ما الزمن للسطي 
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𝑡2 = 
2ℎ1
𝑉1

+
2(ℎ2 − ℎ1)

𝑉2
  ………………….    (2 − 13) 

 
 ( مخطط النعكاس زلزالي ثنائي العاكس17-2رقم   لشك

للطبقدددددا  المتعاقبدددددة مدددددن خددددد ل إجدددددراء تجدددددارب سدددددابقة  2Vو  1Vإذا تدددددم معرفدددددة السدددددرعة 
 .h2…..hnh ,1يمكن حساب سمك الطبقا  
الموجدددددددا  االنعكاسدددددددية يمكدددددددن الحصدددددددول عليهدددددددا مدددددددن خددددددد ل قدددددددراءو إن  زمندددددددة وصدددددددول 

عشددددددددر  االثنددددددددي( ذي 18-2( شددددددددكل رقددددددددم  Seismogramالمرتسددددددددم الزلزالددددددددي االنعكاسددددددددي  
 . ثرا الذي يوهر فيه منحني االنعكاس بالخط السميك

 
 ( مرتسم زلزالي انعكاسي18-2شكل رقم  
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التعرجدددددددا   و االتدددددددواءا   المنحندددددددي الدددددددذي يدددددددرى فقدددددددط فدددددددي التسدددددددجيل المتعددددددددد ااثدددددددر, إمدددددددا
 Wiggles.التي توهر في بداية ااثر تمثل الموجا  المنكسرو ) 

فدددددي حالدددددة السدددددطوح العاكسدددددة التدددددي تمتلدددددك درجدددددا  ميدددددل مختلفدددددة,  ذا اسدددددتلم  الموجدددددا  
المنعكسدددددة عندددددد عددددددد مدددددن ال قطدددددا  علدددددو امتدددددداد السدددددطي مدددددن سدددددطي مسدددددتوي مائدددددل, يمكدددددن 

بددددددين االنعكاسددددددا  التددددددي تكددددددون باتجددددددا   سددددددفل ميددددددل  تحديددددددد زاويددددددة الميددددددل مددددددن الفددددددرق الزمنددددددي
الطبقددددددة واعلددددددو ميددددددل الطبقددددددة  و السددددددطي العدددددداكس. إذ  ن الددددددزمن الملددددددتقط عنددددددد ال قطددددددة فددددددي 
اعلدددددو الميدددددل يكدددددون اقدددددل مدددددن الدددددزمن الملدددددتقط فدددددي القطدددددة تقدددددع  سدددددفل الميدددددل ولدددددنفس مسدددددافا  

 نشر ال قطا .
قطددددددددة علددددددددو سددددددددطي ( يوضددددددددي مسددددددددارا  الموجددددددددا  المنعكسددددددددة والملت19-2شدددددددكل رقددددددددم  

علدددددددو سدددددددطي اار، يمكدددددددن رسدددددددم صدددددددورو مرصويدددددددة لهدددددددا فدددددددي  (S اار،, ان نقطدددددددة التفجيدددددددر
وتحويدددددل مسدددددارا  ااشدددددعة المنعكسدددددة  Mirror Imageمدددددن المقارندددددة المرئيدددددة  , 𝑆̅ الموقدددددع

إلدددددو شدددددكل هندسدددددي لكدددددي يمكدددددن تطبيدددددق قدددددانون زمدددددن السدددددير االنعكاسدددددي إلدددددو نقطدددددة سدددددطحية 
 و سفل الميل والذي يكوناهي اعلو في اتجا ((Xعلو مسافة 

𝑉1
2 𝑥 𝑇𝑢

2 = 4ℎ2 + 𝑋2 − 4ℎ 𝑥 sin 𝛼 𝑉1
2  𝑉𝑑

2 = 4ℎ2 + 𝑋2 − 4ℎ 𝑥 sin 𝛼      
مددددع تحديددددد الددددزمن ( ,  2X1, X بواسددددطة التفجيددددر اعلددددو واسددددفل الميددددل معددددا علددددو مسددددافتين 

يمكددددن عندئددددذ  Seismogramمددددن المرتسددددم الزلزالددددي  (,u, TdT المسددددتغرق المقابددددل لهمددددا 
 ( وكما يليا 2-15( و  2-14 من الع قتين  (𝛼) وزاوية الميل (1V تعين السرعة 

𝑉 =  
2(𝑋2

2 − 𝑋1
2)

(𝑇𝑑
2 + 𝑇𝑢

2)𝑎𝑡𝑋2−   (𝑇𝑑
2 + 𝑇𝑢

2)𝑎𝑡𝑋1
 ……………….   (2 − 14) 

 

sin 𝛼 =  
𝑉1 (𝑇𝑑 − 𝑇𝑢)𝑎𝑡𝑋1

2𝑋1
 

=  
𝑉 (𝑇𝑑 − 𝑇𝑢)𝑎𝑡𝑋2

2𝑋2
  …………………….  (2 − 15) 
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 ( مخطط للسطي العاكس المائل مع مسارا  الموجا  المنعكسة 19-2شكل رقم        

هنددددداك طريقدددددة  خدددددرى لحسددددداب العمدددددق إلدددددو السدددددطي العددددداكس وزاويدددددة الميدددددل وهدددددي طريقدددددة 
( مرتسدددددددم يوضدددددددي مسدددددددار ااشدددددددعة 20-2الشدددددددكل  . Time Interceptاقدددددددل اازمندددددددة 

 المنعكسة عند نقطة واحدو مع المنحني االنعكاسي.

 
 مخطط لمسار انعكاسي منفرد (20-2شكل رقم     
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تربيع القيم علو  ذلك بعديتم  ,إلو خط مستقيم Hyperbolaبعد تحويل المنحني االنعكاسي  
التي تمثل اقل  intercept -T نحصل علو قيمة  (2x والمحور السيني  )2t المحور الصادي

 (21-2شكل رقم  ال كما موضحة في اازمنة

 
  2x – 2t  ( منحني 21-2شكل رقم  

و  (16-2رقددددم   يمكددددن حسدددداب العمددددق إلددددو السددددطي العدددداكس وزاويددددة الميددددل كمددددا فددددي الع قددددة
 ا(2-17 

𝒓𝟐 = 
𝟒𝒉𝟐 − 𝑿𝒎

𝟐

𝑽𝟐
+ 

(𝑿 − 𝑿𝒎)
𝟐

𝑽𝟐
   ……………… ..   (𝟐 − 𝟏𝟔)  

t2 = )2-21 اقل اازمنة يحسب من الشكل 
xm = )2-20  المسافة الحرجة تحسب من الشكل 

 

 interceptt( = 2-21المنحني في الشكل  الزمن الحرو يحسب من 
 

∴ 𝒉 =  √
𝒕𝟐 𝒙 𝑽𝟐

𝟐
+ 𝑿𝒎

𝟐        ,    𝐬𝐢𝐧 𝜶 =  
𝑿𝒎

𝟐𝒉
 ……………….    (𝟐 − 𝟏𝟕) 

 

v

xh m

22

intercept

4
t
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 The Refraction Methodارية سالطريقة الزلزالية االنك
تعتبر هذ  الطريقة ذا   همية كبيرو جدا خاصة لأل را، االستط عية في المناطق التي 

فيها المناطق المستهدفة في الدراسة  ير معروفة جيولوجيًا مع عدم توفر  ية معلوما  تكون 
جيولوجية سابقة عن التراكيب والتكوينا  الجيولوجية تح  السطي, وقد  صبح  في الوق  

اح في نجالحاضر وسيلة فعالة في استكشاخ تركيب القشرو اارضية, كذلك استخدم  ب
(, مستوى الميا  Bedrockوالجيوتقنية لتحديد عمق صخور القاعدو  المسوحا  الهندسية 

 الجوفية وا را، هندسية  خرى.
الزمن المستغرق لألمواو الزلزالية المنكسرو يبلغ بضع عشرا  من  جزاء الثانية 

 Milliseconds ويحسب الزمن من المرتسم الزلزالي باستخدام وتحديد  ول زمن واصل  و )
لنأخذ حالة بسيطة علو تطبيق الطريقة  .P–wave( الذي يمثل First arrivals ول تعرو  

يفصل  1V <2Vحيث ان  2Vو 1Vاالنكسارية, لنفر، ان هناك طبقتين لديها سرعة هي 
 (.22-2كما في الشكل   hبينهما حاجز  فقي علو عمق 

فإن الموجة الساقطة علو الحاجز اافقي قسم من هذ   Sعند إجراء التفجير في النقطة 
والقسم اآلخر ينكسر علو امتداد العاكس وتنتقل  ciاامواو سوخ تنعكس بصورو حرجة بزاوية 

 في الطبقة السفلو ثم تنعكس إلو الطبقة العليا نحو السطي بحيث إن زاوية السقوط 2Vبسرعة 
ci    طبيق قانون سنيل علو هذ  الحالة  . يمكن ت التي زاوية انكسارها قائمةSnell's Law حيث إنا )  

sin 𝑖𝑐 =  
𝑉1

𝑉2
 

 
 ( مخطط الطريقة الزلزالية االنكسارية22-2شكل رقم   
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سوخ تسقط  SBالموجة الساقطة علو السطي الفاصل بين الطبقتين التي تتبع المسار  
ثم تنكسر علو امتداد السطي الفاصل بين الطبقتين وتنتقل  ciعلو السطي الفاصل بزاوية حرجة 

في الطبقة السفلو, بع، اامواو تنعكس إلو السطي بزاوية وهور  و انعكاس  2Vبسرعة 
يسمو االنكسار الحرو  )DD( هذا االنكسار يمثل بالمسار ciتساوي زاوية السقوط وهي 

 Critical Refraction ويوهر بعد مسافة )cX لمسافة الحرجة  تسمو باCritical 
Distance بعد هذا االنعكاس تبد  بقية اامواو الزلزالية باالنعكاس نحو السطي بزاوية )ci  بعد

هذ  المسافة تسمو مسافة العبور  FF'و  CC ,'DD'ان تسير مسافة في الطبقة السفلو وهي 
 Cross – over distanceشرو المنعكسة مع ( وهي المسافة التي تلحق بها الموجا  المبا

 الموجا  المنكسرو والتي هي في الحقيقة موجا  منعكسة بصورو حرجة.
إذا تدددددم وضدددددع عددددددد مدددددن ال قطدددددا  علدددددو طدددددول خدددددط مسدددددتقيم وعلدددددو مسدددددافا  معيندددددة  

فددددددان الموجددددددا  الزلزاليددددددة التددددددي تصددددددل إلددددددو اقددددددرب ال قطددددددا  سددددددتكون  Sمددددددن نقطددددددة التفجيددددددر 
, تتميددددددز الموجددددددة 1Vطي اار، بسددددددرعة هددددددي الموجددددددا  المباشددددددرو والسددددددائرو علددددددو امتددددددداد سدددددد

ااولددددو فددددي الوسددددط عنددددد ال قطددددا  اابعددددد بأنهددددا موجددددا  منكسددددرو بصددددورو حرجددددة وذلددددك انهددددا 
فددددي الطبقددددة السددددفلو وبددددذلك فإنهددددا تصددددل مددددع وصددددول  2Vتنتقددددل فددددي جددددزء مددددن مسددددارها بسددددرعة 

الموجددددة المباشددددرو فددددإذا رسددددمنا مرتسددددم  زمددددة الوصددددول ااولددددو مقابددددل المسددددافا  بددددين بددددين كددددل 
القطدددددة ونقطدددددة تفجيدددددر فدددددان  زمندددددة الوصدددددول القليلدددددة ااولدددددو سدددددتقع علدددددو خدددددط مسدددددتقيم وسدددددتقع 

 القددددددديم( وتمثدددددددل 22-2بقيدددددددة النقددددددداط علدددددددو خدددددددط مسدددددددتقيم صخدددددددر كمدددددددا موضدددددددي فدددددددي الشدددددددكل  
  
1

𝑉2
1 و 

𝑉1
𝑇  -ميددددددددددددل الخطددددددددددددين. زمددددددددددددن االنكسددددددددددددار سددددددددددددوخ يكددددددددددددونا =  𝑇𝑆𝐵 + 𝑇𝐵𝐷 +

 𝑇𝐷𝐷   وك تيا  (19-2و   (18-2, من هذ  المعادلة نشتق الع فة رقم 

𝑇 =  
2ℎ1

𝑉1  cos 𝑖𝑐
+ 

𝑋 − 2ℎ1  tan 𝑖𝑐
𝑉2

  …………………   (2 − 18) 

ic = الزاوية الحرجة = sin 𝑖𝑐 = 
𝑉1

𝑉2
 

x = D'المسافة بين نقطة التفجير وال قطة 



 الطريقة الزلزالية مبادىء الطرق اجليوفيزيائية يف االستكشافات اجليولوجية                                      

- 38 - 

 

∴ 𝑻 =  
𝑿

𝑽𝟏
+ 

𝟐𝒉𝟏 √𝑽𝟐
𝟐 − 𝑽𝟏

𝟐

𝑽𝟐𝒙 𝑽𝟏
  ……………………….   (𝟐 − 𝟏𝟗) 

يدددددتم رسدددددم المنحندددددي الدددددزمن مقابدددددل المسدددددافة حيدددددث نحصدددددل علدددددو معادلدددددة خدددددط مسدددددتقيم ميلددددده 
-2رقددددددم   والددددددذي يعطددددددي بالمعادلددددددة iTوالددددددذي يقطددددددع محددددددور الددددددزمن بددددددزمن قدددددددر   يسدددددداوي 

 ا(20

𝑻𝟏 = 
𝟐𝒉𝟏 √(𝑽𝟐

𝟐 − 𝑽𝟏
𝟏)

𝑽𝟐 𝒙 𝑽𝟏
      ………………….     (𝟐 − 𝟐𝟎) 

يحدددددددد العمددددددق إلددددددو السددددددطي العدددددداكس الددددددذي يمثددددددل سددددددطي الطبقددددددة السددددددفلو  و سددددددمك الطبقددددددة 
باسدددددتخدام المعادلدددددة رقدددددم  Time Intercepti(T(العليدددددا مدددددن خددددد ل اسدددددتخدام زمدددددن القطدددددع 

حيددددددددث يتقدددددددداطع المسددددددددتقيمان  (cox , وكددددددددذلك يمكددددددددن تعييندددددددده مددددددددن مسددددددددافة العبددددددددور )12-2(
والعمدددددود الندددددازل علدددددو محدددددور المسدددددافة مدددددن نقطدددددة التقددددداطع يحددددددد  هدددددو  اللدددددذان ميلهمدددددا 

,سافة العبور وتعطو الع قة بينم ℎ  𝑋𝑐𝑜 ارقم  التالية بالع قة  
 ا(2-21 

𝑋𝑐𝑑 = 2ℎ1  
√(𝑉2 − 𝑉1)

√(𝑉2 − 𝑉1)
 …………………….    (2 − 21)  

, ومددددا لددددم يتجدددداوز مسددددافة النشددددر خلددددخ 12hاكبددددر مددددن  coXحيددددث نسددددتنتف دائمددددا إن المسددددافة 
coX  فددددددد  توهدددددددر هنددددددداك موجدددددددا  منكسدددددددرو كموجدددددددا  وصدددددددول  وليدددددددة تقابدددددددل قطعدددددددة المسدددددددتقيم

فدددددي حالدددددة وجدددددود ثددددد ث طبقدددددا  سددددديكون هنددددداك ثددددد ث  زمدددددن. –الثانيدددددة مدددددن منحندددددي المسدددددافة 
 ويمكدددن إيجدددداد 3Vو 2Vو 1Vزمدددن والددددذي يمكدددن مندددده تحديدددد  –قطدددع علدددو منحنددددي المسدددافة 

إلدددددددددو الحدددددددددواجز وذلدددددددددك باسدددددددددتخدام  زمندددددددددة القطدددددددددع باسدددددددددتخدام الصددددددددديغة  2hو  1hااعمددددددددداق 
 (22-2رقم   الرياضية التالية

𝑇𝑖2 = 2ℎ2  
√(𝑉3

2 − 𝑉2
2)

𝑉3𝑉2
    ………………….    (2 − 22) 

2

1

V

1

1

V2

1

V
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فدددددي حالدددددة السدددددطي الكاسدددددر للطبقدددددا  السدددددفلية يمتلدددددك ميدددددل بدرجدددددة معيندددددة يمكدددددن تحديدددددد درجدددددة 
عندددددددد نهدددددددايتي خدددددددط النشدددددددر باسدددددددتخدام الطريقدددددددة ميدددددددل السدددددددطي الكاسدددددددر مدددددددن إجدددددددراء تفجيدددددددر 

عدددددن  ( حددددداجز يفصدددددل بدددددين طبقتدددددين مدددددائ  بزاويدددددة قددددددرها2-23االنكسدددددارية. يبدددددين الشدددددكل  
اافددددق, حيددددث يعطددددي التفجيددددر علدددددو طددددول خددددط نشددددر ال قطدددددا  باتجددددا   علددددو و سددددفل الميدددددل 

 قطع زمن مستقل لكل اتجا . 

 
 (𝜃)  امتدادها حاجز مائل بدرجة( مخطط ل نكسار الحرو علو 2-23شكل رقم  

 ا (23-2 رقم  يعد تحديد زاوية االنكسار الحرجة من المعادلة

𝑖𝑐 = 
1

2
 (𝑠𝑖𝑛−1  

𝑉1
𝑉𝑑

+ 𝑠𝑖𝑛−1  
𝑉1
𝑉𝑢
)  ……………… ..    (2 − 23) 

مباشدددددددرو مدددددددن المنحندددددددي حيدددددددث ان ميدددددددل المنحندددددددي هدددددددو معكدددددددوس  1Vيمكدددددددن الحصدددددددول علدددددددو 
𝑠𝑖𝑛𝑖𝑐اليدددددددةا  الت يدددددددتم تحديددددددددها مدددددددن المعادلدددددددة 2Vامدددددددا السدددددددرعة  1Vالسدددددددرعة  = 

𝑉1

𝑉2
بعدددددددد   .

تحدددددددد ااعمدددددداق العموديددددددة إلددددددو السددددددطي الكاسددددددر باتجددددددا   ciتحديددددددد زاويددددددة االنكسددددددار الحرجددددددة 
 –بعددددد قددددراءو  زمنددددة القطددددع المتعاقبددددة مددددن منحنددددي المسددددافة  dh و uhاعلددددي و سددددفل الميددددل 
 ا(25-2     و (24-2رقم   ( وتعطي بالع قة24-2زمن كما في الشكل  

𝑇𝑢𝑝 = 
2ℎ𝑢  cos 𝑖𝑐

𝑉1
        ,    ℎ𝑢 = 

𝑉1 𝑥 𝑇𝑢𝑝

2 cos 𝑖𝑐
     ……………….    (2 − 24)  
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𝑇𝑖 𝑑𝑜𝑤𝑛 = 
2ℎ2  cos 𝑖𝑐

𝑉1
     ,       ℎ𝑑𝑜𝑤𝑛

= 
𝑉1 𝑇𝑖𝑑𝑜𝑤𝑛
2 cos 𝑖𝑐

  ………………   (2 − 25)   

يمكددددددن منهددددددا تحديددددددد  xبعددددددد معرفددددددة العمددددددق إلددددددو السددددددطي الكاسددددددر فددددددي نقطتددددددين علددددددو مسددددددافة 
 ا(2-26رقم  ر مع اافق. بالمعادلة للسطي الكاس زاوية الميل 

θ =  
1

2
[𝑠𝑖𝑛−1  (

𝑉1
𝑉2
) − 𝑠𝑖𝑛−1  (

𝑉1
𝑉2
)]   …………….   (2 − 26)   

عددددددددددددددادو يسددددددددددددددتخدم فددددددددددددددي العمددددددددددددددل الحقلددددددددددددددي المرتسددددددددددددددم الزلزالددددددددددددددي المتعدددددددددددددددد القنددددددددددددددوا  
Seismograph  يمثدددددل كدددددل قنددددداو القطدددددة تسدددددجيل ازمندددددة وصدددددول الموجدددددا  الزلزاليدددددة, شدددددكل

إلدددددو  12( والدددددذي يعتمدددددد علدددددو نشدددددر القطدددددا  تسدددددجيل علدددددو طدددددول خدددددط مسدددددتقيم مدددددن 2-24 
القطدددددة. يثبددددد  عددددددد ال قطدددددا  وموقدددددع  ول القطدددددة والمسدددددافا  بدددددين ال قطدددددا  و بعادهدددددا  24

مددددن المرتسددددم الزلزالددددي بالنقدددداط  و تعيددددين عددددن نقطددددة التفجيددددر إمددددا زمددددن الوصددددول يددددتم حسدددداب 
فدددددي المرتسدددددم الدددددذي يمثدددددل زمدددددن وصدددددول الموجدددددة االنكسدددددارية إلدددددو سدددددطي  wiggle ول تعدددددرو 

( يعتمددددددد تحديددددددد نقطددددددة التعددددددرو هددددددذ  علددددددو 24-2اار، مؤشددددددر عليدددددده بسددددددهم فددددددي الشددددددكل  
 دقة ومهارو الجيولوجي المشرخ علو البرنامف الزلزالي.

 
 زلزالي انكساري( مرتسم 24-2شكل رقم  
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 (2-3مثال تطبيقي رقم )
تم إجراء مسي زلزالي انكساري من جهتين متعاكستين وسجل  النتائف علو مرتسم زلزالي 

 كما في الشكل التالي, احسب العمق في السطي الفاصل مع درجة الميل.

            
 (parasnis, 1984, p294 المصدرا مرتسم زلزالي انكساري 

 الحلا 
ثم يرسم منحني  التقاط   زمنه وصول الموجا  الزلزالية من المرتسم الزلزالي, يتم .1

للطبقة العليا والسفلو من  2Vو  1Vزمن لجهتين متعاكستين, وتحسب السرب  -مسافة
 يل المنحني .كما في الشكل  دنا ام
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 نطبق المعادلة التالية لمعرفة ميل السطي الكاسر وهو طبقة صخور القاعدو .2

θ =  
1

2
[𝑠𝑖𝑛−1  (

𝑉1
𝑉2
) − 𝑠𝑖𝑛−1  (

𝑉1
𝑉2
)]

=   
1

2
[𝑠𝑖𝑛−1  (

1100

3100
) − 𝑠𝑖𝑛−1  (

1100

8500
)] =  6.70   

  -من المعادلةا ciنستخرو الزاوية الحرجة  .3

𝑖𝑐 = 
1

2
 (𝑠𝑖𝑛−1  

𝑉1
𝑉𝑑

+ 𝑠𝑖𝑛−1  
𝑉1
𝑉𝑢
) =  𝑖𝑐

= 
1

2
 (𝑠𝑖𝑛−1  

1100

3100
+ 𝑠𝑖𝑛−1  

1100

8500
) = 14.10 

 الثانيددددددددة وهددددددددي صددددددددخور القاعدددددددددو مددددددددن المعادلددددددددةنسددددددددتخرو السددددددددرعة الحقيقيددددددددة للطبقددددددددة  .4
 التاليةا

𝑠𝑖𝑛  𝑖𝑐 =  
𝑉1
𝑉2
    ,   sin(14.10) =  

1100

𝑉2
        ,       ∴  𝑉2

=
1100

sin(14.10)
 =   4512 𝑚 𝑠𝑒𝑐⁄  

الواقددددع تحدددد  نقطددددة التفجيددددر اليسددددرى  Vertical depthنسددددتخرو العمددددق العمددددودي   .5
 التاليةا من المعادلة

ℎ =  
𝑉1 𝑥 𝑉2
2 cos 𝑖𝑐

  =   
1100 𝑥 14.5 𝑥 10−3

2 cos 14.10
 =   

15.95

1.940
  = 8.3 𝑚 

 
التفجيددددددددر اليمنددددددددو بددددددددنفس الطريقددددددددة  لعمددددددددق العمددددددددودي الواقددددددددع تحدددددددد  نقطددددددددةنسددددددددتخرو ا .6

 .h=18.0mنستخرو 
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 Experiment design of seismic line تصميم مسار زلزالي مثالي في الحقل
الحقدددددل يجدددددب ان يؤخدددددذ بنودددددر االعتبدددددار  لغدددددر، القيدددددام بالمسدددددي الزلزالدددددي  المثدددددالي فدددددي

 النقاط التاليةا
ا فددددددددي الغالددددددددب تسددددددددتخدم نفددددددددس ال قطددددددددا  فددددددددي المسددددددددي  Geophonesال قطددددددددا   -1

 االنكساري واالنعكاسي اال في الترددا  .
هيرتددددددددددددز فددددددددددددي المسددددددددددددي  10ا تكددددددددددددون واطئددددددددددددة حددددددددددددوالي Frequenciesالتددددددددددددرددا   -2

 هيرتز في االنعكاسي . 100االنكساري مقابل حوالي 
 مثددددددال العمددددددق الددددددو السددددددطي  10 - 5 مددددددن طددددددول المسددددددارا الحالددددددة المثاليددددددة تكددددددون  -3

 مثدددددددال العمدددددددق  3الكاسدددددددر لضدددددددمان اسدددددددت م اول وصدددددددول للموجدددددددة الراسدددددددية , بينمدددددددا 
 المطلوب للسطي العاكس .

 نقاط تفجير لكل ترتيب لل قطا  وكما يليا 5نقاط التفجير ا الحالة المثالية  -4
 واحدو في كل نهاية من المسار. - 
 لتحديد سرعة الطبقة . واحدو في مركز المسار, -ب
 هدددددددي offsetحيدددددددث انا . فدددددددي نهدددددددايتي المسدددددددار (offsetاثندددددددان ذا  ازاحدددددددة طويلدددددددة   -و

 (25-2ة التفجير واول القطة من المسار , شكل  المسافة بين نقط

 
 ( تصميم مسار زلزالي25-2شكل  
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 Seismic corrections      التصحيحات التي تجرى على المسوحات الزلزالية 
الجددددددل اوهدددددددار التسدددددددجيل الزلزالدددددددي بصدددددددورته النهائيدددددددة سدددددددواء كدددددددان المسدددددددي انعكاسدددددددي او 

 انكساري يجب اجراء التصحيحا  علو القراءا  الحقلية وهي نوعان ا
 :     Static correctionالتصحيح الثابت -1

االنتقال الو  ويحسب زمن( weathering  layerالذي يأخذ السرعة الواطئة لطبقة التجوية   
 (.26-2مستوى مرجعي واحد , شكل  

 
 ( شكل مسار الموجة في التصحيي الثاب 26-2شكل  

 فالتصحيي يكون علو جزئين ا
𝑡𝑠 السرعة = \تصحيي تح  المتفجر= المسافة   -  = 

𝑒

𝑉1
    

𝑡𝑔 تصحيي تح  ال قطة = -ب = 
𝑑

𝑉1
+ 

𝑍𝑤

𝑉𝑤
    

 = تمثل سمك طبقة التجوية 𝑍𝑤حيث انا 
           V𝑤 تمثل سرعة طبقة التجوية = 
            𝑑   المسافة بين المستوى المرجعي =Datum واسفل طبقة التجوية 

 tic corr. = ts + tgstaا ان ويكون التصحيي الثاب  هو مجموب التصحيحين اع   اي  

= −  
𝑑

𝑉1
+ 

𝑍𝑤
𝑉𝑤

+ 
𝑒

𝑉1
 

يتم  V𝑤ولحساب سجله ال قطة , لثاب  يطرح من الزمن الكلي الذي تالتصحيي ام حوة ا ان 
 (.27-2شحنة صغيرو في حفرو طبقة التجوية, شكل  تفجير 
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 ( مسار الموجة في التصحيي الثاب 27-2شكل  

 :   Dynamic  correctionالتصحيح الحركي -2
 Normal Moveويسدمو ايضددا تصددحيي طدول مسددافة االنتقددال  و تصدحيي الحركددة الطبيعيددة 

Out 

 NMO)ة التاليددةا , وتعددرخ بالع قدد𝑡𝑟 = 
√𝑋2+4𝑍2

�̅�
𝑋. اذا كاندد    = بهددذ  الحالددة فددان ا  0

𝑡0 = 𝑡𝑟 = 
2𝑍

�̅�
  

   �̅� =  
2𝑍

𝑡0
(𝑁𝑀𝑂), بهذ  الحالة فان ا ∴  =  𝑡𝑟  − 𝑡0  =  

2𝑍

�̅�
=  ∆𝑡   

)حيث ان 
𝑋2

2𝑡0𝑥 ∆𝑡
 = �̅�2)   ومن هذ  المعادلة يمكن حساب قيمة∆𝑡 وكما يليا 

(
𝑋2

2𝑡0𝑥 �̅�
2
 = ∆𝑡) 

 =𝑡∆ (𝑁𝑀𝑂)يستخدم هذا التصدحيي للقدراءا  االنعكاسدية ويحسدب ا 
1

2
 𝑥 

𝑋2

𝑡0𝑥 �̅�
حيدث ان  2

 لكل القطة يتم طرحها من ال قطة المعنية وبهذ  الحالة يتم ازالة تاثير المسافة. 𝑡∆قيمة 
 الغموض في تفسير البيانات الزلزالية:

 Problems hnterpretingالمشدداكل او الغمددو، فددي تفسددير البيانددا  الزلزاليددة االنكسددارية 
refraction data   

 االنكسارية عندما تتوفر الحاال  التالية اهناك مشاكل في تفسير المعلوما  الزلزالية 
عندما تكون هناك طبقة عالية السرعة تقدع فدوق طبقدة واطئدة السدرعة فعندد ذلدك اليحصدل  -1

 الزمن. -انكسار حرو ون حو وهور طبقة واحدو فقط في منحني المسافة
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(ا عنددما تكدون هنداك طبقدة واطئدة السدرعة واقعدة بدين Hidden layersالطبقدة المخفيدة   -2
 -طبقتددين اعلددو سددرعة منهددا, فددي هددذ  الحالددة التوهددر سددوى طبقتددين فددي منحنددي المسددافة

الزمن , النه اليحصل انكسار حرو بدين الطبقدة العليدا  سدرعة عاليدة( والطبقدة الثانيدة اقل 
لدو الطبقدة الدزمن, وان العمدق ا -سرعة( لدذلك التوهدر الطبقدة الثانيدة فدي منحندي المسدافة

 (.28-2شكل   الثالثة سوخ يكون كبير,

 
 ( طبقة واطئة السرعة بين طبقا  عالية السرعة28-2 شكل 

(ا عندما تكون هناك طبقة نحيفة ذا  سرعة عالية واقعدة Blind zoneالنطاق االعمو   -3
تحددد  طبقدددة واطئدددة السدددرعة وتقدددع فدددوق طبقدددة ذا  سدددرعة اعلدددو منهدددا  الحالدددة االعتياديدددة 

الددزمن ,وذلددك  -طبقتدان فقددط فددي منحندي المسددافةزيدادو السددرعة مددع العمدق ( , هنددا توهددر 
ل بدددين الطبقدددة الثانيدددة بسدددبب النحافدددة فدددان الموجدددة الراسدددية تنتقدددل اسدددرب عبدددر الحدددد الفاصددد

 (.29-2 شكل اقل من الواقع (, وعليه فان العمق المحسوب سوخ يكون ضحل والثالثة

 
 السرعة( طبقة نحيفة عالية السرعة بين طبقتين سميكة واطئة 29-2شكل  
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 الفصل الثالث

 Gravity Methodالطريقة الجذبية 
في المجال  تعتمد الطريقة الجذبية بصورو رئيسية علو تحسس وقياس التغايرا  النسبية

 لجذبي لألر، الناتف من وجود اخت فا  وتغايرا  في الكثافة بين الصخور  و التكوينا  
الصخرية تح  سطي اار،, فكلما كان  الصخور التح  سطحية ذا  كثافة اكبر كلما كان  
قيمة الجاذبية المسجلة علو سطي االر، اكبر والتي من خ لها يتم االستدالل علو طبيعة 

ينا  الصخرية والتغايرا  في كتلة هذ  الصخور سواء كان  جانبية ام عمودية اعتمادا التكو 
 علو الوروخ الترسيبية التي اوجدتها.

تعتبر الطريقة الجذبية من اهم واقدم الطرق الجيوفيزيائية التي استخدم  في مجال دراسة 
دامها الواسع في باطن االر، والقشرو االرضية وفي قياس كروية االر، فضً  عن استخ

االستكشافا  الجيولوجية والتراكيب التح  سطحية والتنقيب عن النفط والغاز والمعادن وفي 
الهندسة المدنية ورسم الخرائط الجيولوجية. لقد تطور استخدام الطريقة الجذبية مع التطور 

ي المجال العلمي والتقني الذي طر  علو االجهزو المستخدمة في قياس التغايرا  النسبية ف
الجذبي االرضي ومنها امكن استكشاخ ومعرفة التراكيب الجيولوجية التح  سطحية باالعتماد 

 علو االخت فا  في الكتلة والكثافة للطبقا  الصخرية وكيفية توزيعها في باطن االر،.
 : Newton's law of universal gravitationقوانين نيوتن في الجاذبية 

ون التربيع نالجذبية هو قانون نيوتن  لجذبي ااول ويسمو ايضًا بقا ساس نورية الطريقة  - 
توجد قوة تجاذب بين اي العكسي وهو قانون فيزيائي استنباطي والذي ينت علو إنا 

جسمين في الكون تتناسب طرديًا مع حاصل ضرب الكتلتين وعكسيًا مع مربع المسافة 

  لة فقط ووحداتها هي وان السبب في نشوء هذ  القوو هي الكت,  بينهما(
م2
كغم2

 . ,    نيوتن

الذي يبعدان  2mو  1mالتي تنشأ بين  ي كتلتين  Fوحسب هذا القانون ان قوو الجذب 
 ا  (1-3حسب الع قة رقم   rعن بعضهما بمسافة 
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 3-1  )...........     𝐹1   =  𝐹2 𝛼 
𝑚1 𝑚2

𝑟2
      ,   𝐹 = 𝐺 

𝑚1 𝑚2

𝑟2
 

. 6.67𝑥 10−11  𝑚3)هو ثاب  الجذب العام , قيمته تساوي   Gحيث ان  𝑘𝑔−1 .  𝑆−1) 
. 6.67𝑥 10−8 𝑐 𝑚3)وقيمته تساوي   SIمقاسة بوحدا    𝑔𝑚−1 .  𝑆−1)  مقاسة

 بوحدا  سم. م.ثا. 
واقع علو سطي اار، هي بسبب قوو جذب اار، له  mإن القوو المسلطة علو جسم كتلة 

ذا اعتبرنا إن كتلة اار، هي  , وفي حالة إهمال تأثير دورانية Rونصخ قطرها هو  Mوا 
القوو المسلطة علو الجسم اار، وعدم انتوامية شكل اار، وتجانس كثافتها فان 

 (ا2-3ستكون حسب الع قة  

𝐹 =  
𝐺 𝑥 𝑀 

𝑅2
 𝑥 𝑚……………… . (3 − 2) 

 علمًا بان قوو التجاذب تكون باتجا  الكتلة االكبر والتي هي االر،.
يتم قياس ثاب  الجذب العام مختبريًا باستخدام ميزان يسمو  ميزان كافيندش 

Cavendish balance , والذي هو عبارو عن ميزان مكون من كتلتين متشابهتين صغيرتين )
معلق بخيط شد. توضع امام كل كتلة  كتلة كل منهما تساوي  رام واحد, متصلتين بذراب

صغيرو كتلة كبيرو , فالجذب الناتف بينهما سيؤدي الو انحراخ الذراب, مقدار االنحراخ يعتبر 
. بما ان مقدار الكتلة معروخ والمسافة الفاصلة بينهما معروفة , لذلك  (F)قياس لقوو الجذب 

لعملية عدو مرا  بتبديل مواقع ويمكن ان تعاد ا (G)يمكن حساب قيمة ثاب  الجذب العام 
 . (G)الكرا  وان معدل القياسا  يمثل قيمة ثاب  الجذب العام 

 Second lawقانون نيوتن الثاني للتعجيل االرضي   -ب
of motionمن ارتفاب  بصورو حرو  و طليقة , الذي ينت علو انه لو تركنا اي جسم يسقط

𝑚 9.8)معين نحو سطي االر، , فانه يكتسب سرعة قدرها  𝑠𝑒𝑐⁄ وذلك في نهاية  (
𝑚 9.8)الثانية فان الجسم يكتسب سرعة قدرها  الثانية االولو, وفي نهاية الثانية 𝑠𝑒𝑐⁄ +

 9.8 𝑚 𝑠𝑒𝑐⁄ = 19.6 𝑚 𝑠𝑒𝑐⁄ , اي ان الجسم يكتسب زيادو في السرعة الشاقولية  (
ما نحو االر، في نهاية كل ثانية  اي ان السرعة تتضاعخ مع الزيادو في الزمن( وهذا 
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يسمو بالتعجيل االرضي او التعجيل الجذبي او ما نطلق عليه في علم الجيوفيزياء 
( , حيث ان وحدا  التعجيل الجذبي تكتب كاآلتيا (Gravity = g بالجاذبية 

9.8 𝑚 𝑠𝑒𝑐2⁄ لثاني( يكتب كما في . يكتب قانون التعجيل الجذبي او  قانون نيوتن ا  
 (ا 3-3الع قة رقم  

𝐹 = 𝑔 𝑥 𝑚……………   (3 − 3) 
بي المعادلة كما في الع قة رقم ( تص2-2( في المعادلة رقم  3-2عند التعوي، المعادلة رقم  

 (ا3-4 

𝑔 𝑥 𝑚 =   
𝐺 𝑥 𝑀 

𝑅2
 𝑥 𝑚        

∴   𝑔 =   
𝐺 𝑥 𝑀 

𝑅2
 𝑥 𝑚       ……………   (3 − 4) 

 حيث ان ا
R   ،نصخ قطر االر = 
 M ،كتلة االر = 
 G  الجذب العام = ثاب 

وتعرخ  2( هي سم ثاcgsفي نوام سم. م.ثا   gان وحدو التعجيل اارضي  و الجاذبية 
 980 يحوال gاليلو, إن متوسط قيمة گتكريما للعام  ((gal هذ  الوحدو في الجيوفيزياء بالَكال

 gعلو سطي اار،. االخت خ في وحدا   )SI(في وحدا   2ثا م  9.8َكال  و تساوي 
َكال بين خط االستواء و ي من القطبين, بسبب عدم انتوام كروية اار،  5يصل إلو حوالي 

َكال  978ا تبلغ قراءو الجاذبية عند خط االستواء Ellipsoidحيث إنها مفلطحة عند القطبين 
َكال  983كم وتبلغ القراءو الجاذبية عند القطبين  6378.16ونصخ قطر اار، يساوي 

كم, اخت خ المسافة بين سطي اار، ومركزها  6356.78يساوي  ونصخ قطر اار،
يؤدي إلو وهور هذ  االخت فا  في القراءا  الجاذبية علو سطي اار،, وعليه فان الجسم 
الذي يسقط سقوط حر يمتلك سرعة اكبر عند القطبين عما هو في خط االستواء. بما ان 

قوو طاردو ال مركزية تنشأ نتيجة لدوران االر، تدور حول نفسها وهي ليس  ثابتة, فهناك 
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وتقل  Equatorاالر، حول نفسها عكس اتجا  الجاذبية وتزداد هذ  القوو عند خط االستواء 
, وما ن حوه او نقيسه من قيم الجاذبية علو سطي االر، Polesهذ  القوو عند القطبين 

 يعتبر محصلة قوو الجاذبية نحو مركز االر،. 
يمكن تخمين كتلة اار، من قيمة الجاذبية عند السطي, بعد تصحيي اسضافا  
الصغيرو المسببة بسبب دوران اار،, وقد اعتبر  الجهود خ ل القرن الثامن عشر لقياس 
جاذبية اار، هي تجارب لتعيين كتلة اار،  و معدل كثافة اار، حتو استطاب العالم 

Jeffreys  اار، تتعين كتلة  1970عامM  ،ومعدل كثافة اارP وكان ا 
M = 5.977 ×1024 kg. 
P = 5517 kg/m3 = 5.517 gm/cm3 

وكلما دخلنا إلو العمق ,  33.3gm/cmووجد ان كثافة الجزء العلوي من صخور الجبة هو 
إن الوحدو العملية الشائعة في القياس  , 3gm/cm 12فان الكثافة سوخ تزداد وقد تصل إلو 

, وفي بع، ااحيان  gal = 1000 milligal 1. حيث انا Milligalللجاذبية هي الملي َكال 
 ,Gravity Unitفي القياسا  الدقيقة جدا نستخدم وحدو قياس  خرى تسمو بالوحدو الجذبية  

g.u.)   1حيث إنا milligal =  10 g.u. )  في وحداS.I.بان معوم التراكيب  . علما
( mgal  0.1-0.01وقيم الشذوذ  لجذبي ممكن  ن تصل إلو   .g.uالنفطية اكتشف  بوحدا 

( يمثل قيم الثواب  المعتمدو في 3-1الجدول التالي رقم   (.g.u-g.u. 1 10. و ما يعادل  
 الطريقة الجذبية.( يمثل الوحدا  الرئيسية المستخدمة في 3-2الطريقة الجذبية , والجدول رقم  
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 ( ثواب  قيم الطريقة الجذبية1-3جدول  
الم حوا  
Remark 

  Itemاسم الفقرو  Valueالقيمة 

 978 gal  قيمة الجاذبية عند خط االستواءGravity at Equator 
 983 gal  قيمة الجاذبية عند القطبينGravity at Poles 

 980 gal  
 Meanمعدل قيمة الجاذبية عند مستوى سطي البحر 

Gravity Value on earth surface at sea level 

 6378.16 Km 
 Earth Radius atنصخ قطر االر، عند خط االستواء 

Equator  

 6356.78 Km 
 Earth Radius atنصخ قطر االر، عند القطبين 

Poles  

 
 245.98x10

Kg 
 Earth massكتلة االر،  

 
 11-6.67x10 

1-s1-kg3m 
 SI   Universal Constantثاب  الجذب العام بوحدا  

of Gravitation  in SI units 

 
 8-6.67x10 

2-.S1-.g3Cm 
 Universal ثاب  الجذب العام بوحدا  سم. م.ثا 

Constant of Gravitation  in C.G.S. units 
 3Kg/m 5517  ،معدل كثافة االرEarth Mean Density  

 2m/sec 9.8 
 Standard Gravitationalالتعجيل الجذبي القياس 

Acceleration 
 6367.47 Km  ،معدل نصخ قطر االرMean Earth Radius  
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 ( الوحدا  الرئيسية المستخدمة في الطريقة الجذبية2-3جدول  
 Nameاسم وحدة القياس  Equivalentالمكافئ  Remarkالمالحظات 

 2cm/sec 1 1 gal 

 1000 mgal 1 gal 

 980 gal 1 g. 

 980000 mgal 980 gal 

 2m/sec𝜇 100 1 g.u. 

 10 g.u. 1 mgal 

 980000 g.u. 1 g 

 2cm/sec 3-10 1 mgal 

مع ثاب  ب نك  (C) اضافة الو سرعة الضوء في الفراغ  (G)يعتبر ثاب  الجذب العام 
(h)  من اهم الثواب  الطبيعية علو االط ق النها تستخدم في تحديد قيم القوى االساسية وكتلة

االلكترون والبروتون والشحنة االولية في الكون كله من ذرا  ونجوم ومجرا  ومن كواكب 
 فض  عن االر، التي نشأ  عليها الحياو.

 Gravitational potential and Attractionالجهد ألجذبي والتجاذب 
 point massإن المجال  لجذبي وهو مجال متجه اي كمية متجهة حول نقطة نقطية  

واتجاهه هذا يكون دائما باتجا  مركز الكتلة. شدو المجال  لجذبي عادو تؤخذ بأنها قوو التجاذب 
المسلطة علو وحدو الكتلة ومتجها  المجال تكون متجهة باتجا  الكتلة الجاذبة لها . كما في 

 (.1-3الشكل  

 
 .m( سطوح الجهد المتساوي حول كتلة نقطية 1-3شكل رقم  
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حيددددددددث يمثددددددددل ر س السددددددددهم باتجددددددددا  مركددددددددز الكتلددددددددة وتمثددددددددل الكتلددددددددة بنقطددددددددة يمكددددددددن ان تعددددددددرخ 
 بالع قة التاليةا 
𝑔 =

𝐺 𝑀𝑒

𝑅𝑒
2  𝑟1  حيث ان ا 

  𝑟1  وحدو متجهة باتجا  مركز االر،  
  𝑅𝑒  قطر نصخ  االر،

= ثاب  الجذب العام  𝐺 
بأنددددده الشدددددغل المنجدددددز  و الجهدددددد المبدددددذول للجاذبيدددددة لتحريدددددك  (U) يعدددددرخ الجهدددددد  لجدددددذبي

علددددددو  p. لددددددو كددددددان عندددددددنا نقطددددددة p( إلددددددو النقطددددددة وحدددددددو كتلددددددة مددددددن مسددددددافة ال محدددددددودو  
( Uفددددددان الجهددددددد  لجددددددذبي   rنفصددددددل بينهمددددددا المسددددددافة  mسددددددطي جهددددددد جددددددذبي والمركددددددز هددددددو 

 (ا5-3رقم   لهذ  النقطة سوخ يعبر عنه بالع قة الرياضية التالية

U =  
𝐺 𝑥 𝑀

𝑟
  ……………….    (3 − 5) 

يمكدددددددن تمثيدددددددل المجدددددددال  لجدددددددذبي بسدددددددطوح يكدددددددون الجهدددددددد فوقهدددددددا ثابددددددد  وتسدددددددمو سدددددددطوح 
( حيددددددث تكدددددون متجهددددددا  القدددددوو عموديددددددة Surfaces Equipotentialالجهدددددد المتسددددداوي  

شدددكل منسددددوب  علدددو هدددذ  السدددطوح. هدددذا الجهدددد عبدددارو عدددن كميدددة لهدددا  هميدددة كبيدددرو فدددي دراسدددة
( عنددددددددددما تكدددددددددون الجاذبيدددددددددة ليسددددددددد  2-3ن حدددددددددو مدددددددددن الشدددددددددكل   البحدددددددددر بالنسدددددددددبة لدددددددددألر،.

يمثددددددددل قيمددددددددة الجاذبيددددددددة  gz( و dmوالكتلددددددددة   pباالتجددددددددا  العمددددددددودي  ي تكددددددددون بددددددددين النقطددددددددة 
 العمودية باتجا  مركز اار،.

 
 dmبسبب الكتلة  pفي النقطة  gz( مركبة التجاذب  لجذبي العمودية 3-2شكل رقم  
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 وعليددددددده فدددددددان قيمدددددددة الجاذبيدددددددة الشددددددداقولية باتجدددددددا  مركدددددددز اار، تحسدددددددب مدددددددن الع قدددددددة التاليدددددددة
 ا (3-6 

𝑔𝑍 = 𝐺 
𝑑𝑚

𝑟2
 cos 𝜃  = 𝐺 

𝜌 𝑥 𝑣 𝑥 cos 𝜃

𝑟2
   …………… ..  (3 − 6) 

 الكتلة = dm        حجم الكتلة = v  , الكثافة =      
 :  between g to UThe Relationshipعالقة الجاذبية مع الجهد الجذبي 

مجددددددال جهدددددددي يسددددددهل العمددددددل بدددددده باعتبددددددار ان الجهددددددد هددددددو  (U)يعتبددددددر الجهددددددد الجددددددذبي 
كميددددددة مضدددددددافة, وان الجذبيدددددددة هددددددي قدددددددوو محافودددددددة , وبدددددددذلك يمكددددددن تحديدددددددد التعجيدددددددل الجدددددددذبي 

𝑈بسددددددهولة مددددددن الجهددددددد الجددددددذبي كمددددددا فددددددي الع قددددددة التاليددددددةا  = 
𝐺 𝑥 𝑀

𝑟
وان الجاذبيددددددة تحدددددددد  

𝑔بالع قدددددددة التاليدددددددةا  =  − 
𝜕𝑈

𝜕𝑟
= 

𝐺 𝑥 𝑀

𝑟2
, االشدددددددارو السدددددددالبة هندددددددا تعندددددددي ان قددددددديم الجاذبيدددددددة  

 تقل كلما ابتعدنا عن مركز االر، , اي نحتاو الو شغل اكبر.
 Theoretical International Gravity Formula المعادلــة الجذبيــة العالميــة

(IGF) 
ي اار، مدددددن تدددددم وضدددددع صددددديغة عالميدددددة لتمثيدددددل الجاذبيدددددة اارضدددددية نوريدددددا علدددددو سدددددط

يمكدددددددن مدددددددن خ لهدددددددا التعدددددددرخ علدددددددو قددددددديم  1967قبدددددددل الجمعيدددددددة العالميدددددددة للجيوديسددددددديا عدددددددام 
الجاذبيددددددددة اارضددددددددية فددددددددي  ي مكددددددددان علددددددددو سددددددددطي اار،. إن تحليددددددددل معطيددددددددا  الجاذبيددددددددة 
اارضدددددددية فدددددددوق سدددددددطي اار، لعدددددددب دورا مهمدددددددا فدددددددي وصدددددددخ شدددددددكل اار، بداللدددددددة سدددددددطي 

بددددددددال  Spheroidعدددددددي هدددددددو متكدددددددور مرجعدددددددي مثدددددددالي وتفتدددددددر، المعادلدددددددة ان ادق سدددددددطي مرج
بسددددددددددددبب دوران اار،, ولكددددددددددددن يبدددددددددددددو إن الشددددددددددددكل  Ellipsoidمددددددددددددن ان يكددددددددددددون اهليليجيددددددددددددا 

االهليليجدددددي هدددددو ااكثدددددر م ئمدددددة انددددده يشدددددتمل علدددددو ثوابددددد  اقدددددل. تفتدددددر، هدددددذ  المعادلدددددة إن 
نهددددددا تحتددددددوي علددددددو   لفددددددة شددددددبه كرويددددددة تددددددزداد كثافتهددددددا  اار، متجانسددددددة الصددددددخور مركزيددددددا وا 

وان اار، مفلطحددددددددددة وان االخت فددددددددددا  فددددددددددي قدددددددددديم الجاذبيددددددددددة ناتجددددددددددة مددددددددددن نحددددددددددو المركددددددددددز, 
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بسددددددبب شددددددكل اار، شددددددبه الكددددددروي حيددددددث يددددددتم حسدددددداب  اخت فددددددا  فددددددي خطددددددوط العددددددر، 
 قيمة الجاذبية عند مستوى سطي البحر.

ان قددددددديم الجاذبيدددددددة االرضدددددددية تتغيدددددددر علدددددددو سدددددددطي االر، مدددددددع تغيدددددددر خطدددددددوط العدددددددر، 
Latitude  اهليليجدددددددي نتيجدددددددة الخدددددددت خ نصدددددددخ قطدددددددر الكدددددددرو االرضدددددددية باعتبدددددددار ان شدددددددكلها

(كدددددم لنصدددددخ القطدددددر للقطبدددددين عدددددن خدددددط االسدددددتواء , هدددددذا 22-20حيدددددث يتدددددراوح الفدددددرق بدددددين  
, هدددذا الفدددرق يعتبدددر  (gal 5)الفدددرق يدددؤدي الدددو حصدددول فدددرق فدددي القدددراءا  الجذبيدددة بحددددود 

ذبي حيدددددث ان الشدددددواذ الجذبيدددددة التدددددي كبيدددددر جددددددًا فدددددي عمليدددددا  االستكشددددداخ الجيوفيزيدددددائي الجددددد
, لدددددذلك وضدددددع العلمددددداء والبددددداحثين  (.g.u 10-5)تهدددددتم بهدددددا الطريقدددددة الجذبيدددددة تقدددددع بدددددين 

بدراسدددددددة جاذبيدددددددة االر، صددددددديغة او معادلدددددددة رياضدددددددية نوريدددددددة يمكدددددددن مدددددددن خ لهدددددددا قيددددددداس او 
معرفدددددة قيمدددددة الجاذبيدددددة االرضدددددية فدددددي اي مكدددددان علدددددو سدددددطي الكدددددرو االرضدددددية اعتمدددددادًا علدددددو 

التددددددي تعكددددددس االخت فددددددا  فددددددي نصددددددخ قطددددددر الكددددددرو االرضددددددية.  Latitudeلعددددددر، خطددددددوط ا
 International (IGF)هددددددذ  المعادلددددددة تسددددددمو المعادلددددددة العالميددددددة للجاذبيددددددة االرضددددددية 

Gravitational Formula   ا7-3تعطو بالع قة  والتي) 
𝑔∅ = 978.049 (1 + 0.0052884 𝑠𝑖𝑛2 ∅

− 0.000059  𝑠𝑖𝑛2  2 ∅) ………….  (3 − 7) 
 حيث انا

=   قيمة الجاذبية عند خط  العر، المحدد 𝑔∅     
 = قيمة خط العر، بالدرجا    ∅        

 . mgalاو بوحدا   galان وحدا  قيمة المعادلة العالمية تكون اما بوحدا  ال 
 افتراضات المعادلة العالمية للجاذبية:

تفتدددددددر، المعادلدددددددة العالميدددددددة للجاذبيدددددددة ان االر، متجانسدددددددة الصدددددددخور مركزيدددددددًا , اي ان 
االر، ال تحتددددددددوي علددددددددو تغددددددددايرا  كتليددددددددة او كثافيددددددددة وتحتددددددددوي علددددددددو ا لفددددددددة شددددددددبه كرويددددددددة 
متجانسددددددة وانهددددددا مفلطحددددددة, وان المعادلددددددة تفتددددددر، ان لددددددألر، سددددددطي كددددددروي  تكددددددور مرجعددددددي 
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السدددددفرويدي الددددذي يعدددددرخ شدددددكل  يسدددددمو بالسددددطي (Reference Spheroid)او طبيعددددي( 
 االر، رياضيًا. 

 السطح السفرويدي والسطح الجيوديسي لالرض )شكل االرض(:
بانددددده عبدددددارو عدددددن سدددددطي وهمدددددي  Spheroid Surfaceيعدددددرخ السدددددطي السدددددفرويدي 

يصدددددور شدددددكل سددددددطي االر، رياضددددديًا ويعتبددددددر مسدددددتوى مرجعددددددي او اساسدددددي الددددددذي يدددددتم علددددددو 
ذبيددددة وفقددددا الددددو المعادلددددة العالميددددة للجددددذب العددددام. اسدددداس مسددددتوى هددددذا السددددطي قيدددداس قدددديم الجا

هدددددددذا السدددددددطي تتسددددددداوى فيددددددده قددددددديم الجاذبيدددددددة االرضدددددددية النوريدددددددة فدددددددي اي مكدددددددان علدددددددو سدددددددطي 
االر، علدددددددو افتدددددددرا، ان االر، متجانسدددددددة وان االخت فدددددددا  فدددددددي قددددددديم الجاذبيدددددددة االرضدددددددية 

جددددي ناتجددددة مددددن االخت فددددا  فددددي قدددديم خطددددوط العددددر، فقددددط كددددون ان االر، لهددددا شددددكل اهليلي
ويكددددددون السددددددطي السددددددفرويدي  يددددددر منددددددتوم حيددددددث يعتمددددددد بعددددددد السددددددطي او قربدددددده مددددددن مركددددددز 
االر، علدددددو وجدددددود فدددددائ، كتلدددددي تحددددد  سدددددطي االر، , حيدددددث يقتدددددرب مدددددن مركدددددز االر، 

بينمددددددا تبتعددددددد عددددددن مركددددددز االر، ‘ كمددددددا هددددددو الحددددددال علددددددو اليابسددددددة وفددددددي المندددددداطق المرتفعددددددة 
 (.3 -3ر والمحيطا  شكل  عند وجود نقت في الكتلة , كما هو الحال في البحا

 
 ( السطي السفرويدي والسطي الجيودي3 -3شكل  

فهددددو عبددددارو عددددن سددددطي فيزيددددائي متسدددداوي  Geoid Surfaceامددددا السددددطي الجيوديسددددي 
هدددددددذا السدددددددطي هدددددددو معددددددددل منسدددددددوب الجهدددددددد الجدددددددذبي الدددددددذي يصدددددددور شدددددددكل االر، فيزيائيدددددددًا , 

سددددددددطي البحددددددددر فددددددددوق المحيطددددددددا ,  مددددددددا فددددددددوق اليابسددددددددة فدددددددديمكن ربددددددددط السددددددددطي الجيوديسددددددددي 
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بالسدددددددطوح المائيدددددددة لمنسدددددددوب القندددددددوا  البحريدددددددة عنددددددددما تكدددددددون ممتددددددددو داخدددددددل اليابسدددددددة, حيدددددددث 
يفتددددر، إن يكددددون سددددطي اار،  فقددددي فددددي كددددل مكددددان واتجددددا  الجاذبيددددة يكددددون عموديددددا علدددددو 

 هذا السطي.
الدددددددذي بندددددددي عليددددددده مفهدددددددوم السدددددددطي الجيوديسدددددددي يمكدددددددن تمثيدددددددل مسدددددددتوى هدددددددذا االفتدددددددرا، 

السدددددددطي بدددددددان تدددددددزال كافدددددددة االرتفاعدددددددا  مدددددددن علدددددددو سدددددددطي االر، وتمدددددددأل بهدددددددا المنخفضدددددددا  
 Equipotentialالبحريددددددة والمحيطددددددا  بحيددددددث نحصددددددل علددددددو متسدددددداوي الجهددددددد الجددددددذبي 

Surface ا  فدددددي وال يسدددددبب اي فروقدددددا  جذبيدددددة, وفدددددي حالدددددة وجدددددود فدددددائ، كتلدددددي او فروقددددد
الكتلددددة تحدددد  سددددطي االر، فددددان مسددددتوى هددددذا السددددطي يتغيددددر صددددعودًا الددددو االعلددددو فددددي حالددددة 
وجدددددود الفدددددائ، الكتلدددددي , ويتددددددنو مسدددددتوا  الدددددو االسدددددفل فدددددي حالدددددة عددددددم وجدددددود فدددددائ، كتلدددددي, 
بحيدددددددث تكدددددددون قددددددديم الجاذبيدددددددة فدددددددي كدددددددل مكدددددددان باتجدددددددا  عمدددددددودي علدددددددو هدددددددذا السدددددددطي ويمكدددددددن 

سدددددطي باسدددددتخدام اجهدددددزو قيددددداس جذبيدددددة متنوعدددددة. احتسددددداب قددددديم الجاذبيدددددة عندددددد مسدددددتوى هدددددذا ال
 (.4 - 3شكل  
 

 
 ( الع قة بين السطي السفرويدي والسطي الجيوديسي4 - 3شكل  

 هل يتطابق السطح الجيوديسي مع السطح السفرويدي 
ال يمكددن ان يتطددابق السددطي السددفرويدي مددع السددطي الجيوديسددي فددي كثيددر مددن االحيددان فددي 

وذلك الن السطي الجيوديسدي ممكدن ان يرتفدع الدو االعلدو اكثدر مدن الوضعية الحقيقية لألر،, 
(, اي وجدددود 4-3السدددطي السدددفرويدي فدددي حالدددة وجدددود فدددائ، كتلدددي كمدددا موضدددي فدددي الشدددكل  

كثافا  اعلو في الصخور التحد  سدطحية التدي تدؤدي الدو حصدول قدوو جدذب كبيدرو علدو سدطي 
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فددي البحددار والمحيطددا  لعددددم  االر، , فددي حددين ان هددذا السددطي يددنخف، مسدددتوا  الددو االسددفل
وجود قوو جذب , وذلدك لكدي يحدافو علدو مسدتوى الجهدد الجدذبي. علمدًا بدان مقددار االنحدراخ او 

متر تقريبًا وذلك الن االر، ليس  بالكروية التامة لكدي يدتم  50التباين بين السطحين ال يتعدى 
رو االرضدية ذا  شدكل كدروي, المحافوة علو التوازن بين القوى الجذبية التي تميل الدو جعدل الكد

وبددين القددوى الطدداردو العمركزيددة التددي تميددل الددو جعددل الكددرو االرضددية ذا  شددكل مسددطي, ونتيجددة 
لهذا التوازن فان الفرق بين نصخ قطر الكرو االرضدية عندد االقطداب وعندد خدط االسدتواء يسداوي 

 ( كال. 5.3( كم,والفرق بين قيم الجاذبية يساوي  25حوالي 
( مدددددددع السدددددددطي Geoidالحقيقيدددددددة لدددددددألر، لدددددددن ينطبدددددددق سدددددددطي الجيدددددددود   فدددددددي الوضدددددددعية

بسدددددددبب وجدددددددود تشدددددددو  محلدددددددي لسدددددددطي اار، سدددددددببه عددددددددم  Spheroidالسدددددددفرويدي المرجعدددددددي 
انتودددددام الكثافدددددا  داخدددددل اار، وعددددددم انتودددددام التضددددداريس اارضدددددية السدددددطحية. حيدددددث تدددددؤدي 

تراكيدددددددب إلدددددددو وهدددددددور شدددددددذوذ جدددددددذبي محلدددددددي وبالتدددددددالي فإنهدددددددا تعطدددددددي معلومدددددددا  قيمدددددددة عدددددددن ال
 والتكوينا  الجيولوجية تح  سطي اار،.

 : Variation in Gravity Valueالتغيرات في قيم الجاذبية 
بمدددددددا إن سدددددددطي اار،  يدددددددر مسدددددددتوي والصدددددددخور والتكويندددددددا  الصدددددددخرية تحددددددد  سدددددددطي 
اار،  يددددددر متجانسددددددة, فعليدددددده إن قدددددديم الجاذبيددددددة فددددددي  ي مكددددددان علددددددو سددددددطي اار، التددددددي 
يددددتم تسددددجيلها حقليددددا تختلددددخ عددددن قدددديم الجاذبيددددة المسددددجلة مددددن المعادلددددة الجذبيددددة العالميددددة, هددددذ  

   -االخت فا  تعود إلو  سباب عديدو هي ا
بو رافيدددددددددة سدددددددددطي اار، والتضددددددددداريس  يدددددددددر المسدددددددددتوية والتبددددددددداين لنقددددددددداط القيددددددددداس ط -1

 الحقلية الجذبية فوق  و تح  مستوى سطي البحر.
وجدددددود كتدددددل  و كثافدددددا  صدددددخرية مختلفدددددة واقعدددددة تقدددددع تحددددد  المسدددددتوى المرجعدددددي  مدددددث   -2

 .  Bouger Anomalyمستوى سطي البحر( والذي يطلق عليه شذوذ بوجير 
ة الواقعدددددة فدددددوق مسدددددتوى سدددددطي البحر فدددددوق المسدددددتوى المرجعدددددي( تددددداثير الكتدددددل الصدددددخري -3

 . Bouger Effectوالذي يسمو تاثير بوجير 
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تغيدددددر قددددديم الجاذبيدددددة بسدددددبب تغيدددددر خطدددددوط العدددددر،, حيدددددث تدددددزداد قيمدددددة الجاذبيدددددة مدددددع  -4
اقتدددددراب خطدددددوط العدددددر، مدددددن االقطددددداب وذلدددددك لقربهدددددا مدددددن مركدددددز االر،, وبدددددالعكس 

 عن مركز االر،.تقل الجاذبية عند خط االستواء لبعد  
تقدددددددل قيمدددددددة الجاذبيدددددددة االرضدددددددية مدددددددع زيدددددددادو االرتفددددددداب فدددددددوق مسدددددددتوى سدددددددطي البحدددددددر,  -5

𝑔وبالتددددددددالي فددددددددان قددددددددانون حسدددددددداب الجاذبيددددددددة يصددددددددبي بالصدددددددديغة التاليددددددددةا  =  
𝐺 𝑥 𝑀

(𝑅+ℎ)
 

مقدددددار االرتفدددداب فددددوق مسددددتوى سددددطي البحددددر, حيددددث يددددزداد او يقددددل   hحيددددث يمثددددل 
ملدددددددي كدددددددال لكدددددددل متدددددددر ارتفددددددداب او انخفدددددددا، عدددددددن  (0.3086)هدددددددذا التغييدددددددر بمقددددددددار 
 مستوى سطي البحر.

لددددددذلك ان االخت فددددددا  فددددددي القدددددديم الجذبيددددددة المستحصددددددلة حقليددددددا التددددددي تنددددددتف مددددددن وجددددددود  
عدددددددددم تجددددددددانس فددددددددي الكثافددددددددا  الصددددددددخرية تحدددددددد  سددددددددطي اار، يسددددددددمو  الشددددددددذوذ  لجددددددددذبي( 

Gravity Anomaly  إن اسددددددددتخدام الطريقددددددددة الجذبيددددددددة فددددددددي عمليددددددددا  االستكشددددددددافا .
المعدددددددني ندددددداجم عددددددن حقيقددددددة كددددددون الترسددددددبا  المعدنيددددددة تختلددددددخ فددددددي الكثافددددددة عددددددن الصددددددخور 
المحيطددددددة بهدددددددا وهددددددذا يعطدددددددي حيدددددددود  و انحددددددراخ فدددددددي القدددددددراءا  الجذبيددددددة االعتياديدددددددة للمجدددددددال 
 لجدددددذبي اارضدددددي باسضدددددافة إلدددددو اسدددددتخدامها فدددددي الكشدددددخ عدددددن التراكيدددددب الجيولوجيدددددة تحددددد  

 لتي تعطي تغايرا  في القراءا  الجذبية.سطحية مثل الكسور والفوالق والتكهفا  ا
 Gravity Measurementsالقياسات الجذبية 

هندددددداك نددددددوعين مددددددن القياسددددددا  للتعددددددرخ علددددددو قيمددددددة الجاذبيددددددة اارضددددددية فددددددي  ي موقددددددع  
علددددددددو سددددددددطي اار، وهمددددددددا قيدددددددداس الجاذبيددددددددة المطلقددددددددة وقيدددددددداس الجاذبيددددددددة النسددددددددبية  الطددددددددرق 
الديناميكيدددددة(, وك همدددددا يتطلدددددب دقدددددة عاليدددددة فدددددي القدددددراءا  المرصدددددودو باسدددددتخدام اجهدددددزو جذبيددددده 

المطلوبدددددددددة فدددددددددي التطبيقدددددددددا  الجيولوجيدددددددددة  وخصوصدددددددددًا ان القددددددددديم الجذبيدددددددددةحديثدددددددددة ومتطدددددددددورو 
0.03 ملي كال)والمسددددددددداحية تكدددددددددون دقتهدددددددددا مدددددددددن  ∓ ونودددددددددرًا لصدددددددددغر , (∓0.05 ملي كال الو

 هذ  القيمة فان االجهزو الجذبية يجب ان تكون دقيقة جدًا في التصميم وطرق العمل.
 :Absolute Measurementsالقياسات المطلقة -1
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بصدددددددورو مطلقدددددددة هدددددددي تجربدددددددة تتطلدددددددب  gإن التعدددددددرخ علدددددددو قيمدددددددة الجاذبيدددددددة اارضدددددددية  
 عناية فائقة جدا ويتم ذلك بطريقتين هماا

ــــــدول: (1 ــــــة البن محددددددور  وحيددددددث يمكددددددن جعددددددل  ي جسددددددم حقيقددددددي إن يتددددددأرجي علدددددد  طريق
, حيدددددث يدددددتم تعليدددددق كتلدددددة بخددددديط  (T)ليشدددددكل بنددددددول, وتقددددداس الفتدددددرو الدوريدددددة ل هتدددددزاز 

يمكدددددن تحديدددددد قيمدددددة الجاذبيدددددة عندئدددددذ  (L) يدددددر قابدددددل ل سدددددتطالة ومدددددرن تمامدددددًا وطولددددده 
g)ا(8-3  ( من المعادلة 

𝑇 = 2 𝜋 √
𝐿

𝑔
  …………………    (3 − 8) 

T = فترو الذبذبة 
L = طول الخيط المستعمل 

المطلقددددة وهددددي  gا وهددددي طريقددددة مباشددددرو  خددددرى لقيدددداس قيمددددة طريقــــة الجســــم الســــاقط (2
الدددددو  1قيددددداس زمدددددن السدددددقوط الحدددددر لجسدددددم معدددددين ضدددددمن مسدددددافة معروفدددددة تتدددددراوح مدددددن  

مددددن  g( متددددر, يددددتم إجددددراء التجربددددة فددددي  رفددددة مفر ددددة مددددن الهددددواء ويددددتم معرفددددة قيمددددة 2
 ا(9-3المعادلة  

ℎ =  
1

2
 𝑔 (∆ 𝑡)    ………………….  (3 − 9) 

∆𝑡 = زمن االنتقال بين النقطتين    , h =  نقطتينالمسافة بين  
 :Relative measurementsالقياسات النسبية  -2

هددددددي الطريقددددددة التددددددي يمكددددددن بهددددددا تحديددددددد قيمددددددة الجاذبيددددددة النسددددددبية فددددددي مددددددوقعين محددددددددين 
بدقددددة اكبددددر مددددن قيدددداس قيمددددة الجاذبيددددة نفسددددها وثددددم معرفددددة الفروقددددا  الجذبيددددة بددددين هددددذ  المواقددددع 

يددددددتم اختيددددددار  الجددددددذبي., وهددددددذ  القياسددددددا  هددددددي التددددددي تسددددددتخدم عددددددادو فددددددي طددددددرق االستكشدددددداخ 
ومحطدددددا  قيددددداس ثانويدددددة اخدددددرى منتشدددددرو فدددددي  Base Stationمحطدددددة اساسدددددية مرجعيدددددة 

المنطقدددددددددة المسدددددددددتهدفة فدددددددددي المسدددددددددي الجدددددددددذبي حيدددددددددث يعتمدددددددددد اختيدددددددددار المسدددددددددافة البينيدددددددددة بدددددددددين 
المحطدددددا  الثانويدددددة علدددددو الهددددددخ مدددددن المسدددددي الجدددددذبي فددددداذا كدددددان مسدددددي اقليمدددددي الستكشددددداخ 
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, بينمددددددا فددددددي فددددددي  2( محطددددددة لكددددددل كددددددم3الددددددو  2ا  مددددددن  البتددددددرول فقددددددد تزيددددددد كثافددددددة المحطدددددد
( 10-8الدراسدددددددا  والمسددددددددوحا  المحليدددددددة او التفصدددددددديلية قدددددددد تددددددددزداد كثافدددددددة المحطددددددددا  مددددددددن  

, حيدددددددث نحتددددددداو الدددددددو دقدددددددة عاليدددددددة للخصدددددددائت السدددددددطحية ولدددددددذلك فدددددددان  2محطدددددددة لكدددددددل كدددددددم
( 50-5المحطددددددا  الجذبيددددددة التفصدددددديلية قددددددد توضددددددع فددددددي شددددددبكة طددددددول ابعادهددددددا يتددددددراوح مددددددن  

متدددددر .   يمكدددددن لدددددنفس البنددددددول إذا تدددددأرجي تحددددد  ودددددروخ مثاليدددددة فدددددي مدددددوقعين فدددددان الجاذبيدددددة 
1g  2وg  1اللتان تقاب ن فترتي التذبذبT  2وT  ا10-3     بالع قةيمكن ربطهما) 

𝑔1
𝑔2

= 
𝑇2
2

𝑇1
2      ,     ∴     𝑔2 − 𝑔1 = ∆𝑔

=  
−2 𝑔1 (𝑇2 − 𝑇1)

𝑇1
   …….  (3 − 10) 

لقد اعتبر البندول في الوق  الحاضر وسيلة ثانوية سعطاء القياسا  الجذبية بعد تطوير 
ااجهزو الحديثة التي هي  سرب و دق لعمل القياسا  النسبية, وحساسة جدا وسهلة النقل, هذ  

 .Gravimeterااجهزو يطلق عليها اسم المجذاب 
 :Gravimetersاجهزة قياس الجاذبية 

ال يوجد جهاز محدد يستطيع القيام بجميع متطلبا  المسي الجذبي, وبالتالي فهناك العديد 
 (Gravimeter)المجذاب من االجهزو المصنعة التي تستخدم لمختلخ اال را، ومنها جهاز 

عبارو عن جهاز صغير وحساس, سهل االنتقال به من نقطة الخرى في موقع الرصد الذي هو 
از علو السلك  الذي يستجيب فيه لتغيرا  الجاذبية وهو عبارو عن ناب، , وتعتمد فكرو الجه

لولبي يحمل في نهايتيه كتلة ثابتة ويكون متوازن  متعادل(. إن  ي تغيير في وزن الكتلة يؤدي 
إلو تغيير في اسزاحة  ي سحب  و رفع الناب، إلو ااعلو   اي يتغير توازنه بتاثير اي قوو 

متها(, وهذا يعني ان السبب هو وجود تغيير في الجاذبية كما في اضافية مهما صغر  قي
 5-3والشكل   worden( الذي يمثل المكونا  الداخلية لجهاز المجذاب نوب 5b-3الشكل  

a  ملي 0.01( يمثل الجهاز من الخارو. هذ  ااجهزو ممكن  ن تقيس بدقة عالية تصل إلو )



 الطريقة اجلذبيةمبادىء الطرق اجليوفيزيائية يف االستكشافات اجليولوجية                                      

- 62 - 

 

النسبية بين المحطة المرجعية ونقاط القياس االخرى, َكال وذا  حساسية عالية وتقيس القراءا  
 (. 6-3رومبرك(  كما في الشكل   -هناك جهاز صخر من ااجهزو الحديثة هو جهاز  الكوس 

 
 الموهر الخارجي ومكوناته الداخلية CG2المجذاب  (5-3شكل رقم  

 
 رومبرك لقياس الجاذبية -( جهاز الكوس 6-3شكل رقم  

 المسي الجذبي الو نوعين همااتنقسم اجهزو 
ا يمتددداز هدددذا الندددوب مدددن االجهدددزو بانددده  Stable Gravimeterالمجـــذاب المســـتقر  - 

يسدددددتغرق وقددددد  طويدددددل فدددددي قيددددداس قيمدددددة الجاذبيدددددة فدددددي كدددددل محطدددددة قيددددداس, لهدددددذا فانددددده 
(. يعمدددددل هدددددذا 7-3لمسددددي الميدددددداني الجدددددذبي, شددددكل   يددددر م ئدددددم و يددددر مناسدددددب فدددددي ا

الجهددددددداز علدددددددو مبدددددددد  الموازندددددددة لقدددددددوى الجاذبيدددددددة علدددددددو الكتلدددددددة, وان التغيدددددددر فدددددددي قيمدددددددة 
يندددددتف مدددددن حصدددددول تغييدددددر فدددددي طدددددول النددددداب، الحلزوندددددي والدددددذي يعتمدددددد  (g)الجاذبيدددددة 
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𝐹∆علدددددو قددددددانون هددددددوك الدددددذي يددددددنت علددددددو انا = −𝐾 𝑥 ∆𝐿   وعندددددد التعددددددوي، قددددددوو
𝑔∆يلدددددديا  الجاذبيددددددة المددددددؤثرو مكددددددان القددددددوو يصددددددبي القددددددانون كمددددددا = −𝐾 𝑥  ∆𝐿 ⁄ 𝑚 

هدددددي  𝑚هدددددي الفدددددرق فدددددي الزيدددددادو الحاصدددددلة فدددددي طدددددول النددددداب، , وان  𝐿∆, حيدددددث ان 
 وزن الكتلة المستخدمة في الجهاز.

 
 ( مخطط للمجذاب المستقر7-3شكل  

يسددددتخدم هددددذا الجهدددداز فددددي  :Unstable Gravimeterالمجــــذاب ايــــر المســــتقر  -ب
قيددددداس قيمدددددة الجاذبيدددددة النسدددددبية بدددددين اي نقطتدددددي   قيددددداس حقليدددددة علدددددو سدددددطي االر،. 

وحددددددددو  0.01ملدددددددي كدددددددال او  0.001تمتددددددداز هدددددددذ  االجهدددددددزو بدقدددددددة عاليدددددددة تصدددددددل الدددددددو 
جذبيددددددة , فضددددددً  عددددددن ان هددددددذا النددددددوب مددددددن االجهددددددزو تتميددددددز بسددددددهولة النقددددددل واالسددددددتخدام 

ثلدددددددة هدددددددذ  االجهدددددددزو هدددددددو جهددددددداز ندددددددوب ووردن مدددددددع امت كددددددده حساسدددددددية عاليدددددددة . مدددددددن ام
Worden  رومبرك -والكوسLacost-Romberg   8-3, شكل ,) 

 
 ( المجذاب  ير المستقر8-3شكل  
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ان االختيددددار الم ئدددددم للكتلدددددة فضدددددً  عدددددن ثابددددد  النددددداب، والشدددددكل الهندسدددددي للجهددددداز تجعدددددل 
مددددن نوددددام عمددددل الجهدددداز  يددددر مسددددتقر حيددددث يكددددون حسدددداس جدددددًا للتغيددددرا  البسدددديطة فدددددي 

. تتميدددددز هدددددذ  االجهدددددزو بحصدددددول عمليدددددة اتدددددزان بدددددين قدددددوو شدددددد النددددداب،  (g)قددددديم الجاذبيدددددة 
ة الددددددو االسددددددفل  وزن الكتلددددددة( والتددددددي هددددددي الحلزونددددددي وقددددددوو الجاذبيددددددة المسددددددلطة علددددددو الكتلدددددد

حاصدددددددل ضدددددددرب الكتلدددددددة بالجاذبيدددددددة االرضدددددددية, حيدددددددث يحصدددددددل اسدددددددتطالة للندددددددابو تتناسدددددددب 
 طرديا مع قوو التمدد او القوو المسلطة علو الكتلة .

 االجراءات الحقلية في الجاذبية  
The Field procedures of gravity measurement : 

والفعاليددددددددددا  يجددددددددددب علددددددددددو الجيولددددددددددوجي إعدددددددددددادها هندددددددددداك مجموعددددددددددة مددددددددددن اسجددددددددددراءا  
وتحضدددددديرها وتهيئتهددددددا ا ددددددرا، عمليددددددا  المسددددددي  لجددددددذبي فددددددي المنطقددددددة المسددددددتهدفة بأعمددددددال 
المسدددددددي والتدددددددي تتدددددددوفر فيهدددددددا دالئدددددددل  و شدددددددواهد علدددددددو وجدددددددود تراكيدددددددب جيولوجيدددددددة  و ترسدددددددبا  

ءا  معدنيددددددة تحدددددد  سددددددطحية يددددددراد منهددددددا معرفتهددددددا وتحديددددددد  عماقهددددددا وامتددددددداداتها, هددددددذ  اسجددددددرا
 -يمكن تلخيصها بالنقاط التاليةا

 :Drift of Gravimeterانحراف المجذاب   .1
 ثناء العمل الحقلي وحمل المجذاب والتجوال به لعدو ساعا   و حتو تركه في مكان 
ما, ثم البدء بتسجيل قراءته بعد فترو معينة في ذلك المكان فسن حو وجود تغيير في القراءو. 

ذا اخذ  قراءا   إضافية لفترو ساعا  في نفس النقطة ورسم  قيم الجاذبية المسجلة مقابل وا 
( Smooth Curveالزمن فسترى ان نقاط الجاذبية تميل إلو الوقوب علو منحني مهذب  

 Drift ofيعرخ هذا التغيير المستمر للقراءا  الجذبية مع الزمن عند نفس النقطة باالنحراخ 
the gravimeter ,وسببه هو حصول تغيير في الناب، كون نواب،  او حيود الجهاز

(, بسبب Creepالمجذاب ليس  مرنة تماما ولكنها عرضه ل ستطالة( للتغيير التدريجي  
 اسجهاد لفترو طويلة.
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 :Instrument Calibrationمعايرة الجهاز  .2
إن جميدددددع القدددددراءا  المسدددددجلة فدددددي المجدددددذاب هدددددي تقسددددديما  تدريجيدددددة اعتباطيدددددة لدددددذلك  
تحويددددددل هددددددذ  القددددددراءا  إلددددددو قددددددراءا  جذبيددددددة يعبددددددر عنهددددددا بددددددالملي َكددددددال  و بالوحدددددددا  يجددددددب 

 Calibrationالجذبيددددة وذلددددك بضددددرب قددددراءا  الجهدددداز بثابدددد  المعددددايرو الخددددات بالجهدددداز  
Constant  لكدددددل جهددددداز يدددددتم تصدددددنيعه لددددده ثابددددد  معدددددايرو بددددده يثبددددد  مدددددن قبدددددل المنشدددددأ. ثابددددد .)

التددددددريجي فدددددي الندددددواب، لهدددددذا فمدددددن  Creepر المعدددددايرو هدددددذا ممكدددددن  ن يتغيدددددر بسدددددبب التغييددددد
الواجدددددب فحصددددده ومعايرتددددده بدددددين فتدددددرو و خدددددرى. الطريقدددددة السدددددهلة الشدددددائعة فدددددي معدددددايير الجهددددداز 
هدددددي اخدددددذ قدددددراءو الجهددددداز عندددددد قمدددددة وقاعددددددو بنايدددددة عاليدددددة, وهدددددي مبنيدددددة علدددددو  سددددداس التغددددداير 

ق هدددددو فدددددر  hحيدددددث إن  كدددددالملدددددي  h 0.3086 لجدددددذبي الشددددداقولي ومقددددددار  ثابددددد  ويسددددداوي 
 االرتفاب بالمتر.

 : Tidal Effectتأثير المد والجزر  .3
وهددددددور انحرافددددددا  فددددددي قددددددراءا  المجددددددذاب مددددددع الددددددزمن بسددددددبب تغيددددددرا  المددددددد والجددددددزر  

Tidal change  وهدددددي التغيدددددرا  الدوريدددددة فدددددي قددددديم الجاذبيدددددة علدددددو سدددددطي اار، بسدددددبب
التجدددداذب بددددين اار، والقمددددر. وقددددد ثبدددد  علميددددا بأنهددددا دوريددددة ثابتددددة علددددو مدددددار السددددنة ويمكددددن 

 إزالة هذ  التأثيرا  مع إزالة انحرافا  الجهاز باستخدام منحني االنحراخ.
س رسدددددددم كبيدددددددر مدددددددث  تحضدددددددير وتهيئدددددددة خارطدددددددة  طبو رافيدددددددة لمنطقدددددددة الدراسدددددددة بمقيدددددددا .4

للحصددددددددول علددددددددو معددددددددالم وطبو رافيددددددددة واضددددددددحة, ارتفاعددددددددا  منخفضددددددددا ,  1:10000
خطدددددوط الطدددددول والعدددددر، لغدددددر، حسددددداب ثابددددد  خدددددط العدددددر،, تدددددوفر محطدددددة قياسدددددية 

Bench Mark   لغدددددر، قيددددداس االرتفددددداب مدددددع تدددددوفير جهددددداز مسددددداحة  ثيودواليددددد
Theodolite. 

لبدددددء بعمليددددة القيدددداس قبددددل ا Survey Designيددددتم وضددددع تصددددميم للمسددددي الجددددذبي  .5
 هددددم  عمددددال المسددددي الجددددذبي هددددو موقددددع ومسددددافة الحقلددددي ويخطددددط لدددده وفددددق اعتبددددارا  و 

( للمنطقدددددددة المدروسدددددددة Gridمحطدددددددا  القيددددددداس, يدددددددتم تثبيددددددد  شدددددددبكة مربعددددددده نواميدددددددة  
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علددددو العمددددق  Sوتوضددددع المحطددددا  الجذبيددددة فددددي زوايددددا الشددددبكة ويعتمددددد طددددول الشددددبكة 
h حيدددددددث يجدددددددب  ن تكدددددددون  للوددددددداهرو الجيولوجيدددددددة المدددددددراد دراسدددددددتهاS  مسددددددداوية  و اقدددددددل

(. مددددددن المستحسددددددن تجنددددددب وضددددددع محطددددددا  قددددددرب 9-3تقريبددددددا الشددددددكل رقددددددم   hإلددددددو 
الودددددواهر الجيولوجيدددددة التدددددي تدددددؤثر علدددددو القياسدددددا  الجذبيدددددة وتجندددددب الميدددددل الحددددداد فدددددي 
الطوبو رافيدددددة. يجدددددب تثبيددددد  محطدددددة القيددددداس المرجعيدددددة فدددددي وسدددددط المنطقدددددة المدروسدددددة 

عدددددددادو القدددددددراءو بسدددددددهولة وسدددددددرعة وبعيددددددددًا عدددددددن حركدددددددة حيدددددددث يمكدددددددن الوصدددددددول اليهدددددددا  وا 
المدددددددرور, وبعيددددددددًا عدددددددن متنددددددداول النددددددداس. يجدددددددب ان تكدددددددون المسدددددددافا  بدددددددين محطدددددددا  
القيدددددددداس الحقليددددددددة فددددددددي المسددددددددوحا  االقليميددددددددة تتددددددددراوح بددددددددين  بضددددددددع كيلددددددددومترا  الددددددددو 
عشددددددرا  الكيلددددددومترا (, فددددددي حددددددين فددددددي المسددددددوحا  المحليددددددة او التفصدددددديلية يجددددددب ان 

 (.9-3   ( متر . شكل100-10تكون بين  

 
 ( شبكة نوامية لمواقع محطا  قياس جذبية9-3شكل رقم  

, حيددددث يجددددب ربددددط القياسددددا  الجذبيددددة   Base Stationانشدددداء محطددددة القاعدددددو  .6
فددددي محطددددا  القيدددداس الجذبيددددة الحقليددددة الددددو القدددديم المقاسددددة فددددي محطددددة القاعدددددو والتددددي 

العدددددودو لهدددددا بانتودددددام لت فدددددي انحرافدددددا  القيمدددددة المطلقدددددة للجاذبيدددددة ويدددددتم تكدددددون معلومدددددة 
 الجهاز.

-25تحديددددددد االرتفاعددددددا  لمحطددددددا  القيدددددداس الجذبيددددددة فددددددي الحقددددددل بمدددددددى يتددددددراوح بددددددين  .7
 ملي كال. 0.1سم للحفاو علو قيم شذوذ بوجير بدقة افضل من  30
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البددددددء بعدددددد االنتهددددداء مدددددن كدددددل هدددددذ  االجدددددراءا  , بقيددددداس قددددديم الجاذبيدددددة فدددددي الحقدددددل .  .8
ءا  الجهدددددداز ضددددددمن نمددددددوذو معددددددد مسددددددبقا لتسددددددجيل القددددددراءا  حيددددددث يددددددتم تسددددددجيل قددددددرا

عددددددو  .B.Sلكدددددل محطدددددة قيددددداس ضدددددمن الشدددددبكة ويدددددتم العدددددودو إلدددددو المحطدددددة المرجعيدددددة 
مدددددرا  خددددد ل العمدددددل اليدددددومي وبشدددددكل دوري وتسدددددجيل القدددددرارا  عنددددددها لغدددددر، إجدددددراء 

, ثددددم بعدددد ذلدددك يددددتم تسدددجيل القدددديم الجذبيدددة مددددن Drift Correctionتصدددحيي الجهددداز 
 gب قدددددراءو الجهددددداز المصدددددححة فدددددي ثابددددد  معدددددايرو الجهددددداز لمعرفدددددة قيمدددددة خددددد ل ضدددددر 

 لشبكة المحطا  نسبة إلو المحطة المرجعية. gعند كل محطة ومعرفة 
عندها,  gإن المحصلة النهائية لألعمال الحقلية هي شبكة من النقاط التي يتم تعيين  

 يجب تصحيي هذ  القيم لبع، التأثيرا  المعروفة قبل تحويلها إلو خارطة ممكنة التفسير.
 :Gravity Data Correction تصحيح القياسات الجذبية 

زالة كافة التأثيرا   ير المر وب بها   يقصد بالتصحيي للقياسا  الجذبية هي معالجة وا 
المجذاب من اجل الحصول علو قيم جذبية حقيقية من القياسا  الجذبية المستحصلة في جهاز 

 تمثل قراءاتها الواقع الكثافي للتكوينا  الصخرية والتراكيب الجيولوجية تح  سطحية.
ان القراءا  الحقلية المستحصلة التي تمثل الفروقا  الجذبية بين نقطة  و المحطة  

المرجعية ومحطا  القياس ااخرى ضمن شبكة المسي الجيوفيزيائي تكون معرضة إلو سلسلة 
من التأثيرا  الجانبية التي ليس لها ع قة مع الجيولوجيا تح  السطي, مثل هذ  التأثيرا  هي 

،, التغيرا  في االرتفاب والطبو رافية السطحية والتي يجب التخلت منها تفلطي سطي اار 
  -قبل المباشرو باي تفسير جيوفيزيائي. وهذ  التصحيحا  هيا

 :Drift Correctionتصحيح االنحراف في قراءات المجذاب  .1
وهي التصحيحا  التي تجري علو قراءا  المجذاب إثناء العمل الحقلي نتيجة لحصول  
في الناب، الحلزوني بسبب الحركة في نقل الجهاز وطول فترو العمل الحقلي وتغيرا   استطالة

درجة الحرارو مما يؤدي الو حصول حيود او انحراخ في القراءا  الحقلية للجهاز عن القيم 
الحقيقية للقراءا  الجذبية. إن الطريقة المثالية لتصحيي االنحراخ هي تكرار   خذ القراءا  عند 
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( بفترو كل ساعة علو مدار ساعا  العمل اليومي حيث Base stationالمرجعية  المحطة 
يبد  العمل بقراءو قيمة الجاذبية في المحطة المرجعية وينتهي كذلك في المحطة المرجعية ثم يتم 
رسم منحني االنحراخ. بعد ذلك يتم تصحيي القراءا  وذلك بطرح القراءا  العالية فوق مستوى 

ة القراءا  التي تقع تح  مستوى التصحيي, والهدخ من ذلك هو اختزال التصحيي واضاف
(, وهذا يعني ان التصحيي 10-3القراءا  وكأنما قيس  في نفس الوق  كما في الشكل رقم  

 اع   يجب ان يتم قبل ارجاب القيم الجذبية االرضية الو مستوى مرجعي.

 
 منحني انحراخ المجذاب (10-3شكل  

 :Datum planeتصحيح المستوي المرجعي  .2
المسددددددتوى المرجعددددددي هددددددو المسددددددتوى الددددددذي يجددددددب اختددددددزال كافددددددة المعلومددددددا  والقياسددددددا   

الجذبيدددددة اليددددده, وهدددددو مسدددددتوى ثابددددد  االرتفددددداب و حياندددددا يمكدددددن ان يمثدددددل مسدددددتوى سدددددطي البحدددددر 
فدددددددددي حالدددددددددة المسدددددددددوحا  اسقليميدددددددددة الواسدددددددددعة, و حياندددددددددا يمثدددددددددل مسدددددددددتوى المحطدددددددددة ااساسدددددددددية 
 المرجعيددددددة( المختددددددارو فددددددي منطقدددددددة العمددددددل واعتبارهددددددا هددددددي المسدددددددتوى المرجعددددددي خاصددددددة فدددددددي 

 المسوحا  الجذبية التفصيلية وفي المناطق الصغيرو.
 :Latitude Correctionتصحيح خط العرض  .3

بسبب كون االر، ليس  كروية, حيث انها مفلطحة عند القطبين وبدذلك فدان نصدخ قطدر 
( كددم, 22كددون اصددغر عمددا هددو عليدده عنددد خددط االسددتواء بحددوالي  الكددرو االرضددية عنددد القطبددين ي

هذا الفرق يؤدي الو وجود فرق في قيمة الجاذبية , حيث ان قيمة الجاذبيدة تكدون اقدل عندد خدط و 
( كدددال, علمدددًا بدددان قيمدددة الجاذبيدددة عندددد خدددط 5.3االسدددتواء عمدددا هدددي عليددده فدددي القطبدددين بحددددود  

هددذا التصددحيي عبددارو  .( كددال983تسدداوي   لقطبددينا( كددال وقيمتهددا عنددد 978االسددتواء تسدداوي  
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عن إزالدة تدأثير االزديداد فدي قديم الجاذبيدة عندد االنتقدال مدن خدط االسدتواء إلدو قطبدي اار،,  و 
حيددددث ان قدددديم الجاذبيددددة تختلددددخ بدددداخت خ خطددددوط  مددددن خددددط العددددر، إلددددو خددددط عددددر، صخددددر

تقدددع فيددده منطقدددة .وعليددده يتوجدددب تحديدددد مكدددان العمدددل اعتمدددادا علدددو خدددط العدددر، الدددذي العر،
الدراسددددة , هددددذ  الفروقددددا  ناتجددددة مددددن شددددكل اار، البيضددددوي يسددددتوجب تصددددحيحها وان  سدددداس 
التصددددحيي هدددددو اسدددددتخدام وتطبيدددددق المعادلدددددة الجذبيدددددة العالميدددددة حيدددددث تطبدددددق هدددددذ  المعادلدددددة فدددددي 
المسدوحا  اسقليميدة الواسددعة,  مدا فدي اذا كددان المسدي الجدذبي الجيوفيزيددائي ذا  طبيعدة محدددودو 

الدذي  ذي يسدمو عدادو بثابد  خدط العدر،لدوا (LCق يتم اسدتخدام عامدل التصدحيي التدالي  النطا
 ا(11-3يعرخ بالع قة رقم  

𝐿𝑐 =  
𝐶1 𝑥 𝑔𝑒
𝑟𝑒

 𝑥 sin 2Ø    

𝐿𝑐 =  
0.0052884 𝑥 978.013

6378 𝑘𝑚
 𝑥 sin 2Ø 𝑚𝑔𝑎𝑙 𝑘𝑚⁄   … . (3 − 11 ) 

 Latitude Constant  ثاب  خط العر، LC  = حيث انا    
               𝐶1  = ثاب  ويساوي 0.0052884

 = 𝑔𝑒               978.013 قيمة الجاذبية عند خط االستواء وتساوي gal 
              er=       كم 6378نصخ قطر اار، عند خط االستواء ويساوي 

ايجاد  بالع قة فيمكن  Correction of Latitude(CL) ما تصحيي قيمة خط العر، 
 ا(12-3الرياضية رقم    

CL= LC × ∆D × cos Ø   ……..(3-12) 
 = المسافة بين المحطة المرجعية ومحطة القياس الجذبية.D∆حيث ان 
        Ø . قيمة زاوية انحراخ مسار المسي الجذبي عن الشمال الجغرافي = 

( E – wجنوب  ما إذا كان خط المسي الجذبي   -هذا التصحيي  يكون باتجا  شمال
 رب ف  يوجد تصحيي خط العر، لعدم وجود تغيرا  جذبية في هذا االتجا  الن  –شرق 

, اما اذا كان مسار المسي يتجه يساوي واحد cos 0قيمة زاوية االنحراخ تساوي صفر , وان 
تساوي صفر وبهذ  الحالة تصبي   cos 90وان  90 رب , فان زاوية االنحراخ تساوي -شرق
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وي صفر عندئذ ال يوجد تصحيي حيث ان المسافة او البعد بين سطي المعادلة جميعا تسا
عن   ما إذا كان خط المسي بزاوية مقدارها   رب,-االر، ومركزها يبقو ثاب  باتجا  شرق

جنوب بهذ  الحالة يجب ادخال المسافة بين محطة القياس والمحطة المرجعية مع  –خط شمال 
 (.11-3الزاوية كما في الشكل  

  
 Ø  شكل رقم )11-3( مخطط لمسار جذبي بزاوية  

يجدددددددب  ن يطدددددددرح التصدددددددحيي  و يضددددددداخ إلدددددددو فدددددددرق الجاذبيدددددددة المقددددددداس اعتمدددددددادا علدددددددو 
موقددددع محطددددة القيدددداس الجذبيددددة فيمددددا اذا كددددان خددددط عددددر، المحطددددة  علددددو  و  دنددددو مددددن خددددط 

فضدددددد  عدددددن معرفددددددة مكددددددان عمددددددل المسدددددي الجددددددذبي هددددددل هددددددو فددددددي  عدددددر، المحطددددددة المرجعيددددددة
. يكددددددون التصددددددحيي لخطددددددوط العددددددر، نصددددددخ الكددددددرو الشددددددمالي او فددددددي نصددددددخ الكددددددرو الجنددددددوبي

م والددددددذي يعطددددددي فكددددددرو عددددددن الدقددددددة المطلوبددددددة  100ملددددددي َكددددددال لكددددددل  0.08الوسددددددطية حددددددوالي 
ندددددد  + اذا كاveفددددددي معرفددددددة المواقددددددع النسددددددبية للمحطددددددا . اي بمعنددددددو اخددددددر يجمددددددع التصددددددحيي 

 اذا كان  المحطة جنوب محطة القاعدو . -veالمحطة شمال محطة القاعدو.ويطرح 
 :Free – Air Correction (F.A.C) تصحيح الهواء الحر  .4

يجددددددري هددددددذا التصددددددحيي علددددددو  سدددددداس حصددددددول نقصددددددان فددددددي قيمددددددة الجاذبيددددددة مددددددع ازديدددددداد 
االرتفددددداب,  ي تقدددددل قيمدددددة الجاذبيدددددة مدددددع زيدددددادو البعدددددد عدددددن  مركدددددز اار،, بمعندددددو صخدددددر انهدددددا 

 .Bتقدددل مدددع زيدددادو االرتفددداب عدددن مسدددتوى سدددطي البحدددر. عنددددما تكدددون المحطدددة المرجعيدددة   
S.  نفدددددس المسدددددتوى وهدددددذا هدددددو السدددددائد فدددددي ومحطدددددا  القيددددداس الجذبيدددددة ااخدددددرى ليسددددد  علدددددو
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العمددددل الجيولددددوجي, فسددددوخ تكددددون هندددداك فروقددددا  فددددي القدددديم الجذبيددددة بددددين المحطددددة المرجعيددددة 
ومحطددددددا  القيدددددداس ااخددددددرى سددددددببه االخت فددددددا  فددددددي االرتفاعددددددا  الطوبو رافيددددددة ,إذ يجددددددب  ن 
يكدددددددون هنددددددداك تصدددددددحيي يجدددددددري علدددددددو الفروقدددددددا  فدددددددي االرتفاعدددددددا  بحيدددددددث تكدددددددون القياسدددددددا  

 وكأنهدددددا اجريددددد  علدددددو مسدددددتوى واحدددددد, هدددددذا التصدددددحيي يسدددددمو تصدددددحيي الهدددددواء الحدددددرالجذبيدددددة 
 ا (13-3رقم   (. تصحيي الهواء الحر يعطو بالع قة التالية12-3شكل  

𝐹. 𝐴. 𝐶. =  ∓0.3086 ∆ℎ 𝑚𝑔𝑎𝑙   ………….     (3 − 13)                   
 االرتفاب بالمتر.يمثل فرق   h∆حيث إن 

 
 الهواء الحر( تصحيي 12-3شكل  

يجددددددددب إضددددددددافة التصددددددددحيي إلددددددددو فددددددددرق الجاذبيددددددددة إذا وقعدددددددد  المحطددددددددة فددددددددوق المسددددددددتوى 
المرجعددددددددي او علددددددددو ارتفدددددددداب اعلددددددددو مددددددددن مسددددددددتوى المحطددددددددة المرجعيددددددددة ويطددددددددرح فددددددددي الحالددددددددة 

ملدددددي َكدددددال, يجدددددب ان  0.1المعاكسدددددة , ولكدددددي تكدددددون الفروقدددددا  الجذبيدددددة مضدددددبوطة إلدددددو حدددددد
( 13-3يكدددددددون فدددددددرق االرتفاعدددددددا  بدددددددين المحطدددددددا  معدددددددروخ إلدددددددو حدددددددد ثلدددددددث المتدددددددر. شدددددددكل  

 يبين الع قة بي  التصحيحا  الث ث.

 
 ( تصحيي التضاريسc( تصحيي بوجير, b( تصحيي الهواء الحر, a(  13-3شكل  

 (keary, 1984, p151المصدر  
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 :Bouguer Correctionتصحيح بوجير  .5
او مددا يسددمو بدداللوح الصددخري, بددين مسددتوى  (Rock Slab)إن تددأثير الصددخور الواقعددة 

المحطة المرجعيدة ومسدتوى موقدع محطدا  القيداس الجذبيدة االخدرى يدؤدي إلدو حصدول زيدادو فدي 
قدديم الجاذبيددة التددي تقددر  فددي المحطددا  الجذبيددة ندداتف مددن تددأثير الكثافددة لهددذ  الصددخور. سددمك هددذ  

بدين مسدتوى المحطدة المرجعيدة ومحطدا  القيداس الجذبيدة شدكل  hرتفداب الصخور تساوي فرق اال
 3-13 b ولقد عرخ التجاذب لهذا اللوح الصخري باسم تأثير بوجير تكريمدا لده وكدان  ول مدن )

 ا (14-3رقم   اكتشخ هذا التأثير . تصحيي بوجير يعطو بالمعادلة
𝐵. 𝐶. = 2𝜋𝐺 𝑥 𝜌 𝑥 ∆ℎ   ……………… ..   (3 − 14)     

    ثاب  بوجير= 0.04191 = 
p = كثافة اللوح الصخري 

 فرق االرتفاب     =
h  باامتار.                                          حيث تقاس

تصدحيي بددوجير يجدب  ن يددتم معالجتده بواسددطة طدرح تددأثير الزيدادو فددي قديم الجاذبيددة الناتجددة 
ة واقعة  علو مدن مسدتوى المحطدة المرجعيدة من اللوح الصخري إذا كان  محطا  القياس الجذبي

وبددالعكس يضدداخ هددذا التددأثير إذا وقعدد  محطددا  القيدداس الجذبيددة فددي مسددتوى اقددل مددن مسددتوى 
المحطددة المرجعيدددة. تجددددر اسشدددارو إلددو ان تصدددحيي الهدددواء الحدددر وتصددحيي بدددوجير واحدددد عكدددس 

 اآلخر دائما.
, كلمدا كاند   (𝜌)الشيء المهم الذي يتحكم بقيمة قوو الجاذبية للكتل الصخرية هو الكثافدة 

الكثافددة عاليددة , كلمددا كاندد  قددوو الجددذب التددي تددؤثر بهددا كبيددرو , وبددالعكس , لددذلك يجددب الددتخلت 
د من قيمة الجاذبية هذ  وازالتها من القيم الجذبيدة حقليدًا النهدا ال تمثدل تداثير جدذبي نداتف مدن وجدو 

 كتل او تكوينا  صخرية او تراكيب جيولوجية تح  سطحية.
 

  

G2

h

mgalh0419.0.C.B 
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 :Elevation Correctionتصحيح االرتفاع  .6
يعتبر تصحيي االرتفاب هو حاصل جمع كل من تصحيي الهواء الحر وتصحيي بوجير. ان 

مقدار الزيادو في القيم الجذبية المسجلة خ ل فترو العمل الحقلي الناتجة من وجود اخت فا  في 
مناسيب او ارتفاعا  محطا  القياس الجذبية الحقلية ومستوى المحطة المرجعية الذي يسمو 

اء الحر( فضً  عن تأثير طبقة الصخور التي تقع بين مستوى المحطة المرجعية  تصحيي الهو 
B.S.   وبين مستوى محطا  القياس الجذبية االخرى والذي يسمو  تصحيي بوجير(, ان ك

هذين التصحيحين يسمو تصحيي االرتفاب, من خ ل هذين التصحيحين ن حو ان تصحيي 
وجير وبالعكس. يمكن تعريخ تصحيي الهواء الحر الهواء الحر دائما يكون عكس تصحيي ب

 ا(14-3رقم   بالع قة التالية
𝑬𝒍𝒆𝒗𝒂𝒕𝒊𝒐𝒏 𝑪𝒐𝒓𝒓𝒆𝒄𝒕𝒊𝒐𝒏 (. 𝑪. ) =  

∓𝑭𝒓𝒆𝒆 𝑨𝒊𝒓 𝑪𝒐𝒓𝒓𝒆𝒄𝒕𝒊𝒐𝒏 (𝑭. 𝑨. 𝑪. )

∓ 𝑩𝒐𝒖𝒈𝒖𝒆𝒓 𝑪𝒐𝒓𝒓𝒆𝒄𝒕𝒊𝒐𝒏 (𝑩. 𝑪. ) ………  (3 − 14) 
 ا    Terrain Correctionتصحيح التضاريس   .7

يخدددددددتت هددددددددذا التصدددددددحيي بإزالددددددددة تددددددددأثير الودددددددواهر الطبو رافيددددددددة مثدددددددل الددددددددت ل والوديددددددددان 
( حيدددددث تعطدددددي الدددددت ل المرتفعدددددة فدددددوق مسدددددتوى 13c-3 الواقعدددددة جدددددوار محطدددددة القيددددداس شدددددكل 

محطددددددة القيدددددداس مركبددددددة تجدددددداذب نحددددددو ااعلددددددو والتددددددي تددددددؤدي إلددددددو تقليددددددل القددددددراءو الجذبيددددددة , 
يقددددع تحدددد  مسددددتوى محطددددة القيدددداس يعمددددل عمددددل فجددددوا  سددددالبة فددددي لددددوح  كددددذلك فددددان  ي وادي

بددددددوجير ويددددددؤدي إلددددددو تقليددددددل القددددددراءو الجذبيددددددة. لهددددددذا فددددددان تصددددددحيي التضدددددداريس هددددددو موجددددددب 
 دائمًا,  ي يضاخ إلو القراءو الجذبية في كلتا الحالتين.

شدددكل   Hammer chart البدددا مدددا يدددتم تصدددحيي التضددداريس باسدددتخدام مخطدددط همدددر
ذي يسدددددقىط علدددددو ورقدددددة شدددددفافة ويوضدددددع علدددددو الخارطدددددة الطبو رافيدددددة لمنطقدددددة ( الددددد14-3رقدددددم  

الدراسددددددة المثبدددددد  عليهددددددا مواقددددددع محطددددددا  القيدددددداس حيددددددث ينطبددددددق مركددددددز مخطددددددط همددددددر علددددددو 
موقدددددددع المحطدددددددة التدددددددي يدددددددراد حسددددددداب تصدددددددحيي التضددددددداريس لهدددددددا, ان ارتفددددددداب محطدددددددة القيددددددداس 

ن معدددددل االرتفدددداب معددددروخ ويحسددددب معدددددل االرتفدددداب للمنطقددددة فددددي كددددل قسددددم ويأخددددذ الفددددرق بددددي
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فدددددي كدددددل قسدددددم وارتفددددداب المحطدددددة ثدددددم الرجدددددوب إلدددددو جدددددداول همدددددر يدددددتم اسدددددتخراو قددددديم التصدددددحيي 
 وهكذا لكل محطة. 

 

 
 مسقط علو خارطة طبو رافية مخطط همر مخطط همر (14-3شكل رقم )  

 (John Milson , 2003, p40المصدر  

-3رقم  من العوامل الرئيسية في حساب تصحيي التضاريس وحسب الصيغة  تعتبر الكثافة
                                                               ا(15

     𝐾𝑝 =  
𝜌

𝜌0
    ………… ..  (3 − 15)                   

 = Pمعدل الكثافة عند محطة القياس                                              
=   الكثافدددددددددددددة القياسدددددددددددددية فدددددددددددددي جدددددددددددددداول همدددددددددددددر                                             

𝜌0                                                                                                                     
∴ 𝑇𝑒𝑟𝑟𝑎𝑖𝑛 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑒𝑐𝑡𝑖𝑜𝑛 تصحيي التضاريس = 𝐾𝑝 𝑥 𝛴   …………… (3 − 16 ) 

تمثدددددددل الفدددددددرق بدددددددين معددددددددل االرتفددددددداب وارتفددددددداب المحطدددددددة وتسدددددددتخرو مدددددددن مخطدددددددط  حيدددددددث إن 
 همر.
= تمثدددددددل p= تمثدددددددل الكثافدددددددة النسدددددددبية القياسدددددددية فدددددددي مخطدددددددط همدددددددر, وPحيدددددددث  Kp=p/Pوان 

 = تصحيي التضاريس. Kpالكثافة في نقطة القياس , وان 
  







 الطريقة اجلذبيةمبادىء الطرق اجليوفيزيائية يف االستكشافات اجليولوجية                                      

- 75 - 

 

 :Bouguer Anomaliesشذوذ بوجير  
في الدراسا  والمسوحا  اسقليمية يمثل شذوذ الجاذبية الفرق بين القيمة الم حوة إلو 

عند نقطة ما والقيمة النورية المتوقعة بواسطة معادلة الجاذبية العالمية لنفس  obsgالجاذبية 
النقطة. تحدد قيمة الجاذبية الم حوة عن طريق القياسا  الجاذبية النسبية التي تجرى 
بالمجذاب نسبة إلو المحطة المرجعية ااساسية التي تم عندها مسبقا عمل قياسا  مطلقة . 

. التي hتمثيل قيمة الجاذبية علو سطي اليابسة وعلو ارتفاب  obsgووة قيمة الجاذبية الملح
التي تمثل القيمة النورية عند  يجب تصحيحها إلو مستوى سطي البحر قبل مقارنتها مع 

 نفس خط العر،.
في حالة القياسا  الجذبية التفصيلية التي تجري في منطقة محدودو يتم اختزال القياسا  

إلو مستوى المحطة المرجعية بواسطة تطبيق التصحيحا  الجذبية  obsgالجذبية الملحووة 
المذكورو سابقا. الفروقا  الجذبية النسبية المختلفة بين المحطا  هي التي تسمو شذوذ بوجيز, 
هذ  االخت فا  الجذبية تعكس التغاير في الكثافا  للتكوينا  الصخرية تح  سطي اار،  و 

 لوجية تح  سطي.تعزى إلو وجود تراكيب جيو 
قيم شذوذ بوجيز تمثل ااساس الذي يعتمد عليه في تفسير المعطيا  الجذبية المستحصلة 

 ا(17-3ذوذ بوجيز يعطو بالمعادلة رقم  من علو سطي اار،. ان ش
𝐵. 𝐴. =  ∆𝑔 ∓ 𝐹. 𝐴. 𝐶 ∓ 𝐵. 𝐶.±𝐶. 𝐿. + 𝑇. 𝐶.                
𝐵. 𝐴. =  𝑔𝑜𝑏𝑠  ±  𝑔𝜃 ∓ (0.3086  ∓ 0.04191 𝜌) ℎ ∓ 𝐶. 𝐿. +𝑇. 𝐶.……  (3

− 17) 
 وحداتها هي الملي َكال.

 حيث انا
B. A. = شذوذ بوجيز 
gobs = k (S1 - S )  
k = ثاب  معايرو الجهاز 
S1 =  قراءو الجهاز عند المحطة الجذبية 

g





 الطريقة اجلذبيةمبادىء الطرق اجليوفيزيائية يف االستكشافات اجليولوجية                                      

- 76 - 

 

S0 = قراءو الجهاز عند المحطة المرجعية 
g االشارو الموجبة والسالبة تستخدم إذا كان اتجا  المسي نحو  = تصحيي خط العر، = 
 القطبين  و بالعكس  
T. C. =    )تصحيي التضاريس   نفتر، ان القياسا  الحقلية مصححة إلو حيود الجهاز 
C.L.=  ،تصحيي خط العر 

 :Rock Densityكثافة الصخور 
تعرخ كثافة الصخور بأنها كتلة حجم معين من الصخور, والتي تعتمد علو الخوات  

الفيزيائية التي تمتلكها كل صخرو  و تكوين صخري وتتغير من صخرو إلو  خرى مع تغيير 
. ان دقة شذوذ بوجيز باسضافة إلو الشذوذ الجذبي نشوؤهاالوروخ الترسيبية التي  د  إلو 

علو الكثافة الصخرية وبدرجة  دق علو الفرق في الكثافا  بين يعتمد بدرجة كبيرو جدا 
الصخور انها تعتبر ااساس في تحديد جاذبية الصخور. بما إن فروقا  الجاذبية النسبية قليلة 
جدا التي يجري االهتمام بها في عمليا  االستكشاخ الجيوفيزيائي لذلك يجب تحديد كثافة 

 ة.الصخور بكل دقة ضمن منطقة الدراس
 :Kind of Densities أنواع الكثافات

 ا Bulk Densityالكثافة الكتلية  -1
وهي التي تمثل الكثافة الكلية لنموذو صخري يؤخذ من الحقل مباشرو, يتم عمل حفرو 
بحجم محدد ومحسوب بدقة ثم يوزن النموذو المستخرو من تلك الحفرو وتحسب الكثافة علو 

الوزنانها تساوي ا
الحجم

  . 

 النموذو  ما رطب  و جاخ ويدخل في الحساب َككل بما فيه المادو الصلبة والمساما .ويكون 
 :Grain Densityالكثافة الحبيبية -2

وهي تمثل كثافة المواد الصلبة فقط الداخلة في تكوين الصخرو بعد إزالة تأثير المساما  

وزن النموذو في الهواءبواسطة طحن النموذو, بعدها تحسب الكثافة كما يليا  
وزن النموذو في الماء

=   الكثافة تساوي  
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ليس من السهل دائما الحصول علو القيم الحقيقية لكثافة الصخور بسبب صعوبة 
( التي لم تتأثر بعمليا  التجوية. تعتمد الكثافة Fresh Sampleالحصول علو نماذو بكر  

, تقل المسامية كل Compositionصخري بشكل كبير علو المسامية باسضافة إلو التركيب ال
ما زاد العمق نتيجة لزيادو الضغط علو التكوينا  الصخرية باسضافة إلو حصول عمليا  مأل 

تؤدي  Cementationللفرا ا  والمساما  خ ل العمر الجيولوجي لهذ  الصخور بمواد  خرى 
 إلو زيادو الكثافة.

امية وتمتلك كثافا  عالية ويبقو عامل الصخور النارية والمتحولة ال توجد فيها مس
( يوضي كثافة 3-3الضغط هو الذي يؤدي إلو زيادو في كثافا  هذ  الصخور. الجدول  

 معوم اانواب الشائعة من الصخور والمعادن.
 (3 - 3جدول رقم  

 معدل الكثافة للصخور الشائعة

 نوع الصخرة 3g/cmمعدل الكثافة 
معدل الكثافة الرطبة 

3g/cm 
 الصخرة نوع

2.5 – 2.7 Quartzite 1.63 – 2.6 Clays 

2.6 – 2.9 Marble 1.7 – 2.4 Gravels 

2.2 – 2.35 Gypsum 1.7 – 2.3 Sand 

2.3 – 2.45 Bauxite 1.8 – 2.2 Silt 

2.2 – 2.63 Kaolinite 1.2 – 2.4 Soils 

2.6 – 2.7 Calcite 1.61 – 2.76 Sand Stone 

4.0 – 4.9 Zircon 1.77 – 3.2 Shale 

1.9 – 2.3 Graphite 1.93 – 2.90 Limestone 

1.9 – 2.1 Sulphur 2.28 – 2.90 Dolomite 

8.7 Copper 2.50 – 2.81 Granite 

10.5 Silver 2.70 – 3.5 Basalt 

15.6 – 19.4 Gold   

 (Telford, 1985, p.25المصدر  
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 :Density Measurement Methodsطرق قياس الكثافة   
ثددددددم اسددددددتحداث ومعرفددددددة عدددددددو طددددددرق حقليددددددة لقيدددددداس الكثافددددددة فددددددي الحقددددددل وهددددددذ  الطددددددرق 

 -هيا
ـــاس المباشـــر  -1  Sampling Method or Directطريقـــة النمذجـــة او القي

Measurment : 
تعتمد علو استحصال وجمع نماذو حقلية مباشرو من المناطق المستهدفة بالدراسة علما 
بان الفحت المباشر للعينا  الصخرية المستحصلة من الحفر اللبابي في منطقة واسعة مهمة 
شاقة وصعبة وقد ال تكون الكثافة المقدرو بهذ  الطريقة ممثلة للصخور الواقعة علو اعماق 

ساعة ثم تحسب الكثافة المشبعة  24المستحصلة توضع في الماء لمدو  متوسطة. النماذو
 ا(18-3حسب الع قة     

(3 − 18)  ………….      
وزن النموذو في الهواء
وزن النموذو في الماء

=  .    الكثافة  تساوي  

 Nettleton'sطريقة نتلتن    -2
الجدددددددذبي تحسدددددددب الكثافدددددددة الكليدددددددة فدددددددي هدددددددذ  الطريقدددددددة اثنددددددداء عمليدددددددا  اجدددددددراء المسدددددددي 

تعتمددددد علددددو قيدددداس الجاذبيددددة علددددو طددددول خددددط يقددددع عليدددده عدددددد مددددن محطددددا  القيدددداس الحقلددددي و 
يمددددددددر عبددددددددر وددددددددواهر طبو رافيددددددددة علددددددددو سددددددددطي اار،, تختددددددددزل بعددددددددد ذلددددددددك قدددددددديم الجاذبيددددددددة 
الملحوودددددة باختيدددددار قددددديم كثافدددددا  مختلفدددددة إلدددددو المسدددددتوى المرجعدددددي, ثدددددم يسدددددتدل علدددددو الكثافدددددة 

ي منحندددددي جدددددذبي مصدددددحي  ملدددددس ومهدددددذب لشدددددذوذ الصدددددحيحة بأنهدددددا تلدددددك الكثافدددددة التدددددي تعطددددد
بددددددوجيز مددددددن دون  يددددددة مضدددددداهاو مددددددع التضدددددداريس, مددددددن مسدددددداوص هددددددذ  الطريقددددددة انهددددددا تعطددددددي 
بيانددددددا  عددددددن الصددددددخور القريبددددددة مددددددن سددددددطي االر، ومددددددن الممكددددددن ان تكددددددون قددددددد تعرضدددددد  
لعمليدددددددا  تجويدددددددة وممكدددددددن ان تمتلدددددددك الودددددددواهر الطوبو رافيدددددددة صدددددددخور او كثافدددددددا  تختلدددددددخ 

 في باقي المنطقة.عن تلك الموجودو 
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𝛄طريقة مجس الكثافة   -3 −  𝜸 𝒍𝒐𝒈 ا 

, حيدددددددث يوضدددددددع المجدددددددس  - -هدددددددذ  الطريقدددددددة تسدددددددتخدم مبدددددددد  تشدددددددت   شدددددددعة َكامدددددددا 
الكثددددافي م صددددقًا لجدددددار البئددددر بواسددددطة ندددداب، يقددددوم بدددددور  علددددو دفددددع المجددددس باتجددددا  جدددددار 
البئدددددر طدددددوال الوقددددد , حيدددددث يدددددتم إرسدددددال  شدددددعة َكامدددددا مدددددن مصددددددر مشدددددع يوجدددددد فدددددي المجدددددس 

لقيددددداس ااشدددددعة  Geiger Counterوتحتدددددوي نهايدددددة المجدددددس ااخدددددرى علدددددو عدددددداد َكدددددايَكر 
الصددددددادرو مددددددن المصدددددددر المشددددددع تصددددددل إلددددددو العددددددداد كحزمددددددة منحرفددددددة المسددددددتلمة. إن ااشددددددعة 

فقددددددددط بعددددددددد مرورهددددددددا عبددددددددر التكددددددددوين الصددددددددخري حيددددددددث تعتمددددددددد سددددددددعة الحزمددددددددة علددددددددو تركيددددددددز 
 االلكترونا  في التكوين الصخري والتي بدورها تتناسب مع كثافة التكوين.

 Bore Hole Gravimeter (BHGM)طريقة الَكرافيميتر البئري    -4
فددددي هددددذ  الطريقددددة يمكددددن حفددددر بئددددر عبددددر كتلددددة مددددن الصددددخور يددددراد معرفددددة كثافتهددددا ويددددتم 

كمددددا فددددي الشددددكل رقددددم  Bgو سددددفل البئددددر  Agقيدددداس القددددراءو الجذبيددددة الملحووددددة فددددي  علددددو البئددددر 
 3-15.) 

  
 BHGM( قياس الكثافة بطريقة 15-3شكل رقم  

بعددددددها تختدددددزل القياسدددددا  الجذبيدددددة فدددددي البئدددددر عندددددد مسدددددتويين يبعددددددان عدددددن بعضدددددهما الدددددبع، 
وبعدددددد إجدددددراء التصدددددحيحا  المطلوبدددددة علدددددو القدددددرارا  الجذبيدددددة فدددددان الفدددددرق  لجدددددذبي  hبمسدددددافة 
يمكددددن عددددزو  إلددددو تجدددداذب اللددددوح اافقددددي الددددذي تددددم حفددددر البئددددر فيدددده والددددذي سددددمكه  المتبقددددي 

h حيث تعطو الكثافة كما يليا-   
 = gB – gA 

gA = g0 + F. A. C. – B. C.   



g

g
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    gB = g0 + B. C. 
∆𝑔 = 0.3086 − 2(0.0419 𝜌 𝑥 𝜌) 
∴  𝜌 =  

0.3086 𝑥 ∆ℎ − ∆𝑔

4𝜋𝐺 ∆ℎ
   …………… ..  (3 − 19) 

g0 = ،الجاذبية من المستوى المرجعي إلو مركز اار 
 فرق الجاذبية بين اعلو واسفل البئر = 
واسفل البئرفرق االرتفاب بين اعلو  =   

 (Rock Slab)يسدددددددتعمل مصدددددددطلي بدددددددوجير بصدددددددورو مضددددددداعفة بسدددددددبب كتلدددددددة الصدددددددخور 
الددددو االسددددفل   𝑔𝐴الموجددددودو بددددين النقطتددددين إذ يكددددون لهددددا تدددداثير جددددذبي بسددددحب النقطددددة العليددددا 
ولهددددددذا يصدددددددبي  𝑔𝐵والتددددددأثير اآلخددددددر هددددددو قدددددددوو السددددددحب الجددددددذبي الددددددو االعلدددددددو علددددددو النقطددددددة 

 التأثير مضاعخ.
 Rearranging the Bouguer Equationاعادة ترتيب معادلة بوجير  -5

يمكدددددن ان نكتددددددب معادلددددددة الشدددددذوذ الجددددددذبي للتعددددددرخ علددددددو قددددديم الشددددددذوذ الجددددددذبي فددددددي اي 
 محطة جذبيه كاآلتيا

  𝐵. 𝐴. =  𝐵𝐴𝑎𝑣𝑒 +  𝛿 𝐵𝐴     …………….  (3 −  , حيث انا (20
  𝐵. 𝐴.   يمثدددل شدددذوذ بدددوجير فدددي محطدددة القيددداس الجذبيدددة =Bouguer Anomaly at 

Station . 
aveB.A   .معدل الشاذو لكل المنطقة =Bouger anomaly over area. 

 𝛿 𝐵𝐴   تمثل الزيادو الصغير في الشاذو =Small Increment of BA . 
 علمًا بان معادلة بوجير الرئيسية للشذوذ الجذبي هيا

𝐵. 𝐴.=  𝑔𝑜𝑏𝑠   𝑔𝑜 + 𝐹. 𝐴. 𝐶. − 𝐵. 𝐶. +𝑇. 𝐶.   …………………  (3 − 21) 
 ا(22-3( تصبي المعادلة كما في الرقم  21-2( في المعادلة  20-2وعند تعوي، المعادلة  

𝑔𝑜𝑏𝑠 − 𝑔0 + 𝐹. 𝐴. 𝐶. =  𝐵𝐴𝑎𝑣𝑒 +  𝛿 𝐵𝐴 + 𝐵. 𝐶.−𝑇. 𝐶.

=  𝜌 (0.04191ℎ − 
𝑇. 𝐶.

2000
) + 𝐵𝐴𝑎𝑣𝑒

+  𝛿 𝐵𝐴       ……………….  (3 − 22)  

g

h



 الطريقة اجلذبيةمبادىء الطرق اجليوفيزيائية يف االستكشافات اجليولوجية                                      

- 81 - 

 

2000باستعمال قيمة الكثافة تساوي  Hammer Chartوعند استخدام مرتسم همر  𝑘𝑔 𝑚3⁄ 
𝑦, حيث يمكن ان نعتبر ان المعادلة اع   هي معادلة خطية من الدرجة االولو  = 𝑚𝑥 +

𝑐 وعند رسم خط الع قة بين ا , 

𝑔𝑜𝑏𝑠 − 𝑔0 + 𝐹. 𝐴. 𝐶 ∶  0.04191ℎ − 
𝑇. 𝐶.

2000
  

 من انحدار خط المنحني ممكن ان نحصل علو معدل الكثافة للمنطقة كما في الشكل التالي
 ا(16-3رقم  

 
 ( مخطط االنحدار16-3شكل  

الدو  𝑉𝑝وهدو عبدارو عدن منحندي يمثدل ع قدة السدرعة الزلزاليدة :  Nafe-Drake منحني -6
الكثافة تكون  ع قة خطية( , ربمدا تكدون القديم المستحصدلة مدن هدذ  الطريقدة دقيقدة فقدط 

1000لكثافددة تصدددل الدددو  𝑘𝑔 𝑚3⁄  ولكدددن تصدددلي لكدددل الطبقدددا  العميقدددة التدددي ال يمكدددن
 نمذجتها.

 اFactors Influencing Rock Densityالعوامل التي تؤثر على كثافة الصخور  
, المسددامية  Compositionفددي الترسددبا  الغيددر صددلبةا تددؤثر طبيعددة مكونددا  الصددخور  - 

Porosity  درجدة التشدبع بالسدوائل ,Degree of Saturation والتدي تعتبدر مدن اهدم ,
 العوامل التي تؤثر في قيم الكثافة.
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في الصخور الرسوبيةا تؤثر مكونا  الصدخور , العمدر الجيولدوجي, العمدق  بعددها عدن   -ب
 سطي االر،(, درجة ضغط الصخور , التماسك, المسامية.

فددي الصددخور الناريددةا طبيعددة المكونددا  محتوى سددلكي(, الحجددم الحبيبددي, التكسددرا  او   -و
 المسامية.

فدددي الصدددخور المتحولدددةا طبيعدددة المكوندددا  محتوى سدددلكي(, درجدددة التحدددول, التكسدددرا  او  -د
 المسامية.

 : and Regional AnomalyLocalالشذوذ المحلي والشذوذ االقليمي  
او مدددددا يعدددددرخ احياندددددا بالشدددددذوذ المتبقدددددي  Local Anomalyيعدددددرخ الشدددددذوذ المحلدددددي 

(Residual Anomaly)  بانه عبارو عن شدذوذ جدذبي صدغير نداتف مدن تدأثير كتلدي محلدي او ,
مددن فروقددا  كثافيددة محليددة او ضددحلة او مددن تراكيددب جيولوجيددة متموضددعة قددرب سددطي االر،. 

فانه عبدارو عدن شدذوذ جدذبي كبيدر نسدبيًا نداتف مدن  (regional Anomaly)قليمي اما الشذوذ اال
وجددود تكوينددا  جيولوجيددة صددخرية ذا  امتددداد واسددع وعمددق كبيددر ولهددا تدداثير جددذبي علددو نطدداق 

 واسع.
 Sharpان الشدددذوذ المحلدددي يمتلدددك شدددكل او حيدددود حددداد فدددي منحنددددي الشدددذوذ الجدددذبي 

Anomaly و التراكيب الجيولوجية قريبدة مدن سدطي االر،. بينمدا عندما تكون الكتل الصخرية ا
, كمددا فددي  Smooth Anomalyتسددبب المصددادر العميقددة منحنددي شددذوذ جددذبي املددس وواسددع 

 ( .17-3الشكل  

 
 ( شكل الشذوذ المحلي واالقليمي17-3شكل  
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فيه  في العمل الحقلي الجيولوجي , دائمًا توهر مناطق الدراسة شذوذ جذبي يتراكب او يتداخل
 ك  المصدرين  الشذوذ المحلي مع الشذوذ االقليمي(.

 كيف يتم فصل الشذوذ المحلي عن الشذوذ االقليمي :
بعد ان يتم اجراء عملية رسم للخرائط الجذبية لشذوذ بوجير , يوهر لدينا نوعان من 

فصل الشذوذ الجذبي في الرسم الواحد, هما الشذوذ المحلي والشذوذ االقليمي, حيث يمكن ال
باستخدام خرائط الشذوذ الجذبي من حساب قيمة االنحدار الجذبي او ما يسمو باالتدرو 

بواسطة استخدام طريقة االنحدار االستقامي  Regional Gradientاالقليمي لكل شذوذ 
(Slope) ا(23-3رقم   والذي يتم استخراو قيمته من الع قة التالية 

 𝑅𝑒𝑔𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙 𝐺𝑟𝑎𝑑𝑖𝑒𝑛𝑡 =  
𝑦 𝑚𝑔𝑎𝑙

𝑋 𝑘𝑚
  …………….  (3 − 23)       

حيث يمكن فصل الشذوذ االقليمي عن الشذوذ المحلي عن طريق تحديد قيمة الشذوذ االقليمي 
في مواقع المحطا  الجذبية ثم ازالتها من قيمة الشذوذ الجذبي, وبذلك يمكن تحديد قيمة الشذوذ 

 لمتبقي . يمكن فصل الشذوذ المحلي عن الشذوذ االقليمي وفق الع قة التاليةاالمحلي او ا
 االنحدار االقليمي –الشذوذ المحلي او  المتبقي( = الشذوذ المقاس 

Local Anomaly (Residual)= Observed (Measured) Anomaly – Regional 
Gradient 

يددددددتم ازالددددددة او فصددددددل قيمددددددة الشددددددذوذ الجددددددذبي المحلددددددي عددددددن قيمددددددة الشددددددذوذ االقليمددددددي باسددددددتخدام 
لشددددددكل منحنددددددي الشددددددذوذ  Smoothingطريقددددددة الرسددددددم او مددددددا يسددددددمو عددددددادو طريقددددددة التهددددددذيب 

الجدددددددذبي يددددددددويًا وتعتمدددددددد علدددددددو دقدددددددة ومهدددددددارو الجيولدددددددوجي . ممكدددددددن ان تكدددددددون قيمدددددددة الشدددددددذوذ 
المسددددددبب لهدددددددذا الشددددددذوذ ذا  كثافدددددددة اقددددددل مدددددددن , عنددددددددما يكددددددون الجسدددددددم  ve–المتبقددددددي سددددددالبة 

كثافدددددة الكتددددددل الصدددددخرية المحيطددددددة بدددددده, وبدددددالعكس ممكددددددن ان تكددددددون قيمدددددة الشددددددذوذ موجبددددددة اذا 
كددددددان الجسددددددم المسددددددبب ذا  كثافددددددة اعلددددددو مددددددن الكتددددددل الصددددددخرية المحيطددددددة به.وهددددددذا مددددددايعرخ 

( الددددذي هددددو الفددددرق فددددي الكثافددددة بددددين المصدددددر ( Density Contrastبددددالفرق الكثددددافي
 دفون تح  السطي وكثافة الصخور المحيطة به.الم
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 :interpretation Ambiguity in Gravity Anomalyيتفسير الشذوذ الجذبالغموض في 
يقصدددددد بعمليدددددة تفسدددددير الشدددددواذ الجذبيدددددة هدددددي مجمدددددل المعالجدددددا  التدددددي تدددددؤدي إلدددددو معرفدددددة 
مسددددددببا  هددددددذ  الشددددددواذ الجذبيددددددة, مددددددن المعددددددروخ ان شددددددذوذ بددددددوجيز سددددددواء كددددددان عبددددددارو عدددددددن 

 و خارطددددددددة بددددددددوجير تعكددددددددس المتغددددددددايرا  الكثافيددددددددة تحدددددددد  السددددددددطحية,  profileمسددددددددار مسددددددددي 
المشددددددكلة الكبيددددددرو التددددددي تواجدددددده الجيولددددددوجي  ثندددددداء تفسددددددير هددددددذ  الشددددددواذ هددددددو الغمددددددو، الواسددددددع 
الددددددذي يكتنددددددخ هددددددذ  النتددددددائف الجذبيددددددة مثددددددل معرفددددددة الشددددددكل, الحجددددددم والعمددددددق مددددددن المتغيددددددرا  

ن اشددددددددكال عديدددددددددو مددددددددن للتكوينددددددددا   و التراكيددددددددب الجيولوجيددددددددة تحدددددددد  سددددددددطي اار،, ممكدددددددد
 -3التكوينددددددا  والتراكيددددددب الجيولوجيددددددة  ن تعطددددددي نفددددددس شددددددكل الشددددددذوذ الجددددددذبي شددددددكل رقددددددم  

18 a,b .) 
ان القياسددددددددا  الجذبيددددددددة لوحدددددددددها التكفددددددددي لحددددددددل الغمددددددددو، او معرفددددددددة مدددددددداموجود تحدددددددد  
سددددددطي االر، المسددددددبب لهددددددذ  االنددددددواب مددددددن الشددددددواذ الجذبيددددددة , لددددددذلك يددددددتم االسددددددتعانة بطددددددرق 

ى للحصددددددددول علددددددددو معلومددددددددا  اضددددددددافية تسدددددددداعد القددددددددراءا  الجذبيددددددددة لحددددددددل جيوفيزيائيددددددددة اخددددددددر 
معلومدددددددا  مدددددددن االبدددددددار المحفدددددددورو فدددددددي منطقدددددددة  الغمدددددددو،, وكدددددددذلك محاولدددددددة الحصدددددددول علدددددددو

 الدراسة والمكاشخ الجيولوجية .......الخ.
 

     
 ( نماذو لتراكيب وتكوينا  جيولوجية تعطي نفس الشواذ الجذبية 18-3شكل  
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 الشذوذ الجذبي :كيفية تفسير قيم 
تعتمدددددددد عمليدددددددا  تفسدددددددير او اسدددددددتنتاو ندددددددوب الجسدددددددم المعددددددددني المسدددددددبب للشدددددددواذ الجذبيدددددددة 

 علو دراسة وتحليل المعطيا  المستحصلة من بيانا  العمل الحقلي واهمها هيا
 ا Magnitude Amplitude andسعة وقيمة الشذوذ الجذبي  - 

عمدددددق الجسدددددم او التكدددددوين تقدددددل السدددددعة فدددددي منحندددددي بدددددوجير للشدددددذوذ الجدددددذبي كلمدددددا زاد 
ان السدددددعة فددددددي الشدددددذوذ الجددددددذبي  المسددددددبب لهدددددذا الشددددددذوذ والعكدددددس بددددددالعكس. الصدددددخري

تكددددددددون دالددددددددة علددددددددو حجددددددددم المصدددددددددر المسددددددددبب وكددددددددذلك دالددددددددة الددددددددو الفددددددددارق الكثددددددددافي 
Density contrast. 

 ا Sharpnessالحدو في شكل منحني الشذوذ الجذبي  -ب
لدددددك يعندددددي ان الجسدددددم المسدددددبب كلمدددددا كدددددان شدددددكل منحندددددي الشدددددذوذ الجدددددذبي حددددداد, فدددددان ذ

الشددددددذوذ يكددددددون موقعدددددده قريددددددب مددددددن سددددددطي االر، ويمتلددددددك فددددددارق كثددددددافي كبيددددددر  الهددددددذ
علدددددو عكدددددس الجسدددددم المسدددددبب للشدددددذوذ الجدددددذبي ذا  الموقدددددع العميدددددق التدددددي يكدددددون فيهدددددا 
شددددددكل المنحنددددددي واسددددددع او عددددددري،. يمكددددددن حسدددددداب العمددددددق للجسددددددم المسددددددبب للشددددددذوذ 

 ا (24-3رقم   كما في الع قة التالية

𝐷𝑒𝑝𝑡ℎ 𝑡𝑜 𝑡ℎ𝑒 𝑡𝑜𝑝 𝑜𝑓 𝑡ℎ𝑒 𝑏𝑜𝑑𝑦 =  
∆𝑔𝑚𝑎𝑥

∆𝑔′
𝑚𝑎𝑥

  ……………  (3 − 24) 

 حيث انا 
∆𝑔𝑚𝑎𝑥 = 𝑚𝑎𝑥𝑖𝑚𝑢𝑚 𝑣𝑎𝑙𝑢𝑒 𝑜𝑓 𝑡ℎ𝑒 𝑔𝑟𝑎𝑣𝑖𝑡𝑦 𝑎𝑛𝑜𝑚𝑎𝑙𝑦 𝑖𝑛 𝑔. 𝑢. 

∆𝑔𝑚𝑎𝑥
′ = 𝑚𝑎𝑥𝑖𝑚𝑢𝑚 ℎ𝑜𝑟𝑖𝑧𝑜𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑔𝑟𝑎𝑑𝑖𝑒𝑛𝑡 𝑖𝑛 𝑔. 𝑢. 𝑚⁄  

 ا Resolutionالتحليل او الفرز  -و
اذا كاندد  الشددواذ الجذبيددة تعددود الددو اكثددر مددن تركيددب جيولددوجي او تكددوين صددخري, فددان 
التحليددل او االسددتنتاو يعتمددد علددو المسددافة بددين التراكيددب الجيولوجيددة او الكتددل الصددخرية 

 المسببة لها وكذلك االعماق التي توجد او تتموضع عندها. 
 اElongation of Gravity Contoursاالستطالة في خطوط تساوي قيم الجاذبية  -د
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ان اتجدا  االسدتطالة او االمتدداد فدي خطدوط تسداوي قدديم الجاذبيدة  كمدا هدو الحدال فدي كددل 
الشواذ الجيوفيزيائية للطرق االخرى(, تعطي دليل واضي علو طدول التراكيدب الجيولوجيدة 

الشواذ. اما اذا كان شدكل الشدذوذ الجدذبي ذا  امتددادا  او الكتل الصخرية المسببة لهذ  
قصدديرو او علددو شددكل دوائددر مركزيددة تقريبددًا , فددان ذلددك يدددل علددو وجددود كتلددة صددخرية او 
تركيدب جيولدوجي محلدي متمركدز فدي منطقدة صدغيرو او تجمدع لترسدبا  او تراكيدز معدنيددة 

 في هذ  المنطقة. 
 اShapeالشكل  -ه

لجدددذبي فدددي خدددرائط الشدددذوذ الجدددذبي او خدددرائط بدددوجير ان شدددكل خطدددوط تسددداوي الشدددذوذ ا
لمنطقدددة معيندددة, ممكدددن ان تمتلدددك مجموعدددة مدددن الصدددفا  المتشدددابهة مثدددل ا االسدددتطالة, 
االسددتدارو, االلتددواء, التباعددد او التقددارب, الددو  يددر ذلددك مددن اشددكال منحنيددا  او خطددوط 

نتف بعد، الشذوذ الجذبي.  من خصائت ومميدزا  واشدكال هدذ  الخطدوط ممكدن ان نسدت
صدددفا  الجسدددم الصدددخري او التركيدددب الجيولدددوجي المسدددبب لهدددذا الندددوب مدددن الشدددذوذ, مثدددل 
اسددتنتاو عمددق الجسددم , المددي ن, االمتددداد , شددكل الجسددم المعدددني ... الددخ. يمكددن تاكيددد 
هذ  الصفا  باستخدام طريقدة مسداعدو اخدرى مثدل الطريقدة المغناطيسدية او الكهربائيدة او 

 خرى من التي يمكن استخدامها في المنطقة .طريقة جيوفيزيائية ا
 :Gravity Anomaly Interpretayionتفسير الشواذ الجذبية 

يقصددددد بعمليددددة تفسددددير الشددددواذ الجذبيددددة , هددددي ايجدددداد مسددددببا  هددددذ  الشددددواذ مثددددل ا ايجدددداد 
العمدددددددق, الكثافدددددددة, الكتلدددددددة, االمتدددددددداد , السدددددددمك, .....الدددددددخ مدددددددن هدددددددذ  الخصدددددددائت والمميدددددددزا  

كيددددددددب الجيولددددددددوجي والتددددددددي تتضددددددددمن اجددددددددراء عمليددددددددا  فصددددددددل الشددددددددواذ الجذبيددددددددة للجسددددددددم او التر 
االقليميددددة عددددن المحليددددة ورسددددم شددددكل الشددددذوذ المحلددددي المتبقددددي عددددل شددددكل خددددرائط او منحنيددددا  

Profiles  هندددددداك نددددددوعين مددددددن التفسدددددديرا  بعددددددذ ذلددددددك يددددددتم اجددددددراء خطددددددوا  التفسددددددير حيددددددث ان
  -الجذبية التي تجرى علو النتائف والشواذ الجذبية هيا
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 Qualitative Interpretationالتفسير الوصفي    -1
يتضدددددددمن إجدددددددراء وصدددددددخ عدددددددام لشدددددددكل الشدددددددواذ الجذبيدددددددة المتبقيدددددددة , مدددددددع وصدددددددخ عدددددددام 

 mgal/kmلمعددددددل انحددددددار هدددددذ  الشدددددواذ , هدددددل يدددددزداد  و يقدددددل باتجدددددا  معدددددين وبمعددددددل معدددددين 
mgal/m.or ) مدددددددث  جندددددددوب  دددددددرب باتجدددددددا  شدددددددمال شدددددددرق ,او باتجدددددددا  اخدددددددر مدددددددع وصدددددددخ ,

ترتيبهدددددا وامتددددددادها ومي نهدددددا ... إلدددددو  يدددددر ذلدددددك, ويتضدددددمن الوصدددددخ النقددددداط شدددددكل الشددددداذ  و 
 -التاليةا

موقدددددع الشدددددواذ بالنسدددددبة إلدددددو منطقدددددة الدراسددددددة وهدددددل إن المسدددددبب لهدددددا قريدددددب ام بعيدددددد عددددددن  - 
 (. a 25-3سطي اار،. شكل  

(مددددددع 3D( م ث ثددددددي اابعدددددداد  2Dشددددددكل الشددددددواذ هددددددل هددددددو ثنددددددائي البعددددددد  ي طددددددولي   -ب
وصددددخ طولهددددا وعرضددددها وامتددددداداتها ومددددا تدددددل عليدددده مددددن عمددددق وموقددددع, هددددل يوجددددد فيهددددا 

 (b 25-3تغاير حاد يدل علو وجود فالق  و تحدب..الخ.شكل رقم 
م كدددددان يكدددددون طدددددولي ا وصدددددخ سدددددعة الشدددددذوذ وعرضددددده وطولددددده , هدددددل هدددددو ثندددددائي االبعددددداد -و

يمتدددددد بدددددالعر، ام هدددددو ث ثدددددي االبعددددداد, كدددددان يكدددددون دائدددددري او شدددددبه دائدددددري , وهدددددل يوجدددددد 
 (. 25C-3شكل رقم   فيها تغاير حاد قد يدل علو وجود فالق او تحدب , الخ.

 اتجا  الشذوذ وتناور  ومدى تطابقه مع جيولوجية المنطقة. -د

 
 ث ثي اابعاد( -Cسعة الشذوذ, -Bاتجا  الشذوذ,   -A ( وصخ الشواذ الجذبية 25-3شكل  
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 :Quantitative Interpretationالتفسير الكمي   -2
مدددددددددن الطدددددددددرق الشدددددددددائعة االسدددددددددتعمال فدددددددددي تفسدددددددددير المعلومدددددددددا  الجذبيدددددددددة هدددددددددي إجدددددددددراء 
حسدددددددابا  للتدددددددأثيرا  الجذبيدددددددة لدددددددبع، مدددددددن النمددددددداذو واسشدددددددكال الهندسدددددددية المعروفدددددددة مسدددددددبقا 

شدددددواذ الجذبيدددددة التدددددي يمكدددددن توقعهدددددا مدددددن والتدددددي تعمدددددل كددددددليل مفيدددددد لتخمدددددين مقددددددار وشدددددكل ال
التكوينددددددا  الصددددددخرية والتراكيددددددب الجيولوجيددددددة, يشددددددمل هددددددذا التفسددددددير علددددددو اسددددددتخدام وتطبيددددددق 
معددددددادال  رياضددددددية لمعرفددددددة مواصددددددفا  الجسددددددم المسددددددبب للشددددددواذ الجذبيددددددة وتحديدددددددها باارقددددددام 

ن المسددددددبب واالبعدددددداد الهندسددددددية , وهددددددل ان هددددددذ  الشددددددواذ هددددددي تنائيدددددده ام ث ثيددددددة االبعدددددداد وهددددددل ا
هددددو فدددددالق ام تحددددددب او تقعدددددر حيدددددث يدددددتم تطبيددددق مدددددودي   وع قدددددا  رياضدددددية لكدددددل ندددددوب مدددددن 
هدددددذ  االندددددواب. يمكدددددن تقسددددديم االجسدددددام المسدددددببة للشدددددذوذ الجدددددذبي الدددددو اشدددددكال هندسدددددية مختلفدددددة 

 من اهمها هيا  
 : Sphereالجسم ذات الشكل الكروي البسيط  (1

لألجسدددددددددام التحددددددددد  سدددددددددطحية  البدددددددددا مدددددددددا يسدددددددددتخدم النمدددددددددوذو الكدددددددددروي كتقددددددددددير  ولدددددددددي 
المتماسدددددددكة وذا  اابعددددددداد المتسددددددداوية والتدددددددي تكدددددددون شدددددددواذها علدددددددو شدددددددكل دائدددددددري تقريبدددددددا. إن 
الجاذبيددددة مددددن منطقددددة خارجيددددة للكددددرو نفسددددها كمددددا لددددو كاندددد  الكتلددددة الكليددددة مرك ددددز  فددددي مركزهددددا, 

( المسددددددبب مددددددن قبددددددل الكددددددرو كمددددددا فددددددي 26-3ويمكددددددن إعطدددددداء الشددددددذوذ الجددددددذبي مددددددن الشددددددكل  
 -(ا25-3تالية رقم  الع قة ال

∆𝑔𝑧 = 
4

3
 𝑥 

𝜋 𝐺 𝑅3 ∆𝜌

𝑍2
 𝑥 

1

[1 + (
𝑋2

𝑍2
)]

3
2

       ………    (3 − 25) 
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 ( شكل الشذوذ الجذبي المتسبب من الكرو26-3شكل رقم  

 حيث انا
R نصخ قطر الجسم الكروي        = 

 𝜌1 − 𝜌2   = الفرق الكثافي بين الجسم المسبب للشذوذ والصخور المحيطة به =∆ρ 
 𝑋1

2

  =  Z     العمق الو مركز الكرو     = 

 𝐺ثاب  الجاذبية  = 
π  ثاب = 

, حيدددددث إن maxgفدددددان قيمدددددة الجاذبيدددددة تكدددددون فدددددي  قصدددددو قيمدددددة  (,x=0(عنددددددما تكدددددون 
قيمدددددة الجاذبيدددددة تقدددددل عكسددددديا مدددددع مربدددددع المسدددددافة مدددددن المصددددددر المسدددددبب لهدددددذا الشدددددذوذ, لدددددذلك 

قليدددددل السدددددعة وذو امتدددددداد واسدددددع  يدددددر فدددددان الشدددددذوذ الدددددذي يتسدددددبب مدددددن  عمددددداق بعيددددددو يكدددددون 
الددددددذي يكددددددون المصدددددددر المسددددددبب لهددددددا قريددددددب مددددددن سددددددطي اار، حيددددددث يكددددددون الشددددددذوذ ذا  
سدددددعة عاليدددددة وضددددديقة  حدددددادو( ويكدددددون انحددددددار الشدددددذوذ  عدددددالي. تسدددددمو المسدددددافة اافقيدددددة بدددددين 

إلددددددددو  maxg( والقيمددددددددة التددددددددي تددددددددنخف، عندددددددددها maxgقيمدددددددة الحددددددددد االعلددددددددو للشددددددددذوذ الجددددددددذبي  

𝑋1) نصددددخ العددددر،نصددددخ قيمتهددددا ب

2

) Half width  للشددددذوذ وهددددذا الثابدددد  هددددو دليددددل جيددددد
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لتقددددددير العمدددددق لدددددذلك يمكدددددن تقددددددير العمدددددق إلدددددو مركدددددز الجسدددددم الكدددددروي تقريبدددددا مدددددن المعادلدددددة 
 (.26-3التالية رقم  

𝑍 = 1.305 𝑥 𝑋1
2
   ………………… ..   (3 − 26) 

 Longitudinal Cylinderالجسم االسطواني ذو االمتداد األفقي   -ب
,او الوديددددددان ridgesيمكددددددن تمثيددددددل الطيددددددا  المحدبددددددة الحددددددادو  و التحدددددددبا  المطمددددددورو 

(اسدددددطواني  فقدددددي, التدددددي لهدددددا اسدددددتطالة 2Dاو القندددددوا , بأنهدددددا عبدددددارو عدددددن جسدددددم  ثندددددائي البعدددددد
( فانددددده يمكدددددن قيددددداس قيمدددددة الشدددددذوذ 63-3باتجدددددا  المضدددددرب وباسدددددتخدام نفدددددس رمدددددوز الشدددددكل  

 ( ا27-3المعادلة التالية رقم   خ ل تطبيقمن  (maxgالمتبقية القصوى  الجذبي

𝑔𝑧𝑚𝑎𝑥 = 
2𝜋𝐺𝑅2 ∆𝜌

𝑍
  …………………     (3 − 27) 

( فددددديمكن 1/2Xامدددددا العمدددددق الدددددو مركدددددز االسدددددطوانة والدددددذي هدددددو نصدددددخ العدددددر، نفسددددده 
1/2Z = X                                                                      ايجداد  مدن الع قدة التاليدة ا 

 Vertical Cylinderالجسم االسطواني ذو االمتداد العمودي   -و          
( حيددددث يمكددددن قيدددداس قيمددددة  volcanic rocks, plugsوهددددو جسددددم ثنددددائي البعددددد  مثددددلا 
( , ومدددددددن خددددددد ل 27-2شدددددددكل   (X=0)عنددددددددما يكدددددددون  𝑔𝑧𝑚𝑎𝑥الجاذبيدددددددة المتبقيدددددددة القصدددددددوى 

 ا(28-3رقم       تطبيق المعادلة التالية

∆𝑔𝑧 = 
𝜋 𝐺 𝑅2 ∆𝜌

(𝑋2 + 𝑍2)
1
2

  …………… ..   (3 − 28) 

 ا(29-3من الع قة رقم  اما العمق الو سطي اللوح العمودي فيمكن ايجاد  
𝑍 = 0.58 𝑥 𝑋1

2

      …………… ..   (3 − 29) 
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 ( شكل الشذوذ الجذبي الو اللوح العمودي27-3شكل  

 Thin sheetاللوح األفقي   -ج
(  و تركيددددددددب متدددددددددرو, إن Faultالتقريبدددددددي إلددددددددو الفددددددددالق يمثدددددددل هددددددددذا النمددددددددوذو الشددددددددكل 

قدددددد  والطبقدددددة السدددددفلو التدددددي كثافتهدددددا الحددددداجز الفاصدددددل بدددددين الطبقدددددة العليدددددا التدددددي كثافتهدددددا 
التددددددي هددددددي رميددددددة الفددددددالق وسدددددديكون الشددددددذوذ الجددددددذبي للفددددددالق مكافئددددددًا  tُ زيددددددي عموديددددددا بمسددددددافة 

لمنقطددددددع بوجدددددده وا وفددددددرق كثافددددددة  tبددددددذلك لتددددددأثير لددددددوح شددددددبه ال محدددددددود لدددددده سددددددمك 
رقدددددددم  ( ويمكدددددددن حسددددددداب التدددددددأثير الجدددددددذبي حسدددددددب المعادلدددددددة(28-3شدددددددكل رقدددددددم   x=0الفدددددددالق 

 (ا3-30 
𝑔𝑚𝑎𝑥 = 2𝜋𝐺𝜌𝑡   ……………….     (3 − 30) 

, اما موقع gmaxوث ث ارباب  gmaxان العمق إلو مركز الفالق يمثل المسافة بين نصخ 
 .gmaxالفالق فيمثل العمود النازل من نصخ 

 تقسيم مفهوم التفسير الكمي للشواذ الجذبية االرضية الو قسمين هماايمكن 
ا وهو التفسير الذي يشتمل علو تطبيق عدد من طرق Forwardالتفسير المباشر  (1

التحليل للشواذ الجذبية مع البيانا  الجيولوجية والجيوفيزيائية المتاحة للحصول منها 
 لتح  سطحية.الجيولوجية ا علو عمق وسمك وامتداد التراكيب

ا وهو التفسير الذي يقوم علو مبد  مقارنة الشواذ Inverseالتفسير  ير المباشر  (2
الجذبية االرضية مع عدد من االشكال المنتومة او  ير المنتومة هندسيًا والتي يمكنها 

 ان تمثل التراكيب الجيولوجية المحتمل تواجدها تح  السطي.

12

12  
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 عبر الفالق الذي يشبه اللوح اافقيشكل الشذوذ الجذبي  (28-3شكل رقم  

 Bouguer Anomaly Mapخارطة بوجير الجذبية  
هي عبارو عن الخارطة الجذبية التي تسق ط عليها قيم الجاذبية المقاسة في جميع محطا  
جراء كافة التصحيحا   القياس ضمن منطقة العملي الحقلي بعد اختزال القراءا  الجذبية وا 

صة قيم الجاذبية النسبية( والتي تسمو قيم شذوذ بوجير, هذ  الخارطة الجذبية المطلوبة  خ 
تحتوي علو كافة مسارا  ونقاط مواقع محطا  القياس الجذبية, بعد ذلك يتم رسم الخطوط 

عندئذ تسمو هذ  الخارطة بخارطة بوجير الجذبية والتي  .g. u و  mgalالكنتورية بالوحدا  
علو  ساسها يتم تفسير المعطيا  الجذبية الستنتاو التكوينا  الصخرية والتراكيب الجيولوجية 
تح  سطحية. ان الهدخ اامثل لدى الجيوفيزيائيين خاصة هي استنتاو موقع وشكل التركيب 

مثل السعة وشكل الشذوذ الذي يسبب التشوها  من الصفا  المختلفة المتوفرو في الخارطة 
 الجذبية.
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 Anomaly Regional and Residual Gravityالشذوذ المحلي والشذوذ االقليمي
توهر الشواذ الجذبية للوواهر اسقليمية الكبيرو كشواذ جذبية كبيرو وواسعة وذا  امتداد 

حلي فتوهر علو شكل وواهر يعطي مساحة واسعة, تسمو بالشذوذ اسقليمي اما الشذوذ الم
جيولوجية صغيرو نسبيا وكتشوها  ثانوية لمجال  و تأثير الشذوذ االقليمي والتي تنتف من تأثير 

 كتلي محلي  و من فروقا  كتلية محلية  و تراكيب جيولوجية قريبة من سطي اار،.
تعطي التكوينا   و التراكيب الجيولوجية القريبة من سطي اار، والمحدودو اابعاد شذوذ 

بينما تسبب المصادر العميقة والواسعة شذوذ جذبي مهذب   Sharp Anomalyجذبي حاد 
Smooth Anomaly في الطبيعة  و في العمل الحقلي الجيولوجي تكون دائما المناطق ,

جذبي يتكون من ك  المصدرين  الشذوذ المحلي مع الشذوذ المدروسة يوهر فيها شذوذ 
 االقليمي(.

إن عزل الشواذ المحلية هو موضع االهتمام في المسوحا  الجذبية االستكشافية 
والتفصيلية بينما تكون الشواذ اسقليمية مهمة في دراسا  القشرو اارضية. يوهر االتجا  

وم متمث  بخطوط كنتورية متوازية ومتساوية البعد اسقليمي في الخارطة الجذبية كاخت خ منت
عن بعضها, ويمكن الداللة علو الشذوذ المحلي بخطوط كنتورية مغلقة  و ممكن ان يوهر مثل 

 (.29-3(شكل لبروز فوق مجال الشذوذ اسقليمي ا

 
 ( الشذوذ المحلي والشذوذ اسقليمي29-3شكل رقم  
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 -الشذوذ اسقليمي بإحدى الطرق التاليةاتتم عملية فصل الشذوذ المحلي عن 
 Graphical Smoothingالتهذيب البياني   -1

ويددددددددتم ذلددددددددك إمددددددددا علددددددددو خارطددددددددة بددددددددوجير  و علددددددددو المنحنددددددددي وهددددددددي الطريقددددددددة ااكثددددددددر 
اسددددددتخداما بددددددين الجيولددددددوجيين حيددددددث يددددددتم طددددددرح قيمددددددة المجددددددال المهددددددذب المرئددددددي مددددددن شددددددذوذ 

. Residual Anomalyبقددددددي بددددددوجيز ااصددددددلي فددددددي النقطددددددة لنحصددددددل علددددددو الشددددددذوذ المت
 (.30-3شكل  

 
 لشذوذ المحلي عن اسقليمي بيانيا( فصل ا30-3شكل  

 Analytical Methodالطريقة التحليلية  -2
تعتبر هذ  الطريقة  كثر موضوعية من الطريقة البيانية, وهي طريقة رياضية تستعمل 

  -القيم الجذبية الموزعة علو شكل شبكة منتومة وتطبق فقط علو الخرائط وهي علو نوعينا
 Griffin Method  طريقة َكرفن -أ

تعتمد هذ  الطريقة علو إزالة القيم اسقليمية المحيطة  بقيمة الشذوذ الجذبي عند محطة 
قياس معينة وذلك باستخدام دائرو واحدو  و دائرتين, تؤخذ سلسلة من النقاط علو شكل شبكة 

 (.31-3  للشذوذ كما في المعادلة التالية , وكما في الشكلمتكاملة 
 

GR = gobs -  
n

ggg n ...21
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GR = الشذوذ المتبقي خارو الدائرو 
gobs = شذوذ ملحوو وسط الدائرو 
g1 , g2 = قيم الشذوذ اسقليمي علو محيط الدائرو 

 
 فصل الشذوذ المحلي عن اسقليمي بطريقة َكرفن (31-3شكل رقم  

 طريقة المشتقة العمودية الثانية 
( تؤخدددددددذ تعتمدددددددد هدددددددذ  الطريقدددددددة علدددددددو اشدددددددتقاق الشدددددددذوذ  لجدددددددذبي بداللدددددددة العمدددددددق  

مجموعددددددة مددددددن الدددددددوائر فددددددي شددددددبكة ذا   نصدددددداخ  قطددددددار مختلفددددددة تددددددتم حسدددددداب هددددددذ  الطريقددددددة 
 باستخدام برمجيا  حاسوبية جاهزو.

 
 

 
 
 
 
 
 

dz

dg 2
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 الرابعالفصل 
 Magnetic Methodالطريقة المغناطيسية  

 المقدمة:
ان دراسة مغناطيسية اار، تعتبر من  قدم فروب علم الجيوفيزياء وكما هي الحال بالنسبة 
لدراسة المجال الجذبي اارضي. تقوم فكرو هذ  الطريقة علو رصد وتسجيل واهرو من  هم 

 المجال المغناطيسي االرضي(. فقد بدئ  الوواهر الطبيعية وهي المغناطيسية االرضية 
( وهي Lodestoneالدراسا  عن مغناطيسية الصخور مع اكتشاخ حجر المغناطيس  

-4 شكل صخور الماكنيتاي .  مكن اعتبار ان الكرو اارضية تتصرخ وكأنها مغناطيس كبير 
المغناطيسية , كان  ول تطبيق للخاصية المغناطيسية هي استخدام البوصلة واسبرو  (1

 لأل را،  لم حية.

 
 ( المجال المغناطيسي االرضي والقطب المغناطيسي والجغرافي1-4شكل  

إن الهدخ من عمليا  المسي المغناطيسي هو اكتشاخ المكونا  الجيولوجية الموجودو 
تح  سطي اار، باالعتماد علو التشوها   و الشذوذ الذي يوهر في المجال المغناطيسي 

الذي يحصل من تأثير الخصائت المغناطيسية للصخور تح  سطحية. بع، انواب اارضي 
( pyrrhotite( وبايروتاي   Ilmenite(, إلمناي   Magnetiteالصخور مثل الماكنيتاي   
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تسبب تشوها  في المجال المغناطيسي اارضي بسبب خاصيتها المغناطيسية التي تساعد في 
 الكشخ عن هذ  الصخور.

يقة المغناطيسية علو قياس قيمة واتجا  المجال المغناطيسي االرضي تعتمد الطر 
 Magnetic)والخاصية الفيزياوية المستخدمة فيها هي الحساسية المغناطيسية 

Succeptibility)  . تعتبر الطريقة اي قابلية المواد علو اكتساب وفقد المغناطيسية
عة وسهلة و ير مكلفة وتعطي نتائف جيدو المغناطيسية من الطرق الواسعة االستخدام كونها سري

وتستخدم في المسي اسقليمي, الجوي والبحري والمسي التفصيلي وتستخدم كذلك في الكشخ عن 
الترسبا  المعدنية ذا  العمق القليل وااعماق البعيدو, صخور القاعدو, التي قد تصل إلو 

 كم. 1عمق 
يعة هي اما مواد فيرومغناطيسية او مواد ان معوم المعادن المغناطيسية الموجودو في الطب

الفيرومغناطيسية اذ ان واهرو الفيرومغناطيسية الحقيقية تكون شائعة في الصخور  ير 
االرضية مثل النيازك والنماذو القمرية الحاوية علو كميا  كبيرو من الحديد والنيكل. ان واهرو 

بر هي مصدر المجال المغناطيسي الفيرومغناطيسية الكلية للصخور في القشرو االرضية تعت
يعتمد المجال المغناطيسي االرضي علو ث ث  . The main field of the earthاالرضي 

 مصادر هيا
a) .،المجاال  المغناطيسية التي يتم توليدها في لب االر 
b) .محتويا  االر، من معادن ومواد معناطيسية 
c) .المغناطيسية المتبقية في الصخور الرسوبية 

 استخدامات الطريقة المغناطيسية:
 ان الطريقة المغناطيسية تكون مفيدو في الحاال  التاليةا 
رسم خرائط للتغيرا  في خطوط المجال المغناطيسي التي تعزى الو وجود تغيرا  في  (1

التراكيب الجيولوجية تح  السطحية, او الو الحساسية المغناطيسية التي تمتلكها 
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من سطي االر، وكذلك تعزى الو التغيرا  الطوبو رافية السطي الصخور الواقعة قريبًا 
 صخور القاعدو.

تحديد اماكن االجسام الفلزية مثل خطوط االنابيب الحديدية, مسارا  قابلوا  الكهرباء  (2
 والهاتخ, اماكن االلغام والمتفجرا .

يمة القريبة من سطي االر، مثل المواقع االثرية, االبار القد لألجسامرسم خرائط  (3
المدفونة, االندفاعا  للصخور النارية المقحمة وعن معالم البنية التحتية الهندسية 

 المدفونة.
االستكشاخ والتحري عن الخاما  المعدنية خصوصًا المعادن المغناطيسية مثل  (4

فضً   Dykesالماكنيتاي . تعتبر هذ  الطريقة ناجحة جدًا في تمييز القواطع النارية 
 ترسبا  المعدنية مثل ترسبا  الكبريتيدا .عن التعرخ علو ال

تستخدم هذ  الطريقة في المسوحا  علو االر، والبحر وفي الجو وخاصة لتحديد  (5
 سمك الطبقا  الرسوبية الخازنة للبترول او المعادن المغناطيسية.

 :History of Magnetic Methodتاريخ الطريقة المغناطيسية 
 حجر  Loadestoneالصينيون حجر اللوديستون  في القرن الثاني المي دي استخدم .1

  ني بمادو الماكنيتاي ( لغر، التعرخ علو االتجاها .
في القرن الثاني عشر المي دي ,   استخدم  البوصلة المغناطيسية في اوربا في  .2

 االم حة البحرية.
اول  William Gilbertفي القرن السادس عشر المي دي قام العالم ويليام جلبر   .3

 تحليل للمجال المغناطيسي االرضي في كتابه المغناطيس.
, طور  اجهزو خاصة للقياس الدقيق والمنتوم للمجال المغناطيسي  1870في العام  .4

 . Tebergو تيبرو   Thalenاالرضي بواسطة الباحثين ثالين 
, طور  اجهزو قياس المغناطيسية المتوازن بواسطة العالم شميد  1915في العام  .5

Shmidit. 
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في الحرب العالمية الثانية, طور  المسوحا  المغناطيسية بشكل سريع حتو تسهم في  .6
 التعرخ علو المناجم فضً  عن الكشخ البحري.

, سمح  ل جهزو المغناطيسية التي تعمل بنوام االمتصات الضوئي 1960في العام  .7
 الحساس باجراء المسوحا  المغناطيسية الجوية.

 Magneticم تطوير اجهزو الكراديوميتر المغناطيسية , ت1970في العام  .8
Gradiometer  لقياس المجال المغناطيسي باستخدام متحسسا  ثنائيةTwin 

Sensors . 
 The Main Basic Conceptالمبادئ والمفاهيم األساسية 

هندددداك مجموعددددة مددددن المفدددداهيم ااسددددس التددددي يجددددب التعددددرخ عليهددددا ودراسددددتها لغددددر، فهددددم 
 ااساسية للتمغنط.المبادص 

  :Magnetic Force (F)القوة المغناطيسية   (1
بالقانون الذي ينت علو ان كل قطبين  (F)يمكن التعبير عن القوو المغناطيسية 

, ينتف عنهما قوو مغناطيسية تتناسب  )r(تفصل بينهما مسافة  )2P1 , P(مغناطيسيين 
طرديًا مع حاصل ضرب قوو القطبين وعكسيًا مع مربع البعد بينهما . ان ثاب  التناسب 

𝐹  يعرخ بالع قة التاليةا             ∝  
𝑃1∗ 𝑃2

𝑅2
 

إذا كان لدينا قطعة قضيب مغناطيسي ذو قطبين, فان خطوط المجال المغناطيسي سوخ 
النهايتين والتي تسمو  قطاب المغناطيس. القطب الباحث عن الشمال يسمو تسري بين هذ  

بالقطب الموجب والقطب الباحث عن الجنوب يسمو بالقطب السالب وتتجه خطوط المجال 
( 2-4المغناطيسي خارجة من القطب الموجب باتجا  القطب السالب. كما موضحة في الشكل  

يسي, هذ  الخطوط تسمو بشدو الفي، المغناطيسي وتكون دائرو مغلقة ضمن القضيب المغناط
 Flux density.) 
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 ( خطوط قوى المجال المغناطيسي2-4شكل رقم )

 (parasnis, 1984, p20المصدر  

( 1pو  2p( بددددددين كدددددد  قطبددددددي المغندددددداطيس التددددددي لهددددددا شدددددددو مغناطيسددددددية  Fإن القددددددوو   
الرياضدددددية التاليدددددة رقددددددم مكدددددن ان نعبدددددر عنهدددددا بالصدددددديغة ( يrوتفصدددددل بينهمدددددا مسدددددافة هددددددي  

 (ا4-1 

𝐹 =
𝜇𝑜 𝑝1 𝑝2
4𝜋𝜇𝑅  𝑟

2
    
امبير
متر

  …………….  (4 − 1) 

      -حيث انا  
 in SI 7-10 × 4 = ثابدد  يعبددر عنهددا بقابليددة نفدداذ المغناطيسددية فددي الفددراغ =

unit 
 ثاب  يعبر عنها بقابلية نفاذ المغناطيسية في الوسط الذي يفصل بين القطبين  =

ااقطددددداب المغناطيسدددددية دائمدددددا كددددداازواو, ولكددددن فدددددي المغنددددداطيس الطويدددددل جددددددا ال تتدددددأثر توجددددد 
خطدددددددوط القدددددددوى حدددددددول قطدددددددب واحدددددددد بتدددددددأثير القطدددددددب اآلخدددددددر حيدددددددث يمكدددددددن اعتبدددددددار القطبدددددددين 
معدددددزولين. تكدددددون القدددددوو المغناطيسدددددية عبدددددارو عدددددن قدددددوو تجددددداذب اذا كدددددان القطبدددددين مختلفدددددين فدددددي 

 تشابهين في الشحنة .الشحنة , وقوو تنافر اذا كان القطبين م

 

R
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 Magnetic Field strengthشدة المجال المغناطيسي    (2
( الذي تسلطه احد Flux densityهي القوو المغناطيسية  و شدو الفي، المغناطيسي  

( عن القطب ويعبر عنها r( التي تبعد مسافة  p( علو النقطة  mااقطاب ذي الشدو  
 (ا2-4الرياضية   بالع قة

B =
𝜇0𝑚

4𝜋𝜇𝑅  𝑟
2 
=  

𝑣𝑜𝑙𝑡 𝑠𝑒𝑐⁄

𝑚2
=  

ثانية ⁄فول 

متر2
= 

ويبر
متر2

= …… تس   او كاوس . (4 − 2) 
هي شدو المجال المغناطيسي للقطب ويقاس بوحدا  والتي ُ عطي  اسم تس   Bحيث ان 

 tesla  بوحدا ) SI   اما في نوام سم. م.ثاCGS فتكون وحدا  شدو المجال مغناطيسي )
تس (. هناك وحدو اخرى عادو تستخدم في العمل  10-4تساوي  ( والتي Gaussهي الكاوس  

تس (  و  نانوتس (. ان شدو المجال  10-9( والتي تسأوي  الحقلي الجيوفيزيائي تسمو َكاما 
 نانوتس .  60000َكاما  و  60000المغناطيسي اارضي الكلية في المناطق القطبية تساوي 

 Magneticالمجــــال المغناطيســــي المصــــاحب للتيــــار او الحقــــل المغناطيســــي  (3
 Field (B) :  

إن  ي تيدددددار كهربدددددائي يسدددددير فدددددي جسدددددم موصدددددل يندددددتف عنددددده مجدددددال مغناطيسدددددي ينتشدددددر 
نحددددددو الخددددددارو مبتعدددددددا عددددددن الموصددددددل علددددددو شددددددكل دوائددددددر مغناطيسددددددية مغلقددددددة, يكددددددون اتجددددددا  

 (.3-4المجال المغناطيسي حسب قاعدو اليد اليمنو شكل  

 
 ( خطوط المجال المغناطيسي3-4شكل رقم  
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يمكدددددن الحصدددددول علدددددو مقددددددار قدددددوو المجدددددال المغناطيسدددددي الدددددذي يحددددديط جسدددددم موصدددددل 
 نحامددددل للتيددددار مددددن خدددد ل تطبيددددق قددددانون  مبيددددر الددددذي يصددددخ المجددددال المغناطيسددددي الندددداتف مدددد

( حيدددددددث يكدددددددون شددددددددو المجدددددددال p( عندددددددد نقطدددددددة خارجيدددددددة  dL ي جسدددددددم موصدددددددل ذي طدددددددول  
 (.4-4( شكل رقم  dHالمغناطيسي  

 
 ( عناصر قوو المجال المغناطيسي4-4شكل رقم  

 (ا3-4مكن  ان يعطو بالع قة التالية رقم  ي

𝑑𝐻 =  
𝐼 𝑥 𝑑𝑙 𝑥 sin 𝜃

𝑟2
  𝐴 𝑚⁄ امبير     ⁄متر ……… . . (4 − 3) 

 -حيث ان ا
r =  p والنقطة   dL المسافة بين 

= r والمسافة dL الزاوية بين 
I =  التيار الكهربائيشدو  
dL = طول الجزء الحامل للتيار 

 .dLو  rيكون المجال المغناطيسي في مستوى عموديا علو المستوى المكون من 
 Magnetic potential( Vالجهد المغناطيسي   ) (4

 Magneticممكن  ن يعرخ المجال المغناطيسي بمصطلي الجهد المغناطيسي  
potential وهو بكل بساطة الشغل ال زم الحضار وحدو قطب مغناطيسي من ال نهاية الو ,)
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 V, الذي هو كمية متجهه ويرمز له  Pمن مصدر اخر للقطب المغناطيسي ذي الشدو  rنقطة 
, ويمكن بنفس الطريقة لتعريخ جهد الجاذبية. إذا كان لدينا قطب واحد شدته المغناطيسية  

(m)  والجهد المغناطيسي v  وعلو مسافة )r سوخ يعطو بالع قة رقم ( من القطب وبذلك
 -ا(4-4 

𝑉 =  
𝜇°  𝑚 

4𝜋𝜇𝑅  𝑟
2
 =   

𝜇°
4𝜋

  ×  
𝑚

𝑟2
     

𝑤𝑒𝑏𝑏𝑒𝑟

𝑚2
  

= 𝐺 
𝑚

𝑟2
  …………… ..  (4 − 4) 

 هو ثاب . Gحيث ان             
 :Magnetic Permeabilityالنفاذية المغناطيسية  (5

علو الخوات المغناطيسية للوسط الذي وضع  فيه  هي عبارو عن قيمة ثابتة تعتمد
 االقطاب المغناطيسية.

 شدة التمغنط والعزم المغناطيسي (6
Intensity of magnetization and Magnetic Moment 
يمكدددددددددن اعتبدددددددددار الجسدددددددددم المغناطيسدددددددددي بانددددددددده مجموعدددددددددة مدددددددددن المغناطيسددددددددديا  الصدددددددددغيرو 

Dipole  التدددددي تندددددتوم فدددددي نفدددددس اتجدددددا  التمغدددددنط. مثدددددال علدددددو ذلدددددك نجدددددد فدددددي المغنددددداطيس ان
اي قطدددددب شدددددمالي موجدددددب لمغناطيسدددددي داخدددددل قطدددددب يلغدددددي اثدددددر القطدددددب السدددددالب المجددددداور , 
ويكددددددددون االثددددددددر الموجددددددددب محصددددددددور فقددددددددط فددددددددي القطددددددددب الشددددددددمالي االخيددددددددر واالثددددددددر الموجددددددددب 

قطبدددددين , همدددددا قطدددددب  محصدددددور فدددددي القطدددددب الجندددددوبي السدددددالب ويوهدددددر بدددددذلك ان للمغنددددداطيس
شددددددمالي موجددددددب وقطددددددب جنددددددوبي سددددددالب, وهددددددذا ينطبددددددق تمامددددددًا علددددددو قطبددددددي الكددددددرو االرضددددددية 

 الشمالي والجنوبي.
( m-شددددددو كدددددل منهمددددددا   Dipoleلنفدددددر، إن لددددددينا قضدددددديب مغناطيسدددددي ثندددددائي القطددددددب 

(, 5-4( شدددددددكل رقدددددددم  A( ومسددددددداحة المقطدددددددع لددددددده هدددددددي  L( تفصدددددددل بينهمدددددددا مسدددددددافة  m+و  
القضددددددديب المغناطيسدددددددي سلسدددددددلة مدددددددن المغناطيسددددددديا  ااوليدددددددة الصدددددددغيرو يمكدددددددن اعتبدددددددار هدددددددذا 

 ثنائية القطب ومتجه علو طول محور .
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 تخطيطي لقضيب متمغنط بانتوامشكل ( 5-4شكل  

إن الشدددددددو المغناطيسددددددية لألقطدددددداب الشددددددمالية والجنوبيددددددة المنفددددددردو للمغناطيسدددددديا  ااوليددددددة 
ااوجدددده النهائيددددة لهددددذا سدددديكون للقضدددديب تلغددددي إحددددداهما ااخددددرى ماعدددددا تلددددك التددددي توجددددد عنددددد 

( وكلمددددددددا كاندددددددد  قددددددددوو التمغددددددددنط m+( و  m-المغناطيسددددددددي تركيددددددددز علددددددددو النهايددددددددا  الحددددددددرو  
 اكبددددر. كددددان التركيددددز السددددطحي لألقطدددداب الحددددرو اكبددددر ويمكددددن  ن نعبددددر عنهددددا الصدددديغة التاليددددة

  -ا(5-4رقم  
   𝐽 =  

𝑚

𝐴
       𝐴𝑚𝑝𝑒𝑟 𝑚𝑒𝑡𝑒𝑟 ⁄         𝑆𝐼   4)   ……………   بوحدا −

5) 
J = حيث  انا                                     شدو التمغنط-      
m = قوو القطب المغناطيسي 
A = مساحة المقطع 

بمعندددددو صخدددددرا لدددددو تدددددم وضدددددع قطعدددددة مدددددن الحديدددددد  يدددددر ممغنطدددددة فدددددي مجدددددال مغناطيسدددددي 
ويصدددددبي فيهدددددا مندددددتوم فدددددان قطعدددددة الحديدددددد تتددددداثر بالمجدددددال المغناطيسدددددي وتتمغدددددنط تبعدددددًا لدددددذلك 

قطبدددددددان, قطدددددددب شدددددددمالي موجدددددددب وقطدددددددب جندددددددوبي سدددددددالب, كمدددددددا وان شددددددددو التمغدددددددنط للمدددددددادو 
تتناسدددددددب مدددددددع شددددددددو المجدددددددال المغناطيسدددددددي المدددددددؤثر فيهدددددددا, فكلمدددددددا كدددددددان المجدددددددال المغناطيسدددددددي 

 المؤثر قويًا نتج  عنه شدو تمغنط اقوى في المادو.
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 (H)ممغدددددددنط الدددددددو شددددددددو المجدددددددال المغناطيسدددددددي ال (M)ان النسدددددددبة بدددددددين شددددددددو التمغدددددددنط 
 ا(4-6رقم   وتعرخ بالع قة التالية )mX(تساوي قابلية التمغنط 

𝑀 شدو التمغنط 
 𝐻 شدو المجال الممغنط

= 𝑚𝑎𝑔𝑛𝑒𝑡𝑖𝑐 𝑆𝑢𝑐𝑐𝑒𝑝𝑡𝑖𝑏𝑖𝑙𝑖𝑡𝑦 (𝑋𝑚)…… ..  (4 − 6) 

تعتبددددددددر قابليددددددددة التمغددددددددنط للمددددددددادو مقياسددددددددًا لدرجددددددددة سددددددددهولة او قابليددددددددة المددددددددادو علددددددددو اكتسدددددددداب 
المغناطيسددددددية او مدددددددا نطلدددددددق عليدددددددة بدددددددالتمغنط , فالحديدددددددد المطددددددداوب لددددددده قابليدددددددة علدددددددو التمغدددددددنط 
اكبدددددر مدددددن قباليدددددة الحديدددددد الصدددددلب. تختلدددددخ المدددددواد مدددددن حيدددددث قابليتهدددددا علدددددو التمغدددددنط وبدددددذلك 
يمكدددددن االسدددددتفادو مدددددن معرفدددددة قابليدددددة المدددددواد علدددددو التمغدددددنط فدددددي تقسددددديم المدددددواد المغناطيسدددددية , 

 ا(7-4  رقم حسب الع قة التالية
M = 𝑋𝑚 ∗ 𝐻………………….  (4 − 7) 

 حيث انا
M  )كمية مغنطة المادو  امبير لكل متر = 
H  )شدو المجال المغناطيسي  امبير لكل متر = 

𝑋𝑚 ) قابلية المادو علو التمغنط  ثاب = 
هدددددي بداللدددددة العدددددزم المغناطيسدددددي  Jالطريقدددددة ااخدددددرى لتعريدددددخ  و وصدددددخ شددددددو التمغدددددنط 

 M والدددددذي يعدددددرخ علدددددو انددددده   لدددددو وضدددددع قضددددديب مغناطيسدددددي ثندددددائي القطدددددب فدددددي مجدددددال ,)
مغناطيسدددددي فانددددده يميدددددل إلدددددو الددددددوران ويتجددددده مدددددع اتجدددددا  المجدددددال مغناطيسدددددي ويقدددددال عنددددده انددددده 
يمتلددددددك عددددددزم مغناطيسددددددي ( وعليدددددده يمكددددددن تعريددددددخ العددددددزم المغناطيسددددددي  حاصددددددل ضددددددرب قددددددوو 

رقدددددم  بالصددددديغة التاليدددددة ( و Lالخدددددر بالمسدددددافة الفاصدددددلة مدددددع القطدددددب ا Pالقطدددددب المغناطيسدددددي 
 (ا4-8 

M = P . L     Amper/meter2  ……………….  (4-8) 
( هو متجه فانه يتجه من Mحيث يكون اتجا  العزم باتجا  خطوط القوو المغناطيسية, وبما ان  

 القطب السالب نحو القطب الموجب.
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إن العزم المغناطيسي في ملخ يسري فيه تيار كهربائي يكون متناسب مع عدد لفا  
الملخ, مساحة مقطع الملخ وكذلك شدو التيار الكهربائي ويمكن التعبير عن العزم المغناطيسي 

 . 2Amper/meter   2M = A . mبهذ  الحالة           
انتوام يمكن تعريفها بأنها العزم ( في  ي نقطة ضمن جسم ممغنط بJإذ إن شدو  لتمغنط  

( هو الثاب  االكثر  همية Mالمغنطيسي لكل وحدو مساحة  و حجم ان العزم المغناطيسي  
للجسم الممغنط وذلك سمكانية قياسها مباشرو ,  ما  وحدا  العزم المغناطيسي فهي  امبير. 

كهربائية لها تيار كهربائي والذي وهذا يتوافق مع عزم ثنائي القطب لدورو  SIم ( في نوا2متر
 (.2يعرخ بأنه حاصل ضرب شدو التيار في مساحة الدائرو الكهربائية  امبير. متر

 : B( Magnetic Field(ناطيسي )الحقل المغناطيسي(المجال المغ (7
النددددداتف مدددددن قطدددددب  (P)بانددددده كميدددددة متجهدددددة فدددددي نقطدددددة  (B)يعدددددرخ المجدددددال المغناطيسدددددي 

بمسدددددددافة  (p)مفصدددددددولة عدددددددن قطدددددددب صخدددددددر  (p)مغناطيسدددددددي لددددددده قدددددددوو مغناطيسدددددددية معرفدددددددة ب 
, بانهددددددا القددددددوو المسددددددلطة علددددددو قطددددددب بمقدددددددار الوحدددددددو الموجبددددددة  قددددددوو مغناطيسددددددية  (r)قدددددددرها 

 تنشأ في الحيز المحيط بالجسم المغناطيسي او الموصل الذي يمر به تيار كهربائي(.
سددددددددي االرضددددددددي بمجددددددددال القددددددددوو التددددددددي تحدددددددديط بمجددددددددال كهربددددددددائي يشددددددددَبه المجددددددددال المغناطي

 Magnetizing Field (H)ويصدددددددر المجددددددال المغناطيسددددددي االرضددددددي بمجددددددال ممغددددددنط 
تمامددددًا مثددددل مددددا يفعددددل السددددلك الددددذي يحمددددل تيددددار كهربددددائي فددددي اي نقطددددة. يقدددداس هددددذا المجددددال 

ناطيسددددي فوحدددددو القيدددداس للمجددددال المغ  .C.g.sالممغددددنط بددددامبير لكددددل متددددر , امددددا فددددي نوددددام 
𝐴وحسدددددابيا نجدددددد ان كدددددل اوريسدددددتد واحدددددد يسددددداوي  eOrested (O(هدددددي االوريسدددددتد  𝑚⁄ =

4𝜋 𝑥 10−3  ان الع قدددددددة بدددددددين المجدددددددال المغناطيسدددددددي .(B)  والمجدددددددال الممغدددددددنط(H)  تددددددداتي
والددددذي  Magnetic Fluxينددددتف فددددي، مغناطيسددددي  (H)مددددن حقيقددددة ان اي مجددددال ممغددددنط 

هددددو عبددددارو عددددن خطددددوط حددددث مغناطيسددددي , وان كثافددددة هددددذا الفددددي، يددددتم قياسددددها فددددي السددددطي 
العمددددددددددددددودي علددددددددددددددو السددددددددددددددلك الددددددددددددددذي يحمددددددددددددددل التيددددددددددددددار, والتددددددددددددددي تسددددددددددددددمو بشدددددددددددددددو التمغددددددددددددددنط 

Magnetization  وفددددددي كددددددل االوسدددددداط تتناسددددددب شدددددددو التمغددددددنط(J)   طرديددددددًا مددددددع شدددددددو
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𝐻), والتدددددددددي تعدددددددددرخ بالع قدددددددددة التاليدددددددددةا  (H)المجدددددددددال الممغدددددددددنط  → 𝐽 = 𝐾𝐻)   حيدددددددددث ان
(K)  ا هدددددددددددددو ثابددددددددددددد  التناسدددددددددددددب والدددددددددددددذي يعدددددددددددددرخ بالتاثيريدددددددددددددة المغناطيسدددددددددددددية او الحساسدددددددددددددية

 ي خاصدددددية فيزياويدددددة للوسدددددط الدددددذيوالتدددددي هددددد Magnetic Succeptibilityالمغناطيسدددددية 
ينددددتف فيدددده المجددددال الممغددددنط والددددذي يعتبددددر بمثابددددة مقيدددداس لقدددددرو الجسددددم علددددو اكتسدددداب او فقددددد 

يسدددددلط بزاويدددددة علدددددو سدددددطي المدددددادو القدددددادرو  (H)ذا كدددددان المجدددددال الممغدددددنط المغناطيسدددددية, امدددددا ا
علددددو التمغددددنط بهددددذ  الحالددددة فددددان شدددددو القطددددب المسددددتحث لكددددل وحدددددو مسدددداحة يعددددرخ بالع قددددة 

𝐽 )التاليددددددةا  = 𝐾𝐻 𝑐𝑜𝑠 𝜃) امددددددا المجددددددال المغناطيسددددددي الكلددددددي فهددددددو عبددددددارو عددددددن مجمددددددوب ,
والددددددددذي يعطددددددددو  (J)ط علددددددددو التمغددددددددنط وشدددددددددو او قابليددددددددة الوسدددددددد (H)شدددددددددو المجددددددددال الممغددددددددنط 

 ا (9-4رقم   بالع قة التالية
𝐵 = 𝜇0 (𝐻 + 𝐽) = 𝜇0 (𝐻 + 𝐻) =  𝜇0 𝑅 𝐻  ………….    (4 − 9)  

= هددددددددددددددي النفاذيددددددددددددددة المغنطيسددددددددددددددية المطلقددددددددددددددة للفددددددددددددددراغ والتددددددددددددددي تسدددددددددددددداويا  𝜇0حيددددددددددددددث ان ا 
4𝜋 𝑥 10−7  𝐻 𝑀⁄. 

            R  .النفاذية المغاطيسية السبية للوسط = 
B  تسددمو ايضددًا بددالفي، المغناطيسددي او الحددث المغناطيسددي وان قيمددة =(B)  فهددي تمثددل مدددى

تقددارب خطددوط الفددي، المغناطيسددي, وان قددانون العددالم لينددز للحددث المغناطيسددي يددربط بددين تغيددر 
الفددي، المغناطيسددي فددي دائددرو الحددث المغناطيسددي الددو الجهددد المغناطيسددي الناشددئ منهددا, ولهددذا 

بالفولدددددددددددددددد  لكددددددددددددددددل متددددددددددددددددر مربددددددددددددددددع  (B)لمجددددددددددددددددال المغناطيسددددددددددددددددي السددددددددددددددددبب يددددددددددددددددتم قيدددددددددددددددداس ا
𝑤𝑒𝑏𝑏𝑒𝑟 𝑚2⁄ 𝑉  او   𝑚2⁄ عندددد قيددداس شددددو   .C.G.Sوتسدددمو هدددذ  الوحددددا  فدددي نودددام   
فتسددمو هددذ  الوحدددا  بالتسدد   SI, امددا فددي نوددام  Gauss (G)المجددال المغناطيسددي بالكدداوس 

Tesla (T)  علما بان  𝐺 =  10−4  𝑇  يرو ال يمكدن بواسدطتها , وهي تعتبر وحدا  قياس كب
التعبيددر عددن الشددواذ الصددغيرو , ولهددذا السددبب يددتم اللجددوء الددو اسددتخدام وحدددا  صددغيرو تددت ئم مددع 

وهدددي شدددائعة االسدددتخدام فدددي قياسدددا   Nanotesla (nt)الشدددواذ الصدددغيرو تسدددمو بالنانوتسددد  
𝑛𝑡المغناطيسية مع العلم ان ا  = 10−9 𝑇  وعمليًا في نوام ال ,C.G.S و المجدال تقداس شدد
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ʎ مددع العلددم بددان   Gaussبدددال مددن الكدداوس  gammaالمغناطيسددي بالكامددا  = 10−5 𝐺 حيددث
الدددو   2000nt( وحددددو قيددداس المجدددال المغناطيسدددي الصدددغير جددددًا والتدددي تتدددراوح بدددين (ʎتمثدددل 

60000nt . 
 Magnetic Intensity Unitsوحدات شدة المجال المغناطيسي  (8

 2Volt .  second /  meter( تقاس بوحدا  Bشدو المجال المغناطيسي  
Volt .  sec / m2 = Webber / m2 =T (Tesla) 
Nano Tesla (N.T) = 10-9 T 
N.T. =  (gamma) 
Gauss = 10-4 T  
O rested = 105  

 إن الوحدو الرئيسية المستخدمة في قياس شدو المجال المغناطيسي هي النانوتس  
N.T. = 1  = 10-5 gauss = 10-9 wb/m2 

 شدو المجال المغناطيسي اارضي الكلي يساوي حوالي 
0.6 gauss or 60000  

 اقوو المجال المغناطيسي اارضي يساوي 
 

فدددددي حدددددين  حيدددددث ان نفاذيدددددة الهدددددواء اعتبدددددر  علدددددو إنهدددددا تسددددداوي نفاذيدددددة الفدددددراغ = 
إن الترسددددددبا  المعدنيددددددة  و الصددددددخور الحاملددددددة للمعددددددادن المغناطيسددددددية ممكددددددن ان تنددددددتف مجددددددال 
مغناطيسددددي يسدددداوي مئددددا  مددددن الَكامددددا إلددددو عدددددو صالخ مددددن الَكامددددا والددددذي يددددؤدي إلددددو إحددددداث 

 تشوها  في المجال المغناطيسي اارضي.
 Magnetic Susceptibilityالحساسية المغناطيسية   (9

( فانه يكتسب Hجسم قابل للتمغنط في مجال مغناطيسي خارجي   عندما يتم وضع
مغناطيسية بنفس اتجا  المجال المغناطيسي الذي وضع فيه ذلك الجسم, ثم يفقدها عند رفع 
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الجسم  و إزالة المجال لمغناطيسي المسلط, هذ  الواهرو تسمو المغناطيسية المحتثة 
 iJ)Magnetization) Inducedاستقطاب في نهاياته سالب وموجب,  ( حيث يحصل للجسم

يمكن تعريخ الحساسية المغناطيسية بانها درجة  و قابلية الجسم علو التمغنط وتعطو بالصيغة 
  -ا(10-4رقم   التالية

)10-4.  (……  = k iJ × HUnit         Ampere/meter  in SI              
 هي الحساسية المغناطيسية .  kحيث ان 

فدددددي حالدددددة وضدددددع جسدددددم عبدددددارو عدددددن قضددددديب طولددددده  iJويمكدددددن تعريدددددخ المغناطيسدددددية المحتثدددددة 
 L  ومسدددددداحة المقطددددددع لددددددده هددددددو )Aمدددددددن خدددددد ل الصددددددديغة التاليددددددةا )-   𝐽1 = 

𝑀

𝑙  𝑥 𝐴
حيدددددددث   

 ( هو العزم المغناطيسي.Mان  
( بالحساسية المغناطيسية وهو ثاب  مميز للمواد القابلة للتمغنط, وهو kيسمو العامل  
𝐴 1يقاسان بنفس الوحدا    Hو  iJ, الن كل من SIب  وحدا  في نوام  𝑚⁄ تعتمد .)

( وكذلك علو التاريخ Hالحساسية المغناطيسية علو قوو المجال المغناطيسي المسلط  
( ممكن ان H( وقوو التمغنط  Bل المغناطيسي  المغناطيسي للمعادن. في الفراغ شدو المجا

𝐵 -تعرخ بالع قة التاليةا =  𝜇0 𝐻  . 
𝜇0 ا  حيث إن = 4𝜋 10−7      𝐻 𝑚⁄ 

هذ  الصيغة الرياضية تعتمد لتمثيل المجال المغناطيسي اارضي عندما يتعر، هذا المجال 
القشرو اارضية, عندئذ لتشوها  من قبل مواد مغناطيسية. عندما توجد مواد مغناطيسية في 

و   ( iJتزداد قيمة المغناطيسية اارضية  و شدو المجال المغناطيسي إلو درجة  علو بمقدار  
 ا(11-4كما في المعادلة رقم   ( و وعليه تكون شدو المجال المغناطيسي

𝐵 =  𝜇0( 𝐻 +   𝐽𝑖) 
𝐵 =  𝜇0 𝐻 + 𝜇0 𝐾𝐻 = (1 + 𝑘)𝐻 𝜇0

= 𝜇𝑅  𝜇0  𝐻   ……………… ..  (4 − 11) 
 ثاب  ويعرخ بأنه النفاذية المغناطيسية. حيث ان 



R
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Magnetic -International Geoالمجال المغناطيسي العالمي القياسي  (10
Reference Field : 

يمكن التعبير عن المجال المغناطيسي رياضيا باستخدام المعيار العالمي والذي يسمو 
 International Geomagnetic (IGRF)المجال المرجعي العالمي للمغناطيسية 

Reference Force   حيث يتم اعادو احتساب المجال المغناطيسي الكلي كل خمس سنوا
وتسمو   Sacular Variationفي المجال المغناطيسي نتيجة لوجود التغيرا  المتناهية البطئ 

 . (Epoch)سنة التغيير هذ  ب 
 :Curie Temperatureدرجة حرارة كيوري  (11

هي عبارو عن الدرجة الحرارية التي عندها تفقد المعادن مغناطيسيتها. ولما كان  ا لب انواب 
ارو كيوري في الصخور الصخور تتكون من مجموعة من المعادن المختلفة, ف  تمثل درجة حر 

درجة حرارو محددو بل تمثل مدى حراري معين. تعتمد درجة حرارو كيوري في الصخور علو 
التركيب الكيميائي االصلي للصخور فض  عن عمليا  االكسدو واالختزال التي تتعر، لها 
 عبر عمرها الزمني , حيث تؤثر عمليا  االكسدو عادو في زيادو هذ  الدرجة بينما تؤثر

 عمليا  االختزال في انقاصها.
 : Rock Magnetizationتمغنط الصخور  (12

الو ث ثة انواب وكما  (K)تقسم المواد بصورو اعتمادا علو الحساسية المغناطيسية او قيمة 
  -يليا
 Diamagnetic Materialsالمواد الدايامغناطيسية  -1

التمغددددددددنط مثددددددددل ( سددددددددالبة وضددددددددعيفة kهددددددددي المددددددددواد التددددددددي لهددددددددا حساسددددددددية مغناطيسددددددددية  
 .Gypsum(. جبسم Salt( والملي  Marble( المرمر  Quartzالكوارتز  

 Paramagnetic Materialsالمواد البارامغناطيسية   -2
( ضدددددددعيفة وموجبدددددددة مثدددددددل الكرانيددددددد  kوهدددددددي المدددددددواد التدددددددي لهدددددددا حساسدددددددية مغناطيسدددددددية  

 Granite   دولومايددددددد ,)Dolomite   كرافايددددددد ,)Grafite  حجدددددددر رملدددددددي ,)Sand 
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stone  كددددددابرو ,)Gabbro هددددددذ  الحساسددددددية المغناطيسددددددية تقددددددل عكسدددددديا مددددددع ارتفدددددداب درجددددددة )
 الحرارو.

  Ferromagnetic Materialsالمواد الفيرومغناطيسية  -3
( عالية وموجبة, لها قابلية علو اكتساب kوهي المواد التي لها حساسية مغناطيسية  
(, تعتمد الحساسية teMagneti  4O3Feالمغناطيسية بشكل كبير مثل الماكنيتاي  

المغناطيسية لهذ  المواد علو قوو المجال المغناطيسي المسلط وعلو درجة الحرارو إذ يقل 
 التمغنط التلقائي مع ازدياد درجة الحرارو.

إن معوم المعادن المغناطيسية الموجودو في الطبيعة هي إما فيرومغناطيسية  و الفيرو 
مغناطيسية, إن واهرو الفيرومغناطيسية الحقيقية تكون شائعة في صخور  ير  رضية مثل 
النيازك والنماذو القمرية الحاوية علو كميا  كبيرو من الحديد والنيكل. ان واهرو 

للصخور في القشرو اارضية مصدر المجال المغناطيسي اارضي  الفيرومغناطيسية الكلية
The main field of the earth  يوضي خصائت تمغنط الصخورا1-4, جدول رقم ) 

 ( خصائت تمغنط الصخور1-4جدول  
 Ferromagnetic Rocks Paramagnetic Rocks Diamagnetic Rocks الخاصية المغناطيسية

 صغيرة جداً وسالبة صغيرة جداً وموجبة جداً وموجبةكبيرة  قابلية التمغنط

 كيفية التمغنط

تتمغنط بشدة نحو  -أ

ق المجال مناط

 المغناطيسي االقوى.

تنجذب بشدة نحو  -ب

مناطق المجال 

 المغناطيسي االقوى.

التمغنط ضعيف في  -أ

اتجاه المجال 

 المغناطيسي.

تنجذب قليالً نحو  -ب

مناطق المجال 

 المغناطيسي االقوى.

ضعيف في التمغنط  -أ

اتجاه المجال 

 المغناطيسي.

تبتعد عن مناطق  -ب

المجال المغناطيسي 

 االقوى.

االحتفاظ بالمغنطة بعد زوال 

 المؤثر
 تحتفظ بجزء من المغنطة ال تحتفظ بجزء من المغنطة تحتفظ بجزء من المغنطة

 حديد, نيكل, كوبالت االمثلة عى ذلك
المنيوم, بالتين, مغنيسيوم, 

 نحاس
 سيليكونجرمانيوم, 
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 -در القوة المغناطيسية هي:امص
  Main Magnetic Fieldالمجال المغناطيسي الرئيسي  -1

وهو مجال  ير ثاب  وهو قوو  ير مرئية حول االر، إذ تختلخ قيمته وشدته و يتغير  
( ٪90مع الوق  وبصورو بطيئة ومن مكان الو مكان .  مصدر  من باطن اار، حوالي  

نورية الداينمو حيث تفتر، وهور تيار كهربائي من جراء دوران اار، حول الذي تفسر  
نفسها الذي يؤدي إلو حصول احتكاك بين لب اار، الصلب والمواد السائلة والصهير في 
مركز اار، وبالتالي يؤدي إلو وهور المجال المغناطيسي, التغيرا  في المجال المغناطيسي 

 ( .Secular variationsالتغيرا  الطويلة اامد  الرئيسي الداخلي لألر، تسمو ب
                     Outer Magnetic Fieldالمجال المغناطيسي الخارجي  -2
٪( حيث يتغير 10يمثل جزء بسيط من المجال المغناطيسي اارضي الرئيسي   حوالي  

سريعا بصورو عشوائية و حيانا بصورو دورية وهو ناتف من خارو الكرو اارضية, سببه حركة  و 
سريان الجزيئا  المشحونة في طبقة االيونسفير نحو ااقطاب المغناطيسية هذ  التغيرا  تسمو 

. إن التغيرا  المغناطيسية قصيرو اامد في شدو  Diurnal Variationاليومية باالخت فا  
( خ ل اليوم الهادص االعتيادي, وقد المجال المغناطيسي تبلغ بضعة عشرا  من الكاما 

تكون  ير منتومة في مقاديرها حيث تبلغ عدو مئا  من الكاما خ ل ساعة واحدو وهي عادو 
حيث تتوقخ عمليا  المسي   Magnetic Stormsسية مرتبطة بالعواصخ المغناطي

المغناطيسي  ثناء اايام المضطربة إذ ال توجد طريقة مقنعة لتصحيي تأثيراتها التي ال يمكن 
 التنبؤ بها علو نتائف المجال المغناطيسي.

  Magnetic Anomalyالشواذ المغناطيسية  -3
طيسية ينتف من وجود صخور وهو عبارو عن مجال مغناطيسي متباين في الشدو المغنا

 ومعادن مغناطيسية 
لها القابلية علو ان تخلق حولها مجال مغناطيسي يضيخ او يقلل من شدو المجال 

 المغناطيسي االرضي.
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   The Main Magnetic Fieldالمجال المغناطيسي الرئيسي 
علو كشخ إن الطريقة المغناطيسية في التنقيب واالستكشاخ المعدني تعتمد بصورو كبيرو 

وتحسس الحيود في المجال المغناطيسي  اارضي الطبيعي, الذي يتسبب   و ينتف من جراء 
وجود مكونا  جيولوجية  ترسبا  معدنية, معادن مغناطيسية(  و تراكيب جيولوجية  كسور, 
صدوب( تح  سطي اار، هذا الحيود الناتف  و الذي تسببه هذو المكونا  الجيولوجية يكون 

هناك العديد من  و متراكب بشكل إضافي فوق المجال المغناطيسي الطبيعي اارضي.متداخل  
اجهزو قياس المغناطيسية القديمة والحديثة وهي مصممة علو قياس المجال المغناطيسي الكلي 

,  Magnetic Flux Density, والذي يسمو ايضًا كثافة الفي، المغناطيسي  (B)ل ر، 
, وقيمتها عبارو عن حصول تقارب في خطوط  Magnetic Inductionوالحث المغناطيسي 

الفي، المغناطيسي, وان اتجاهها يمثل اتجا  خطوط الفي، المغناطيسي. هناك اجهزو اخرى 
تقيس المركبا  الر سية واالفقية للمجال المغناطيسي , ان معرفة سلوك المجال المغناطيسي 

ءا  في المجال المغناطيسي الو مستوى معين مهم جدًا عند اجراء عمليا  التصحيي علو القرا
 فضً  كونه مهم عند تفسير الشواذ المغناطيسية.

من الضروري ان تكون لدينا فكرو عن الخصائت الطبيعية لهذا المجال وسلوكياته لكي 
نتمكن من وصخ القوى المتجهه للمجال المغناطيسي والتي تسمو عناصر المجال   

 (.6-4ن  ن توضي في الشكل رقم  الجيومغناطيسي, والتي ممك

 
 (عناصر المجال الجيومغناطيسي6-4شكل رقم 

 Bمتجه المجال المغناطيسي الكلي =  -حيث ان ا 
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 موجبدددددددددة نحددددددددددو ااسدددددددددفل وسددددددددددالبة إذا كانددددددددد  نحددددددددددو ااعلدددددددددو( المركبددددددددددة العموديدددددددددة للمجددددددددددال 
  = Z المغناطسي

  = Hالمركبة اافقية للمجال المغناطيسي وتكون دائما موجبة.
  = Iزاوية االنحدار للمجال المغناطيسي الكلي عن اتجا  المجال المغناطيسي

  = Dزاوية االنحراخ بين الشمال المغناطيسي والشمال الجغرافي
 = X, Y( نحو الشمال والشرق وهي موجبة Hمركبا   و مشتقا  المركبة اافقية  

( N.T 25000( تتددددددراوح مددددددن حددددددوالي  Bان قيمددددددة المجددددددال المغناطيسددددددي الكلددددددي  
( عنددددددد االقطدددددداب .إن حجددددددم  و سددددددعة .N.T 70000عنددددددد خددددددط االسددددددتواء إلددددددو حددددددوالي  

( يمكددددددن ان نعبددددددر عندددددده بالصدددددديغة الرياضددددددية التاليددددددة B كبددددددر( المجددددددال المغناطيسددددددي الكلددددددي  
 ا حسب نورية فيثا ورس(

𝐵 =  √(𝐻2 + 𝑍2)  =  √(𝑋2 + 𝑌2)  + 𝑍2 
ممكدددددددن ان يعدددددددرخ مدددددددن خددددددد ل  مدددددددا االتجدددددددا  للمجدددددددال المغناطيسدددددددي فدددددددي المسدددددددتوي العمدددددددودي 

 ا( مع اافق Iزاوية االنحدار  و المي ن  
H= B CosI 
I= tan-1 (Z/H) 

Z= B sin I   , Y= H sin D ,X= H Cos D 
( المركبددددددة اافقيددددددة للمجددددددال المغناطيسددددددي علددددددو سددددددطي اار، دائمددددددا تتجدددددده مددددددن Hوبمددددددا ان  

يددددددددة االنحدددددددددار  و ( زاو Iالجنددددددددوب إلددددددددو الشددددددددمال  اتجددددددددا  الفددددددددي، المغناطيسددددددددي( لددددددددذلك فددددددددان  
الميدددددل دائمدددددا يدددددتم احتسدددددابها بأنهدددددا تكدددددون موجبدددددة إذا كدددددان المجدددددال المغناطيسدددددي الكلدددددي يتجددددده 
نحددددددو ااسددددددفل باتجددددددا  الشددددددمال, وهددددددذا يحصددددددل فددددددي نصددددددخ الكددددددرو الشددددددمالي ويكددددددون المجددددددال 

( زاويدددددددة ميدددددددل Iالمغناطيسدددددددي الكلدددددددي عمدددددددودي فدددددددي القطدددددددب المغناطيسدددددددي الشدددددددمالي وتكدددددددون  
لددددددي سددددددالبة عندددددددما يكددددددون الميددددددل للمجددددددال المغناطيسددددددي الكلددددددي إلددددددو المجددددددال المغناطيسددددددي الك

( الخددددددط الددددددذي 7-4ااعلددددددو باتجددددددا  الشددددددمال فددددددي نصددددددخ الكددددددرو اارضددددددية الجنددددددوبي شددددددكل  
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يدددددربط بدددددين زاويتدددددي االنحددددددار  و الميدددددل للمجدددددال المغناطيسدددددي العمدددددودي التدددددي تكدددددون صدددددفر  و 
ويكدددددون قريدددددب مدددددن تسددددداوي صدددددفر تسدددددمو خدددددط االسدددددتواء المغناطيسدددددي علدددددو سدددددطي اار،, 
( عددددددن محددددددور خددددددط االسددددددتواء الجغرافددددددي ولكندددددده  يددددددر متددددددوازي معدددددده ويختلددددددخ بحدددددددود  

دوران اار،. النقدددددداط علددددددو سددددددطي اار، التددددددي يكددددددون فيهددددددا المجددددددال المغناطيسددددددي الكلددددددي 
 (I  =-(  و عمودية نحو ااعلو  I + =عمودي نحو ااسفل  

 
 ( توزيع المجال المغناطيسي األرضي7-4شكل )

 (Kearey, 1984, p179المصدرا  

. علدددو سدددطي Magnetic Dip polesتسدددمو هدددذ  النقددداط   قطددداب الميدددل المغناطيسدددي( 
اار، يوجددددددددد قطبددددددددين واحددددددددد فددددددددي نصددددددددخ الكددددددددرو اارضددددددددية الشددددددددمالي عنددددددددد جزيددددددددرو بددددددددافين 

 Baffin Island.واآلخر في نصخ الكرو الجنوبي عند الجزيرو القطبية الجنوبية ) 
عنددددددما نسدددددير مدددددن خدددددط االسدددددتواء المغناطيسدددددي نحدددددو ااقطددددداب المغناطيسدددددية فدددددان شددددددو 
المجددددددددال للمركبددددددددة اافقيددددددددة سددددددددوخ تقددددددددل والمركبددددددددة العموديددددددددة سددددددددوخ تددددددددزداد وعنددددددددد ااقطدددددددداب 
المغناطيسدددددية ال توجدددددد شددددددو مغناطيسدددددية للمركبدددددة اافقيدددددة حيدددددث تصدددددبي صدددددفر. عنددددددما يوجدددددد 

المغناطيسددددددي اارضددددددي الددددددذي يتجدددددده نحددددددو  لدددددددينا  ي جسددددددم معدددددددني داخددددددل  و متددددددأثر بالمجددددددال
ااسدددددفل عندددددد ذلدددددك سدددددوخ يكتسدددددب ذلدددددك الجسدددددم مغناطيسدددددية يكدددددون فيهدددددا القطدددددب الشدددددمال فدددددي 
السددددطي السددددفلي للجسددددم المعدددددني والقطددددب الجنددددوبي يكددددون  و يوهددددر فددددي السددددطي العلددددوي لدددده, 

5.11

9090
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علددددددو شددددددرط ان يكددددددون الجسددددددم المعدددددددني لدددددده قابليددددددة اكتسدددددداب جيدددددددو  و موجبددددددة للمغناطيسددددددية, 
الحالددددة توجددددد فددددي نصددددخ الكددددرو الشددددمالي  مددددا فددددي نصددددخ الكددددرو الجنددددوبي فالحالددددة تكددددون  هددددذ 

بددددددددالعكس. هددددددددذ  الحالددددددددة تتسددددددددبب  و توجددددددددد بسددددددددبب المركبددددددددة اافقيددددددددة للمجددددددددال المغناطيسددددددددي 
اارضدددددي الدددددذي يدددددؤدي إلدددددو وهدددددور  و اسدددددتقطاب مغناطيسدددددي شدددددمالي و جندددددوبي فدددددي الجسدددددم 

 إلو الشمال. المعدني والتي تتجه  و تؤثر دائما من الجنوب 
 Magnetic Instrumentأجهزة قياس المغناطيسية 

( خ ل عمليا  المسي Magnetic fieldإن قياس المجال المغناطيسي اارضي  
الجيوفيزيائي المغناطيسي تجري دائما باستخدام  جهزو تسمو جهاز قياس المغناطيسية 

 Magneto meterمن الجهاز احد عناصر  و  (. إن القيمة المستحصلة  و القراءو المسجلة
مركبا  المجال المغناطيسي في  ي نقطة تمثل الفرق بين القراءو المسجلة في نقطة القياس 
وبين القراءا  المسجلة في نقطة القياس المرجعية,  ي هي عبارو عن قياسا  نسبية. المركبة 

 Verticalودية   و العنصر للمجال المغناطيسي التي تستخدم في القياس هي المركبة العم
Intensity  و  (, المركبا   و عناصر المجال المغناطيسي ااخرى التي هي ) ,)

( من الممكن قياسها في المسي المغناطيسي الحقلي. عادو المجال المغناطيسي الكلي  
( في المسي الحقلي المغناطيسي بسبب سهولة تستخدم العنصر  و المركبة العمودية       

 نتائف وسرعة استنتاو ابعاد وعمق الجسم المعدني الموجود تح  سطي اار،.تفسير ال
معوم  جهزو القياس المغناطيسية تعتمد علو حقيقة وهي استقرارية اسبرو المغناطيسية في 

( ثم حصول حيود  و تغيير في استقراريتها في محطا  Base stationالمحطة المرجعية  
راخ عن االتجا  ااولو في المحطة المرجعية , زاوية الحيود  القياس ااخرى اذ يحصل لها انح

 و االنحراخ هذ   تستخدم لقياس التغايرا  في المجال المغناطيسي اارضي . ثاب  المعايرو 
للجهاز يدخل في حسابا  القراءا  المغناطيسية يتم ضرب ثاب  المعايرو في القراءو المسجلة 

 (.سية بوحدا  الَكاما لنحصل منه علو القراءا  المغناطي

HZ

B

Z
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عادو ما تنجز المسوحا  المغناطيسية فوق اليابسة سواء كان  اقليمية  و تفصيلية 
-Fluxباستخدام اجهزو قياس مغناطيسية محمولة ومن اهم هذو ااجهزو هو الجهاز المسمو  

gate  التي ترسم شك  (   و جهاز الذبذبة النووية والتي يعتمد علو تقنية الذبذبة النووية للذرا
 (8-4(  شكل رقم  Nuclear precessionمخروطيا حول محور دوران النواو  

 
 جهاز قياس المغناطيسية  (8-4شكل )

 aالشكل الخارجي لجهاز الذبذبة النووية )Flux-gate     b المخطط الداخلي لجهاز )Fiux - gate 
علدددددو لددددددوحين متمدددددداثلين مدددددن مددددددادو لهدددددا نفاذيددددددة مغناطيسددددددية  Flux-gateيحتدددددوي جهدددددداز 

عاليددددة وضددددع  بشددددكل متددددوازي , ربطدددد  علدددددو التددددوالي بملفددددا  لولبيددددة ولكددددن بشددددكل معكدددددوس 
واسدددددتخدام ربدددددط ثدددددانوي ليحددددديط بدددددالربطين ااوليدددددين . يدددددتم ربدددددط الملفدددددا  ااوليدددددة إلدددددو مصددددددر 

اهدددددا  متعاكسدددددة , مدددددرتين ( ويتمغدددددنط اللبدددددان إلدددددو حدددددد اسشدددددباب فدددددي اتجACللتيدددددار المتنددددداوب  
لكددددل دورو , مدددددا الفولتيدددددة المحتثددددة فدددددي الملدددددخ الثددددانوي فتتناسدددددب مدددددع المعدددددل الصدددددافي للتغييدددددر 

( بسدددددبب اللبددددددًين والتددددددي تسددددداوي صددددددفر فددددددي Magnetic fluxفدددددي الفددددددي، المغناطيسدددددي  
العددددددادو .ان وجددددددود مجددددددال خددددددارجي علددددددو طددددددول محددددددور اللبددددددين سدددددديعكر  و يغيددددددر مددددددن تددددددوازن 

و تقويددددددة المجددددددال المثيددددددر فددددددي احددددددد اللبدددددداب وعكسدددددده فددددددي اللددددددب اآلخددددددر الفددددددي، وذلددددددك بإعدددددداد
للمجدددددددال الخدددددددارجي كالمجدددددددال الدددددددذي لدددددددألر،, تتناسدددددددب الفولتيدددددددة الثانويدددددددة مدددددددع قدددددددوو المجدددددددال 
المغناطيسدددددي. يمكدددددن اسدددددتعمال هدددددذا الندددددوب مدددددن ااجهدددددزو لتسدددددجيل  ي مركبدددددة  و عنصدددددر مدددددن 

ااجهددددددزو بأنهددددددا خفيفددددددة عناصددددددر المجددددددال المغناطيسددددددي اارضددددددي. تتميددددددز هددددددذ  اانددددددواب مددددددن 
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الددددددوزن وال تحتدددددداو إلددددددو معددددددايرو دقيقددددددة وهددددددي سددددددريعة فددددددي العمددددددل الحقلددددددي وتكددددددون الدقددددددة فددددددي 
 القياس تصل إلو حد قليل من النانوتس .

المغناطيسدددددددية الشدددددددائعة االسدددددددتخدام هدددددددو الجهددددددداز المسدددددددمو الشددددددددو مدددددددن اجهدددددددزو القيددددددداس 
مدددن وعددداء يحتدددوي ( والدددذي يتكدددون بصدددورو رئيسدددية Proton Magneto meterبروتدددون  

علددددو سددددائل هيدددددروكاربوني يحتددددوي علددددو عدددددد كبيددددر مددددن نويددددا  الهيدددددروجين محاطددددة بملددددخ 
نحاسدددددي, وعندددددد سدددددريان تيدددددار مباشدددددر فدددددي الملدددددخ فانددددده يدددددؤدي إلدددددو توليدددددد مجدددددال مغناطيسدددددي 
الدددددددذي يدددددددؤدي إلدددددددو تراصدددددددخ البروتوندددددددا  فدددددددي ذرا  السدددددددائل التدددددددي تسدددددددبب العدددددددزوم الدورانيدددددددة 

يسدددددددي, عندددددددد إزالدددددددة هدددددددذا المجدددددددال بشدددددددكل مفددددددداجئ تبقدددددددو عدددددددزوم باتجدددددددا  هدددددددذا المجدددددددال المغناط
البروتوندددددا  الددددددائرو فدددددي ذبذبدددددة نوويدددددة لفتددددددرو قصددددديرو حدددددول المجدددددال اارضدددددي المحددددديط تددددددؤدي 

( لهددددددذ  الفولتيددددددة هددددددو مقيدددددداس للمجددددددال Fإلددددددو حدددددددوث فولتيددددددة صددددددغيرو فددددددي الملددددددخ, التددددددردد  
ائدددددو المهمددددة مدددددن ( ويمكددددن قياسددددده بدقددددة تصددددل إلدددددو جددددزء مددددن المليدددددون. الفFالكلددددي لددددألر،  

اسددددتخدام هددددذا النددددوب مددددن ااجهددددزو هددددو ان التوجيدددده لدددديس مهددددم, فقددددط يجددددب المحافوددددة علددددو إن 
المجددددددال المسددددددتقطب يجددددددب ان يعمددددددل زاويددددددة كبيددددددرو مددددددع اتجددددددا  المجددددددال المغناطيسددددددي الكلددددددي 

 (.9-4ل ر،. شكل رقم  

 
 حيث ي حو جزء الوعاء الحاوي علو السائل. protonجهاز قياس المغناطيسية نوب  ( 9-4 شكل رقم 
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ان مبد  عمل الجهاز يعتمد علو حركة البروتونا  للمادو والتي تعمل بسبب حركتها كانها 
االول  دوران  قضبان مغناطيسية صغيرو, حيث تكون حركة البروتونا  علو شكلين هماا

 10-4كما موضي في الشكل   spinالبروتون حول نفسه اي حول محور  الطولي علو شكل 
a ومن مميزاتها اذا سلطنا عليها مجال مغناطيسي فانها تتوجه نحو المجال المغناطيسي ,)

 الخارجي.

 
 ( شكل حركة البروتون تح  تاثير المجال المغناطيسي10-4شكل  
التي تؤخر  عن التوجه باتجا  المجال  Gyroscopic Motionالثاني  الحركة المغزلية 

المغناطيسي الخارجي, لذلك فهو يبدو في شكل مغزلي حول المجال المغناطيسي الخارجي 
وجد بان هذ  (, لقد b 10-4,شكل رقم   Speed of Gyrationتدعو  ( 𝝎 )وبسرعة زاوية 

 ا(11-4الع قة رقم  السرعة الزاوية تتناسب طرديا مع شدو المجال الخارجي كما موضحة في 
(𝝎 𝜶 𝝉) 

(𝟐𝝅𝒇 =  𝜸𝒑 𝝉) 

𝝉 =  
𝟐𝝅𝒇

𝜸𝒑 
= 𝒄𝒐𝒏𝒔𝒕𝒂𝒏𝒕 𝒙 𝒇  ………………    (𝟒 − 𝟏𝟏) 

 حيث انا   
𝒇  =  تردد الحركة 
𝜸𝒑 =  ثاب  التناسب للبروتون 
𝝉  = شدو المجال المغناطيسي 



 الطريقة املغناطيسية مبادىء الطرق اجليوفيزيائية يف االستكشافات اجليولوجية                                      

- 120 - 

 

 شدو المجال المغناطيسي عالي. (𝝉)( عالي يكون 𝒇كلما كان التردد   
( ذا  Alkali Vaporنوب  خر من  جهز  قياس المغناطيسية هو جهاز البخار القلوي  

 opticalالحساسية العالية وتسمو  يضا  جهزو قياس المغناطيسية ذا  االمتصات البصري  
absorption  وفكرته مبنية علو تعري، ذرا  معدن قلوي مثل السيزيوم )Cesium.)  بما ان

الغ خ الخارجي  لهذ  الذرا  تحتوي علو إلكترون منفرد فيمكن تحرير هذا اسلكترون 
باستخدام بخار المعادن القلوية , لهذ  الحالة يمكن م حوة حصول تحول في حالة الطاقة 
,هذو االخت فا  في الطاقة تعطي ترددا  عالية جدا يمكن ان تقاس باستخدام تقنية معقدو 

استخدام حزمة ليزرية يمكن تحويلها إلو قياس المجال المغناطيسي اارضي. وبما ان نسبيا و 
حساسية هذا النوب من ااجهزو عالية جدا فان استخدامها محدود في مجال المسي الجيولوجي 

 الحقلي باسضافة إلو كلفتها العالية جدا.
 :Magnetic Properties of Rocksالخصائص المغناطيسية للصخور 

تعتمدددددددددد الخصدددددددددائت المغناطيسدددددددددية للصدددددددددخور علدددددددددو درجدددددددددة احتوائهدددددددددا علدددددددددو المعدددددددددادن 
 Maghemiteومعدددددددددن الماكهيمايدددددددد   Magnetiteمعدددددددددن الماكنيتايدددددددد   لالمغناطيسددددددددية مثدددددددد

, والتددددددي تتميددددددز عددددددادو بامت كهددددددا حبيبددددددا  دقيقددددددة مددددددن هددددددذ  المددددددواد المغناطيسددددددية منتشددددددرو فددددددي 
 في الصخور هما اارضية الصخرو, حيث يوجد نوعان من المغناطيسية 

 المغناطيسية المحتثةا - 
وهددددددي المغناطيسددددددية التددددددي يددددددتم حثهددددددا فددددددي الصددددددخور نتيجددددددة لوجددددددود مجددددددال مغناطيسددددددي 

 , حيث يزول هذا التمغنط بزوال المجال المغناطيسي المؤثر. (H)خارجي 
 المغناطيسية المتبقيةا -ب

حتدددددو  وهدددددي التدددددي تمثدددددل المغناطيسدددددية الدائمدددددة الموجدددددودو فدددددي الصدددددخور والتدددددي ال تدددددزول
بعدددددد زوال تددددداثير المجدددددال المغناطيسدددددي الممغدددددنط الخدددددارجي. هدددددذ  المغناطيسدددددية موجدددددودو 

 في الصخور والسبب يعود الو وجود المعادن المغناطيسية.
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هددددداتين الصدددددفتين التدددددي تدددددم ذكرهمدددددا, ال تدددددي قدددددد تتواجدددددد فدددددي الصدددددخور وتكدددددون مختلفتدددددين 
 اذ المغناطيسية.في القيمة واالتجا  تؤدي الو حصول تعقيد   في تفسير الشو 

 The Variation of Magnetic with Timeالتغيرات المغناطيسية مع الزمن 
توجدددددد عددددددو تغيدددددرا  لقددددديم المغناطيسدددددية خددددد ل اليدددددوم الواحدددددد حيدددددث تعدددددزى هدددددذ  التغيدددددرا  الدددددو 

 الحاال  التاليةا
 ا Secular Variationالتغيرا  المتناهية البطئ  .1

التغيددددددرا  البطيئددددددة فددددددي المجددددددال المغناطيسددددددي والتددددددي تحدددددددث تدددددددريجيًا عبددددددر عقددددددود 
مددددن الددددزمن او القددددرون , تعددددرخ بددددالتغيرا  المتناهيددددة البطددددئ, مثددددل هددددذ  التغيددددرا  تكددددون 
مدوندددددة وملحوودددددة فدددددي كدددددل المراصدددددد المغناطيسدددددية المتواجددددددو فدددددي امددددداكن متعدددددددو عبدددددر 

ومددددددددن  Coreبطددددددددة بلددددددددب االر، العددددددددالم. تعددددددددزى هددددددددذ  التغيددددددددرا  الددددددددو العمليددددددددا  المرت
خددددددد ل القياسدددددددا  المغناطيسدددددددية التدددددددي اجريددددددد  خددددددد ل االربعدددددددين سدددددددنة الماضدددددددية لدددددددوحو 

 وجود تغير تدريجي لمواقع اقطاب االر، المغناطيسية نتيجة لهذ  العمليا .
 اDiurnal Variationالتغيرا  اليومية  .2

ا  داللددددددة تعتبددددددر هددددددذ  التغيددددددرا  فددددددي قدددددديم المغناطيسددددددية صددددددغيرو وقليلددددددة ولكنهددددددا ذ 
واهميددددددة كبيددددددرو فددددددي عمليددددددا  االستكشدددددداخ المغناطيسددددددي. هددددددذ  التغيددددددرا  اليوميددددددة ناتجددددددة 
مدددددن وجدددددود اخت فدددددا  فدددددي تيدددددارا  الجزيئدددددا  المشدددددحونة فدددددي طبقدددددة االيونوسدددددفير, وهدددددي 
االكثددددددر سددددددرعة فددددددي المجددددددال االرضددددددي ولهددددددا دورو حددددددوالي يددددددوم كامددددددل وسددددددعة متوسددددددطها 

ل التغيددددددددرا  اليوميددددددددة بانتوددددددددام فددددددددي ( كامددددددددا , حيددددددددث يددددددددتم تسددددددددجي50-25يتدددددددراوح بددددددددين  
المراصددددددد المغناطيسددددددية المختلفددددددة واوهددددددر  هددددددذ  التسددددددجي   وجددددددود نددددددوعين مددددددن هددددددذ  

 التغيرا  هماا
يتميددددز هددددذا التغيددددر بكوندددده  اCalm Day Variationتغيددددر اليددددوم الهددددادص  - 

منتومددددددًا ومددددددنخف، السددددددعة ويمكددددددن فصددددددله الددددددو مركباتدددددده المتوقعددددددة مددددددن تغيددددددرا  
يوميددددددددة شمسددددددددية وقمريددددددددة والتددددددددي تعتمددددددددد علددددددددو الددددددددزمن المحلددددددددي وخددددددددط العددددددددر، 
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الجغرافددددددي , وهددددددي مرتبطددددددة بدددددددوران االر، بالنسددددددبة الددددددو الشددددددمس. هددددددذا الجددددددزء 
لمتوسدددددط لهدددددذا التغييدددددر مدددددن التغيدددددر يسدددددمو بدددددالتغيير اليدددددومي الشمسدددددي, والمددددددى ا

 ( كاما.30في الشدو المغناطيسية يكون حوالي  
والعواصدددددددددددخ  Disturb-Day Variationتغيدددددددددددر اليدددددددددددوم المضدددددددددددطرب  -ب

ا هدددددي عبدددددارو عدددددن اضدددددطرابا  عدددددابرو Magetic :    Stormالمغناطيسدددددية 
فدددددددي المجدددددددال المغناطيسدددددددي وتسدددددددبب انقطاعدددددددًا ذا  قيمدددددددة ملحوودددددددة فضددددددد  عدددددددن 

تصدددددددددحيي لهدددددددددذ  التغييدددددددددرا  خددددددددد ل عمليدددددددددا   عددددددددددم امكانيدددددددددة اجدددددددددراء عمليدددددددددا 
االستكشدددددددددددداخ المغناطيسددددددددددددي. هددددددددددددذ  االضددددددددددددطرابا  مرتبطددددددددددددة بنشدددددددددددداط النقدددددددددددداط 

وبفددددي، الجزيئددددا  المشددددحونة الصددددادرو مددددن  Sun-Spot Activityالشمسددددية 
الشددددددددمس. يجددددددددب ان يددددددددتم ايقدددددددداخ عمليددددددددا  المسددددددددي واالستكشدددددددداخ المغناطيسددددددددي 

سدددددددعة هدددددددذ  الذبدددددددذبا  اثنددددددداء فتدددددددرو حصدددددددول العواصدددددددخ المغناطيسدددددددية وذلدددددددك الن 
 ( كاما.1000يمكن ان تصل الو حوالي  

 المغناطيسية اليمكن التنبؤ بها .ان العواصخ 
 Geomagnetic Survey العمل الحقلي الجيومغناطيسي 

 ول خطوو يقوم بها الجيوفيزيائي عند البدء بالعمل الحقلي االستكشافي باستخدام المسي 
الجهاز المستخدم في المسي الجيوفيزيائي. انتبا  وحذر الجيومغناطيسي هو فحت ومعايرو 

شديد يجب ان يؤخذ من قبل الشخت القائم بالعمل الحقلي, يجب ان يجرد نفسه وم بسه من 
ا  م بس لتأثيرها الواضي علو القراء ي مواد حديدية مثل الساعة, الحزام, سحابة ال

لجسم الشخت, السيارو المستخدمة يحمل م صقا   Flux – gateالمغناطيسية, كون جهاز 
متر علو ااقل عن  جهزو القياس, انها جميعا تؤثر علو  20يجب ان توضي بعيدا بمسافة 

 القراءا  المغناطيسية.
كما هي الحالة في المسي الجذبي يتم استخدام خارطة طبو رافية وتثب  عليها شبكة مسي 

س المغناطيسية. المسافة بين نقاط ومواقع متسامتة نوامية عليها مسارا  المسي ونقاط القيا
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القياس المغناطيسية تعتمد علو عمق االستكشاخ المطلوب مع ذلك فهي دائما تكون ذا  
ا  فة في حالة وجود تشويش علو القراءمسافا  اقل مما هي عليه في المسي الجذبي باسضا

 يحصل من مواد مغناطيسية سطحية.
غير مع الزمن لذلك يتوجب إعادو القراءا  المغناطيسية بما إن المجال الجيومغناطيسي مت

في المحطة المرجعية بصورو دورية لتسجيل التذبذب في القراءا  المغناطيسية مع الزمن كونها 
 ير منتومة ومتغيرو لذلك فان ااسلوب اافضل المتبع بهذ  الحالة هي وضع جهاز ثاني 

بصورو منتومة القراءا  المغناطيسية مع  لقياس المغناطيسية في المحطة المرجعية يسجل
 الزمن طيلة فترو العمل الحقلي.

بما إن  جهزو قياس المغناطيسية حساسة جدا وذا  دقة عالية لذلك يجب ترك  و إبعاد 
نقاط القياس لمسافة كافية وتجنب التأثيرا  علو القراءا  المغناطيسية التي تصدر من الحواجز 
الحديدية سكك الحديد,  براو ااس ك الكهربائية, السيارا  مواد البناء المسلحة بالحديد, اق م 

لجاخ....الخ وينصي باالبتعاد علو طابوق البناء والفخار الذي ممكن ان يكون ذا  ا
 مغناطيسية عالية  و الطرق التي ترصخ بالحصو الذي من الممكن ان يمتلك مواد مغناطيسية. 
بصورو عامة إن تطبيق واستخدام الطريقة المغناطيسية في المسي الجيوفيزيائي يتسم 

في التضاريس اارضية الصعبة, ممكن لشخت واحد انجاز قراءو  بالسرعة وسهولة التطبيق
مئا  من القياسا  المغناطيسية في اليوم الواحد. في كل محطة قياس يجب تسجيل زمن 
القياس مع القراءو المسجلة مع  ية م حوا   خرى عن طبو رافية وجيولوجية المنطقة 

لمتوقعة,  ية دراسا  سابقة مع تفسير المدروسة مع  ية تفاصيل عن المصادر المغناطيسية ا
للصور الجوية إن وجد. في نهاية العمل الحقلي اليومي يجب  ن تكون صخر قراءو  مسجلة هي 

 التي في المحطة المرجعية والتي يجب ان تتطابق مع وق  القراءو اليومية لنفس المحطة.
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 Correction to Magnetometer Observationتصحيح القراءات المغناطيسية 
 يًا كان الجهاز المستخدم في العمل الحقلي الجيوفيزيائي, هناك بع، التصحيحا . يجب 

 إجراؤها علو نتائف القياسا  المغناطيسية ومن  همها هيا
  Diurnal Correctionالتصحيح اليومي  -1

تشبه عملية التصحيي اليومي عملية تصحيي المجذاب في الطريقة الجذبية عادو ما يتم  
وضع جهاز ثاني لقياس المغناطيسية في المحطة المرجعية الغر، منه االستمرار بتسجيل 
القراءا  المغناطيسية بصور دورية ومنتومة علو مدار ساعا  العمل اليومي, لغر، معرفة 

, يتم رسم منحني القراءو المسجلة مع الزمن يتم من Diurnal Variationالتغيرا  المغناطيسية 
 (.11-4خ له تصحيي القراءا  في محطا  القياس شكل رقم 

 

 
 ( التذبذب اليومي في المجال المغناطيسي اارضي11-4شكل رقم  

 (parasnis, 1984, p.36المصدر  
اليومي هي إعادو تسجيل القراءا  الطريقة ااخرى المعتمدو في تصحيي االنحراخ  

( ساعة خ ل ساعا  العمل 2-1المغناطيسية في المحطة المرجعية بصورو منتومة كل  
اليومي , اذا كان  هناك زيادو في القراءا  المغناطيسية المعادو , فان كل قراءو يتم 

  d*t/Tتسجيلها يتم إنقاصها بمقدار    
 مقدار الزيادو في القراءو المسجلة  =d حيث انا     

                  t= وق  القراءو المسجلة في المحطة بعد قراءو المحطة المرجعية ااولو 
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.هذ  القيمة في الزيادو تشمل كذلك T الفترو الزمنية سعادو القراءو في المحطة المرجعية =  
التي تحصل في الجهاز من جراء االنحراخ في جهاز قياس المغناطيسية وكذلك التغايرا   

 فروقا  درجة الحرارو.
   Magnetic Storm Correctionتصحيح العواصف المغناطيسية -2

العواصخ المغناطيسية التي تحصل بصورو مفاجئة وشديدو التي تسبب تغايرا  في  
خ ل المجال المغناطيسي اارضي تؤثر علو القراءا  المسجلة في  جهزو القياس المغناطيسية 

عمليا  المسي الجيوفيزيائي , ونورا لعدم وجود طريقة مقنعة للتصحيي لهذ  الحالة , والتي 
يمكن التعرخ عليها عند حصول تغايرا   و تذبذب كبيرو في قراءا  الجهاز لذلك يجب إيقاخ 
عمليا  المسي خ ل فترو حصول هذ  العواصخ , تجربة وخبرو الجيوفيزيائي تسهل كثيرا في 

 رخ علو هذ  العواصخ المغناطيسية.التع
   The Zero Levelمستوى الصفر 

 هم نقطة تؤخذ بنور االعتبار دائما في المسوحا  الجيومغناطيسية االستكشافية لغر،  
معرفة الشواهد والشواذ المغناطيسية في منطقة ما هي تحديد وتعيين ما يسمو بمستوى الصفر 

Zero Level     والتي يعنو بها إن القراءو المسجلة من قبل الجهاز في  ي نقطة قياس معينة
عند عدم وجود  ي تشويه  و حيود  في القراءا  المغناطيسية من مكونا  جيولوجية تح  
سطي اار، فهذا يعني وجود المجال المغناطيسي الطبيعي لألر، فقط .لذلك يستعمل 

القراءا  المغناطيسية ان كافة القراءا  المغناطيسية مستوى الصفر كمستوى مرجعي لبداية 
المسجلة والمستحصلة من عمليا  المسي الجيومغناطيسي تصحيي إما باسضافة  و بالطرح من 
هذا المستوى عند نهاية عمليا  المسي المغناطيسي والفروقا  في القراءا  المغناطيسية عن 

المغناطيسي الذي نهتم به في عمليا  المسي هذا المستوى هي التي تمثل الشذوذ  و الحيود 
 الجيوفيزيائي والتي تقوم علو  ساسها عمليا  تفسير هذ  الشواذ.  

القراءا  المغناطيسية المسجلة طيلة فترو المسي الجيومغناطيسي إذا كان  ثابتة  و  
المجال هناك متغيرا  بسيطة, هذا يدل علو ان الخلفية المغناطيسية هي التي تؤثر فقط,  ي 



 الطريقة املغناطيسية مبادىء الطرق اجليوفيزيائية يف االستكشافات اجليولوجية                                      

- 126 - 

 

( حيث تعتبر معدل القراءا  للجهاز في هذا الجزء a 12-4 شكل رقم  المغناطيسي اارضي
من المسي المغناطيسي يساوي صفر. ان حصول  ي زيادو  و نقصان في محطا  القياس 
ااخرى عن هذ  القيمة تعتبر حيود  و شذوذ مغناطيسي ناتف من وجود مكونا   و خاما  

 ر،. جيولوجية تح  سطي اا

 
 ( تعيين مستوى الصفر المغناطيسي12-4شكل رقم  

 (parasnis, 1984, p.38المصدرا  
يمكن  ن نستدل علو مستوى الصفر من جوانب شكل المنحني المستحصل عندما  

يحصل فيه تغيير حاد نحو الجوانب من االتجاهين ويكون بهذ  الحالة مقارب إلو مستوى 
 (.c  12-4 الصفر شكل 

تفسير الشواذ المغناطيسية يعتمد بالدرجة ااساس وبصورو كبيرو علو اختيار مستوى إن  
الصفر. إن اختيار مستوى الصفر يؤثر بصورو كبيرو علو حسابا  العمق واالمتداد والحجم 

 للجسم المعدني الموجود تح  سطي اار، في منطقة الدراسة.
شكل الواقع في االتجا  السالب نحني في حالة وجود شواذ سالبة, ان حجم وسعة الم 

 4-12b يعتمد علو اختيار مستوى الصفر إن الحد اادنو من المنحني هو الذي يحدد منه )
 و يشخ ت من خ له السطي  و العمق إلو الجسم المعدني المسبب لهذا الحيود المغناطيسي 

 السالب.
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  DataInterpretation of Magneticتفسير الشواذ المغناطيسية   
إن الغر، ااساسي من تفسير الشواذ المغناطيسية المستحصلة من مرحلة المسي  

الجيومغناطيسي هي استنتاو ومعرفة شكل, حجم وعمق الجسم المعدني  و التركيب الجيولوجي 
المسبب لهذ  الشواذ المغناطيسية. مع ذلك يمكن م حوة ان هناك عدد كبير من اسشكال 

ية وتراكيب جيولوجية التي تعطي عدد كبير من المشاهدا  والشواذ وااحجام اجسام معدن
المغناطيسية المتشابهة و ير المتشابهة, لذلك تعتبر الطريقة المغناطيسية لوحدها  ير كافية 
لتفسير  و توضيي الغمو، في القراءا  والنتائف المستحصلة  و االستدالل من خ لها علو 

 تح  سطي اار،.التراكيب الجيولوجية الموجودو 
  -هناك عام ن رئيسيان يجع ن من تفسير النتائف المغناطيسية اكثر صعوبة وتعقيد وهيا

 الطبيعة القطبية الثنائية للمجال المغناطيسي. -1
اتجا  المغناطيسية في الصخور المسببة للشذوذ المغناطيسي. لذلك في بع، ااحيان يتم  -2

( في تخمين مقدار وشكل Try and Errorطأ  اللجوء إلو استخدام طريقة التجربة والخ
الشواذ المغناطيسية فوق ااجسام المعدنية, يمكن وضع  و تصميم موديل  و نموذو للشذوذ 
ويحسب من خ له عمق, شكل وحجم الجسم المعدني الموجود تح  سطي اار، ثم بعد 

و ان نحصل علو ذلك يتم مطابقة النتائف الحسابية مع النتائف المستحصلة من الحقل إل
تطابق جيد مع الشذوذ عندها يمكن معرفة وحساب العمق ومميزا  الجسم المعدني  و 

 التركيب الجيولوجي تح  سطي اار،.
 بعاد وقياسا  الجسم المعدني التي يمكن التعرخ عليها من خ ل نورية ااقطاب  

  -المغناطيسية هي ا
 العمق إلو سطي الجسم المعدني العلوي. -1
 وامتداد الجسم المعدني  و التركيب الجيولوجي.طول  -2
 .Attitudeشكل الجسم المعدني  -3
 العمق إلو السطي السفلي للجسم المعدني. -4
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 الشدو المغناطيسية  يفتر، ان تكون ثابتة في كافة  نحاء الجسم المعدني(. -5
الشذوذ هذ  العوامل جميعا يمكن استنتاجها ومعرفتها من خ ل التعرخ علو سعة وكبر منحني 

المغناطيسي بينما طول الجسم المعدني, الميل واالمتداد يمكن استنتاجها والتعرخ عليها من 
 شكل  و نمط المنحني الشذوذ المغناطيسي.

لنفتر، ان لدينا جسم معدني تح  سطي اار، علو شكل اسطوانة طولية عمودية  
 (.13-4علو سطي اار، شكل  

 
 شكل مغناطيسي اسطواني عمودي( جسم معدني علو 13-4شكل رقم  

 (parasnis, 1984, p39 المصدرا 

𝜇0) إن المركبة للمجال المغناطيسي  𝑧)⁄   التي تمثل قوو المجال اارضي المغناطيسي
𝜇0)العمودية تؤثر علو هذا الجسم المعدني في االتجا  العمودي لذلك فان المركبة 𝑧)⁄   سوخ

( كما هي positive susceptibility  الموجبتمغنط ه نحو ااسفل وبذلك تكون قابلة للتتج
الحال في جميع الترسبا  المعدنية, القطب الشمالي الموجب سوخ يتكون في السطي السفلي 
والقطب الجنوبي السالب يتكون علو سطي العلوي, وبذلك يصبي الجسم المعدني عبارو عن 

 (.13-4ال في الشكل  مغناطيس كبير وتكون خطوط القوى المغناطيسية كما هي الح
إذا كان الخط اافقي الواقع فوق الجسم المعدني يمثل سطي اار،, سوخ نجد في  

المكان الواقع مباشرو فوق مركز الجسم المعدني ان الشذوذ المغناطيسي المستحصل سوخ 
يكون عموديا نحو ااسفل ويكون موجب وان المجال المغناطيسي للجسم المعدني في هذا 
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في  bو  aالمكان ليس له مركبة  فقية. المكان الواقع بين مركز الجسم المعدني والنقطتين 
( ال يزال المجال المغناطيسي له مركبة تتجه عموديا نحو ااسفل باسضافة إلو 14-4الشكل  

ن حو عدم  bو  aامت كه مركبة  فقية تتجه نحو مركز الجسم المعدني.  ما في النقطتين 
في االتجاهين اآلخرين ن حو  bو  aبة عمودية  ما في مكان ما بعد هذين النقطتين وجود مرك

إن قوو المجال  و مركبة المجال المغناطيسي تتجه نحو ااعلو وبذلك في هذ  ااماكن يكون 
الشذوذ المغناطيسي سالب, باسضافة إلو ان القوو اافقية ال تزال تتجه نحو مركز الجسم 

 المعدني.
( ن حو فيه منحني الشذوذ المغناطيسي النموذجي الذي يمثل المركبة 14-4  الشكل 

المسجلة علو طول مسار مسي جيوفيزيائي يمر بمركز  Hوالمركبة اافقية  Zالعمودية 
عند زيادو العمق للجسم اكثر  Zالمنحني الثالث يمثل المركبة العمودية  الجسم  المعدني,

ي حو فيه ان شكل منحني شذوذ يأخذ باالتساب نحو الجهتين في حين ان شكل الشذوذ يكون 
 حاد إذا كان الجسم المعدني قريب من سطي اار،.

الحالة ااخرى النموذجية إذا كان الجسم المعدني مائل بدرجة ميل معينة في احد  
ني للشذوذ والمغناطيسي يكون فيه المنحني سالب في اتجاها  سوخ نحصل علو شكل منح

(,  ي نحصل 14-4اتجا  ميل الجسم المعدني  كثر مما هو عليه في الجانب اآلخر شكل  
 علو عدم تجانس  و عدم تناور في شكل المنحني.

 
 شكل الشذوذ المغناطيسي (14-4شكل  

 (John Milson, 2003, p.68المصدرا   
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فوق الجسم  Cو  Dفي هذ  الحالة نحصل علو شذوذ موجب في المكان الواقع بين النقاط 
 .Aو  Eالواقعة بعيدا سوخ نحصل علو شذوذ سالب خاصة في النقاط المعدني  ما في النقاط 

لغددددددددر، القيددددددددام تفسددددددددير الشددددددددذوذ والشددددددددواهد المغناطيسددددددددية يجددددددددب  ن تعددددددددرخ حقيقددددددددة إن 
المغناطيسدددددية وزاويدددددة الميدددددل المغناطيسدددددي التدددددي تعتمدددددد علدددددو خدددددط هنددددداك ع قدددددة بدددددين الشدددددذوذ 

العدددددددر،,  ي ان  ي جسدددددددم معددددددددني يمتلدددددددك حساسدددددددية مغناطيسدددددددية  و مغناطيسدددددددية محتثدددددددة  و 
طبيعيدددددددة يمكدددددددن ان تتدددددددأثر الشدددددددواذ المغناطيسدددددددية الناتجدددددددة منددددددده بموقعددددددده علدددددددو اار،, حيدددددددث 

ك شددددواذ مغناطيسدددددية ن حددددو ان نفددددس الجسددددم المعددددددني عنددددد وجددددود  قددددرب خدددددط االسددددتواء يمتلدددد
تختلدددددخ عدددددن تلدددددك فدددددي حالدددددة وجدددددود  قدددددرب القطبدددددين  و مدددددا بينهمدددددا, باسضدددددافة عدددددن اخدددددت خ 
شدددددكل الشدددددواذ المغناطيسدددددية فدددددي حالدددددة تمثيلددددده بشدددددكل شددددددو مغناطيسدددددية  و المركبدددددة العموديدددددة 

 - و اافقية, يقسم تفسير الشواذ المغناطيسية إلو قسمينا
   Qualitative Interpretationالتفسير النوعي -1

 Magneticيبد  هذا التفسير بوصخ كامل لخارطة الشذوذ المغناطيسي   
Isoanomaly map بالفحت البصري لشكل واتجا  توزيع الشذوذ مثل مواقع الشواذ علو )

الخارطة, سعة وامتداد الشواذ الموجبة والسالبة, استطالة وانتشار خطوط تساوي الشدو 
ا الوصخ مع المعلوما  والخارطة الجيولوجية للمنطقة مطابقة هذ Contoursالمغناطيسية 

ومعرفة مسببا  هذ  الشواذ مثل وجود صخور مغناطيسية, وجود حو، رسوبي ذا  سمك 
تربة معين, وجود تراكيب جيولوجية تؤثر علو التضاريس السطحية في منطقة الدراسة مثل 

امتداد خطوط تساوي  وجود فالق  و كسور ممكن ان تؤدي إلو حصول انقطاب مفاجئ في
الشدو المغناطيسية إلو  ير ذلك من المعلوما  المستحصلة من الدراسا  السابقة التي ممكن 
ان تساعد علو تسهيل مهمة التعرخ علو مسببا  الشواذ المغناطيسية التي توهر علو 

 الخارطة المغناطيسية.
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تستحصل من مجال  لخ  نواب الشواذ المغناطيسية التي( يوضي مخت15-4الشكل رقم   
( من  جسام معدنية علو شكل عمود  و قضيب مغناطيسي باتجاها  مختلفة  

 مغناطيسي طويل يعمل كأحادي القطب موضوب في مجال مغناطيسي باتجاها  مختلفة.

 
 ( نماذو من شواذ المجال المغناطيسي الكلي15-4شكل  

 (Griffiths, 1986, p.178المصدرا  

 Depth Calculationحساب العمق إلى الجسم المعدني  
هنددددداك مجموعدددددة مدددددن الطدددددرق المسدددددتخدمة لحسددددداب العمدددددق إلدددددو الجسدددددم المعددددددني امدددددا  

باسدددددددددتخدام نمددددددددداذو للمنحنيدددددددددا  المغناطيسدددددددددية والتدددددددددي تشدددددددددتمل علدددددددددو مقارندددددددددة نمدددددددددط الشدددددددددذوذ 
الملحدددددوو مدددددع مجددددداميع شدددددواذ قياسدددددية لغدددددر، تقددددددير حجدددددم وعمدددددق المصددددددر المسدددددبب للشدددددذوذ 
المغناطيسددددددددددي  و يسددددددددددتخدم شددددددددددكل منحنددددددددددي الشددددددددددذوذ المغناطيسددددددددددي السددددددددددتنباط العمددددددددددق إلددددددددددو 
المصدددددددر المغناطيسددددددي بداللددددددة نصددددددخ العددددددر، والشددددددكل  و تسددددددتخدم عددددددادو قددددددوانين رياضددددددية 
ل سدددددتدالل مدددددن خ لهدددددا عدددددن عمدددددق وحجدددددم وامتدددددداد الجسدددددم المعددددددني وسدددددوخ نسدددددتعر، هندددددا 

 -ا بع، الطرق الشائعة لحساب هذ  المتغيرا  و كما يلي

 90,45,0
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 Half widthحساب العمق بداللة نصف العرض   -1
يمكددددددددن حسدددددددداب العمددددددددق إلددددددددو السددددددددطي العلددددددددوي للجسددددددددم المعدددددددددني باسددددددددتخدام منحنددددددددي  

الشدددددذوذ المغناطيسدددددي بداللدددددة نصدددددخ العدددددر، لهدددددذا المنحندددددي. المسدددددافة علدددددو المحدددددور السددددديني 
التددددددي إلددددددو النقطددددددة علددددددو المنحنددددددي  𝑓𝑧𝑚𝑎𝑥الممتدددددددو مددددددن اعلددددددو نقطددددددة فددددددي منحنددددددي الشددددددذوذ 

 ) تمثددددددل نصددددددخ قيمدددددددة الشددددددذوذ الكلدددددددي
1

2
 𝑓𝑧𝑚𝑎𝑥)  ،هددددددذ  المسددددددافة تسدددددددمو بنصددددددخ العدددددددر 

(𝑋½)  فدددددي الحددددداال  االعتياديدددددة كمدددددا هدددددي فدددددي حددددداال  الكشدددددخ عدددددن16-4 شدددددكل رقدددددم .) 
يسدددددداوي العمددددددق إلددددددو السددددددطي العلددددددوي لهددددددذ   (½𝑋)الترسددددددبا  المعدنيددددددة ان نصددددددخ العددددددر، 

الترسدددددبا . مدددددن خددددد ل التجربدددددة علدددددو  شدددددكال ونمددددداذو متعدددددددو ثدددددم التوصدددددل إلدددددو ان نصدددددخ 
( اعتمدددددددادا علدددددددو طدددددددول امتدددددددداد 2 و  1العدددددددر، يجدددددددب  ن يضدددددددرب بقيمدددددددة  و عامدددددددل قددددددددر   

وعمدددددق الجسدددددم المعددددددني حتدددددو يمكدددددن اسدددددتنتاو العمدددددق التقريبدددددي إلدددددو السدددددطي العلدددددوي للجسدددددم 
 (.2-4(رقم وكما في الجدول  المعدني

 ( حساب العمق إلو الجسم المعدني2-4جدول رقم  
 امتداد العمق               

 طول الجسم المعدني    
 كبير      صغير       

 

 طول الجسم الكبير    

 

 طول الجسم الصغير   

 
 ( حساب العمق بداللة نصخ العر،16-4شكل رقم   

2

1
)7.14.1(

2

1
)3.12.1(

2

1
)1.10.1(
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 Strike Lengthحساب طول أو امتداد الجسم المعدني   -2
من الممكن استنتاو طول  و امتداد الجسم المعدني المسبب للشواذ المغناطيسية  

باستخدام منحني الشذوذ المغناطيسي بداللة المسافة بين نقطتين تقعان علو جانبي المنحني 
 (½2𝑌) ( هذ  المسافة تسمو16-4شكل عند نقطتي نصخ القيمة العالية للقراءو المغناطيسية 

 . (½2𝑌) لو المحور السيني المقابل للقيمةحيث ان طول الجسم المعدني يساوي المسافة ع
    Dip of Ore bodyدرجة ميل أو انحدار الجسم المعدني  -3

إن اتجا  ميل الجسم المعدني ممكن ان تتعرخ عليه من م حوة وجود عدم تماثل  
 Asymmetry في شكل منحني الشذوذ المغناطيسي عندما يكون مسار المسي المغناطيسي )

بصورو عمودية علو مضرب الجسم المعدني. إن شكل منحني الشذوذ المغناطيسي ينحدر من 
 (.e ,f 15-4 احد جوانبه بصورو بطيئة باتجا  المي ن للطبقة شكل رقم 

 Depth Extendامتداد العمق للجسم المعدني   -4
كن التعرخ علو امتداد عمق الجسم المعدني من خ ل تفسير وتحليل شكل منحني يم 

الشذوذ المغناطيسي. ن حو اذا كان الجسم المعدني قريب من سطي اار، فان شكل المنحني 
في حين اذا كان الجسم  Sharpالمغناطيسي المستحصل منه يمتلك انحدار قوي  و حاد 

 شكل المنحني يكون متسع وواسع. المعدني بعيد عن سطي اار، فان 
في حالة زيادو عمق السطي السفلي للجسم المعدني  زيادو في سمك الجسم المعدني(  

Depth Extend  بهذ  الحالة يكون تأثير القطب المغناطيسي السفلي للجسم المعدني قليل
سوخ ينحدر بصور حادو وسريعة  التأثير وعليه فان الشذوذ المغناطيسي للمركبة العمودية 

 من القيمة العليا له.
في حالة إذا كان الجسم المعدني عبارو عن مغناطيس مائل بدرجة معينة في احد  

االتجاها , فان ذلك يوهر علو شكل المنحني  الجزء السالب( من الجهة التي يوهر بها ميل 
 مقابل له.حيث ان المنحني يمتلك سعة اكبر عما هو عليه في الجزء ال

 حساب العمق لالجسام المعدنية باستخدام قوانين رياضية -5

Z
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من الممكن استنتاو العمق إلو ااجسدام المعدنيدة المختلفدة بداللدة قدوانين رياضدية بسديطة  
تعطي نتائف جيدو حول مواصفا  هذ  المصادر, وان اسهل الشواذ في التفسير الكمي هي شدواذ 

وفي هذ  الحالة سيفتر، ان المصدر ممغدنط  Zناطيسي االرضي المركبة العمودية للمجال المغ
عمودي ولحساب الشذوذ العمودي لبع، التراكيب الهندسية التي يمكن تقريب الواقع الجيولدوجي 

 -وكما يليا  لها
وهدي تمثدل تكدت   معدنيدة او صدخور  :  sphere  (Single dipole) جسـم كـروي - 

3Dا) 
 Zفددي حسدداب الشددذوذ العمددودي  (13-4( و  12-4رقدم   يمكدن اسددتخدام المعادلددة ادنددا 

 ا

Z =

4
3
 𝑥 3𝜋𝑅3 𝑥 𝑗

ℎ3
  𝑥 

2 − (
𝑋
ℎ
)
2

[(1 +
𝑋
ℎ
)
2

]

3 2⁄
     ……………  (4 − 12) 

or  Z =
 4𝜋𝑅3 𝑥 𝑗

3ℎ3
  𝑥 

1

[1 + (
𝑋
ℎ
)
2

]

3 2⁄
     ……………  (4 − 13) 

 
( بشدددو k= شدددو المغطسددة وتحسددب مددن حاصددل ضددرب حساسددية المصدددر Jا  ان حيددث

 .(zالمجال العمودي 
h العمق الو المصدر, وتكون=Z= max. When x= 0   . 

 Horizontal cylinder  (2D:)( أو line of dipolesاســطوانة افقيــة )    -ب
 وتمثل الطيا  ا

 ا(14-4رقم   كما في المعادلة  Zوتحسب 

𝑍 = 2𝜋𝑅2 𝐽 𝑥 
(ℎ2 − 𝑋2)

[𝑋2 + ℎ2]2
 ……………… ..  (4 − 14) 

 Z max. When x = 0وتكون قيمة 
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كمدا هدي الحالدة فدي جسدم ا   ) (Single poleجسـم معـدني عبـارة عـن قطـب منفـرد  -و
بركدداني مدددفون تحدد  سددطي اار، علددو مسددافة قريبددة ونهايتدده ااخددرى بعيدددو جدددا عددن 

( يمكن ان نتعدرخ mسطي اار،, الجزء العلوي منه له قوو قطب مغناطيسي مقدارها  
 (ا15-4( كما في الع قة رقم  hعلو العمق  

𝑓𝑧𝑚𝑎𝑥 = 
𝑚

ℎ2
…………….    (4 − 15) 

 تمثل قيمة شدو المجال المغناطيسي العمودي بوحدا  النانوتس .  (Z maxf حيث ان  
مثدل ااجسدام والحدواجز البركانيدة  :( Line of poleجسم معدني على شـكل خـط قطـب)  -ث

 (ا16-4مكن حساب الع قة رقم  بهذ  الحالة ي Dykeالمخترقة والعروق المعدنية 

𝑓𝑧𝑚𝑎𝑥 = 
2𝑚

ℎ
…………….    (4 − 16) 

في االستكشافا  الجيوفيزيائية للتراكيب تح  السطحية يكون العمق هو المتغير ااكثر 
 همية المراد تقدير  وحسابه إلو المصدر المسبب للشذوذ المغناطيسي, تم حديثا ابتكار 

ضية لمعطيا  الشذوذ واستحداث العديد من البرامف الحاسوبية التي تتضمن المعالجا  الريا
والتي تتمكن من انجاز سلسلة من العمليا  تلقائيا مثل عمل الخرائط الكنتورية للشواذ 
المغناطيسية وعمل خرائط الشذوذ المتبقي والمشتقة الثانية ورسم مقاطع الشذوذ الرئيسية مع 

لعمق القاب, تقدير معامل الحجم والعمق لسلسلة من النماذو المفترضة وكذلك رسم الكنتورا  
 علو شرط ان تتوفر معلوما  جيولوجية عن المنطقة ممكن ان توجه عمليا  التفسير هذ .

استخدم  طرق المسي الجيوفيزيائي المغناطيسي في دراسة  نواب كبيرو من التراكيب 
الجيولوجية التي يتراوح عمقها من كتل القاب العميقة إلو  جسام الترسبا  المعدنية القريبة من 

طي اار،. لقد استخدم  الطريقة المغناطيسية بصورو واسعة في االستكشافا  النفطية,  س
 التحري عن خام الحديد وكذلك في رسم طبو رافية صخور القاعدو.
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 الفصل الخامس
 Electric Methods الطريقة الكهربائية

معوم المسوحا  الجيوفيزيائية المستخدمة في عمليا  االستكشاخ المعدني تستند علو 
والمجال المغناطيسي المستحدث من جراء سريان تيار  Potentialقياس فرق الجهد الكهربائي 

كهربائي في التكوينا  الصخرية تح  سطي اار،, هذا الفرق في الجهد الكهربائي يعتمد 
علو االخت خ في قابلية التكوينا  الصخرية علو مقاومة سريان التيار الكهربائي خ لها. 

ة في الصخور ناتجة من عوامل عديدو بع، هذ  التيارا  الكهربائية موجودو بصورو طبيعي
االختزال والعمليا  الكهربائية  و من جراء عمليا  الحث  – همها عمليا  ااكسدو 

 .Atmospheric Magnetic fieldالمغناطيسي الناتف بتأثير المجال المغناطيسي الخارجي 
يارا  تستحدث التيارا  الكهربائية المستخدمة في عمليا  المسي الكهربائي نوعان, اما ت

صناعيا بواسطة معدا  و جهزو متخصصة لهذا الغر، ثم يمرر هذا التيار عبر التكوينا  
الصخرية في باطن اار،, ويسمو المسي الكهربائي بهذ  الحالة بالمسي الكهربائي المباشر  و 

DC – Survey  إما المسي الجيوفيزيائي الذي يستخدم تيار كهربائي مستحدث بعمليا  الحث
وبذلك يمكن تصنيخ الطرق  EM – Surveyالمغناطيسي فيسمو بالمسي الجيوفيزيائي  و 

 الكهربائية إلو نوعين باالعتماد علو مصدر التيار الكهربائي.
 Artificial Currentالطرق التي تستخدم التيار الكهربائي الصناعي -1

ويتم ذلك بإمرار تيار كهربائي باستخدام  قطاب التيار الكهربائي توضي علو سطي اار،, ثم 
تسجيل االخت فا  في انتشار الجهد الكهربائي عبر استخدام  قطاب الجهد, وتقسم هذ  إلو 

  -عدو طرق هيا
 .Resistively  Methodطريقة المقاومية الكهربائية   - 
 .IP )Induced  Polarization Methodطريقة الحث القطبية  -ب 
 .Equipotential  Methodطريقة الجهد المتساوي    -و
 . Electro magnetic Method (EM)الطريقة الكهرومغناطيسية   -د 
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 هم هذ  الطرق و فضلها هي طريقة المقاومية وذلك لسهولة وكثرو استخدامها ودقة النتائف   
 المستحصلة من القراءا . 

 Telluric Currentالطرق التي تستخدم التيار األرضي الطبيعي   -2
الذي ينتف من الحث في المجال المغناطيسي لألر، وكذلك من الجزيئا  المشحونة في 

  -االيونسفير  و من تأثيرا  كهروكيميائية في اار، وتقسم إلو عدو طرق و همها هيا
 SP )Self – Potential Methodطريقة الجهد الذاتي   –  
 Magnetic – Telluric Methodالمغناطيسي  –طريقة التيار اارضي  -ب
 (AFMAG  Audio Frequency Magneticطريقة التردد السمعي  -و
 ( VLF  Very Low Frequencyطريقة التردد الواطئ جدا  -د
الطريقة الكهربائية لها تطبيقا  واسعة في االستكشافا  الهيدروجيولوجية خاصة في   

تحديد  عماق مكامن الميا  الجوفية والتمييز بين نوعية الميا  الجوفية العذبة والمالحة, والكشخ 
والتمييز بين الصخور الرملية الحاملة للميا  والتكوينا  الطينية. الطريقة الكهربائية  صبح  

والخاما  المعدنية  Sulphide Oresسيلة فعالة في الكشخ والتحري عن خاما  الكبريتيدا  و 
الفلزية باسضافة إلو تعيين الحدود الفاصلة بين الطبقا  الصخرية التي تمتلك مقاومة مختلفة 

 فيما بينهما.
 Resistivity andطريقة المقاومية الكهربائية )مفهوم المقاومية والتوصيلية( -أ

Conductivity 
ان من اكثر الطرق الجيوفيزيائية استخداما في ا الدراسا  الهيدرولوجية , والمشاريع 

( التي Active methodsالهندسية. انها طريقة سهلة وسريعة واقتصادية ومن الطرق الفعالة 
تعتمد علو الطاقة الصناعية   التيار المباشر او المتردد( , وهي من الطرق التي تعطي 

 اصيل دقيقة   ر سيا  و عموديا( عن انواب الطبقا  وسمكها.تف
ان الطبقا  الصخرية والتكوينا  الجيولوجية تح  سطي اار، تختلخ في صفاتها   

وخصائصها الفيزيائية والمعدنية اعتمادا علو وروخ نشأتها وتكوينها, مما  وجد اخت فا  
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الكهربائي. إن خاصية المقاومية الكهربائية وتباين في قابلية هذ  الصخور علو إيصال التيار 
للمادو عادو ما يعبر عنها بداللة مقاومتها علو إمرار التيار الكهربائي. المعادن الفلزية 

لها قابلية علو إيصال التيار الكهربائي عن طريق  Sulphidesوالخاما  الكبريتيدية 
الة استخدامها في الكشخ عن هذ  االلكترونا  وبذلك يكون الطريقة الكهربائية م ئمة في ح

الخاما , معوم الصخور الحاملة للمعادن تكون رديئة التوصيل التيار الكهربائي, التيارا  
الكهربائية التي تسري في الصخور في هذ  الحالة يتم عن طريق االيونا  المتكونة في 

و إيصال التيار المساما  الحاملة للميا   توصيل االلكتروليتي( قابلية هذ  الصخور عل
الكهربائي تعتمد علو نسبة وجود اام ح الذائبة في هذ  الميا  وبااخت وجود كلوريد 
الصوديوم, المعادن الطينية عادو تكون نشطة  يونيًا ولها قابلية عالية علو نقل التيار الكهربائي 

   رديئة بواسطة االيونا  خاصة مع وجود كميا  قليلة من الميا . الصخور الصلبة موص
للكهربائية ولكن مع وجود شقوق  و كسور خ لها تعطيها صفة اسيصال الجيد الكهربائية, 

( يوضي المقاومية القياسية لمعوم انواب الشائعة من الصخور والخاما  1-5جدول رقم  
 المعدنية. 

 
 
 
 
 
 
 
 

  



 الطريقة الكهربائيةمبادىء الطرق اجليوفيزيائية يف االستكشافات اجليولوجية                                      

- 139 - 

 

 (1-5جدول رقم  
 المقاومية لألنواب الشائعة من الصخور والخاما 

 نوع الصخور أو الخام mالمقاومية 

50 – 100 Top soil 

500 – 5000 Loose sand 

100 – 600 Gravel 

1 – 100 Clay 

100 – 1000 Weathered bedrock 

200 – 8000 Sand stone 

500 – 10000 Limestone 

100 – 500000 Gabbro 

200 – 100000 Granite 

200 – 100000 Basalt 

500 – 800000 Quartizite 

0.01 – 100 Pyrite ore 

0.001 – 0.01 Pyrrhotite 

0.005 – 0.1 Chalcopyrite 

0.001 – 100 Galena 

1000 – 1000000 Sphalerite 

0.01 – 1000 Magnetite 

0.001 – 10000 Cassiterite 

0.01 – 1000000 Hematite 

 
 Ohm's Law and Resistivityالمقاومية وقانون أوم 

يعددددددرخ قددددددانون  وم بأندددددده مقاومددددددة موصددددددل لددددددو وضددددددع علددددددو طرفيدددددده فددددددرق جهددددددد مقدددددددار    
واحدددددد فولددددد  يمددددددر فيددددده تيدددددار مقدددددددار  واحدددددد  مبيدددددر, وبددددددذلك فدددددان فدددددرق الجهددددددد الكهربدددددائي فددددددي 

ي الدددددذي يسددددير فدددددي نفدددددس النقطدددددة. كمدددددا فدددددي الع قدددددة نقطددددة تتناسدددددب مدددددع شددددددو التيدددددار الكهربدددددائ
 (ا1-5الرياضية رقم  

 𝑅 =  
∆𝑉

𝐼
 ………………………  (5 − 1)            

   =R        ,شددو التيدار   =I      ,فدرق الجهدد الكهربدائي  = -حيدث  نا 
 المقاومة



v
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بددددددددين  Ohmفتعددددددددرخ بأنهددددددددا المقاومددددددددة بددددددددااوم  Resistivity مددددددددا المقاوميددددددددة للصددددددددخور   
طرفددددي  و سددددطحي وحدددددو مكعبددددة مددددن المددددادو تفصددددل بينهمددددا مسددددافة واحددددد متددددر, وحددددداتها هددددي 

 Conductivity(, فدددددددددي بعدددددددد، ااحيدددددددددان يسددددددددتخدم مفهدددددددددوم التوصددددددددديلية .m.متددددددددر   – وم 
 (.S.m-1( ويرمز لها  Mohsوهي معكوس المقاومية وتقاس بوحدا  مو   

 حساب المقاومية الحقيقية والمقاومية الظاهرية
إحدددددددى طددددددرق قيدددددداس مقاوميددددددة الصددددددخور مختبريددددددا هددددددي اسددددددتخدام نمددددددوذو مددددددادو مكعبددددددة   

 (.1-5توضي علو جانبية  لواح معدنية م صقة بجوانبه المتقابلة شكل  

 
  ( نموذو صخري لحساب المقاومية مختبريا1-5شكل رقم  

يددددتم إمددددرار تيددددار كهربددددائي مددددن خدددد ل هددددذ  االددددواح المعدنيددددة, يقددددر  فددددرق الجهددددد بددددين النقطتددددين 
N ,M ا2-5رقم   وعليه فان قانون المقاومية يصبي كما في الع قة) 

  𝜌 =   
∆𝑉

𝐼
  𝑥 

𝐴

𝐿
 𝛺𝑚  ………………………  (5 − 2)         

المسافة     = MN   و ,طول النموذو  L == مساحة اللوح بالمتر المربع,   A -حيث انا   
 .بين النقطتين

فدددددددي حالدددددددة إمدددددددرار تيدددددددار كهربدددددددائي داخدددددددل سدددددددطي اار، عدددددددن طريدددددددق قطبدددددددين للتيدددددددار  
إحددددددداهما سددددددالب واآلخددددددر موجددددددب ويقدددددداس فددددددرق الجهددددددد بواسددددددطة قطبددددددين صخددددددرين تددددددربط إلددددددو 
مقيدددددداس للفولتيددددددة علددددددو سددددددطي اار،. مخطددددددط سددددددريان خطددددددوط التيددددددار الكهربددددددائي ومسددددددارا  
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( الدددددددذي يمثدددددددل مقطدددددددع عرضدددددددي فدددددددي اار،, هدددددددذ  2-5فدددددددي الشدددددددكل  الجهدددددددد كمدددددددا موضدددددددي 
المسددددارا  تكددددون علددددو شددددكل سددددطوح نصددددخ كرويددددة تمتددددد داخددددل اار، وتنتهددددي عنددددد سددددطي 
اار،, فدددددي هددددددذ  الحالدددددة يوجددددددد لددددددينا مسددددددارا  للتيددددددار والجهدددددد نصددددددخ كرويدددددة. لنأخددددددذ فقددددددط 

قدددددددرها  تفصددددددل بينهمددددددا مسددددددافة  نصددددددخ قطددددددر( 1Pواخددددددرى للجهددددددد  1Cنقطتددددددين واحدددددددو للتيددددددار 
1r ا5-3ذ  الحالدددددددة يكددددددون كمدددددددا فددددددي المعادلدددددددة رقدددددددم  فددددددان فدددددددرق الجهددددددد بهددددددد)           𝑉 =

 
𝐼 𝜌

2𝜋𝑟2
……… ..   (5 − 3) . 

 
 ( رسم تخطيط يمثل مسارا  التيار والجهد داخل سطي اار، 2-5شكل رقم           

( فددددان فددددرق P1P ,2( وقطبددددين للجهددددد  2C ,1C مددددا فددددي حالددددة وجددددود قطبددددين للتيددددار    
  -الجهد عند كل نقطة بين  قطاب التيار سوخ تكون كما يليا

Potential at P1 = (VP1) = (Vr1 – Vr2) 
 (ا4-5كما في المعادلة   يصبي لدينا (,3-5رقم   عند التعوي، في المعادلة السابقة

𝑉𝑃1 = 
𝐼 𝑥 𝜌

2 𝜋
 𝑥 (

1

𝑟1
− 

1

𝑟2
)   ……………………………… . ..   (5 −

4)  
Potential at P2 = (VP2) = (VR1 – VR2) 

𝑉𝑃2 = 
𝐼 𝑥 𝜌

2 𝜋
 𝑥 (

1

𝑟1
− 

1

𝑟2
)   ………………………… . . … ..   (5 − 5) 

∆𝑉 = 𝑉𝑃1− 𝑉𝑃2 
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∴ ∆V =  
𝐼 𝑥 𝜌

2 𝜋
 𝑥 (

1

𝑟1
− 

1

𝑟2
− 

1

𝑅1
+ 

1

𝑅2
)   ……………… ..   (5 − 6) 

 

∴  𝜌 = 2𝜋 𝑥 
∆𝑉

𝐼
 𝑥 [

1

1
𝑟1
− 

1
𝑟2
− 

1
𝑅1

+
1
𝑅2

]     …… .……….  (5 − 7) 

 ∴  𝜌 = 𝐾 𝑥 
∆𝑉

𝐼
      𝛺 𝑚  ………………………… .… .……  (5 − 8) 

(  و ثابدددددد  النشددددددر الددددددذي geometric factorتسددددددمو بالعامددددددل الهندسددددددي   kحيددددددث إن 
ابددددددد  تعتمددددددد قيمتدددددده علدددددددو المسددددددافا  بددددددين  قطددددددداب التيددددددار و قطدددددداب الجهدددددددد وتحسددددددب قيمددددددة ث

 (ا9-5النشر كما في الع قة  

𝐾 = 
1

2 𝜋
 𝑥 [(

1

𝑟1
− 

1

𝑟2
) − (

1

𝑅1
− 

1

𝑅2
)]… .………………  (5 − 9) 

 
مقاومة نحصل بذلك علو ال Homogeneousإذا كان  اار، متجانسة في الكثافا    

ا  المستحصلة تبقو ثابتة مهما تغير  المواقع والمسافا  بين ااقطاب الحقيقية وذلك إن القراء
( ( فقط تبقو قيمة المقاومية  ( تؤدي إلو تغيير في قيمة  Kإذ إن تبديل ثاب  النشر  

مة الحقيقية.  ما إذا كان  اار،  ير متجانسة فان قيمة المقاومية تتبدل وتتغير ثابتة وهي القي
(  ي مع تغيير مواقع ااقطاب وبذلك فان القيمة المستحصلة تمثل Kمع تبديل ثاب  النشر  

( وهذ  عادو هي التي نحصل عليها  ثناء عمليا  المسي الجيوفيزيائي المقاومية الواهرية  
مفهوم المقاومية الواهرية هو مفهوم شكلي يعتمد بصورو كبيرو علو طبيعة الكهربائي. ان 

إذا كان  قليلة  و واطئة هذا  الصخور وعدم تجانسها باسضافة إلو ثاب  النشر, إن قيمة
 يعني وجود جسم موصل جيد لكهربائية والعكس بالعكس.

   Electric Current inside the Earthمسار التيار الكهربائي داخل األرض
عرفنا في الفقرو السابقة عند إمرار تيار كهربائي إلو داخل سطي اار، عبر التكوينا    

الصخرية بواسطة  رز قطبين للتيار الكهربائي ويتم قياس فرق الجهد المتكون من جراء سريان 

V

a

a
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إن ( 3-5هذا التيار بواسطة قطبين صخرين تربط إلو مقياس الفولتية. ن حو من الشكل رقم  
الخطوط السميكة تمثل خطوط مسار التيار الكهربائي داخل سطي اار، تسير باتجا  القطب 
السالب من القطب الموجب,  ما الخطوط المتقطعة فهي تمثل مسارا  الجهد المتساوي, هذ  
المسارا  يمكن تحسسها عند ربط قطبين إلو جهاز قياس الفولتية. دائما تكون خطوط الجهد 

دية علو مسارا  خطوط التيار الكهربائي, إذ إن خطوط مسار التيار تكون عبارو المتساوي عمو 
عن مسارا  نصخ كروية تسير في اار، وتقخ عند سطي اار، لعدم إمكانية عبور التيار 
الكهربائي إلو الهواء. ان خطوط الجهد المتساوي يكون فرق الجهد علو طول هذ  المسارا  

 تلخ عندما تتحول من مسار إلو اخر.يساوي صفر دائما ولكنها تخ

 
 عمودي  و من االعلو( مخطط يوضي مسار خطوط التيار والجهد داخل سطي اار، منور(  3-5شكل رقم   

 (parasnis, 1984, p.162المصدر  

عندددددددما تكددددددون الصددددددخور تحدددددد  سددددددطي اار، متجانسددددددة وال يوجددددددد تغيددددددر فددددددي الكثافددددددة  
 و المقاوميدددددددة عندئدددددددذ تكدددددددون خطدددددددوط سدددددددريان التيدددددددار الكهربدددددددائي ومسدددددددارا  الجهدددددددد المتسددددددداوي 
متجانسددددة وذا  شددددكل هندسددددي متماثددددل,  مددددا فددددي حالددددة وجددددود عدددددم تجددددانس مددددث  وجددددود جسددددم 

ربائيدددددددة فعنددددددددها يحصدددددددل تشدددددددويه معددددددددني سدددددددواء كدددددددان موصدددددددل جيدددددددد  و رديء التوصددددددديل الكه
وانحدددددراخ فدددددي اتجدددددا  مسدددددار خطدددددوط التيدددددار الكهربدددددائي وكدددددذلك فدددددي مسدددددارا  خطدددددوط الجهدددددد 
إمدددددددا بالزيدددددددادو  و النقصدددددددان. اذا كدددددددان الجسدددددددم المعددددددددني الموجدددددددود رديء التوصددددددديل للكهربائيدددددددة 
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 ذو مقاوميدددده عاليددددة( فددددان مسددددارا  التيددددار الكهربددددائي تميددددل إلددددو االنحددددراخ بعيدددددا عددددن الجسددددم 
لمعددددددني, وكدددددذلك مسدددددارا  الجهدددددد يحصدددددل بهدددددا تقدددددارب عندددددد الجسدددددم المعددددددني, وتكددددددون ذا  ا

قيمددددددة عاليددددددة,  مددددددا اذا كددددددان الجسددددددم المعدددددددني جيددددددد التوصدددددديل للكهربائيددددددة  ذو مقاوميدددددده قليلددددددة( 
فددددان مسددددارا  التيددددار الكهربددددائي تميددددل إلدددددو االنحددددراخ والسددددير نحددددو وخدددد ل الجسددددم المعددددددني, 

تباعددددد عنددددد الجسددددم المعدددددني وتكددددون ذا  قيمددددة عاليددددة كمددددا  مددددا مسددددارا  الجهددددد فيحصددددل لهددددا 
(. مدددددن هدددددذ  االخت فدددددا  فدددددي قدددددراءا  الجهدددددد الكهربدددددائي ممكدددددن ان يسدددددتدل 3-5فدددددي الشدددددكل  

مدددددددن خ لهددددددددا علدددددددو وجددددددددود  جسدددددددام معدنيددددددددة  و تراكيدددددددب جيولوجيددددددددة وبالتدددددددالي يمكددددددددن تحديددددددددد 
 عدني.مواقعها و عماقها والتعرخ علو نوعية هذ  التراكيب  و ااجسام الم

 : Resistivity Method Measurementsطريقة قياس المقاومية النوعية 
هندددددددداك طددددددددرق عديدددددددددو مددددددددن طددددددددرق المسددددددددي الكهربددددددددائي تعتمددددددددد علددددددددو ترتيددددددددب مختلددددددددخ  

لألقطدددددداب لكددددددل طريقددددددة ثابدددددد  نشددددددر محدددددددد لألقطدددددداب ,هددددددذ  الطددددددرق اسددددددتخدم  جميعددددددا فددددددي 
 -المسي الجيوفيزيائي  الكهربائي الحقلي و همها هيا

  Wenner Configurationتشكيل فنر  -1
فددددددي هددددددذا التشددددددكيل تتباعددددددد ااقطدددددداب  ااربعددددددة بمسددددددافا  ثابتددددددة عددددددن بعضددددددها الددددددبع،  

( , ويرمدددددز للمسدددددافة بدددددين ااقطددددداب بدددددالرمز a 4-5وتكدددددون علدددددو اسدددددتقامة واحددددددو شدددددكل رقدددددم  
 aا10 -5ية الواهرية حسب المعادلة رقم  ( وتعطو قيمة المقاوم) 

𝜌𝑎 = 2 𝜋 𝑎 𝑥 
∆𝑉

𝐼
 ……………………….  (5 − 10)  

هدددددددذ  الطريقدددددددة تسدددددددتخدم لندددددددوعين مدددددددن المسدددددددي الكهربدددددددائي اارضدددددددي هدددددددو المسدددددددي الكهربدددددددائي 
 الجانبي  و اافقي والمسي الكهربائي العمودي .

   Lateral Surveyالمسح الكهربائي الجانبي -أ
( ويدددددتم تحريكهدددددا جميعدددددا علدددددو طدددددول aتكدددددون المسدددددافا  بدددددين ااقطددددداب ااربعدددددة ثابتدددددة    

مسدددددار المسدددددي مدددددع ثبدددددا  مركدددددز التشدددددكيل علدددددو نفدددددس المسدددددار . تسدددددتخدم فدددددي حالدددددة الكشدددددخ 
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عددددددددن الصدددددددددوب والكسددددددددور, التكهفددددددددا  , وكددددددددذلك التراكيددددددددب الجيولوجيددددددددة القريبددددددددة مددددددددن سددددددددطي 
 اار، .

  VES)Vertical electrical Sounding (المسح الكهربائي العمودي -ب
ن المسددددي يكددددون مركددددز التشددددكيل ثابدددد  فددددي نقطددددة القيدددداس علددددو مسددددار فددددي هددددذا النددددوب مدددد  

المسددددي ثددددم يدددددتم تحريددددك ااقطددددداب جميعددددا بعيددددددا عددددن مركدددددز التشددددكيل بمسدددددافا  متسدددداوية تبدددددد  
 2P;,1Pبالزيددددددادو المتسدددددداوية مددددددع ابتعادهددددددا عددددددن مركددددددز التشددددددكيل , حيددددددث ان مواقددددددع ااقطدددددداب

سدددددددافا  تكبدددددددر بمقددددددددار مكعدددددددب تحدددددددل محدددددددل  قطددددددداب التيدددددددار فدددددددي القدددددددراءو ال حقدددددددة إذ إن الم
إلدددو ان نحصدددل علدددو اقدددل ( , (a =2, 6, 18, 54, ….etc (  ي إن اaالمسدددافة  

قددددددراءو , بعدددددددها يددددددتم تحريددددددك مركددددددز التشددددددكيل إلددددددو نقطددددددة القيدددددداس ال حقددددددة , وهكددددددذا تسددددددتخدم 
هددددذ  الطريقددددة فددددي حالددددة الكشددددخ عددددن الحدددددود الفاصددددلة بددددين الطبقددددا  وتحديددددد عمددددق صددددخور 

 الفلزية.القاعدو والخاما  
 .Schlumberger  Configتشكيل شلمبرجر  -2
فدددددي هدددددذا التشدددددكيل توجدددددد طدددددريقتين لترتيدددددب  قطددددداب الجهدددددد نسدددددبة إلدددددو  قطددددداب التيدددددار,   

( صددددغيرو بالمقارندددددة مدددددع المسددددافة بدددددين  قطددددداب ااولددددو تكدددددون المسدددددافة بددددين  قطددددداب الجهدددددد 
( حيددددث تقددددع  قطدددداب الجهددددد خددددارو مركددددز التشددددكيل وتسددددمو بالطريقددددة العامددددة كمددددا التيددددار  

 (. b 4-5    في الشكل 
 (ا11-5كما في المعادلة رقم  تكون المقاومية 

𝜌𝑎 = 
𝜋

2𝑙 
 𝑥 

(𝐿2 − 𝑋2)

(𝐿2 + 𝑋2)
 𝑥 

∆𝑉

𝐼
  ……………….   (5 − 11) 

 -حيث انا 
  Xالجهد =تمثل المسافة بين مركز التشكيل والنقطة بين منتصخ قطبي   

   Lالمسافة بين احد  قطاب التيار ومركز التشكيل =   
  𝑙المسافة بين احد  قطاب الجهد والنقطة الواقعة في منتصخ المسافة بينهما=  

2

L2
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 ( طرق ترتيب ااقطاب في المسي الكهربائي4-5شكل رقم    

المسافة بين  قطاب الجهد الترتيب الثاني والذي يسمو بالطريقة المتناورو والتي تكون فيها 
   X =   0 ا( ولكنها تقع علو طرفي مركز التشكيل وفي الوسط بحيث انL 2كذلك صغيرو  

كبيرو بهذ  الحالة تكون قيمة المقاومية كما في المعادلة رقم  2Lوالمسافة بين  قطاب التيار 
 (ا12 -5 

𝜌𝑎 = 
𝜋 𝑥 𝐿2

2 𝑙
 𝑥 

∆𝑉

𝐼
 ……………………  (5 − 12) 

تسدددددتخدم طريقدددددة شدددددلمبرجر للمسدددددي الكهربدددددائي فدددددي اسدددددلوبين للعمدددددل هدددددي طريقدددددة المسدددددي  
 Sounding Verticalوالمسددددي العمددددودي  Lateral Surveyالجددددانبي  و اافقددددي 

Survey فددددددي المسددددددي اافقددددددي يسددددددتخدم ترتيددددددب الطريقددددددة العامددددددة التددددددي تكددددددون فيدددددده  قطدددددداب .
ستكشدددددددداخ عددددددددن الطبقددددددددا  الجهددددددددد خددددددددارو مركددددددددز التشددددددددكيل وهددددددددي مناسددددددددبة فددددددددي التحددددددددري واال

الصددددددخرية القريبددددددة مددددددن سددددددطي اار، والتراكيددددددب الجيولوجيددددددة مثددددددل الكسددددددور والصدددددددوب. فددددددي 
( ثابتددددددددة علددددددددو مسددددددددافا  بعيدددددددددو عددددددددن مركددددددددز 2C,1Cهددددددددذ  الطريقددددددددة تبقددددددددو  قطدددددددداب التيددددددددار  
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التشدددددددكيل وبمقددددددددار حدددددددوالي عشدددددددر مدددددددرا  اكبدددددددر مدددددددن مسدددددددافة  قطددددددداب الجهدددددددد, ويدددددددتم تحريدددددددك 
ويبدددد  المسدددي مدددن مكدددان  C1C ,2ل مسدددار المسدددي بدددين ( علدددو طدددو P1P ,2 قطددداب الجهدددد  

باسضدددددافة إلدددددو ذلدددددك يسدددددتخدم ترتيدددددب ااقطددددداب الثددددداني كمدددددا فدددددي  2Cباتجدددددا   1Cقريدددددب مدددددن 
الطريقددددددة المتندددددداورو حيددددددث تبقددددددو  قطدددددداب الجهددددددد ثابتددددددة حددددددول مركددددددز التشددددددكيل ويبقددددددو ترتيددددددب 

إلددددو  خددددرى. التشددددكيل ثابدددد  ويددددتم نقددددل مركددددز التشددددكيل مددددع كامددددل ترتيددددب ااقطدددداب مددددن نقطددددة 
فدددددي المسدددددي العمدددددودي تكدددددون فيددددده  قطددددداب الجهدددددد ثابتدددددة حدددددول مركدددددز التشدددددكيل اذ تكدددددون قيمدددددة 

X=0 
( بعيددددا عدددن مركدددز التشدددكيل وعلدددو مراحدددل حيدددث يدددتم C1C ,2ويدددتم تحريدددك  قطددداب التيدددار   

 ( وتؤخذ لقراءو في كل زيادو للمسافة.2Lزيادو المسافة  
طريقدددددة شدددددلمبرجر مناسدددددبة للعمدددددل الحقلدددددي الجيوفيزيدددددائي كونهدددددا سدددددهلة العمدددددل وال تحتددددداو  

إلددددو جهددددد كبيددددر ويددددتم تحريددددك قطبددددين فقددددط, بمددددا إن  قطدددداب الجهددددد ثابتددددة المسددددافة فيمددددا بينهددددا 
يبقدددددددو ثابددددددد  ولددددددديس لددددددده تدددددددأثير علدددددددو  soilفدددددددان تدددددددأثير عددددددددم التجدددددددانس فدددددددي اار، القريبدددددددة 

تفصدددددل بدددددين  2m  المسدددددي ونشدددددر ااقطددددداب يدددددتم بمسدددددافة ا , مدددددث  عندددددد البددددددء بعمليددددداءالقدددددرا
 ياه 2L قطاب الجهد وتكون المسافة الفاصل بين  قطاب التيار

10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100)) 
وفدددددي  ي مرحلدددددة مدددددن مراحدددددل اخدددددذ القدددددراءا  عنددددددما تصدددددل قيمدددددة الجهدددددد المسدددددجلة إلدددددو قدددددراءو 

متدددددر ثدددددم تدددددتم زيدددددادو  قطددددداب الجهدددددد إلدددددو عشدددددرو واطئدددددة جددددددا, عنددددددها تدددددتم زيدددددادو المسدددددافة بدددددين 
  قطاب التيار ونبد  من مسافة عشرون متر... وهكذا.المسافة بين 

    Dipole –Dipole systemثنائي القطب -ترتيب ثنائي القطب -3
( تقعدددان خدددارو قطبدددي التيدددار. وكدددل P1P ,2فدددي هدددذا الترتيدددب تكدددون  قطددداب الجهدددد   

(, إذا كاندددددد  المسددددددافة بددددددين e 4-5( شددددددكل  aمقدددددددارها   زوو منهمددددددا لدددددده مسددددددافة تباعددددددد ثابتددددددة
( كبيددددددرو نسددددددبيا, فددددددان مصدددددددر التيددددددار يمكددددددن معاملتدددددده كثنددددددائي قطددددددب كهربددددددائي naالددددددزوجين  

 ادلة المقاومية بهذ  الحالة هيا مشابه لثنائي قطب المغناطيس( مع
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𝜌𝑎 =  𝜋 𝑥 𝑛 𝑥 (𝑛 + 1)(𝑛 = 2) 𝑥 𝑎 𝑥 
∆𝐴

𝐼
……………………  (5 − 13) 

( تكددددون متغيددددرو يددددتم زيادتهددددا فددددي حالددددة 1P –2Cقطددددب التيددددار وقطددددب الجهددددد  المسددددافة بددددين 
تسدددددددددتخدم هدددددددددذ  الطريقدددددددددة لغدددددددددر، المسدددددددددي الكهربدددددددددائي العميدددددددددق وكدددددددددذلك  المسدددددددددي العمدددددددددودي.

 استخدم  لرسم حدود المقاومية االفقية والعمودية في اار،  ير المتجانسة.
 Pole – Dipole Systemثنائي القطب  –ترتيب القطب  -4

فدددددي هدددددذ  الطريقدددددة مدددددن ترتيدددددب ااقطددددداب هنددددداك  سدددددلوبين مدددددن الترتيدددددب لألقطددددداب ااول  
( عدددددددن ااقطددددددداب naثابددددددد  ويقدددددددع علدددددددو مسدددددددافة بعيددددددددو   1C ن يكدددددددون احدددددددد  قطددددددداب التيدددددددار 

المقاوميدددددة تعطدددددو بالع قدددددة رقدددددم  (,aالث ثدددددة ااخدددددرى والتدددددي تكدددددون المسدددددافة بينهمدددددا متسددددداوية  
 (ا5-14 

𝜌𝑎 = 4 𝑥 𝜋 𝑥 𝑎 𝑥 
∆𝑉

𝐼
 ………………………  (5 − 14) 

امدددددددا ااسدددددددلوب  (,C 4-5 شدددددددكل   البدددددددا مدددددددا تسدددددددتخدم هدددددددذ  الطريقدددددددة الستكشددددددداخ ااعمددددددداق
علددددو مسدددددافة بعيدددددو جدددددا عدددددن  2Cالثدددداني فددددي ترتيددددب ااقطددددداب هددددو  ن يوضددددع قطدددددب التيددددار 
, القددددراءو تسددددجل فددددي منتصددددخ  ااقطدددداب الث ثددددة ااخددددرى بحيددددث يهمددددل تددددأثير هددددذا القطددددب 

الجهدددددد بددددددال مدددددن مركدددددز التشدددددكيل  البدددددا مدددددا تعطدددددي نتدددددائف مضدددددللة عدددددن المسددددافة بدددددين  قطددددداب 
قاوميدددددة يعطدددددو بالمعادلدددددة (. حسددددداب المa عمددددداق الطبقدددددا  التدددددي تتغيدددددر مدددددع تغييدددددر المسدددددافة  

 ( وكما يليا15-5رقم  

𝜌𝑎 = 2 𝑥 𝜋 𝑥 𝑛 𝑥 (𝑛 + 1)𝑥 𝑎 𝑥 
∆𝑉

𝐼
   ………………   (5 − 15) 

:Lee  Configuration   5-ترتيب لي  
التشددددددكيل يشددددددبه تشددددددكيل فنددددددر مددددددن حيددددددث ترتيددددددب ااقطدددددداب ماعدددددددا ذلددددددك يددددددتم فيدددددده هددددددذا  

( فددددددي مركددددددز التشددددددكيل يددددددتم قيدددددداس قيمددددددة الجهددددددد الكهربددددددائي وضددددددع قطددددددب جهددددددد إضددددددافي  
شددددددكل حيددددددث نحصددددددل علددددددو قددددددراءتين للمقاوميددددددة ( ( وكددددددذلك  بددددددين ااقطدددددداب  

 4-5 f )وكما يليا( 17-5( و 16-5قاومية تعطو بالمعادال  ذي الرقم  قيمة الم 



1 2 
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𝜌𝑎 = 4 𝑥 𝜋 𝑥 𝑎 𝑥 
∆𝑉1
𝐼
 ……………… ..    (5 − 16) 

𝜌𝑎 = 4 𝑥 𝜋 𝑥 𝑎 𝑥 
∆𝑉2
𝐼
 ……………… ..    (5 − 17) 

تجمدددددع قيمتدددددي المقاوميدددددة هدددددذ  لنحصدددددل علدددددو قدددددراءو واحددددددو للمقاوميدددددة كمدددددا هدددددي الحالدددددة فدددددي 
  ترتيب فنر, تستخدم هذ  الطريقة الستكشاخ عدم التجانس في الطبقا  اارضية.

 Depth Penetrationعمق االختراق  
عدددددادو فددددددي المسددددددي الجيوفيزيدددددائي الكهربددددددائي يددددددتم اختيددددددار ندددددوب التشددددددكيل وطريقددددددة ترتيددددددب   

ااقطددددددداب علدددددددو ضدددددددوء العمدددددددق المدددددددراد استكشدددددددافه  و اختراقددددددده مدددددددن قبدددددددل التيدددددددار الكهربدددددددائي, 
فة يعتمددددد عمددددق االختدددددراق علددددو مواصددددفا  التيدددددار الكهربددددائي المسددددتخدم باسضدددددافة إلددددو المسدددددا

( بشددددددكل عددددددام تقريبددددددا يكددددددون عمددددددق C1C ,2الفاصددددددلة بددددددين  قطدددددداب التيددددددار الكهربددددددائي  
(, الصدددددفة C1C ,2 االختدددددراق يسددددداوي ربدددددع المسدددددافة بدددددين  قطددددداب التيدددددار الكهربدددددائي  

( لهددددددددا Soilااخددددددددرى لتحديددددددددد عمددددددددق االختددددددددراق هددددددددو تددددددددردد التيددددددددار المرسددددددددل ,إذ إن اار،  
ة بسددددددرعة اكبددددددر مددددددن امتصاصددددددها للتددددددرددا  قابليددددددة كبيددددددرو علددددددو امتصددددددات التددددددرددا  العاليدددددد

الواطئددددة, لددددذلك كلمددددا كددددان تددددردد التيددددار المرسددددل قليددددل كلمددددا كددددان عمددددق االختددددراق اكبددددر. نددددوب 
التشدددددكيل المسدددددتخدم يعطدددددي مروندددددة الختيدددددار عمدددددق االختدددددراق علدددددو ضدددددوء المسدددددافا  الفاصدددددلة 

 (.5-5بين ااقطاب كما ن حو في الشكل رقم  

4

1



 الطريقة الكهربائيةمبادىء الطرق اجليوفيزيائية يف االستكشافات اجليولوجية                                      

- 150 - 

 

 
 ( مخطط يوضي عمق االختراق مع خطوط التيار الكهربائي 5-5شكل رقم  

 (John Milson, 2003, p: 103المصدرا  

 Electrical Survey Interpretationتفسر نتائج المسح الكهربائي  
في حالة إجراء  عمال المسي الكهربائي في منطقة معينة متكونة من عدو طبقا  صخرية  

واستكشاخ االخت فا  العمودي في مقاومية هذ  الطبقا , ان  فقية, فان ذلك يتطلب معرفة 
الهدخ من إجراء المسي الكهربائي هو معرفة واستنتاو االخت فا  في المقاومية مع العمق 

تح  مسار مسي مثب  علو سطي اار،, ثم يتم مضاهاو هذ  النتائف مع المعلوما  
 عماق ومقاوميا  هذ  الطبقا  الجيولوجية المتوفرو من مصادر  خرى لغر، استخ ت 

الصخرية, طريقة العمل هذ  تستند علو  ساس إن التيار يخترق مسافا   عمق كلما زاد التباعد 
( في حالة 6-5بين  قطاب التيار الكهربائي في التشكيل المستخدم . يوضي لنا الشكل رقم  
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 .صغيرو C1C ,2وجود طبقتين تختلفان في المقاومية, عندما تكون مسافة القطبين 
 

 
 ( قياس المقاومية مع زيادو المسافة بين ااقطاب6-5شكل رقم  

للطبقدددددة العليدددددا بهدددددذ  الحالدددددة فدددددان المقاوميدددددة الواهريدددددة المقاسدددددة سدددددتكون  hمقارندددددة مدددددع السدددددمك 
للطبقدددددة العليدددددا وذلدددددك الن جدددددزءا صدددددغيرا مدددددن التيدددددار ربمدددددا سدددددينفذ إلدددددو الطبقدددددة السدددددفلو تحددددد  

ذلددددددك   ,hالحددددددد الفاصددددددل بينهمددددددا, كلمددددددا زاد  المسددددددافة الفاصددددددلة بددددددين ااقطدددددداب نسددددددبة الددددددو  
إلددددو عمددددق  كثددددر وبددددنفس الوقدددد  يددددؤدي ذلددددك  يددددؤدي إلددددو نفددددوذ وتغلغددددل جددددزء اكبددددر مددددن التيددددار

إلدددددددو تشدددددددو  خطدددددددوط انسدددددددياب التيدددددددار عندددددددد الحددددددداجز, وعندددددددد مسدددددددافا  اكبدددددددر فدددددددان المقاوميدددددددة 
الن جددددددزء التيددددددار  الواهريددددددة المقاسددددددة تقتددددددرب  و تمثددددددل المقاوميددددددة للطبقددددددة السددددددفلو الثانيددددددة 

( يوهددددددر لنددددددا 7-5المحصددددددور فددددددي الطبقددددددة السددددددطحية سيصددددددبي مهمدددددد . فددددددي الشددددددكل رقددددددم   
المنحنيدددددددا  النموذجيدددددددة لطبقتدددددددين وثددددددد ث طبقدددددددا  حيدددددددث تتغيدددددددر المقاوميدددددددة الواهريدددددددة كدالدددددددة 

 لتباعد ااقطاب التيار في استكشاخ الكهربائي المتناور في لترتيب شلمبرجر.

2
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 ( منحنيا  قياسية للمسي الكهربائي لطبقا  افقية 7-5شكل رقم   

ر نحددددو الخددددارو بانتوددددام امددددا فددددي هددددذا الترتيددددب يثبدددد  قطبددددا الجهددددد ويتحددددرك قطددددب التيددددا 
( aفددددي ترتيددددب فنددددر للمسددددي الكهربددددائي العمددددودي يددددتم زيددددادو المسددددافة الفاصددددلة بددددين ااقطدددداب  

بانتوددددام وعلددددو مراحددددل مددددع االحتفدددداو بنقطددددة الوسددددطية للترتيددددب  مركددددز التشددددكيل(, يوهددددر لنددددا 
( فدددددي ترتيدددددب فندددددر منحندددددي قياسدددددي لطبقتدددددين اذا رسدددددم  علدددددو ورق بيددددداني 8-5الشدددددكل  رقدددددم  

التقريبيدددددة مدددددن المنحندددددي, حيدددددث ان شدددددكل المنحندددددي يعتمدددددد فقدددددط  apو ددددداريتمي يمكدددددن قدددددراءو  ل
 علو فارق المقاومية بين الطبقا  والموقع وهذا يساعد كثير في تفسير النتائف.

 
 ( منحني قياسي لطبقتين في ترتيب فنر 8-5شكل رقم   
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فددددددي حالددددددة التحددددددري والمسددددددي الكهربددددددائي اافقددددددي إذا كاندددددد  الطبقددددددا   و الحددددددواجز ذا  
مسدددددددتويا  عموديدددددددة بددددددددال مدددددددن  فقيدددددددة فيدددددددتم اسدددددددتخدام هدددددددذا ااسدددددددلوب مدددددددن المسدددددددي لغدددددددر، 
اكتشددددددددداخ االخت فدددددددددا  الجانبيدددددددددة فدددددددددي مقاوميدددددددددة اار، إلدددددددددو عمدددددددددق محددددددددددد. فدددددددددي طريقدددددددددة 

بيا  مئدددددا  قليلدددددة مدددددن اامتدددددار( شدددددلمبرجر يبقدددددو قطبدددددي التيدددددار ثدددددابتين علدددددو مسدددددافة كبيدددددرو نسددددد
بينمددددددا يددددددتم تحريددددددك قطبددددددا الجهددددددد بمسددددددافا  ثابتددددددة ومحددددددددو علددددددو طددددددول مسددددددار المسددددددي بددددددين 

وتحسددددب المقاوميددددة  الواهريددددة مددددن المعادلددددة لكددددل موقددددع مددددن مواقددددع  C1C ,2قطبددددي التيددددار 
الجهددددد ثددددم فددددي نهايددددة مسددددار المسددددي ينقددددل ترتيددددب شددددلمبرجر إلددددو الخددددط المجدددداور وهكددددذا, حتددددو 

طيددددة المنطقددددة كددددام  المسددددتهدفة بعمليددددا  المسددددي, فددددي حالددددة وجددددود تغددددايرا   فقيددددة فددددي يددددتم تغ
 (. 9-5المقاومية نحصل علو شكل المنحني كما في الشكل رقم  

 
 ( منحني المسي االفقي في ترتيب شلمبرجر9-5شكل رقم   

فدددددي حالدددددة اسدددددتخدام طريقدددددة فندددددر للمسدددددي الكهربدددددائي اافقدددددي بهدددددذ  الحالدددددة يدددددتم تحريدددددك  
(تتحددددددرك ككددددددل بخطددددددوا  مناسددددددبة علددددددو طددددددول خددددددط aااقطدددددداب ااربعددددددة بمسددددددافا  محددددددددو  

( يعتمدددددددددددد علدددددددددددو عمدددددددددددق الوددددددددددداهرو  و التراكيدددددددددددب aمسدددددددددددار المسدددددددددددي. ان اختيدددددددددددار المسدددددددددددافة  
-5 الجيولوجيدددددددة المسدددددددببة للمقاوميدددددددة الشددددددداذو المدددددددراد استكشدددددددافها حيدددددددث يوضدددددددي لندددددددا الشدددددددكل 

عليهددددددا باسددددددتخدام طريقددددددة شددددددلمبرجر  منحنيددددددا  المقاوميددددددة الواهريددددددة التددددددي تددددددم الحصددددددول (10
إلددددددو اليسددددددار وطريقددددددة فنددددددر إلددددددو اليمددددددين, تعتبددددددر االنحدددددددارا  الحددددددادو فددددددي منحنددددددي المقاوميددددددة 
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دالئددددل مميددددزو علددددو وجددددود تراكيددددب لهددددا حددددواجز شددددبه عموديددددة مثددددل الفوالددددق, السدددددود القاطعددددة 
 العروق المعدنية.

 
 عمودي( منحني المقاومية الواهرية عبر حد تماس 10-5شكل رقم   

 (Parasnis, 1984, P, 175المصدرا 
التفسددددددير الكمدددددددي لنتددددددائف المسدددددددي الكهربدددددددائي تعتبددددددر صدددددددعبة جددددددددا بالمقارنددددددة مدددددددع بقيدددددددة  

الطددددددددرق الجيوفيزيائيددددددددة ااخددددددددرى, حيددددددددث تحتدددددددداو إلددددددددو تحلددددددددي   رياضددددددددية معقدددددددددو. ولغددددددددر، 
إجدددددراء حسدددددابا  لمعرفدددددة سدددددمك الطبقدددددا  يجدددددب اللجدددددوء فدددددي هدددددذ  الحالدددددة إلدددددو إجدددددراء التفسدددددير 

كمددددددي لهددددددا, الطريقددددددة السددددددريعة والسددددددهلة المتبعددددددة هددددددي بواسددددددطة اسددددددتخدام منحنيددددددا  معياريددددددة ال
 .(11-5قياسية شكل رقم  

 
 ( المنحنيا  القياسية للمقاومية إلو طبقتين لترتيب فنر وشلمبرجر 11-5شكل رقم    
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مثددددددل الرواسددددددب >يكددددددون تفسددددددير النتددددددائف لحالددددددة طبقتددددددين بنددددددوعين فددددددي حالددددددة إذا كاندددددد  
مثدددددددددل الترسدددددددددبا  الرديئدددددددددة < يدددددددددر المتصدددددددددلبة فدددددددددوق صدددددددددخور القاعددددددددددو  و فدددددددددي حالدددددددددة 

التوصدددددديل فددددددوق طبقددددددا  الطددددددين  و الرمددددددال ااحسددددددن توصددددددي  وفددددددي  ي مددددددن الحددددددالتين يمكددددددن 
  -إتباب الخطوا  التالية لتفسير منحني فنرا

اخ نرسددددددم منحنددددددي المقاوميددددددة الواهريددددددة المستحصددددددل مددددددن العمددددددل الحقلددددددي علددددددو ورق شددددددف -1
علددددددو  aفدددددي المحددددددور الصدددددادي والمسددددددافة ذو مقيددددداس لو دددددداريتمي ثندددددائي حيددددددث تكددددددون 

 المحور السيني.
نجدددددري مطابقدددددة  و مواهدددددا  للمنحندددددي الحقلدددددي علدددددو مجددددداميع المنحنيدددددا  القياسدددددية شدددددكل  -2

<والمجموعدددددددددة السدددددددددفلو لحالدددددددددة  >( وتكدددددددددون المجموعدددددددددة العليدددددددددا لحالدددددددددة 5-11 
افوددددددددة علددددددددو جعددددددددل المحددددددددورين السدددددددديني , نحددددددددرك المنحنددددددددي يمينددددددددا ويسددددددددارا مددددددددع المح

والصددددددددادي يتوازيددددددددان مددددددددع محددددددددوري المنحنيددددددددا  القياسددددددددية حتددددددددو يمكددددددددن الحصددددددددول علددددددددو 
 (. 12-5 تطابق جيد شكل 

 
 ( مضاها  المنحني الحقلي مع المنحنيا  القياسية 12-5شكل رقم   

 (Griffiths, 1981, p: 94المصدرا  

وفددددي حالددددة وجددددود المنحنددددي الحقلددددي بددددين المنحنيددددا  القياسددددية يددددتم حسدددداب قيمتدددده التقريبيددددة مددددن 
 .Interpolationقيم المنحنيا  المجاورو له بطريقة االستيفاء 

12

12

a

121

2
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تكون  تحديد نقطة التقاطع  و نقطة ااصل للمنحنيا  القياسية النوري التي تكون عندها -3
( 𝑎

𝜌1
= 

𝑎

ℎ
= 1) 

وهددددذ  النقطددددة تقابددددل نقطددددة علددددو المنحنددددي الحقلددددي التددددي نسددددتطيع منهددددا قددددراءو القيمددددة الحقيقيددددة 
( 5-12وحسدددددب الشدددددكل رقدددددم   . والعمدددددق للطبقدددددة ااولدددددو إلدددددو مقاوميدددددة الطبقدددددة العليدددددا 

1وقيمة   فان  = 68 𝛺𝑚. 
للمنحندددددددددي الحقلدددددددددي مدددددددددن خددددددددد ل عمليدددددددددة المضددددددددداها  مدددددددددع المنحنيدددددددددا   kتحسدددددددددب قيمدددددددددة -4

 ( .0.7القياسية والتي تساوي تقريبا  
 للطبقة الثانية ايمكن حساب المقاومية باستخدام الع قة التالية, -5

𝐾 = 
(𝜌2 − 𝜌1)

(𝜌2 + 𝜌1)
= 385 𝛺𝑚 

 في الع قة التاليةا  و كما   
𝜌2
𝜌1

= 
(1 + 𝐾)

(1 − 𝐾)
= 385 𝛺𝑚 

باسدددددتخدام طريقددددددة شددددددلمبرجر  (𝜌𝑎) علدددددو منحنددددددي للمقاومدددددة الواهريددددددةعندددددد الحصددددددول  
فددددددان عمليددددددة التفسددددددير سددددددتكون نفسددددددها علددددددو الددددددر م مددددددن ان تطددددددابق المنحنددددددي ينبغددددددي عملدددددده 
بمجموعدددددة مدددددن منحنيدددددا  شدددددلمبرجر القياسدددددية. إن مسدددددألة تفسدددددير المنحنيدددددا  الث ثيدددددة الطبقدددددة 

, ℎ1)  هددددددي اعقددددددد مددددددن ثنائيددددددة الطبقددددددة بسددددددبب ازديدددددداد عدددددددد المتغيددددددرا ℎ2 , 𝜌 1 , 𝜌2 , 𝜌3) ,
 مددددع تباعددددد  قطددددداب التيددددار كثيددددرا فدددددان التيددددار الكهربدددددائي سدددديدخل الطبقددددة الثالثدددددة وبددددذلك تكدددددون

𝜌𝑎  تقترب من مقاومية الطبقة الثالثة 𝜌3 . 
علددددو العكددددس مددددن التددددأثيرا  التددددي توهددددر فددددي منحنيددددا  الطبقددددا  اافقيددددة فددددان تددددأثيرا  

الشدددددقوق, الفوالدددددق والعدددددروق تكدددددون جانبيدددددة وان تدددددأثير هدددددذ  التراكيدددددب التراكيدددددب العموديدددددة مثدددددل 
يوهدددددر فدددددي منحنيدددددا  المقاوميدددددة علدددددو شددددددكل انقطاعدددددا  مفاجئدددددة فدددددي ميدددددل هدددددذ  المنحنيددددددا  

(, ان الفدددددددالق يمثدددددددل حدددددددد تمددددددداس بدددددددين وسدددددددطين مختلفدددددددين فدددددددي المقاوميدددددددة وان 92-3شدددددددكل  
المقاوميدددددددددة  االنقطددددددددداب يكدددددددددون واضدددددددددحا فدددددددددي المسدددددددددي الحقلدددددددددي كانحددددددددددار حددددددددداد فدددددددددي منحندددددددددي

11h

mh 5.19

2
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باسضدددددافة إلدددددو عددددددم التجانسدددددا  فدددددي التربدددددة العليدددددا توهدددددر علدددددو شدددددكل انحنددددداءا  حدددددادو فدددددي 
 منحني المقاومية. 

 انواع المنحنيات الثالثية الطبقة:
ك رمدددددددوز تدددددددم تسدددددددميتها الندددددددواب المنحنيدددددددا  اعتمدددددددادا علدددددددو التغيدددددددر فدددددددي المقاومدددددددة اهنددددددد

 يليا النوعية للطبقا  الصخرية وهي كما
A.  منحني نوب(A – Type)   اذا كان𝜌1  <  𝜌2   < 𝜌3     
B.  منحني نوب(H – Type)   اذا كان𝜌1  >  𝜌2   < 𝜌3     
C.  منحني نوب(K – Type)   اذا كان𝜌1  <  𝜌2   > 𝜌3     
D.  منحني نوب(Q –Type)    اذا كان𝜌1  >  𝜌2   > 𝜌3     

 (.13-5انواب المنحنيا  اع   كما موضحة في الشكل رقم  

 
 ( انواب منحنيا  التغاير في المقاومة النوعية13-5 شكل 
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 طرق تفسير منحنيات المقاومة النوعية :
 Auxiliary point methodطريقة النقطة المساعدة   -1

وهددددددددي عبددددددددارو عددددددددن طريقددددددددة بيانيددددددددة يمكددددددددن بواسددددددددطتها تفسددددددددير المنحنيددددددددا  الحقليددددددددة المتعددددددددددو 
الطبقدددددددا  عدددددددن طريدددددددق اسدددددددتخدام المنحنيدددددددا  النوريدددددددة القياسدددددددية ثنائيدددددددة وث ثيدددددددة الطبقدددددددة مدددددددع 

ل نددددددواب االربعددددددة  Auxiliary Graphاالعتمدددددداد علددددددو المخططددددددا  البيانيددددددة المسدددددداعدو 
لطريقدددة اسدددتعمال التطدددابق الجزئدددي للمنحندددي ( . تتضدددمن هدددذ  اA, Q, K, Hوالتدددي هدددي  

Partial Curve Matching   وهدددذا يدددؤدي الدددو انخفدددا، الدقدددة مدددع زيدددادو عددددد الطبقدددا
التدددددددي يمكدددددددن تفسددددددديرها. اسددددددداس هدددددددذ  الطريقدددددددة يعتمدددددددد علدددددددو تقليدددددددل عددددددددد طبقدددددددا  المنحندددددددي 
الحقلدددددي خددددد ل التفسدددددير , اي بكددددد م اخدددددر يدددددتم باسدددددتخدام هدددددذ  الطريقدددددة الدددددو توحيدددددد طبقتدددددين 

 Fictitiousاو اكثدددددددر واختزالهدددددددا الدددددددو طبقدددددددة واحددددددددو ذا  مقاومدددددددة نوعيدددددددة مفترضدددددددة  
Resistivity  ،وكددددددذلك سددددددمك مفتددددددر )Fictitious Thickness  وحسددددددب الخطددددددوا )

الخاصدددددة باسدددددتخدام هدددددذ  الطريقدددددة التدددددي لدددددم تدددددذكر هندددددا , لكونهدددددا طويلدددددة ومعقددددددو وللمزيدددددد مدددددن 
الطريقدددددددددددة بالتفصددددددددددديل مثدددددددددددل  التفاصددددددددددديل يمكدددددددددددن مراجعدددددددددددة المصدددددددددددادر التدددددددددددي تتنددددددددددداول هدددددددددددذ 

 Keller,et.al.,1970 و )Koefoed,1979 وتسددددددددددددتخدم هددددددددددددذ  الطريقددددددددددددة فددددددددددددي تفسددددددددددددير .))
وتعتمددددد علددددو  Orellana,1966( وكمددددا جدددداء فددددي A , Hنددددوعين مددددن المنحنيددددا  هددددي  

 المقاومة النوعية العمق طبقة والتوصيل الطولي.
 :Ebert Procedure طريقة إبرت  -2

يمكدددن باسدددتخدام طريقدددة ابدددر  مدددن تفسدددير المنحنيدددا  الحقليدددة الث ثيدددة الطبقدددة مدددن خددد ل 
استخدام المنحنيا  النورية ثنائية الطبقدة فضد  عدن امكانيدة اسدتعمال المنحنيدا  النوريدة ثنائيدة 
الطبقددة فددي تفسدددير جميددع انددواب المنحنيدددا  الحقليددة الرباعيددة والخماسدددية الطبقددة باسددتخدام اربعدددة 

, وتقلل هدذ  الطريقدة عددد الطبقدا  التدي  (K,Q,A,H)  بيانية مساعدو ل نواب االربعة مخططا
 Fictitious)تمثدل المنحنددي الحقلددي حيددث تعددو، عددن الطبقددة االولددو والثانيددة بطبقددة مفترضددة 
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Layer)  السدددمك والمقاومدددة النوعيدددة للطبقدددة المفترضدددة تمثدددل االحدددداثي االفقدددي والعمدددودي الدددو ,
(cross-2-) التوالي  وحسب الخطوا  التاليةا علو 

 يعين نوب المنحني الحقلي, ويحدد نوب المخطط المساعد الم ئم لها. .1
يطدددابق الجدددزء االيسدددر للمنحندددي الحقلدددي مدددع المنحنيدددا  النوريدددة ثنائيدددة الطبقدددة , وتوضدددع  .2

 ع مة
  (cross-1-  والتددي تشددير الددو المركددز االحددداثي للمنحنيددا  ثنائيددة الطبقددة وع مددة الددو

(𝜌2 )   وتعين النسبة ,(𝜌2 𝜌1⁄. 
للطبقددددة االولددددو, حيددددث تمثددددل علددددو التددددوالي االحددددداث االفقددددي ) 𝜌1و   (E1)نجددددد قيمددددة  .3

 و مدن  ( 𝜌2)فتعدين مدن الع مدة الدو  ( 𝜌2), امدا قيمدة  (-cross-1)والعمدودي الدو 
𝜌2)النسبة    𝜌1⁄. 

لمخطددط المسدداعد بحيددث توضددع الورقددة اللو ارتميددة الشددفافة للمنحنددي الحقلددي علددو ورقددة ا .4
 (H)و    (Q)تكددون المحدداور متعامدددو. بالنسددبة الددو النددوعين مددن المنحنيددا  التددي هددي 

علددو المركددز االحددداثي للمخطددط المسدداعد. امددا فددي حالددة   (-cros-1)توضددع الع مددة 
علددو المحددور العمددودي للمخطددط  (-cross-1)فتوضددع الع مددة  (K)و   (A)النددوعين 

𝜌2)ي والذي يساوي القيمة   المساعد في موقع عمود 𝜌1⁄. 
𝜌2الدددذي يقابدددل القيمدددة   (Auxiliary Curve)يددتم اختيدددار المنحندددي المسدداعد  .5

𝜌1⁄  , )
 .(-cross-1)ويرسم هذا المنحني علو الورقة الشفافة للمنحني الحقلي من الع مة 

ة, بحيدث توضع الورقة الشفافة للمنحني الحقلي علو ورقة المنحنيا  النورية ثنائية الطبق .6
يقع المركز االحداثي للمنحنيا  النوريدة علدو المنحندي المسداعد, ثدم يدتم تحريدك الورقتدان 
الدددو ان يتطدددابق الجدددزء االيمدددن مدددن المنحندددي الحقلدددي مدددع احدددد المنحنيدددا  النوريدددة ثنائيدددة 

 الطبقة.
علددددو الورقددددة الشددددفافة للمنحنددددي الحقلددددي والتددددي تشددددير الددددو  (-cross-2)توضددددع ع مددددة  .7

 .( 𝜌3)داثي للمنحنيا  النورية , وع مة للمقاومة النوعية تعطي القيمة المركز االح
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توضع ورقة المنحني الحقلي مرو اخرى علو ورقة المخطط المساعد بحيث تكون الع مدة  .8
(cross-1-)   مدن هدذ  الحالدة سدوخ تقدع الع مدة 4في نفس الموقع كما في الخطدوو .)
(cross-2-)  علدددو او بدددالقرب مدددن احدددد الخطدددوط المتقطعدددة(Dashed Line)  التدددي
)تمثددل النسددبة 

𝐸2
𝐸1
( يوضددي 14-5. الشددكل رقددم  (E2), لددذلك يمكددن حسدداب قيمددة (⁄

 هذ  الخطوا .

 
 ( تفسير المنحنيا  ث ثية الطبقة باستعمال المنحنيا  النورية ثنئية الطبقة  طريقة ابر (14-5شكل  

يمكدددن اسدددتعمال المنحنيدددا  النوريدددة ثنائيدددة الطبقدددة لتفسدددير جميدددع اندددواب المنحنيدددا  الحقليدددة 
التدددي تسدددتعمل كدددذلك لتفسدددير  Ebertالرباعيدددة والخماسدددية الطبقدددة باالعتمددداد علدددو طريقدددة ابدددر  

 المنحنيا  ث ثية الطبقة وكما في الخطوا  التاليةا
يمكن الحصدول مدن هدذ  الخطدوا   ( المذكورو في اع   حيث8 – 1تتبع الخطوا  من   .1

 ,(E1)علو قيم 
(E2)  ,(𝜌1 )  ,(𝜌2 )  و(𝜌3 ) . 

فدي ورقدة المنحندي الحقلدي , حيدث   (-cross-2)نوجدد االحدداثي االفقدي والعمدودي الدو  .2
 تمثل سمك وعمق الطبقة المفترضة علو التوالي.
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ة الثالثدددة الدددو نحتددداو لنسدددبة تسددداوي المقاومدددة النوعيدددة للطبقددد (-cross-3)لغدددر، ايجددداد  .3
𝜌2)وتستعمل هذ  النسبة بدل النسبة    (-cross-2)االحداثي العمودي للع مة  𝜌1⁄. 

( المذكورو في اع   وذلك للحصول علو قيمة تسداوي 8 – 5يمكن تكرار الخطوا  من   .4
, وتحسدب قيمددة  (-cross-2)الدو االحددداثي االفقدي للع مددة  (E2)سدمك الطبقدة الثالثددة 

(E2) علدو هدذ  النسدبة, امدا قيمدة المقاومدة  باالعتمداد(𝜌4 )  فديمكن ايجادهدا بعدد تطدابق
الجددزء االخيددر مددن المنحنددي الحقلددي مددع المنحنيددا  النوريددة ثنائيددة الطبقددة , والتددي تمثددل 

(. ويمكدن اسدتعمال هدذ  15-5. كمدا موضدحة فدي الشدكل      ( 𝜌2)قيمدة الع مدة الدو 
المتعدددددو الطبقدددا  بتكدددرار نفدددس الخطدددوا   الطريقدددة فدددي تفسدددير جميدددع اندددواب المنحنيدددا 

 اع  .

 
 ( تفسير المنحنيا  رباعية الطبقة باستعمال المنحنيا  النورية تنائية الطبقة  طريقة ابر (15-5شكل  
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      Orellana methodطريقة اوري نا   3-
فددي التفسددير  Complete curve match   يسددتخدم مبددد  التطددابق الكامددل للمنحنددي

الدددددددذي يعتمدددددددد علدددددددو اجدددددددراء مقارندددددددة بدددددددين المنحنيدددددددا  الحقليدددددددة مدددددددع المنحنيدددددددا  النوريدددددددة 
القياسددددددددية المسددددددددما  بمنحنيددددددددا  اوريدددددددد ن و مددددددددوني وبعدددددددددها يددددددددتم تحديددددددددد نوعيددددددددة وعدددددددددد 

 الطبقا  الو كل منحني ثم ايجاد السمك والمقاومة النوعية للطبقا  .
ــــة أو تســــمى كــــذلك ط -4 ــــة التراكمي ــــة المقاومي ــــة طريق ــــة مــــور التراكمي  Moorريق

Cumulative Method  : 
طريقددة المقاوميددة الكهريائيددة تتضددمن الحصددول او اسددتنباط المعلومددا  التحدد  سددطحية مددن 
القدددراءا  السدددطحية للجهدددد الكهربدددائي او مقاوميدددة الطبقدددا  الصدددخرية لمدددرور التيدددار الكهربدددائي. 

ولوجيددة التحدد  سددطحية مثددل طبقددا  الهدددخ منهددا هددو معرفددة وتعيددين التراكيددب او الوددواهر الجي
, او معرفدددة  (water Table)التربدددة او الصدددخور مدددن خددد ل معرفدددة مسدددتوى الميدددا  الجوفيدددة 

 ترسبا  الحصو والرمال او موقع انطقة الكسور والفوالق.
تقوم هدذ  الطريقدة علدو حقيقدة ان المقاوميدة الكهربائيدة للمدواد االرضدية التحد  سدطحية تقدل 

 منا مع زيادو قيمة كل
  محتوى الرطوبةMoisture Content  
  الملوحة او االيونا  الحروSalinity   

حيدث تتغيدر مدع تغيدر المسدافا   (𝜌𝑎)من خ ل القراءا  المستحصلة عن المقاومية الكهربائية 
بدددين االقطددداب الكهربائيدددة والتدددي يمكدددن مدددن خ لهدددا معرفدددة او حسددداب العمدددق الدددو  (a)الفاصدددلة 

ي توجدد بينهمدا سدطوح فاصدلة. يمكدن التحقدق ومعرفدة العمدق الدو الطبقدا  الطبقا  الصدخرية التد
الصخرية عندد اجدراء عمليدة معدايرو للقدراءا  المستحصدلة فدي احددى المواقدع مدع العمدق للطبقدا  
التي تم معرفة عمقها مسدبقا. تعتبدر طريقدة مدور مدن الطدرق الناجحدة والفعالدة فدي حسداب السدمك 

فضدد  عددن تحديددد سددمك طبقددة التربددة فددي حالددة   Overburdenالددو طبقددة الغطدداء الصددخري 
 انشاء الطرق السريعة ومولقع السدود والخزانا .
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 : Tagg’s Methodطريقة المقاومية الكهربائية باستخدام منحنيات تاك    -5
يمكدن تعيدين العمدق الدو الطبقدة الصدخرية العليدا  Tagg’s methodباسدتخدام طريقدة تداك 

مع امكانية تعيدين المقاوميدة الكهربائيدة للطبقدة السدفلو بصدورو سدريعة ودقيقدة, حيدث تسدتخدم هدذ  
 الطريقة في حالة وجود طبقتين صخريتين فقط. طريقة الحل يمكن ايجازها بالنقاط التاليةا

سدافة , لمعرفدة فيمدا اذا كدان المنحندي مدن رسم منحني المقاومية النوعيدة الواهريدة مدع الم (1
 نوب الطبقتين.

𝜌𝑎) يتم اجراء سلسلة من الحسابا  الو  (2 𝜌1⁄ ) و  (
𝜌1

𝜌𝑎⁄  لكل قيمة. (
 Tagg’sللمنحندي الحقلدي مدع المنحنيدا  القياسدية الدو تداك  matchingعمدل مطابقدة  (3

Curves   لغددر، اسددتخراو قيمددة كددل مددن 16-5شددكل, )(K)   و(ℎ 𝑎⁄ . حيددث ان  (
 تم معرفتها مسبقا التي تمثل المسافة الفاصلة بين االقطاب. (a)يمة ق

 , هذ  المنحنيا  تتقاطع في نقطة معينة . (h)و  (K)يتم رسم عدو منحنيا  بين قيمة  (4
من نقطة تقاطع المنحنيا  , يتم انزال عمود علو المحور السيني الذي يمثل العمق الو  (5

لمحور الصادي تمثل قيمة معامل االنعكاس التي علو ا  (K)سطي الطبقة الثانية. قيمة 
 يتم من خ لها تعيين قيمة المقاومية للطبقة السفلو. حيث ان ا

𝑲 = (
𝝆𝟐− 𝝆𝟏

𝝆𝟐+ 𝝆𝟏
يمكن باستخدام هذ  الع قة حساب المقاومية الو الطبقة السفلو    (

........ 
 حيث انا

H = العمق الو الطبقة العليا 
K =  عليه من المنحنيا  القياسيةثاب  يتم الحصول  
a=  المسافة الفاصلة بين االقطاب 
𝜌1 = المقاومية الحقيقية للطبقة العليا 
𝜌𝑎 = المقاومية الواهرية للطبقة السفلو 
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 ( منحنيا  تاك القياسية16-5  1شكل
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  Geoelectrical Sectionالمقاطع الجيوكهربائية  -6
( وكدددددددل نطددددددداق لددددددده zonesتتدددددددالخ المقددددددداطع الجيوكهربائيدددددددة مدددددددن تتدددددددابع النطقدددددددة افقيدددددددة   

سدددددددمك محددددددددد ومقاومدددددددة نوعيدددددددة معيندددددددة, وال دددددددرا، عديددددددددو يعبدددددددر عدددددددن جيولوجيدددددددة تحددددددد  
( افضددددددل طريقددددددة لرسددددددم هددددددذ  VESالسددددددطي بواسددددددطة المقدددددداطع الجيوكهربائيددددددة , وتعتبددددددر  

ي ممدددددث  لسددددمك االنطقدددددة. امدددددا المقدددداطع الممثلدددددة باتجدددداهين , حيدددددث يكدددددون االتجددددا  العمدددددود
االتجددددددددا  االفقددددددددي فيمثددددددددل المسددددددددافة بددددددددين محطددددددددا  الجددددددددس , ويمكددددددددن ان يمثددددددددل النطدددددددداق 
الكهربددددددائي مجموعددددددة مددددددن الطبقددددددا  ذا  مقاومددددددة نوعيددددددة متقاربددددددة اليمكددددددن التمييددددددز بينهمددددددا 

 عند تفسير المنحنيا  الحقلية.
اطع الجيوكهربائيدة مدن يمكن تفسير النتائف علو شكل مقاطع جيوكهربائية حيث تتدالخ المقد

وكل نطاق له سمك محدد ومقاومة نوعية معيندة, وال درا، عديددو  (zones)تتابع النطقة افقية 
افضدددل  (VES)يعبدددر عدددن جيولوجيدددة تحددد  السدددطي بواسدددطة المقددداطع الجيوكهربائيدددة , ويعتبدددر 

طريقددددة لرسددددم هددددذ  المقدددداطع الممثلددددة باتجدددداهين , حيددددث يكددددون االتجددددا  العمددددودي ممددددث  لسددددمك 
االنطقدددة. امدددا االتجدددا  االفقدددي فيمثدددل المسددددافة بدددين محطدددا  الجدددس , ويمكدددن ان يمثدددل النطدددداق 
الكهربددائي مجموعددة مددن الطبقددا  ذا  مقاومددة نوعيددة متقاربددة اليمكددن التمييددز بينهمددا عنددد تفسددير 

 (.17 - 5ا  الحقلية, شكل رقم  المنحني

 
 ( المقطع الجيوكهربائي 17  -5شكل  
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 Electrical resistivity techniques   تقنيات المقاومة الكهربائية   
هندددددددداك عدددددددددو تقنيددددددددا  تسددددددددتعمل فددددددددي القياسددددددددا  للمقاومددددددددة الكهربائيددددددددة , وان اختيددددددددار التقنيددددددددة 

 . ومن هذ  التقنيا  االمفضلة يعتمد علو نوب المشكلة والهدخ من الدراسة 
 Constant Separation Traverse (CST) or Profilingالمسح االفقي    -1

فدددي هددددذ  التقنيددددة يدددتم تحريددددك االقطدددداب مددددرو واحددددو بثبددددا  المسددددافة بينهدددا بعددددد كددددل قددددراءو او 
قيدددددددداس المقاومددددددددة علددددددددو طددددددددول المسددددددددار ولعمددددددددق ثابدددددددد  باالعتمدددددددداد علددددددددو المسددددددددافة بددددددددين 

كلمدددددا ازداد عمدددددق االختدددددراق للتيدددددار. يمكدددددن اسدددددتعمال كدددددل االقطددددداب وكلمدددددا زاد  المسدددددافة 
ثنددددددددائي القطددددددددب العطدددددددداء -انددددددددواب االقطدددددددداب وخاصددددددددة فددددددددي طريقددددددددة فينددددددددر و ثنائيالقطددددددددب

معلومددددددددا  عددددددددن التغيددددددددرا  الجانبيددددددددة للمقاومددددددددة الواهريددددددددة للطبقددددددددا  التحدددددددد  سددددددددطحية , 
 واليمكدددددددن تحديدددددددد التغيدددددددرا  العموديدددددددة للمقاومدددددددة. ان التفسددددددديرا  المسدددددددتخدمة هندددددددا تكدددددددون

 نوعية لهذ  التقنية .
      Vertical Electrical Sounding (VES)الجس الكهربائي العمودي  -2

فددددي هددددذ  التقنيددددة نبقددددي اقطدددداب الجهددددد ثابتدددده ونحددددرك اقطدددداب التيددددار بازديدددداد المسددددافة الددددو 
الخدددددارو للحصدددددول علدددددو تغيدددددر المقاومدددددة مدددددع العمدددددق . يسدددددتخدم ترتيدددددب شدددددلمبرجر بصدددددورو 

اكثدددددر علدددددو تغيدددددرا  المقاومدددددة الجانبيدددددة الم صدددددقة القطددددداب  رئيسدددددية النهدددددا تعطدددددي سددددديطرو
الجهدددددد. تسدددددتعمل هدددددذ  التقنيدددددة فدددددي دراسدددددة الميدددددا  الجوفيدددددة والدراسدددددا  الهندسدددددية الضدددددحلة. 
هدددددذ  التقنيدددددة تعطدددددي معلومدددددا  حدددددول التغيدددددرا  العموديدددددة فدددددي المقاومدددددة الواهريدددددة لتحددددد  

لتفسددددددديرا  للنتدددددددائف هندددددددا السدددددددطي , واليمكدددددددن تحديدددددددد التغيدددددددرا  الجانبيدددددددة فدددددددي المقاومدددددددة . ا
 تكون كمية ونوعية .

    Pseudo-sectionالمقطع الكاذب   -3
( فددددي هددددذ  التقنيددددة , لتحديددددد التغيددددرا  CST , VESتسددددتخدم كدددد  التقنيددددا  اعدددد    

العموديدددددددة والجانبيدددددددة للمقاومدددددددة الكهربائيدددددددة الواهريدددددددة للتراكيدددددددب التحددددددد  سدددددددطحية ورسدددددددمها 
ان القيددددداس يكدددددون ممدددددث  للنقطدددددة الوسدددددطية  فدددددي نفدددددس الوقددددد  الوهدددددار المقطدددددع الكددددداذب .
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بددددين االقطدددداب لجعددددل القياسددددا  خطيددددة . ان القيدددداس العمددددودي يمثددددل دالددددة العمددددق ويعتمددددد 
(  و ترتيدددددددب . يكدددددددون التفسدددددددير نوعيدددددددا arrayعلدددددددو المسدددددددافة بدددددددين االقطددددددداب لكدددددددل نشدددددددرو  

للمقطدددددع الكددددداذب ويعطدددددي صدددددورو تقريبيدددددة وليسددددد  صدددددورو حقيقيدددددة لتوزيدددددع المقاومدددددة تحددددد  
 طي .الس

       2D Imagingصورة ثنائية البعد  -4
ان عمددددددل صددددددورو ثنائيددددددة البعددددددد عددددددن تغيددددددر المقاومددددددة جانبيددددددا وعموديددددددا علددددددو طددددددول خددددددط 

قطدددددددب  20مسدددددددار المسدددددددي يسدددددددتدعي اسدددددددتخدام عددددددددد كبيدددددددر مدددددددن االقطددددددداب تزيدددددددد علدددددددو 
يدددددة التفسدددددير تكدددددون حاسدددددبة فدددددي دائدددددرو الكترونيدددددة . ان عملمرتبطدددددة بددددداكثر مدددددن قدددددابلو الدددددو 

ا وتجددددددددري اوتوماتيكيددددددددا باسددددددددتخدام برنددددددددامف حاسددددددددوبي . ان انتوددددددددار الجهدددددددداز تفسدددددددديرا كميدددددددد
لقدددددددراءو نتددددددددائف المقاومدددددددة تأخددددددددذ وقتدددددددا طددددددددوي  . ان معلومدددددددا  المقاومددددددددة المسدددددددجلة ترسددددددددم 
مقطددددع كدددداذب للمقاومددددة الواهريددددة تحدددد  خددددط المسددددي والددددذي يحددددول فيمددددا بعددددد الددددو مقطددددع 

بدددددددين االقطددددددداب كلمدددددددا عمدددددددق حقيقدددددددي . عمدددددددق االختدددددددراق يعتمدددددددد علدددددددو المسدددددددافة الفاصدددددددلة 
 زاد  هذ  المسافة ازداد العمق .

 Azimuthal Sounding   الجس االزيموثي-5
ويددددددددعو ايضدددددددا بتقنيدددددددة الجدددددددس المتقددددددداطع وهدددددددو طريقدددددددة محدددددددورو لطريقدددددددة المقاومدددددددة حيدددددددث 

 electrical anisotropyالقيمدددددة واالتجدددددا  لعددددددم  التنددددداور  عددددددم التماثدددددل( الكهربدددددائي 
 والذي يمكن تحديد  .

( نشدددددر االقطددددداب حدددددول مركزهدددددا الوهدددددار المقاومدددددة rotate  الطريقدددددة تددددددوير تقتضدددددي هدددددذ
الواهريددددددة فددددددي عدددددددو اجاهددددددا  . تتميددددددز هددددددذ  التقنيددددددة ايضددددددا بانهددددددا تكددددددون اكثددددددر حساسددددددية 
للتغيددددددرا  التحدددددد  سددددددطحية كالتكسددددددرا  المنتومددددددة االتجددددددا  . يكددددددون خددددددط المسددددددي عمددددددودي 

 لمعرفة اتجا  التكسرا  .علو التكسرا  المليئة بالميا  لتعطي مقاومة عالية 
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 :Ambiquties in electrical resistivity     الغموض في طريقة المقاومة الكهربائية 
كمددددددا فددددددي معوددددددم الطددددددرق الجيوفيزيائيددددددة االخددددددرى فددددددان الغمددددددو، فددددددي تفسدددددديرا  المقاومددددددة 

 الكهربائية يتوضي في المبادىء التالية ا
   Principle of equivalenceمبدأ التكافؤ  -أ

هدددددددذا المبدددددددد  يعندددددددي تطدددددددابق المنحندددددددي الحقلدددددددي مدددددددع اكثدددددددر مدددددددن منحندددددددي قياسدددددددي  و  ان
بمعنددددو اخددددر ان عدددددو مقدددداطع لعدددددو طبقددددا  مختلفددددة لهددددا مقاومددددة وسددددمك تعطددددي تقريبددددا 
نفدددددددس المنحندددددددي الحقلدددددددي . وعليددددددده فدددددددان ع قدددددددا  معيندددددددة للسدددددددمك والمقاومدددددددة للطبقدددددددة 

ثددددددل هددددددذ  الوسددددددطية التعطددددددي اي تغييددددددر ملحددددددوو فددددددي شددددددكل منحنيددددددا  الجددددددس . فددددددي م
الحددددداال  فمدددددن  يدددددر الممكدددددن التمييدددددز بدددددين هدددددذين الندددددوعين مدددددن الطبقدددددا  المختلفدددددة , 
لدددددذا فدددددان امكانيدددددة الخطدددددأ وارد فدددددي التفسدددددير لهدددددذ  المقددددداطع .لهدددددذا والي منحندددددي للجدددددس 
هندددددداك مدددددددى لقدددددديم السددددددمك والمقاومددددددة للطبقددددددة الوسددددددطية مددددددن دون حدددددددوث تغييددددددر فددددددي 

ية الطوليدددددددة التي هدددددددي حاصدددددددل شددددددكل المنحندددددددي للجدددددددس عنددددددددما تكدددددددون نسدددددددبة التوصددددددديل
. ونكدددددددون  A,Hومتهدددددددا( ثابتدددددددة للمنحنيدددددددا  ذا  الندددددددوب اقسدددددددمة سدددددددمك الطبقدددددددة علدددددددو مق

نسدددددددبة قددددددديم المقاومدددددددة المستعرضدددددددة  التدددددددي حاصدددددددل ضدددددددرب مقاومدددددددة الطبقدددددددة الحقيقيدددددددة 
. وفدددددي كدددددل االحدددددوال يكدددددون مدددددن   K,Qبسدددددمكها( ثابندددددة للمنحنيدددددا  ذا  االندددددواب  

 طبقة وتكون هناك الحاجة للحفر .الصعوبة تحديد المك والمقاومة لل
فدددددددددي  1983ولعددددددددد و هدددددددددذا الغمدددددددددو، يمكدددددددددن اسدددددددددتعمال نفدددددددددس الخطدددددددددوا  للعددددددددداني 

 ( ولكل نوب منها .A,H,K,Qعمال المنحنيا  القياسية االربعة تاس
        Principle of Suppressionمبدأ االخماد   -ب

ان هددددددذا المبددددددد  هددددددو النددددددوب االخددددددر الددددددذي يصدددددداحب الغمددددددو، فددددددي تفسدددددديرا  المقاومددددددة 
الكهربائيددددددددة فددددددددي المنحنيددددددددا  الحقليددددددددة , ويتعلددددددددق هددددددددذا المبددددددددد  بوجددددددددود طبقددددددددا   علددددددددو 
واسددددددفل منهددددددا . يكددددددون تددددددأثير هددددددذ  الطبقددددددا  واضددددددحا عنددددددد زيددددددادو السددددددمك بينمددددددا يبقددددددو 

فددددي شددددكل المنحنددددي . الغمددددو، فددددي حالددددة السددددمك النسددددبي القليددددل بسددددبب عدددددم التغيددددر 
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يوهددددددر تددددددأثير هددددددذا المبددددددد  فددددددي دراسددددددة الميددددددا  الجوفيددددددة . مددددددث  سدددددديكون تحديددددددد عمددددددق 
الميدددددا  الجوفيدددددة  يدددددر دقيدددددق عنددددددما تكدددددون هنددددداك طبقدددددة نحيفدددددة مدددددن الترسدددددبا  النهريدددددة 
الرطبدددددددة بددددددددين ترسدددددددبا  نهربددددددددة جافددددددددة وتحتهدددددددا طبقددددددددة حاويددددددددة للميدددددددا  الجوفيددددددددة ولهددددددددل 

طبقدددددددة لهدددددددا مقاومةعاليدددددددة وعنددددددددما تنددددددددمف مدددددددع  توصددددددديلية عاليدددددددة  مقاومدددددددة قليلدددددددة(.  و
 رى وتوهر الطبقتان كطبقة واحدو .طبقة اخ

 مصادر الضوضاء في قياسات المقاومة الكهربائية
 هناك مصادر عديدو للضوضاء المؤثرو في قياسا  المقاومة الكهربائية منها ا

الموجدددددودو طبيعيدددددا فدددددي بددددداطن   Telluric currentsالتيدددددارا  االرضدددددية   -1
االر، . ان جريدددددددان هدددددددذ  التيدددددددارا  فدددددددي بددددددداطن االر، يولدددددددد فدددددددرق جهدددددددد يقددددددداس 

 عبر  قطاب الجهد حتو ولم لم يكن تيار عبر  قطاب التيار .
 Presence of nearbyوجدددود اجسدددام موصدددلة بدددالقرب مدددن خدددط المسدددي  -2

conductors    عبددددددر تقددددددوم هددددددذ  االجسددددددام بددددددامرار التيددددددار عبرهددددددا دون مددددددرور
 االر، المحيطة بها , مثالا انابيب مدفونة او سياو حديدي مدفون .

وجدددددود طبقدددددة قليلدددددة المقاومدددددة قريبدددددة مدددددن السدددددطي قدددددرب االقطددددداب بحيدددددث تمندددددع مدددددن  -3
مددددددرور التيددددددار الددددددو اعمدددددداق االر، , مثددددددالا وجددددددود مسددددددتوى مدددددداء لطبقددددددة جاثمددددددة 

 قرب السطي تمنع مرور التيار الو االعماق .
بدددددددو رافي قدددددددرب االقطددددددداب . اي تغييدددددددرا  او اخت فدددددددا  الوضدددددددع الجيولدددددددوجي والطو  -4

فدددددي جيولوجيدددددة وطوبو رافيدددددة او المحتدددددوى المدددددائي المدددددوقعي حدددددول االقطددددداب يكدددددون 
لددددده تددددداثير كبيدددددر علدددددو القياسدددددا  ويتجمدددددع التيدددددار او يتركدددددز فدددددي الوديدددددان واختفددددداؤ  

 في المرتفعا  .
نددددد سددددريان الحددددث الكهربددددائي فددددي االسدددد ك والقددددابلوا , حيددددث بتولددددد تيددددار محتددددث ع -5

التيدددددار فدددددي االسددددد ك التدددددي تدددددربط الفولتيدددددة مدددددع اقطددددداب الجهدددددد وتحددددددث ضوضددددداء 
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فدددددددي القدددددددراءا  , لدددددددذا يجدددددددب ابعددددددداد االسددددددد ك للتيدددددددار عدددددددن اسددددددد ك الجهدددددددد وعددددددددم 
 تقاطعها .

 عرض نتائج المقاومة الكهربائية
 يتم عر، نتائف المسوحا  للمقاومة الكهربائية باحدى الطرق التاليةا

بسددددديطة , فحدددددت اولدددددي للموقدددددع للحصدددددول علدددددو  Profilesامدددددا علدددددو شدددددكل مسدددددارا   -1
 فكرو سريعة .

 , تعيين المواقع .  Contour map و الخارطة الكنتورية  -2
 , بااللوان. الفاتحة والغامقة للقيم الكبيرو والقليلة .  Symboles و الرموز  -3

 الجيوكهربائيةمقارنة بين محاسن و مساؤى الطرق الرئيسية لمسح المقاومة 
 المساؤى المحاسن طريقة المسح والقياس

 wennerفينر 

سهولة قياس المقاومة  -1

 الظاهرية في الحقل.

 التحتاج الى أجهزة حساسة -2

تحريك جميع االقطاب عند  -1

 كل نقطة قياس.

تكون حساسة للتغييرات  -2

 الموقعية الضحلة.

تحتاج اسالك طويلة لالعماق  -3

 الكبيرة.

 Schlumbergeشلمبرجر 

تحريك اقطاب قليلة عند كل  -1

 نقطة قياس .

 تحتاج اسالك قصيرة للجهد. -2

 تكون مربكة في الحقل. -1

 تحتاج الى أجهزة حساسة. -2

تحتاج الى أسالك تيار  -3

 طويلة.

 ثنائي القطب-ثنائي القطب

Dipole-Dipole 

الحاجة الى أسالك قصيرة للجس 

 العميق .

 تتطلب تيار كبير . -1

 تتطلب أجهزة حساسة. -2

 
 Induced polarization( IPطريقة الحث القطبية  ) -ب
كمددددددددا الحونددددددددا سددددددددابقا فددددددددي طددددددددرق قيدددددددداس المقاوميددددددددة, عنددددددددد اسددددددددتخدام  ي تشددددددددكيل يددددددددتم   

بواسدددددطة إرسدددددال تيدددددار كهربدددددائي عبدددددر  قطددددداب التيدددددار إلدددددو اار، وذلدددددك يدددددؤدي إلدددددو وهدددددور 
ئي فددددان جهددددد فولتددددائي بددددين  قطدددداب الجهددددد, ثددددم م حوددددة اندددده عندددددما يددددتم قطددددع التيددددار الكهربددددا

الجهددددددددد الفولتددددددددائي ال تصددددددددبي قيمتدددددددده صددددددددفر مباشددددددددرو ولكنهددددددددا تبقددددددددو لددددددددبع، الوقدددددددد  تتحلددددددددل 
وتتندددداقت تدددددريجيا إلددددو ان تصددددل إلددددو درجددددة الصددددفر. وبددددالعكس فددددان قددددراءو الجهددددد الفولتددددائي 
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بددددين  قطدددداب الجهددددد ال تصددددل إلددددو الحددددد ااعلددددو مباشددددرو بعددددد فددددتي التيددددار ولكندددده يبددددد  بالزيددددادو 
علدددددو للجهدددددد ثدددددم يسدددددتمر بالزيدددددادو التدريجيدددددة نحدددددو اعلدددددو قدددددراءو  قمدددددة سدددددريعا نحدددددو القدددددراءو اا

 (.18-5 القراءو( يمكن الحصول عليها شكل 

 
 ( منحني التحلل الفولتائي18-5شكل رقم   

 ميكانيكيددددددددة وهورهددددددددا( تعددددددددود إلددددددددو وجددددددددود تددددددددأثيرين  IPإن ودددددددداهرو حصددددددددول الحددددددددث القطبيددددددددة 
 -هماا
 Electrode polarization over voltageظاهرة االستقطاب القطبي  -1
إن سددددددددريان التيددددددددار الكهربددددددددائي فددددددددي اار، يددددددددتم عددددددددادو بواسددددددددطة االيونددددددددا  فددددددددي حالددددددددة   

وجدددددود محاليدددددل الكتروليتيدددددة فدددددي مسددددداما  الصدددددخور  و بواسدددددطة الكتروندددددا  فدددددي حالدددددة وجدددددود 
الصدددددخور الصدددددلبة. ان اكثدددددر الصدددددخور الحاملدددددة للمعدددددادن يدددددتم اسدددددتقطابها عندددددد مدددددرور التيدددددار 

خ لهددددددددا حيددددددددث تميددددددددل االيونددددددددا  الموجبددددددددة إلددددددددو التجمددددددددع علددددددددو سددددددددطي جزيئددددددددا  الكهربددددددددائي 
المعدددددددادن مدددددددن المحاليدددددددل االلكتروليتيددددددددة مدددددددن جهدددددددة دخددددددددول التيدددددددار الكهربدددددددائي والشددددددددحنا   و 
االيونددددددا  السددددددالبة تميددددددل إلددددددو التجمددددددع علددددددو السددددددطي المقابددددددل لهددددددا مددددددن جهددددددة خددددددروو التيددددددار 

تددددددائي علددددددو سددددددطي الجزيئدددددددا  الكهربددددددائي, هددددددذا الترتيددددددب يدددددددؤدي إلددددددو وهددددددور فددددددرق جهدددددددد فول
الم مددددس للمحاليددددل وتقدددداوم سددددريان التيددددار الكهربددددائي حيددددث يقددددال عنهددددا عندئددددذ انهددددا مسددددتقطبة 

 .(a 19-5كما ن حوه في الشكل  
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 ( االستقطاب السطحيb( واهرو االستقطاب القطبي  a(  19-5الشكل رقم   

 (Parasnis, 1984, p: 205المصدرا  

الكهربدددددائي فدددددان فدددددرق الجهدددددد الفولتدددددائي يسدددددتمر بدددددالوجود عبدددددر عنددددددما يدددددتم قطدددددع التيدددددار 
هددددذ  الجزيئددددا  بسددددبب مددددن وجددددود هددددذ  ااواصددددر اايونيددددة والتددددي تبددددد  بالتندددداق، تدددددريجيا إلددددو 
 ن تت شددددددو  وهدددددددذا هددددددو تدددددددأثير القطبيددددددة المحتثدددددددة(. هدددددددذ  الحالددددددة تحصدددددددل فددددددي حالدددددددة وجدددددددود 

 اي .معدن البايراي , جالكوبايراي , كرافاي , كالينا وماكنيت
 االستقطاب السطحي  -2

Membranes Polarization or Electrolytic Polarization  
يعددددددود سددددددبب وجددددددود هددددددذ  الودددددداهرو إلددددددو تواجددددددد لجزيئددددددا  الطددددددين خاصددددددة عندددددددما تكددددددون   

الصدددددددخور الطينيدددددددة ذا  المسددددددداما  الصدددددددغيرو. ان سدددددددطي جزيئدددددددا  الطدددددددين تمتلدددددددك شدددددددحنا  
المتكوندددددة فددددددي المحاليدددددل االلكتروليتيددددددة سدددددالبة ولهدددددذا فهددددددي تجدددددذب الشددددددحنا  الموجبدددددة نحوهددددددا 

(. هددددددددذ  الودددددددداهرو تددددددددؤدي إلددددددددو حصددددددددول b 19-5الموجددددددددودو فددددددددي مسدددددددداما  الطددددددددين شددددددددكل  
سددددددددطي مسددددددددتقطب تتجمددددددددع علددددددددو طرفيدددددددده الشددددددددحنا  الموجبددددددددة والطددددددددرخ اآلخددددددددر الشددددددددحنا  
السددددالبة, هددددذ  الشددددحنا  تعيددددق حركددددة الشددددحنا  ااخددددرى المشددددابهة لهددددا وتتددددأثر بعيدددددا, عندددددما 
نمددددرر تيددددار كهربددددائي خدددد ل هددددذ  الجزيئددددا  فددددان الشددددحنا  الموجبددددة تعيددددد ترتيددددب نفسددددها مددددع 
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الموجبدددددة التدددددي تحدددددل محلهدددددا وتسدددددبب إعاقدددددة واضدددددطراب لمدددددرور التيدددددار الكهربدددددائي,  االيوندددددا 
كهربدددددائي فدددددان االيوندددددا  تعيدددددد ترتيدددددب نفسدددددها إلدددددو الحالدددددة السدددددابقة لعنددددددما يدددددتم قطدددددع لتيدددددار ا

وتتحلدددددل تددددددريجيا مسدددددببة وجدددددود فدددددرق جهدددددد فولتدددددائي يوهدددددر بعدددددد قطدددددع التيدددددار ويت شدددددو شددددديئا 
 فشيئا نحو الصفر.     

السدددددددددتقطاب القطبدددددددددي باسضدددددددددافة إلدددددددددو وددددددددداهرو االسدددددددددتقطاب السدددددددددطحي  و إن وددددددددداهرو ا  
الغشددددائي هددددي ودددداهرو سددددطحية لددددذلك فددددان تددددأثير القطبيددددة المحتثددددة سدددديكون كبيددددرا فيمددددا لددددو كددددان 

 الخام الفلزي  و الطين مبعثرا بدال من كونه متماسكا.
 -يتم إجراء قياسا  القطبية المحتثة بطريقتين هماا  
فدددي هدددذ  الطريقدددة يدددتم إرسدددال تيدددار كهربدددائي  Time – Domainطريقدددة مجدددال الدددزمن  - 

مباشددددر  مسددددتمر( إلددددو اار، ومددددن ثددددم يددددتم م حوددددة تحلددددل الفولتيددددة بددددين  قطدددداب الجهددددد 
حيدددث ان  o/ V tVبالع قدددة  IPبعدددد قطدددع التيدددار الكهربدددائي مباشدددرو. يعبدددر عدددن مقددددار 

tV  هددددي الفولتيددددة المتبقيددددة عنددددد الددددزمنt  بعددددد توقددددخ التيددددار وoV لتيددددة التددددي كاندددد  هددددي الفو
بدددالملي فولددد    فولددد   oV /t  Vموجدددودو عندددد انسدددياب التيدددار ويعبدددر عدددن هدددذ  النسدددبة 

  oV /t  IP% =100 (V( و كنسبة مئوية 
فددددددي هددددددذ  الطريقددددددة يددددددتم قيدددددداس  و  Frequency Domainطريقددددددة مجددددددال التددددددردد  -ب

تيددددددار تعيددددددين التغددددددايرا   و االخت فددددددا  فددددددي المقاوميددددددة الواهريددددددة لددددددألر، مددددددع تددددددرددا  ال
الكهربددددددددائي المرسددددددددل. عنددددددددد إمددددددددرار تيددددددددار كهربددددددددائي متندددددددداوب إلددددددددو اار،, فددددددددان النسددددددددبة 
المقاسدددددددة للفولتيدددددددة إلدددددددو التيدددددددار تصدددددددبي ممانعدددددددة بددددددددال مدددددددن مقاومدددددددة, وسدددددددتعتمد الممانعدددددددة 

(. اذا كانددددددددد  ACالفعالدددددددددة ومقاوميددددددددده اار، علدددددددددو تدددددددددردد  تذبدددددددددذب( التيدددددددددار المتنددددددددداوب  
همددددددا المقدددددداوميتين الودددددداهريتين المقاسددددددتين بالتيددددددار المباشددددددر والمتندددددداوب علددددددو  و  

 Preventage Frequencyالتدددوالي فدددان تدددأثير التدددردد النسدددبي والمسدددمو مختصدددرا  
Effect  PEE إلددددددددو القطبيددددددددة المحتثددددددددة ])IP   5يمكددددددددن التعبيددددددددر عندددددددده بالع قددددددددة رقددددددددم-

 (ا18

dcac
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𝑃𝐸𝐸 =  
100 𝑥 (𝜌𝑑𝑐 − 𝜌𝑎𝑐)

𝜌𝑎𝑐
   ……………….   (5 − 18) 

( ومدددددرو c/sec 0.1مدددددرو مدددددع تيدددددار ذو تدددددرددا  واطئدددددة    𝜌𝑎𝑐 حيدددددث ان يدددددتم قيددددداس  
 (. c/sec 10اخرى مع ترددا  قدرها  

ان االسددددددددتجابة الفريدددددددددو لطريقددددددددة القطبيددددددددة المحتثددددددددة فددددددددوق الترسددددددددبا  المبعثددددددددرو للمعددددددددادن   
وذلدددددددك لعددددددددم الموصدددددددلة تجعلهدددددددا ذا  قيمدددددددة كبيدددددددرو جددددددددا فدددددددي برندددددددامف االستكشددددددداخ المعددددددددني 

وجدددددددود طريقدددددددة جيوفيزيائيدددددددة  خدددددددرى يمكنهدددددددا تحديدددددددد مثدددددددل هدددددددذ  الخامدددددددا , ال تسدددددددتخدم هدددددددذ  
الطريقددددددددة لحددددددددل المشدددددددداكل التركيبيددددددددة تحدددددددد  السددددددددطحية . تشددددددددبه التقنيددددددددا  المسددددددددتخدمة فددددددددي 
القياسدددددا  الحقليدددددة لطريقدددددة القطبيدددددة المحتثدددددة تلدددددك المسدددددتخدمة فدددددي قياسدددددا  المقاوميدددددة ويمكدددددن 

 ااقطاب المستخدمة في مسوحا  المقاومية . استخدام  ي نوب من ترتيب
 Equipotential Methodطريقة الجهد المتساوي  -ج

تددددتلخت نوريددددة هددددذ  الطريقددددة بإرسددددال تيددددار كهربددددائي إلددددو اار، عددددن طريددددق قطبددددين للتيددددار 
,1C2C ,حيدددددث يحصدددددل سدددددريان للتيدددددار الكهربدددددائي مدددددن القطدددددب الموجدددددب إلدددددو القطدددددب السدددددالب

ويحصدددددددل بينهمدددددددا فدددددددرق الجهدددددددد فولتدددددددائي اذ تكدددددددون مسدددددددتويا   و مجددددددداال  الجهدددددددد الفولتدددددددائي 
. يمكددددددن تتبددددددع (3-5 المتسدددددداوي عموديددددددة علددددددو شددددددكل مسددددددتويا  سددددددريان التيددددددار شددددددكل رقددددددم 

الجهددددد يسدددداوي صددددفر( بواسددددطة خطددددوط الجهددددد المتسدددداوي  فددددرق الجهددددد علددددو نفددددس مسددددتويا  
( تتصدددددددل بجهددددددداز Non-Polarized Electrodeاسدددددددتخدام قطبدددددددين  يدددددددر مسدددددددتقطبة  

مضددددددددخم للفولتيددددددددة وتددددددددربط إلددددددددو سددددددددماعة ُ ذن  و جهدددددددداز فددددددددولتميتر, يددددددددتم تثبيدددددددد  احددددددددد هددددددددذ  
ااقطدددددددداب فددددددددي اار، بينمددددددددا يددددددددتم تحريددددددددك القطددددددددب الثدددددددداني علددددددددو سددددددددطي اار، إلددددددددو ان 

فدددددددي السدددددددماعة  و  دندددددددو قدددددددراءو للفولتيدددددددة والتدددددددي نحصدددددددل  و نسدددددددتقبل  دندددددددو درجدددددددة للصدددددددو  
تسدددددداوي تقريبدددددددا صدددددددفر, بهدددددددذ  الحالدددددددة تكدددددددون ااقطددددددداب علدددددددو نفدددددددس خدددددددط  و مسدددددددتوي الجهدددددددد 
المتسددددداوي وهكدددددذا. بدددددنفس الطريقدددددة يدددددتم تتبدددددع الخطدددددوط ااخدددددرى للجهدددددد المتسددددداوي ويدددددتم تثبيددددد  

هددددددد نقاطهدددددا علدددددو الخارطدددددة  و علدددددو اار، , ثدددددم ترسدددددم خارطدددددة كنتوريدددددة تمثدددددل خطدددددوط الج
 المتساوي.
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إن خطددددددوط الجهددددددد المتسدددددداوي إمددددددا تنددددددتف مددددددن التيددددددار المرسددددددل إلددددددو اار، صددددددناعيا  و   
(. هدددددذ  الطريقدددددة تعتبدددددر بطيئدددددة وصدددددعبة SPمدددددن التيدددددار النددددداتف مدددددن سدددددريان الجهدددددد الدددددذاتي  

التفسدددددير بالمقارندددددة مدددددع الطدددددرق ااخدددددرى إذا كانددددد  الترسدددددبا  تحددددد  سدددددطي اار، متجانسدددددة 
تكددددددون متماثلددددددة فددددددي التوزيددددددع حددددددول القطبددددددين  مددددددا فددددددي حالددددددة  فددددددان خطددددددوط الجهددددددد المتسدددددداوي

عندئددددددددذ يحدددددددددث انحددددددددراخ فددددددددي  (,3-5 وجددددددددود جسددددددددم معدددددددددني تحدددددددد  سددددددددطي اار، شددددددددكل 
مسددددددارا  خطددددددوط الجهددددددد المتسدددددداوي وتشددددددويه وحيددددددود نتيجددددددة لعدددددددم التجددددددانس فددددددي المقاوميددددددا  
تحددددددد  سدددددددطي اار،. اذا كدددددددان الجسدددددددم المعددددددددني جيدددددددد التوصددددددديل للكهربائيدددددددة يحددددددددث تندددددددافر 

 طوط الجهد المتساوي ... وبالعكس.لخ
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 الفصل السادس
 Electromagnetic Method( EMالطريقة الكهرومغناطيسية  )

الكهربائيدددة الفنيدددة التدددي تسدددتخدم علدددو نطددداق واسدددع فدددي استكشددداخ وهدددي احددددى االسددداليب 
( التيددارا  الكهربائيددة Inductionالمعددادن والشددقوق الحاملددة للميددا  الجوفيددة , وتعتمددد علددو حددث  

الموصدد   المدفونددة مثددل اجسددام الخامددا  . تسددتخدم هددذ  الطريقددة كبددديل للمقاومددة النوعيددة فددي 
يصدعب فيهدا ارسدال التيدار بواسدطة االسد ك .يعتمدد بعضدها  الكهربائية خاصة في المناطق التي

علو االرسدال المباشدر عدن طريدق االسد ك والدبع، االخدر يسدتغل الوضدع الطبيعدي مثدل الرعدد 
 والبرق .

تعتمددد الطريقددة الكهرومغناطيسددية علددو  سدداس قيدداس المجددال المغناطيسددي الددذي يددرتبط  و   
الدذي يحددث فدي ااجسدام المعنيدة تحد  سدطي اار،  ينشأ من التيار المتنداوب والتيدار المحتدث

مدددن جدددراء إرسدددال مجدددال مغناطيسدددي  ولدددي. فدددي  كثدددر طدددرق القيددداس المسدددتعملة يدددتم توليدددد مجدددال 
(  و علدو طدول Coilمغناطيسي  ولي بواسدطة إمدرار تيدار كهربدائي متنداوب فدي ملدخ كهربدائي  

المجال المغناطيسدي ااولدو ( موضوب علو سطي اار،. ينتشر Cableسلك الطويل  قابلو(  
نحددو الخددارو فددي جميددع االتجاهددا  فددوق وتحدد  اار، ويتغلغددل فددي الطبقددا  الصددخرية تحدد  
سدددطي اار،, عنددددما يصدددادخ هدددذا المجدددال الكهرومغناطيسدددي ااولدددي  ي جسدددم معددددني تحددد  

( يسدري Eddy Currentسطي اار، موصل جيدد للكهربائيدة يدؤدي إلدو توليدد تيدار كهربدائي  
  ااجسام المعدنية وبموجب قوانين  الحث الكهرومغناطيسي فدان هدذ  التيدارا  الكهربائيدة في هذ

تدؤدي إلددو توليددد مجدال مغناطيسددي ثددانوي يتعدار، مددع المجددال الكهرومغناطيسدي ااولددي وتددؤدي 
إلو تشويه هذا المجال ويوهر هذا التأثير علدو سدطي اار،, يمكدن التقاطده وتحسسده بواسدطة 

ئدددددم لهدددددذا الغدددددر،. المجدددددال الكهرومغناطيسدددددي الثدددددانوي النددددداتف عدددددن المجدددددال ملدددددخ مسدددددتلم م 
الكهرومغناطيسي ااولي يختلخ في الطور, الشدو واالتجا  يحصل بينهمدا تدداخل إت فدي يسدتدل 

 منه علو وجود جسم معدني تح  سطي اار،.
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إن الهدددددددددددخ الرئيسددددددددددي للطددددددددددرق الكهرومغناطيسددددددددددية ذا  المجددددددددددال االصددددددددددطناعي هددددددددددو  
اكتشددددددداخ ااجسدددددددام المعدنيدددددددة التدددددددي لهدددددددا توصددددددديلية كهربائيدددددددة عاليدددددددة, معودددددددم هدددددددذ  ااجسدددددددام 

واسدددددتخدم  كدددددذلك فدددددي تعيدددددين المعدنيدددددة تكدددددون عبدددددارو عدددددن خامدددددا  فلزيدددددة مثدددددل الكبريتيددددددا . 
افة إلدددددددددو تحديدددددددددد وتتبدددددددددع اانابيدددددددددب  مددددددددداكن الفوالدددددددددق والعدددددددددروق المعدنيدددددددددة الموصدددددددددلة باسضددددددددد

والقدددددددددابلوا  تحددددددددد  السدددددددددطي وخطدددددددددوط نقدددددددددل المددددددددداء  و الدددددددددنفط وهدددددددددي سدددددددددهلة التمييدددددددددز كدددددددددون 
 خصائت الشذوذ تكون ذا  مسارا  ضيقة وطويلة وقيم عالية.

المفهدددددددددوم ااساسدددددددددي للنوريدددددددددة الكهرومغناطيسدددددددددية تقدددددددددوم علدددددددددو  سددددددددداس وجدددددددددود ملفدددددددددين 
 Two–Coil المغناطيسددددددي ااولددددددي يمددددددر فيدددددده تيددددددار مسددددددتمر ( احدددددددهما ملددددددخ مرسددددددل للمجددددددال

(. المجددددددال 1-6( هيرتددددددز كمددددددا موضددددددي فددددددي الشددددددكل  1000–100ذا  تددددددردد يتددددددراوح بددددددين  
المغناطيسدددددي ااولدددددو يسدددددتلم مدددددن قبدددددل ملدددددخ االسدددددت م الدددددذي يقدددددع علدددددو بعدددددد مسدددددافة محدددددددو 
عددددددن الملددددددخ المرسددددددل, فددددددي حالددددددة اذا كاندددددد  الصددددددخور التحدددددد  سددددددطحية متجانسددددددة عندئددددددذ ال 

اخدددددددت خ فدددددددي المجدددددددال المغناطيسدددددددي الدددددددذي يمدددددددر تحددددددد  سدددددددطي اار، والموجدددددددود  يوجددددددد  ي
فدددددوق سدددددطي اار، الواصدددددل إلدددددو ملدددددخ االسدددددت م, فدددددي حالدددددة وجدددددود جسدددددم معددددددني موصدددددل 
جيدددددد للكهربائيدددددة تحددددد  سدددددطي اار،, سدددددوخ يطلدددددق مجدددددال كهرومغناطيسدددددي ثدددددانوي يتدددددداخل 

االسدددددت م, محصدددددلة مدددددع المجدددددال المغناطيسدددددي ااولدددددو وتصدددددل المحصدددددلة النهائيدددددة إلدددددو ملدددددخ 
المجددددددددال المغناطيسددددددددي الواصددددددددلة تختلددددددددخ فددددددددي الطددددددددور والسددددددددعة عددددددددن المجددددددددال المغناطيسددددددددي 
ااولددددددي هددددددذا االخددددددت خ يسددددددتدل مندددددده علددددددو وجددددددود جسددددددم معدددددددني موصددددددل جيددددددد للكهربائيددددددة 

 تح  سطي اار،. 
 



 الطريقة االشعاعيةمبادىء الطرق اجليوفيزيائية يف االستكشافات اجليولوجية                                                     

- 178 - 

 

 
 (مرتسم تخطيطي لنورية الطريقة الكهرومغناطيسية1-6شكل رقم   

 (John Milson, 2003, P: 134المصدرا  

فدددددي حالدددددة وجدددددود ملدددددخ االسدددددت م مباشدددددرو فدددددوق الجسدددددم المعددددددني ال يمكدددددن تحسدددددس  ي  
شددددددذوذ فددددددي المجددددددال المغناطيسددددددي بسددددددبب عدددددددم حصددددددول تددددددداخل بددددددين المجددددددال المغناطيسددددددي 
ااولددددي والثددددانوي ونفددددس الحالددددة تنطبددددق فددددي حالددددة وجددددود ملددددخ اسرسددددال فددددوق الجسددددم المعدددددني 

كهربددددددددائي محتددددددددث داخددددددددل الجسددددددددم المعدددددددددني, الحالددددددددة مباشددددددددرو, بسددددددددبب عدددددددددم حصددددددددول تيددددددددار 
المثاليددددددددة لتحسددددددددس الشددددددددذوذ فددددددددي المجددددددددال المغناطيسددددددددي هددددددددو وجددددددددود الجسددددددددم المعدددددددددني فددددددددي 

 منتصخ المسافة بين ملخ االست م وملخ اسرسال.
ان المجددددددال الكهرومغناطيسددددددي يددددددتم تسددددددجيله بطددددددرق عديدددددددو امددددددا علددددددو شددددددكل خددددددرائط  و 

تخدمة فددددددي عمليددددددا  المسددددددي الكهرومغناطيسددددددي علدددددو شددددددكل قددددددراءا , الطريقددددددة االسددددددهل المسددددد
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هددددددي ان يكددددددون ملددددددخ االسددددددت م علددددددو شددددددكل دائددددددرو  و مربددددددع بقطددددددر نصددددددخ إلددددددو متددددددر واحددددددد 
تددددربط نهاياتددددده إلددددو سدددددماعة اذن لتحسدددددس رنددددين  و صدددددو  شددددددو المجددددال المغناطيسدددددي,  علدددددو 
شدددددو للصددددو  تستحصددددل عندددددما يكددددون مسدددددتوى ملددددخ االسددددت م عمددددودي علددددو اتجددددا  سدددددريان 

مغناطيسدددددي, عندددددد الحصدددددول علدددددو  دندددددو مسدددددتوى للصدددددو  يعندددددي ان مسدددددتوى ملدددددخ المجدددددال ال
 (.2-6االست م يقع بصورو موازية التجا  المجال المغناطيسي شكل رقم  

 
 ( اتجا  دوران ملخ االست م مع اتجا  المجال المغناطيسي 2-6شكل رقم    

فددددددددددددددي حالددددددددددددددة وجددددددددددددددود مجددددددددددددددال كهرومغناطيسددددددددددددددي ثددددددددددددددانوي يتددددددددددددددداخل مددددددددددددددع المجددددددددددددددال   
الكهرومغناطيسدددددي ااولدددددي فدددددان محصدددددلة المجدددددال الكهرومغناطيسدددددي يكدددددون فدددددي مسدددددتوي علدددددو 

 (.3-6شكل بيضوي ويقال عنه انه مستقطب بيضويا كما في الشكل  

 
 ( محصل المجال الكهرومغناطيسي المستقطب بيضويا مع زاوية الميل 6-3شكل  

فدي هدذ  الحالدة يوجدد فقددط موقدع واحدد لمسدتوي ملدخ البحددث  و االسدت م تكدون فيده القددراءو 
تسدداوي صددفر  و ادنددي مسددتوى للصددو  وهددي عندددما يتطددابق مسددتوى حركددة الملددخ مددع مسددتوى 
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المجددال المسددتقطب. إن زاويددة مددي ن مسددتوى المجددال الكهرومغناطيسددي المسددتقطب عددن المحددور 
موقدع الجسدم المعددني عندد اسدتخدام هدذ   (. ان Angle –Tilt=اافقدي تسدمو زاويدة الميدل  

صدفر  و اقدل مدا يمكدن.  تسداوي الطريقة تقع تح  نقطدة القيداس التدي تكدون فيهدا زاويدة الميدل 
 تستخدم هذ  الطريقة للتحري والكشخ عن المعادن الفلزية والمعادن الكبريتيدية.

  همها هيا  Current –Telluricالطرق التي تستخدم التيار األرضي الطبيعي 
 (SP( )Self – Potentialطريقة الجهد الذاتي  ) -أ
 Spontaneousوتسددددددددددمو هددددددددددذ  الطريقددددددددددة بطريقددددددددددة االسددددددددددتقطاب الددددددددددذاتي     

Polarization ،وتقددددددوم هددددددذ  الطريقددددددة علددددددو مبددددددد   ددددددرز قطبددددددين لقيدددددداس الجهددددددد فددددددي اار )
جهددددددد كهربددددددائي طبيعددددددي وتددددددربط بمقيدددددداس للفولتيددددددة حسدددددداس عندددددددها يددددددتم م حوددددددة وجددددددود فددددددرق 

هدددددددذ  فدددددددي حالدددددددة وجدددددددود محاليدددددددل ( تقريبدددددددا. 20mv–0.1بدددددددين هدددددددذين القطبدددددددين يتدددددددراوح بدددددددين  
 و خددددددام  Sulphideالكتروليتيددددددة,  مددددددا فددددددي حالددددددة وجددددددود ترسددددددبا  معدنيددددددة مثددددددل الكبريتيدددددددا  

الحديددددددددد فددددددددان فددددددددرق الجهددددددددد الطبيعددددددددي قددددددددد يصددددددددل  حيانددددددددا إلددددددددو مئددددددددا  مددددددددن الملددددددددي فولدددددددد  
 100mv.) 

تستكشددددددددخ فددددددددرق الجهددددددددد الطبيعددددددددي فددددددددي اار، تسددددددددمو طريقددددددددة الجهددددددددد الطريقددددددددة التددددددددي 
( هدددددذ  الطريقدددددة تعتمدددددد بصدددددورو كبيدددددرو علدددددو وجدددددود اخت فدددددا  فدددددي الفعاليدددددا  فدددددي SPالدددددذاتي  

  -اانشطة الكيميائية لألر،. الجهد الذاتي المسجل في اار، ينقسم إلو قسمينا
 Background Potentialالجهد المتخلف  -ب
ندددددتف مدددددن وجدددددود محاليدددددل تختلدددددخ فدددددي درجدددددة تركيزهدددددا عنددددددما الدددددذي يهدددددو فدددددرق الجهدددددد  

تتصدددددددل احددددددددهما مدددددددع ااخدددددددرى  و مدددددددع اار، التدددددددي تسدددددددير فيهدددددددا,  و مدددددددع محاليدددددددل تسدددددددري 
بواسدددددطة الخاصدددددية الشدددددعرية حيدددددث يكدددددون طرفهدددددا مختلدددددخ فدددددي فدددددرق الجهدددددد الفولتدددددائي. يتدددددراوح 

 . دائماً  موجبة (, وتكون شحناته0.1mv–10mvفرق الجهد تقريبا بين  
 

  







 الطريقة االشعاعيةمبادىء الطرق اجليوفيزيائية يف االستكشافات اجليولوجية                                                     

- 181 - 

 

 (Mineralization  Potentialالجهد من المعادن  ) -ج
يعتقددددد بددددان هددددذا الجهددددد الفولتددددائي ندددداتف مددددن حصددددول  كسدددددو فددددي السددددطي العلددددوي للجسددددم   

المعدددددددددني القريددددددددب مددددددددن سددددددددطي اار،, حيددددددددث يحصددددددددل فددددددددرق جهددددددددد بددددددددين السددددددددطي العلددددددددوي 
والسدددددطي السدددددفلي للجسدددددم المعددددددني سدددددببه الفدددددرق فدددددي ااكسددددددو بدددددين السدددددطحين, يحصدددددل فدددددي 

( يصددددل الجهدددددد الفولتدددددائي 4-6سددددم المعددددددني ممددددا يشدددددبه بطاريدددددة كبيددددرو فدددددي اار، شدددددكل  الج
لهددددذ  الحالددددة إلددددو حدددددود مئددددا  مددددن الملددددي فولدددد  وتكددددون شددددحناته سددددالبه قددددرب النهايددددة العليددددا 
للجسددددددددددددددددم المعدددددددددددددددددني .الحالددددددددددددددددة المثاليددددددددددددددددة لهددددددددددددددددذ  الصددددددددددددددددفة كمددددددددددددددددا يحصددددددددددددددددل لترسددددددددددددددددبا  

 الجوفية. التي تقع ضمن مستوى الميا    Sulphideالكبريتيدا 
 

 
 ( مصدر الجهد الذاتي 4-6شكل رقم   

فددددددي عمليددددددا  االستكشدددددداخ المعدددددددني باسددددددتخدام هددددددذ  الطريقددددددة يددددددتم اسددددددتخدام زوو مددددددن  
ااقطددددددداب  يدددددددر المسدددددددتقطبة والمرتبطدددددددة بسدددددددلك معدددددددزول إلدددددددو مقيددددددداس الفولتيددددددده. إمدددددددا يتحدددددددرك 
القطبددددان اللددددذان يبعدددددان عشددددرو متددددر  و عشددددرون متددددر عددددن بعضددددها سددددويا علددددو طددددول خطددددوط 

جعيدددددة بينمدددددا يتحدددددرك القطدددددب اآلخدددددر مسددددارا  المسدددددي,  و يثبددددد  احدددددد ااقطددددداب فدددددي محطدددددة مر 
 مع بكرو السلك ومقياس الفولتية إلو محطا  قياس متتابعة علو امتداد خط المسي . 
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ان النتيجدددددددة النهائيدددددددة لعمليدددددددا  المسدددددددي بطريقدددددددة الجهدددددددد الدددددددذاتي هدددددددو الحصدددددددول علدددددددو 
خارطددددددة كنتوريددددددة للجهددددددد المتسدددددداوي, و البددددددا مددددددا يكددددددون تفسددددددير هددددددذ  المعطيددددددا  هددددددو تفسددددددير 

وصددددددخ لشددددددكل الشددددددذوذ وعرضدددددده ومندددددده نسددددددتدل علددددددو عمددددددق الجسددددددم وامتددددددداد  نددددددوعي يعطددددددي 
 اافقي .

  Magneto telluric Methodطريقة التيارات المغناطيسية األرضية  -د
هددددددذ  الطريقددددددة تسددددددتخدم التيددددددارا  الكهربائيددددددة اارضددددددية والتددددددي يعتقددددددد بأنهددددددا ناتجددددددة مددددددن 

التيددددددددددارا  االيونوسددددددددددفيرية المنسددددددددددابة إلددددددددددو اار،, والتددددددددددي يمكددددددددددن ان  Fluctuationتقلددددددددددب 
تتغلغدددددل وتمتدددددد بشدددددكل عميدددددق فدددددي داخدددددل اار، ولمسدددددافة عددددددو كيلدددددومترا  بتدددددرددا  واطئدددددة 
جددددددا. التيدددددارا  اارضدددددية تدددددؤدي إلدددددو وهدددددور فدددددرق جهدددددد فولتدددددائي علدددددو سدددددطي اار، بحددددددود 

10 mv/km فدددددددي عمليدددددددا  لكدددددددل كيلدددددددومتر واحدددددددد, تسدددددددتخدم التيدددددددارا  اارضدددددددية هدددددددذ  
االستكشددددداخ وذلدددددك بقيددددداس االخت فدددددا  فدددددي فدددددرق الجهدددددد بدددددين نقطتدددددين علدددددو سدددددطي اار،. 
ال تسددددددتخدم فددددددي هددددددذ  الطريقددددددة  قطدددددداب كهربائيددددددة ولكددددددن فقددددددط تسددددددتخدم  قطدددددداب جهددددددد  يددددددر 

( متدددددر فدددددي حالدددددة 600–300مسدددددتقطبة, المسدددددافة الفاصدددددلة بدددددين هدددددذ  ااقطددددداب تتدددددراوح بدددددين  
االستكشدددددددداخ المعدددددددددني تكددددددددون المسددددددددافة الفاصددددددددلة بددددددددين االستكشددددددددافا  النفطيددددددددة وفددددددددي حالددددددددة 

( متددددر, يددددتم التقدددداط الفولتيدددددا  المحتثددددة فددددي ملفددددا  حساسددددة جدددددا وتسدددددجل 30ااقطدددداب هددددي  
 علو شريط مغناطيسي  و اجهزو قياس مغناطيسية متخصصة معدو لهذا الغر،. 

إذا كانددددددددد  التوصددددددددديلية الكهربائيدددددددددة للتكويندددددددددا  تحددددددددد  سدددددددددطي اار، متجانسدددددددددة فدددددددددان 
ر  و ميددددددل الجهدددددددد يبقددددددو ثابددددددد  علددددددو سدددددددطي اار،, فددددددي حالدددددددة وجددددددود منددددددداطق ذا  انحدددددددا

توصددددديلية مختلفدددددة مثدددددل وجددددددود قبدددددة ملحيدددددة  و تراكيدددددب محدبددددددة تدددددؤدي إلدددددو حصدددددول انحددددددراخ 
فددددي مسددددار التيددددارا  الكهربائيددددة اارضددددية ممددددا يددددؤدي إلددددو حصددددول تشددددويه فددددي قددددراءا  الجهددددد 

ي انحدددددددار الجهددددددد الكهربددددددائي الكهربددددددائي علددددددو سددددددطي اار،. نسددددددتدل مددددددن هددددددذا الشددددددذوذ فدددددد
علددددددددو سددددددددطي اار، عددددددددن وجددددددددود تراكيددددددددب جيولوجيددددددددة  و تحديددددددددد عمددددددددق القشددددددددرو اارضددددددددية 
وتخمدددددين سدددددمك ااحدددددوا، الرسدددددوبية  باسضدددددافة إلدددددو تحديدددددد المصدددددادر الجيوحراريدددددة العميقدددددة 
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( يوضددددددددي نوريددددددددة التيددددددددارا  5-6المسددددددددببة باخت فددددددددا  التوصدددددددديلية الكهربائيددددددددة. شددددددددكل رقددددددددم  
 مها في استكشاخ التراكيب الجيولوجية تح  السطحية. اارضية واستخدا

 
 ( تشويه الجهد المرتبط مع التيارا  اارضية 5-6شكل   

 (Kearey, 1984, P: 242المصدرا  مقتبس من 

 :طريقة المجال المغناطيسي الترددي السمعي
AFMAG )Audio Frequency Magnetic field) 

علدددددددو اار، ومدددددددن الجدددددددو لعددددددددم وجدددددددود  طريقدددددددة االستكشددددددداخ هدددددددذ  ممكدددددددن اسدددددددتخدامها
تمددددددددداس مباشدددددددددر مدددددددددع سددددددددددطي اار،. المصددددددددددر المسدددددددددتخدم للقيدددددددددداس عبدددددددددارو عدددددددددن مجددددددددددال 
كهرومغناطيسددددددددي طبيعددددددددي يتولددددددددد بواسددددددددطة ومضددددددددا  ضددددددددوئية بعيدددددددددو ويددددددددربط مددددددددع النشدددددددداط 

(. هددددددذ  الطاقددددددة الكهرومغناطيسددددددية تتقدددددددم بددددددين سددددددطي Sfericsالعاصددددددفي الرعدددددددي وتسددددددمو  
 waveير ويعمدددددددل الغددددددد خ الجدددددددوي كددددددددليل للموجدددددددة  اار، و سدددددددفل طبقدددددددة االيونسدددددددف
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Guide  1000–1( هدددددددددذ  الطاقدددددددددة عشدددددددددوائية  يدددددددددر منتومدددددددددة ذا  تدددددددددرددا  تتدددددددددراوح بدددددددددين )
 ( يوضي سلوك المجال الكهرومغناطيسي علو مسافة بعيدو.6-6هرتز. شكل رقم  

 
 AFMAG( المجال الكهرومغناطيسي في طريقة 6-6شكل رقم   

لمجددددددددددددال معدددددددددددددني تحدددددددددددد  سددددددددددددطي اار، فددددددددددددان افددددددددددددي حالددددددددددددة عدددددددددددددم وجددددددددددددود جسددددددددددددم 
( , مددددددا فددددددي حالددددددة وجددددددود جسددددددم معدددددددني a 7-6 شددددددكل رقددددددم الكهرومغناطيسددددددي يكددددددون  فقددددددي 

فدددددددددددان المجدددددددددددال الثدددددددددددانوي يدددددددددددودي إلدددددددددددو حصدددددددددددول حيدددددددددددود وانحدددددددددددراخ فدددددددددددي اتجدددددددددددا  المجدددددددددددال 
, هدددددذ  الخاصدددددية هدددددي التددددددي (B 7-6 شدددددكل رقدددددم  االلكترومغناطيسدددددي عدددددن المسدددددتوى اافقدددددي

 ااجسام المعدنية الموجودو  تح  سطي اار،.تستخدم في استكشاخ 

 
 AFMAG( ملخ االست م في طريقة 7-6شكل رقم    
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مكددددددون مددددددن ملفددددددين متعامدددددددين كمددددددا  AFMAGملددددددخ االسددددددت م المسددددددتخدم فددددددي طريقددددددة 
عددددن اافدددددق مددددا فددددي حالددددة  يددددداب  ( كددددل منهمددددا يميدددددل بزاويددددة قدددددرها 6-7  فددددي الشددددكل 

مجددددددال كهرومغناطيسددددددي ثددددددانوي بهددددددذ  الحالددددددة فددددددان المجددددددال الكهرومغناطيسددددددي ااولددددددي يكددددددون 
عمدددددودي علدددددو هدددددذين الملفدددددين وتكدددددون المحصدددددلة تسددددداوي صدددددفر,  مدددددا فدددددي حالدددددة وجدددددود مجدددددال 
الكهرومغناطيسدددددددددي ثدددددددددانوي عندئدددددددددذ يحصدددددددددل حيدددددددددود فدددددددددي اتجدددددددددا  المجدددددددددال الكهرومغناطيسدددددددددي 

لة ال تسددددداوي صدددددفر. تقددددداس زاويدددددة ميدددددل هدددددذا المجدددددال للتعدددددرخ علدددددو ااولدددددي وتكدددددون المحصددددد
 وجود جسم معدني تح  سطي اار،.

لهددددددا بعدددددد، المميددددددزا  الجيدددددددو علددددددو طددددددرق المصدددددددر الصددددددناعي  AFMAGإن طريقددددددة 
حيددددددث إنهددددددا ال تحتدددددداو إلددددددو اسددددددتخدام مرسددددددلة للمجددددددال الكهرومغناطيسددددددي باسضددددددافة إلددددددو ان 

فدددددوذ وتغلغدددددل عميدددددق لهدددددذا المجدددددال, لدددددذلك فإنهدددددا التدددددرددا  المسدددددتعملة منخفضدددددة جددددددا تعطدددددي ن
تعتبددددددددر طريقددددددددة م ئمددددددددة الستكشدددددددداخ الوددددددددواهر التركيبيددددددددة العميقددددددددة مثددددددددل الفوالددددددددق, الشددددددددقوق 

 المملوءو بالميا . 
 Very Low Frequency(VLFطريقة الترددات الواطئة جدا )

طاقددددددددة الكترومغناطيسددددددددية بتددددددددرددا  واطئددددددددة جدددددددددا تتددددددددراوح بددددددددين  VLFتسددددددددتخدم طريقددددددددة 
( كيلددددددددوهرتز التددددددددي يددددددددتم توليدددددددددها مددددددددن مرسدددددددد   الراديددددددددو الفعالددددددددة البعيدددددددددو والتددددددددي 15-25 

تسددددددددتخدم فددددددددي االتصدددددددداال  الراديويددددددددة طويلددددددددة المدددددددددى وكددددددددذلك فددددددددي الم حددددددددة, حيددددددددث يكددددددددون 
مصددددددددر اسرسددددددددال ثابددددددد  وعلددددددددو بعددددددددد صالخ الكيلدددددددومترا  عددددددددن  جهدددددددزو االسددددددددت م. محطددددددددا  

و فددددي  مدددداكن محددددددو حددددول العددددالم شددددكل اسرسددددال هددددذ  ثابتددددة وتعمددددل فددددي  قطددددار مختلفددددة منتشددددر 
 6-8.) 

عبدددددارو عدددددن بدددددرو عمدددددودي طويدددددل يحمدددددل سدددددلك فيددددده تيدددددار  VLFإن الهدددددوائي لمرسددددد   
متنددددددداوب, وتكدددددددون مركبدددددددة المجدددددددال المغناطيسدددددددي الرئيسدددددددية  فقيدددددددة, وتكدددددددون خطدددددددوط المجدددددددال 

( .عندددددد مسدددددافا  9-6المغناطيسدددددي علدددددو شدددددكل دوائدددددر ممتددددددو حدددددول مركدددددز الهدددددوائي , شدددددكل  
 ا من المرسلة يمكن اعتبار المجال ااولي قائم الزاوية مع اتجا  المرسلة.بعيدو جد

 45
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 VLF( مواقع محطا  اسرسال العالمية 8-6شكل رقم    

ن حددددددو وجدددددددود متجهدددددددين فدددددددي المجدددددددال الكهرومغناطيسدددددددي هدددددددو متجددددددده التيدددددددار الكهربدددددددائي فدددددددي 
عمددددددددودي مددددددددع مسددددددددتوى المجددددددددال الكهرومغناطيسددددددددي, ومتجدددددددده المجددددددددال المغناطيسددددددددي  مسددددددددتوى

الددددذي يكددددون عمددددودي علددددو اتجددددا  نفدددداذ المجددددال الكهرومغناطيسددددي فددددي المسددددتوى اافقددددي. فددددي 
حالدددددة وجدددددود جسدددددم معندددددي موصدددددل للكهربائيدددددة تحددددد  سدددددطي اار، فدددددي اتجدددددا  نفددددداذ المجدددددال 
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فاندددددده يددددددؤدي إلددددددو توليددددددد تيددددددار  الكهرومغناطيسددددددي ويقددددددع بمجددددددال مركبددددددة المجددددددال المغناطيسددددددي
كهربددددددائي بالحددددددث وبدددددددور  يددددددؤدي إلددددددو توليددددددد مجددددددال الكترومغناطيسددددددي ثددددددانوي يمكددددددن تحسسدددددده 

 وتسجيله مما يدل علو وجود سم معدني تح  سطي اار،.

 
 VLF( انواب مختلفة  من مرس   9-6شكل رقم  

ويضدددددددبط تنفددددددذ الطريقدددددددة الحقليدددددددة للقياسدددددددا  وذلدددددددك باسدددددددتخدام ملدددددددخ مسدددددددتقبل لةشدددددددارو 
النغمدددددة مدددددع تدددددردد المحطدددددة المنتخبدددددة ويدددددربط الملدددددخ مدددددع القدددددط اسشدددددارو ويحمدددددل الملدددددخ مدددددع 

التدددددددي , ( 10-6محدددددددور   فقيدددددددا ويددددددددور فدددددددي يميندددددددا ويسدددددددارا سيجددددددداد ادندددددددو إشدددددددارو شدددددددكل رقدددددددم  
بعدددددها يدددددور الملددددخ بزاويددددة قدددددرها   VLFيسددددتدل منهددددا فددددي هددددذا الموقددددع علددددو اتجددددا  محطددددة 

بعددددد ذلددددك يميددددل إلددددو قطددددر  اافقددددي حتددددو يمكددددن الحصددددول  ( مددددع بقدددداء المحددددور  فقيددددا, ثددددم
علدددددو ادندددددو إشدددددارو ويسدددددجل ميدددددل الملدددددخ, ان مدددددي ن الملدددددخ يعطدددددي زاويدددددة ميدددددل قطدددددع مكدددددافئ 

 ل ستقطاب.  

90
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 اثناء عمليا  القياس الحقلية VLF( جهاز 10-6شكل رقم  

إن ودددددددل زاويدددددددة المدددددددي ن يعطدددددددي قيددددددداس تقريبدددددددي لنسدددددددبة المركبدددددددة الحقيقيدددددددة للمجدددددددال الثدددددددانوي  
 (. 11-6العمودي إلو المجال ااولي اافقي شكل  

 
 (b( واالفقي  aمع الملخ المرسل العمودي   Ti Lt – Angleزاوية المي ن  (11-6 شكل 

تعتبر هذ  الطريقة م ئمة لرسم خرائط التراكيب الجيولوجية الضحلة, مثل سدطوح النحداس 
هي وصدفية لحدد اآلن وال  VLFبين التكوينا  ذا  المقاوميا  المختلفة. ان تفسير نتائف طريقة 

 تعطي نتائف وقياسا  إلو عمق وامتداد التراكيب الجيولوجية.
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 الفصل السابع

 Radiometric Methodالطريقة االشعاعية 
للصدددددددخور والمعدددددددادن كبيددددددددرو  Radioactivity اسشددددددددعاعي ن  هميدددددددة  دراسدددددددة النشددددددداط 

 -جدا في علم الجيولوجيا والجيوفيزياء وفي مجاال  عديدو  همهاا
البحدددددددث والتنقيدددددددب عدددددددن مصدددددددادر المدددددددواد المشدددددددعة الموجدددددددودو فدددددددي الطبيعدددددددة  و الترسدددددددبا   -1

 التي ترتبط معها مثل الفوسفا . 
يعتقدددد  Radioactive decay الحدددرارو المتولددددو مدددن خاصدددية االنحددد ل اسشدددعاعي  -2

 بأنها العامل ااكثر  همية في تثبي  الوروخ الحرارية داخل اار،.
تحديدددددد  زمندددددة تكدددددون الصدددددخور فدددددي القشدددددرو اارضدددددية اعتمدددددادا علدددددو قيددددداس كميدددددة النويدددددر  -3

 المعادن. الوليد من نوير  الم المشع بمعدل معروخ منذ تبلور
تحديدددددد  عمدددددار حدددددوادث جيولوجيدددددة مهمدددددة مثدددددل عمليدددددا  تكدددددون الجبدددددال وعمليدددددا  التعريدددددة  -4

 وترسيب الصخور الرسوبية.
مسدددددداهمة الطددددددرق اسشددددددعاعية فددددددي تثبيدددددد   سددددددس مقيدددددداس الددددددزمن الجيولددددددوجي بكددددددل دقددددددة  -5

 وبأعمار  المطلقة. 
حسددددددداب عمدددددددر اار، بكدددددددل دقدددددددة مؤكدددددددد  ن عمدددددددر اار، هدددددددو  قدددددددرب مدددددددا يكدددددددون إلدددددددو  -6

 مليون سنة وهو مساوي كذلك لعمر النيازك.  4600
( U(عنصدددددددر مشدددددددع طبيعدددددددي ومدددددددن  همهدددددددا اليورانيدددددددوم  20يوجدددددددد فدددددددي الطبيعدددددددة تقريبدددددددا  

(  ن ذرا  هدددددددذ  العناصدددددددر تمتلدددددددك خاصدددددددية K( وبعددددددد، نودددددددائر البوتاسددددددديوم  Thوالثوريدددددددوم  
التلقددددائي مددددن خدددد ل إشددددعاعها طاقددددة امددددا علددددو شددددكل جسدددديما   و علددددو شددددكل  شددددعة التحلددددل 

الكترومغناطيسددددددية, وهددددددي بهددددددذ  العمليددددددة تتحددددددول إلددددددو ذرا  لعناصددددددر  خددددددرى جديدددددددو. الددددددذرا  
الجديدددددو المتولدددددو مددددن هددددذ  العمليددددة بدددددورها تطلددددق  شددددعة متحولددددة إلددددو عناصددددر  خددددرى , هددددذ  

 234Uي تبددددددد  بأحددددددد النوددددددائر المشددددددعة مثددددددل العمليددددددة تسددددددمو سلسددددددلة التحلددددددل اسشددددددعاعي والتدددددد
, 235U 238 وU  206وتنتهي بعنصر الرصات المستقرPb 207 وPb. و الهليوم  
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 : Kind Of Radioactives Raysأنواع األشعة المنبعثة 
 :  Alpha Particles (𝜶) أشعة ألفا-1

وهدددددي عبدددددارو عدددددن ذرا  الهليدددددوم تمتلدددددك شدددددحنا  موجبدددددة ,يمكدددددن إيقددددداخ هدددددذ  ااشدددددعة 
بواسددددددطة لددددددوح  لمنيددددددوم رقيددددددق جدددددددا سددددددمكة بضددددددع مايكرونددددددا . ذر  الهليددددددوم تمتلددددددك بروتددددددونين 
فقددددددط ويسددددددمو عدددددددد البروتونددددددا  بالعدددددددد الددددددذري. جزيئددددددا   لفددددددا تمتلددددددك طاقددددددة حركيددددددة عاليددددددة 

 ولكنها سرعان ما يحصل لها تباطؤ سريع عند اصطدامها بنواو ذرا   خرى.
 : Beta Particles (𝜷) أشعة بيتا-2

عدددددددن الكتروندددددددا  تقدددددددذخ خارجدددددددا مدددددددن ندددددددواو الدددددددذرو , تختلدددددددخ عدددددددن بقيدددددددة  وهدددددددي عبدددددددارو
االلكترونددددددا  كونهددددددا تمتلددددددك طاقددددددة حركيددددددة عاليددددددة ويمكددددددن إيقافهددددددا بعددددددد حصددددددولها علددددددو عدددددددو 
تصدددددادما  مدددددع الكتروندددددا   خدددددرى  فدددددي بعددددد، الحددددداال  توجدددددد مدددددواد تطلدددددق  شدددددعة بيتدددددا علدددددو 

اشددددعة بواسددددطة لددددوح شددددكل شددددحنا  موجبددددة وهددددي عبددددارو عددددن بددددوزترون( . يمكددددن إيقدددداخ هددددذ   
( وفدددددددددي الصدددددددددخور ممكدددددددددن  ن تنفدددددددددذ لمسدددددددددافة بضدددددددددع  لمنيدددددددددوم رقيدددددددددق سدددددددددمكة حدددددددددوالي  

 سنتمترا  . 
  : Gamma Radiation  (𝜸)أشعة كاما -3

تدددددددؤي ن  Electromagnetic waveوهدددددددي عبدددددددارو عدددددددن  شدددددددعة كهرومغناطيسدددددددية 
الوسدددددط الدددددذي تسدددددير فيددددده حيدددددث يصدددددبي الوسدددددط موصدددددل كهربائيدددددا. هدددددذ   اشدددددعة  تمتددددداز بدددددان 

( هرتددددددز وتمتلددددددك طاقددددددة عاليددددددة لهددددددا طددددددول مددددددوجي قصددددددير وتددددددرددا  عاليددددددة جدددددددا  
( ملدددددي فولددددد . وتعدددددرخ هدددددذ   اشدددددعة كدددددذلك بالفوتوندددددا  . وبمدددددا  نهدددددا 0.1تبدددددد  مدددددن حدددددوالي   

فددددوذ كبيددددرو فددددي الصددددخور عمددددا هددددي عليدددده  شددددعة بيتددددا متعادلددددة كهربائيددددة بددددذلك فددددان لهددددا قابليددددة ن
 و َكامددددددا ,هددددددذ  الخاصددددددية تجعددددددل منهددددددا الصددددددفة المهمددددددة فددددددي تتبددددددع هددددددذ  ااشددددددعة ومصددددددادرها 
مكانيددددة تحسسدددددها وتحديدددددد مواقدددددع انبعاثهدددددا . وبالتددددالي اسدددددتخدامها فدددددي التحدددددري والكشدددددخ عدددددن  وا 

(  50در   مصددددادر المددددواد المشددددعة . يمكددددن إيقدددداخ هددددذ  ااشددددعة مددددن خدددد ل سددددمك صددددخري قدددد
 سم  و سمك متر واحد من الميا   و طبقة من الرصات بسمك واحد  نف.

50
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 :   Neoutronsالنيوترونات 
تمثدددددل النيوتروندددددا  احدددددد مكوندددددا  ندددددواو الدددددذرو متعادلدددددة الشدددددحنة لهدددددا كتلدددددة تسددددداوي كتلدددددة 
البروتدددددون تقريبدددددا. يطلدددددق علدددددو مجمدددددوب عددددددد البروتوندددددا  والنيوتروندددددا  فدددددي ندددددواو الدددددذرو بالعددددددد 

  اتليالك
 العدد الذري –عدد النيوترونات =عدد الكتلة 

إن عدددددددددد النيوترونددددددددا  قددددددددد يختلددددددددخ فددددددددي ذرا  العنصددددددددر الواحددددددددد وهددددددددذا يددددددددؤدي إلددددددددو 
االخددددددت خ فددددددي  العدددددددد الكتلددددددي وتدددددددعو ذرا  العنصددددددر الواحددددددد المختلفددددددة فددددددي العدددددددد الكتلددددددي 

يددددزداد مددددن  . إن الع قددددة بددددين عدددددد النيوترونددددا  إلددددو عدددددد البروتونددددا  Isotopesبالنوددددائر
بروتدددددون[  بينمدددددا  2نيدددددوترون + 2واحدددددد إلدددددو حدددددوالي واحدددددد ونصدددددخ, ففدددددي ذرو الهيليدددددوم  لهدددددا  

بروتدددددون[. اليورانيدددددوم الطبيعدددددي يتواجدددددد فدددددي  92نيدددددوترون و146فدددددي اليورانيدددددوم تحتدددددوي علدددددو  
وهدددددذ  تعتبدددددر العناصدددددر  238Uو  234U, 235U-الطبيعدددددة علدددددو شدددددكل ثددددد ث نودددددائر هدددددي ا

التحلددددددل اسشددددددعاعي فددددددي الطبيعددددددة التددددددي تتحلددددددل إلددددددو عناصددددددر   الم لسلسددددددلتين مددددددن عناصددددددر
 خدددددرى وتدددددؤدي إلدددددو انبعددددداث  شدددددعة الفدددددا, بيتدددددا وَكامدددددا .مدددددن  هدددددم  خصدددددائت نودددددائر اليورانيدددددوم 
هددددددي قابليددددددة ذرو اليورانيددددددوم علددددددو االنقسددددددام إلددددددو جددددددزئين تحدددددد  تددددددأثير االصددددددطدام بددددددالنيوترون 

لعناصددددر  خددددرى اخددددخ وزنددددا مددددع  بسددددرعة معينددددة ,  اجددددزاء الجديدددددو المتكونددددة عبددددارو عددددن كتلددددة
 ارتباطها بتحرير كمية هائلة من الطاقة .

 
 :  Radiometric  Decayالتحلل اإلشعاعي  

تعدددددرخ عمليدددددة التحلدددددل اسشدددددعاعي هدددددي تحدددددول  و انحددددد ل ندددددواو ذرو عنصدددددر مشدددددع إلدددددي  
عنصدددددر  خدددددر جديدددددد مدددددع انبعددددداث طاقدددددة وجسددددديما  ذا  كتلدددددة , تعتمدددددد بصدددددورو  ساسدددددية علدددددو 
هدددددروب جسددددديم  ساسدددددي مدددددن داخدددددل الندددددواو, هدددددذ  العمليدددددة ال تتدددددأثر بدددددالوروخ الفيزيائيدددددة مثدددددل 

تمددددددد  ساسددددددا علددددددو عدددددددد الددددددذرا  الموجدددددددودو الضددددددغط والحددددددرارو  و التركيددددددب الكيميددددددائي بددددددل تع
واالخددددددت خ الوحيددددددد هددددددو اخددددددت خ معدددددددل التحلددددددل اسشددددددعاعي مددددددن نويددددددر مشددددددع إلددددددو  خددددددر. 
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عدددددادو مدددددا يعبدددددر عدددددن معددددددل سدددددرعة التحلدددددل اسشدددددعاعي بكميدددددة مرتبطدددددة بهدددددا وهدددددي مدددددا تسدددددمو 
, التدددي تمثدددل الفتدددرو الزمنيدددة ال زمدددة لتحلدددل  و تحدددول نصدددخ Half – Life نصدددخ العمدددر( 

( 6-3إلدددددو عنصدددددر اخدددددر جديدددددد, جددددددول رقدددددم   Parent atomsا  المدددددادو  الم عددددددد ذر 
يمثدددددل سلسدددددلة الحلدددددل اسشدددددعاعي للنودددددائر المشدددددعة الرئيسدددددية مدددددع نصدددددخ العمدددددر لكدددددل عنصدددددر 
فددددددي السلسددددددلة. تجدددددددر اسشددددددارو هنددددددا إلددددددو  ن كددددددل نددددددواتف سلسددددددلة التحلددددددل اسشددددددعاعي تعطددددددي 

طدددددي طاقدددددة عاليدددددة مدددددن  شدددددعة َكامدددددا انبعاثدددددا  اشدددددعة َكامدددددا ولكدددددن تدددددم تأشدددددير الندددددواتف التدددددي تع
كونهددددددددا مهمددددددددة ويمكددددددددن تحسسددددددددها بسددددددددهولة وعليهددددددددا تقددددددددوم عمليددددددددا  االستكشدددددددداخ اسشددددددددعاعي 

 الحقلي.
( مددددددن الثانيددددددة لددددددبع، الددددددذرا  إلددددددو 10-6نصددددددخ العمددددددر للددددددذرا  المشددددددعة يتددددددراوح مددددددن  

( سدددنة حتدددو تتحدددول 4.5  ×910هدددو   238U( سدددنة, إن نصدددخ العمدددر إلدددو 1110حدددوالي  
إلدددددو رصدددددات. ان معددددددل سدددددرعة انحددددد ل نويدددددة  ي عنصدددددر  238Uذرا  نصدددددخ الكميدددددة مدددددن 

 N  يتناسددددددددب طرديددددددددا مددددددددع عدددددددددد الددددددددذرا  لددددددددذلك العنصددددددددر ويرمددددددددز لهددددددددا بددددددددالرمز )N لكددددددددل .)
( خددددددات بدددددده. لنفددددددر، إن انحدددددد ل النويددددددر اام يولددددددد عنصددددددر مشددددددع لدددددده ثابدددددد  انحدددددد ل  

وعليددده  t = 0نويدددرا وليددددا باسشدددعاب وبحالددده اسدددتقرار وبعددددد صدددفر مدددن الدددذرا  عندددد زمدددن 
( t( عندددددددد زمدددددددن  N( المتكوندددددددة بدددددددانح ل النويدددددددر اام  Dفدددددددان عددددددددد ذرا  العنصدددددددر الوليدددددددد  

 (ا1-7رقم   ممكن ان يعبر عنها بالع قة
𝐷 = 𝑁𝑒𝜆𝑡 − 𝑁 = 𝑁 (𝑒𝜆𝑡 − 1)   ………………… . (7 − 1) 

 

ميكانيكية االنح ل وكذلك ثواب  االنح ل لنوائر  (, 2-7و   (7-1يتضمن الجدول  
( وحساب العناصر المهمة والتي تم حسابها تجريبيا, وعند معرفة قيمة ثاب  االنح ل  

( من tالوجود النسبي للنوير اام والناتف النهائي  و الوليد يمكن عندئذ تقدير  و حساب العمر  
 د عليه الطريقة اسشعاعية في تقدير ااعمار.المعالة اع   وهذا هو ااساس الذي تعتم
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( سلسلة التحلل اسشعاعي للعناصر المهمة7-1جدول رقم    
energy (MeV) and % yield Half – lift Daughter Mode Parent 

0.09(15) 0.6(7) 0.3(7) 4.5 × 109 yr 234Th  238U 

1.01(2) 0.77(1) 0.04(3) 24.1 day 234Pa  234Th 

0.05(28) 1.18 min 234U  234Pa 

 2.6 × 105 yr 230Th  234U 

 8 × 104 yr 226Ra  230Th 

0.19(4) 1600 yr 222Rn  226Ra 

 3.82 day 218Po  222Rn 

 3.05 min 214Pb  218Po 

0.35(44) 0.24(11) 0.29(24) 

0.05(2) 
26.8 min 214Bi  214Pb 

2.43(2) 2.20(6) 1.76(19) 

1.38(7)* 
17.9 min 214Po  214Bi 

 1.6 ×10-4 sec 210Pb  214Po 

 19.4 yr 210Bi  210Pb 

0.04(4) 5.0 day 210Po  210Bi 

 138.4 day 206Pb  210Po 

0.06(24) 1.4 × 1010 yr 228Ra  232Th 

 6.7 yr 228Ac  228Ra 

1.64(13) 1.59(12) 0.99(25) 

0.97(18)* 
6.1 hr 228Th  228Ac 

 17.9 yr 224Ra  228Th 

 3.64 day 220Rn  224Ra 

 54.5 sec 216Po  220Rn 

 0.16 sec 212Pb  216Po 

0.30(5) 0.24(82) 0.18(1) 

0.12(2)* 
10.6 hr 212Bi  212Pb 

1.18(1) 0.83(8) 0.73(10) 40 min 212Po (66 %) 212Bi 

 0.3 ×10-6 sec 208Pb  212Po 

 97.3 min 208Tl (34 %) 212Bi 

2.62(100) 0.86(14) 0.58(83) 

0.51(25)* 
3.1 min 208Pb  208Tl 

 yr 910×  1.45 40Ca (89 %) 40K 

1.46(11) 1.17 ×1010 yr 40Ar K (11 %)  
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 ( ثوابت االنحالل لنظائر العناصر الرئيسية7-3جدول رقم )

 نصف العمر

Half – Life 

 )السنة(

Decay Constant 

 التحلل ثابت

 االبناء الستقرة

Stable 

Daughter 

Decay Mechanism 

 ميكانيكية التحلل
 النظير االم نسبة النظير الطبيعية

Element 

 العنصر

4.468 × 109 1.55125 × 10-10 
Pb206 

Various 

(8 + 6 ) series Decay 

Spontaneous fission 
99.274 U238 

 اليورانيوم

Uranium 
7.038 × 108 9.8485 × 10-10 

Pb207 

Various 

(7 + 6 ) series Decay 

Neutron – induced fission 
0.720 U235 

1.401 × 1010 4.9475× 10-11 Pb208 (6 + 4 ) series Decay 100 Th232 ثوريوم 

Thorium 

4.88 × 1010 1.420 × 10-11 Sr87  - emission 27.85 Pb87 ربيديوم 

Rubidium 

1.25 × 109 
0.581 × 10-10 

4.962 × 10-10 

40Ar 

40Ca 

11% k – electron capture 

89%  - emission 
0.1167 K40 بوتاسيوم 

Potassium 

5.73 × 103 1.209 × 10-10 N14  - emission 1.6 × 10-10 C14 كاربون 

Carbon 
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 :Radioactive Equilibriumالتوازن اإلشعاعي 
الفقددددددرا  السددددددابقة ان عمليددددددة التحلددددددل اسشددددددعاعي هددددددي عمليددددددة إنتدددددداو عناصددددددر  عرفنددددددا مددددددن

جديدددددو بعددددد إط قهددددا لةشددددعاب وممكددددن ان تكددددون هددددذ  اابندددداء الوليدددددو هددددي نفسددددها تطلددددق إشددددعاب 
لكددددي تتحلددددل إلددددو نددددواتف  و  بندددداء وليدددددو  خددددرى جديدددددو وهكددددذا, عندددددما يددددتم تددددرك العنصددددر إالم فددددي 

التحلددددل فإنهددددا بعددددد فتددددرو زمنيددددة مناسددددبة تصددددبي هددددذ  السلسددددلة نفددددس المكددددان مددددع اابندددداء مددددن نددددواتف 
(  ي ان عددددددد الدددددذرا  المتكوندددددة فدددددي In Equilibriumمدددددن ندددددواتف التحلدددددل فدددددي حالدددددة تدددددوازن  

 الثانية الواحدو يساوي عدد الذرا  المتحللة.
عندددددما يددددتم معرفددددة نصددددخ العمددددر لكددددل عنصددددر مددددن نددددواتف التحلددددل اسشددددعاعي فددددي السلسددددلة 

صددددددر يعطددددددي معرفددددددة عددددددن كميددددددة العناصددددددر ااخددددددرى المتكونددددددة عنددددددد حصددددددول فددددددان تحلددددددل  ي عن
حالدددددة تدددددوازن. مدددددن الجددددددير باسشدددددارو هندددددا انددددده ال يمكدددددن تقددددددير محتدددددوى اليورانيدددددوم بصدددددورو دقيقدددددة 
مددددن م حوددددة شدددددو اسشددددعاب الملددددتقط مددددا لددددم نتحقددددق مددددن درجددددة التددددوازن اسشددددعاعي داخددددل جسددددم 

التدددددددوازن اسشدددددددعاعي ممكدددددددن  ن يحصدددددددل لهدددددددا  الترسدددددددبا  المعدنيدددددددة الحاضدددددددنة لليورانيدددددددوم. سلسدددددددلة
انقطدددداب  و حالددددة عدددددم التددددوازن فددددي حالددددة حصددددول هددددروب للعناصددددر الوليدددددو مددددن الغددددازا   و فددددي 
حالددددة حصددددول إذابددددة لددددبع، نددددواتف سلسددددلة التحلدددددل ذا  نصددددخ العمددددر الطويددددل ممددددا يددددؤدي إلدددددو 
  حصددددددول تمويدددددده عنددددددد العثددددددور علددددددو نشدددددداط إشددددددعاعي قددددددوي ولكندددددده ال يدددددددل علددددددو وجددددددود ترسددددددبا

 لليورانيوم في حالة صدورها من االبناء الوليدو في نهاية سلسلة التحلل اسشعاعي.
  :  ometric Intensity MeasurementsRadi ة قياس الشدة اإلشعاعي

, Rontgens/hour( فددددددددددي السدددددددددداعة rتقدددددددددداس الشدددددددددددو اسشددددددددددعاعية بوحدددددددددددا  الددددددددددرونتكن  
( زوو 2.083×910كميددددددة قدددددددرها  وتعددددددرخ وحدددددددو الددددددرونتكن بأنهددددددا كميددددددة اسشددددددعاب الددددددذي ينددددددتف 

مدددددن االيوندددددا  فدددددي السدددددنتمتر المكعدددددب الواحدددددد مدددددن الهدددددواء تحددددد  ودددددروخ قياسدددددية مدددددن الضدددددغط 
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𝑟  1)اذ انا  (𝜇 𝑟) والحدددددددددرارو, فدددددددددي القياسدددددددددا  الدقيقدددددددددة يدددددددددتم اسدددددددددتخدام مدددددددددايكرو روندددددددددتكن =

 10−6 𝜇 𝑟 ). 
فدددددي عمليدددددا  المسدددددي الحقلدددددي االستكشدددددافي تسدددددتخدم وحددددددو قيددددداس  خدددددرى هدددددي عددددددو   ثانيدددددة 

والتددددددددي تعبددددددددر عددددددددن شدددددددددو النشدددددددداط اسشددددددددعاعي المنبعددددددددث مددددددددن سلسددددددددلة التحلددددددددل  Count/sec و 
اسشدددددعاعي. هدددددذ  الشددددددو اسشدددددعاعية المقاسدددددة يدددددتم مقارنتهدددددا مدددددع الشددددددو اسشدددددعاعية الصدددددادرو مدددددن 

ليورانيددددددوم فيدددددده, مددددددن عمليددددددة المقارنددددددة هددددددذ  يمكددددددن مصدددددددر مشددددددع قياسددددددي معددددددروخ مسددددددبقا نسددددددبة ا
 التعرخ علو كمية اليورانيوم في الترسبا .

 Natural Occurrences of Uranium تواجد اليورانيوم في الطبيعة 
( الناتجدددددة مدددددن  صدددددل Oxidesتوجدددددد معدددددادن اليورانيدددددوم فدددددي الطبيعدددددة علدددددو شدددددكل اكاسددددديد  

والبجبلندددددددددددددد  Uraninite( وهدددددددددددددي معدددددددددددددادن اليورانينايددددددددددددد  Hydrothermalمحاليدددددددددددددل حرمائيدددددددددددددة  
Pitchblende  التجويدددددددة والتعريدددددددة التدددددددي تجدددددددري علدددددددو ترسدددددددبا  اليورانيدددددددوم االم تعطدددددددي معدددددددادن

 يورانيوم ثانوية وتعتمد علو الوروخ الترسيبية التأكسدية التي تؤثر عليها.
ذ إن اليورانيدددددوم مدددددن الندددددادر فدددددي الطبيعدددددة وجدددددود ترسدددددبا  كبيدددددرو  نيدددددة بخامدددددا  اليورانيدددددوم إ

يعتبددددددر عنصددددددر نشددددددط و يددددددر مسددددددتقر كيميائيددددددا وال يمكددددددن ان يوجددددددد فددددددي الطبيعددددددة بصدددددديغة حددددددرو 
 Native form ولكدددددن يمكددددن  ن يتواجدددددد علدددددو شدددددكل مركبدددددا  حاويدددددة علدددددو ايدددددون اليورانيدددددل )

 و ايدددددددددون اليورانيدددددددددل السداسدددددددددي التكدددددددددافؤ. يحصدددددددددل ترشددددددددديي  و اختدددددددددزال  4U+الربددددددددداعي التكدددددددددافؤ 
Leaching وم مددددددددن الصددددددددخور اام بواسددددددددطة عمليددددددددا  التجويددددددددة اذ يتحددددددددول إلددددددددو ايددددددددون لليورانيدددددددد

اليورانيدددددل الربددددداعي التكدددددافؤ ويتحدددددول عندددددد وصدددددوله إلدددددو الطبقدددددا  الصدددددخرية العليدددددا قدددددرب السدددددطي 
يتحدددددول إلدددددو معدددددادن ثانويدددددة جديددددددو  Oxidation Zoneعندددددد دخولددددده فدددددي النطددددداق التأكسددددددي 

يورانيدددددوم سداسدددددي التكدددددافؤ مدددددن صدددددفاته يكدددددون يكدددددون فيهدددددا اليورانيدددددوم بشدددددكل السداسدددددي التكدددددافؤ. ال
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سدددددريع الدددددذوبان فدددددي الميدددددا  وممكدددددن ان ينتقدددددل بواسدددددطة مجددددداري الميدددددا  واانهدددددار والميدددددا  الجوفيدددددة 
إلدددددددو البحيدددددددرا  والبحدددددددار, لدددددددذلك ن حدددددددو ان اليورانيدددددددوم ال يتواجدددددددد فدددددددي ااجدددددددزاء العلويدددددددة  مدددددددن 

لهدددددا بسدددددبب سدددددهولة إذابتددددده التكويندددددا  الصدددددخرية المعرضدددددة للعمليدددددا  الغسدددددل ومدددددرور الميدددددا  خ 
ونقلددددده إلدددددو  مددددداكن  خدددددرى. النباتدددددا  المتحللدددددة, الحيواندددددا  المتفسدددددخة التدددددي تتدددددرك مدددددواد عضدددددوية 
خلفهدددددا تكدددددون عامدددددل مسددددداعد علدددددو امتصدددددات اليورانيدددددوم مدددددن الميدددددا  التدددددي تسددددداعد علدددددو تكدددددوين 
وددددددددروخ اختزاليددددددددة التددددددددي فيهددددددددا تجددددددددري عمليددددددددا  الترسدددددددديب بغيدددددددداب ااوكسددددددددجين وتعتبددددددددر هددددددددذ  

 لتواجد ترسبا   نية باليورانيوم.الترسيبية من البيئا  المناسبة  الوروخ
مدددددددن الودددددددواهر الترسددددددديبية الشدددددددائعة لتواجددددددددا  ترسدددددددبا  اليورانيدددددددوم هدددددددي تواجدددددددد  كترسدددددددبا  

( يتكددددددون بعددددددد ترسدددددديب الصددددددخور االم ويددددددرتبط مددددددع ترسددددددبا  الفندددددداديوم, Paragenesisثانويددددددة  
 الموليبدينوم, الرصات والزنك. الفوسفا ,

 :اجهزة القياس وطريقة العمل الحقلي 
 -هناك نوعين من  جهزو القياس تستخدم ا را، المسي  سشعاعي الحقلي وهيا

 :Geiger Counterعداد كايكر  -1
هدددددو عبدددددارو عدددددن  نبوبدددددة زجاجيدددددة مختومدددددة تحتدددددوي فدددددي المركدددددز علدددددو سدددددلك مركدددددزي رقيدددددق 
يمثددددل القطدددددب الموجدددددب محاطدددددة باسدددددطوانة القطدددددب السددددالب, تمدددددأل اانبوبدددددة بغددددداز االركدددددون حيدددددث 
تتولددددد فولتيددددة عاليددددة بددددين ااقطدددداب, إن  دددداز االركددددون هددددو عبددددارو عددددن  دددداز خامددددل  يددددر موصددددل 

امدددددا علدددددو  نبوبدددددة يحصدددددل تدددددأيين للغددددداز داخدددددل اانبوبدددددة للكهربائيدددددة ولكدددددن عنددددددما تسدددددلط  شدددددعة ك
ويدددددددؤدي إلدددددددو حصدددددددول سدددددددريان تيدددددددار كهربدددددددائي بدددددددين ااقطددددددداب. يجدددددددري تكبيدددددددر لنبضدددددددا  التيدددددددار 
النددددداتف وتسدددددجيله  و قراءتددددده علدددددو عدددددداد  و سدددددماعة كإشدددددارو فدددددي سدددددماعة ُ ذن ,القدددددراءو المسددددددجلة 
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لدددددو نقدددددي، جسددددديما   لفدددددا عبدددددارو عدددددن قدددددراءو معددددددل  سدددددرعة الذبدددددذبا  فدددددي الدقيقدددددة الواحددددددو , ع
 .Count/minوبيتا , حيث تكون القراءو في الجهاز عبارو عن نبضة دقيقة 

   Scintillation Counterالعداد الوميضي -2
يعتبدددددر العدددددداد الوميضدددددي  كثدددددر اندددددواب ااجهدددددزو كفددددداءو وفعاليدددددة وحدددددل محدددددل عدددددداد كدددددايكر 

و احتدددددواء  علدددددو بلدددددورو بشدددددكل واسدددددع فدددددي االسدددددتخداما  الحقليدددددة . فكدددددرو عمدددددل الجهددددداز تقدددددوم علددددد
خاصددددة مثددددل بلددددورو الثدددداليوم المنشددددطة بأيوديددددد الصددددوديوم التددددي لهددددا خاصددددية إبعدددداث ضددددوء مرئددددي 
عندددددددد سدددددددقوط  شدددددددعة َكامدددددددا عليهدددددددا, يحصدددددددل تضدددددددخيم ومضددددددداعفة للضدددددددوء فدددددددي انبدددددددوب تضدددددددخيم 

Photomultiplier tubes  لكددددددي يمكددددددن قددددددراءو عددددددداد الذبددددددذبا  باسددددددتخدام مقيدددددداس خددددددات
 لقراءو نبضة دقيقة .

لقددددددددد جددددددددرى تطددددددددوير العددددددددداد الوميضددددددددي حددددددددديثا بحيددددددددث صددددددددمم  لكددددددددي تعددددددددزل الذبددددددددذبا  
الناتجدددددة مدددددن إشدددددعاعا  كامدددددا ذا  الطاقدددددا  المختلفدددددة ممدددددا تسدددددهل مهمدددددة التمييدددددز بدددددين ترسدددددبا  

 اليورانيوم والثوريوم 
يجددددددري المسددددددي اسشددددددعاعي اارضددددددي مددددددن قبددددددل شددددددخت واحددددددد يحمددددددل الجهدددددداز والمشدددددددي 

و مسددددددبقا وتؤخددددددذ القددددددراءو بمسدددددافا  محددددددددو كددددددأن تكددددددون باتجدددددا  خطددددددوط مسددددددارا  المسددددددي المحددددددد
 كل متر  و كل خمسة  متار اعتمادا علو سرعة ومستوى المسي اسشعاعي المستخدمة. 

يسدددددتدل علدددددو وجدددددود ترسدددددبا  لمدددددواد مشدددددعة اذا تدددددم تسدددددجيل معددددددل سدددددرعة ذبدددددذبا  اكبدددددر 
ة اسشددددعاعية بددددث ث مددددرا  تقريبددددا . إن تددددأثير الخلفيدددد  Backgroundمددددن الخلفيددددة اسشددددعاعية 

يعددددددود بالدرجددددددة الرئيسددددددية إلددددددو اسشددددددعاب الشمسددددددي وكددددددذلك إلددددددو وجددددددود البوتاسدددددديوم المنتشددددددر فددددددي 
 معوم صخور القشرو اارضية
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نددددددددواتف  عمددددددددال المسددددددددي الحقلددددددددي اسشددددددددعاعي هددددددددو رسددددددددم خارطددددددددة كنتوريددددددددة تمثددددددددل توزيددددددددع 
القددددددراءا  والشدددددددواذ اسشدددددددعاعية المستحصدددددددلة مدددددددن الحقدددددددل ومدددددددن خ لهدددددددا يسدددددددتدل علدددددددو المنددددددداطق 
ذا  التراكيدددددددز اسشدددددددعاعية العاليدددددددة. عندددددددد تفسدددددددير هدددددددذ  الخدددددددرائط يجدددددددب مقارنتهدددددددا مدددددددع الخدددددددرائط 
الجيولوجيددددددة للمنطقددددددة النهددددددا ممكددددددن ان يكددددددون مصدددددددر هددددددذ  الشددددددواذ مددددددن صددددددخور حاويددددددة علددددددو 
مددددددواد إشددددددعاعية ودددددداهرو علددددددو السددددددطي  و ربمددددددا تكددددددون مددددددن صددددددخور ذا  شدددددددو إشددددددعاعية عاليددددددة 

ق معددددين تعطدددددي نفددددس الشددددواذ والشدددددو اسشدددددعاعية ولكنهددددا مدفونددددة تحدددد  سدددددطي اار، علددددو عمدددد
( يمثددددددددل خارطددددددددة إشددددددددعاعية 1-7ممددددددددا تسددددددددبب صددددددددعوبة فددددددددي تفسددددددددير المعلومددددددددا . شددددددددكل رقددددددددم  

 Isorad map.والشذوذ بمقياس عدو ثانية ) 
 

 
     Isorad  map  خارطة شذوذ  شعاعي (1-7شكل رقم   
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 Scout Drillingحفر اآلبار االستكشافية   -3
اآلبدددددار االستكشددددافية هدددددي الحدددددد الفاصددددل والمرحلدددددة المهمددددة فدددددي سلسدددددلة تعتبددددر مرحلدددددة حفددددر 

عمليدددددا  االستكشددددداخ المعددددددني التحددددد  سدددددطحي, التدددددي يدددددتم مدددددن خ لهدددددا الحصدددددول علدددددو نمددددداذو 
لبابيددددده مدددددن اامددددداكن المنتخبدددددة التدددددي يدددددتم تحديددددددها مسدددددبقا علدددددو ضدددددوء االسدددددتنتاجا  والتوصددددديا  

 ن حفر صبار استكشافية.من الدراسة في المراحل السابقة في اختيار  ماك
إن الحصدددددددول علدددددددو نمددددددداذو لبابيددددددده اي مقطدددددددع طبقدددددددي  و ترسدددددددبا  لتكويندددددددا  جيولوجيدددددددة 
تحددددددد  سدددددددطي اار، تدددددددوفر إمكانيدددددددة دراسدددددددة هدددددددذ  الترسدددددددبا  عدددددددن قدددددددرب, مدددددددع دراسدددددددة طبيعدددددددة 
المكونددددددا  الجيولوجيددددددة والمعدنيددددددة باسضددددددافة إلددددددو تفسددددددير الوددددددروخ الجيولوجيددددددة والترسدددددديبية لهددددددا 

شددددددوء ووهددددددور هددددددذ  الترسددددددبا . نتددددددائف الحفددددددر االستكشددددددافي تعطددددددي إمكانيددددددة مددددددع معرفددددددة  صددددددل ن
تصدددددددحيي  و مطابقددددددددة مددددددددع نتدددددددائف الدراسددددددددا  السددددددددابقة مدددددددن مسددددددددي الجيوفيزيددددددددائي والجيوكيميددددددددائي 

 ومعرفة مدى فعالية هذ  الطرق في تحقيق ااهداخ الجيولوجية والغر، من استخدامها.
بقددددددددددي وخصائصدددددددددده الددددددددددذي يعلددددددددددو ان عمددددددددددق الترسددددددددددبا  المعدنيددددددددددة, سددددددددددمكها, العمددددددددددود الط

الترسددددددبا  مدددددددع االمتددددددددادا  الجانبيدددددددة لهددددددا مهمدددددددة جددددددددا فدددددددي تددددددوفير معلومدددددددا  جيولوجيدددددددة مفيددددددددو 
وتعطددددي صددددورو واضددددحة علددددو شددددكل وحجددددم هددددذ  الترسددددبا  تمهيدددددا سجددددراء دراسددددة تقدددددير حسدددداب 
االحتيدددداطي لهددددا كمددددا تمدددد  اسشددددارو لدددده بصددددورو تفصدددديلية فددددي الفصددددل السددددادس مددددن هددددذا الكتدددداب. 

تم الحصدددددددول علدددددددو اكبدددددددر قددددددددر مدددددددن المعلومدددددددا  والنتدددددددائف مدددددددن عمليدددددددا  حفدددددددر اآلبدددددددار لكدددددددي يددددددد
االستكشددددددافية يجددددددب  ن تددددددتم التوصددددددية بضددددددرورو الحفددددددر  للبددددددابي لكامددددددل المقطددددددع الطبقددددددي لددددددبع، 
جدددددددددراء دراسدددددددددة  اآلبدددددددددار فدددددددددي المنطقدددددددددة سعطددددددددداء صدددددددددورو واضدددددددددحة عدددددددددن التكويندددددددددا  الطباقيدددددددددة وا 

سددددددية واضددددددحة تسددددددتخدم عنددددددد إجددددددراء دراسددددددة جيوهندسددددددية للعمددددددود الطبقددددددي لتددددددوفير معلومددددددا  هند
 تصميم المنجم وتصميم اانفاق المنجمية واتجاهاتها و سلوب اسسناد والتدعيم ان وجد.
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يجدددددددب  ن يكدددددددون هنالدددددددك نودددددددام نمذجدددددددة دقيدددددددق وتفصددددددديلي لغدددددددر، الحصدددددددول علدددددددو  علدددددددو 
درجددددددا  الموثوقيددددددة العاليددددددة فددددددي النتددددددائف تسددددددتخدم دائمددددددا عنددددددد إجددددددراء دراسددددددا  تقيدددددديم الترسددددددبا  
المعدنيدددددددة والدراسدددددددا  الجيوهندسدددددددية مدددددددع دراسدددددددا  نشدددددددوء وتكدددددددوين هدددددددذ  الترسدددددددبا  فدددددددي الحفدددددددر 

  اللبدددددددداب الصددددددددخري   للبددددددددابي االستكشددددددددافي يجددددددددب المحافوددددددددة علددددددددو ان تكددددددددون نسددددددددبة اسددددددددتخراو
لتكددددددون الدراسددددددا  متكاملددددددة وواضددددددحة, كددددددون الحفددددددر  للبددددددابي ذا  كلددددددخ  , (%100–95بنسددددددبة  

خطددددددأ  و فقددددددان النمدددددداذو قددددددد يدددددؤدي إلددددددو قصددددددور فددددددي ماليدددددة كبيددددددرو ويسددددددتغرق وقددددد  طويددددددل و ي 
النتددددددائف المستحصددددددلة وربمددددددا يددددددؤدي إلددددددو إعددددددادو عمليددددددا  حفددددددر البئددددددر ممددددددا يددددددؤدي إلددددددو تأجيددددددل 
الحصدددددددول علدددددددو قدددددددرار صدددددددائب واحتمدددددددال حصدددددددول نقدددددددت  و قصدددددددور فدددددددي جاندددددددب مدددددددن جواندددددددب 
التقيدددددددديم المعدددددددددني. مددددددددن الضددددددددروري جدددددددددا المحافوددددددددة علددددددددو توثيددددددددق كافددددددددة النتددددددددائف والمعلومددددددددا  

مستحصدددددلة مدددددن الحفدددددر  للبدددددابي وبصدددددورو دقيقدددددة وواضدددددحة تسدددددتخدم لهدددددذ  الغدددددر، نمددددداذو معددددددو ال
( يمثددددددل نمددددددوذو قياسددددددي تدددددددون فيدددددده كافددددددة معلومددددددا  الحفددددددر  للبددددددابي 2-7 مسددددددبقا الشددددددكل رقددددددم 

 مدددددا النمددددداذو اللبابيدددددة المسدددددتخرجة مدددددن  ليكدددددون مرجدددددع يمكدددددن العدددددودو إلدددددو النتدددددائف عندددددد الحاجدددددة,
رتيبهددددددا بصددددددورو متسلسددددددلة حسددددددب العمددددددق وتوضددددددع فددددددي صددددددناديق اآلبددددددار يجددددددب االعتندددددداء بهددددددا وت

( مددددع ترقيمهددددا ووضددددع ع مددددا  داللددددة علددددو 3-7حفددددو خاصددددة تسددددتعمل فددددي الحقددددل شددددكل رقددددم  
بدايددددة ونهايدددددة كدددددل متدددددر فددددي الحفدددددر  للبدددددابي لمندددددع حصدددددول  ي تددددداخل  و التبددددداس قدددددد يدددددؤدي إلدددددو 

 حصول خطأ في الوصخ الصخري.
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 وصخ الحفر  للبابي لآلبار االستكشافية( مثال علو نموذو 2-7شكل رقم  

 Hoek, E. f Brown, E. T. 1982. P 56المصدرا 
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 صناديق حفو النماذو اللبابية إثناء الحفر االستكشافي الحقلي( 3-7شكل رقم  

بعددددددددد االنتهدددددددداء مددددددددن إعمددددددددال حفددددددددر البئددددددددر  للبددددددددابي االستكشددددددددافي والوصددددددددول إلددددددددو العمددددددددق 
المطلدددددددوب, ترتدددددددب وتحفدددددددو كافدددددددة النمددددددداذو اللبابيدددددددة فدددددددي صدددددددندوق حفدددددددو النمددددددداذو بدددددددع ترقيمهدددددددا 
ووصدددددفها ضدددددمن النمدددددوذو الخدددددات المعدددددد لهدددددذا الغدددددر،, عندئدددددذ ترسدددددل هدددددذ  النمددددداذو لكدددددل بئدددددر 

م النمددددددوذو إلددددددو نصددددددفين متسدددددداويين ولكامددددددل إلددددددو الورشددددددة الجيولوجيددددددة حيددددددث يددددددتم تنصدددددديخ وقسدددددد
عمدددددق البئدددددر, احدددددد النصدددددفين تدددددتم عليددددده إجدددددراءا  النمذجدددددة وحسدددددب توجيددددده وتوصدددددية الجيولدددددوجي 
المشددددددرخ علددددددو العمددددددل يددددددتم إجددددددراء نمذجددددددة لكددددددل متددددددر طددددددول  و  كثددددددر  و اقددددددل حسددددددب الفحددددددت 

اس  لمختبددددددري المطلددددددوب والنتددددددائف المددددددراد الحصددددددول عليهددددددا يددددددتم إرسددددددال هددددددذ  النمدددددداذو فددددددي  كيدددددد
خاصدددددددة منفصدددددددلة إلدددددددو المختبدددددددر بعدددددددد ترقيمهدددددددا وتسدددددددجيلها فدددددددي سدددددددجل خدددددددات توثدددددددق فيددددددده هدددددددذ  
اسجدددددددراءا  س دددددددرا، المتابعدددددددة وتسدددددددجيل نتدددددددائف الفحوصدددددددا  المختبريدددددددة. النصدددددددخ الثددددددداني مدددددددن 
النمدددددداذو يددددددتم االحتفدددددداو بدددددده فددددددي مخددددددزن خددددددات للنمدددددداذو ويعطددددددو  هميددددددة خاصددددددة فددددددي الحفددددددو 

لنمدددداذو عنددددد وجددددود  يددددة نقددددت فددددي المعلومددددا   و والخددددزن اندددده سدددديكون مرجددددع يددددتم العددددودو إلددددو ا
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للتددددددأثير فددددددي بعدددددد، ااحيددددددان مددددددن الفحوصددددددا  وقددددددد يكددددددون مرجددددددع للبحددددددوث والدراسددددددا  ال حقددددددة 
 .(4-7كما في الشكل رقم  

                  
 ( مخزن حفو النماذو اللبابية لآلبار االستكشافية4-7شكل رقم  

ااوليدددة وتحديدددد  مددداكن حفدددر هدددذ  اآلبدددار يعتبدددر ذا إن توزيدددع شدددبكة حفدددر اآلبدددار االستكشدددافية 
 هميددة كبيددرو جدددا فددي توجيدده الدراسددا  المسددتقبلية باسضددافة إلددو وضددع خطددط التوسددع فددي المراحددل 
ال حقددة فددي الدراسددا  المنجميددة وبددرامف النمذجددة والحفددر لغددر، زيددادو الدقددة والموثوقيددة فددي النتددائف 

إلو إنها تساعد كثيرا علو وضع برنامف تفصيلي للدراسدة المستحصلة من المراحل ااولو باسضافة 
 وتحليل المعلوما .

فدددي كثيدددر مدددن ااحيدددان تكدددون الترسدددبا  امدددا ذا  درجدددة ميدددل معيندددة  و ترسدددبا  عرقيدددة وربمدددا 
تكون ترسبا  معقدو تكتونية حيث توهر الحاجة إلو تكثيخ  عمال الحفر لبدابي مائدل بدرجدة معيندة 

 صول علو نموذو لبابي يمثل سمك الترسبا  المعدنية.حتو يكون من الممكن الح
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 (: 3–3مثال تطبيقي رقم )
تددددم وضددددع برنددددامف حفددددر صبددددار لبابيدددده استكشددددافية لتتبددددع دراسددددة وتحديددددد االمتدددددادا  الجانبيددددة 

. سددددعر حفدددددر المتدددددر الواحدددددد 2( كدددددم1والعموديددددة احدددددد الترسدددددبا  المعدنيدددددة ضددددمن مسددددداحة قددددددرها  
دوالر متدددددر. تدددددم وضدددددع شدددددبكة حفدددددر لآلبدددددار االستكشدددددافية مدددددن ( 100طدددددول حفدددددر لبدددددابي يسددددداوي  

( متدددر المسدددافة 100 × 100قبدددل الجيولدددوجي المشدددرخ علدددو البرندددامف وكانددد  الشدددبكة هدددي  
الفاصدددددلة بدددددين اآلبددددددار. احسدددددب الكلفددددددة التخمينيدددددة ال زمدددددة لتحديددددددد هدددددذ  الترسددددددبا  والعمدددددق يمتددددددد 

 ( متر تح  سطي اار،؟150إلو  

 
 تكشافيةشبكة حفر اآلبار االس

 الحل:
( متدددر 100  ×100وان شدددبكة الحفدددر هدددي   2( كدددم1بمدددا إن المسدددافة المستكشدددفة هدددي   

 2( كددددددم1( متددددددر يددددددتم حفددددددر بئددددددر استكشددددددافي, وعليدددددده فددددددان شددددددبكة الحفددددددر ضددددددمن  100 ي كددددددل  
بئددر  11 × 11 = 121عدددد اآلبددار المطلددوب حفرهددا سدديكون  اعدد  تكددون كمددا فددي الشددكل 

 ( متر تح  سطي اار، 150الحفر  للبابي يمتد إلو عمق  
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 متر مجموب  طوال الحفر  للبابي  121× 150 = 18150عمق كل بئر ×مجموب عدد اآلبار 
           كلفدة حفدر المتدر الواحدد = ×الكلفدة الكليدة للحفدر تسداوي مجمدوب  طدوال الحفدر 

 ة لبرنامف الحفر اللبابي االستكشافي.دوالر الكلفة الكلي 1815  × 100 = 1.815.000
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 الفصل الثامن
 Borehole Logging طريقة الجس البئري

وهي احدى طرق االستكشاخ الجيوفيزيائي السريعة والقليلة الكلفة والتي يمكن تنفيذها من قبدل 
شددددخت واحددددد مخددددتت بأعمددددال االستكشدددداخ الجيوفيزيددددائي االرضددددي , تسددددتخدم هددددذ  الطريقددددة بعددددد 
االنتهاء من اعمال حفر اآلبار االستكشافية سواء كان  ا را، الدراسا  او البحوث او ا درا، 

لنفط والغاز او استخراو الميدا  الجوفيدة يدتم تنفيدذ اعمدال الجدس البئدري. يقصدد بأعمدال الجدس انتاو ا
البئري هي تلك العمليا  التي تتضمن انزال اجهزو كهربائيدة , الكترونيدة او صدوتية الدو داخدل البئدر 
عبدددر سدددلك معددددني يحمدددل فدددي نهايتددده اجهدددزو الجدددس المتخصصدددة بتسدددجيل البياندددا  الخاصدددة حدددول 

 الطبقا  الصخرية للطبقا  والتكوينا  الجيولوجية التي يمر خ لها البئر االستكشافي. صفا  
المعلومددا  التددي يددتم الحصددول عليهددا مددن عمليددا  الجددس البئددري , تعتبددر احسددن وسدديلة لتقيدديم 
الطبقددا  الجيولوجيددة مددن حيددث معرفددة المسددامية والنفاذيددة ودراسددة كثافددة الطبقددا  الصددخرية ودراس 

 لهيدروكاربونية فضً  عن صفا  هندسية وفيزيائية اخرى. الشواهد ا
 اهم انواع المجسات الشائعة االستخدام في عمليات الجس البئري هي: 

 :Density Log (FDC) Formationمجس الكثافة  .1
هذا النوب من المجسا  يستخدم لقياس كثافة الصخور او الطبقا  الصخرية المكوندة للعمدود 

داخددل البئددر, ويكددون مفيدددا كفائدددو مجددس المسددامية, حيددث ان الكثافددة لهددا الطبدداقي الصددخري 
ع قدددة عكسدددية مدددع المسددددامية فكلمدددا زاد  المسدددامية قلددد  الكثافددددة. تعتبدددر الصدددخور الناريددددة 
والمتحولددددددددددددة مددددددددددددن اكثددددددددددددر الصددددددددددددخور كثافددددددددددددة امددددددددددددا فددددددددددددي الصددددددددددددخور الرسددددددددددددوبية يعتبددددددددددددر 

العاليددة علددو عكددس صددخور  مددن الصددخور الرسددوبية ذا  الكثافددة (Anhydrite)االنهايدددراي 
اليددة فضدد  عددن الفجددوا  الحجددر الجيددري الددذي يمتلددك كثافددة قليلددة الحتددواء  علددو مسددامية ع
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ومدددن فوائدددد قياسدددا  هدددذا المجساالتعدددرخ علدددو المعدددادن فدددي   (.1=8  والكسدددور, شدددكل    
 shalyترسبا  المتبخرا , تحديد الغازا , تعيين كثافة الهيدروكربون, تقيديم الرمدل الطفلدي 

sand والسحنا  المعقدو, وتحديد حدود النفط والسجيل )oil-shale yield. ) 

 
 ( مجس الكثافة1-8شكل  

 :Neutron Log (CNL)مجس النيوترون  .2
هددذا النددوب مددن المجسددا  يقدديس المسددامية ايضددًا ولكددن بصددورو  يددر مباشددرو, اذ اندده يقدديس عدددد 

بالمسدامية عدن طريدق اطد ق سديل مدن النيوتروندا  ذرا  الهيدروجين في الصدخرو والتدي لهدا ع قدة 
مدددن مصدددددر خددددات والتددددي بددددورها تصددددطدم بالهيدددددروجين الموجددددود فدددي الصددددخرو حيددددث ان كددددل ذرو 
هيددددروجين موجدددودو فدددي الصدددخرو تدددؤدي الدددو اصدددطياد او امتصدددات النيدددوترون الدددذي يصدددطدم بهدددا, 

عدددد ذرا  الهيدددروجين فددي  وهكددذا مددن معرفددة عدددد النيوترونددا  التددي تددم اصددطيادها نسددتطيع تقدددير
يمكن فدي الغالدب التعدرخ   .(2-8شكل   الصخرو وبالتالي حساب او معرفة المسامية لتلك الصخرو

 علو انطقة الغاز عن طريق مقارنة هذا المجس مع مجس المسامية االخرى او تحليل اللباب.
اكثدر دقدة  خلط مجس النيوترون مع اكثر من مجس من مجسا  المسامية االخدرى يعطدي قديم

 للمسامية والتعرخ علو السحنا  , وتقييم محتوى الطفل .
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 ( مجس النيوترون2-8شكل  

 :Ray)-Gamma Ray or (Xمجس اشعة كاما  .3
ويعتبدددر مدددن اهدددم المجسدددا  المسدددتخدمة فدددي تعيدددين خصدددائت الصدددخور النددده يعبدددر عدددن 
مددى احتدواء الصدخرو علدو المدواد المشدعة او خلددو  منهدا , لدذلك يعتبدر هدذا المجدس مفيدد فددي 
تحديدددددد وتقيددددديم ترسدددددبا  المعدددددادن المشدددددعة , مثدددددل البوتاسددددديوم او خدددددام اليورانيدددددوم , ومعرفدددددة 

.فددي التكوينددا  الرسددوبية يعكددس هددذا المجددس عددادو   (Shale)الصددخور الطينيددة او السددجيل 
محتوى السجيل  الطفل( في التكوين . ولهذا السبب تميدل العناصدر المشدعة الدو التركيدز فدي 
االطيددان والسددجيل . تختلددخ الصددخور فددي اط قهددا الشددعة كامددا والتددي هددي عبددارو عددن اشددعة 

فدددي الصدددخور, وخاصدددة  كهرومغناطيسدددية تنطلدددق مدددن العناصدددر المشدددعة فدددي حالدددة وجودهدددا
الصخور الطينية التي تتميز بان لها قابلية علو اقتندات واحتضدان العناصدر المشدعة وبدذلك 
يمكن تشخيت ومعرفة هذ  الطبقا  من خ ل اط قهدا الشدعة كامدا, فدي حدين ان الصدخور 
االخددرى مثددل الحجددر الجيددري فاندده يعتبددر عمومددا نويددخ مددن هددذ  المددواد تقريبددًا اعتمددادا علددو 

يسددتفاد مددن مجددس اشددعة كامددا فددي اجددراء  (, 3-8شددكل   وددروخ الترسدديبية التددي اوجدتدده.ال
مقارنددة جيولوجيددة بددين الطبقددا  الصددخرية لمعرفددة التتددابع الطبدداقي للمنطقددة, وكددذلك يفيددد  فددي 
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تثبي  اعماق الحفر اثناء اعمال الحفر فض  عن استخدامه في البحدث والتنقيدب عدن المدواد 
 والعناصر المشعة.

 
 ( مجس اشعة كاما3-8شكل  

  :Resistivity Logsمجسات المقاومة  .4
تسدجل هددذ  المجسددا  مقاومدة الصددخور لمددرور التيددار الكهربدائي عبرهددا, وتعتبددر السددوائل 
الموجودو في مساما  الصخور مثل النفط, الغداز السدائل والمداء ذا  مقاومدة مختلفدة لمدرور 

السدددائل اكثدددر مقاومدددة لمدددرور التيدددار الكهربدددائي مدددن التيدددار الكهربدددائي عبرهدددا, فدددالنفط والغددداز 
المداء, فضدد  عددن ان المدداء العددذب اكثددر مقاومددة لمددرور التيددار الكهربددائي مددن المدداء المددالي . 

 هناك ث ثة انواب من مجسا  المقاومة هيا
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ا هذا المجس يقيس مقاومة Deep Resistivity Logsمجس المقاومة بعيد المدى  - 
الصخور لمرور التيار الكهربائي في المناطق البعيدو عن جدار البئر, وهي المناطق التي 

اي ان الصخور ال تزال نويفة  (Uninvaded Zone)لم تتاثر باختراق طين الحفر لها 
  ير ملوثة باطيان الحفر.

ا المجس يقيس مقاومة ا هذShallow Resistivity Logsمجس المقاومة قريب المدى  -ب
الصخور لمرور التيار الكهربائي في المناطق القريبة من جدار البئر وهي المنطقة التي 

 .(Flushed Zone)تتأثر باطيان الحفر التي تسمو 
ا هذا المجس يقيس مقاومة الصخور Micro Resistivity Logsمجس المقاومة الدقيقة  - 

, اي انه يقيس مقاومة طين الحر المترسب علو  لمرور التيار الكهربائي عند جدار البئر
 فضً  عن المنطقة الم صقة لجدار البئر. (Mud Cake)طول جدار البئر الذي يسمو 

إن فائدددددددو مجسدددددددا  المقاومدددددددة هدددددددي تعيدددددددين المقددددددداطع او الطبقدددددددا  الصدددددددخرية التدددددددي تحتدددددددوي 
علددددددو شددددددواهد هيدروكاربونيددددددة وهددددددي المندددددداطق التددددددي تتميددددددز بانهددددددا صددددددخور مسددددددامية ذا  مقاومددددددة 
عاليددددة لمددددرور التيددددار الكهربددددائي, وفددددي المندددداطق التددددي يمثددددل مندددداطق الددددت مس بددددين الددددنفط والمدددداء 

, حيددددددددث ن حددددددددو هبدددددددوط قدددددددديم المقاومددددددددة  Oil-Water Contactفدددددددي المكددددددددامن النفطيدددددددة 
الكهربائيددددددة بصددددددورو تدريجيددددددة عنددددددد الوصددددددول الددددددو مسددددددتوى الحددددددد الفاصددددددل بددددددين الددددددنفط والمدددددداء . 

, حيدددددددث ان  Compactnessكدددددددذلك يمكدددددددن مدددددددن مجدددددددس المقاومدددددددة معرفدددددددة صددددددد دو الصدددددددخور 
تكددددددون  الصددددددخور عديمددددددة المسددددددامية تعطددددددي مقاومددددددة عاليددددددة جدددددددا لمددددددرور التيددددددار الكهربددددددائي بينمددددددا

 (.4-8ية ذا  مقاومة قليلة, شكل  الصخور المسام
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 ( مجس المقاومة الكهربائية في تحديد المكمن النفطي4-8شكل  

 ا Sonic Logالمجس الصوتي   .5
(, الغيدر  Primary Porosityيسدتخدم هدذا المجدس فدي تقددير المسدامية االوليدة للصدخور   

لددو فكدددرو متددأثرو بعمليددا  الحقددة مثددل التشددقق والتصدددب او عميددا  التجويددة . هددذا المجددس يعتمددد ع
قابلية الصخور علو نقدل الطاقدة الصدوتية كمدا هدي الحدال فدي الطريقدة الزلزاليدة, حيدث ان الصدخور 

, حيدث يدتم الصلدو عديمة المسامية لها قابلية علو نقل الصو  بسرعة اكبر من الصخور المسدامية
اسدددتحداث موجدددة صدددوتية فدددي مكدددان محددددد توجددده نحدددو الطبقدددا  الصدددخرية ثدددم يدددتم اسدددت م الموجدددة 
الصوتية المنعكسة في مكان صخر , ومن حساب الوق  المستغرق في الذهاب والعودو يمكن حسداب 

يمكددن اسددتعمال هددذا المجددس فددي الدددمف مددع  (.5-8ر بصددورو  يددر مباشددرو. شددكل  مسددامية الصددخو 
, تحديدد ليثولوجيدة التكويندا , (shaly sandsالمسدامية االخدرى ا لتقيديم الرمدال الطفليدة  مجسدا  

 وتحديد كمية المسامية الثانوية.
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 ( شكل المجس الصوتي مع المقارنة بالمجسا  االخرى5-8شكل  

 اCaliper Logمجس قطر البئر  .6
هدذا المجدس داخدل البئدر فدان هدذ  يتكون هذا المجس من عدو اذرب متحركة وعندما يتم انزال  

االذرب سدددوخ تفدددتي بقطدددر معدددين يتناسدددب مدددع قطدددر البئدددر الدددداخلي , ان مقددددار فتحدددة الدددذراب سدددوخ 
تتحول الدو اشدارو كهربائيدة تسدجل علدو شدكل خدط يمثدل قطدر البئدر مدع العمدق. اذا كدان هنداك تهددم 

ع سددعة قطددر البئددر وهددذا فددي مكددان مددا داخددل البئددر فددان االذرب سددوخ تفددتي الددو الخددارو متناسددبة مدد
التوسع يسجل علو ورق المجس ان هناك توسع في قطر البئر, امدا فدي المنداطق التدي تحتدوي علدو 

نتيجدة لترشديي سدائل  Mud Cakeمسدامية او ذا  نفاذيدة معيندة علدو جددار البئدر طبقدا  صدخرية 
مجدس ممدا يعطدي يضديق فدي هدذ  الحالدة فتدنكمش اذرب الالحفر الو داخل التكدوين, فدان قطدر البئدر 
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اشددارو علددو المجددس بددان هندداك تضددييق فددي قطددر البئددر. ان التوسددع والتضدديق فددي قطددر البئددر يقدداس 
 , التي تم حفر البئر بها. Bit Sizeبالنسبة الو قطر ثاب  وهو قطر برينة الحفر 

يفيد مجس قطر البئر في معرفة مناطق التهدم او مناطق ذوبان الملي وبالتالي يفيد فدي حسداب 
ة السددددمن  او الخلدددديط الدددد زم لتبطددددين البئددددر وكددددذلك يفيددددد فددددي تحديددددد مندددداطق التضدددديق لغددددر، كميدددد

 معالجتها قبل عملية انزال البطانه لتحاشي حصول عمليا  توقخ لحركة انزال البطانة داخل البئر. 
 ا Dipmeter logمجس ميالن الطبقات  .7

بمسددافا  مختلفددة عددن   Micro resistivityهددذا المجددس عبددارو عددن قيدداس المقاومددة الدقيقددة 
جددددار البئدددر لدددنفس الطبقدددة, فددداذا كانددد  الطبقدددة مائلدددة وهدددذا عدددادو مدددا يحددددث فدددي اطدددراخ التركيدددب 
الجيولوجي او علو اجنحة الطية او القبة الجيولوجية, فان التعبير عن ذلدك يكدون ان كدل المجسدا  

حيدث ان المجدس االول والتي عددها اربعة تسدجل نفدس المقاومدة ولكدن بداخت خ بسديط فدي العمدق, 
يخترق الطبقة بعمق اعلو من المجس الثاني والمجس الثاني بعمدق اعلدو مدن الثالدث وهكدذا بالنسدبة 
للمجس الرابع, والسبب في ذلك هو نتيجة لمي ن الطبقة الو هذ  المجسدا  تسدجل المقاومدة بمسدار 

 عمودي علو جدار البئر وليس بمقدار مائل بنسبة مي ن الطبقة.
مدددن الفوائدددد االخدددرى لهدددذا المجدددس هدددو معرفدددة معرفدددة مقددددار االنحدددراخ فدددي البئدددر عدددن الخدددط 

وكددذلك معرفدة اتجددا  هددذا الميددل  االنحددراخ( وهدل ان هددذا الميددل هددو باتجددا    Deviationالشداقولي 
 (.6-8شكل  مركز التركيب او باتجا  صخر. 
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 ( الشكل والمنحني الو مجس مي ن البئر6-8شكل  

 ا  Cement Bond Log (CBL) تصلب السمنتمجس   .8
هددذا المجددس يسددتخدم فددي معرفددة نوعيددة وكميددة السددمن  التددي تددم حقنهددا خلددخ البطانددة الحديديددة 
للبئددر , حيدددث انددده يعبدددر عدددن مقدددار ارتبددداط البطاندددة بجددددار البئدددر اذا كددان هنددداك سدددمن  جيدددد خلدددخ 

تجدداويخ خلددخ لحقددن السدديء وبقدداء البطانددة او هندداك فرا ددا  ال تددزال  يددر مملددوءو بالسددمن نتيجددة ل
 (.7-8البطانة.شكل  
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مجس تصلب السمن ( 7-8شكل  
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 الفصل التاسع
 طريقة رادار االختراق االرضي

Ground Penetration Radar 
  المقدمة:

 Ground Penetration Radar(GPR)يعتبددر اسددتخدام تقنيددة رادار االختددراق االرضددي 
حيث تطور  هذ  التقنية فدي العقدود االخيدرو بشدكل سدريع وكبيدر خصوصدا فدي المجدال  تقنية حديثة,

حيددث بددد  اسددتخدام هددذ  التقنيددة فددي اال ددرا،  التكنولددوجي والتطبيقددي فددي مدددى واسددع مددن المجدداال ,
 والهندسددية  (Groundwater Contamination)مثددل دراسددة التلددوث فددي الميددا  الجوفيددة  البيئيددة

مثدددل  (Sedimentology)ودراسدددة الرواسدددب   (Geotecnical Engineering)والجيوتكنيكيدددة 
المدفونددة فضدد   واالجسددام فحددت ومعرفددة مواصددفا  طبقددة التربددة العليددا وفددي البحددث وتحديددد االثددار

 ورسددم خددرائط للطبقددا  مثددل تحديددد مسددتوى الميددا  الجوفيددة ةعددن اسددتخدامها فددي التطبيقددا  الجيولوجيدد
 هفا  والفجوا  التح  سطحية.الضحلة وتحديد مواقع التك

ان طريقة رادار االختراق االرضي لها نفس فكرو او مبد  الطريقة الزلزالية ما عدا ان الطريقدة  
في حدين  (Acoustic Wave)الصوتية  لألمواوالزلزالية تعطي اعماق كبيرو فض  عن استخدامها 

 Electromagnetic)طيسدددية ان طريقدددة رادار االختدددراق االرضدددي تسدددتخدم االمدددواو الكهرومغنا
Wave)  والتدددي تعتبدددر مدددن ( ميكددداهيرتز, 1000-10بتدددردد يتدددراوح بدددين  ذا  طدددول مدددوجي قصدددير

الضددحلة او القريبددة مددن سددطي االر،  وتتعامددل مددع االعمدداقالتقنيددا  الجيوفيزيائيددة  يددر االت فيددة, 
االهددداخ والوسددط المحدديط بددين  (Dielectric), فددي العددزل الكهربددائي  (Contrast)بواسددطة التبدداين 

 بها.
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صدبح  ذا  دقدة عاليدة اتطور  تقنية رادار االختراق االرضي خ ل العقود القليلة الماضدية و 
وموثوقيددة فددي النتددائف المستحصددلة منهددا واسددتخدم  كثيددرا فددي االستكشدداخ الضددحل للطبقددا  التحدد  

يدة التدردد تحد  يسدية عالسطحية. ان مبد  هذ  الطريقة يعتمد ارسدال موجدا  او نبضدا  كهرومغناط
حيددث تصدددادخ هددذ  الموجدددا   (Transmitting Antenna)الرسدددال ا السددطي مددن خددد ل هددوائي

او االوسداط الغيدر متجانسدة  مواقع او طبقا  تح  سطحية تختلخ من ناحية الخصائت الكهربائيدة
لةشددارو او ويددتم اسددتقبالها مددن مسددتقبل  ,ثددم تددنعكس هددذ  الموجددا  مرتدددو الددو سددطي االر، كهربائيدداً 

حيدث يسدجل المجدال  (,1-9شدكل   فدي نفدس الجهداز  (Receiving Antenna)هدوائي االسدت م 
 العائد من تح  السطي كدالة للزمن والذي يمثل االشارو الرادارية  (Electrical Field)الكهربائية

 
 ( شكل جهاز رادار االختراق االرضي من الخارو1-9شكل  

(Trace)  او ما يسمو(A-Scan)  2-9, شكل.) 
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 الرادارية من علو الجسم المدفون تح  السطي ارو( انعكاس االش2-9شكل  

وهدي تمثدل مقطدع او شدريحة  , (Radagram)مجموب االشارا  الرادارية يسمو بالصورو الراداريدة  
هدددذ  الموجدددا  المرتددددو تحليدددل ومعالجدددة  ومدددن ثدددم يدددتم  (,3-9وديدددة داخدددل سدددطي االر، شدددكل  عم

تحليل متخصصة في حاسوب مثب  في نفس جهاز الرادار حيدث يدتم الحصدول علدو  بواسطة برامف
صددورو للوسددط الددذي مددر  بدده هددذ  الموجددا . تتدداثر هددذ  الموجددا  بالخصددائت الكهربائيددة المختلفددة 
للطبقا  التح  سطحية او الوسط الذي تمدر بده حيدث يدنعكس جدزء مدن هدذ  االمدواو والجدزء االخدر 

 اخل سطي االر، او يتشت  في جميع االتجاها .ينكسر الو د

 
  Radagramالصورو الرادارية ى ( 3-9شكل  
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هناك عدو طرق لتحويل محاور السدجل الدراداري  المسدافة مقابدل الدزمن( الدو عمدق حقيقدي  المسدافة 
مقابددل العمددق(, وذلددك مددن خدد ل حسدداب سددرعة الموجددة الراداريددة وزمددن انتقالهددا ضددمن مسددار رحلددة 

, مدن هدوائي االرسدال عبدر نقطدة االنعكداس الدو  (Two Way Travel Time)الدذهاب وااليداب 
 ت م فيصبي باالمكان حساب عمق نقطة االنعكاس داخل االر،.هوائي االس

استخدم  تقنية رادار االختراق االرضي فدي بدادص االمدر مدع االوسداط الجيولوجيدة , ثدم تطدور 
اسددتخدامها فددي مجدداال  اخددرى كثيددرو مثددل التعددرخ علددو سددمك الكونكريدد  المسددلي وعددن وجددود ايددة 

حيث ان وجود التبداين فدي العدزل الكهربدائي للمدواد مدع تشققا  فيه, واالسفل  والخشب و ير ذلك , 
الوسط المحيط بهدا اضدافة الدو طيدخ تدردد المنطقدة الراديويدة  ذلدك ادى الدو وجدود تطبيقدا  متعدددو 
لهذ  التقنية, اذ يتراوح عمق االختراق من بضعة سنتمترا  قليلة الو عشرا  االمتدار  اعتمدادًا علدو 

ي بعدد، التطبيقددا  الددو مئددا  االمتددار خاصددة عنددد اسددتخدامه فددي تددردد الهددوائي االرسددال( ويصددل فدد
 الكتل الجليدية.

 :Electromagnetic Spectrumالطيف الكهرومغناطيسي 
 يتكون الطيخ الكهرومغناطيسي من ث ثة اجزاء رئيسية هيا

والددذي تددم  ) 300Hz –3Hz(الددذي يمتددد مددن  اRadio Spectrumالطيددخ الراديددوي  - 
 استغ له كامً  في انومة االتصاال  الراديوية.

ا  Visible & Infra Red Spectrumطيدخ االشدعة المرئيدة ومدا تحد  الحمدراء  -ب
 هذا الطيخ تم استغ له جزئيا في انومة االتصاال  الضوئية واجهزو الرؤيا الليلية .

Ray -Violet & X-Ultraطيخ االشعة فوق البنفسجية واالشدعة السدينية والكونيدة  - 
Spectrum  ا هدددذا الندددوب مدددن طيدددخ االشدددعة يتعدددذر اسدددتخدامها لصدددعوبة توليددددها وانتاجهدددا
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ولخطورتها علو الكائنا  الحية, اال في بع، التطبيقا  الطبية والصدناعية مثدل اسدتخدامها 
 في االشعة السينية في تصوير االجسام الحية واختبار المواد.

وجدددا  الكهرومغناطيسدددية الراديويدددة مدددن حيدددث طدددرق توليددددها صدددات المالكبيدددر فدددي خونودددرًا للتبددداين 
ها الددو عدددد مددن الحددزم , شددكل وانتشددارها فضددً  عددن انددواب الهوائيددا  المسددتخدمة فيهددا فقددد تددم تقسدديم

 ( وهي كما يليا9-4 
 .(ELF) (Extremely Low Frequency) (Hz 30-3)ترددا  مفرطة االنخفا،  .1
 .(SLF) ( Super Low Frequency) (Hz 300-30)ترددا  فائقة االنخفا،  .2
 .(ULF) (Ultra Low Frequency) (Hz 3000-300)ترددا  بالغة االنخفا،  .3
 .(FLV) (Very Low Frequency) (KHz 30-3)ترددا  منخفضة جدًا  .4
 .(LF) (Low Frequency) (KHz 300-30)ترددا  منخفضة   .5
 .(MF) (Medium Frequency) (KHz 3000-300)ترددا  متوسطة  .6
 .(HF) (High Frequency) (MHz 30-3)ترددا  عالية  .7
 (VHF) (Very High Frequency) (MHz 300-30)ترددا  عالية جدُا  .8
 (UHF) (Ultra High Frequency) (MHz 3000-300)ترددا  بالغة العلو  .9
  (SHF) (Super High Frequency)(GHz 30-3)ترددا  فائقة العلو  .10
 (EHF) (Extremely High Frequency) (GHz 300-30)علو ترددا  مفرطة ال .11
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 ( طيخ االشعة الكهرومغناطيسية4-9شكل  

 :Electromagnetic Wave Propagationانتشار الموجات الكهرومغناطيسية 
تتكون الموجة الكهرومغناطيسية من مجدالين كهربدائي ومغناطيسدي متعامددان علدو بعضدهما الدبع، 

تنتشدر الموجدا   (.5-9غيدران بشدكل دوري, شدكل  انتشدارهما فدي الفضداء ويتوعموديان علدو اتجدا  
 الكهرومغناطيسددددددية فددددددي االوسدددددداط المختلفددددددة بسددددددرعة ثابتددددددة تتحدددددددد مددددددن قدددددديم السددددددماحية الكهربائيددددددة

(Permittivity)  والنفاذيددة المغناطيسددية(Permeability)  للوسددط المعنددي. حيددث ان سددرعة انتشددار



                                                                  طريقة رادار االخرتاق االرضي مبادىء الطرق اجليوفيزيائية يف االستكشافات اجليولوجية                                                       

   223 

 

الموجددا  فددي اي وسددط ال يمكددن ان تزيددد عددن سددرعتها فددي الفددراغ الن قدديم السددماحية والنفاذيددة لهددذ  
 االوساط اعلو من قيمهما في الفراغ, وعندما تنتشر موجة كهرومغناطيسية في وسط ما فان 

 
 الموجة الكهرومغناطيسية( 5-9شكل  

والتدددي  (Wavelength)المسدددافة بدددين اي قمتدددين مدددن قممهدددا مقاسدددة باالمتدددار يسدددمو طدددول الموجدددة 
. امددا نسددبة شدددو المجددال (Frequency)تسدداوي حاصددل تقسدديم سددرعة انتشددار الموجددة علددو ترددهددا 

نعددة المتأصددلة الكهربددائي الددو شدددو المجددال المغناطيسددي فددي الموجددة الكهرومغناطيسددية يسددمو بالمما
(Intrinsic Impedance)  والتددي تسدداوي الجددذر التربيعددي لحاصددل قسددمة النفاذيددة علددو السددماحية

 للوسط الذي تنتشر فيه الموجة. 
استقطاب الموجة الكهرومغناطيسية يعرخ بانده االتجدا  الدذي يشدير اليده مجالهدا الكهربدائي فدي 

 Vertical)كون عمودية علدو االسدتقطاب الفضاء, وعند اتخاذ سطي االر، كمرجع فان الموجة ت
Polarization) اذا كدددددان اتجددددددا  مجالهددددددا الكهربددددددائي عموديددددددًا علددددددو سددددددطي االر، وافقيددددددة علددددددو ,

اذا كان اتجا  مجالها الكهربدائي موازيدا لسدطي االر،.  (Horizontal Polarization)االستقطاب 
انس علددو شددكل خطددوط مسددتقيمة الموجددا  الكهرومغناطيسددية فددي الفددراغ او فددي الوسددط المتجددتسددير 

ولكنهددددا قددددد تتعددددر، لوددددواهر عدددددو عنددددد انتقالهددددا مددددن وسددددط الددددو وسددددط اخددددر يختلددددخ فددددي الصددددفا  
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واالنكسددددددار  (Reflection)والخصددددددائت الفيزيائيددددددة مددددددن هددددددذ  الوددددددواهر هددددددي ودددددداهرو االنعكدددددداس 
(Refraction)  والحيود(Diffraction)   والتشت(Scattering). 

 :Electromagnetic Equationة العالقات الكهرومغناطيسي
الع قددددددا  المدرجددددددة فددددددي ادنددددددا  تعتبددددددر وسدددددديلة فعالددددددة لوصددددددخ اسددددددتجابة المددددددواد للمجدددددداال  
الكهرومغناطيسدية التدي تعطينددا وصدفا دقيقددا عدن كيفيدة تصددرخ االلكتروندا  والددذرا  والجزيئدا  عنددد 

 تسليط المجاال  الكهرومغناطيسية عليهاا
 �̅� =  𝝈 �̅� …………… ..  (𝟗 − 𝟏)  
 �̅� =  𝜺 �̅�  ………………(𝟗 − 𝟐)  
 �̅� =  𝝁 𝑯 ̅̅ ̅ … . . … . . …… . . (𝟗 − 𝟑) 

 حيث انا
σ  التوصيلية الكهربائية ا(Conductivity) . 
ε السماحية الكهربائية  ا(Permittivity). 
μ النفاذية المغناطيسية  ا(Permeability). 

 : �̅� متجه شدو المجال الكهربائي(Electric Field Strength). 
  𝐽  متجه كثافة التيار ا ̅
 𝐻ا متجه شدو المجال المغناطيسي 
 �̅�ا متجه كثافة الفي، المغناطيسي 
 �̅�ا متجة االزاحة الكهربائية 

تلعدددب الخصدددائت المغناطيسدددية والكهربائيدددة دورًا مهمدددًا فدددي عمدددل رادار االختدددراق االرضدددي , 
عندددد وجدددود مجدددال  كهربدددائي(فالتوصددديلية الكهربائيدددة للمدددادو تصدددخ انتقدددال شدددحنة حدددرو  توليدددد تيدددار 

كهربدددائي  فدددي رادار االختدددراق االرضدددي , المجدددال الكهربدددائي للموجدددة الراداريدددة المرسدددلة الدددو داخدددل 
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االر،( , لذا فان اي مقاومدة لجريدان الشدحنة يدؤدي الدو تبددد فدي الطاقدة. امدا السدماحية الكهربائيدة 
لمجدال الكهربدائي الدذي يدؤدي الدو فهي تصخ عملية اعاقة ازاحة الشحنة فدي تركيدب المدادو بوجدود ا

النفاذية المغناطيسية فهي تصخ كيفية استجابة العزم المغناطيسدي للدذرو خزن الطاقة في المادو. اما 
 والجزيئة للمجال المغناطيسي.

السدددددماحية الكهربائيدددددة هدددددي عبدددددارو عدددددن مددددددى امكانيدددددة المدددددادو علدددددو خدددددزن واطددددد ق الطاقدددددة 
يددة, ويمكددن ان توصددخ كددذلك بقابليددة المددادو علددو الحددد مددن الكهرومغناطيسددية بشددكل شددحنا  كهربائ

تدفق الشحنا  الكهربائية او بمعنو صخر هدي مقددار درجدة االسدتقطاب التدي توهدر علدو مدادو تحد  
تدداثير مجددال كهربددائي. تختلددخ السددماحية الكهربائيددة للمددواد التحدد  سددطحية بشددكل كبيددر وخصوصددًا 

تعتمددد علددو مقدددار تددردد المجددال الكهربددائي السدداقط. مددن عندددما تتخللهددا الميددا  الجوفيددة, وهددي عددادو 
خدد ل معرفددة قدديم السماحسددة الكهربائيددة للمددواد يمكددن معرفددة وحسدداب سددرعة الموجددة الراداريددة وطولهددا 

 (.5-9( و 4-9الموجي باستخدام هاتين المعادلتين  

𝑉 =  
𝐶

√휀 𝑥 𝜇 
…………… ..   (9 − 4) 

𝜆 =  
𝑉

𝑓
  …………………….   (9 − 5) 

 حيث ان ا
ε  ا السماحية الكهربائية(Permittivity). 
μ  ا النفاذية المغناطيسية(Permeability). 
V ا السرعة 
𝜆 ا الطول الموجي 
F ا التردد 
C ا سرعة الضوء في الفراغ 
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عدددادو تمثدددل النفاذيدددة المغناطيسدددية للمدددواد هدددي نفاذيدددة  (Permeability)النفاذيدددة المغناطيسدددية 
علدددو انتشدددار المجدددال المغناطيسدددي يكدددون ضدددعيخ باسدددتثناء المددددواد  الهدددواء, حيدددث ان تددداثير المدددواد

الفيرومغناطيسدددية مثدددل الحديدددد حيدددث ان لهدددا تدددأثير كبيدددر علدددو سدددرعة وتدددوهين الموجدددة الراداريدددة. ان 
 ( وكما يليا6-9معادلة سرعة الموجة الكهرومغناطيسية خ ل المواد يمكن تعريفها بالع قة رقم  

𝑉 =  
𝐶

(
𝜇𝜀

2
 [√1+(

𝜎

𝑤
)
2
+1])

½…………………   (9 − 6)  

اصددة تكددون سددرعة الموجددة الكهرومغناطيسددية فددي المددواد ذا  التوصدديلية القليلددة كمددا فددي المعادلددة الخ
 (.6-9بسرعة الموجة الرادارية رقم  
, تمثددل قدددرو المددادو علددو امددرار الشددحنا  الكهربائيددة  (Conductivity)التوصدديلية الكهربائيددة 

والمعددادن تمثددل االلكترونددا  , الشددحنا  فددي المددواد الصددلبة الحددرو تحدد  تددأثير مجددال كهربددائي معددين
الحددرو, بينمددا فددي الوسدداط الماديددة التددي تحتددوي علددو سددوائل او محاليددل فددان الشددحنا  تمثددل االيونددا  
الموجبة والسالبة المذابة في السوائل. ان تعجيل حام   الشحنة هدذ  سدتولد تيدارا  توصديل داخليدة 

ة علددددو شددددكل طاقددددة حراريددددة نتيجددددة اصددددطدام الشددددحنا   االيونددددا  والتددددي تسددددبب فقدددددان فددددي الطاقدددد
 (.6-9  وااللكترونا ( مع بعضها ومع ذرا  المادو , شكل
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 ( عملية التوصيل في المواد التي تحتوي علو شحنا  حرو 6-9شكل  

ن حددو ان الجسدديما  المشددحونة تبقددو سدداكنة فددي السددائل مددا لددم يسددلط عليهددا مجددال كهربددائي, فدداذا 
ستنتقل الدو الجسديما  المشدحونة سلط هذا المجال عن طريق نبضة راداريه بتردد معين فان الطاقة 

 وتعمل علو تعجيلها, واثناء انتقال هذ  الجسيما  فانهدا تصدطدم مدع بعضدها الدبع، محولدة الطاقدة
 المكتسبة من النبضة الرادارية الو حرارو, وبالتالي تعمل علو توهين النبضة الرادارية.

 :Materials Propertiesصفات المواد 
فددي معوددم تطبيقددا  رادار االختددراق االرضددي تكددون االخت فددا  فددي فهددم التوصدديلية الكهربائيددة 
وسماحية العزل الكهربائي للمدادو مهمدة جددًا, بينمدا النفاذيدة المغناطيسدية تكدون اقدل اهميدة . لدذا فدان 

ثددال اذا جهداز رادار االختددراق االرضددي يعمددل بشددكل جيددد فددي المددواد قليلددة التوصدديلية, علددو سددبيل الم
تسددداوي صدددفر, فدددان االشدددارو الراداريدددة سدددوخ تختدددرق الدددو اعمددداق  (𝜎)كانددد  التوصددديلية الكهربائيدددة 
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كبيدددرو. عمليدددًا ان شدددرط التوصددديلية الكهربائيدددة القليلدددة فدددي مدددواد االر،  يدددر سدددائدو, حيدددث ان البيئدددة 
 و الرادارية.الغنية بااطيان او خزانا  الميا  الجوفية المالحة تعيق او تحد من اختراق االشار 

تتألخ مواد االر، عادو من العديد مدن المكوندا , باسدتثناء المداء والدثلف, فانهمدا يتكوندان مدن 
حبيبددا  رمليددة وهدواء ومدداء فضددً   مكدون واحددد, امدا الرمددال الرطبددة مدث  , هددي عبددارو عدن خلدديط مدن

( مدن حجدم 60-80%عن وجود ايونا  مذابة في الماء, حيدث ان حبيبدا  الرمدل تحتدل عدادو مدن  
 الخليط, لذا فان دراسة الخصائت الفيزيائية للخليط مهمة جدا في عملية تفسير االشارو الرادارية.

 يمكن توضيي تأثير وجود الماء في المواد كما يليا
( وذلددك اعتمددادًا علددو 8-3والمعزولددة جيدددًا تمتلددك سددماحية كهربائيددة تتددراوح بددين  المددواد المتكتلددة  - 

 ضغاطها.نوب المادو ومقدار ان
التدددرب والصدددخور والمدددواد المتكوندددة تمتلدددك مسددداما  او فرا دددا  بدددين حبيباتهدددا تكدددون مهيئدددة الن  -ب

 تكون مملوءو   
 بالهواء او الماء او اي مادو اخرى.     

 .80يمتلك الماء سماحية كهربائية عالية تساوي  -و
تكدددون عامدددل المددداء الموجدددود فدددي مسددداما  المدددواد يحتدددوي علدددو ايوندددا  متحركدددة وهدددي كثيدددرا مدددا  -د

 مسيطر في تحديد التوصيلية الكهربائية للمواد.
 .(ms/m 100-1)توصيلية الصخور والترب تقع بين  -ه

 :GPR System Designتصميم منظومة رادار االختراق االرضي 
يرسدل  (Impulse Generator)تتكون منوومة رادار االختراق االرضي مدن مولدد للنبضدا  

ومنددده الدددو داخدددل االر،  (Transmitting Antenna)االشدددارو الراداريدددة الدددو هدددوائي االرسدددال 
لتنعكس بعد ذلك من علو اسطي االهداخ المدفونة لتعود مجددا الو سدطي االر، لتسدتلم مدن قبدل 
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-Pre). ترسددددل االشددددارو المسددددتلمة الددددو المكبددددر  (Receiver Antenna)هددددوائي االسددددت م 
Amplifier) اقدة ثابتدة, ثدم تدددخل االشدارو المكبدرو الدو مرحلددة اختيدار قيمدة االشدارو بط(Sampler 

Head)  التددي يددتم السدديطرو عليهددا فددي دوائددر تسددجيل الددزمن(Timing Circuit)  , يددتم قددراءو قيمددة
االشارو صنيًا . إن قيمة االشارو المسجلة تتحول الو رقمية في مرحلة تحويل االشارو من القياسدي الدو 

 (Digital Controller), بعددها تنتقدل الدو مرحلدة المسديطر الرقمدي  (D/D-Converter)مدي الرق
 (.7-9م  كما في الشكل رق

 
 ( مخطط منوومة الرادار االرضي7-9شكل  

 آليات وخطوات عمل منظومة رادار االختراق االرضي:
 ا (Sampling Frequency)تكرار اخذ العينا   - 

 s(Sampling Frequency) (f(يفضددل اسددتخدام تكددرار استحصددال النمدداذو او القددراءا  
𝑓𝑠, اي ان ا )cf(بمقدار عشرو اضدعاخ التدردد المركدزي لهدوائي االرسدال المسدتخدم  = 10 𝑥 𝑓𝑐  .
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اكبددر مددن ذلددك سدديؤدي الددو زيددادو حجددم ملددخ الصددورو الراداريددة , وسدديؤدي  (𝑓𝑠)ان زيددادو مقدددار ال 
 ذلك الو بطئ النوام .

 ا(Number of Samples and Time Window)عدد العينا  ونافذو الزمن  -ب
مدددن المعددددام   المهمدددة التددددي تدددؤدي الددددو تقليدددل حجددددم الملفدددا  المخزونددددة حيدددث يتطلددددب مددددن 
الجيولدوجي المخددتت معرفدة مسددبقة بمقددار العمددق المطلدوب الوصددول اليده مددع ضدرورو اضددافة نسددبة 

طويدل  (Time Window)اختيار نافذو زمدن ( منها كإجراء وقائي حيث من  ير الضروري 10 %
لوب يتطلب ذلك, النه يدؤدي الدو التحميدل المفدرط علدو النودام بددون فائددو , اذا لم يكن العمق المط

وان اختيددار نافددذو زمددن اقصددر مددن العمددق المطلددوب فددان ذلددك سدديؤدي الددو ضددياب او عدددم امكانيددة 
 تسجيل البيانا  المطلوبة.

اوسددداط واعمددداق اختدددراق مختلفدددة  Time Windowفيمدددا يلدددي جددددول يوضدددي نافدددذو الدددزمن 
𝑇𝑖𝑚𝑒 𝑊𝑖𝑛𝑑𝑜𝑤 (𝑤))       ا (7-9رقدددددددددددددددددم   لدددددددددددددددددو الع قدددددددددددددددددة التاليدددددددددددددددددةباالعتمددددددددددددددددداد ع =

1.3 
2 𝑥 𝐷𝑒𝑝𝑡ℎ

𝑉𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑡𝑦
……….  (9 − 7) . 

 ( نافذو الزمن اوساط واعماق مختلفة1-9جدول  
Time Window (ns) Depth 

(m) Dry Soil Wet Soil Rock 

10 24 12 0.5 

20 50 25 1 

40 100 50 2 

100 250 120 5 

200 500 250 10 

400 1000 500 20 

1000 2500 1250 50 

2000 5000 2500 100 
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 ا(Signal Position and First Arrival)موقع االشارو والوصول االول  -و
وهددو مددن المعددام   او االجددراءا  الضددرورية والمهمددة التددي تسددتخدم فددي ضددبط العمددق, حيددث 

مدن بدايدة االشدارو,  (Samples 30)يمكن مشاهدو الوصول االول لةشارو علو بعد ث ثين نمدوذو 
 لذا عند اختيار موقع االشارو بشكل صحيي فان العمق الذي تصل فيه سيكون دقيقًا.

 ا(Number of Trucks)ا  عدد مرا  جمع البيان -د
وهي التي تمثل عدد مرا  تكرار القياس فدي النقطدة الواحددو, ويسدتخدم هدذا االجدراء فدي سدبيل 

بهددددخ تحسدددين االشدددارو وتقليدددل الضوضددداء  (Signal/Noise)زيدددادو نسدددبة االشدددارو الدددو الضوضددداء 
~𝑁𝑜𝑖𝑠𝑒وكمددا فددي الع قددة التاليددةا 

1

√𝑆𝑡𝑎𝑐𝑘𝑠
قلدد   Number of Stacksحيددث كلمددا زاد عدددد  

 الضوضاء.
 طريقة جمع البيانا  ممكن اجراؤها بطريقتين هماا

i.  جمددع البيانددا  نقطيددًا(Point Stacking) ا حيددث يقددوم الجهدداز بقددراءو النقدداط المختددارو فددي
قبل االنتقال الدو خدط مسدار المسدي الثداني, ثدم يدتم بعدد  (First Trace)مسار المسي االول 

 التدددي تمثدددل النقددداط المتشدددابهة المختدددارو  (Sample)ذلدددك بأخدددذ معددددل النقددداط لدددنفس العيندددة 
لمجمددددوب المسددددار( قبددددل االنتقددددال الددددو عينددددة اخددددرى. إن المسددددتخدم لهددددذا الددددنمط مددددن التحليددددل 

ا النمط حيث ال يوجد تغيدر فدي موقدع للبيانا  يختار العدد الذي يحتاجه. يفضل استخدام هذ
فضد  عدن عددم حصدول اي تشدو  فدي صدورو  Stackingارسال االشارو اثناء جمدع البياندا  

هددذ  الطريقددة, هددو ان النوددام فددي الجهدداز ينتوددر ليقددوم . إن سددلبيا   Traceمسددار المسددي 
بعدد ذلدك اخدذ التدالي ليدتم  Traceبقراءو النقاط المختدارو حتدو يسدتطيع قدراءو شدريط التسدجيل 

المعدددل لمجمددوب نقدداط شددريط التسددجيل المختددارو لغددر، ايجدداد معدددل شددريط التسددجيل. عمليددًا 



                                                                  طريقة رادار االخرتاق االرضي مبادىء الطرق اجليوفيزيائية يف االستكشافات اجليولوجية                                                       

   232 

 

لكددي ال تددؤثر علددو عمليددة بطددئ  Stacksيمكددن اختيددار عدددد قليددل مددن نقدداط جمددع البيانددا  
 النوام.

ii.   شددريط جمددع البيانددا(Trace Stacking) ا يسددتخدم هددذا الددنمط مددن تسددجيل البيانددا  عنددد
تسددجيل ويقددوم الجهدداز بقددراءو  Auto Stackingمليددة التسددجيل التلقددائي للبيانددا  اختيددار ع

تباعدددًا ثدددم ياخدددذ المعددددل. مدددن سدددلبيا  هدددذا الدددنمط مدددن الكشدددخ هدددو  Trace االشدددارو الراداريدددة
حصول تشو  في صدورو التسدجيل المستحصدلة عندد سدرعة حركدة النودام اثنداء معالجدة عمليدة 

 عتبر االكثر م ئمة ل ستخدام., لكنه ي Stackingجمع البيانا  
 :)Acquisition Mode(اسلوب تحصيل البيانات 

 هناك ث ث طرق لتحصيل البيانا  وهي كاآلتيا
 Hip)قيددداس المسدددافة وتدددتم مدددن خددد ل اسدددتخدام عدددداد العجلدددة او العدددداد الخيطدددي  طريقدددة - 

Chain)  الدددذي يسددديطر علدددو عمليدددة ارسدددال الموجدددا  الراداريدددة وهدددي طريقدددة سدددهلة التفسدددير
 والمعالجة.

تحدد  خددط المسددي او علددو طريقدة قيدداس الددزمن, وتسددتخدم عندددما ال يكددون هندداك سددطي ثابدد   -ب
طددول مسددار المسددي الددراداري كمددا هددو الحددال فددي البحيددرا  واالنهددار, او عنددد ربددط منوومددة 

حيدددث تكدددون هدددذ  الطريقدددة هدددي المفضدددلة فدددي العمدددل  (GPS)قدددع الدددرادار بجهددداز تحديدددد الموا
 وعمليا  التفسير.

طريقدددة القيددداس اليددددوي , وهدددي عمليدددة بطيئدددة مقارندددة بدددالطرق االخدددرى حيدددث يسدددجل هدددوائي  -و
االسدددت م وفدددق القيددداس اليددددوي, والبياندددا  المطلوبدددة مسددديطر عليهدددا بواسدددطة لوحدددة المفددداتيي 

(Keyboard)  مددع الهوائيددا  ذا  التددرددا  الواطئددة, حيددث يددتم لددذلك تسددتخدم هددذ  الطريقددة
تسدددجيل البياندددا  او الجسدددا  الراداريدددة بمسدددافا  كبيدددرو بدددين نقطدددة واخدددرى عدددن طريدددق لوحدددة 
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المفداتيي. مدن مميدزا  هدذ  الطريقدة هدي امكانيددة اسدتخدام عددد كبيدر مدن نقداط جمدع البيانددا  
Stacking .دون حصول اي بطئ في عملية المسي 

 :)Point Interval or Time Interval(اط القياس المسافة بين نق
 Point)عنددد اجددراء عمليددة مسددي راداري ينبغددي ان يكددون اختيددار المسددافة بددين نقطددة واخددرى 

Distance)  متوافقددة مدددع القددددرو التحليليددة الجانبيدددة المطلوبدددة, حيدددث تعتمددد القددددرو التحليليدددة الجانبيدددة
علددو عمدددق الهددددخ المطلدددوب فضددً  عدددن التدددردد المركدددزي لهددوائي االرسدددال المسدددتخدم. تدددزداد القددددرو 
التحليلية الجانبية للجهاز مع نقصان عمدق الهددخ وتقتدرب مدن القددرو التحليليدة النصدخ قطريدة. فدي 
حالة عدم توفر اية معلوما  عن عمق الهدخ فيجب في هذ  الحالدة االعتمداد علدو القددرو التحليليدة 

( يبدددين القددددرو التحليليدددة 2-9ن نقطدددة واخدددرى. الجددددول رقدددم  الدددنت قطريدددة فدددي اختيدددار المسدددافة بدددي
 النصخ قطرية مع اعوم عمق اختراق لمختلخ الترددا  المركزية.

المسددافة بددين هددوائي االرسددال وهددوائي االسددت م يجددب ان تكددون البددد مددن ان نشددير هنددا الددو ان 
 اكبر من المسافة القياسية , وفي هذ  الحالة يكون العمق الذي تصل اليه الموجة اكبر.

 ( يبين القدرو التحليلية النصخ قطرية مع اعوم عمق اختراق2-9جدول رقم  
Maximum Penetration 

Depth (m) 

Radial Resolution 

(𝑚/𝜇𝑠) , (𝜆𝑐) 𝑐𝑚 

Antenna Centre Frequency 

𝑓𝑐 MHz  

50 100 25 

40 50 50 

25 25 100 

12 12.5 200 

8 10 250 

6 5 500 

2.5 3 800 

1.5 2.5 1000 

1 2.1 1200 

0.5 1.6 1600 

0.4 1.3 2000 
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 :)Antenna Centre Frequency(التردد المركزي للهوائي 
عندددد اختيدددار التدددردد المركدددزي لهدددوائي االرسدددال, يجدددب ان يدددتم مراعددداو القددددرو التحليليدددة وعمدددق 

(, ن حدو انده فدي حداال  معيندة 2-9   رقدم  اعداالختراق المطلوب الوصدول اليده. الجددول 
قد يكون اسدتخدام التدرددا  االقدل تكدون افضدل مدن اسدتخدام التدرددا  االعلدو , حتدو لدو تدم 

مطلددوب بكدد  التددرددين, ر ددم ان القدددرو التحليليددة فددي التددردد االعلددو تكددون اكتشدداخ الهدددخ ال
اكبر من التردد االقل وذلك الن االسدتطارو فدي التدرددا  االعلدو تكدون اكبدر, وبالتدالي تكدون 

, لذا فان استخدام الترددا  االقدل يكدون هدو اكثر ضوضاء (Radagram) الصورو الرادارية
 ضل.فالم

 ل الزمن الى عمق:تحليل السرعة وتحوي
 )Velocity Analysis and Time to Depth Conversion(: 

فددي عمليددا  حسدداب العمددق الددو الهدددخ المعنددي , ينبغددي معرفددة سددرعة الموجددة الراداريددة خدد ل 
, حيث ان المسافة من السطي الو الهدخ تقاس بزمن رحلة االشارو الراداريدة, الوسط الذي تمر فيه 
الدو عمدق يعتبدر مدن االمدور االساسدية فدي عمليدا  المسدي الدراداري ويدتم ذلدك ان تحويل هدذا الدزمن 
 باتباب النقاط التاليةا

 ا )Finding the Travel Time(ايجاد زمن رحلة الموجة  .1
ان منوومددة رادار االختددراق االرضددي تسددجل سددعة الموجددة الراداريددة فددي هددوائي االسددت م كدالددة 

, بهذ  الحالدة يمكدن وبدقدة قيداس الدزمن بدين نقطتدين ضدمن للزمن حيث ال يوجد قياس مطلق للزمن 
االشددارو الراداريددة, ولكددن ال يمكددن معرفددة بدايددة اشددعاب الموجددة بدقددة فددي هددوائي االرسددال الددذي يسددمو 
 الزمن الصفري(, ولغر، ايجاد الزمن الصفري نعود الو قراءو االشارو الراداريدة. ان المقطدع االول 

ة يمثدل الموجدة المباشدرو, حيدث يمكدن بهدذ  الحالدة اختيدار الجدزء الموجدب من تسجيل االشارو الراداريد
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 اتخدداذ  كمرجددع لبقيددة االشددارا . امددا الددزمن او السددالب للموجددة واعتبددار  زمددن صددفري, ويمكددن عندئددذ  
المسددتغرق النتقددال الموجددة المباشددرو مددن هددوائي االرسددال الددو هددوائي االسددت م فيدددعو بددزمن التددأخير 

(Delay Time) ويعطددددو بالع قددددة التاليددددةا ,(∆𝑡 = 𝑑/𝑉)  حيددددث ان ,(𝑑)  تمثددددل المسددددافة
 تمثل سرعة الموجة الرادارية. (𝑉)الفاصلة بين هوائي االرسال وهوائي االست م, وان 

الموجة الهوائية التي تنتقل مباشرو من هدوائي االرسدال  تتألخ الموجة المباشرو موجتين هما اوالً 
اء, والتي تعتبر الموجة االولو في الوصول وتكون ذا  سدعة اقدل مدن الو هوائي االست م عبر الهو 

الموجدة امدا الموجدة الثانيدة فهدي  الموجة الرضية وضعيفة وتستخدم عموما في حسداب زمدن التداخير,
التددي تنتقددل عبددر االر، وثددم تددنعكس مددن علددو السددطي الفاصددل بددين الهدددخ والمنطقددة المحيطددة بدده, 

 في الهواء.خدام سرعة الموجة خ ل االر، بدال من سرعتها حيان استحيث يكون في بع، اال
(, والموضدحة بالشدكل 8-9من الع قدة رقدم   (Travel Time)يمكن حساب زمن االنتقال الحقيقي 

 (ا8-9رقم  
𝑡𝑐𝑜𝑟𝑟 = 𝑡𝑜𝑏𝑠 − 𝑡𝑟𝑒𝑓 + ∆𝑡 ……………………(9 − 8 ) 

 حيث انا
 =  𝑡𝑐𝑜𝑟𝑟الزمن المصحي 
 =   𝑡𝑜𝑏𝑠 االنتقال الم حوزمن 
 =   𝑡𝑟𝑒𝑓زمن وصول الموجة المباشر 
 =    ∆𝑡زمن التاخير 
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 ( حساب العمق هندسيا بداللة زمن االنتقال الحقيقي8-9شكل  

زمن االنتقال الحقيقي يمثل زمن انتقال الموجة الراداريدة علدو طدول المسدار مدن هدوائي االرسدال الدو 
( , (Tx-B-Rxنقطدددة انعكاسدددها مدددن علدددو سدددطي الهدددخ الدددو هدددواء=ئي االسدددت م الممثلدددة بالمسدددار 

𝑆)والسدددددرعة المسدددددتخدمة هدددددي سدددددرعة الموجدددددة خددددد ل االر، التدددددي تعطدددددو بالع قدددددة التاليدددددةا  =

𝑣 𝑥 𝑡𝑐𝑜𝑟𝑟)  حيددددث ان ,(𝑣)  تمثددددل سددددرعة الموجددددة الراداريددددة, وان(𝑡𝑐𝑜𝑟𝑟)  تمثددددل زمددددن االنتقددددال
-Txالحقيقي. يمكن بهذ  الحالة ايجاد العمق الو سطي الهدخ باستخدام نوريدة فيثدا ورس للمثلدث 

B-A))  والددددددذي يسدددددداوي(S/2-Z-d/2)  وكمددددددا يلدددددديا 𝑍 =  [(𝑆/2)2 − (𝑑/2)2]½  مددددددع ,
وبإهمدددال الجدددزء الثددداني مدددن المعادلدددة نحصدددل علدددو العمدددق  (d)اكبدددر بكثيدددر مدددن  (S)م حودددة ان 

 .(Z = S/2)التقريبي 
 ا)Velocity Analysis(تحليل السرعة  .2

يجدددب ان تحددددد سدددرعة الموجدددة الراداريدددة خددد ل االر، لغدددر، حسددداب العمدددق بشدددكل صدددحيي 
الراداريددة علمددا بددان بشدكل صددحيي, حيددث تعتمدد دقددة حسدداب العمددق علدو دقددة تحديددد السددرعة للموجدة 

سرعة الموجة الرادارية خد ل االر، تختلدخ مدن منطقدة الدو اخدرى ومدن عمدق ال صخدر. لدذلك البدد 
 من اللجوء الو استخدام معدل السرب للمنطقة الواحدو.
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التقنيدا  او الخطدوا  التاليدة يجددب اسدتخدامها لةيجداد سددرعة الموجدة الراداريدة خدد ل االر،  
 وكما يليا

 السرب القياسية للموجة الكهرومغناطيسية خ ل المواد.استخدام  - 
 علو االشارو الرادارية.(Hyperbola Fitting)استخدام مطابقة شكل القطع الزائد  -ب
 عمل معايرو علو جسم معلوم العمق. -و
 . (Common Midpoint)اجراء قياسا  بطريقة نقطة المنتصخ المشتركة  -د
 اجراء قياسا  اختبارية. -ه

): Uses ofوجـــة الكهرومغناطيســـية خـــالل المـــواد القياســـية للماســـتخدام الســـرع  -أ
)Standard Velocities 

(, والتدي تمثدل قديم نموذجيدة 3-9ياسية فدي الجددول التدالي رقدم  من الممكن استخدام السرب الق
لسددرعة الموجددة الكهرومغناطيسددية خدد ل االوسدداط المختلفددة, علمددا بددان ا لددب االوسدداط ال تتكددون مددن 

 بل هي خليط من مادتين او اكثر لذلك يجب استخدام معدل هذ  السرب.مادو واحدو 
 ( قيم سرعة الموجة الرادارية خ ل اوساط مختلفة3-9جدول رقم  

𝑉 (𝑚/𝜇𝑠) 

 قيم السرعة

Materials 

 اسم المادة

300 Air   الهواء 

33 Distilled Water    ماء مقطر 

33 Fresh Water  ماء عذب 

150 Dry Sand   رمل جاف 

60 Saturated Sand  رمل مشبع 

120 Limestone  حجر جيري 

90 Shale   طفل 

70 Silt   غرين 

60 Clay   طين 

130 Granite  كرانيت 

130 Dry Salt  ملح جاف 

160 Ice  ثلج 
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 على االشارة الرادارية:)Hyperbola Fitting(مطابقة شكل القطع الزائد  -ب
عنددد اجددراء مسدددي راداري علددو جسدددم صددغير مدددفون داخدددل االر، فاندده سددديوهر فددي الصدددورو 

, في هذ  الحالة فان زمن انتقال االشدارو المنعكسدة عدن  Hyperbolaالرادارية علو شكل قطع زائد 

𝑡   ) الجسم يعبر عنه بالمعادلة التالية التي تمثل نعريخ معادلة القطع الزائددا  =  
2 √𝑋2+ 𝑍2

𝑉
    ) 

 تمثل السرعة. (𝑉) المسافة االفقية من الجسم , و (𝑋)حيث تمثل 
يمكددددن قددددراءو السددددرعة والعمددددق مددددن معددددام   القطددددع الزائددددد , و البددددا مددددا يددددتم عمددددل مطابقددددة 

(Fitting)  الددو منحنددي القطددع الزائددد عندددد تفسددير بيانددا  رادار االختددراق االرضددي باسدددتخدام
حندددي القطدددع الزائدددد صدددحيحة فقدددط عنددددما يدددتم بدددرامف التفسدددير االلكترونيدددة. تكدددون مطابقدددة من
مثددل االنابيدب والقددابلوا  ,  (Point Object)اسدتخدامها فدي الكشددخ عدن االجسدام النقطيددة 

ويجددب ان تكددون اتجددا  مسددار المسددي الددراداري عموديددًا عليهددا, ي الحدداال  االخددرى ال يمكددن 
ي تقدددير عمددق االعتمدداد علددو حسدداب سددرعة الموجددة خدد ل الوسددط والتددي تددؤدي الددو خطددأ فدد

, ال يمكددن احددراء مطابقددة القطددع الزائددد  (Plain Structure)الهدددخ, امددا االجسددام الكبيددرو 
 علو صورتها الرادارية.

 :)Calibration on Known Depth(عمل معايرة على جسم معلوم العمق  -ج
هددذا عندددما يددتم تحديددد جسددم معلددوم العمددق فددي الصددورو الراداريددة, بهددذ  الحالددة يمكددن اسددتخدام 

الجسددم مباشددرو فددي معددايرو سددرعة الموجددة خدد ل الوسددط, ويمكددن بهددذ  الحالددة تحديددد اعمدداق االجسددام 
 الموجودو في ذلك الوسط بدقة.

 :Procedure (Common Midpoint( (CMP)طريقة نقطة المنتصف المشتركة  -د
حول نقطة مركزية مع زيادو فدي  (CMP)تجري القياسا  الرادارية لنقطة المنتصخ المشتركة 

(, وتسدمو 9-9م, كما موضي فدي الشدكل رقدم  المسافة الفاصلة بين هوائي االرسال وهوائي االست 
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, فدي حالدة مضداعفة المسدافة  (Common Depth Point) (CDP)كذلك نقطة العمدق المشدتركة 
ذ  الحالدة زمدن االنتقدال , فدان المعادلدة تصدخ لندا فدي هد (2X)بين هوائي االرسال وهدوائي االسدت م 

لدددذلك فدددان االنعكاسدددا  عدددن الجسدددم العددداكس المسدددتوي سدددكون بشدددكل قطدددع زائدددد حيدددث يمكدددن ايجددداد 
  السرعة المتوسطة من السطي الو الجسم العاكس.

 
  (CMP)( مخطط لقياسا  نقطة المنتصخ المشتركة 9-9شكل  

 :) MidpointCommon(اجراء قياسات بطريقة نقطة المنتصف المشتركة  -ه
يمكدن تحديدد سدرعة الموجدة الراداريدة خدد ل المدواد بدإجراء قياسدا  مختبريدة وايجداد الخصددائت 

𝑉)الكهربائيدددة لعيندددا  المكوندددا  االرضدددية, اذ يمكدددن ايجددداد السدددرعة باسدددتخدام الع قدددة التاليدددةا  =

 
𝐶

√𝜀𝑟
 ية للمددادو.تمثددل السددماحية النسددب (휀𝑟)تمثددل سددرعة الضددوء فددي الفددراغ, وان  (𝐶), حيددث ان  (

المشدددددكلة فدددددي هدددددذ  الطريقدددددة, ان النمدددددوذو المختبدددددري ال يمثدددددل مكوندددددا  االر،  يدددددر المتجانسدددددة, 
علدو نمداذو كبيدرو و يدر متجانسدة خصوصًا ان النماذو المختبرية صدغيرو وال يمكدن اجدراء القياسدا  

تلددخ عددن فددي المختبددر مثددل الصددخور الموجددودو ضددمن التربددة, اذ ان السددماحية الكهربائيددة للتربددة تخ
الصددخور, وكددذلك اخددت خ السددماحية الكهربائيددة للتربددة تبعددا الخددت خ نسددبة الرطوبددة, اذ كلمددا ازداد 

 العمق زاد  نسبة الرطوبة.
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  Usingمـــع منظومـــة رادار االختـــراق االرضـــي  )GPS(اســـتخدام اجهـــزة تحديـــد الموقـــع 
Equipment with GPR System : 

لغدر، مدع منوومدة رادار االختدراق االرضدي  (GPS)تم اسدتخدام وربدط اجهدزو تحديدد الموقدع 
تسددهيل وتسددريع مهمددة متابعددة مواقددع مسددارا  قيدداس رادار االختددراق االرضددي , حيددث يددتم ربددط مسددار 

يددة, حيددث يمكددن ربددط اجهددزو قيدداس رادار االختددراق االرضددي مددع بيانددا  الموقددع ضددمن الصددورو الرادار 
 (Trace)الجة البياندا  او كدل اشدارو راداريدة تحديد الموقع مع الحاسوب المحمول لغر، خزن ومع

 يتم قياسها بسرعة وسهولة فض  عن امكانية خزن نقاط التوقخ علو طول مسار القياس.
تؤدي الو طريقة كفوءو في معالجدة  GPSان جميع قياسا  رادار االختراق االرضي وبيانا  

لددو دقددة العمددل هددي فددي ضددعخ البيانددا  وعمددل خددرائط لمندداطق المسددي . ان المشدداكل التددي تددؤثر ع
, ال يوجدد ضدمان جدول دقدة بياندا  الموقدع ر دم  است م االشارو بسبب الوسط المحيط بمنطقة العمل

بقاء االتصال بدالقمر االصدطناعي , حيدث تعتمدد دقدة االشدارو علدو عددد االقمدار المسدتخدمة, اذ ان 
 كافية للكشخ عن االثار. (10𝑚 ±)كافة لرسم خارطة جيولوجية و  (5𝑚 ±)دقة الموقع لغاية 

 :GPR Applicationتطبيقات رادار االختراق االرضي  
يسددددتخدم رادار االختددددراق االرضددددي فددددي كثيددددر مددددن التطبيقددددا  اهمهددددا الجيولددددوجي والهندسددددية , 

 الزراعية و يرها من التطبيقا  والتي نوجزها كما يليا
 :Geological Applicationالتطبيقات الجيولوجية  .1

رادار االختددراق االرضددي فددي الكشددخ عددن المندداجم , واالنفدداق والتكهفددا , فضدد  عددن يسددتخدم 
تعيين الطبقا  والقباب الملحية والكشخ عن الطبقا  الجيولوجية الترسبا  االكثر انضدغاطًا والكتدل 

( 100-50الجليديددددة حيددددث فددددي هددددذ  الحالددددة يفضددددل اسددددتخدام التددددرددا  الواطئددددة التددددي تقددددع بددددين  
 ميكاهيرتز.



                                                                  طريقة رادار االخرتاق االرضي مبادىء الطرق اجليوفيزيائية يف االستكشافات اجليولوجية                                                       

   241 

 

 :Geometrical Applicationطبيقات الهندسية الت .2
والكتددددل الخرسددددانية  يسددددتخد رادار االختددددراق االرضددددي فددددي الكشددددخ عددددن القددددابلوا   واالنابيددددب

( 1000,  800,  500والجدددددران فضدددد  عددددن تقيدددديم الطددددرق. يفضددددل اسددددتخدام التددددرددا  العاليددددة  
 ي االر،.ميكاهيرتز اعتمادًا علو قطر االنبوب او القابلو وعمقة تح  سط

 : Environmental Applicationتطبيقات بيئية  .3
,  Site Selectionيمكن استخدام رادار االختراق االرضي بكفاءو فدي مجدال اختيدار المواقدع 

وفي الكشخ عن مواقدع طمدر النفايدا  النوويدة تحد  سدطي االر، فدي صدخور القاعددو او االسداس 
التي يجب ان تكون خالية من التصدعا  والتكسرا  التي تسبب تسرب في  Bed Rockالصخري 

االشعاعا  النووية. كذلك استخدم  هذ  التقنية كوسيلة جيدو في المراقبة عبد معالجدة وتقيديم الميدا  
الجوفيددة الناجمددة عددن االمدد ح او الملوثددا  المتسددربة او الهيدددروكاربونا . يسددتخدم هددوائي االرسددال 

 ( ميكاهيرتز في مجال اختيار المواقع.100ميكاهيرتز لتحديد مدى التلوث و  (50بتردد  
 :Ground Water Applicationتطبيقات المياه الجوفية  .4

اسدددتخدم  منوومدددة رادار االختدددراق االرضدددي فدددي الكشدددخ عدددن الميدددا  الجوفيدددة, حيدددث تنقسدددم 
سدددب نسدددبة تشدددبعها بالميدددا  المنطقدددة التدددي تعلدددو مسدددتوى الميدددا  الجوفيدددة الدددو ثددد ث منددداطق رئيسدددية ح

 وهيا
i.  منطقددة االشددباب المتبقدديResidual Saturation Zone ا وهددي منطقددة قليلددة التشددبع فددي

 الرطوبة وتكون سرعة الموجة الرادارية في هذ  المنطقة عالية نسبيًا.
ii.  المنطقدة االنتقاليدةTransition Zone ا وهددي المنطقدة التدي تدزداد فيهددا نسدبة التشدبع بالمدداء

اقترب  من مستوى الميا  الجوفية , وتكون سرعة الموجة الرادارية فيها اقدل مدن سدرعتها كلما 
 في المنطقة السابقة.
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iii.  منطقــة الحافــة الشــعرية او االهــداب الشــعريةCapillary Fringeوهددي المنطقددة التددي  ا
ث حيدد تكددون فيهددا نسددبة التشددبع بالميددا  اكبددر وبالتددالي تكددون قريبددة مددن مسددتوى الميددا  الجوفيددة

تكددون سددرعة الموجددة الراداريددة فيهددا اقددل مددن سددرعتها فددي المنطقتددين السددابقتين, لددذا فكلمددا تددم 
االقتراب من مسدتوى الميدا  الجوفيدة , فدان الموجدة الراداريدة تعداني تدوهين فدي االشدارو بمقددار 

 يكون فيه من الصعوبة معه الكشخ عن االجسام المدفونة.
فددي الكشددخ  GPRيسددتخدم ال  اplicationArcheological Apتطبيقــات فــي اآلثــار  .5

عن المكوندا  وعيدوب الجددران االثريدة , وفدي الكشدخ عدن الهياكدل العوميدة , والكشدخ عدن 
 ( ميكاهيرتز.1000 – 800مواقع القبور. الترددا  المستخدمة في هذ  الحالة هي  

ـــة وعســـكرية : .6 ـــات جنائي الجنائيدددة اسدددتخدم  هدددذ  التقنيدددة فدددي الكشدددخ عدددن االمددداكن  تطبيق
 والكشخ عن القطع المعدنية والذخائر واالسلحة التي خلفتها الحروب.
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