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 الجيولوجيا العامة
General Geology 

 
 = Logusو تعني االرض و   Geo = Earthهي كلمة التينية مؤلفة من مقطعين  الجيولوجيا:

Logic                  .و تعني علم = علم االرض 

يختص علم الجيولوجيا )علم االرض( بدراسة اصل كوكب االرض و موارده و تضاريسه        

بيعية التي اثرت على االرض و انواع المعادن و الصخور و البيئات التي نشات و العمليات الط

 ( في صخور القشرة االرضية.Fossilsفيها الكائنات الحية قديما و حفظت بشكل متحجرات )

 

هناك بعض المالحظات و االحتياجات البشرية التي ادت الى ظهور و تطور علم  -

 االرض منها:
 

 المالحظات البشرية:

 جار البراكين.انف -1

 رعب الزالزل االرضية. -2

 عمليات بناء الجبال. -3

 تتابع الطبقات االرضية. -4

 

 االحتياجات البشرية: 

 تحديد مواقع االبار النفطية. -1

 كميات المعادن المستخرجة من المناجم. -2

 البحث عن المياه الجوفية. -3

 تفسير الظواهر و العمليات الطبيعية. -4

 كشف التكيف البيئي للكائنات. -5

 

 لف كوكب االرض من االغلفة التالية:يتا

تمثل االرض نظام مكونات متداخلة و تكون متفاعلة و مؤثرة في بعضها البعض، و هذه االنظمة 

 او االغلفة هي:

 

 : Atmosphereالغالف الغازي  -1

و يمثل الطقس و المناخ الذين يعمالالن فالي تساليير الريالان و نحالت الصالخور و يحتالوي          

 روجين و االوكسجين و غازات اخرى.على غازات النت

 

 : Hydrosphereالغالف المائي  -2

و تمثل منظومة الكتلة الحركية السائلة التي تتحرك باستمرار بين البحار و المحيطالات         

الجالالوي و الالالى االرض رجوعالالا الالالى المحالالي  البحالالري و تكالالون هالالذه الحركالالات و الالالى الغالالالف 

 وجية و التجوية و على سطح االرض.مسؤولة عن تكون الظواهر الجيومورفول
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 كتلة االرض: -3

 ينقسم هذا الجزء الرئيس من نظام االرض الى عدة منظومات:

 

 و يقسم الى :  Coreاللب  -1

A-  اللب الداخليInner core و يكون غني بالحديد و النيكل و يبلغ نصف قطره :      

 كم. 1216تقريبا                                   

B- الخارجي  اللب:Outer core لغ سالمكه ـــــــتمثل طبقة المعادن شبه الذائبة و يب     

 كم. 2270تقريبا                                     

 

 : Mantleالجبة  -2

تمثالالالالالالل طبقالالالالالالة الصالالالالالالخور السالالالالالالائلة و يطلالالالالالال  عليهالالالالالالا ايضالالالالالالا بالالالالالالالغالف االنسالالالالالاليابي       

(Asthenosphereالالالذي يكالالون متحركالالا بتيالالارات الحمالالل )  الصالالاعدة و النازلالالة التالالي تالالدفع

 كم. 2885و تزحزحها عن مواقها و سمكها حوالي القارات 

 

 Crust:القشرة  -3

( الالالذي يكالالون صالاللبا و يقسالالم الالالى Lithosphereو يطلالال  عليهالالا ايضالالا بالالالغالف الصالالخري )

 قسمين:

 

        : تؤلف القشرة القارية و الجبال و تحتوي على السليكون و Sialطبقة السيال  -1

 كم. 90 -20االلمنيوم بالدرجة الرئيسة و سمكها بين                        

    و تؤلف القشرة تحت المحيطات و تحتوي على السليكون و  Sima:طبقة السيما  -2

 كم. 10 -5المغنيسيوم بالدرجة الرئيسة و سمكها بين                         

 

 

 :Biosphereالغالف الحياتي  -4

جميع مناط  االرض المالئمة لتواجد الكائنات الحية و تشمل اجزاءا من  و يمثل       

 الغالف الصخري و الغالف المائي و الغالف الغازي.
 

 

 محاولة تقدير عمر االرض:

 
 العمر النسبي: -1

يتضمن عمل تاريخ او سلم زمني يرب  تعاقب االحداث الجيولوجية من خالل دراسة       

الرض و هذا ما قاد الى تقسيم الزمن الجيولوجي االرضي الى التطور الحيوي منذ نشاة ا

احقاب و عصور باالعتماد على المتحجرات، و يقدر عمر االرض بهذه الطريقة حوالي 

 مليون سنة. 600

 

 العمر المطل : -2

     حساب السمك الكلي للصخور:  اساس هذه الطريقة هو استخدام سرعة او زمن  -أ

الصخور الرسوبية و تعتمد  كامل من تتابعالترسيب ل                                       

بافتراض  جية وعلى قياس السمك الكلي للطبقات الرسوبية في كل االزمنة الجيولو

ان معدالت الترسيب ال تختلف في تلك االزمنة عن ما موجود في االزمنة الحالية و 

الكلي و قد اعطى عمرا حساب زمن او عمر االرض بحساب السمك     يمكن بذلك 
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سنة و من عيوبها هو افتراض ان معدالت  مليون 500 -100لالرض حوالي 

على الطبقات   الترسيب ثابتة و قد اهملت الطرقة فترات التعرية التي حصلت 

 الصخرية.

           

الذي استغرقته البحار و تعتمد على حساب الزمن حساب معدل ازدياد ملوحة البحر:  -ب

للوصول الى ملوحتها الحالية   المحيطات                                          

مياهها عذبة و بالتالي فان عمر االرض   فتراض ان البحار عند نشاتها كانتبا

باالعتماد على هذه الطريقة هو كمية االمالن في البحار و المحيطات مقسوما على 

حار و المحيطات سنويا و قد اعطى عمرا كمية االمالن التي تحملها االنهار الى الب

مليون سنة. الماخذ على هذه الطريقة هو افتراض ان  1500 -300لالرض حوالي 

معدل زيادة الملوحة في االزمنة الماضية مشابه لالزمنة الحالية و هذا االفتراض 

لعمر المحيطات و ان عمر االرض اكثر خاطئ كما و ان هذه الطريقة تعطي تقديرا 

 لك بكثير.من ذ

 

       حساب معدل تحلل العناصر المشعة: تعتمد على ظاهرة احتواء الصخور على  -ج           

   المشعة التي تتحول مع  كميات من العناصر                                                             

                        هذا التحول يتم  العلماءان الزمن الى نظير غير مشع و قد اوضح               

            بمعدل ثابت ال يتاثر بالعوامل الخارجية و ال يتغير مع الزمن و يتم حساب                

     سرعة تحلل العناصر المشعة بقياس ما يسمى نصف العمر و هي الفترة الالزمة                

        من العنصر المشع الى النظير الغير مشع و من العناصر  لتحول نصف الكمية               

  المشعة اليورانيوم و الثوريوم و غيرها.                

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 4 

 

الزاوية بين 

 الوجهين

 Crystallographyعلم وصف البلورات  

هووول لم اووو  لمووودر سةوووبل راتلووووي لمراووولتلا لبعاسوووا لفهابووووا للفلل ووووا لل وووفا وا لل ووو اموا         
 ووووس  وووو  هفاووووس  ووواك دلا بت سوووك  ساسوووا س اعووواا ببراووولت  Crystalاوووا لمراووولت  لمرالتسوووي   ل

لبفف ووون اووول لماعاووولن لما ووورر بعوووا هوووتلي عتلتسوووي لةوووح سي ا سفوووي  ا ووون راووولت  ااووو  لم  وووا  
 Crystalسعا هده لمرالت  لو   اوبلسي بواى لل ه لمراولت   NaCl(  Halite)ا ال لمواالسا 

faces دتر لمالةاس مادتلا لبواى  ااسي لفف ان لمرالت  اول لماعاولن با ن لف  اواا مابتبسك لم
 . Crystallizationلما رر ر ااسي لمبرالت 

 لال زلء لمرالتسي:
  Crystal faceالوجه البلوري -1

هوس باوول لمووو لي لمبووس بعووس  روامرالت  اوول  للفروووا لماةبافووي  ا ووان دمول بل ووا وووبي لل ووه رالتسووي  ووس 
 رام  ن لمبامس: لمرالت  لما  ري لمالةعي

 
 
 
 
 
 
 

 
  Crystal edgeالحافة البلورية -2
( عا وي رالتسوي 12هس عا ي اوبقساي بف أ ال لمبقاء ل وسل رالتسسل اب والتسل    او  ت بل وا )     

  س لمفها  لما  ك.
  Solid angleالزاوية الصلدة -3

(  8أ اول لمبقواء ل  وت اول ل ووسل راولتسسل  او  ت بل وا ) هس باول لمزللسوي لمبوس بف و     
 زللسا  اا   س رالت  لمفها  لما  ك.

  Interfacial angleالزاوية بين الوجهين -4
لبقوواه هووده لمزللسووي رووسل اوووبقساسل  اوولاسسل  اووى لر ل وووسل راوولتسسل اب ووالتسل ا ووبت سل رعا ووي 

 رالتسي  اا  س لم  ن ل  ه.
 
 

 الزاوية الصلدة

الحافة 

 يةالبلور

الوجه 

 البلوري
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  Crystal form الشكل البلوري-5
لهوول لموس وووي لمبووس بروووال روووا لمراووولت  للمبوووس بعوواا ر ووواا لالل ووه لمرالتسوووي لماتبرووي ر وووسحي ا سفوووي       

 ب  س  س لمفواسي    ت ا سفات  امفها  لما  ك لمدر سعبلر  اى وبي لل ه رالتسي.
  Crystallographic axis المحور البلوري-6

لبعولر  اسور لالفهاوي لمرالتسوي  اوى    وي اعوالت رالتسوي  هل ة   لهاس سات رات وز لمراولت       
 ال لمفها  لموالوس لمدر سباسز رأعبلل ه  اى لتر وي اعوالت رالتسوي   ببقوا ر لماعوالت لمرالتسوي  وس 

  .فق ي بواى فق ي لمبقا ر
 
 للن بواى لماعالت لمرالتسي لمابوالسي لال  Crystal centerلماعلتر للمبس با ن ات ز لمرالت    
 (3, a 2a  , 1a  ( لاا لماعالت لمرالتسي غست لمابوالسي لال للن  بواى  )a ,b , c   للم  ن )    

 لمبامس سا ن لماعالت لمرالتسي للمزللسا رسل هده لماعالت . 
 
 
 
 
 
 
 
 

   Crystal systemsاالنظمة البلورية 
لسووا رووسل هووده لماعووالت بقووو  لالفهاووي للمزل  a , b , cراال باوواا  اووى  وولن لماعووالت لمرالتسووي      

 لمرالتسي لمى وبي لفهاي رالتسي لواوسي هس:
  Cubic systemالنظام المكعب -1

اسر لمزللسا لماعلتسي  س رالتلا هدل لمفها  ب لل  اسر لماعالت لمرالتسي ابوالسي رام لن ل        
اولت  وس لمفهوا  لما  وك ا وال ( لاول لما واال لم وا  ي لمبوس ببر a 2a  = 1a  =3ل ) اب ااوا  لر
 . اا  س لم  ن لمبامس: Pyriteل لمراستلسا  Magnetite  لماا فسباسا   Haliteلمواالسا 
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  Tetragonal System النظام الرباعي-2

لاعلت  امث اةباي  س لم لن  الار  a 1a , 2سعبلر  اى اعلتسسل ابوالسسل رام لن         
لب ولل لمزللسوا لماعلتسوي  Cلهول لماعولت لم وايلمس  a 1a ,2لمعوالر  اوى لماعولتسل  اى لماوبلر 
لمتلباسون  (  لاول لما واال لمبوس ببراولت  وس هودل لمفهوا  ا وال C 2a  = 1a  =) اب ااوا  لر :

Rotile  للمراستلملواساPyrolosite :اا  س لم  ن لمبامس . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Orthorhombic systemالنظام المعيني القائم -3

رسفاوا ب ولل  اسور  a , b , cسعبولر هودل لمفهوا   اوى    وي اعوالت رالتسوي غسوت ابووالسي روام لن 
 لمزللسا رسل لماعالت اب ااا  لر: 
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  Marcasite.للماات واسا  Geothiteال لما اال لمبس ببرالت  س هدل لمفها  ا ال لم سل اسا 
 

 

  Hexagonal systemالنظام السداسي -4
بابال  اسر لمرالتلا لمبس لمى هدل لمفهوا  لتر وي اعوالت رالتسوي     وي افووا بقور  وس اووبلر      

( لاووا  120°( للمزللسوي رووسل هوده لماعووالت هوس )  a 2a  , 1a ,3للعوا لب ولل ابوووالسي روام لن )
 لماعلت لمتلرر  س لل  الار  اى لماوبلر لمدر سة  هده لماعالت لر:

 . Graphiteللم تل اسا  Quartzلت  س هدل لمفها  ا ال لم للتبز لال لما اال لمبس ببرا
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Monoclinic systemالنظام احادي الميل -5
اا ووون  اوووى  aسعووولر هووودل لمفهوووا   اوووى    وووي اعوووالت رالتسوووي غسوووت ابووووالسي روووام لن للماعووولت    

 اولار  bا لمعولت ) لر سل ا اعلت للعا اا ن ( مدمل واس لمفهوا  لعواار لماسون لاو Cلماعلت 
 ( لر: c , a  )    اى لماوبلر لمدر سة  لماعلتسل
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  Triclinic systemالنظام ثالثي الميل -6

سعوولر هوودل لمفهووا   اووى    ووي اعووالت رالتسووي غسووت ابوووالسي رووام لن لغسووت اب ااووا  لر لل       
  س لماسن لر:لماعالت لمرالتسي لم   ي باسن لمللعا  اى لالةت مدمل واس   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 . Albiteلال لما اال لمبس ببرالت  س هدل لمفها  ا ال لالمراسا 
 

 Crystallographic symmetryالتناظر البلوري 
هل بتبسك افبه  لابفاوق سا ن لف  اه مابتبسوك لمودتر لموالةاس لسقوو  لموى  وا   فا وت بوواى 

 ر فا ت لمبفاهت لهس :
  Plane of symmetryمستوي التناظر  -1
هوول دموول لماوووبلر لموودر سقووو  لمراوولت  لمووى ف ووفسل اباووا اسل رعسووث س ووزل لعوواهاا  وولت  اووت      

 م ةت.
  Axis of symmetryمحور التناظر  -2
( 360°هل  رات   ل ة  لهاس ساوت رات وز لمراولت  للمودر لدل لاسوتا لمراولت  علموه الت   اااوي )  

ال لماتلا  س لمالير ففوه . ليا بف روق اعوالت لمبفواهت اور  سب تت لعا ل زلء لمرالت   اا ا سل
 لماعالت لمرالتسي لل ال بف رق.

 انواع محاور التناظر:
(  وأل لعوا  فا وتها 360°اعلت بفاهت  فا س:هل دمل لماعلت لمدر لدل لاستا علمه لمراولت  )-1

 ( لستاز مه رامتاز          .180°بب تت اتبسل )لر ات   ن 
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(  ووووأل لعووووا 360°هت    ووووس: هوووول دموووول لماعوووولت لموووودر لدل لاسووووتا علمووووه لمراوووولت  )اعوووولت بفووووا-2
 ( لستاز مه رامتاز          .120° فا تها بب تت   ث اتلا )لر ات   ن 

(  ووووأل لعووووا 360°اعوووولت بفوووواهت ترووووا س: هوووول دموووول لماعوووولت لموووودر لدل لاسووووتا علمووووه لمراوووولت  )-3
 ز مه رامتاز          .( لستا90° فا تها بب تت لترر اتلا )لر ات   ن 

(  وووأل لعووووا 360°اعووولت بفووواهت والووووس: هووول دمووول لماعوووولت لمووودر لدل لاسوووتا علموووه لمراووولت  )-4
 ( لستاز مه رامتاز          .60° فا تها بب تت وا اتلا )لر ات   ن 
 
 
  

  Center of symmetryمركز التناظر -3
 وتلل اول  فا وت لمراولت   وأل س لفوال هل  رات   ل فق ي لهاسي الةن لمرالت  سبفواهت علمووا  ف

ل وسل اول لالل وه لمرالتسوي رعسوث ب ولل لماووا ي رسفووا لروسل ل وه راولتر هوس ففوه لماووا ي رسفووا 
 لرسل ل ه رالتر اقارن.

 
 التناظر في االنظمة البلورية الستة

 التناظر في النظام المكعب: -1
 لهس:اعلت بفاهت  13*اعالت لمبفاهت : سل ا  س هدل لمفها    

   ث اعالت بفاهت ترا سي )بف رق ار لماعالت لمرالتسي(.-     
 لتر ي اعالت بفاهت    سي )ال ل تلي لمزللسا لم اا (.-     
 وبي اعالت بفاهت  فا سي )ال لف اي لمعللي لمرالتسي لمابقاراي(.-     

 *اوبلساا لمبفاهت: بو ي اوبلساا بفاهت.
 *ات ز لمبفاهت ال لا

 ر في النظام الرباعي:التناظ -2
 *اعالت لمبفاهت:سل ا  س هدل لمفها  ةاوي اعالت بفاهت لهس

 . Cاعلت بفاهت ترا س للعا سف رق ار لماعلت لم ايلمس - 
للال فووال  a 1a ,2لتر ووي اعووالت بفوواهت  فا سووي ل فووال افواووا سف رقووال اوور لماعوولتسل لمراوولتسسل - 

 لالةتلل سف فال هدسل لماعلتسل.
 بفاهت: ةاوي اوبلساا مابفاهت.*اوبلساا لم

 *ات ز لمبفاهت ال لا.
 

 مالحظة: اليوجد محور تناظر خماسي
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 التناظر في النظام المعيني القائم: -3
 (.  a , b , c*اعالت لمبفاهت:    ي اعالت بفاهت  فا سي اب ارقي ار لماعالت لمرالتسي )  
 *اوبلساا لمبفاهت :   ي اوبلساا بفاهت. 
 *ات ز لمبفاهت ال لا. 
 
 م السداسي:التناظر في النظا -4

 *اعالت لمبفاهت :سل ا  س هدل لمفها  ور ي اعالت مابفاهت هس:
 . Cاعلت بفاهت للعا والوس سف رق ار لماعلت لم ايلمس  -  
( ل   وي  a 2a  , 1a ,3ووبي اعوالت بفواهت  فا سوي    وي افووا بف روق اور لماعوالت لمرالتسوي ) -  

 هده لماعالت .         لةتى بف ي 
 بفاهت : ور ي اوبلساا بفاهت.*اوبلساا لم

 *ات ز لمبفاهت ال لا
 
 التناظر في النظام احادي الميل: -5
 . b*اعالت لمبفاهت: اعلت بفاهت للعا  فا س سف رق ار لماعلت لمرالتر  
 . a ,c*اوبلساا لمبفاهت: اوبلر بفاهت للعا سة  لماعلتلل  
 *ات ز لمبفاهت ال لا 
 
 لميل:التناظر في النظام ثالثي ا -6
 ال بل ا  س هدل لمفها  لر اعالت بفاهت لل اوبلساا مابفاهت م ل ات ز لمبفاهت ال لا.  
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 Mineralsلمعادن  ا
    هوول اوواا   وواري اب افوووي غسووت  ةوولسي  رس سووي لمبلل ووا دل بت سووك  ساسووا س  ارووا لفهووا  راوولتر ا ووسل.  :المعدددن

  غست ابعا ار غسته ال لم فا ت ا ن لمدهك للمااه للم تل اسا  للما ال لاا سب لل ال  ف ت للعا            

        لل  اى   ن ات ك  ساسا س ا لل ال  ف تسل لل ل  ت للمات ك هل لم سحي لم وا  ي الغاوك             

 . 3CaCoل سحبه لم ساسا سي  Calciteلما اال لمابلل ا   س لم رس ي ا  ت ا ال لم امواسا             
 
 :Mineral Genesisشأة المعدن ن

 

 بواسطة التبلور واالنفصال من الصهارة عند  :(magma)تكوين المعدن من الصهارة  -1

لب مثالالالالل معالالالالدن الفلدسالالالالبار ــــــــــــــــــــالالالالـالتص                                                 

)8, O3(Ca, Na, AlSi  او)8O3(KAlSi  4واالوليفالالين(Fe,Mg)SiO  والكالالوارتز

)2(SiO والماكنيتايت)3O2(Fe. 

 

     وخاصة من محاليل المياه الحارة بعالد  :(Solutions)تكوين المعادن من المحاليل   -2

والكالسالالالالالايت  bSPبرودتهالالالالالا مثالالالالالل الكالينالالالالالا                                                         

3CaCO  والسنابارHgS  2واالوبالSiO تبخالر مثالل ملالح الطعالام ، وبواسطة الNaCl  او

. ان هالذه HCOCa)3(2خروج الغاز مالن السالائل مثالل بيكربونالات الصالوديوم او الكالساليوم 

الحاالت تتم لتركيز المادة في السائل ثم ترسيبها بشكل معدن، اما الطرق االخالرى التكالوين 

لكلالس فالي الخشالب وتبالادل المحاليالل مثالل تكالوين حجالر ا 2SiOفتكون باالحالل مثل احالالل 

3CaCO  من اتحالاد محاليالل كاربونالات الصالوديوم مالع كلوريالد الكالساليوم، وبفعالل الكائنالات

 لبناء هيكل SiO2لتكوين الصدفة واستخالص  3CaCOالحية مثل استخالص 

 اديوالريا.الر 

       مع    HFمثل تفاعل فلوريد الهيدروجين  :(gasses)تكوين المعادن من الغازات   -3

          لتكوين معدن  3CaCOالصخور الجيرية                                                  

 .2CaFالفلورايد                                                  
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 Physical properties of mineralsالخصائص الفيزيائية للمعادن               
 

  :*الخصائص البصرية

    ثل الضوء المنعكس عن سطح المعدن والذي يكون بطول موجي معين. ويم : Colorاللون  -1

  Sulphurهنالالالك بعالالض المعالالادن التالالي تمتالالاز بلالالون ثابالالت مثالالل معالالدن الكبريالالت                       

)احمر اللالون( والالبعض االخالر تالتحكم فالي الواناله نوعيالة  Hematiteوالهيماتايت   )اصفر اللون(

حيث ان الكوارتز النقي هو عديم اللون  Quartzك هو معدن الكوارتز الشوائب وكميتها ومثال ذل

او اسالود اللالون ويسالمى  Rose quartzلكن في بعض االحيان نجده يمتلك اللون الوردي ويسمى 

Smoky quartz . 
 
    هو لون مسحوق المعدن الذي قد يشابه لون المعدن االصلي او يختلالف :  Streakالمخدش    -2

عنه. ولغرض التعرف على لون مخدش المعالدن يالتم حالك المعالدن علالى لالون                           

ثالم نالحالا اللالون  Streak plateخاص مصنوع من البورسلين ابيض اللون يسمى لون المخالدش 

المتخلف على هذا اللون والذي يمثل لون مخدش المعدن مع االنتباه الالى ان بعالض المعالادن تمتلالك 

 Topazالمخالدش اي ال تتالرك اثالرال علالى سالطح اللالون مثالل معالدن التوبالاز صالبة اعلالى مالن لالون 

 والجدول التالي يبين بعض االمثلة على المخدش.
 

Streak Color Mineral 

White Green Talc 

White Colorless-brown Gypsum 

Red Red Hematite 

Black Black Magnetite 

Yellow Brown Sphalerite 

 
  هو شدة سطوع سطح المعدن والذي يعتمد على كمية الضوء المنعكسة عن : Lusterالبريق  -3

والواصالاللة الالالى العالالين. ويفضالالل دراسالالة البريالال  علالالى سالالطون   سالالطح المعالالدن                        

المعدن الجديدة لتالفالي حالالة الصالدأ التالي تحصالل علالى سالطون بعالض المعالادن وبالتالالي ال تعكالس 

 ويقسم البري  الى نوعين : البري  االصلي للمعدن ،

 

  Metallic luster*بري  فلزي 

هالالو ذلالالك البريالال  المالالنعكس عالالن سالالطون الفلالالزات كالالالذهب والفضالالة والبالتالالين حيالالث ان اغلالالب       

 المعادن المعتمة تمتلك بريقال فلزيال.
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  Nonmetallic luster*البري  الالفلزي 

اتحالة اللالون والمعالادن الشالفافة التالي تسالمح بنفالاذ هو البري  المنعكس عن سالطون المعالادن الف       

 الضوء من خاللها ويقسم الى عدة انواع اهمها:

 

 Vitreous lusterبري  زجاجي  -1

 . 2Sioويشبه بري  الزجاج ومثاله معدن الكوارتز     

  Greasy lusterبري  دهني  -2

 . Nephelineيشبه البري  المنعكس عن المواد الدهنية مثل معدن النفيلين     

  Resinous lusterبري  صمغي  -3

 .  Sulphur  يشبه بري  المواد الصمغية ومن امثلته معدن الكبريت    

  Pearly lusterبري  لؤلؤي  -4

 . Micaيشبه بري  سطح اللؤلؤ ومن امثلته معدن المايكا     

  Silky lusterبري  حريري  -5

 . Fibrous gypsumمعدن الجبس الليفي  يشبه بري  مادة الحرير ومن امثلته    

 Adamantine lusterبري  ماسي  -6

 . Cerussiteوبريقه ساطعال يشبه بري  الماس ومن امثلته معدن السروسايت     

  Earthy or Dull lusterبري  ارضي او ترابي  -7

 . Kaoliniteؤلينايت تتميز به المعادن ذات المنظر الترابي او المعادن الطينية مثل معدن الكا    

 
  Transparencyالشفافية  -4
هي قابلية المعدن على امرار الضوء من خالله وتقسم المعادن علالى اسالاس هالذه الخاصالية الالى     

 ثالثة اقسام هي:

 : وهي المعادن التي تسمح للضوء بالمرور من خاللها مثل معدن  Transparentمعادن شفافة -

 الكوارتز.                                       

      : وتسمح لنصف كمية الضوء بالمرور من خاللها مثل   Translucentمعادن شبه شفافة  -

   Smoky quartzالكوارتز الداخن                                               

  رور من خاللها : وتمتاز به المعادن الغامقة التي ال تسمح للضوء بالم opaqueمعادن معتمة  -

 . Pyriteالبايرايت  مثل معدن                                 

 
 *الخصائص التماسكية

 لب باا  اى لمرفاء لمدتر لمالةاس ماا ال لبقو  لمى:
  Hardnessالصالبة  -1

 هي مقدار المقاومة التي يبديها المعدن اذا ما تعرض لخدش او تقتت او تأكل وتقاس صالالبة       

وهذا  Moh s scale of hardnessالمعدن بواسطة مقياس خاص يسمى مقياس موهو للصالبة 

المقياس مكون من عشالرة معالادن مرتبالة تصالاعديال مالن المعالدن االقالل صالالبة الالى المعالدن االعلالى 

 صالبة وهذه المعادن هي:

1-Talc                                      تالك 

2-Gypsum                               الجبس 

3-Calcite                                كالسايت 

4-Flourite                               فلورايت 

5-Apatite                               اباتايت 
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6-Orthoclase                          اورثوكليس 

7-Quartz                                وارتزك  

8-Topaz                                  توباز 

9-Corundum                           كوراندم 

10-Diamond                           )دياموند )الماس 

 

ويتم التعرف على درجة صالبة المعدن بخدشه باحد معادن المقياس فالمعدن الخادش هالو االعلالى 

 ش هو االقل صالبة .صالبة والمعدن المخدو

 مثال:

اذا اخالذت معالالدنال معينالالال واردت التعالالرف علالى صالالالبته ،قالالم بخالالدش المعالدن بواسالالطة معالالادن جالالدول 

موهالالو بالتسلسالالل الالالى ان تخالالدش المعالالدن فمالالثال اذا خالالدش المعالالدن الالالذي بالالين يالالديك بواسالالطة معالالدن 

بمعالدن اقالل وهالو  ( لالذلك نقالوم بخدشاله7الكوارتز فهذا يعني ان هذا المعدن يملك صالبة اقالل مالن )

 ( تقريبال.6االوثوكليس فاذا لم يخدشه فهذا يعني ان صالبة المعدن هو )

وايضال يمكن قياس صالبة المعدن بواسطة مواد اخالرى متالوفرة لالديك او فالي المختبالر فمالثالل يمكالن 

( ولالالون 5.5( ونصالالل السالالكين )3.5( والعملالالة النحاسالالية )2.5اسالالتعمال ظفالالر االصالالبع وصالالالبته )

 (. 6.5المخدش )

  Cleavageالتشقق )االنفصام(  -2
هوول  رووات   وول لووو   ابللزسووي لابوووالسي لماوووا اا  وول ر ةوووا با وون افووا ق ةوو ي  ووس       

لما ووال لهووس ب باووا  اووى لمرفوواء لموودتر لمووالةاس للدل اووا  ووتق لما ووال لمعووالر  اووى ب ووقق  تيووات 
 Cleavageفف وا  ةفسفوات  وأل لوو    اسوا  بهووت رلةولي لب وتي هوده لالوو   راووبلساا لال

planes  يوووا ب ووولل هوووده لماووووبلساا رأب ووواه للعوووا .One set of cleavage  ا ووون ا وووال
ا ون لمفااوورات لل يوا ب ولل ر   وي لب اهواا  Two set of cleavageلماو ل اسا لل رأب واهسل 

Three set of cleavage  ا وون لمواالسووا ليووا بةاوول ر ووم لما وواال اوول هووده لمةا ووسي ا وون
 لم للتبز.

  Fractureالمكسر  -3
 هل لم  ن لمدر سهوت ره لما ال ر ا ب تةه ما وت لس لل  اى  ا  لفللع :     
لس ووولل  اوووى  ووو ن الل وووت ابعوووا  لمات ز) اوووا  وووس  Concoidal fracture:ا ووووت اعووواتر  -

 .Obsidianلماعات ( مدمل واس راماعاتر لا ان  ةت  لاللروساسل  ة ل  لمفال م ا ي
 لس لل لين لفبهااات ال لموارق لسهوت  س  Subconcoidal fracture:ر ا وت  ره اعات  -

 ا ال لم للتبز.                                                              
لس وووولل  اووووى  وووو ن  ووووو   اوووووبلر لا امووووه  ووووةت  لمع تلم سووووتر   Even:ا ووووت اوووووبلر  -

Limestone                                    . 
 لس لل لمو   لما ولت دل فبلءلا راتز   اا  س لمفعاه. Hackly:ا وت ة ل  -
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 *الخصائص الحسية 
وتشمل الملمس والطعم والرائحة حيث ان بعض المعادن تتميز بملمس دهني مثل التالك وبعضها 

  تتميز بطعم مثل الهااليت )ملح الطعام( وبعضها تتميز برائحة مثل معدن الكبريت.

 
 Chemical properties of mineralsص الكيميائية للمعادن الخصائ

تصنف المعادن الموجودة في الطبيعة على اساس تركيبها الكيميائي الى مجموعات متشابهة حتى 

 تسهل دراستها واهم هذه المجموعات هي:

 ( Nonmetallicوالالفلزية  Metallic)الفلزية   Nativeالمعادن العنصرية  -1

       ل الحالة العنصرية للمعدن الحر الذي ال يتحد مع غيره من العناصر ومن امثلتها تمث         

 الذهب والكبريت والماس.    

  Oxidesاالكاسيد  -2

والهيماتاتيالت  Quartz ( 2SiO)وتشمل معادن كثيالرة ذات قيمالة اقتصالادية مثالل الكالوارتز          

Hematite (3O2Fe). 

  

  Sulphidesالكبريتيدات  -3

( مالع العناصالر مثالل معالدن الجالبس 4Soتتكون هذه المعادن من اتحاد مجموعالة الكبريتالات )        

Gypsum (O2.2H4CaSO.كبريتات الكالسيوم المائية ) 

 

  Halidesالهاليدات  -4

مثل معدن الهااليت  Cl , Br , F , Iوتتميز بسيادة ايونات الهالوجينات ذات الشحنة السالبة        

(NaCl( كلوريد الصوديوم او ملح الطعام )Table salt). 

  

  Carbonatesالكاربونات  -5

 Calciteتتكالالون هالالذه المجموعالالة مالالن اتحالالاد الكاربونالالات بالعناصالالر مثالالل معالالدن الكالسالالايت        

(3CaCO.كاربونات الكالسيوم ) 

 

  Phosphatesالفوسفات  -6

 Apatiteيالة اساسالية مثالل معالدن االباتايالت كوحالدة بنائ 4Poوتحتوي علالى ايالون الفوسالفات         

(3)4O)(PCa(FCL.فوسفات وفلوريد الكالسيوم ) 

 

  Silicatesالسيليكات  -7

مالالن جميالالع المعالالادن  %25يضالالم هالالذا القسالالم مجموعالالة كبيالالرة مالالن المعالالادن يقالالدر بحالالوالي          

لفلدسالبار من معادن القشرة االرضية، وتشالمل معالادن مهمالة مثالل ا %90المعروفة وتكّون حوالي 

Feldspar  والتالالالالي تنقسالالالالم الالالالالى مجمالالالالوعتين هالالالالي االورثالالالالوكليسOrthoclase (8O3KAlSi )

سالاليليكات الصالالوديوم  Plagioclaseسالاليليكات البوتاسالاليوم وااللمنيالالوم ومجموعالالة البالجيالالوكليس 

 Olivine (4SiO2(Mg,Fe). )والكالسيوم وااللمنيوم ومن امثلة هذه المجموعة معدن االوليفين 
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التالالالالي يالالالالتم حفرهالالالالا  (mineral deposits)هالالالالو منطقالالالالة توضالالالالع المعالالالالدن  :neMiالمنننننج   

(excavated)                     :الستخراج المعادن او أحجار البناء بطرق مختلفة مثل 

الذي تستخرج منه كتل المعدن الصالخري  :excavation Openedالمنج  المفتوح  -1

الصالحراء الغربيالة العراقيالة وغالرب بواسطة الشالفالت الحالافرة مثالل مالنجم الفوسالفات فالي 

االردن ومالالنجم كبريالالت يشالاليركو فالالي بولونيالالا ومالالنجم خامالالات الحديالالد، وتنقيالالة الالالذهب مالالن 

 المكيث.

وتشمل تكسير الصخور  :Subterranean excavationمنج  انفاق تحت االرض  -2

 الحاوية على المعدن ونقلهالا الالى السالطح مثالل مالنجم الملالح فالي بولونيالا ومنالاجم الفحالم فالي

 اوربا وامريكا.

مثالالل مالالنجم كبريالالت المشالالراق الالالذي  منننج  السننحال باال ابننة دابننل الصبقننات الصنن رية: -3

باذابتاله داخالل االرض بالميالاه  (Frash method)يستخرج منه الكبريت بطريقالة فالراش 

 م( وسحبه من االبار بالهواء الحار. 140ْالحارة )

 

لمعدنية او أحجار البناء مالن االرض هي عمليات استخراج التوضعات ا  :Miningالمنجمية 

يشالالمل المصالالطلح ايضالالال المعالالامالت ا البتدائيالالة للخامالالات او أحجالالار البنالالاء مثالالل التنظيالالف والتقطيالالع 

 لحجوم معينة والتحشية.

 سالالة تواجالالدات تركيبيالالة لسالالحنات هالالو درا :Mining Geologyالجيولوجيننا المنجميننة 

 لمنجم.اوتضمين معدنية والتي تمثل االساسيات الجيولوجية لتخطي  

هالالو عمليالالة ازاحالالة التربالالة وو أو المالالواد الصالالخرية مالالن موقالالع معالالين  :Excavationالكشنن  

  ونقلهم لموقع آخر. انها تشمل الحفر والتكسير والتفجير والسحب والتحشية.
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 Igneous Rocksالص ور النارية 

االساسالالية. اذ تبالالرد  تمثالالل الصالالخور الناريالالة ضالالمن دورة الصالالخور فالالي الطبيعالالة الفعاليالالات 

 كمعادن متجمعة يمكن تمييزها. (magma)وتتبلور من الصهير 

 المواد المنصالهرة مالن الصالخور والمعالادن تحالت درجالة حالرارة عاليالة جالدال                :(magma)الصهير 

وتتبلالور كلمالا  (mantle)م( والتالي تتحالرك ضالمن الجبالة  1000ْ)اعلى من                            

دت بواسطة حركتها باالتجاه الالى االعلالى والتقالرب الالى سالطح االرض خالالل تكسالرات القشالرة بر

 االرضية، وربما تقذف لتكوين البركان.

       الصهير في سيولتها ومكوناتها وحرارتها العالية جدال عدا هروب  تشابه :(Lava)الالفا   

كوين الصالالالالخور الناريالالالالة الخارجيالالالالة ــــــــالالالالـــــــــالغالالالالازات منهالالالالا، وتالالالالؤدي لت                       

(Extrusive Igneous Rocks)  أو مالا تالدعى الصالخور البركانيالة(Volcanic Igneous 

Rocks) ت واالنديسايت.للتكوين صخور الرايوليت والباز السريعة التبلور 

  :(Plutonic)الص ور البلوتونية 

البطيئالالة التبلالالور مالالن الصالالهير  (Intrusive Igneous Rocks)هالالي الصالالخور الناريالالة الداخليالالة 

الداخلي والمؤدية لتكوين صخور الكرانايت  والكابرو في كتل كبيرة داخل االرض مثل الباثوليت 

(Batholith المجاور للصالهير الالداخلي والالكوليالث )(Lacolith)  الالذي يملالئ االسالطح الطبقيالة

 صخور الرسوبية.االفقية والعمودية في ال (Sills & Dikes)الضعيفة والقواطع 

 

هو الطور التدفقي للصهير على سطح االرض والذي يالؤدي لتكالوين الفوهالة  :Volcanoالبركان 

في قمة مخروط بركاني )او يدعى الجبل البركاني( المتكون مالن الصالخور  (Caldera)البركانية 

الفالا. النارية الخارجيالة بشالكل طبقالات يكالون ميالنهالا حسالب انحالدار المخالروط البركالاني وساليول ال

 ويراف  هذا التكوين فعاليات مثل:

التالالي تحالالرق النباتالالات وتميالالت الحيوانالالات وتقطالالع مسالالارات االنهالالار لتحيالالل  سننيوا الالفننا: (1

 االرض بعدها الى صحراء وتحويل النهر الى مسار آخر.

 وتكون بسبب الفقدان المفاجيء للغازات واالبخرة. االنفجارات البركانية: (2

الالالذي يتكالالون مالالن الجزيئالالات الدقيقالالة الحارقالالة التالالي تتالالدف   :Pyroclastالننر ا  البركنناني  (3

لمسافات شاسعة مع الدخان ويالؤدي لحالرق الكائنالات او موتهالا مالع احالالل المالادة المعدنيالة 

 ق.م( في جنوب ايطاليا. 79بدل هيكل الكائن مثل الهياكل البشرية من بركان فيزوفي )
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مالن البركالان مثالل اول وثالاني  وتكون بسالبب الغالازات السالامة المندفعالة تلوث جو االرض: (4

=2, H2, SO(Sوكبريتيالد الهيالدروجين والساللفات  CO)CO) 2,اوكسيد الكالاربون 
3(SO 

الالالالذين يختلطالالالون مالالالع الغيالالالوم السالالالقاط االمطالالالار  (HCl)وابخالالالرة كلوريالالالد الهيالالالدروجين 

 الحامضية المدمرة للنباتات.

المالالاء والطالالين فالالي  الالالذي يتكالالون مالالن اخالالتالط االبخالالرة البركانيالالة مالالع السننيوا البننر كانيننة : (5

 سفون الجبال ليسيل الى الوادي بشكل سيول تغطي القرى والمدن وتدفن النباتات.

الن الدخان الكثيف من البراكين الشديدة سالوف تحجالب اشالعة الشالمس  التغيرات المنابية: (6

 وبالتالي يبرد سطح االرض وتحدث العصور الجليدية.

ياه الجوفية يذيب بعض المعادن فيها ويؤدي ر جنب المياذ ان تدف  الصهالمياه المعدنية:  (7

الالالالذي يسالالالتعمل للتدفئالالالة وتشالالالغيل  (Steam expulsion)لتالالالدف  بخالالالار المالالالاء السالالالاخن 

 المحركات.

تحالالدث للصالالخور القلقالالة )غيالالر المسالالتقرة( علالالى سالالفون المخالالروط  االنهيننارات الجبليننة: (8

 البركاني نتيجة االهتزازات المرافقة للهزة االرضية.

والتالي تالؤدي الالى تخصاليب التربالة بعالد  المواد المعدنينة المغيينة للتربنة:االغناء العنالي بن (9

 هدوء البركان وبرودته وخاصة من الرذاذ البركاني.

الى تكوين البراكين خاصة فالي ان حركة الصهير داخل سطح االرض يؤدي طور تدفقها  

ير فالي عمال  كليالومتر(، بينمالا يالؤدي توقالف حركالة الصاله 30-10القشرة االرضية القليلة السمك )

معين الى تكوين الموجات االهتزازية التي تصالل الالى سالطح االرض لتكالوين الالزالزل بالاي سالمك 

 كيلومتر(. 90-10كان للقشرة االرضية )

هالالالي هالالالزات نابعالالالة مالالالن داخالالالل االرض نتيجالالالة انالالالدفاع الصالالالهير  :Earthquakesالنننزالزا 

بالالل وصالالولها الالالى االرضالالي فالالي تشالالققات سالالطح االرض عنالالد منالالاط  حالالدود الصالالفائح المتحركالالة وق

( الى موقع حدوث Focusالسطح لتكوين البركان، تنتقل الهزات االرضية من موقع تاثير الهزة )

. تكون هذه التأثيرات ضمن خطوط حدود الصفائح النشطة حاليالال، منهالا خال  (Epicenter)الهزة 

الهيمااليالالالا غالالالرب الواليالالالات المتحالالالدة االمريكيالالالة واالسالالالكا واليابالالالان والفلبالالالين واندونيسالالاليا وجبالالالال 

وطوروس وشمال البحر االباليض المتوسال  مالع خطالوط ثانويالة اخالرى. تقالاس شالدة الهالزة بمقيالاس 

رختر لمعرفة كمية التدمير الممكن ان تسببه الهزة رقميال وبمقياس بركاني لتوضاليح مالدى التالدمير 

 وتكون الموجات الزلزالية الممكن قياسها.
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 أمثلة للبراكين والزالزا:

 ميالدية وانهيار الدولة الرومانية. 79بركان فيزوني  -1

قزم. وانهيار حضارة اطلنطس قرب كريث وس  البحالر  1470بركان اطلنطس  -2

 االبيض والمتوس .

 ق.م. وانهيار الدولة االكدية بدمار المزروعات وهيكل الدولة. 2400بركان اكد  -3

 شخص. 8200وجرن  9200مقتل  1815بركان تامبورا )اندنويسيا(  -4

 شخص. 2800مقتل  1902يليه بركان مونت ب -5

 مئات الممات اشد من القنبلة الذرية. 1980بركان سانت هيلين  -6

 100000الالالف وجالالرن االالف وتشالالريد  50مقتالالل  2044زلالالزال بالالام فالالي ايالالران  -7

 شخص.

دمر بيوت المدينة وقتالل المئالات وجالرن االالف وتشالريد  2002زلزال في تركيا  -8

 مئات االالف من االشخاص.

 

 eous RocksTexture of Ignنارية نسيج الص ور ال

تمثالالل المظهالالر الكلالالي للصالالخور اعتمالالادال علالالى ترتيالالب وتالالداخل البلالالورات ولالالذلك فهالالي تعكالالس بيئالالة  

 تكوينها. تكون انواع النسيج:

1- Aphanetic  :يصعب فيها تمييز المعدن المنفرد  بالالعين المجالردة و تتكالون ناعمة الحبيبات

 من الالفا.

2- Vesicular :سيج ناعم الحبيبالات لكناله يحتالوي علالى الفجالوات المتكونالة مالن هالروب ن فقاعي

 .scoriaالغازات عند سطح الالفا الخارجي من امثلتها معدن 

3- Phaneritic :يمكن تمييز المعادن المنفردة فيها بالعين المجردة. انها تتكون  بشن الحبيبات

 .Granitesمن الصهير تحت سطح االرض من امثلتها 

4- Porpheritic  : يتكالالون فالالي نفالالس الصالالخرة بلالالورات كبيالالرة فالالي االعمالالاق واخالالرى بننوريفير

 .Pegmatiteناعمة تحي  بها تكونت قرب سطح االرض او من انقذاف مثل معدن 

5- Glassy :يتكون بالتبريد السالريع فالي المالاء او الهالواء مالع ترتيالب عشالوائي لبلالورات  زجاجي

 .Obsidianالمعدن مثل معدن 

6- Pyroclastic   يتكالالالون مالالالن تسالالالاق  الالالالرذاذ البركالالالاني وبتوضالالالع بشالالالكل طبقالالالي مثالالالل ر ا :

 الصخور الحمراء التي عند فحصها المجهري تطهر جزيئات الرذاذ الحادة.
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 :Mineralogical compositionالمكونات المعدنية 

التالي تالنص علالى ان المعالادن  Bowenيعتمد التركيب المعدني للصخرة النارية علالى نظريالة  

تكونالالت بواسالالطة التبريالالد المسالالتمر والتبلالالور مالالن الصالالهير. يكالالون النالالاتج احالالد اشالالكال المختلفالالة 

 الصخور وهي:

           1- Ultramafic  سيليكا بأغلبية مكونات الحديد  %45والتي تحتوي على اقل من      

 والمغنيسيوم وتكون عالية جدال للكثافة.                                 

2- Mafic سالاليليكا ومكونالالات رئيسالالية مالالن  %52-45تحتالالوي  والتالاليCa, Mg, Fe 

 عالية الكثافة )ثقيلة(.              وتكون 

3 - Intermediate  سيليكا. %65-53والتي تحتوي 

4 - Felsicسيليكا ومكونالات رئيسالية مالن  %65تحتوي اكثر من  والتيNa, K  وتكالون

 واطئة الكثافة )خفيفة(.

لمعدنيالة المتكونالة مالن الصالهير تعتمالد ايضالال علالى التوضالع وبصورة عامة فان المكونات ا

 البلوري وخل  الصهير والموقع الذي تتبلور فيه المعادن.

 :Classifying Igneous Rocksتصني  الص ور النارية 

. بيئة التبلور و على النسيج والمكونات المعدنيةيعتمد تصنيف الصخور النارية على  

اساسال  ن التفاعليةبو سلسلةايضال في التصنيف. وتكون  أهمية %2SiOولمعدن الكوارتز 

لتكوين الصخور النارية وتوزيع مكوناتها المعدنية مثل ان الغرانايت بأغلبية مكونات )كواتز+ 

فلدسبار بوتاسي( مع اقلية )مسكوفايت ، بايوتايت، امفيبول، فلدسبار الصوديوم(. كذلك فان 

مثل  نسيجها م تلفا  ة قد اعطيت اسماء مختلفة اذ كان الصخور المتشابهة المكونات المعدني

اشتراك صخرتي الغرانايت والرايواليت بالمكونات المعدنية واالختالف في النسيج الخشن 

 . البلورات لالول والناعم للثاني وكذلك صخرتي الكابرو والبارالت
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 ةـــــــوية و التعريــــــــــالتج

Weathering & Erosion 

 
 و تمثل العمليات الرسوبية الرئيسة في تكون الصخور الرسوبية من الصخور النارية و المتحولة.

 

(: هي تفتت و تحلل الصخور عند سطح االرض لتكوين التربة المنبسطة                                                   Weatheringالتجوية)

 و الركام في المنحدرات.                                   

 :امثلة

 تكسر االسمنت في بفعل االمطار و تغيرات درجة الحرارة في الوقت الحاضر. -1

في الحالة الجيولوجية تكسر الكرانايت بتغيرات درجة الحرارة ووجود المياه و تكون  -2

 بنوعين:

 

  يرة بفعل العوامل و تؤدي الى تفتت و تكسر الصخور الى جزيئات صغ اوال: التجوية الميكانيكية:

            الفيزياوية و البيولوجية و لهذا فهي تكثر في المناط  القطبية و                                 

 و تشمل: الصحراوية لقلة المياه                            

 التثلج يساعد في تكسير الصخور. -1

 ازالة الحمل من فوق الطبقات الصخرية. -2

 رجة الحرارة و تكسير الصخور.تغيرات د -3

عمليات الكائنات الحية في تفتيت الصخور و خاصة امتداد الجذور النباتية و حركة الحيوانات  -4

 الحافرة.  

 

  و تكون بفعل المياه التي تتحرك في تشققات الصخور و تؤدي الى تحول ثانيا: التجوية الكيميائية: 

 لى حاالت اخرى لذلك فهي تنش  في المناط  االستوائية لوفرة المعادن ا                              

 المياه و تشمل:                                

 

 : Oxidationاالكسدة  -1

 

+ S 4FeSO                  2 + 2O 2FeS 

 

 : Carbonizationالتكربن  -2

 

2)3O                    Ca (HCO2+ H 2+ CO3 CaCO 

 

 

 : Hydrationالتميؤ  -3

O2. 2H4O                   CaSO2+ 2H 4CaSO 
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 :Solutionالذوبان  -4
++                   , Mg+, K++, Ca+Al Silicate minerals                     Na 

2                       Fe + O االتحاد مع االوكسجين 

O    2with H 2Al, Si, O  دن الطينيةاالتحاد مع الماء لتكوين المعا        

 

 :   Soilالتـــــــــربــــــــــة 
 

 و هي نواتج رئيسة من تجوية الصخور.

  تكون خلي  من المعادن و المواد العضوية و الماء و التي نتجت من  مكــــونات التربة:

        التجوية بنسب متفاوتة حسب المناخ و نوعية الصخور و تواجد                       

      (و الترب Residual soilالمياه و تكون بنوعين هما الترب المتبقية)                  

         (، تكون االولى على سفون الجبال و Transported soilالمنقولة)                

 الثانية مثل ترب الدلتا.              

 

 :Soil Profileمقطع التربة  

 و التي تكون تقسيماتها: ربة المتجوية الصالحة للزراعةيمثل اجزاء وطبقات الت

 
 النطاق االعتيادي: غني بالنباتات و -1

 المواد العضوية.                            

 : يقوم بتصفية التربة(A)النطاق  -2

 و تغذيتها.                     

 (: يقوم بتجميع االطيان و الموادBالنطاق ) -3

 الذائبة )الملحية( من النطاق                    

                    (Aو تكون غنية بالحيوانات ) 

 الحافرة.                    

 (: يمثل تجوية جزئية للصخور االمCالنطاق ) -4

 مع قليل من الحيوانات الحافرة.                     
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 الصخور االم: غير المتجوية. -5 

 

 ين التربة:العوامل المؤثرة في تكو

 : تناقص حجم الحبيبات يؤدي لزيادة اسطح التجوية.حجم الحبيبات -1

 

 : ذوبان الرخام اسرع من ذوبان الكرانايت و مقاومة       نوع المعادن المكونة للصخور -2

 الكوارتز للذوبان اكثر من الفلدسبارو البايوتايت.                                           

    : تكون المعادن المتبلورة اوال مثل االوليفين هي اقل المعادن مقاومة     التبلور درجة -3

 للذوبان.                    

 : تكون الرطوبة و الحرارة العاليين اكثر مالئمة للتجوية.المناخ -4

     : تكون التربة المتكونة من البازلت غنية باكاسيد الحديد بسبب احتواء  الصخور االم -5

 البازلت على معادن الحديد.                     

        (يكون متجويا اكثر من A: يتكامل مقطع التربة بمرور الزمن و ان النطاق)الزمن -6

 ( كونه مر بزمن اطول، بعض الصخور تاخذ زمن اطول من غيرها     Cالنطاق)            

 للتجوية.            

       : تقوم البكتيريا و الفطريات الدقيقة و الحيوانات الحافرة و جذور ةالفعاليات الحياتي -7

 النباتات باضافة مواد عضوية للتربة.                         

   : يتغير المناخ مع االرتفاع و لهذا يؤدي الى اختالف في طبيعة التجوية و ان االنحدار -8

         فاظ على التربة المتكونة و انما تدحرجها نحو االنحدار ال يساعد على الح              

 الوادي.           

 

هو تجمع المواد المتجوية و نقلها بوساطة العوامل                    (: Erosion) يةعوامل التعر

   و  المتحركة مثل الريان و المياه و التيارات البحرية                                              

 الثالجات لترسيبها في مواقع التوضع.                                             

      تؤدي حركة الريان الى تكوين عوامل هدمية و عوامل بنائية يمثالن : فعل الريان -1

 التجوية الميكانيكية و الترسيب بالتعاقب.                    

لطبقات الصخرية بوساطة دفع الريان و تكوين االشكال تتمثل العوامل الهدمية بنحت ا

 الجيومورفولوجية الرئيسة في الصحراء و منها:

 

 تكوين االسطح الصخرية المصقولة. -ا

 تكوين الوجه ريحيات. -ب

 تكوين الظواهر الجيومورفولوجية) اعمدة، تالل خيمية و هضاب خيمية(. -ج

 ا.تكوين المنخفضات الصحراوية مثل البالي -د

 

 اما العوامل البانية للريان يمكن ان تتمثل ب:

 تكوين الكثبان الرملية. -ا

 انواع الكثبان الرملية) المستعرضة، الهاللية، الطولية، النجمية و المتكافئة(. -ب
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 االرتصاف الصحراوي: و تتكون من دفع الريان للرمال و تثبيت الحصى فق . -ج

           ي يغطي المواد في جميع البيئات القارية و يتم ترسبات اللوس: و يمثل الغبار الذ -د

 التنظيف الدائم لها في المنازل.                     

 

   : تكون العوامل الرئيسة لحركة المياه في االنهار و السيول و كما فعل المياه الجارية -2

 ياتي:                                

         لمتكونة بوساطة التجوية و الفضالت الكتلوية المتساقطة على التعرية: نقل المواد ا -ا

 السفون و من نحت النهر للجوانب.          

         النقل: تكون بوساطة قابلية المياه لحمل حجوم معينة من جزيئات و حسب الطاقة  -ب

        ى و ان سرعة القصوى للحمل اثناء النقل او بكمية حمل اقل من الطاقة القصو         

 المياه هي التي تحدد مدى الحمل و تكون الحمولة كما ياتي:       

 حمولة ذائبة. -1

 حمولة عالقة.  -2

 الحمولة القاعية. -3

 الترسيب: و يكون بوساطة تناقص سرعة المياه في: -ج

 

    تجمع عده المراون الغرينية: تتكون بتغيير سرعة السيول الجارية عند الوديان، و ان  -1

 مراون غرينية تدعى البجاده.                         

                      الدلتا: تتكون عند تناقص سرعة مياه النهر عند االرتطام بالكتل المائية  -2

 الكبيرة كالبحار.          

 ة.سدود منع الفيضانات الطبيعية: و تتكون من تعاقب متكرر للفيضانات النهري -3

       الوديان المتكونة من االنهار: ) وادي عريض في المناط  الجافة، وادي ضي  في  -4

 المناط  الرطبة، شالالت و السهول الفيضية(.                                          

 

من سطـــــح االرض و تنزل الى عم   %70: تمثل المناط  البحرية فعل البحار -3

كم ، علما  1مرتفعات وس  المحي  تصل الى ارتفاع  كم مع وجود3.5

ان مستوى سطح البحر ثابت عالميا، يتحكم بفعل البحار ثالثة عوامل 

 رئيسةهي:

 كيميائية البحار: و تمثل المواد المذابة في مياه البحر. -ا

 درجة الحرارة. -3المواد المذابة) االيونات(  -2درجة الملوحة  -1

 

 لبحرية: و تكون بثالث حاالت رئيسة و هي:حركة التيارات ا -ب

 تيارات و امواج ساحلية شديدة تؤدي الى تعرية المناط  الساحلية. -1

 تيارات عالمية االمتداد و تكون بين قطبي االرض او موازية لخ  االستواء.  -2

         التيارات البحرية الصاعدة: تكون بين االعماق و الساحل و تكون باردة و مشبعة  -3

 بالمواد المذابة.              
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 التضاريس و تكوين البيئات البحرية. -ج

 

:   تتكون الثالجات في درجات الحرارة الواطئةجدا)اقل من الصفر( اذ فعل الثالجات -4

تحجز مياه البحار في جليد في القطبين الشمالي و الجنوبي و فوق اعالي 

ى سطح البحر. تتحرك في الجبال الشاهقة لتؤدي الى انخفاض مستو

الوديان بسرعة اقل من مياه االنهار و بتزليد درجات الحرارة فان ذوبانها 

يؤدي الى ارتفاع مستوى سطح البحر ليحدث الطوفان و تكوين البحيرات 

 من تساق  االمطار المرافقة. 

 

         قل و التعرية الجليدية: و تتكون من حركة الثالجات في الوديانو من اشكالها) الص -1

 الخدوش الطولية على الكوارتز، الجالميد الثلجية، االخاديد الطولية في   

الوديان، الوديان المعلقة، تعرية االرض المنبسطة و المرتفعات   

 بالثالجات(.   المنحوتة 

     الترسبات الجليدية: و تكون ناتجة من حركة الثالجات و تمثل جزيئات صخرية غير  -2

   Tillite.متجانسة تدعى       
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 SEDIMENTARY ROCKSالص ور الرسوبية 

وهالالي نالالواتج عمليالالات التجويالالة والتعريالالة والترسالاليب التالالي تكثالالر علالالى سالالطح االرض دون  

الكواكالالب االخالالرى نظالالرال لتالالوفر الميالالاه والريالالان بالالنفس الوقالالت، وللالالدخول فالالي تعريالالف الصالالخور 

 ح التصخر وعمليات بعد الترسيب )العمليات التحويرية(.الرسوبية يقتضي توضي

 :Lithificationالتص ر 

هالالو تحالالول الترسالالبات غيالالر المتصالاللبة المتوضالالعة حالالديثال الالالى صالالخور متماسالالكة وصالاللبة  

متضمنة عمليات يمكنها ان تحدث متزامنة مع او بعد الترساليب مباشالرة بفتالرة قصاليرة او طويلالة، 

 مثل:

     ات الصخرية بواسطة الكلس او يبوتكون بالتصاق الحب :Cementationاللصق  -1

 السيليكا او االكاسيد. ويمكن ان تدعى السمنته.                               

   ناتج ثقل الصخور الدافنة لتقريب الجزيئات الصخرية  :Compactionالتضاغط   -2

 سبة الفراغات )المسامية(.نحو بعضها وتقليل ن                                  

      ويكون بفعل تزايد درجة الحرارة والضغ   :izationlRecrystaاعادة التبلور -3

   ليؤدي الى ازدياد التبلور وتزايد وضالون الشالكل                                            

 ري المتبلور.البلوري مثل الحجر الجي                                           

مثل احالل السيليكا في متحجرات سيقان االشجار الخشالبية  :Replacementاالحالا  -4

 او احالل معدن محل آخر في الصخرة.                                 

      االذابة وتكوين الفجوات خاصة داخل االحجار الجيرية  :Dissolutionاليوبان  -5

         والجبسية والملحية او اذابة المعادن غير المستقرة مثل                              

 االراكونايت.                             

 اسب.ومن الر هو فقدان جزيئات الماء :Desiccationالتجفي   -6

 

وتقسم الى ثالثة انواع اعتمادال على طبيعة الترسيب فيمالا اذا كانالت  :انواع الص ور الرسوبية

 او عضوية. (ميكانيكية) فتاتيةيمياوية اوك

تكونالالت مالالن  :Detrital Sedimentary Rocksالصنن ور الرسننوبية الفتاتيننة  (1

تالالراكم مالالواد جالالاءت منقولالالة بشالالكل حبيبالالات فالالي الحالالالة الصالاللبة مشالالتقة مالالن التجويالالة 

مالالالن سالالالطح  %75الكيمياويالالالة والميكانيكيالالالة وترسالالالبت بالحالالالالة الميكانيكيالالالة. وتكالالالون 

 االرض.
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 ادن الطين )شكل االطيان وتكون نقية او مخلوطة(مع       

 جزيئات الكوارتز )اغلبية مكونات لصالدته وعدم ذوبانه(      ت: المكونا 

 جزيئات الفلدسبار والمايكا )من التجوية الميكانيكية فق (                   

 * يتم تمييز االنواع المختلفة لهذه الصخور اعتمادال على: 

 الحبيبات بالدرجة الرئيسية وعالقتها بسرعة التيارات.حجم  -1   

 شكل الحبيبات بين المستدير والحافة الزوايا حسب مسافة النقل. -2   

 عالقة الحبيبات مع بعضها ودرجة الفرز. -3   

 المعالم الخارجية: اللمعان والتكسر. -4   

 المكونات المعدنية للصخرة. -5   

 

 

 

 

 

10% 

المدى الحجمي  اس  الجزئي االس  الشائع الص رة الفتاتية

(mm) 

 المدملكات

Conglomerate 

البريشالالالاليا    &

Breccia   

 حصو

Gravel 

 Boulder >256لمود ج

 Cobble 64-256حصو 

 Pebble 4-64حصى 

حبيبالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالات 

Granule 

2-4 

 

 

 

20% 

 الحجر الرملي

Sandstone 

1. Quartz 5.5 

2.Arkose 5.5 

3. Greywacke 

 Sandالرمل 

 

 مع جزيئات الكوارتز

 جزيئات فلسدبار و

حبيبات غيالر مفالروزه 

 حجميال 

 الرمل
2

16

1
 

 

70% 

 Shaleالسجيل 

 والصخر الطيني 

Clay stone 

 الطين

Clay 

السالالالالاللت )الطفالالالالالل( 

Silt 16

1

256

1
 

 الطين
256

1
 

 

 :  Rocks SedimentaryChemicalة الكيمياوية الص ور الرسوبي (2

تكونت من التجوية الكيمياوية للصخور والترسيب بعد النقل من المياه نتيجة ازدياد التر كيز        

 من سطح االرض. %15او بالتبخر. ويكون حوالي 
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 * يتم تمييز االنواع المختلفة منها بواسطة:

 جدت.التركيب الكيمياوي والشوائب ان و -1 

 المعالم الخارجية: اللمعان والتكسر والصالدة واللون والشفافية. -2 

 .التفاعل مع حامض الهيدروكلوريك المخفف -3 

مالن الصالخور الرسالوبية  %10ويؤلالف  3CaCOيتكون مالن  :Limestoneالحجر الجير  

 المخفف(: HCLعلى سطح االرض ومن انواعه )يتفاعل مع حامض 

 Limestoneادي الحجر الجيري االعتي -أ

 : مع حبيبات رملية او طينية.Detrital Limestoneالحجر الجير الفتاتي  -ب

 .%70تجمع متحجرات باكثر من  Coquinaالكوكينا  -جـ

 : يكون حاد المكسر  يتكون في الكهوف.Travertineالترافرتين  –د 

  ركزة : يحتوي اشكال مستديرة متمOolitic Limestoneهــ حجر جيري او وليتي 

 التخطي .                                                               

ويكالالالون صالالاللد عالالالادة يتفاعالالالل  3CaMg(CO(يتكالالالون مالالالن  :Dolomitesالننندولومايت 

 المخفف. HClمسحوق الصخرة فق  مع حامض 

ة العميقالالة علالالى مترسالالبال فالالي الميالالاه البحريالال SiO2ويتكالالون مالالن  :Chertحجننر الصننوان 

 ومن اشكاله: االغلب

 : ويكون مع شوائب مواد عضوية.Flintالفلنت  -أ

 : ويكون مع شوائب اكاسيد الحديد.Jasperالجاسبر  -ب

: ويتكالالون بشالالكل روغالالالات تكونالالت مالالن تالالراكم هياكالالالل Diatomitesالالالدايوتومايت  -جالالـ

 الراديوالريا والرايوتوم السلكية في اعماق البحار.

ن ملالالح الطعالالام. يتكالالون بالالالتبخر مالالن ويكالالو NaClيتكالالون مالالن  :Haliteالملننا الصنن ر  

 المياه ويمكن تميزه بالشفافية والتذوق والذوبان السريع بالماء.

و      لالنهيالالالدرايت 4CaSOويتكالالالون مالالالن  :Gypsum & Anhydrateالجنننب  

O22H .4CaSO  للجبس. يتميز بعدم تفاعله مع حامضHCl  والشفافية واللون االباليض

 اء والتعرض للهواء.التصلب السريع بخل  مسحوق مع الم

                    : Rocks Organic Sedimentary( الصنننننننن ور الرسننننننننوبية العضننننننننوية 3

وتتكون نتيجة فعاليات الكائنات الحية بأمتصاص المعدن لداخله وتجميعه في صدفاتها او هياكلها، 

 ومن انواعها:
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او تجميالالع يتكالالون فالالي الشالالعاب المرجانيالالة  : .Organic L.Sالحجننر الجيننر  العضننو  

فالي هياكالل هالذه  3CaCOصدفات حيوانات الالفقريات في المياه البحرية ويكالون بتكالوين 

الحيوانات او يتكون بشكل روغات كلسالية فالي اعمالاق البحالار مالن تالراكم هياكالل الكائنالات 

 الوحيدة الخلية الكلسية التركيب.

وهياكالل ويكون بامتصاص الفسفور من ماء البحر في عظام  :Phosphatesالفوسفات 

ناله المتداخلالة مالع الحجالر والتركيالز لاله بعالد الترساليب ومالن معادكائنات بحرية ثالم التجميالع 

 .4CaF(PO(2ذو التركيب الكيمياوي  Apatiteالجيري هو االبتايت 

ويتكون من تراكم المواد الخشالبية النباتيالة ودفنهالا بمعالزل عالن االوكسالجين  :Coalالفح  

بالدرجالة الرئيسالية مالع  (C)الكيميالاوي الكالاربون  مع تزايد درجة الحرارة ويكون تركيباله

 قليل من االوكسجين والهيدروجين وربما النيتروجين كمكونات للبنته اصالل.

 درجة الحرارة فهو  ايدتزأما درجات تكونه ب

Peat         lignite           Bituminous             Anthracites 

لتها الروغات السلكية التي تتكون من تراكم هياكل ومن امث الص ور السيليكية العضوية:

كائنالالات مجهريالالة وحيالالدة الخليالالة فالالي اعمالالاق البحالالار مثالالل كائنالالات الراديوالريالالا والالالدايوتوم 

  .Diatomitesلتكوين صخور الدايوتومايت 

 :Sedimentary Structuresالتراكيال الرسوبية 

العوامالل الطبيعيالة والكيمياويالة انها الظواهر ضمن الصخور الرسوبية التي تكونت نتيجة  

 التي تعمل خالل بيئة الترسيب.

Layer, Strata, Bed :الصبقة 

والتالالي تمثالالل ترسالاليب نالالوع واحالالد مالالن الصالالخور بامتالالداد افقالالي وسالالمك يتالالراون بالالين       

المجموعالالة وحتالالى عشالالرات االمتالالار، ويمكالالن ان تتعاقالالب الطبقالالات لتفصالالل بيالالنهم االسالالطح 

 الطبقية. 

Bedding plane ا الصبقي:السص  

هو السالطح الالذي تنفصالل عنالده طبقالة عالن طبقالة اخالرى ويكالون مسالتوي علالى االغلالب     

 ويمكن تمييزه بالتغير في نوعية الصخور. 

Graded bedding :هالو تنالاقص حجالم الحبيبالات باالتجالاه العلالوي فالي  التدرج الصبقي

ات فالي اعمالاق نفس الطبقة الصخرية، وتتكون من التيارات المائية الكدرخ تحت المنحالدر

 البحار على االغلب او ربما من الفيضان النهري. مرتسم

smark Ripple : عالمات الني  
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هو السطح الطبقي المتعرج الذي تكون بواسطة جريالان التيالارات المديالة خالالل قالاع        

 المياه الرملي او هبوب على كثبان رملية. 

Mud cracks :التشققات الصينية 

سالطح طبقالة الطالين عنالد تعرضالها للرطوبالة فالي الميالاه والجفالاف تحالت  وتتكون عنالد       

الشالالمس، ان الجفالالاف يسالالبب الشالالق  والتكسالالر، مؤشالالرال لالالدالالت بيئالالات سالالواحل البحيالالرات 

 المدية، الطوفان النهري ، الحوض الصحراوي. 

Cross bedding :الصباقية الغازية   

 اللة بيئة الدلتا او الكثبان الرملية. هي الطبقات العالية الزاوية مع االف  ومؤشرة لد     

Rain Prints :طبقات المصر  

وتتكون بشكل ثقوب على سطح الترسيب بواسطة امطار شديدة وتظهر على سالطح        

 الطبقة. 

Fossils :المتحجرات  

هالالي أدلالالة او بقايالالا الحيالالاة القديمالالة فالالي الصالالخرة وتشالالمل اشالالكال المتحجالالرات وخاصالالة      

 او حسب طريقة حفظها. اجزائها الصلبة 

Trace fossils :آثار المتحجرات 

وتشالالمل الطبقالالات المتكونالالة مالالن حركالالة الكائنالالات علالالى سالالطح الترسالاليب او داخلالاله او       

 االستقرار عند سطح الترسيب. 
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 Metamorphicالص ور المتحولة 

الضالالغ  وفعالالل المالالذيبات علالالى ن الصالالخور المتحولالالة بعوامالالل تزايالالد درجالالة الحالالرارة وتتكالالو  

 .بية والناريةالصخور الرسو

= Change = Meta تحول 

Shape = Morpho شكل = 

  

  عوامل التحول:

 بتأثير من الصهير المتداخل بين الصخور الحرارة: -1 

 من ثقل الطبقات الدافنة  : الضغط -2

 .و المكتسبةالمحصورة في الصخور الرسوبية ا السوائل: -3

 

جميع هذه العمليات تحت سطح االرض مالع بقالاء الصالخرة فالي حالتهالا الصاللبة بتغيالر فالي تحدث  -

 .(Shield)المكونات المعدنية وازدياد التبلور، ومن امثلتها صخور الدرع 

 

 :Types of Metamorphismعمليات التحوا 

 :contact metamorphism( التحول المتجاور 1

بتالالأثير عالالالي لدرجالالة الحالالرارة وتالالأثير قليالالل  لتحول الحالالراري، ويكالالونو يطلالال  عليهالالا بالالا 

 النسيج. (Non foliated)للضغ ، لذلك تكون الصخور من هذا النوع غير تورقة 

من أمثلة هذا التحول مالع وجالود الميالاه والحالرارة العاليالة تحالول الحجالر الجيالري المجالاور 

 للصهير الى الوالستون.

            CaCO3 + SiO2 + 2H2O             CaSiO3 + CO2 + CH4 

                                      Wollaston                             Silica  حجر جيري 

 

 : Dynamic Metamorphism  ( التحول الديناميكي2          

                صخور   ناتج عن الضغ  الذي يؤدي الى تكسيراو تراص الصخور مثل             

            (Mylonite .) 

 يقيةاشتقاقا  من اللغة االغر



 32 

 

 

 : Regional Metamorphism( التحول االقليمي 3           

يحدث بتاثير مشترك لكل من الضغ  و الحرارة و يكون واسع االنتشالار مثالل صالخور               

(Gneiss)               و(Schist). 

 

تالالي تكالالون بتفاعالالل : والHydrothermal solution(التحالالول التفالالاعلي مالالع الميالالاه 4

وين الرصالالاص فالالي صالالخرة البورنايالالت المحيطالالة لتكالالوين مالالواد جديالالدة مثالالل تكالالالصالالخور 

Bornite )4FeS5(Cu  او الحديالالالالد فالالالالي صالالالالخرة الماكناتايالالالالت)4O3(Fe  والهيماتايالالالالت

)3O2(Fe. 

 :المثال االخر

2Mg2SiO2 + H2O             Mg3Si2O5 (OH) 4 + MgO 

                                          Serpentine                  مياه     االوليفين(Olivine) 

 في صخور البازلت  البحر                                                                               

 

 Textures of Metamorphic Rockنسيج الص ور المتحولة 

    ات المعدنية افقيال وبالتوازي مع بعضها بفعل هو انتظام البلور: Foliationتورق مال (1

 الضغ  العالي المسل  عليها كما هو في معادن المايكا والهورنبلند                            

    (Phyilite)اليالت والفاي (slate))مجهريال(. في صخور السليت                           

 ون تورقها رقيقال. الذي يك                           

      ويكون بتزايد درجة الحرارة والضغ  على الصالخور  :Schistosityستوسي الش (2

       المتورقة لتزيد من حجم بلورتها ليمكن تمييزها بعدسالة                                   

 بسيطة(.                                   

رجالالة الحالالرارة والضالالغ  علالالى صالالخور الكرانايالالت ويكالالون بتزايالالد د :Gneissosالنيسنني  (3

(Granite)                            والدايورايت(Diorite)  لتكوين تناس  منتظم متوازي

 من بلورات داكنة وفاتحة يمكن تمييزها بالعين المجردة.                           

       لتزيد من حجم ويكون بتزايد الحرارة دون الضغ :Non foliatedغير المتورق  (4

 بلورات الكالسايت لتكوين المرمر .                                        

 L.Sجر  جيري( )ح                  Marble)مرمر(       
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 S.S)حجر  رملي(               Quartzite  )كوارتزايت( 

 

 etamorphic rocks   Common Mالص ور المتحولة الشائعة

 :Foliatedالصخور المتحولة المتورقة ( 1

    يتكون بشكل طبقات دقيقة جدال ال يمكن تمييز معادنها اال بواسالطة  :Slateالسليت  -أ

      المجهر. تكونت من الطين او الرذاذ البركاني مع عمليات التحالول                 

 االقليمي.                

       نضغاط اكثر وحرارة اكثر لتكوين طبقات نفس السلت مع ا :Schistالشيست  -ب

متوازية من معادن الكوراتز والفلدسبار متوازية مع معادن المايكا                       

   والكرافايت والكلورايت والطباشير والتي يمكن تمييزها بعدسة                       

 بسيطة.                      

يتكون بشكل بلورات مرتبة طباقيال من معادن الكوراتز والفلدسالبار  :Gneissالني   -جـ

الفاتحالالة اللالالون مالالع المايكالالا والهورنبلنالالد الداكنالالة اللالالون والتالالي يمكالالن تمييزهالالا بالالالعين 

 المجردة.

 تكون مراحل التحول من الصخور الرسوبية او النارية كما يأتي: 

Clay shale           Slate            Schist                Gneiss 

Sandstone Granite              Gneiss 

 :Nonfoliated( الصخور المتحولة غير المتورقة 2

 تحتوي بلورات الكوراتز الصلبة بحجوم كبيرة تكون من  :Quartziteالكوارتزايت  -أ

     رارة الحجر الرملي الكوراتزي بفعل التزايد العالي للحال                              

 وبدون وجود التطب .                              

 ويدعى الرخام ايضال يحتوي بلورات الكلس الصلبة بحجوم كبير  :Marbleالمرمر  -ب

متالصقة مع وجود الشوائب التي تعطيها االلوان المختلفة. تكونت                       

 متبلور بفعل التزايد العالي للحرارة.من الحجر الجيري ال                      

الذين يتكونان مالن تبلالور  :(Graphite)والكرافايت  (Anthracite)االنثراسايت  -جـ

الكالالالاربون بتزايالالالد درجالالالة الحالالالرارة بالالالدون وجالالالود االوكسالالالجين مكونالالالال اشالالالكاالل للفحالالالم 

 الحجري.
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 The mapsالخرائط  
 

   لة توضيحية لمنطقة معينة مالن االرض هي منظر علوي ذو بعدين وهي تعتبر وسيالخارطة :

والخرائ  الجيولوجية كثيرة االنواع وكل واحدة من هذه االنالواع توضالع لخدمالة هالدف               

( Nمعين ولكن كل الخرائ  تشترك في صفات معينة فكالل منهالا يحمالل اشالارة الشالمال الجغرافالي )

 قيمته حسب دقة الخارطة.باالضافة الى ذلك فهي تحمل مقياس الرسم والذي يختلف ب

 

 عناصر الخارطة:
      لم اان لم حتل س: لس لل ر  ن وو  سلةر  اى لعا  افرس لمةات ي س ست لمى لب واه  -1

 . North( ال Nلم اان لسلةر  س ل اى لموو  عتي )                          
 
      ا  اى لالتم لس رت :هل لمفوري رسل لمر ا  اى لمةات ي لمى لمر Scaleاقساه لمتو   -2

  ( لر  1: 100000رام اسا ال لم سغ افوا لماقساه لمفوورس ا ون )                                 

 (  اوى لالتم لر  ساولابت 100000 ن )و (  اى لمةات ي سا ن )                                

 للعا.                                 
      لسا ن ا ال ي لمتالز لب تسفابووا  : Key of the mapلل  Legendت ي افباي لمةا -3

 لوفن لمةات ي. لسةر                                                                    
 

 Topographic mapالخرائط الطبوغرافية 
تسالالمى هالالي خالالرائ  توضالالح طبيعالالة التضالالاريس علالالى سالالطح االرض عالالن طريالال  خطالالوط         

الخطوط الكنتورية والتي هي عبارة عن خطوط وهمية تمر بجميالع النقالاط المتسالاوية االرتفالاع او 

( . وكل خ  يحمل رقم معين يمثالل مقالدار S.L)  Sea levelاالنخفاض عن مستوى سطح البحر 

ارتفاعه او انخفاضه عن مستوي سطح البحر وتسمى المسافة الرأسالية بالين كالل خطالين كنتالوريين 

متر هالذا يعنالي  300،  200،  100ة الكنتورية فاذا كانت الخطوط الكنتورية تحمل االرقام بالفتر

 ( متر وغالبال ما ترسم الخطوط الكنتورية بشكل متقطع.100ان الفترة الكنتورية تساوي )

 

 خصائص الخطوط الكنتورية:
 ال تتقاطع فيما بينها والتتفرع. -1

 نحنيات.جميع الخطوط الكنتورية عبارة عن م -2

 تتقارب في المنحدرات الشديدة وتتباعد كلما قل االنحدار. -3

 تتكرر لنفس المنسوب لتدل على انعكاس في اتجاه االنحدار. -4
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ولغرض رسم الخارطة الكنتورية نقوم بأيصال النقاط المتساوية االرتفاع بواسالطة خطالوط ملسالاء 

 غير حادة.

 مبامسي:: ل ان تو  لمةات ي لم رلغتل سي لتمرين
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Scale   1: 100000 
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 :ل ان تو  لمةات ي لم فبلتسي لمبامسي: تمرين
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    براغ لمفبت  لم فبلتسي . -
 . Bل  Aلل ا لماوا ي لمعقسقسي رسل  -

 
Scale   1 : 100000 
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 اا لم  ن لمدر ب  سه هده لمةات ي. -
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 Profileالمقطع الجانبي 
       

عبارة عن منظر جانبي يوضح تضاريس االرض في مستوي عمودي يمكن رسمه بيانيال هو       

 على امتداد خ  مستقيم معين .

 ولغرض رسم المقطع الجانبي نتبع الخطوات التالية:

 

 نأخذ ورقة مسودة لغرض تدوين بعض المعلومات. -1

 . ABنجعل حافة الورقة المسودة مطابقة للمقطع الذي نروم رسمه وليكن  -2

    ننقل المعلومات من الخارطة الى الورقة المسودة وتشمل نقاط التقاطع للخطوط الكنتوريالة  -3

 . ABوقيمها مع المقطع     

 نرسم على ورقة جديدة محورين بيانيين افقي )س( وعمودي )ص(. -4

 تر.م 100نقسم المحور ص بتقسيمات تتناسب مع الفترة الكنتورية للخارطة ولتكن سم لكل  -5

       ( من الورقة المسودة الى المحور 3ننقل الملعومات التي حصلنا عليها في الخطوة رقم ) -6

 االفقي س.   

 نقاطع النقاط في المحور السيني مع ما يناسبها من التقسيمات في المحور العمودي ص. -7

  ل على المقطع نصل بين النقاط التي وضعناها في النقطة السابقة بواسطة خ  منحني لنحص -8

 الجانبي .    

 اكمل رسم الخارطة الطبوغرافية التالية وقم بما يلي: تمرين:

 . ABارسم المقطع الجانبي -1

  . CDارسم المقطع الجانبي -2
 

Scale  1 :  1000000 
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 Geological maps الخرائط الجيولوجية
 

ز والمعلومالات والتالي توضالح انالواع هي خالرائ  مكونالة مالن مجموعالة مالن الخطالوط والرمالو       

الصخور وتوزيعها وحدود التكاوين الجيولوجية وبعضها يبين الصدوع والطيالات ومقالدار واتجالاه 

 الميل .

 .وهذه الخرائ  على عدة انواع منها الخرائ  الجيولوجية للطبقات االفقية او المائلة

 

        تبين نوع وتوزيع الصخور : وهي عبارة عن خرائ  ال رائط الجيولوجية للصبقات االفقية

المختلفالالة االنالالواع والحالالدود بالالين الطبقالالات وفالالي هالالذا النالالوع مالالن                                             

الخرائ  فان الخطوط الكنتورية ال تتقاطع مع حدود الطبقات والشكل التالي يبين خارطالة لطبقالات 

 فقية في جميع انحاء الخارطة.افقية غير مكتملة والمطلوب رسم الطبقات اال

 
 

Scale  1 cm = 100 km 
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 الخرائط الجيولوجية للطبقات المائلة
في هذا النالوع مالن الخالرائ  فالأن الخطالوط الكنتوريالة تقطالع الحالدود الطبقيالة الن         

الطبقات مائلة عن االف  وان تقاطع الخ  الكنتوري الواحد مع حد الطبقالة فالي نقطتالين 

مضالرب الطبقالالة هالو خال  وهمالالي نالاتج مالالن ) Strike lineيمثالل خال  مضالالرب الطبقالة 

تقالالاطع الطبقالالة المائلالالة مالالع االفالال ( ولخالال  المضالالرب اتجالالاه يوصالالف مالالع الشالالمال حسالالب 

 40درجة اتجاهه الى الشرق او الغرب فأذا كان لدينا خ  مضرب احد الطبقات يتجه 

وهكالالذا يالالتم رسالالم عالالدد كبيالالر مالالن خطالالوط  N 40 Eدرجالالة شالالرقال فيكتالالب كمالالا يلالالي: 

لواحدة ويحمل كل خ  مضالرب قيمالة معينالة تمثالل قيمالة الخال  المضرب في الخريطة ا

الكنتالالوري القالالاطع للطبقالالة المائلالالة وان الفالالرق بالالين قيمتالالي خطالالي مضالالرب متجالالاورين 

احالالدهما يمثالالل تقالالاطع الخالال  الكنتالالوري مالالع السالالطح العلالالوي للطبقالالة واالخالالر مالالع السالالطح 

 السفلي للطبقة يمثل سمك الطبقة .
 

 طة التي امامكيرتمعن في الختمرين: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 لما الك : 
  ABلتو  لماق ر -1
     ياتل رسل لماق  سل . CDلتو  لماق ر -2
 عالن لمب تي  اى وال لم رقاا لم ةتسي لمهاهت   س لمةتس ي.-3
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 Geological eventsاالحداث الجيولوجية 
ابر حيالث تشمل كل الحوادث التي طرأت على صخور االرض عبالر الالزمن الجيولالوجي الغال       

تالالدون هالالذه االحالالداث فالالي طبقالالات االرض والتالالي يمكالالن قرأتهالالا وتفسالاليرها عالالن طريالال  ربالال  بعالالض 

العالقالالات المهمالالة والتالالي اصالالبحت قالالوانين تسالالتخدم لترتيالالب االحالالداث الجيولوجيالالة مالالن االقالالدم الالالى 

 االحدث وهذه القوانين هي:

 

  Original horizontalityمبدأ الترسيب االفقي -1

لطبقالات تترسالب افقيالال وعلالى مسالاحات شاسالعة مالالم تتعالرض الالى عمليالات والذي ينص على ان ا 

 تؤدي الى طيها او قلبها.

 

   Stratigraphic succession مبدأ التتابع الطبقي-2

ينص على ان الطبقات السفلى هي االقدم والطبقات العليا هالي االحالدث عمالرال مالالم تتعالرض الالى   

 عمليات ارضية ادت الى قلبها.

 

   Cross-cut relationshipالتقاطع  عالقات-3

 ينص على ان القاطع احدث من المقطوع.

 

تمرين: ادرس المقطع التالي ثم حاول ترتيب االحداث الجيولوجية من االقدم الى االحدث مستعينال 

 بالمباديء الجيولوجية السابقة:
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 PLATE TECTONICSتكتونية الصفيا 

 :Continental driftات زحزحة القار

فالي نظريالة جديالدة  1912عرض عالم والجيوفيزياء االلمالاني   الفريالد واكنالور  فالي العالام 

كتابة أصل القارات لتمثل تفسير فكرة ان االرض كانت قارة واحدة خالل الجزء العلوي من حقب 

لتكالالوين قالالارات  ء وتتباعالالدت تتجالالزالقالالارة بالالدا   وان تلالالكPangeaالحيالالاة القديمالالة تالالدعى   البانجيالالا 

مليون سالنة حتالى الوصالول لوضالع القالارات الحالالي. لقالد تجمعالت  200ما يقارب منذ اصغر حجما

 واكنور ومناصرية لتؤكد هذا التفسير وهي: نظرية في االدلة

 تطاب  الحدود الساحلية لقارات متباعدة مثل امريكا الجنوبية مع افريقيا. (1

ين قالالارات متباعالالدة حاليالالال مثالالل جبالالالال التشالالابه فالالي تتالالابع امتالالداد الصالالخور والجبالالالال بالال (2

االباليجيالالالان بالالالين امريكالالالا الشالالالمالية وانكلتالالالرة والنالالالرويج او جبالالالال جنالالالوب افريقيالالالا مالالالع 

 االرجنتين في امريكا الجنوبية.

االدلالالة الجليديالالة )متحجالالرات وآثالالار الزحالالف الجليالالدي علالالى الصالالخور( فالالي حقالالب الحيالالاة  (3

 ك العائدين لقارة الكودروانا.القديمة في الجزيرة العربية وشمال افريقيا والمكسي

 االدلة المتحجراتية لقارة الكوندوانا: (4

من العصر البرمي في شمال الكونالدورانا  Glossopterisتواجد نبات الخنشاريات  -أ

القديمالة، القالالارة الواحالالدة جنالالوبي البانجيالالا التالالي شالالملت تواجالالدال فالالي امريكالالا الجنوبيالالة وافريقيالالا 

 والهند وانتاتقيكا واستراليا.

سابحة في المياه العذبة لعصر الترياسي في امريكا  mesosaurusتواجد زواحف  -ب

 الجنوبية وجنوب افريقيا.

 Lystrosaurusالجناس اتواجد زواحف المناط  القارية خالل العصر الترياسي  -جـ

 في افريقيا والهند وانتارتيكا لالول في امريكا الجنوبية وافريقيا للثاني. Cynognathusو

مليالون سالنة فالي  350الشالعاب المرجانيالة االسالتوائية خالالل العصالر الالديفوني قبالل  أدلالة (5

 انكلتره والنرويج والدنمارك القريبة للقطبية حاليا.

انفتان قاع المحيطات المستمر وتزايد عمر صخور براكين اعماق البحار باالبتعاد عن  (6

 مرتفعات وس  المحيطات.

ت ولالم تؤخالذ بعالين االعتبالار اال بعالد جمالع االدلالة لقد تعرضت هذه النظرية الالى عالدة انتقالادا

خالالالل السالالبعينات مالالن هالالذا القالالرن والموضالالحة اعالالاله لتكالالوين نظريالالة بهالالذا االتجالالاه دعيالالت تكتونيالالة 
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الصفيح لتقوم بتفسير ميكانيكية الزحف القالاري والظالواهر الطبيعيالة الناتجالة منهالا والتالي اصالبحت 

 االساس في التفسير الجيولوجي حديثال.

مة يمكن اعطاء مرتسمات لهالذا الزحالف خالالل الالزمن االرضالي تميالز فياله زمالن بصورة عا

( وتكالوين الجبالال pangeaقبل العصر البرمالي فالي تجميالع القالارات الالى القالارة الموحالدة )البانجيالا 

وعصر ما بعد الترياسي في تجزئة البانجيا الى القارات الحالية وزحفها لتكوين المحيطات الحالية 

 يولوجي.مع مرور الزمن الج

 

 :نظرية تكتونية الصفيا 

تنص هذه النظرية الى ان سطح االرض مقسم الى صفائح كبيرة مثل الصالفيحة االيرانيالة  

والصفيحة العربية والصفيحة االفريقية. تتحرك هذه الصفائح الكبيرة الواحدة نسالبة الالى االخالرى، 

فالي طبقالة الجبالة الخارجيالة  يكون الالدافع الحركالي لهالذه الصالفائح تيالارات حمالل المعالادن المنصالهرة

 لتحريك صفائح القشرة االرضية.  تفسير هذه النظرية حاالت مثل:

 البراكين في مناط  صود الصهير وحدوث الزالزل في فواصل الصفائح المتحركة. (1

 بناء الجبال: في منطقة اندفاع الصفائح نحو بعضها. (2

 .نشوء الوديان والمحيطات في منطقة ابتعاد الصفائح عن بعضها (3

تكوين المصائد النفطية في حدود الصفائح المتقاربة نحو بعض وخاصة المصائد النفطيالة  (4

 التركيبية وكذلك تكوين خامات المعادن من الصخور النارية المتداخلة.

االنفصال التطوري في الكائنالات الحيالة القاريالة مثالل بعالض انالواع الطيالور الجاثمالة )غيالر  (5

كا الجنوبية وجنوب افريقيا الحالية من اصل نشوء فالي القابلة للطيران( في استراليا وامري

 قارة الكوندوانا قبل انفصالها.

 تغير المناخ خالل الزمن الجيولوجي في االبتعاد واالقتراب من خ  االستواء او القطب. (6

 التدف  االرتوازي للمياه الجوفية الحارة في حدود الصفائح. (7

الفريدواكنور للقالارة العظمالى التالي تواجالدت فالي  هو االسم المقترن من :Pangeaقارة البانجيا 

 نهاية العصر البرمي واعتبرت المناط  البرية الوحيدة في االرض آنذاك.

هالي احالد القالارات السالتة الرئيسالية خالالل حقالب الحيالاة القديمالة  :Gondwanaقارة الكونندوانا 

سالتراليا والهنالد واجالزاء التي شملت قارات الوقت الحاضر امريكا الجنوبيالة وافريقيالا وانتارتيكالا وا

من قارات اخرى. مثل جنوب اوربا والجزيرة العربية وفلوريالدا. لقالد بالدئت تتجالزء خالالل العصالر 

 الترياسي. تمثل القارة التي تأثرت بجليد القطب الجنوبي خالل حقب الحياة القديمة.
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ة المتالأخر هي قارة نصف الكرة الشمالي خالل حقب الحياة القديمال :Laurasiaقارة اللوراشيا 

 التي شملت قارات الوقت الحاضر امريكا الشمالية وكرينالند واوربا وآسيا.

هالي الفواصالل التالي تتحالرك خاللهالا صالفائح القشالالرة  :Plate Boundariesحندود الصنفائا 

التي اطلقالت  Ring of fireاالرضية، وان افضل االمثلة لذلك من الوقت الحاضر هو حلقة النار 

ة البراكين والزالزل حول المحي  الباسفيكي في غالرب االمالريكتين الشالمالية على  المناط  الشديد

والجنوبية وجنوب منطقة القطب الشمالي واليابالان. لقالد اوضالحت الدراسالات الحديثالة وجالود ثالثالة 

 اشكال من حدود الصفائح هي:

هو الخ  الفاصل بين صفيحتين تبتعدين عن  :Divergent Boundariesحدود االنفتاح  ( 1

بعضالالهما ومؤديالالة لصالالعود مالالوادال منصالالهرة مالالن الجبالالة لتكالالوين قالالاع بحالالري جديالالد. انهالالا تمثالالل 

حركات انفتان االرض اليابسة لتكوين المحيطات خالل الزمن االرضي مثالل تكالوين المحالي  

 االطلسي وانفتاحه المستمر ضد العصر الترياسي وحتى  االن.

الالالذي تتجالاله فيالاله صالالفيحتين نحالالو انالاله الخالال   : BoundaryConvergentحنندود االرتصننام  ( 2

بعضالالهما مؤديالالة النغمالالار احالالد االتجاهالالات تحالالت االخالالرى ك مالالع الصالالهير وتكالالوين الجبالالال او 

 الجزر البحرية فوق منطقة االرتطام. تكون طبيعة االرتطام احد الحاالت الثالث:

ا قاري: هي اندفاع القشرة البحريالة نحالو القشالرة القاريالة وتنغمالر تحتهالا ممال -ارتطام بحري -أ

يؤدي الندفاع جبال في االعلى واندفاع الصهير من منطقة االنغمار تكوين براكين، مثالل 

 جبال االندي. 

بحري : هالي انالدفاع صالفيحة قشالرة بحريالة باتجالاه صالفيحة قشالرة بحريالة  -ارتطام بحري -ب

اخالالرى، تنغمالالر احالالداهما تحالالت االخالالرى ويتكالالون نتيجالالة االرتطالالام فالالي الصالالفيحة البحريالالة 

 ع جزر بحرية، مثل جزر اليابان والفلبين. االخرى براكين م

قالاري: هالي انالدفاع صالفيحتين قالاريتيين نحالو بعضالهما بعالد انغالالق البحالر  -ارتطام قالاري -جـ

لتكوين سالسل جبلية مع عدم تالدف  الصالهير لسالطح االرض، مثالل جبالال زاكالروس التالي 

 ية بأسيا. مرتسمتكونت بعد انغالق التيثيس، وجبال الهيمااليا بعد ارتطام الصفيحة الهند

هالالي تجالالاور صالالفيحتين بحالالدود  :Trans form Boundحنندود االزاحننة االفقيننة  (2

ارتطام ولكنها في بعض المناط  تكون قوي دافعة افقية. مما يؤدي الى تكوين فوال  

الزحالالف المضالالربي فالالي مرتفعالالات أعمالالاق المحيطالالات او تكالالون مسالالؤولة عالالن انكسالالار 

 ناط  القارية. الطرق وانسداد االنهار اذا حدثت في الم
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 Geology Structuralالجيولوجيا التركيبية 

يبحالالث هالالذا العلالالم ترتيالالب طبقالالات القشالالرة االرضالالية واشالالكالها، والتالالي تتكالالون نتيجالالة عالالدم 

استقرار باطن االرض واندفاع الصهير االرضالي فالي تشالققات حالدود الصالفائح المتحركالة او التالي 

لمنالاط  الجبليالة حيالث يوجالد انالدفاع للصالفائح تحركت خالل الزمن االرضي، يظهر ذلك جليال في ا

 نحو بعضها.

ان افضالالل االمثلالالة لالالذلك الجبالالال المرتفعالالة مثالالل جبالالال الهيمااليالالا وااللالالب وزكالالروس الالالذين 

تكونوا بفعل ارتطالام الصالفائح المندفعالة نحالو بعضالها وتكالوين الحركالات االرضالية الضالخمة وكمالا 

 يأتي:

الهنديالة مالع االساليوية بعالد انفصالال االولالى  تكونت جبال الهيمااليا نتيجة ارتطام الصالفيحة -1

من القارة القطبية الجنوبية وتحركها باالتجاه الشمالي الشالرقي ليرتطمالا خالالل المايوسالين 

 مليون سنة. 24قبل 

تكونالالت جبالالال زاكالالروس وطالالوروس نتيجالالة انالالدفاع الصالالفيحة العربيالالة باتجالالاه شالالمال شالالرق  -2

لكريتاسالي ليرتكمالا خالالل المايوسالين واالرتطام بالصفيحة االيرانيالة ابتالدئت منالذ العصالر ا

 مليون سنة. 24قبل 

تكونالت مالن تلالك الحركالالات االرضالية التراكيالب الثانويالة للصالالخور عامالة وتظهالر واضالحة فالالي 

. تكالون قالوى (Joints)والفواصل  (faults)والفوال   (folds)الصخور الرسوبية بشكل الطيات 

ان القالوى المتقابلالة بالنفس المنطقالة البانيالة حركة الصفائح هي المؤثرة في تكوين هذه التراكيب، اذ 

للجبال تؤدي الى تكوين الطيالات فالي حالالة كالون الطبقالات اكثالر لدانالة وتكالوين للفوالال  )مالع حركالة 

على سطح التكسر( في حالة الزيالادة فالي الجهالد الكثالر مالن طاقالة تحمالل الصالخور وكالون الطبقالات 

عالد الواحالدة عالن االخالرى فأنهالا تالؤدي الصخرية اكثر هشاشة. اما في حالالة كالون قالوى التالأثير تتبا

لتكوين الفوال  الخسفية والمتهضبة دون اكوين الطيات. وتالؤدي القالوى المتعاكسالة بالنفس المنطقالة 

 الى  التواء الطبقات لتكوين الطيات وانكسارها لتكوين فوال  الزحف المضربي.

عمال مقياس االنحدار ولقياس اتجاهات وانحدارات هذه التراكيب الطبقية، فيتم اللجوء الى است

(dip meter)  لقيالالاس انحالالدار الطبقالالة او سالالطح الفالالال  واسالالتعمال البوصالاللة(compass)  لقيالالاس

 االتجاهات االفقية الجغرافية وكما يأتيك

ويمثالل تقالاطع مسالتوى سالطح المالاء )االفقالي( مالع سالطح  :Strikeاتجاه سنصا الصبقنة  -أ

 الطية، ويقاس عادة بالبوصلة.

ويمثل انحدار الطبقة الذي يقاس مع الخ  العمالودي علالى اتجالاه  :(dip)انحدار الصبقة  -ب

 الطبقة، أما الخ  غير العمودي فانه يمثل القياس الظاهري غير الحقيقي.
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 :Foldsالصيات 

هي االنحناوات المتكونة فالي الطبقالات الصالخرية نتيجالة قالوى االنضالغاط او القالوة الدافعالة 

ة والظاهرة علالى سالطح االرض فالي العمليالات البانيالة والمتسببه في تقصير المساحة المكانية للطبق

 للجبال. ويمكن تصنيف الطيات اعتمادال على شكل االنحناء وامتداداتها المكانية الى:

هو الطي في الصالخور الرسالوبية الالذي يشالابه الطالاق او  :Anticlineالصية المحدبة   -أ

 التقوس الى االعلى.

 الى االسفل في طبقات الصخور الرسوبية.هو التقوس  :Synclineالصية المقعرة  -ب

ويمكن ان يكون اسلوب الطي بأحد حاالت الطي، فتكون الطية متناظرة في حالة 

تساوي انحدار طرفي الطية، وطية غير متناظرة في حالة اختالف انحدار طرفالي الطيالة، 

ى سالطح وطية مقلوبة في حالة اندفاع شديدة للطلية يؤدي الى قلب سطح الطبقة العلوي الال

 سفلي وكما هو موضح في المرتسم ادناه. 

ويكالالون بتضالالائل حجالالم الطيالالة فالالي االمتالالداد الجغرافالالي  :Plungingالصيننة الغاطسننة  -جننـ

بمحور نحو االرض. وتكون الطية الغاطسة احد حالتين هما الطية الغاطسة المحدبالة 

 او الطية الغاطسة المقعرة.  

 تركيب نصف كروي.التقوس الى االعلى بشكل  :Domeالقبة  –د 

 التقوس التركيبي للطبقات الى االسفل مع طية غاطسة. :Basinالحوض  -هـ

يكالالون فيهالالا المسالالتوى المحالالوري للطيالالة  :Overturned foldالصيننة المضننصجعة  –و 

 . (Nap zone)قريب لالفقي ويسمى نطاق الناب 

 طيات تكون حادة الزوايا. :Chevronالصية الزاوية  –ز 

طيالات تكالون مروحيالة الزوايالا ويكالون طرفالال الطيالة  :Fan foldمروحينة الصينة ال –حنـ 

 مقلوبات.

نشوء طيالات صالغيرة ضالمن الطيالة الكبيالرة  :Composite foldsالصيات المركبة  –ط 

 . (anticlinorium)تدعى الطية الثانوية الصغيرة 

 :ltsuFaالفوالق 

ها الكتالل الصالخرية. انها تكسرات في صخور القشرة االرضية بشكل سطون تحركت علي 

ويمكالالن تقسالاليم الفوالالال  اعتمالالادال علالالى طبيعالالة الحركالالة كونهالالا افقيالالة او عموديالالة او مائلالالة عنالالد سالالطح 

 الفال .
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تحالالدث فيالاله حركالالة عموديالالة فالالي اتجالالاه  :slip faults -Dipفوالننق الزحنن  االنحنندار   (1

 االنحدار او ميل سطح الفال .

ت الصخرية الالى االسالفل تتحرك فيه الطبقا :Normal faultالفالق االعتياد   -أ

 نسبة لصخور تحت سطح الفال .

تتحرك فياله الطبقالات الصالخرية الالى االعلالى  :Reverse faultالفالق التعاك   -ب

 نسبة لصخور تحت سطح الفال .

يالة انحالدار اناله فالال  متعالاكس تكالون فياله زاو :Thrust faultالفالق االندفاعي  -جـ

 (.درجة20 )سطح الفال  قليلة جدا 

 رسم

تحالالالدث فيالالاله الحركالالالة أفقيالالالة باتجالالالاه  :slip faults-Strikeحننن  المضنننربي زالنننق ال( فو2

 على سطح الفال . (strike)المضرب 

: هالالو زحالالف الطبقالالات العموديالالة االنحالالدار علالالى Transform faultالفالالال  التحالالولي  -أ

. مالالن أمثلالالة هالالذه (dike)سالالطح الفالالال  باالتجالالاه االفقالالي مثالالل الصالالخور الناريالالة القاطعالالة 

 فوال  وس  المحيطات عند مرتفعات وس  المحيطات. الفوال  هي

: يثل الزحف االفقي للكتالل الصالخرية بمالا فيهالا St. Andrewsفال  سانت أندريوس  -ب

 الطبقة الرسوبية القليلة االنحدار. مرتسم

تحالالدث فيالاله الحركالالة باالتجالالاهين  :slop faults -eObliqu( فوالننق الزحنن  المنحننر  3

 قت. مرتسماالفقي والعمودي بنفس الو

تمثل استمرار السالد فالي سالطح االرض مكونالال  :Faults in motion( الفوالق المتحركة 4

 عدة فوال  اعتيادية بنتج منها:

المرتفالالع المحالالاط بفالالالقين اعتيالالاديين يتجهالالان الالالى  :Horst faultة بهضننمتالفوالننق ال -أ

 االسفل.

)تتحالالرك( الالالى  كتلالالة االرض التالالي تنخسالالف : Graben faultالفوالننق ال سننفية  -ب

 االسفل بفعل فالقين اعتياديين من الجانبيين.

تمثالالل تعاقبالالات انخفالالاض االرض المسالالتمر مالالع  :Step faultsالفوالننق االرةننية  -جننـ

 استمرار الشد من اتجاه واحد.

 :Jointsالفواصل 

انها تكسرات في صخور القشرة االرضية ال تحدث علالى سالطوحها حركالة ويمكالن تحديالد 

ؤثره علالالى الصالالخور مالالن خالالالل قيالالاس اتجالالاه الفواصالالل. تكالالون هالالذه الفواصالالل فالالي اتجالالاه القالالوى المالال
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او مالالع اتجالالاه االنحالالدار وتالالدعى               (Strike joints)الصالالخور الرسالالوبية بأتجالالاه مضالالرب الطبقالالة 

(dip joints) أمالالا فالالي الصالالخور الناريالالة فتكالالون موازيالالة النسالالياب الصالالخر .(Faltlying)  او

. وبصالور (9Longtudinal jointsاو طوليالة  (Cross joints)ر متعامدة علالى آنسالياب الصالخ

 عامة تقسم اعتمادال على طبيعة الشد الى:

التي تؤثر بها قوتين من طرفيهالا تبتعالد الالوادة عالن  :Tension jointsالفواصل الشدية  (1

 االخرى باالتجاه.

التالالي تالالؤثر بهالالا قالالوتين بأتجالالاه بعضالالهما  :Compression jointsفواصننل االنضننغاط  (2

 البعض.

 يكون اتجاه الشد موازي للفواصل. :Shear jointsفواصل قص  (3

 

 المياه الجوفية

مالالرة اكثالالر مالالن الميالالاه  300تمثالالل الميالالاه الجوفيالالة ضالالمن القشالالرة االرضالالية والتالالي تكالالون  

السطحية التي تشمل مياه االنهار والبحيرات والبحار والمحيطات. وتكون مصادر هالذه الميالاه هالو 

المحصالالورة مالالن قبالالل االف السالالنين والميالالاه  (connate)والميالالاه الخلفيالالة  (Meteoric)االمطالالار 

الكونيالالة والميالالاه المتكونالالة مالالن انضالالغاط ،البركانيالالة ،الصالالهير  ،الميالالاه المعدنيالالة  ،الحديثالالة التكالالوين 

 الصخور والتحول.

تالالدخل الميالالاه المتسالالاقطة لالالداخل االرض وتجالالري كمرشالالحات لتالالدعى  توزيننع المينناه الجوفيننة:

 . (Groundwater)ه الجوفية بمصطلح الميا

تشالمل كالل الفراغالات والفضالاءات فالي الترسالبات والصالخور تمتلالئ بالميالاه. تكالون  نصاق التشبع:

 الصخور عالية المسامية بصورة عامة.

هالالالالي الترسالالالالبات والتربالالالالة والصالالالالخور فالالالالوق نطالالالالاق التشالالالالبع مسالالالالتوى الميالالالالاه                  نصنننناق التهويننننة:

(water table)توقيالع انتاجيالة  -1للمياه في نطاق التشالبع. انهالا تكالون مهمالة فالي  ، الحدود العلوية

تغيالرات مسالتوى البحيالرة. تكالون العالقالة بالين مسالتوى  -3الجريالان مالن الينبالوع والنهالر، -2البئر، 

 المياه والنهر كما يأتي في الرسم. 

الت التاليالة المياه الجوفية الحارة: والتي المياه الحارة المتدفقة من اعمالاق االرض حسالب احالد الحالا

 وتكون على االغلب مياه معدنية.

م اكبالر مالن معالدل درجالة  9ْ-6وتكون بالدرجات حالرارة  :Hot springsالينابيع الحارة  (1

حالالرارة الهالالواء. تتالالاتي الحالالرارة مالالن ولالالوج الميالالاه الجوفيالالة عمقالالال بالالاالرض لتتزايالالد بمقالالدار          
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ع حالالارة، ومالالن امثلتهالالا حمالالام متالالر تالالم تجبالالر باالنالالدفاع الالالى  السالالطح بشالالكل ينالالابي 100مو  2ْ

 العليل في شمال العراق الذي يحتوي على الكبريت المذابز

متالالر علالالوال مثالالل الحجالالر  60انهالالا الميالالاه الحالالارة التالالي تنالالدفع الالالى  :Geysersالكيننزرات  (2

االصالفر فالي المتنالزه الالوطني االمريكالي وفالي ايوزيالنالد رايزالنالد الالذي يتالدف  دوريالال كالالل 

ار عنالد السالطح لكوناله منضالغ  داخالالل ويحتالوي مالوادال مذابالة ساعة وربما يتحول الى البخ

والترافرتالالالاين  SiO)2(تترسالالالب حالالالول تقاطعهالالالا مالالالع السالالالطح مثالالالل صالالالخور الكيزرايالالالت 

)3(CaCO .وبعضال من الكبريت تستعمل مثل هذه المياه لتوليد الطاقة والتدفئة البيوت 

الت مالن تالدف  الميالاه وتتكالون هالذه الحالا :Caverns & Karstالفجوات والمغارات والكارسنت 

الحالالارة فالالي الصالالخور الرسالالوبية وبالالاالخص الحجالالر الجيالالري الذابالالة اجالالزاء منالاله خالالالل االسالالطح 

. ربمالا تجالالري الميالاه المعدنيالة فالالي (Karst)والتضالاريس  (Caves)الضالعيفة وتكالوين المغالالارات  

ين االنهالالار لتزيالالالد معالالدنيتها او تالالالؤدي لتكالالالوين السالالتالكتايت والسالالالتاالكمايت فالالي الكهالالالوف او تكالالالو

 .(Sinkholes)التضاريس المتعرجة التي تدعى الكارست او مليئة باالنحسافات 

وتمثالالل جريالالان الميالالاه مالالن نطالالاق التشالالبع الالالى خالالارج سالالطح االرض ضالالمن  :Springsالينننابيع  

 طبقات عالية المسامية والنفاذية ومحصورة بين طبقات عديمة النفاذية والمسامية.

واسالالالطة معالالالدات للحفالالالر السالالالتعمال للميالالالاه فالالالي سالالالقي وتكالالالون بحفالالالر االرض ب :Wellsاآلبنننار 

 المزروعات. مرتسم

هالالي صالالعود الميالالاه الالالى مسالالتوى ضالالغ  الميالالاه مالالن طبقالالة حاملالالة  :Artesianاالبننار االرتوازيننة 

ومحصورة بين طبقتين غير نافذتين، ويكالون تزويالد الميالاه باالمطالار مسالتمرال.  (Aquifer)للمياه 

جاري القاذورات بفعل البشر او من ازدياد للملوحة مالن أذابالة ربما يأتي تلوث للمياه الجوفية من م

 بعض المعادن في مجرى المياه الجوفية. 
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 عل  المتحجرات
 

 ما هي المتحجرات ) أو األحافير(؟
  

  

هل  رات   ل رقاسا لل ل ات لمعسللفاا لل لمفراباا لمبس عفها رللو ي  :(Fossil) المتحجر
س ست لمى  ن اا هل ال لا لل  Fossil لمق ت  لالتةسي لا  ا  لوراك  رس سي  اى و  

اا لل  س لالتم ر لت   ااي   مدل  ال لالعساء لمبس ب سش عامسا ال سا ل ل براتها ابع تلا 
 فااا بالا لبا ل الل ا ه   اااء لمابع تلا س زلل ب فسي لمابع تلا  اى لفوا لم ا فاا 

 لمبس ا فا  س لزاال ا سفي.

 ؟روط حفظ المتحجراتماهي ش
 ل لا ل زلء  اري ا ن لم ها  للال الي للمفوسج لم ل س     .1

وت ي لم ات ار لفبقان روس  ما ا فاا ال الير البوا لمسه اوا ي  لساي لهدل سقر   .2
لهل  ا  ابة ل راادل ع ن ما ا ل لماسا ال زال البه   Taphonomyبعا  ا 

 لمى عسل ل ب ا ه

 مبتوراا لمفا اي ا ن لم سل للمحتسل للمتانلما ل  س ل     .3

عت ي ياساي مف امسي لمر بتسا  اى رقاسا لمعسللفاا للمفراباا ر ا البوا ل اسه  ا  ع لن      .4
 لمبعان لموتسر

 اوبلى  ارا ال ات ي لمعتلت  للمت لري     .5

 فاا لم ساسا سي. ااسي التلل لماساه لم ل سي عاا  لما اال لمدل ري مب رسا لما ل      .6

 انواع الحفظ : 

عفه لال زلء لمتةل  : لدل اف ا لمر بتسا ال اوا اه لم ا فاا ر ا البوا  ال ل زل وا لم تسي  -1
 راالةا ي لمى بتل سروا لموس اسي ولي بعفه

   لمعفه رللو ي لمب اسا Freezing  لل ةن ا ان مودل لمعفه هل لم  لت  اى لم  ث
  س بفاتل وسرستسا Rhinoceroses  الث للعسالا لمقتللم اااي معسللل لماا

    لمعفه رللو ي لم فاي ا ان مودل لمعفه هل لمالاساءلا لمبس عفها  س ل للء  عتللسي
  ا ي  ال ليا عفها ل زل وا لم تسي ر لت   سا 

    لمعفه رللو ي لال ااغ Resins للم وتاال Amber  ليا عفها ر م لمع تلا ل
 (1)  نمفراباا روده لم تسقي   ااا لل لال زلء بعفه روده لم تسقيل زلء ال ل
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 (1شكل )                                                    

    لمولل ن لمفف سي Petroleum oils للالوفاا Asphalt   ليا عفه اسفا لت اب اان  س
 اوبفقر لوفابس  س لاتس ا لم اامسي.

ال لم است رامد ت لل  تق عفه لال زلء لمتةل  ببةال لسةا لال زلء لم اري  س        
 لمابع تلا أر مسوا اقب ت   اى لال زلء لمتةل   ق .

عفه لأل زلء لم اري: ا ه  لم  قتساا باال أ زلء  اري اب لفي ال  اترلفاا لم اموسل   -2
للا  سبلل ا  اترلفاا لم اموسل   اى   ن لوسا ي لا لفاا  ةلسي ا قا  لل ةاس  ال بال لما

ا افس لم امواسا للالتل لفاسا لر م لأل الي بابال    لما افسل لاا لموسا ي  وس ببلل ا 
لهده لماللا  اا  اا ب لل غست فقسي باةن Opal  اى   ن غست ابرالت لل اباسأ ا ن لاللران

افحفسز للمعاسا للم رتسا  لله   تق ةافوا  فا ت اةبافي ا ن لماحفسوسل  للموبتلفبسل  للم
 عفه لال زلء لم اري هس:

  

   لمب ترل Carbonization   هل  ااسي ب ترل لالفو ي لمفرابسي ا ن لم تلربسلالسا لر م
لمعسللفاا ا ن لماف اساا للالواال لسع ن فبس ي ب است ا لفابوا ال لمواساتل سل 

 اسي لرامبامس ولي سبت ز لم اترلل  اى للالل و سل للمفاسبتل سل لهس اعبلسابوا لال
 (.2)  ن   ن  رقي تيسقي ب  ه لم  ن لم ا  ما ا ل لمابعان
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   لمب ةت Petrifaction   اا  اا بعبلر لأل الي للم ها   اى اوا   اسا  للمبس 
ساه ب لل ات ل ي ر لت   رست  لرامبامس  ولي ببتوك ر م لما اال لمقاااي ال لما

لم ل سي الةن لماوا  لرامبامس ب  س  لت  ااا اي ما ا ل ر ا بعااه  لبواى هده 
 (.3)  ن  Premineralized لم ااسي لسةا رو

  

 
 

  

   أ اا  لمبرالت Recrystalization   لمبت سك لمالةاس مر م لأل الي سبحست فبس ي
 زس سي ببتوك  اى   ن رالتلا لماعامسن لم ساسا سي لل اا  لمبرالت. ر  ن  ا  لماللا لم

ابتل اي  اا  اا سفقا لمبت سك لمايسق لال اس ألر  ا ي روده لم تسقي لببعلن لم ا ي 
لمى رالتا الزل  سي ات ل ي  اا  اا بعبفه رامبت سك لما افس لال اس  س هدل 
 لم ااسي   ا   لمفلتلاففستل  التها  اوس مسفس سبعلن لمى  الت غست مسفس ال عرسراا

 لم امواسا ليا سبحست لما ال لمللعا لمى لةت لم ل اةباي  س لمبت سك لم زس س .



 53 

   لزلمي لمااء ال لمات ك لم ساسا س Dehydrated    هفال  اساا  رست  ال لموسا ن ال
اللا غست ابرالت  ب لل اح ا  رللو ي لمرال ساا للالوفف ساا  ا   لاللران غست اوبقت 

ر ا لمبرالت لمى ا ال لم اموالفس لل لم للتبز. ا ه  لمابع تلا  ساسن لمى  قالل لمااء
لموسا سي لما ب في ببامي ال لم اموسالفس ل لم للتبز ا ن ر م لال وا  لما قا  

 ا وتسا ا ن لمتلاسلالتسا لغستها  ال بت سروا لال اس سبع    ز سا.

 نتائج التحجر

   لمقامك Mold  لمعسي ) لموسا ن للال الي(   اتها  س  ببتل لأل زلء لم اري ما ا فاا
لمبتوراا لمبس علموا ر ا بعان لموسا ن لل لم زء لم اك  أل ل ته لماب لل روده 
لم لت  سواى لمقامك لس اق  اى لمقامك لمدر س  ه لم  ن لمةات س ما ا ل لمعس 

لسواى لمقامك لمدر س  ه لم  ن لمالةاس  External mold رامقامك لمةات س
لسب لل فبس ي لاب ء لال زلء لمالةاسي  Internal mold ل رامقامك لمالةاسماعسلل

م يوا  لم اري ال  و  لمعسللل ر ا بفوخ لال زلء لمتةل  لال    ببعان لال زلء 
 (4)  ن. Steinkern لمالةاسي لم اري بات ي يامك لال زلء لمالةاسي لسواى لسةا

  

 
  

   الطابع Cost   ه لم لت  لال اسي ما ا ل لمعس   سب لل فبس ي هل لم  ن لمدر س
الاب ء لمقللمك راماللا لمتولرسي لل لما افسي.  ر ا دلرال لمرقاسا لم اري ما ا فاا لمعسي 
للما الت   س لمبتوراا  ال لمفتلغ لمدر سبةاي للماع لت رسل لمقامك لمةات س 

ابائ راماللا لما افسي س Natural moldللمالةاس للمدر س تي لسةا رامقامك لم رس س
مدمل لم زء لم اك ال لم ا ل لمعس   ل س هده   ا لفات لم ارر لهل  لت  ل اسي

مدمل لم زء  (6)  ن  للمةات سي (5)  ن  لمعامي  ال لم ارر س  ه لم لت  لمالةاسي
 ال لمعسللل.
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