
 الطرق الجيوفيزيائية في التحريات الهندسية 



Geophysical methods in Engineering 
Site Investigation 



 ما لمقصود بعلم الجيوفيزياء 

 الذي العلم بأنه ( ( Geophysics ) الجيوفيزياء علم يعرف •

  استكشاف في الفيزيائية والقوانين المبادئ بتطبيق يهتم

 جيولوجية تكوينات من   األرض سطح تحت ماموجود

 في التباين دراسة طريق عن معدنية وترسبات تركيبية وظواهر

 التوصيلية مثل الصخور طبقات بين الفيزيائية الخصائص

  والحساسية Electrical conductivity  الكهربائية

   والكثافة  Magnetic Susceptibilityالمغناطيسية

Density....الخ .  



 تصنيف الطرق الجيوفيزيائية 

 -:الى االرضي الجيوفيزيائي المجال مصدر حسب الجيوفيزيائية الطرق تصنف -

( الخاملة )  السلبية الطرق Passive method:- المجال تستخدم التي الطرق وهي 

 بصورة الناشئ المجال اي (المغناطيسي المجال , الجذبي المجال ) الطبيعي االرضي

 Gravity الجذبية الطريقة هي الطرق هذه امثلة ومن االنسان تدخل دون طبيعية

method  المغناطيسية والطريقة Magnetic method االشعاعية والطريقة  
Radioactivity .  

( الفعالة) االيجابية الطرقActive method :- الناتج المجال تستخدم التي الطرق وهي 

 الزلزالية الطريقة امثلتها ومن االنسان تدخل نتيجة ( صناعية ) طبيعية غير بصورة

Seismic method  , الكهربائية المقاومية طريقة Resistivity method  , طريقة 
 ...وغيرها   GPR االرضي االختراق رادار

 



يمكن تصنيف الطرق الجيوفيزيائية ايضاً حسب  -•

الخواص الفيزيائية المعتمدة للصخور الى عدة طرق وكما 

موضح في الجدول ادناه  حيث ان كل طريقة تكون حساسة 

 -:لواحدة او اكثر من الخواص الفيزيائية وكما يلي 

 











اهمية او مميزات الطرق الجيوفيزيائية 

Advantage of geophysics 
 -:يمكن تلخيص اهمية الطرق الجيوفيزيائية بالنقاط التالية •

   ودقيقة واضحة نتائج وتعطي االستعمال وسهلة سريعة طرق انها1.

 الحضرية والمناطق االثار مواقع في تطبيقها يمكن (تدميرية غير ) للبيئة اتالفية غير طرق انها2.
 .االرض سطح تحت لما المباشر للوصول الحفر عمليات الى التحتاج انها اي. بالسكان المأهولة

 يمكن حيث الكلفة تقليل وبالتالي والجهد الوقت تقليل الى يؤدي الجيوفيزيائية الطرق استخدام3.
 الجيوفيزيائي المسح اجراء اثنين او واحد لشخص

 الطرق تطبيق بينما فقط البئر موقع في خاصة تكون معين بئر حفر اثناء المستحصلة المعلومات ان4.

 المحفورة االبار من عدد باقل كبيرة مساحات عن معلومات على الحصول من يمكننا الجيوفيزيائية
     (المحفورة االبار مابين للمساحات المعلومات على الحصول يمكننا )

    الجو من او المياه في او اليابسة على الجيوفيزيائية الطرق تطبيق يمكن5.

   المختلفة االرضية المسوحات انواع مع الجيوفيزيائية المسوحات نتائج تكامل امكانية6.

 



محددات او عيوب  الطرق الجيوفيزيائية 

disadvantage of geophysics 

 -: التالية بالنقاط الجيوفيزيائية الطرق محددات تلخيص يمكن •

 الطرق يجعل الفيزيائية الخصائص في ( Contrast) تباين وجود عدم-

 فرق هو  contrast بالـ ويقصد الجدوى وعديمة فعالة غير الجيوفيزيائية
   صخور من به ومايحيط للشذوذ المسبب الجسم بين الفيزيائية الخصائص

 منفردة حلوال تعطي ال انها اي الجيوفيزيائية التفسيرات يرافق الذي الغموض-

 (متشابه تأثير ) التأثير نفس تعطي ان اسباب لعدة باالمكان انه اي احادية أو

 تتوفر مالم التأثير لهذا المسبب الرئيسي المصدر تحديد صعوبة وبالتالي
 .المنطقة عن معلومات

وهي االشارات الغير مرغوب فيها يمكن ان يخفي   Noiseوجود الضوضاء •
 في الخصائص وبالتالي يفقد فعالية الطرق الجيوفيزيائية  contrastالتباين 



 Seismic Methodsالطرق الزلزالية 
 

تعتمد الطرق الزلزالية على قياس التباين في سرعة الموجات •

الزلزالية في صخور االرض والذي ينشأ نتيجة للتباين في 

لهذه الصخور مما يؤدي الى تعرض هذه  المرونهخواص 

الموجات الى انعكاسات وانكسارات عند انتقالها في االوساط 

تكون هذه الموجات اذ المختلفة في طبيعتها ودرجة تماسكها 

اسرع في الصخور الصلدة المتبلورة والمتماسكة منها في 

 .المفككةالصخور الهشة 





 :هناك طريقتين اساسيتين
 

  Reflection Methodالطريقة االنعكاسية . 1•

وتعتمد على دراسة الموجات المنعكسة وتستخدم في االستكشافات •
 .كالتحري عن النفط deep investigationsالعميقة 

  Refraction Methodالطريقة االنكسارية . 2•

وتعتمد على دراسة الموجات المنكسرة وتستخدم في االستكشافات •
كمعظم المشاريع الهندسية  shallow investigationsالضحلة 

الصخور التحت سطحية والتراكيب الجيولوجية  الستشكاف
كالصدوع وتحديد مناسيب المياه الجوفية ومناطق الضعف 

الصخرية ولهذا يتم التركيز عليها في  والتكسراتكالفجوات 
 .المشاريع الهندسية



 الطريقة االنكسارية 



 في حالة طبقتين افقيتين 



 في حالة ثالث طبقات افقية 



اهم استخدامات الطريقة االنكسارية في مجال 

 :الهندسة المدنية
 

 .Bed rockتحديد عمق طبقة الصخور االساس . •

تحديد سمك الطبقات الصخرية وامتدادها ومناطق الضعف . •
 .كالصدوع والفجوات وغيرها

تحديد منسوب المياه الجوفية وامتداداتها وتقليل عدد االبار . •
 .االختبارية

لها اهمية في تحريات التربة للحصول على بعض . •

 الجيوتكنيكيةببعض الفحوصات  ومقارتهاالمعامالت الهندسية 
 . Standard Penetration Test SPT مثل  

 



مثال على استخدام الطريقة االنكسارية في تحديد 

 التكهفات ونقاط الضعف 



 Electrical methodالطريقة الكهربائية  
من اهم الطرق الكهربائية المستخدمة في الدراسات الهندسية هي 

  Resistivity methodطريقة المقاومة النوعية الكهربائية 



 اساليب المسح الكهربائي 

 V.E.Sالمسح الكهربائي العمودي •

 Horizontal Profilingالمسح الكهربائي االفقي •

 ERTالمسح الكهربائي التصويري •







 



 



 





 CSTالمسح الكهربائي االفقي 





 ERTالمسح التصويري 
D imaging 2 



Buried object detection 



D imaging3 



 تطبيقات الطريقة لكهربائية  في االعمال الهندسية 

 تحديد عمق المياه الجوفية •

معرفة عمق طبقة صخور االساس ألنشاء المباني وبديل عن •

 عمليات الحفر الهندسية  عن

 .لمعرفة نوعية الطبقات ومكوناتها وكذلك التكهفات في الطبقات•

 . تحديد االجسام المدفونة تحت السطح•



Ground penetration Radar (GPR) 
 لالستكشاف الماضية عقود الثالثة خالل طورت , متلفة غير جيوفيزيائية طريقة الراداري المسح يعتبر

 (نبظات) موجات إرسال هي المخترق األرضي للرادار العامة والفكرة عالية, وبدقة الضحل

 (جيولوجي أو خرساني سواءا  ) الوسط سطح تحت (مكاهيرتز 1000-10 ) التردد عالية كهرومغناطيسية

 ويتم السطح إلى وترتد تنعكس ثم (الكهربية الخصائص ناحية من ) مختلفة مواقع أو أهداف تقابل حتى

 على للحصول التحليل برامج بواسطة الموجات هذه ومعالجة تحليل يتم ثم ومن ,الجهاز نفس في استقبالها

 وتعتمد المختلفة الكهربية بالخصائص الموجات هذه وتتأثر الموجات, هذه فيه مرت الذي للوسط صورة

 االستقبال جهاز بواسطة تسجيلها ويتم منها جزء ينعكس حيث الخصائص, تلك في التباين مدى على

 .يتشتت أو ينكسر اآلخر والجزء



وتستخدم خاصية انعكاس الموجات الكهرومغناطيسية لمعرفة •
الظروف داخل وتحت المبنى أو الكتلة الخراسانية, وأماكن 

الرصف والتربة, وهذه الطريقة يمكن أن تستخدم لتحديد مواقع 
.  األجسام المعدنية, واألسطح الخراسانية واألماكن عالية الرطوبة

ويمكن أن تستخدم لقياس سمك األجزاء الخراسانية, أو الصخور 
وتحديد مواقع الخدمات العامة المدفونة مثل  المتطبقةوالتربة 
وغيرها, وتطلب الطريقة وجود سطح مستوى  الكيبالتاألنابيب 

يعبر وجود . الراداريةلسحب الهوائي الخاص بإرسال الموجات 
الرطوبة أو محتوى مائي خالل الوسط الخراساني من العوامل 

 الراداريالتي تحد من نجاح المسح 



 


