
الخالصة 
 

وخطي ) "34o 59' 31", 34o 08' 44تقع منطقة الدراسة ضمن حمافظة صالح الدين بني خطي طول (

 وتدف الدراسة  احلالية اىل استخدام 2 كم6530 وتشكل مساحة حوايل ("39o 54' 10",  43o 59' 15 )عرض 

تطبيقات تقنيات التحسس النائي والطرق اجليوفيزيائية (الطريقة الكهربائية) يف اهلندسة اجليوتكنيكية والتخطيط الستخدام 

االرض. 

 (اي. يت. ام. +) بقدرة متييز مقدارها 7يف جمال التحسس النائي مت استخدام صورتني فضائيتني مها الندسات  

)م باالضافة اىل خرائط تبني املعامل السطحية ملنطقة الدراسة. 250) م الثانية موديس بقدرة متييز (14 .24(

مت اجراء عملية التصحيح للصورة الفضائية موديس ومبساعدة مخس نقاط للضبط االرضي ، مت كذلك اجراء 

عمليات التحسني على الصور الفضائية وذلك باستعمال طريقة مساوات املدرج االحصائي وطريقة كريسب باستخدام حقيبة 

 (اي. يت. أم). 7االيرداس.اجريت كذلك عمليات التصنيف (املوجه وغري املوجه) للصورة الفضائية الندسات 

 مقاطع تقع ظمن 5 نقطة جس كهربائي سطحية موزعة على 49بالنسبة اىل اجليوفيزياء فقد مت دراسة وتفسري 

 كم، 5-2.5منطقة الدراسة ومتتد من الشمال الشرقي اىل اجلنوب الغريب. تبتعد نقاط اجلس الواحدة عن االخرى من 

واهلدف منها هو اعطاء صورة عن اعمال التحريات اهليدرولوجية وسط العراق ومن النتائج املستحصلة من هذه التفسريات 

احلصول على بعض اخلصائص اجليوتكنيكية مثل املسامية، النفاذية، مسك الطبقات وخصائص الطبقات احلاملة للمياه مثل 

املقاومة النوعية الكهربائية والتوصيلية الكهربائية لكل من طبقات الرتبة واملياه. 

ان اجياد معامالت الطبقات احلاملة للمياه (معامالت دارزاروك) وكذلك ختمني خصائص هذة الطبقات (مثل 

التوصيلية و االنتاجية) من املقاومة الكهربائية السطحية متت بنجاح من خالل هذة الدراسة. مت احلصول على عدة عالقات 

رياضية بني اخلصائص اجليوكهربائية واجليوفيزيائية يف هذة الدراسة. 

من خالل تفسري نقاط اجلس الكهربائي ومقارنتها مع البيانات املتوفرة عن منطقة الدراسة مت حتديد اربع انطقة 

جيوكهربائية وهي نطاق الرتبة العليا (رمل ،حصى، اطيان، جبس ثانوي)، النطاق الكهربائي الثاين (رمل، ترسبات حصى)، 

النطاق الكهربائي الثالث (رمل، حصى) ، والنطاق الكهربائي الرابع (طبقات طني ومياه عذبة ). 



كما مت حساب معامالت التكوينات املائية االرضية ومنها (التوصيلية الطولية و املقاومة العرضية وغريها من 

املعامالت االخرى) وبالتايل امكانية التنبؤ خبواص التكوينات املائية االرضية ومنها ( التوصيلية اهليدروليكية واالنتاجية) اعتمادا 

على القياسات الكهربائية السطحية. ومت مقارنة النتائج مع نتائج ابار الضخ حلساب مثل هذة اخلواص. كما مت وضع عالقات 

عديدة بني املقاومة النوعية الكهربائية للطبقات االرضية املستحصل عليها واملعامالت االرضية الكهربائية. 

مت انشاء خرائط كنتورية وخرائط رقمية جيوتكنيكية للمقارنة بني اخلواص اجليوفيزيائية واجليوتكنيكية، على حد سواء، 

 م). 100 مقاطع جيوكهربائية لدراسة الرتبوة على اعماق كبرية نسبيا ( اكرب من 5كذلك مت رسم 

 بئر موزعة على منطقة الدراسة حلساب قابلية حتمل 27بالنسبة اىل اجليوتكنيك فباالضافة اىل ماتقدم، متت دراسة 

الرتبة من خالل نتائج فحص االخرتاق القياسي. 

كذلك مت اجراء الفحوصات املختربية يف خمترب الرتبة يف جامعة باوهاوس/ فامير يف املانيا لثالث انواع من الرتب 

 % 65.73% حمتوى جبس) وتربة سامراء ( 51.24% حمتوى جبس)، تربة بيجي (73.88اجلبسية هي تربة تكريت (

حمتوى جبس) مت اجراء الفحوصات الفيزيائية ،الكيميائية ، فحص االةعة السينية ، الصور الهرية، فحص االنظمام ، مقامة 

املاء لنماذج الرتب الغري مشبعة. –القص ورسم منحين خواص الرتبة 

 ساعة  هو 24 ساعات و6 للرتب املفحوصة بعد فرتة غمر باملاء ملدة c)  و ∅ان النقصان يف قيمة كل من (

%) بالتعاقب.  94.28 %- 91.35%) و ( %12.47-  8.64(

مت اخذ صور جمهرية لنماذج الرتب املفحوصة ، الصور بينت ان الفراغات الكبرية بني جزيئات الرتبة هي املسؤلة عن 

اال�يارية العالية هلذة االنواع من الرتب. 

 

   


