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 صالملخ

 تستخدم الحقول الكهرومغناطيسية الموجودة بشكل طبيعي لدراسة البنية التحتية الكهربائية تقنية جيوفيزيائية هيالكهرومغناطسية
د موارد الطاقة اكتشاف وتحدي و ،في استكشاف الطاقة الحرارية األرضية للتقنية الكهرومغناطيسيةيتمثل الدور الرئيسي . لألرض

ينبوع يقع  .ي يمكن من خاللها استخراج السوائل الساخنة في العمقالتووتحديد الخزانات القابلة لالستغالل ، الحرارية األرضية 
ع لدراسة توزي الكهرومغناطيسيةطريقة ، و تستخدم .اإلمارات العربية مدينة العين في حار معروف في منطقة المبزرة في

 والتراكيب ،تحت السطحيةتركز هذه الدراسة على توصيف الخصائص الكهربائية و. الموصلية الكهربائية أسفل منطقة المبزرة
هرومغناطيسية كتم نشر ثمانية مواقع . التي تتحكم في سوائل الطاقة الحرارية األرضية في منطقة المبزرةالصدوع( )الجيولوجية 

كم من منطقة الدراسة للحصول على جودة بيانات  17تم تثبيت موقع مرجعي عن بعد على بعد حوالي ، وفي منطقة المبزرة
ات إلى أن تشير البيانو. لمنطقة المبزرة باستخدام نهج القطع الناقص للمرحلة و المضاربتم إجراء تحليل األبعاد ، حيث أفضل

 لكهرومغناطيسيةاُتظهر نتائج االنعكاس ثنائي األبعاد لبيانات  ، واالنعكاس ثنائي األبعاد مناسب لتفسير المقاومة تحت السطحية
يقدر هذا النموذج ثالث . كم من سطح األرض 5ت الكهربائية أسفل منطقة المبزرة على عمق التوزيع الثنائي األبعاد للمقاوما

إلى  1من )أوالً ، طبقة ذات مقاومة منخفضة نسبًيا للرواسب الرباعية . طبقات كهربائية ، من أعلى إلى أسفل منطقة الدراسة
تتكون من الحجر ( متر-أوم 500إلى  50من )كم ؛ ثانياً ، طبقة ذات مقاومة عالية  0.3من سطح األرض إلى ( متر-أوم 10

إلى  10من )منخفضة المقاومة ( كم 4كم إلى  3.3إلى  2من )، وثالثة طبقة عميقة ( كم 3.3كم إلى  2إلى  0.3من )الجيري 
 .المبزرة والتي قد تمثل الجزء العلوي من الخزان الجيوحراري تحت منطقة( متر -أوم  30

 
 إنعكاس، المبزرة، الجيوحراري، العين، اإلمارات العربية المتحدة.الكهرومغناطيسية، : البحث الرئيسية كلمات

 


