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Abstract     
      The conventional remotely-sensed satellite imagery is suited for regional 
investigations in areas of good exposures which are reduced in southern Iraq due to 
vegetation, water – covered areas and flat terrains. An imagery produced from 
digitally processed geophysical data is an extremely powerful technique for 
identification of geological features in such areas of extreme economic importance . 
By utilizing an appropriate digital processing, the geophysical contour maps have 
been converted to geophysical images. Images produced from digitally processed 
geophysical data (gravity and aeromagnetic) have been analyzed by polynomial  
filtering ( using several degrees ) allow major features to be delineated clearly. An 
integrated image of gravity and aeromagnetic data sets has been produced using the 
best of polynomial filtering ( 6th degree residuals ) . The interpretation of final output 
images shows the association of negative gravity and magnetic residual anomalies 
with some anticlinal structures , while positive residuals are associated with the 
others.  The positive residuals could be due to basement uplift , and the reversed 
values could be due to deep- seated light core probably salt beds. Basrah depression 
exhibits negative residuals.  
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 معالجة رقمية للبيانات الجيوفيزيائية لتحديد الظواهر الجيولوجية في جنوب العراق
 

 الخالصة
وجية ان التصوير الفضائي التقليدي مالئم للتحريات االقليمية في المناطق ذات المكاشف الجيول    

الجيدة والتي تكاد تنعدم في مناطق جنوب العراق بسـبب النباتـات والمنـاطق المغطـاة بالميـاه      
ان الصور الناتجة من المعالجة الرقمية للبيانات الجيوفيزيائية هـي تقنيـة   . والتضاريس المنبسطة 

تـم تحويـل   . ات األهمية االقتصـادية  ذفعالة في تحيد الظواهر الجيولوجية في مثل هذه المناطق 
تم تحليـل  . الخرائط الكنتورية الجيوفيزيائية الى صور جيوفيزيائية باستخدام معالجة رقمية مالئمة 

باستخدام ) الجذبية والمغناطيسية الجوية ( تجة من البيانات الجيوفيزيائية المعالجة رقميا لناالصور ا
علـى تحديـد الظـواهر    سـمحت الصـور   ) . وبدرجات مختلفة ( تقنية الترشيح متعدد السطوح 
أنتجت صورة متكاملة للبيانات الجذبية والمغناطيسية باستخدام متعدد . الجيولوجية الرئيسة بوضوح 

أظهرتفسير الصور الناتجة مصاحبة الشـواذالجذبية والمغناطيسـية   ) .الدرجة السادسة ( السطوح 
وقد تكون الشواذ . األخر منها بينما صاحبت الشواذ الموجبة البعض , السالبة مع التراكيب المحدبة

ربما ( بينما القيم المعاكسة قد تكون بسبب اللب الخفيف  ,ض تركيب القاعدة والموجبة ناتجة عن نه
       .ويتميز منخفض البصرة بوجـود المتبقيـات السـالبة   . الموجود على أعماق كبيرة )طبقات الملح 
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