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Geology :  

It is the science which is devoted to the study the earth. It deals with all features of 

the earth's surface and with origins, composition, structures of the earth.              
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Branches of Geology: 

The subject of geology is divided into several branches which are as follows: 

1-Geophysical: It is study the physical properties of earth. 

2-Petrology: It is study the physical, mechanical and chemical properties of rocks. 

3-Mineralogy: It is study the types of minerals. 

4-Stratigrahy: It is study the nature of sedimentation and listed of beds. 

5-Paleontology: It deals with the study of fossils. 

6-Structural Geology: It deals with the study of folds, faults, joints. 

7-Economic Geology: It deals with the study of minerals and rocks of economic 

importance. 

8-Seismology: It deals with the study of distribution and reasons of earthquakes. 

9-Engineering Geology: It includes the study of application of geology in the 

engineering fields. 

 :األرض ومكىواتها

رعش٠فٗ عٍٝ أٗ اٌعٍُ اٌزٞ ٠خزض فٟ اٌجذا٠خ ال ثذ ِٓ اعطبء رعش٠ف ٌعٍُ اٌغ١ٌٛٛؽ١ب ثشىً عبَ ؽ١ش ٠ّىٓ 

ٌذساعبد اٌّزعٍمخ ثأطً ٚرأس٠خ اٌىشح األسػ١خ ٚوزٌه اٌمٜٛ ٚاٌعٛاًِ اٌزٟ رؤصش فٟ طخٛس٘ب ٠ٚشًّ اة

 .رٌه اٌغالف اٌغٛٞ ٚاٌغالف اٌّبئٟ ٚاٌغالف ا١ٌبثظ

٠ٚعٕٟ األسع ٚاٌّمطع اٌضبٟٔ ( geo)ِٓ ِمطع١ٓ األٚي ٘ٛ ( geology)األسع ٚرزأٌف وٍّخ عٍُ 

(logy )٠ٚعٕٟ اٌعٍُ اٚ إٌّطك. 

 :٠زفشع اٌٝ عذح فشٚع رؤدٞ ثّغٍّٙب ٌذساعخ اٌغ١ٌٛٛع١ب وّب ٚػؾٕب عبثمبًا  ٚعٍُ

 .ِىٛٔبد اٌىشح األسػ١خ -1

 .دساعخ اٌظخٛس ِٚىٛٔبرٙب ٚاٌزشاو١ت اٌّخزٍفخ ٌطجمبرٙب -2

 .صي ِٕٚبؽك اٌؼعف فٟ اٌىشح األسػ١خدساعخ اٌضال -3
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 :الجيىلىجيا الهىذسيت

ِٚب ٠ظبؽجٗ ِٓ دح ٌٍٕٙذعخ اٌّذ١ٔخ أل١ّ٘زٙب ٌٍّٕٙذط اٌّذٟٔ ؽج١ك ٌعٍُ اٌغ١ٌٛٛع١ب فٟ ِغبالد ع٘ٛ د    

ػخبِخ اٌّشبس٠ع اٌزٟ رٛاعٗ إٌّٙذط اٌّذٟٔ ٚرٌه ٠ظبؽت ػشٚسح عًّ دساعبد ع١ٌٛٛع١خ ِفظٍخ فٟ 

ٚاٌزٟ عٍٝ ػٛء٘ب ٠زؾذد اٌىض١ش ِٓ األعزجبساد إٌٙذعجخ اٌزٟ ٠غت اْ رشاعٝ فٟ اٌزظ١ُّ ِٛالع األٔشبء 

 .ٚاألٔشبء

 : األرضيت بياواث عامت عه الكرة

رأخز اٌىشح األسػ١خ شىالًا ث١ؼ٠ٛبًا ٚرٌه ألْ ؽٛي لطش األسع فٟ خؾ األعزٛاء ٠خزٍف عٓ لطش      

ٚٔظف اٌمطش اٌفطجٟ  (km 6378)ؽ١ش ٠جٍغ ٔظف لطش اٌىشح األسػ١خ األعزٛائٟ  ,األسع فٟ األلطبة

(6357 km)  ٞٚ٘زا األخزالف ٠شعع اٌٝ رأص١شاد دٚساْ األسع ؽٛي ٔفغٙب ٚثفعً لٛح اٌطشد اٌّشوض

 .أصٕبء اٌّشاؽً األٌٚٝ ٌزى٠ٛٓ األسع

 

 

 

 :مكىواث الكرة األرضيت

 :ع١خ ٚ٘زٖ صشًّ ِٓ ِشوض األسع ٔؾٛ األعٍٝرزأٌف اٌىشح األسػ١خ ِٓ صالس ؽجمبد سئٟ  

٠ٚمغُ ٌت اٌىشح األسػ١خ  ٚ٘زا ٠ّضً اٌغضء اٌّشوضٞ ِٓ األسع:  ( Core )لب او مركس األرض  -1

 عّه٠ٚٚىْٛ ثؾبٌخ طٍجخ (Inner core)  اٌٍت اٌذاخٍٟ   ,اٌٝ عضئ١ٓ ِخزٍف١ٓ ثبٌخٛاص اٌف١ض٠بئ١خ 

(1228 km)  اِب اٌٍت اٌخبسعٟ .رمش٠جبًا(Outer core)   ٠ىْٛ ثؾبٌخ ِٕظٙشح ٚدسعخ ؽشاسح

 .( (km 2260)٠ظً اٌٝ ٚعّه   ⁰(1900-4150)رزشاٚػ ث١ٓ

ٚرىْٛ ثؾبٌخ طٍجخ ٚرزىْٛ اٌغجخ ِٓ عضئ١ٓ ِخزٍف١ٓ ٠ؾ اٌغجخ ثبٌٍت رؼ:  (Mantle)الجبت  -2

اِب اٌغجخ اٌع١ٍب (   (km 2240ٚثغّه (Lower mantle)عجخ اٌغفٍٝ اي ,ثبٌخٛاص اٌف١ض٠بئ١خ 

(Upper mantle)  ٠ىْٛ ثغّه(650 km) 

ٟٚ٘ عجبسح غٓ ِغّٛعخ ِٓ اٌطجمبد اٌزٟ رؾ١ؾ ثبٌغالف ا١ٌبثظ  :(Crust)القشرة األرضيت  -3

 km 50اٌٝ  ٠ٚ15زشاٚػ عّىٙب ِٓ 
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Figure (1-1): A sector of the earth 

 

 :ثالثت اوىاع مه األغلفت (   Crust)ويحيظ الجسء الخارجي مه األرض 

 ( Lithosphere )ا١ٌبثظ اٌغالف  -1

 (  Hydrosphere)اٌغالف اٌّبئٟ  -2

 (  Atmosphere)اٌغالف اٌغٛٞ  -3

 :(  Lithosphere)الغالف اليابس

اٚ اٌطجمبد اٌع١ٍب اٌزٟ رزىْٛ ِٕٙب األسع (   Soil)٘ٛ اٌغضء اٌخبسعٟ اٌزٞ ٠ّضً عطؼ اٌمششح األسػ١خ 

اٌطشق اٌغ١ٛف١ض٠بئ١خ ٚاالثبس اِب اٌطجمبد  ٠خ ثٛاعطخػؽشف عٓ خظبئض ٘زٖ اٌطجمبد اٌزؾذ طرُ اٌهٚٞ

 .فزذسط ٚرؾًٍ ِجبششح( ح اٚ اٌظخٛساٌزشة)اٌغطؾ١خ 

رزىْٛ اٌمششح األسػ١خ ِٓ أٛاع ِخزٍفخ ِٓ اٌظخٛس اٌضٟ ٠زىْٛ ثعؼٙب ِٓ ِعذْ ٚاؽذ اٚ ِغّٛعخ ِعبدْ 

ِىٛٔبد اٌظخٛس فأٔٗ  ٚٔز١غخ ٌٙزا األخزالف فٟ اٚ لذ ٠زىْٛ اٌجعغ ِٓ اٌظخٛس ِٓ ثمب٠ب اٌّٛاد اٌعؼ٠ٛخ

  .٠ؤدٞ ألخزالف خٛاص ٘زٖ اٌظخٛس اٌّخزٍفخ
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٠ّٚىٓ ؽظش األٔٛاع اٌّخزٍفخ ِٓ اٌعٕبطش اٌّىٛٔخ ٌٍمششح األسػ١خ ثأوضش ِٓ ِبئخ عٕظش رزشوت ِٕٙب 

ِع اٌّعبدْ اٌّىٛٔخ ٌٍظخٛس ثٕغت ِخزٍفخ ؽ١ش ٠ىْٛ األٚوغغ١ٓ ٘ٛ اٌعٕظش األعبعٟ ؽ١ش ٠ىْٛ ِزؾذاًا 

 :اٌعٕبطش ِىٛٔبًا األوبع١ذ وّب ِذسط ِٓ اٌغذٚي االرٟغ١شٖ ِٓ 

 

Crust  

 

Whole earth 

Weight Percent Element  Weight Percent Element 

46.6 oxygen 32.4 Iron  

27.7 silicon 29.9 oxygen 

8.1 Aluminum 15.5 Silicon 

5.0 Iron  14.5 Magnesium 

3,6 Calcium  2.1 Sulfur 

2.1 Magnesium  1.3 Aluminum  

2.8 Sodium  2.0 Nickel  

2.6 Potassium  1.6 Calcium  

1.5 All other, total 0.7 All other, total 

 

ِٓ ٚصْ اٌمششح األسػ١خ ٌٙب ا١ّ٘خ %( 1)ِٓ اٌمششح األسػ١خ رىٛٔٙب عششح عٕبطش فمؾ ث١ّٕب % 99

 . ٚاٌضٔه ٚا١ٌٕىً ٚاٌىجش٠ذالزظبد٠خ ِضً اٌز٘ت ٚافؼخ ٚإٌؾبط ٚاٌشطبص 

 

 ( : Hydrosphere)الغالف المائي 

٠زىْٛ ِٓ ع١ّع ا١ٌّبٖ اٌّٛعٛدح عٍٝ عطؼ األسع عٛاء أوبٔذ ١ِبٖ أٙبس اٚ ثؾ١شاد اٚ ِؾ١طبد اٚ ١ِبٖ 

فٟ األٔٛاع  ٚا١ٌّبٖ اٌزٟ رزخٍخً فٟ اٌظخٛس اٌّغب١ِخ اٚ فٟ اٌفغٛاد ٚاٌشمٛقا٠خ اٚ اٌغ١ٍذ اٌمبسٞ فعٛ

ٚؽشوخ ا١ٌّبٖ  .ِٓ ِغبؽخ اٌىشح األسػ١خ % 72غطٟ ؽٛاٌٟ ٚ٘زا اٌغالف اٌّبئٟ ٞ  .األخشٜ ِٓ اٌظخٛس 

اِب اْ رىْٛ عطؾ١خ عٍٝ ١٘ئخ اِٛاط اٚ عٍٝ اعّبق ِخزٍفخ رغّٝ اٌز١بساد اٌّبئ١خ ٚاٌّذ ٚاٌغضس ٔٛع اخش 

ٜٚ اٌجؾش ٚ٘زا ٠ٕزظ ِٓ لٛح اٌغزة اٌّزجبدٌخ اٌزؾشوبد اٌّبئ١خ اٌزٟ ٠ٕشأ عٕٙب اسرفبع ٚأخفبع فٟ ِغذِٓ 

 .ث١ٓ اٌىشح األسػ١خ ثّب ف١ٙب ِٓ غالف ِبئٟ ِٓ عٙخ ٚاٌشّظ ٚاٌمّش ِٓ عٙخ اخشٜ

 :  Atmosphere)الغالف الجىي 
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٠ٚزىْٛ ِٓ األٚوغغ١ٓ ٚثخبس اٌّبء ( km)  320٘ٛ اٌغالف اٌّؾ١ؾ ثبٌىشح األسػ١خ ٠ٚجٍغ عّىٗ ؽٛاٌٟ

  .اٚوغ١ذ اٌىبسثْٛ ٚاٌغبصاد إٌج١ٍخٚإٌزشٚع١ٓ  ٚصبٟٔ 

ٚاٌش٠بػ ٌٚٙزا اٌغالف رأص١ش وج١ش فٟ رشى١ً عطؼ اٌمششح األسػ١خ ٚاٌغجت فٟ رٌه ٠عٛد ٌىْٛ األِطبس 

ٚاٌضٍٛط ٚاشعخ اٌشّظ ِٛعٛدح ػّٓ ٘زا اٌغالف ٚوٍٙب رعزجش ِٓ اٌعٛاًِ اٌفعبٌخ اٌزٟ ٌٙب اٌفذسح ا١ٌّىب١ٔى١خ 

 .  ٌٍىشح األسػ١خ فٟ اٌزأص١ش عٍٝ اٌغطؼ اٌخبسعٟ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ( :  Minerals)المعادن 

ٟ٘ ِشوجبد و١ّ١بئ١خ راد رشو١ت ثٍٛسٞ خبص رٕشأ ِٓ عٕظش ٚاؽذ اٚ ارؾبد ِغّٛعخ ِٓ اٌعٕبطش ِع 

ٚثظٛسح عبِخ فأْ اٌّعبدْ رزغّع عٍٝ ١٘ئزبْ ٚ٘زٖ  .ثعؼٙب ثفعً اٌعٛاًِ اٌّخزٍفخ ِضً اٌؾشاسح ٚاٌؼغؾ 

  :رشًّ 

 (Rocks)ِعبدْ رزغّع ٌزىْٛ اٌظخٛس  -1

 (Ore) ِعبدْ ِزغّعخ عٍٝ شىً خبِبد ِعذ١ٔخ -2

 :تكىيه المعادن 

 :ِٚٓ ٘زٖ اٌطشق ٕ٘بن ؽشق ؽج١ع١خ ِخزٍفخ ٌزى٠ٛٓ اٌّعبدْ 

 ٠ٕٚزظ ِٓ ٘زٖ اٌّعبدْ اٌظخٛس إٌبس٠خ:  Magma))التبلىر المباشر مه الصهير   -1

ِّىٓ اْ رىْٛ ٘زٖ اٌّؾب١ًٌ ِٛعٛدح عٍٝ  :(Aqueous Solution)التبلىر مه محاليل مائيت  -2

وْٛ اٌظخٛس اٌشعٛث١خ ِعبدْ اٌزٟ رزىْٛ ثٙزٖ اٌطش٠مخ عٛف دفبي .عطؼ اٌمششح األسػ١خ 

فٟ رى٠ٛٓ ٌىبئٕبد اٌؾ١خ دٚس ٚارا وبْ ي (Chemically Sedimentary Rocks)اٌى١ّ١بئ١خ 

 Organically )ػ٠ٛخ اٌظخٛس فأْ اٌظخٛس إٌبرغخ رغّٝ اٌظخٛس اٌشعٛث١خ اٌع
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Sedimentary Rocks)    ٠ّٚىٓ اْ رزىْٛ اٌّؾب١ًٌ اٌّبئ١خ ِٓ رأص١ش اٌظ١ٙش إٌبسٞ اصٕبء ع١ٍّخ

 اٚ اٌّؾب١ًٌ اٌؾبسح ا١ًٌ ثبٌّؾب١ًٌ اٌظ١ٙش٠خٌٛس ٚفٟ ٘زٖ اٌؾبٌخ رغّٝ ٘زٖ اٌّؼاٌزت

(Hydrothermal Solution) ٚاٌّعبدْ اٌّزىٛٔخ ثٙزٖ اٌطش٠مخ لغُ ِٕٙب ٠ىْٛ رٚ ل١ّخ الزظبد٠خ.   

ٔز١غخ ألعبدح رشر١ت اٌزساد فٟ ثٍٛساد اٌّعبدْ اٌغبثمخ اٌزىْٛ  :  (Crystallization)التبلىر -3

ٚرزُ ٘زٖ اٌع١ٍّخ ثأصاٌخ اٚ اػبفخ ثعغ اٌزساد عٕذ رى٠ٛٓ اٌّعذْ اٌغذ٠ذ فأرا رُ ٘زا اٌزغ١١ش ثزأص١ش 

   .ؽشاسح اٌعب١١ٌٓ فأْ رغّع اٌّعبدْ اٌّزىٛٔخ ٠ؤدٞ ٌزى٠ٛٓ اٌظخٛس اٌّزؾٌٛخ ياٌؼغؾ ٚا

 :طرٌقة تمٌٌز المعادن 

خالل معرفة خصائص العناصر المكونة لهذه المعادن وهذه الخصائص اما ان ٌمكن تمٌٌز المعادن من 

او خصائص اشعاعٌة مثل الٌورانٌوم وهناك بعض ( فٌزٌائٌة)تكون خصائص كٌمٌائٌة او خصائص طبٌعٌة 

  .الخصائص التً ٌتم دراستها بواسطة المٌكروسكوب مثل الشكل البلوري والخصائص الضوئٌة 

 

 : (Chemical properties of minerals) للمعادنالخواص الكٌمٌائٌة 

ٌمكن ان نتعرؾ علٌها من خالل معرفة التركٌب الكٌمٌائً للمعادن ومن خالل معرفة الخصائص الكٌمٌائٌة 

صائص الصخرة المكونة من مجموعة من المعادن وباألعتماد على صر وبالتالً معرفة خلكل عن

 :فقد صنفت المعادن الى عدة مجامٌع ( الكٌمٌائً التركٌب ) الخصائص الكٌمٌائبة للمعادن 

  .كرافٌت لمثل الذهب والفضة واماس وا ( Native elements minerals )المعادن العنصرٌة  -1

 (quartz)المكون لمعدن الكوارتز  ( Sio2 )السلٌكون  واشهرها هو اوكسٌد ( Oxides )األكاسٌد  -2

  .واوكسٌد الحدٌد 

تشمل الكثٌر من المعادن ذات األهمٌة األقتصادٌة وتكون مركباتها :  ( Sulfides )الكبرٌتٌدات  -3

  .وٌكون لونه ذهبً  ( Pyrite )قلٌلة الذوبان بالماء مثل معدن الباٌرات 

تتكون من محالٌل مائٌة فوق سطح األرض وأهم أنواعها الجبس :  ( Sulfates )الكبرٌتات  -4

(CaSO4.2H2O)  واألنهاٌدرات(CaSO4) .   

تتكون على سطح األرض مكونة صخور رسوبٌة كٌمٌائٌة مثل :  ( Carbonates )الكاربونات  -5

  . (Dolomite CaMg(CO3)2 )والدولوماٌت  (Calcite Caco3 )الكالساٌت 

وهو صخر  (NaCl )تتبلور من محالٌل مائٌة واشهرها الملح الصخري :  (Halides )الهالٌدات  -6

  .رسوبً كٌمٌائً 

ولذلك فهً تعتبر تتكون هذه المعادن من تراكم الحٌوانات الفقرٌة :  ( Phosphates )الفوسفات  -7

  . ( Apatite )معادن رسوبٌة عضوٌة ومثالها معدن األباتاٌت 

وتعتبر اكثر المعادن انتشاراً   ( Magma )تتكون من الصهٌر الناري :  ( Silicates )السلٌكات  -8

 (Olivine)دن تتكون الصخور النارٌة مثل معدن األولٌفٌن فً الكرة األرضٌة وبعد تجمع هذه المعا

 . (Quartz)وكذلك معدن الكوارتز 

    



8 
 

 : (Physical properties of minerals)الخصائص االطبٌعٌة او الفٌزٌائٌة للمعادن 

 :توجد العدٌد من الخواص الفٌزٌائٌة التً من خاللها نستطٌع تمٌٌز المعادن وهذه الخواص تشمل 

بعض المعادن لها لون معٌن مثل اللون األخضر لمعدن الكلوراٌت ومن الصعب : (Color)اللون  -1

استخدام هذه الصفة فً تمٌٌز المعادن بسبب تؽٌر هذه الصفة حسب نوع الشوائب الموجودة فً 

 :وبذلك من الممكن ان تكون المعادن على ثالثة حاالت من ناحٌة اللون المعادن 

-a معادن اصلٌة اللون مثل الكروم والمؽنٌسٌوم 

b- ز الذي قد ٌكون ذو لون وردي او رمادي او اصفرمعادن متؽٌرة اللون مثل الكوارت 

c-  هنا توجد العدٌد من األلوان لبلورة المعدن بسبب احتوائها على شوائب ذات : معادن كاذبة اللون

  .اشكال شرٌطٌة 

ون المعدن خالل الضوء المنعكس وٌتوقؾ هذا اللون على مقدار هو شكل او ل:  (Luster)البرٌق  -2

 وبصورة عامة ٌمكن تقسٌم المعادن حسب البرٌق الى قسمٌن  .الضوء المنعكس من سطح المعدن

a- معادن لها برٌق مثل الكوارتز 

b-  (معتمة ) معادن لٌس لها برٌق 

هو قدرة المعدن على مقاومة الخدش وتقاس بالمقارنة مع صالبة معادن :  ( Hardness )الصالبة  -3

وترتٌب هذه المعادن حسب  (Moh)قٌاسٌة اخرى معروفة الصالبة وضعت من قبل العالم موه 

 : درجة صالدتها كما ٌلً 

 

 

Hardness  Mineral  No 

1 Talk  1 

2 Gypsum  2 

3 Calcite  3 

4 Fluorite  4 

5 Apatite  5 

6 Orthoclase  6 

7 Quartz  7 

8 Topaz  8 

9 Corundum  9 

10 Diamond  10 

 

وبذلك فأن صالبة الجبس اعلى من صالبة  معدن التالك وكذلك فأن صالبة معدن الكوارتز اعلى 

  .وهكذا   ..…ثوكلٌز من صالبة معدن األور
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هو قابلٌة المعدن على األنفصال فً مستوٌات معٌنة نتٌجة الحرارة :  ( Cleavage )التشقق  -4

والمستوٌات التً ٌنفصل الٌها المعدن تسمى مستوٌات التشقق ومثال على  ,ضؽط او الطرق لوا

 الى مستوٌات على شكل صفائح رقٌقة فً اتجاه واحد ( Mica )ذلك هو تشقق معدن الماٌكا 

تشقق المعادن وهً كامل التشقق وجٌد التشقق وغٌر كامل هناك ثالث درجات من وبشكل عام 

 . التشقق

فقد  ,معدن اثناء تكسرها هو الشكل الذي تأخذه األسطح الخارجٌة لل:  (Fracture)تكسر المعدن  -5

وان الكسر الجدٌد للمعدن ٌمثل اللون  ,ٌكون السطح الناتج عن الكسر مستوٌاً او خشناً او منحنٌاً 

  . الحقٌقً للمعدن

 ( mineral )هو النسبة بٌن وزن حجم من مادة المعدن  :  ( Specific gravity )النوعٌة  الوزن -6

واؼلب المعادن لها وزن نوعً  .فً الهواء الى وزن نفس الحجم من الماء بدرجة حرارة معٌنة 

 هً فٌمة عددٌة بدون وحدات ( GS ) عًالنو ومن المهم ان نعرؾ ان الوزن (7 – 2)ٌتراوح بٌن 

  .قٌاس 

ن لألنجذاب نحو دهو قابلٌة المع:  ( Magnetic properties )الخواص المغناطٌسٌة للمعدن  -7

الذي  ( Magnetite )احد اقطاب المؽناطٌس وتنافره مع القطب االخر ومثال على ذلك هو معدن 

  .ٌملك خواص مؽناطٌسٌة 

هً درجة الحرارة التً ٌتحول عندها المعدن من الحالة الصلبة الى :  درجة حرارة األنصهار -8

  .الحالة السائلة وتعتمد درجة األنصهار للمعادن على التركٌب األٌونً للمعدن 

وتحدد هذه الخاصٌة قابلٌة المعدن على :  ( Electric properties )الخواص الكهربائٌة للمعدن  -9

  .أختالؾ المعدنامرار التٌار الكهربائً وتختلؾ ب

هو قابلٌة المعدن للذوبان بالماء ومثالها معدن الهاالٌت او ملح :  الذوبان -10

  .كل معدن له درجة ذوبان خاصة و (Halite)الطعام 

 : الخىاص الضىئيت للمعادن 

اٌّزجٍٛسح خظبئض ػٛئ١خ صبثزخ ِٓ ٔبؽ١خ األٔعىبط ٚاألٔىغبس ٌٍؼٛء اٌّبس ٌٍّعبدْ            

اٌّعبدْ ٚرؾٍٍٗ داخً اعغبَ اٌجٍٛساد ٌٚٙزا فبٌخظبئض اٌؼٛئ١خ رعزجش راد ا١ّ٘خ وج١شح خالي ٘زٖ 

ِٚٓ اُ٘ ٘زٖ اٌخظبئض اٌؼٛئ١خ ٟ٘   فٟ ر١١ّض اٌّعبدْ عٓ ثعؼٙب عٕذ فؾظٙب ثب١ٌّىشٚعىٛة

 :٠ٚىْٛ عٍٝ ٔٛع١ٓ   ,األٔىغبس 

عٕذ عمٛؽ شعبع ػٛئٟ عٍٝ عطؼ ِعذْ فأْ اٌشعبع عٕذ ِشٚسٖ ِٓ اٌٙٛاء :  اوكسار مىفرد -1

ٌٚىً ِعذْ ِعبًِ أىغبس   .اٌٝ داخً اٌّعذْ عٛف ٠ٕىغش ِّب ٠ؤدٞ ألٔؾشاف ِغبس اٌشعبع 

 :  صبثذ ٠ٚؾغت ِعبًِ األٔىغبس ثٛاعطخ لبْٔٛ عًٕ

Reflection Coefficient (R) = Sin i / Sin r  

 جيب زاويت األوكسار/ زاويت السقىط جيب= معامل األوكسار 

 

  .ر١ٓ ٘ٛ أىغبس اٌشعبع اٌغبلؾ اٌٝ شعبع١ٓ ثضا٠ٚز١ٓ ِخزٍف:  اوكسار مسدوج -2
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 ( :  ( Rocksالصخىر

رزىْٛ اٌظخٛس ِٓ ِعذْ ٚاؽذ اٚ ارؾبد ِغّٛعخ ِٓ اٌّعبدْ ِع ثعؼٙب ٠ٚخزٍف عذد ٘زٖ           

خٛس ِٓ رشاوُ ثمب٠ب ِٛاد عؼ٠ٛخ اٌّعبدْ اٌّزؾذح ثأخزالف ٔٛع اٌظخٛس ٚلذ رزىْٛ ٘زٖ اٌض

 :ٚوً أٛاع اٌظخٛس ثبٌطج١عخ رزٛاعذ ث١ٙئخ صالس اشىبي سئ١غ١خ ٟ٘  .ِزؾٍٍخ 

 

  ( Igneous Rocks )الصخىر الىاريت  -1

   ( Sedimentary Rocks )الصخىر الرسىبيت  -2

 ( Metamorphic Rocks )الصخىر المتحىلت  -3

 

من الكرة % 95الصخور النارٌة اكثر انواع الصخور انتشاراً واكثرها صالبة حٌث انها تكون تقرٌباً 

ٌة انواع الصخور فهً قلٌلة اذا ما قورنت بالصخور النارٌة التً تعتبر األصل فً تكوٌن اما بقاألرضٌة 
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فكونت الؽالؾ  ( Magma )الكرة األرضٌة ألنها تكونت نتٌجة التبرٌد الذي تعرضت له المواد المنصهرة 

لمواد اوهذه الصورة تتكرر تبعاً ألنبثاق  .األصلً للقشرة األرضٌة  ( Basement rocks) الصخري

المنصهرة من باطن األرض من خالل الشقوق والفوهات البركانٌة والتً قد تصل الى سطح األرض او قد 

 .تتجمع داخل القشرة األرضٌة ثم تبرد وتتصلب مكونة الصخور النارٌة 

األخرى من الصخور فأنها تتكون نتٌجة التفتت والتحلل الذي تتعرض له األنواع  الصخور الرسوبٌةاما 

للها او تتعرض لعوامل تعمل على نقلها ألماكن اخرى ؼٌر هذه الصخور فً اماكن تفتتها اوتح تبقىوقد 

 األماكن التً تحللت وتفتت فٌها 

اصلها من الصخور النارٌة او الرسوبٌة او المتحولة سابقاً نتٌجة لتعرض اي من هذه :  الصخور المتحولة

تعرض للتفاعالت الكٌمٌائٌة والصخور الناتجة لها خواص للالصخور للحرارة والضؽط الشدٌدٌن او نتٌجة 

  .تختلؾ من الصخور األصلٌة 

 

 

Figure (1-2): Rocks Cycle  

 

 : ( Igneous rocks )الصخور النارٌة 
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األصل فً تكوٌن الصخور النارٌة هو وجود المواد المنصهرة داخل القشرة األرضٌة على اعماق مختلفة 

والتً تندفع خاللها اما الى سطح األرض خالل فوهات البراكٌن ثم تبرد هذه المواد النارٌة السطحٌة كبٌرة 

مكونة الصخور النارٌة السطحٌة واما انها ال تصل الى السطح الخارجً للقشرة األرضٌة وانما تبرد تحت 

اساساً من معدن السلٌكا  ان المواد المنصهرة تتكون ,القشرة األرضٌة مكونة الصخور النارٌة الجوفٌة 

ونسبة السلٌكا فً الصخور النارٌة  .خرى مثل الكالسٌوم والبوتاسٌوم والصودٌوم وبعض العناصر األ

  .% 80%-40تتراوح بٌن 

 

 

 

 

 : ( Classification of Igneous Rocks ) تصنٌف الصخور النارٌة

التصنٌؾ ٌعتمد على الؽرض من واختالؾ  ,مختلفة أسس التصانٌؾ التً تعتمد على  توجد عدد من

 :الدراسة وهذه التصانٌؾ تشمل 

ان اختالؾ نسبة معدن :  (Silica ratio (Sio2))التصنٌف المعتمد على نسبة معدن السلٌكا  -1

 .السلٌكا ضمن الصهٌر ٌؤدي ألختالؾ حامضٌة الصخور الناتجة من تبرٌد هذا الصهٌر 

 :الصخور النارٌة الى وباألعتماد على هذا التصنٌؾ ٌمكن تقسٌم 

a-  صخور نارٌة حامضٌة( Acidic Igneous Rocks )  : الصخور النارٌة الحامضٌة لها نسبة

 لهذه الصخور منخفض لصخور فاتح كذلك فأن الكثافةوٌكون لون هذه ا% 65سلٌكا اكبر من 

وتتمٌزهذه الصخور بأحتواءها على نسبة عالٌة من معدن الكوارتز  2.7gm/cm3 ٌصل الى 

ومن اهم الصخور النارٌة الحامضٌة  . ( Alkali Feldspars )والفلدسبار الؽنً بالبوتاسٌوم 

 .التً لها استخدامات هندسٌة كثٌرة  (Granite)هً صخرة الكرانٌت 

b- ًة صخور نارٌة متوسطة الحامض( Intermediate Igneous rocks )  : لها نسبة سلٌكا

 . ( Diorite ) مثل صخرة .% 65الى % 55بٌن 
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c-  صخور نارٌة قاعدٌة( Basic Igneous Rocks ) :الى % 55تتراوح بٌن  لها نسبة سلٌكا

لى الصخور لون داكن وكثافة تصل اولهذه  ( Basalt) البازلت مثل ضخرة% 45

3gm/cm3 ور الحامضٌةاعلى من الصخ 

d- فوق قاعدٌة  صخور( Ultra basic Igneous Rocks )  :45ل من لها نسبة سلٌكا اق %

ومن اهم  3.2gm/cm3ة ولها كثافة تصل الى عادن ؼامػوي هذه الصخور على موتحت

 ( Peridotite )هً صخور البرٌدوتاٌت صخور هذه المجموعة 

هذا التصنٌؾ على  ٌعتمد :  ( Texture )او النسٌج( البلورات)التصنٌف المعتمد على حجم الحبٌبات -2

تماد على هذا التبلور وباألع ت الحرارة وعلى موقعبدرجاادن وعلى معدل األنخفاض حجم بلورات المع

 :التصنٌؾ تقسم الصخور النارٌة الى 

a- عدٌمة التبلور او ذات نسٌج زجاجً  نارٌة صخور(Igneous Rocks with glassy Texture): 

خفاض بدرجة الحرارة ح األرض فقط ولذلك ٌكون معدل األنٌكون موقع تبلور هذه الصخور على سط

 ((Obsidianسرٌع جداً ومن اهم انواع هذه الصخور هً األوبسٌدٌان 

-b او النسٌج  ناعمة الحبٌبات نارٌة صخور(Igneous Rocks with fine grains size)  : تكون ذات

ٌكون موقع تبلور هذه الصخور على سطح األرض او على و1mm الى    4mmٌتراوح بٌن  حجم بلوري

ومن اهم انواع هذه  خفاض بدرجة الحرارة سرٌع جداً ل األنقرٌب من سطح األرض ولذلك ٌكون معدعمق 

 (Basalt)الصخور هً البازلت 

c- بٌبات حخشنة ال نارٌة صخور(Igneous Rocks with coarse grains size):  تكون ذات حجم

داخل األرض وٌكون معدل ٌكون موقع تبلور هذه الصخور فً اعماق كبٌرة و 5mmبلوري اكبر من 

  (Gabbro)األنخفاض بدرجة الحرارة قلٌل جداً ومن هذه الصخور هً الكابرو

d- ذات نسٌج فقاغً  نارٌة صخور(Vesicular)  : ٌكون نسٌج هذه الصخور زجاجً مع احتواءه ؼلى

ن المكونة ه الفقاعات هو هروب او خروج الؽازات من الصهٌر بعد عملٌة تبلور المعادفقاعات وسبب هذ

 (Scoria)ومن هذه الصخور هً السكورٌا  لهذه الصخور

e-ذات نسٌج بورفٌري  نارٌة صخور(Porphyritic texture)  : ٌتكون نسٌج هذه الصخور من حبٌبات

ناعمة وخشنة وسبب هذا النوع من نسٌج الصخور هو تبلور المعادن المكونة للصخور فً جوؾ األرض 

 وعلى سطحها
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تماد على هذا التصنٌؾ باألع: (location of crystalization )التصنٌف المعتمد على موقع التبلور -3

 :ٌمكن تصنٌؾ الصخور النارٌة الى

a-  (:الجوفٌة) المتداخلةاو صخور نارٌة بلوتونٌة Plutonic Igneous Rocks or Intrusive)) :

وٌسمى الصهٌر الناري فً جوؾ  فً جوؾ األرض من تبلور الصهٌر الناري هذه الصخور تتكون

مثل صخور بسبب األنخفاض التدرٌجً بالحرارة  وتكون ذات حبٌبات خشنة  (magma)األرض 

(Granite),(Gabbro) 

b- او سطحٌة صخور نارٌة بركانٌة (Volcanic Igneous Rocks or Extrusive): ٌكون موقع

 ور على سطح األرض فً اثناء خروج الصهٌر البركانً على سطح األرض ختبلور هذه الص

كذلك تكون الصخور  (Lava)   بواسطة البراكٌن وٌسمى الصهٌر الناري على سطح األرض 

  (Glassy texture)كون عدٌمة التبلوراو بلورات ناعمة او ت  (Texture)نسٌج الناتجة ذات

 (Obsidian),(Basalt).بسبب األنخفاض السرٌع بدرجات الحرارة واهم انواع هذه الصخور هً 

c-  صخور نارٌة تحت سطحٌة(Hypabyssal Igneous Rocks) : ٌكون تبلور هذا النوع من

وٌكون نسٌج هذه الصخور اما  الصخور تحت سطح األرض وعلى اعماق قرٌبة من سطح األرض

 (Porphyritic texture)او ذات نسٌج بورفٌري  (Fine grain texture)ناعم 

 

 :(Mode of occurrence )األشكال البنائٌة للصخور النارٌة 

مختلفة من حٌث الشكل  هٌئاتتتواجد الصخور النارٌة على سطح األرض وفً داخل جوؾ األرض ب

الهندسً وحجم األمتداد الجؽرافً وباألعتماد على هذه األسس ٌمكن تقسٌم األشكال البنائٌة للصخور النارٌة 

 :الى عدة اقسام 

 100kmضخم ٌمتد ألكثر من متداخل تحت سطح األرض هو جسم ناري : (Lopolith)اللوبولث  -1

 وٌكون مقعر الشكل

هو جسم ناري متداخل تحت سطح األرض ضخم ٌمتد ألكثر من  :((Batholithالباثولث  -2

100km وٌكون محدب الشكل وٌتكون بصورة رئٌسٌة من صخور الكرانٌت 

-2kmهو جسم ناري  متداخل تحت سطح األرض صؽٌر ٌكون ذو قطر : (Lacolith)الالكولث  -3

3km  ٌةوٌكون محدب الشكل وٌؤدي هذا التحدب الى تحدب الصخور الرسوبٌة الفوق 
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هً اجسام نارٌة متداخلة صؽٌرة تحت سطح األرض وتكون على شكل : (Phacolith)الفاكولث  -4

 crest and trough)سلسلة من األجسام التً تكون على شكل تحدب وتقعر تشبه تراكٌب الطٌات 

of fold strata)  

التً تكون افقٌة او  المتداخلة قات من الصخور النارٌةهً عبارة عن طب: (Silts)السدود النارٌة  -5

وتكون  مائلة بزاوٌة بزاوٌة قلٌلة من الوضع األفقً مع الطبقات الرسوبٌة المحٌطة بهذه األجسام

 ذات احجام مختلفة

هً عبارة عن اجسام نارٌة متداخلة وعمودٌة او شبه عمودٌة مع  :(Dykes)القواطع النارٌة  -6

 بٌة المحٌطة بهذه األجسامالصخور المحٌطة وٌؤدي هذا الوضع لقطع الصخور الرسو

مة  وتمأل التشققات التً ٌر منتظام نارٌة متداخلة صؽٌرة وغهً اجس  :(Veins)الشراٌٌن النارٌة  -7

 قد تتواجد داخل القشرة األرضٌة

 تتواجد هذه األجسام النارٌة على سطح األرض نتٌجة انبثاق البراكٌن : (Lava flow)انسٌاب الالفا  -8

ٌكون هذا الشكل جزء من الشكل الهندسً لخروج البراكٌن :  (Volcanic neck)العنق البركانً  -9

 على سطح األرض

 

Figure (1-3): Show volcanic rocks, sills and dycke  
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Figure (1-4): Shows Batholith 
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Figure (1-5): Lacolith 

 :(Describtion of common rocks)وصف الصخور الناري الشائعة 

 (Coarse grained rock) ذات نسٌج خشن  جوفٌة هً صخرة نارٌة: (Granite)الكرانٌت  -1

 هً وحامضٌة وتكون ذات لون فاتح واهم المعادن المكونة لهذه الصخور

 (60%feldspare, 30%quartz, 10%ferromagnesian minerals)  

المعدنً  تشبه صخرة الكرانٌت من ناحٌة التركٌب هً صخرة نارٌة: (Rhyolite)الراٌولٌت  -2

 Fine)وذات نسٌج ناعم  (Volcanic rock)سطحٌة  كون هذه الصخرة ولكنها تختلؾ عنها حٌث ت

         grained rock)  

وذات لون  (Glassy texture)صخرة نارٌة سطحٌة ذات نسٌج زجاجً :  (Pumice)البٌومس  -3

 ( حامضٌة)فاتح 
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 (Coarse grained texture)صخرة نارٌة جوفٌة ذات نسٌج خشن :  (Gabbro)الكابرو  -4

 وتكون ذات لون ؼامق ألنها تتكون من معادن قاعدٌة

من اهم الصخور النارٌة القاعدٌة السطحٌة والتً تتكون ذات نسٌج ناعم : (Basalt)البازلت  -5

(Fine grained textue)   

 قاعدٌة وتكون جوفٌة وذات نسٌج خشن جداً  هً صخرة نارٌة فوق: (Dunite)الدوناٌت  -6

Differences between Granite, Basalt, Rhyolite and Gabbro Rocks 

Rhyolite  Gabbro  Basalt Granite  

 (light color)لون فاتح  (dark color)لون ؼامق  (dark color)لون ؼامق  (light color)لون فاتح 

Low density High density High density Low  density 

Fine grains size 

(fine texture) 

Coarse grains size 

(coarse texture) 

Fine grains size 

(fine texture) 

Coarse grains size 

(coarse texture) 

Volcanic rock 

 (صخرة بركانٌة)

Plutonic rock 

 (صخرة جوفٌة)

Volcanic rock 

 (صخرة بركانٌة)

Plutonic Rock 

 (صخرة جوفٌة)

Acidic rock 

 (صخرة حامضٌة)

Basic rock 

 (صخرة قاعدٌة)

Basic rock 

 (صخرة قاعدٌة)

Acidic rock 

 (صخرة حامضٌة)

 

Differences between Dunite and Pumice rocks 

Pumice rock Dunte rock 

Volcanic rock  Plutonic rock  

Glassy texture Coarse grains size (coarse texture) 

  Ultra basic rock صخرة فوق قاعدٌة Acidic rock صخرة حامضٌة

 Dark color لون ؼامق Light color لون فاتح 

Low density High density 
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 :  (General properties of igneous rocks)الخواص العامة للصخور النارٌة 

 ضخمة لها اشكال متعددةتتواجد على شكل كتل صخرٌة  -1

 اؼلب الصخور النارٌة  تتكون من معادن متبلورة -2

 احتواء الصخور النارٌة على خامات معدنٌة -3

 تكون اصلب انواع الصخور  -4

 التحتوي على حفرٌات -5

 تتكون من الصهٌر الناري -6

 :األستخدامات الهندسٌة لبعض الصخور النارٌة المهمة 

تمتع كبٌرة فً األعمال األنشائٌة لما تاهمٌة  ذه الصخورله: (Basalt)والبازلت  (Granite) الكرانٌت 

هذه تمتع ط ومقاومتها للضروؾ الجوٌة وكذلك تمن صالبة وقوة تحمل للضؽو هذه الصخور به

ا العالٌة فأنه ة هذه الصخوروبسبب كلؾ  .جمٌل ولون شكل  ابقابلٌة صقل ممتازة مما ٌكسبهالصخور 

والمنشات البحرٌة كذلك بسبب قوة  مهمة مثل التؽلٌؾ ودعامات الجسورستخدم لألؼراض الفقط ت

ي رصؾ ة فأن كسارات هذه الصخور تستخدم ؾتحمل هذه الصخور للتجوٌة الكٌمٌائٌة والصالدة العالً

   .الطرق
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 الصخور الرسوبٌة والمتحولة

Sedimentary and Metamorphic Rocks 

 : (Sedimentary Rocks)الصخور الرسوبٌة 

 .تتكو ن الصخور الرسوبٌة نتٌجة عملٌات ثانوٌة وتؽٌرات تحصل على الصخور بعد عملٌات تكوٌنها 

 .وٌؽطً هذا النوع من الصخور الجزء الخارجً من القشرة األرضٌة 

 :العملٌات المؤدٌة لتكوٌن الصخور الرسوبٌة 

تحت تأثٌر النشاط  هافتتٌن وتالسابقة التكو تكسر الصخور األصلٌةهو : (Weathering)التجوٌة  -1

  .المٌكانٌكً او الكٌمٌائً لألمطار او المٌاه السطحٌة او األختالؾ الدوري بدرجات الحرارة 

حبٌبات )ٌتم نقل المواد المفتتة بواسطة عملٌة التجوٌة على شكل :  (Transportation)النقل  -2

 بواسطة الماء او الرٌاح ( ن بالماء او على هٌئة محالٌلمواد عالقة دقٌقة ؼٌر قابلة للذوباصؽٌرة او 

 (sediments)المنقولة بواسطة الماء والرٌاح بالرسوبٌات  ةوتسمى الماد

تتجمع المواد المنقولة على هٌئة رواسب فوق بعضها البعض :   (Sedimentation)الترسٌب  -3

  . او رسوبٌات متعاقبة مكونة طبقات صخرٌة

 (Sediments)تتماسك هذه المواد المفتتة او الرواسب  (Cementation) :  تماسك وتصلد  -4

واهم اماكن الترسٌب هً البحار والمحٌطات واألنهار  (Cementation)بواسطة التحام مكوناتها 

 .واألماكن المنخفضة من الٌابسة 

والنً بٌن الحبٌبات المكونة للرسوبٌات  (Cementation)وتحدث عملٌات التماسك او التصلد  

 :تؤدي لتكوٌن الصخور الرسوبٌة بواسطة عدة عوامل

a- :  (Compaction) والتً تؤدي الى  بعضها البعض لضؽط المسلط من ثقل الرسوبٌات فوقاهو

وٌحدث هذا النوع من التماسك  تماسك هذه الرسوبٌات مكونتاً طبقات عدٌدة من الصخور الرسوبٌة

 . او التصلد للصخور الرسوبٌة المٌكانٌكٌة

b- :  (Cementation)  ترسٌب مواد معدنٌة بٌن الحبٌبات المكونة للرسوبٌات والتً تعمل عمل هو

هً األمالح واكاسٌد لهذه الرسوبٌات واهم المواد الالحمة  (Cement material)المادة الالحمة 

 و الماءالحدٌد والسلٌكا وكاربونات الكالسٌوم والعامل الرئٌسً المسٌطر على هذه المواد الالحمة ه
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صلد وٌحدث هذا النوع من التماسك او الت من خالل اذابة هذه المواد وترسٌبها بٌن الرواسب

 .للصخور الرسوبٌة المٌكانٌكٌة

c-   Crystalization  : حٌث ان  ,ٌحدث هذا النوع من التماسك للصخور الرسوبٌة الكٌمٌائٌة

عند ترسٌبها بواسطة المٌاه فأنها  (Limestone)والالٌمستون (Dolomite) صخور الدولوماٌت 

  .تتماسك كٌمٌائٌاً بواسطة تبلور هذه األمالح 

 :الخواص العامة للصخور الرسوبٌة 

 تكون على شكل طبقات متتابعة -1

 تحتوي على الحفرٌات -2

 استدارة الحبٌبات المكونة لهذه الصخور -3

 :  (Classification of Sedimentary Rocks)تصنٌف الصخور الرسوبٌة 

 :ٌمكن تصنٌؾ الصخور الرسوبٌة باألعتماد على طرٌقة تكوٌنها او ترسٌبها الى ثالثة امواع رئٌسٌة 

 :((Mechanical Sedimentary Rocks)الصخور الرسوبٌة المٌكانٌكٌة  -1

 :(Chemically Sedimentary Rocks)الصخور الرسوبٌة الكٌمٌائٌة  -2

 : (Organically Sedimentary Rocks)الصخور الرسوبٌة العضوٌة  -3

 :(Mechanical Sedimentary Rocks )الصخور الرسوبٌة المٌكانٌكٌة 

وهً الصخور التً تكونت نتٌجة تراكم الرسوبٌات المفتتة وترسبت دون ان ٌطرأ علٌها اي تؽٌٌر      

 المٌكانٌكٌة وٌمكن تقسٌم الرسوبٌات المكونة للصخور الرسوبٌة .كٌمٌائً ثم ترسبت بطرٌقة مٌكانٌكٌة 

 :الى حسب درجة تصلدها او تماسكها

  :بٌات تبعاً للحجم الحبٌبً الىوتقسم هذه الرسو: وبٌات غٌر متماسكة رس -1

 

a-  رواسب الحصى(Gravel) : 4تكون ذات حجم حبٌبً اكبر منmm  

b-  رواسب الرمل(Sand) : تكون ذات حجم حبٌبً ٌتراوح من(0.006mm-4mm)  

c-  رواسب السلت(Silt) : تكون ذات حجم حبٌبً ٌتراوح من(0.006mm-0.0002mm) 

d-  رواسب الطٌن(Clay):  0.0002تكون ذات حجم حبٌبً اقل منmm 

 

توجد انواع مختلفة من الصخور الرسوبٌة المٌكنانٌكٌة التً تختلف عن : الصخور المتماسكة -2

 :ختالف حجم الحبٌبات المكونة لهذه الصخور المتماسكة بعضها بأ
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a-  الكونكلومٌرات(Conglomerate) :التً حبٌبات الحصى  كون هذا النوع من الصخور منٌت

تكون ذات حبٌبات مستدٌرة بفعل عوامل النقل البعٌدة من مصادر هذه الحبٌبات وتتماسك هذه 

 .فراؼات بٌن هذه الحبٌبات بواسطة مادة الحمة تمأل الالحبٌبات 

b-  البرٌشٌا(Breccia)  :من الصخور من حبٌبات الحصى التً تكون ذات حبٌبات  ٌتكون هذا النوع

حادة األركان بفعل عوامل النقل القرٌبة من مصادر هذه الحبٌبات وتتماسك هذه الحبٌبات بواسطة 

  .مادة الحمة تمأل الفراؼات بٌن هذه الحبٌبات 

c-  ًالحجر الرمل(Sand stone)  :اسك هذه ٌتكون هذا النوع من الصخور من حبٌبات الرمل  وتتم

وٌمكن تقسٌم الحجر الرملً  الحبٌبات بواسطة مادة الحمة تمأل الفراؼات بٌن هذه الحبٌبات

 : باألعتماد على نوع المادة الالحمة الى عدة انواع

 اكاسٌد الحدٌد الحمراءتتكون المادة الالحمة من : حجر رملً حدٌدي -1

 (CaCO3)تتكون المادة الالحمة من كاربونات الكالسٌوم   :حجر رملً جٌري -2

 (Slica)تتكون المادة الالحمة من السلٌكا   :حجر رملً سلٌكً -3

 

d- ًحجر سلت (Silty stone): بواسطة المادة الالحمة ٌتكون من تماسك حبٌبات السلت 

e-  ًحجر طٌن(Clay stone) :بواسطة المادة الالحمة ٌتكون من تماسك حبٌبات الطٌن 

 

 

Figure (1-6): Shows types of sediments 
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  :األشكال البنائٌة للصخور الرسوبٌة 

 :  هر من الطبقة على سطح األرض وٌعتمد ؼلى وهو مقدار ما ٌظ:  مظهر الطبفة -1

a- سمك الطبقة 

b- مٌل الطبقة 

c- سطح األرض أنحدار 

مة من الطبقات على مساحة اكبر من المساحة د الطبقات العلٌا فً مجموعة منَتظهو امتدا : التخطً -2

  .التً تشؽلها الطبفات السفلى 

الطبقات الواحدة تلو األخرى هو ترسٌب مجموعة من :  (Bedding system)ام الطبقً األنتظ -3

على الحجم الحبٌبً لهذه  اعتماداً  اخرى من الطبقات وٌتم هذا التتابعام فوق مجموعة بأنتظ

 .الطبقات

هو سطح ٌتكون عند ترسٌب مجموعة من :  (Unconformity surface)سطح عدم التوافق  -4

كوٌن الصخور لفترة زمنٌة طوٌلة قد تستمر ألكثر من الرسوبٌة ثم تتوقؾ عملٌة ت طبقات الصخور

وٌمكن تقسٌم  ,لذا ٌتعرض سطح الطبقة العلٌا الى التجوٌة ثم بعد ذلك ٌحدث الترسٌب  .الؾ سنة

 :التوافق الى عدة انواع سطوح عدم 

a-  من الصخور فوق تتابع اخر من الصخور  هو ترسٌب طبقات: عدم التوافق الزاوي

  .روؾ الترسٌب مٌلها عن المجموعة نتٌجة اختالؾ ظتختلؾ بزاوٌة 

b-  هو ترسٌب تتابع معٌن من الصخور ثم توقؾ الترسٌب  :عدم التوافق المتوازي

و ترسٌب ا وحدوث عملٌة التجوٌة وبعد ذلك حدوث عملٌة الترسٌب بنفس زاوٌة المٌل

  .ٌتكون سطح تجوٌة بٌن الطبقات المترسبة اي سوف  , صخور كٌمٌائٌة

c-  ور ترسٌب تتابع من الصخٌتكون هذا النوع من سطح عدم التوافق نتٌجة  :الالتوافق

الرسوبٌة فوق نوع اخر من الصخور التً فد تكون نارٌة او متحولة او رسوبٌة 

 . كٌمٌائٌة
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Figure (1-7): Bedding system and Unconformity surface 
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 :(Chemically Sedimentary Rocksائٌة الصخور الرسوبٌة الكٌمً

نتٌجة لتراكم المواد المعدنٌة التً تتجمع بعد تبخر المحالٌل التً كانت تحتوي وهً الصخور التً تكونت 

وقد تتكون الرواسب الكٌمٌائٌة نتٌجة تفاعل كٌمٌائً بٌن مكونات هذه  ,على األمالح المعدنٌة المذابة 

 .المحالٌل 

 :انواع الصخور الرسوبٌة الكٌمٌائٌة 

الى عدة انواع  من الصخوراعتماداً على التركٌب الكٌمٌائً  ٌمكن تقسٌم الصخور الرسوبٌة الكٌمٌائٌة     

 :وهذه تشمل 

من  (CaCO3)تتكون هذه الصخور نتٌجة ترسٌب كاربونات الكالسٌوم  : صخور رسوبٌة جٌرٌة -1

 , Limestone)مؽنٌسٌوم مثل الحجر الجٌري لالٌل الحاوٌة على امالح الكالسٌوم واالمح

(CaCO3))  وكذلك الدولوماٌت(Dolomite,(CaMg(CO3)2)) . كما قد توجد الرواسب الكٌمٌائٌة

أو قد ترتفع هذه الرواسب  (Stalactite)على هٌئة اعمدة تتدلى من سقوؾ الكهوؾ وتسمى 

وٌكون التركٌب الكٌمٌائً لهذه  (Stalagmite)الكٌمٌائٌة من ارضٌة الكهؾ نحو األعلى وتسمى 

حول الٌنابٌع ذات  (CaCO3)كما قد تترسب كاربونات الكالسٌوم  .األعمدة هو بٌكربونات الكالسٌوم 

ترافرتٌن مكونة صخور كٌمٌائٌة مسامٌة بٌضاء اللون تسمى صخرة المٌاه المعدنٌة الحارة 

(Travertine) .  

ٌرات المالحة الى ترسب األمالح الموجودة فٌها على ٌؤدي تبخر مٌاه البح :صخور رسوبٌة ملحٌة  -2

صخور لومن اهم هذه الرواسب وا .شكل طبقات متعاقبة تبدأ بطبقات األمالح القلٌلة الذوبان بالماء 

 (CaSO4)واألنهاٌدراٌت (CaSO4. 2H2O)والجبس (Halite, NaCL)هً ملح الطعام 

وتتكون نتٌجة ترسٌب معدن السلٌكا  (Chert)مثل صخرة  :صخور رسوبٌة كٌمٌائٌة سلٌكاتٌة -3

(SiO2)  من المحالٌل الؽنٌة بهذا المعدن. 

 

 : (Organically Sedimentary Rocks)الصخور الرسوبٌة العضوٌة 

هً الصخور التً تتكون نتٌجة تراكم الترسبات الصلبة النباتٌة والحٌوانٌة بعد موتها ثم تصلدها وتراكمها 

ام الحٌوانات الفقرٌة لتتحول بعد ري العضوي الذي ٌتكون من تراكم عظجًهو الحجر الومن هذه الصخور 

  .ذلك الى فوسفات الكالسٌوم 

الذي ٌتكون من  (Coal)بٌة العضوٌة هو الفحم الحجري العضوياألنواع األخرى لهذه الصخور الرسوومن 

ها بالتعرض لألوكسجٌن تسمح لستنقعات التً ال تعفنها وتحللها فً ظروؾ الم بقاٌا النباتات بعد موتها و

 .ة على عنصر الكاربون فتبقى محافظ
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 : (Metamorphic Rocks)حولة الصخور المت

ابقة التكوٌن مثل الرسوبٌة والنارٌة هً الصخور التً تتكون نتٌجة تأثٌر عوامل التحول على الصخور الس

ٌمكن تقسٌم عوامل التحول الى ثالث وما ٌؤدي التحول الى تؽٌٌر نسٌج الصخور  وؼالباً  .وكذلك المتحولة 

 :عوامل رئٌسٌة وهذه تشمل 

 .الضؽط الناتج من ضؽط وزن سمك العمود الصخري على ذلك النموذج الصخري المتحول  -1

الحرارة الناتجة من حرارة باطن الكرة األرضبة او حرارة الصهٌرالناري فوق او داخل الكرة  -2

 .األرضٌة 

 المحالٌل الكٌمٌائٌة -3

 

  : (Types of Metamorphism انواع التحول

ٌحدث هذا النوع  : (Thermal or contact metamorphism)التحول الحراري او التماسً  -1

مع مواد منصهرة ساخنة فترتفع درجة حرارة هذه من التحول نتٌجة تماس الصخور األصلٌة 

فً عملٌة التحول هو وجود الماء بٌن حبٌبات الصخور وكذلك الصخور وٌزٌد من تأثٌر الحرارة 

وجود بعض الؽازات التً تسخن لتصبح نشطة وتساعد فً أذابة بعض المعادن وحدوث تؽٌر 

كون نسٌج ذو حبٌبات تكٌمٌائً فً البعض االخر وٌرافقه تؽٌر فً نسٌج الصخور األصلٌة فً

وٌعرف هذا النوع  احكام وتقارب شبه منتظم  متبلورة اما دقٌقة او متوسطة الحجم ومتراصة فً

 . بالنسٌج الموزائٌكًمن النسٌج 

ٌحدث هذا النوع من التحول نتٌجة لتعرض : (Pressure metamorphism)التحول بالضغط  -2

الصخور المختلفة لعوامل الضؽط المختلفة حٌث ٌؤدي الضؽط الشدٌد الى حدوث تحول دٌنامٌكً 

ٌة التً تتسبب فً انثناء الصخور وتكسٌرها وهنا ٌؤدي لتكوٌن نسٌج نتٌجة لحركات القشرة األرض

وبتكرار هذه الصفائح بعضها فوق البعض االخر   . للصخور بشكل صفائح فً مستوٌات متعامدة

 .سوؾ ٌتكون النسٌج الورقً 

ٌحدث عندما : (Regional metamorphism)(التحول األقلٌمً)التحول بالحرارة والضغط  -3

الصخور المكونة للقشرة األرضٌة لتأثٌر الضؽط والحرارة الشدٌدٌن لذا تتكسر او تتفتت تتعرض 

ة ومرتبة بما ٌالئم بعض المكونات المعدنٌة واحٌاناً تذوب ثم تستعٌد كٌانها من جدٌد متبلور

 .دة الضروؾ الجدي

تأثٌر ٌحدث هذا النوع من التحول نتٌجة : (Chemical metamorphism)التحول الكٌمٌائً  -4

الى اذابة او احالل المعادن فً  المواد الكٌمٌائٌة الموجودة ضمن تكوٌن السائل المنصهر التً تؤدي

صخور ذات صفات وخواص تختلؾ عن خواص الصخور األصلٌة التكوٌنات الصخرٌة فتنتج 

 .التً تكونت منها 
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 : (Classified of Metamorpgic Rocks)تصنٌف الصخور المتحولة 

سٌج الصخور نن كووي: (Foliated Metamorphic Rocks)(الورقٌة)الصخور الصفائحٌة  -1

 .متوازٌة وقد تكون متصلة او متقطعة وتكون معادنها مرتبة ومتبلورة ( طبقات)على هٌئة صفوؾ 

 .( الضؽط والحرارة)األقلٌمً  بالضؽط او التحول وتنشأ هذه الصخور من التحول

وهً : (Non-Foliated Metamorphic Rocks)(غٌر الورقٌة)الصخور غٌر الصفائحٌة  -2

 .حول الحراري وتكون ذات حبٌبات دقٌقة او متوسطة الحجم ومتراصةتالصخور المتكونة نتٌجة ال

 

 :اهم انواع الصخور المتحولة 

 ولة نتٌجة التحول الحراري لصخور الحجر الرملًصخور متح : (Quartzite)كوارتزاٌت  -1

وٌستخدم  صخور متحولة نتٌجة التحول الحراري لصخور الحجر الجٌري :(Marble)الرخام  -2

 ألؼراض التؽلٌؾ واألرضبات 

م فً دصخور متحولة نتٌجة التحول األقلٌمً لصخور الحجر الطٌنً وٌستخ : (Slate)األردواز  -3

 اعمال البناء كمانع للرطوبة

  .الرسوبٌة والنارٌةصخور متحولة نتٌجة التحول األقلٌمً للصخور  :(Schist)الشست  -4

والشست  ,صخور متخولة نتٌجة التحول األقلٌمً للصخور النارٌة والرسوبٌة: (Gneiss)الناٌس  -5

ٌة ٌكون او الناٌس هً تسمٌة خاصة بالنسٌج لذا عند وجود احد انواع الصخور النارٌة او الرسوب

 .احد انواع هذه الصخور اسم النسٌج مدعماً بأسماء
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 : (Physical Properties of Rocks)للصخور  (الفٌزٌائٌة) الطبٌعٌة صالخوا

 

ولؽرض  ,تنقسم خواص التربة الى قسمٌن طبٌعٌة واألخرى مٌكانٌكٌة والتً تعتمد ؼلى الخواص الطبٌعٌة

 .الحجمٌة للصخور   -ةٌجب معرفة العالقات الوزنً( ٌائٌةالفٌز)واص الطبٌعٌة دراسة الخ

 : ( Weight – Volume Relationship)الحجمٌة للصخور –العالقات الوزنٌة 

الحجمٌة للصخور من العالقات المهمة فً دراسة الخواص الفٌزٌائٌة والمٌكانٌكٌة   -تعتبر العالقات الوزنٌة

 .للصخور حٌث تعتمد علٌه الكثٌر من العالقات والحسابات وخواص الصخور المختلفة 

وماء وفراؼات حٌث تكون الفراؼات بٌن حبٌبات الصخور اما  على حبٌبات صلبةتحتوي كتلة الصخور 

عندما تكون كل الفراؼات ملٌئة بالماء % 100ملٌئة بالهواء او الماء اوكلٌهما وتعتبر الصخرة مشبعة بنسبة 

 : هذه الصخور بواسطة الشكل االتًوٌمكن تمثٌل المكونات األساسٌة ل

 

 

Figure: Shows Weight – Volume Relationship in Rocks 

ان الخواص الفٌزٌائٌة للصخور ٌعتمد اساساً على النسب المئوٌة لهذه المكونات الثالثة وترتٌبها باألضافة 

 .لعوامل اخرى 
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 : (Physical Properties of Rocks)الخواص الفٌزٌائٌة للصخور 

هً النسبة بٌن حجم الفراؼات فً عٌنة من الصخور الى الحجم الكلً  : (Porosity)المسامٌة  -1

 :لعالقة االتٌة وتحسب من القانون ا .لهذه العٌنة 

×100%                        Porosity (n)  =
𝒗𝒐𝒍𝒖𝒎𝒆 𝒐𝒇 𝒗𝒐𝒊𝒅𝒔 (𝑽𝒗)

𝐓𝐨𝐭𝐚𝐥 𝐯𝐨𝐥𝐮𝐦𝐞 𝐨𝐟 𝐫𝐨𝐜𝐤𝐬 (𝐕𝐭)
 

                        ×100%            (n)  =
 (𝑽𝒗)

 (𝐕𝐭)
 

 

هً النسبة بٌن حجم الفراؼات فً صخرة الى حجم الحبٌبات  : (Voids Ratio)نسبة الفراغات  -2

 :الصلبة فقط وتحسب من العالقة االتٌة 

Voids Ratio (e)  =
𝒗𝒐𝒍𝒖𝒎𝒆 𝒐𝒇 𝒗𝒐𝒊𝒅𝒔 (𝑽𝒗)

 𝐕𝐨𝐥𝐮𝐦𝐞 𝐨𝐟 𝐬𝐨𝐥𝐢𝐝𝐬 𝐠𝐫𝐚𝐢𝐧𝐬 (𝐕𝐬)
 

(e)  =
 (𝑽𝒗)

 (𝐕𝐬)
 

 :وهً كاالتً  (e)ونسبة الفراغات  (n)وتوجد عالقات تربط بٌن المسامٌة 

(n)  =
𝒆

 𝟏+𝐞
 

(e)  =
 𝒏

 𝟏−𝐧
 

 

هو كمٌة الماء الممتص من قبل نموذج الصخرة عند ؼمرها بالماء :  (Absorption)األمتصاص  -3

 :وفً بعض األحٌان الٌحدث امتصاص للماء من الصخرة وسبب هذا ٌعود الى 

a-  وجود فقاعات الهواء الذي ٌمنع الماء من ان ٌشؽل فراؼات العٌنة. 

b-  وجود بعض المعادن الطٌنٌة بفراؼات الصخور.  

 حجم الماء الممتص الى حجم الفراؼاتهو :  (Degree Saturation)درجة األمتصاص  -4

 :بالنموذج الصخري وتحسب من العالقة االتٌة 

×100%                                 Degree Saturation (S)  =
𝒗𝒐𝒍𝒖𝒎𝒆 𝒐𝒇 𝒘𝒂𝒕𝒆𝒓 (𝑽𝒘)

𝐕𝐨𝐥𝐮𝐦𝐞 𝐨𝐟 𝐯𝐨𝐢𝐝𝐬 (𝐕𝐯)
 

 ×100%  S  =
 𝑽𝒘

 𝐕𝐯
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الصخر الى وزن نفس معٌن من  حجم هو النسبة بٌن وزن : (Specific Gravity)الوزن النوعً  -5

 :الحجم من الماء وعند درجة حرارة معٌنة وتحسب من العالقة االتٌة 

 

 Specific Gravity (Gs) =
ɣ 𝒔𝒐𝒍𝒊𝒅

 ɣ 𝐰𝐚𝐭𝐞𝐫
 

هو مفدار كتلة الصخرة الى حجم ذلك النموذج   : (Density)وزن وحدة الحجوم او الكثافة  -6

 :الصخري وٌتوقؾ مفدارها على مجموعة عوامل منها 

a- مقدار المواد الصلبة ضمن وحدة حجم معٌن 

b- الوزن النوعً للمواد الصلبة 

c- بٌن حبٌبات المواد الصلبةات الموجودة مقدار الفراغ 

 : نوعٌن من الكثافة وجدوي

Dry density   =
𝒅𝒓𝒚 𝒘𝒆𝒊𝒈𝒉𝒕 

 𝐭𝐨𝐭𝐚𝐥 𝐯𝐨𝐥𝐮𝐦𝐞 
 

 

Wet density   =
𝒘𝒆𝒕 𝒘𝒆𝒊𝒈𝒉𝒕 

 𝐭𝐨𝐭𝐚𝐥 𝐯𝐨𝐥𝐮𝐦𝐞 
 

أما  (2.6gm/cm3 -3.2gm/cm3)تتراوح بٌن  الجافة ومن المالحظات المهمة ان كثافة الصخور النارٌة

 (2.4gm/cm3 -2.1gm/cm3)  كثافة الصخور الرسوبٌة الجافة فهً تتراوح بٌن 

 (1.5gm/cm3 -1.9gm/cm3)أما كثافة األنواع المختلفة من الترب فأنها تتراوح بٌن 

هو نسبة وزن الماء الموجود فً الفراؼات الى وزن  : (Water content)المحتوى الرطوبً  -7

 :المواد الصلبة وتحسب من العالقة االتٌة 

 

×100%                                                  Water content (W%)    =
𝒘𝒆𝒊𝒈𝒉𝒕 𝒐𝒇 𝒘𝒂𝒕𝒆𝒓 

 𝐝𝐫𝐲 𝐰𝐞𝐢𝐠𝐡𝐭
 

Weight of water = Wet weight – dry weight 

على وتعتمد النفاذٌة  .هً قابلٌة الصخرة لتمرٌر السوائل من خاللها :  (Permeability)النفاذٌة  -8

 :من العوامل وهذه تشمل مجموعة 

a-  حجم الفراعات(Volume of voids) ومفدار اتصال هذه الفراغات 

b-  نوع الصخور(Type of rocks) 

c-  الضغط(Pressure) 
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d-  العمق(Deep) 

e-  تواجد الكسور والفواصل( Fractures and Joints) 

f-  نسبة المعادن الطٌنٌة(Ratio of clay minerals) 

 

Q1 :  

 

 

Q2: 

 

 

:Q3  

 

 

Q4: 

 

 

 

Q5: 
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 : (Engineering Properties of Rocks)الخواص الهندسٌة للصخور 

لها ( المٌكانٌكٌة)خواص الطبٌعٌة او الفٌزٌائٌة للصخور ال بد من معرفة الخواص الهندسٌة بعد دراسة ال

 .فة تأثٌر الخواص الطبٌعٌة على الخواص الهندسٌة د الترابط بٌنها وكذلك اٌجاد ومعرألٌجا

 :  (Rock strength)مقاومة الصخور 

مقاومة ومن الممكن تقسٌم  .هً مقدار ما تتحمله الصخور لألجهادات الخارجٌة المسلطة علٌها قبل أنهٌارها

 :الى عدة انواع وذلك باألعتماد على اتجاه القوة المسلطة  الصخور

لالزمة لكسر عٌنة هً األجهادات ا  (Compressive strength):مقاومة الصخور األنضغاطٌة  -1

بحٌث تكون جوانب العٌنة حرة وال تقع تحت  (Axial force)من الصخر تحت ضؽط محوري 

 :كما مالحظ من خالل الشكل تأثٌر جانبً 

 

Figure : Shows Compressive Strength in sample of rocks 

 :وٌمكن حساب األجهاد المسبب للمقاومة األنظؽاطٌة حسب القانون االتً 

  =
𝑭𝒐𝒓𝒄𝒆 (𝑷𝒏) 

 𝐂𝐫𝐨𝐬𝐬 𝐒𝐞𝐜𝐭𝐢𝐚𝐧𝐚𝐥 𝐀𝐫𝐞𝐚 (𝐀)
 =kg/m2  or  KN/m2  (nσ Stress( 

 :على عدة عوامل تشمل ؼاطٌة وتتوقؾ المقاومة األنض

 التركٌب الحبٌبً للصخور وهذا ٌرتبط بحجم الحبٌبات وتدرٌجاتها -1
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 نوعٌة وقوة المادة الالحمة للصخرة -2

 التشققاتوجود او عدم وجود  -3

 وجود طبقات لمواد ؼرٌبة داخل الصخور -4

 درجة تشبع الصخور بالماء -5

 اتجاه خط القوة بالنسبة ألتجاهات مستوٌات التطبق -6

 

 : (Tension Strength) مقاومة الصخور الشدٌة -2

تحت تأثٌر قوة شد محورٌة وعمودٌة على وحدة هً اجهادات الشد الالزمة لكسر عٌنة من الصخر 

وبصورة عامة تكون المقاومة الشدٌة اقل من المقاومة األنظؽاطٌة للصخور  .مساحة مقطع معٌن 

وٌمكن حساب  ,مثالً ان المقاومة الشدٌة لصخرة الكرانٌت هً تقرٌباً ربع المقاومة األنظؽاطٌة 

 :المقاومة الشدٌة بواسطة العالقة االتٌة 

 
 𝑻𝒆𝒏𝒔𝒊𝒐𝒏 𝒇𝒐𝒓𝒄𝒆  

 𝐂𝐫𝐨𝐬𝐬 𝐒𝐞𝐜𝐭𝐢𝐚𝐧𝐚𝐥 𝐀𝐫𝐞𝐚 (𝐀)
 =kg/m2  or  KN/m2   = (nσ  Tension stress( 

 (Shearing strength) مقاومة الصخور القصٌة -3

 المسلطة علٌها ار ماتتحمله الصخور ألجهادات القصهً مقد

 

 مقاومة الصخور لأللتواء  -4

 اجهاد األلتواءهً مقاومة الصخور لقوة 

 

 : (Elasticity of Rocks)مرونة الصخور 

فة المادة التً تستعٌد شكلها بعد كل تؽٌٌر ٌطرأ علٌها تحت تأثٌر نوع هً ص :(Elasticity)المرونة      

ا مل مع مرونة المادة بشكل عام فأننوعند التعا.معٌن او عدة انواع من األجهادات عند ازالة هذه األجهادات 

 :مع األجهادات والتؽٌر الناتج للمادة وبذلك ٌظهر لنا تعرٌؾ جدٌد هو نتعامل

عن التؽٌر الذي ٌطرأ عن شكل الجسم المعرض وهو وسٌلة للتعبٌر :  (Strain)األنفعال او التشوه  

 :وٌمكن حساب األنفعال او التشوه بواسطة العالقة االتٌة .لألجهادات وعادة ٌكون بدون وحدات قٌاس 

Strain(Length) = 
 𝑳𝟏−𝑳  

𝐋
= ∆𝐿/𝐿        Strain(Width) = 

 𝑾𝟏−𝑾  

𝐖
= ∆𝑊/𝑊  

L= Original length                           W = Original width      

L1=length after strain                      W1= width after strain 
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 : (Elasticity Modulus)معامالت المروتة 

الطولٌة  هو الثابت الذي ٌظهر فً تحدٌد العالقة بٌن األجهادات واألنفعاالت: معامل المرونة  -1

 :وهو صفة ثابتة للمادة وٌحسب من العالقة االتٌة

=km/cm2                                    Modulus of Elasticity (E) =
 𝑨𝒙𝒊𝒂𝒍 𝒔𝒕𝒓𝒆𝒔𝒔  

𝐀𝐱𝐢𝐚𝐥 𝐬𝐭𝐫𝐚𝐢𝐧
 

( العرضٌة)هً النسبة بٌن األنفعاالت الجانبٌة :  (Poisson's Ratio)نسبة بوسان  -2

للصخور الضعٌفة ( (0.5للصخور القوٌة النارٌة الى ( 0)والطولٌة وتكون قٌمتها بٌن 

  :وٌكون بدون وحدات وٌحسب من القانون االتً الرسوبٌة

                  ∆𝑊/∆𝐿 =        Poisson's Ratio (Ѵ)= 
 𝒍𝒂𝒕𝒆𝒓𝒂𝒍 𝒔𝒕𝒓𝒂𝒊𝒏  

𝐚𝐱𝐢𝐚𝐥 𝐬𝐭𝐫𝐚𝐢𝐧
 

Poisson's Ratio Elasticity Modulus (E) 
Kg/cm2 

Rock  

0.15-0.24 320000-600000 Granite  

0.17 410000-600000 Quartzite  

0.17 62000-230000 Sand Stone 

0.16-0.33 72000-390000 Limestone 

0.25-0.38 515000-700000 Marble  

0.08-0.20 200000-41000 Schist  
 

 جدول ٌوضح معامالت المرونة ونسبة بوسان للصخور المختلفة

هو النسبة بٌن اجهادات القص التً تتعرض لها المادة :  (Shear Modulus)معامل القص  -3

 :وانفعاالت القص الناتجة وتحسب من العالقة االتٌة 

=kg/cm2                                                 
𝑺𝒉𝒆𝒂𝒓 𝒔𝒕𝒓𝒆𝒔𝒔  

𝐬𝐡𝐞𝐚𝐫 𝐬𝐭𝐫𝐚𝐢𝐧
 Shear Modulus = 

هو النسبة بٌن االجهادات المسلطة المتساوٌة من جمٌع : (Bulk Modulus)المعامل الكلً  -4

 : األتجاهات الى األنفعاالت الحجمٌة الناتجة عنها وتحسب من المعادلة االتٌة

 =kg/cm2 
𝑺𝒕𝒓𝒆𝒔𝒔  

∆𝑽/𝑽
 Bulk Modulus (K) = 

  ∆𝑽/𝑽 Volume strain =  
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النقص فً حجم العٌنة الذي هو مقدار :   (Compressibility Modulus)غاط معامل األنض -5

ٌصاحب تعرضها لوحدة واحدة من اجهادات الضؽط على جمٌع اجزاء سطحها الخارجً 

 :القانون األتً  ى هو مقلوب المعامل الكلً وتحسب منوبعبارة اخر

 =1/K  
𝟏  

𝑩𝒖𝒍𝒌 𝑴𝒐𝒅𝒖𝒍𝒖𝒔
 Compressibility Modulus =  

 :بٌن معامالت المرونة ومنها وهناك العدٌد من العالقات التً تربط 

 :العالقة التً تربط بٌن معامل المرونة ومعامل القص بداللة نسبة بوسان  -1

𝑬𝒍𝒂𝒔𝒕𝒊𝒄𝒊𝒕𝒚 𝑴𝒐𝒅𝒖𝒍𝒖𝒔 (𝑬) 

𝟐(𝟏+𝑷𝒐𝒊𝒔𝒔𝒐𝒏′𝒔𝑹𝒂𝒕𝒊𝒐)
 = 

𝑬 

𝟐(𝟏+𝑽)
                                       Shear Modulus = 

 :تربط بٌن معامل المرونة والمعامل الكلً بداللة نسبة بوسان  العالقة التً -2

𝑬𝒍𝒂𝒔𝒕𝒊𝒄𝒊𝒕𝒚 𝑴𝒐𝒅𝒖𝒍𝒖𝒔 (𝑬) 

𝟑(𝟏−𝟐 𝑷𝒐𝒊𝒔𝒔𝒐𝒏′𝒔𝑹𝒂𝒕𝒊𝒐 )
 Bulk Modulus (K) =  

𝑬 

𝟑(𝟏−𝟐𝑽)
= 

 

Q1:  

                                         

 

 

Q2 : 

 

Q3: 

 

Q4: 

 

Q5: 

 

 



36 
 

 :(Structural Geology) الجٌولوجٌا التركٌبٌة 

التصدعات هذه هً دراسة التصدعات والتشوهات الحاصلة فً صخور القشرة األرضٌة ودراسة اسباب   

 .واألشكال الناتجة عن مثل هذا التشوٌه  والتشوهات 

 :لى نوعٌن ا( التشوهات)عامة تقسم هذه الحركات األرضٌة  وبصورة

 وانخفاض فً اجزاء من صخور القشرة األرضٌة والتً تؤدي الى تكوٌن الزالزلحدوث ارتفاع  -1

 والتً تؤدي لتكوٌن الجبال حدوث التواء او تموج فً صخور القشرة األرضٌة -2

 

 :(Geological Structures)التراكٌب الجٌولوجٌة 

تكوٌنها او  زمن فً نفسهً المظاهر او المالمح الهندسٌة التً تتواجد علٌها الصخور وتنتج اما       

 .نتٌجة لقوى مؤثرة بعد التكوٌن 

 :الى نوعٌن  وٌمكن تقسٌم التراكٌب الجٌولوجٌة

وهً التراكٌب الجٌولوجٌة التً تتكون  :(Primary Structures)التراكٌب الجٌولوجٌة األولٌة  -1

اي انها تعكس  (الطبٌعٌة)اثناء ترسٌب الطبقات الرسوبٌة وتكون ناتجة عن العملٌات الفٌزٌائٌة 

وسط الترسٌب والعمق وسرعة تٌار الترسٌب وكذلك اتجاه التٌارات ظروؾ الترسٌب مثل طبٌعة 

 .القدٌمة 

ي تتكون نتٌجة وهً التراكٌب الجٌولوجٌة الت(Secondary Structures): التراكٌب الثانوٌة  -2

لى الصخور المختلفة وهذه المؤثرات تأخذ اشكال مختلفة ومتعددة مثل قوى تأثٌر قوى داخلٌة ع

 .والقوى الهابطة الضؽط الجانبً وقوى الشد والقوى الرافعة 

 

 :انواع التراكٌب الجٌولوجٌة الثانوٌة 

 (Folds)الطٌات  -1

 (Joints)الفواصل  -2

 (Faults)الصدوع او الفوالق  -3

 

 : (Folds)الظٌات  -1

الطبفة الذي كان باألصل  ذي ٌنشأ عندما ٌنحنً او ٌتقوس سطحتعرؾ الطٌة على انها التركٌب ال 

كثٌرة األنتشار فً صخور القشرة األرضٌة وقد تكون  والطٌات  ,مستوٌاً نتٌجة تأثٌر القوى علٌه 

ٌات اي مكونة من طٌة واحدة ولكن ؼالباً ما تكون الطٌة مركبة  اي مكونة من ط بسٌطةالطٌة 

 عدٌدة متصلة
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 :وٌمكن تقسٌم الطٌة البسٌطة حسب شكلها الى نوعٌن 

 تكزن الطبقات مثنٌة لألعلى :  (Anticline)طٌة محدبة  -1

 تتكون من طبقات مثنٌة نحو األسفل: (Syncline)طٌة مقعرة  -2

 

ٌتاكل اعلى الطٌة المحدبة او المقعرة بعوامل التعرٌة فأن الطبقات المكونة للطٌة سوؾ وعندما 

تظهر على سطح األرض على جانبً المستوي المحوري لها وتكرر نفسها على الجانبٌن فٌكون 

 .ذلك داللة على وجود الطٌة 

 : دة اقسامرفٌها ووضع المستوي المحوري الى عمقدار مٌل طتقسٌم الطٌات حسب 

( متساوي)وهً الطٌة التً ٌكون مٌل جناحٌها متماثل :  (Symmetrical Folds)الطٌة المتماثلة  -1

 بالمٌل 

وهً الطٌة التً ٌكون مٌل جناحٌهاؼٌر :  (Non-Symmetrical Folds)الطٌة الغٌر متماثلة  -2

 بالمٌل واؼلب الطٌات ؼٌر متماثلة بالمٌل( ؼٌر متساوي) متماثل 

هً الطٌة التً ٌكون فٌها المستوي المحوري مائالً  قلٌالًعن األتجاه  :(Inclined) الطٌة المائلة  -3

 .العمودي على سطح األرض 

هً الطٌة التً ٌكون فٌها المستوي المحوري مائالً بزاوٌة اكبر :(Overturned)الطٌة المقلوبة  -4

 .عن األتجاه العمودي على سطح األرض  60⁰من 

لٌن بنفس الطٌة التً ٌكون مٌل جناحٌها مائ هً:  (Inverted Fold)الطٌة النائمة او المعكوسة -5

 او قرٌب من األفقً األتجاه والمستوي المحوري فً وضع افقً

ة صؽٌرة جداً فً اتجاه وهً ابسط انواع الطٌات وتمٌل الطبقات بزاوي:  الطٌة ذات المٌل الواحد -6

 ها طرؾ واحدواحد اي ل

تمٌل فٌه الطبقات من جمٌع األتجاهات حول محور رئسً واتخذ وهو الطٌة الذي : (Dome)القبة  -7

 شكالً دائرٌاً او بٌضوٌاً 

فً جمٌع األتجاهات نحو محور وهً الطٌة التً تمٌل فٌها الطبقات الى الداخل : (Basin)الحوض  -8

 ٌتوسط قعرها 
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Figure (1-8): Show   A- Symmetrical anticline fold    B- Symmetrical syncline 

fold    C- Non- Symmetrical anticline fold   D- Non- Symmetrical syncline fold 

 

 :أجزاء الطٌة 

وهً اطراؾ الطٌة ولكل طٌة جناحٌن وقد تكون هذه األجنحة متساوٌة او  : (Limb)جناح الطٌة  -1

 ؼٌر متساوٌة بالمٌل 

 هو مستوي وهمً ٌمر بمحاور الطٌات :(Axial Plane)المستوي المحوري  -2

 هو اعلى خط فً سطح الطبقة : (Axis)المحور  -3

 

  

 : (Faults)الصدوع او الفوالق -2

هو كسر موجود فً صخور القشرة األرضٌة وٌصاحبها حركة جانبٌة لألعلى او األسفل على احد 

 . جانبً الفالق

 :الفالق  الصدع او اجزاء

هو اتجاه الخط الناتج من تقاطع مستوي الفالق مع المستوي : (Strike of Fault)مضرب الفالق  -1

  .األفقً لألرض 



39 
 

زاوٌة المحصورة بٌن مستوي الفالق هً ال :(Angle of Inclination)زاوٌة مٌل الفالق  -2

  .والمستوي األفقً 

هً األجزاء الصاعدة والنازلة  :(Hanging and Foot Wall)الحائط الصاعد والحائط النازل  -3

 .على جانبً مستوي الفالق 

 هً المسافة العمودٌة المحصورة بٌن الحائط الصاعد والحائط النازل :(Throw)رمٌة الفالق  -4

ائط النازل وٌكون ة المائلة بٌن الحائط الصاعد والحهو طول المساؾ :(Fault Slip)انزالق الفالق  -5

 لمستوي الفالق ازٌاً وم

 

 

Figure (1-9): Parts of fault 

 :  (Classification of Faults)تصنٌف الصدوع او الفوالق 

الذي ٌكون فٌه الحائط النازل بأتجاه مٌل  هو الصدع (Normal Fault):األعتٌادي  الصدع -1

 ستوي الفالقم

 هو الصدع الذي ٌكون فٌه الحائط النازل بأتجاه معاكس (Reverse Fault):الصدع المعكوس  -2

 ألتجاه مٌل مستوي الفالق
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هً الصدوع التً تتكون عندما ٌهبط جزء من الطبقات :  (Graben Faults)الصدوع الحوضٌة  -3

بحٌث ٌكون اتجاه مٌل المجموعة األولى من الصدوع عكس اتجاه وٌصبح محاطاً بصدعٌن او اكثر 

 .المجموعة الثانٌة من الصدوع 

ٌحدث عندما ترتفع الكتل الصخرٌة الى مستوى اعلى من  : (Horst Faults)الصدوع البارزة  -4

  .كتلتٌن جانبٌتٌن بحٌث تكون الصدوع على الجوانب متوازٌة 

نتٌجة دوران كتلتً الصخر على  ٌتكون هذا النوع من الصدوع :الصدوع المحورٌة او الدائرٌة  -5

ل كتلة وٌرتفع وفً هذه الجالة ٌهبط جزء من ك جانبٌه حول محور عمودي على مستوى الصدع

 .جزء اخر

 :الصدوع السلمٌة -6

 

Figure (1-10): Show normal and reverse fault 
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Figure (1-11): Show horst and graben faults 

 

 
 

 ٌوضح الصدوع السلمٌة والدائرٌة( 12-1)شكل 
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 :  (Joints)الفواصل-3

ه الكسور اي حركة جانبٌة او رئسٌة هً كسور او شقوق موجودة بالقشرة األرضٌة دون ان ٌصاحب هذ 

وهً تتراوح فً األتساع من شقوق  .او انزالق وال ٌخلو تقرٌباً اي نوع من الصخور من هذه الفواصل 

الترى بالعٌن المجردة الى كسور كبٌرة جداً وقد تتسع هذه الكسور نتٌجة عوامل التجوٌة الكٌمٌائٌة 

كل مجموعة تشمل فواصل من نوع واحد  ,شكل مجموعات وتوجد الفواصل بالصخور على  ,والفٌزٌائٌة 

 .اي لها نفس المٌل واألتجاه 

اعتماداً على اصل تكوٌن الفواصل فأنه ٌمكن تصنٌؾ :  (Classification of Joints)تصنٌف الفواصل 

 :الفواصل الى 

 (Tension Joints)فواصل الشد  -1

 (Shearing Joints)فواصل القص  -2

 :فواصل اسباب حدوث ال

أذ تتقلص كتل الطٌن نتٌجة  وخاصة الطٌنٌة( الصخور الرسوبٌة)تبخر الماء من بعض الترسبات  -1

بفواصل وهذا النوع من الفواصل تعرؾ  لفقدانها بعض او كل محتواها المائً فتتكسر وتتشقق

 (Shrinkage Joints) او األنكماش التقلص

ما ٌؤدي ألنكماشها وتفطرها لذا تكون م (Lava)نتٌجة التبرٌد السرٌع لمادة الصهٌر البركانً  -2

واؼلب  (Cooling Joints) بفواصل التبرٌد بصورة منتظمة وهذا النوع من الفواصل تعرؾ

 .صخور الكرانٌت تحتوي على فواصل بأتجاهات مختلفة تقسم الصخور الى كتل كبٌرة 

المسلطة  الكبٌرة الضؽوطحركات القشرة األرضٌة حٌث تتشقق الصخور الصلبة عند انثنائها نتٌجة  -3

  (Structural Joints).       بالفواصل التركٌبٌة علٌها وهذا النوع من الفواصل تعرؾ 

أزالة الطبقات العلٌا من الصخور بفعل عملٌات التعرٌة المختلفة فٌقل الضؽط المسلط على  -4

الصخور التً تحتها فتحاول الصخور ان تتمدد مكونة فواصل تأخذ الوضع األفقً وهذا النوع من 

  . بفواصل ازالة األجهادالفواصل ٌعرؾ 

 

 :فوائد الفواصل 

  .تعتبر ممرات للمٌاه الجوفٌة وكذلك للؽازات والمٌاه السطحٌة  -1

 :المشاكل الهندسٌة للفواصل 

  .تساعد على تفتٌت الصخور بواسة التجوٌة والتعرٌة  -1

 .تقلل من قوة تحمل الصخور لضؽط المنشات الكبٌرة التً تقام فوقها  -2

 لتجوٌة الكٌمٌائٌة على الصخورتسمح بمرور الماء والسوائل ما بٌن الصخور مما ٌزٌد من فعل ا -3
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 القشرة األرضٌةخارجٌة المؤثرة على لالعوامل الداخلٌة وا

لمجموعات من القوى التً تعمل على حدوث تؽٌرات مستمرة فٌها  (Crust)تتعرض القشرة األرضٌة 

 :وتقسم هذه القوى الى 

 (Internal forces)قوى داخلٌة  -1

 (External forces)قوى خارجٌة  -2

 : (Internal forces)القوى الداخلٌة 

وقد تحدث هذه القوى فجأة بحٌث  .هً قوى تنشأ فً باطن األرض وتؤثر فً تشكٌل القشرة األرضٌة 

مثل الزالزل والبراكٌن وقد تحدث تدرٌجٌاً ( القوى الداخلٌة الفجائٌة)ٌظهر تأثٌرها مباشرة فور حدوثها 

مثل القوى التً تنشأ عن التقلصات والتحركات ( لداخلٌة البطٌئةالقوى ا)بحٌث ٌستمر حدوثها فترة طوٌلة 

 .التً تحدث فً القشرة األرضٌة 

 :وتؤدي القوى الداخلٌة التً تؤثر بالقشرة األرضٌة الى تكوٌن 

تكوٌن الصخور من الداخل وتؤدي الى  اندفاع المواد المنصهرة خالل صخور القشرة األرضٌة -1

 .وكذلك تؤدي لتحوٌل الصخور المحٌطة بهذا الصهٌر الى صخور متحولة  الجوفٌة النارٌة

 . انبثاق البراكٌن على سطح القشرة األرضٌة وتؤدي لتكوٌن الصخور النارٌة السطحٌة -2

 .الزالزل  -3

 

 :العوامل التً تحدد شدة تأثٌر العوامل الداخلٌة المؤثرة على القشرة األرضٌة 

 مقدار القوى الداخلٌة ونوعها -1

 دل حدوث هذه القوىمع -2

 نوعٌة الصخور المكونة للقشرة األرضٌة والتً تتعرض لهذه القوى -3

 حجم وعمق الكتل الصخرٌة المتعرضة لهذه القوى ومقدار ما تحمله فوقها من طبقات -4

   : (Earthquakes)الزالزل 

 .هً هزات سرٌعة ومتالحقة فً القشرة األرضٌة نتٌجة تأثٌر القوى الداخلٌة  

 :حدوث الزالزل اسباب 

 حدوث كسر مفاجئ فً صخور القشرة األرضٌة -1

تصادم الصفائح المكونة للقشرة األرضٌة مع بعضها كما هو الحال بالزالزل بٌن الحدود العراقٌة  -2

 واألٌرانٌة

او الصدوع العمٌقة والضحلة ضمن صخور الصفٌحة الواحدة والتً تعتبر بسبب وجود الفوالق  -3

الحال بالزالزل التً تقع ضمن الحدود الجعرافٌة لمحافظة واسط  مناطق ضعؾ رئٌسٌة كما هو

 ومحٌطها



44 
 

قد تتكون الزالزل بسبب ثوران البراكٌن والتً تنشأ عن حركة المواد المنصهرة والؽازات  -4

 .المحبوسة فً داخل الكرة األرضٌة 

واألنفجارات توجد هناك بعض الرالرل المحتثة بسبب تأثٌر عامل خارجً مثل استخراج النفط  -5

 الضخمة

 :أنواع الموجات الزلزالٌة التً ترافق حدوث الزلزال  

  :هً موجات تسٌر داخل الكرة األرضٌة وتكون على نوعٌن :   (Body waves)موجات جسمٌة  -1

a-  موجات طولٌة(Longitudinal waves) 

b-  ( قصٌة)موجات مستعرضة(Shear waves) 

 (Surface waves)موجات سطحٌة  -2

 : (Epicenter)المركز السطحً للزلزال 

اكبر من اي نقطة اخرى على سطح األرض هو نقطة على سطح الكرة األرضٌة تكون عندها شدة الزلزال 

 .وعادة تقابل هذه النقطة مركز الزلزال فً جوؾ األرض 

 

 .شكل ٌوضح المركز السطحً للهزة األرضٌة 

 :ماهً نواتج القوى الداخلٌة 

 (Faults)الفوالق  -1

 (Joints)الفواصل  -2

 (Folds)الطٌات  -3

 (Earth movements)حركات األرض  -4

 (Floods)الفٌضانات  -5

 Damages to human and buildings)اضرار األبنٌة الهندسٌة والسكان  -6
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 : (External forces)القوى الخارجٌة المؤثرة على القشرة األرضٌة 

تؽٌرات مستمرة فٌها وتتلخص فً تحطٌم وتفتٌت الصخور  هً القوى التً تؤثر بالقشرة األرضٌة محدثة

 :وتشمل هذه العملٌات  .المكونة لها ونقلها وترسٌبها فً اماكن اخرى 

الصلبة بفعل العوامل التأثٌر الحاصل والتؽٌر الذي ٌحدث للصخور  هو:(Weathering)التجوٌة  -1

وتقسم  نقل نواتج الصخور المفتتةدون الجوٌة المختلفة والتً تؤدي الى تفتت وتحلل هذه الصخور 

 :التجوٌة الى

a-  تجوٌة مٌكانٌكٌة(Mechanical weathering) . 

b-  تجوٌة كٌمٌائٌة(Chemical weathering) 

هو التأثٌر الحاصل والتؽٌر الذي ٌحدث للصخور الصلبة بفعل العوامل  (Erosion):التعرٌة  -2

 .نقل نواتج الصخور المفتتة معر الجوٌة المختلفة والتً تؤدي الى تفتت وتحلل هذه الصخو

هً عملٌة فٌزٌائٌة تحول الصخور الى اجزاء صؽٌرة من دون :  (Disintegration)التفتت  -3

 .مثل األمطار والرٌاح واألمطارتؽٌر فً تركٌبها الكٌمٌائً بفعل العوامل المٌكانٌكٌة 

هً عملٌة كٌمٌائٌة تحول المعادن المكونة للصخور الى مركبات  :(Decomposition)التحلل  -4

كٌمٌائٌة جدٌدة بفعل العوامل الكٌمٌائٌة مثل األحماض الموجودة فً الهواء ومٌاه األنهار 

  .والمحٌطات

 :عوامل التعرٌة المؤثرة على القشرة األرضٌة

 :(Effect of ground water)تأثٌر المٌاه الجوفٌة  -1

حٌث ان للمٌاه الجوفٌة  .تعمل المٌاه الجوفٌة على احداث تؽٌرات كبٌرة فً القشرة األرضٌة  

 :تأثٌران على الصخور المكونة للقشرة األرضً وهذه التأثٌرات تشمل

a-  التأثٌر المٌكانٌكً للمٌاه الجوفٌة(Mechanical effect of ground water) : حٌث

وصول المٌاه للطبقات الطٌنٌة فتقلل من تماسكها وهو بساعد على حدوث عملٌة األنزالق 

 .وبالتالً حدوث األنزالق 

b-  التأثٌر الكٌمٌائً للمٌاه الجوفٌة(Chemical effect of ground water)  : وهو العمل

المهم للمٌاه الجوفٌة بسبب قدرة هذه المٌاه على اذابة بعض المركبات المكونة لهذه الصخور 

لها  (CO2)ه األرضٌة او الجوفٌة وخاصة المٌاه التً تحتوي على فالمٌا .وخاصة األمالح 

على اذابة كثٌر من المعادن المكونة للصخور مما ٌجعلها اكثر مسامٌة وتنتقل المواد القدرة 

المذابة مع المٌاه الجوفٌة واذا تبخرت هذه المٌاه فوق او تحت سطح األرض ترسبت هذه 

فأذا حدث الترسٌب بٌن مكونات الصخور المفككة او الضعٌؽة الصالبة أدى  .المذابة  نادعالم

اما اذا حدث ترسٌب المواد المذابة فً الشقوق  ذلك الى تماسك الصخر وزٌادة صالبته

 .ٌؤدي لتكوٌن عروق من المعادن المترسبةوالكسور بٌن الشقوق فأن ذلك 
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 :وتشمل هذه التأثٌرات  :(Effect of surface water)تأثٌر المٌاه السطحٌة  -2

a-  وهو تأثٌر األرتفاع واألنخفاض فً مستوي سطح البحر وكذلك حركة الموجات  :األمواج

البحرٌة على السواحل البحرٌة وان مدى تأثٌر األمواج على الساحل البحري ٌتوقؾ على 

 :عاملٌن هما 

 مٌل الشاطئ -1

 طبٌعة الصخور المكونة للسواحل البحرٌة -2

b- تأثٌر األنهار 

c- تأثٌر تٌارات المد والجزر 

 :تأثٌر األمطار -3

a- بسبب قددرتها على تفكٌك الصخور الضعٌفة التماسك ونفل المواد : التأثٌر المٌكانٌكً لألمطار

 . المفتتة اما كمواد عالقة فً مٌاهها او ان تدفعها امامها من اعالً الجبال نحو المنحدرات

b- خاصة على بعض الصخور التً تتأثر باألحماض الخفٌفة التً تتواجد  : التأثٌر الكٌمٌائً لألمطار

فعند سقوط األمطار ٌذوب فً مٌاهها جزء من ؼاز ثانً اوكسٌد الكاربون وثانً  .فً مٌاه األمطار

اوكسٌد الكبرٌت وٌكسبها صفات حامضٌة خفٌفة تعمل على أذابة بعض الصخور مثل الحجر 

 .الجٌري 

 :تأثٌر الصقٌع  -4

ا تجمعت كمٌة من المٌاه تحت سطح األرض او فً تجاوٌؾ بٌن الصخور او تجمعت بٌن حبٌبات التربة اذ 

ثم تجمدت هذه المٌاه نتٌجة ألنخفاض كبٌر فً درجات الحرارة فأنه عند تجمد هذه المٌاه سوؾ ٌزداد 

ربة تؤدي من الحجم األصلً مما ٌؤدي لتولٌد قوة ضؽط كبٌرة على الصخور والت% 10حجمها جوالً 

الجٌولوجٌة من حٌث ولهذه الظاهرة اهمٌة كبٌرة من الناحٌة  لتفكٌك هذه الصخور او دفع سطح األرض

ماتسببه من تفتت فً الصخور خاصة فً سفوح الجبال وتتجمع هذه الفتات فً الودٌان حٌث تتحول الى 

فً مجال الطرق والمطارات اما من الناحٌة الهندسٌة فهذه الظاهرة تهم كل من ٌعمل  .صخور البرٌشٌا 

واألساسات وؼٌرها من اعمال الهندسة المدنٌة اذا كان الموقع المنشأ ٌتعرض ألنخفاض كبٌر بدرجات 

  .الحرارة 

 : تأثٌر الرٌاح -5

ٌتلخص فً قدرة الرٌاح على حمل المواد المفتتة وٌتوقؾ ذلك على السرعة التً تهب بها وٌتناسب حجم 

فأذا اصبحت كتل الهواء المتحركة محملة  .الحبٌبات التً تستطٌع حملها الرٌاح مع سرعة هذه الرٌاح 

صادم بٌن حمولة الرٌاح بالمواد المفتتة اكتسبت قدرة على تفتٌت الصخور نتٌجة لما تسببه من احتكاك وت

واهم الظواهر الجٌولوجٌة التً  .واسطح الصخور التً فوقها الرٌاح مما ٌؤدي ألستدارة اركان الصخور

 .تسببها حمولة الرٌاخ هً الكثبان الرملٌة 
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 : الكثبان الرملٌة 

ت اشكال ممٌزة هً ظاهرة تنتج من فعل تأثٌر الرٌاح وتكون على شكل اكوام كبٌرة من الرمال الناعمة وذا

وتكون ؼٌر مستقرة فً مكان ثابت وانما تكون دائمة الحركة بسبب اختالؾ سرعة واتجاه الرٌاح فوق 

 .اسطحها

ولهذه الظاهرة تأثٌر كبٌر على المنشات الهندسٌة وتسبب مشاكل للمهندس المدنً خاصة فً األماكن 

رمال التً قد ترسبها فوق خطوط السكك ففً المناطق الصحراوٌة تؽمل الرٌاح على حمل ال .الصحراوٌة 

الحدٌد مما ٌؤدي لتعطٌل تلك السكك ولتقلٌل تلك المخاطر ٌجب استخدام طرق مضادة لفعل الرٌاح على 

الجهة التً تهب منها الرٌاح ومن طرق حماٌة هذه المشارٌع من تأثٌر امتداد المشروع المراد حماٌته وفً 

 :الرٌاح هً 

a- ب الرٌاحؼرس األشجار فً جهة هبو 

b-  ان الؽرض من ذلك هً تقلٌل سرعة الرٌاح حٌى  .عمل مصد من الشبك مثبت على قوائم رئسٌة

 .تلقً ماتحمله من رمال 

 :تأثٌر تعاقب األرتفاع واألنخفاض بدرجات الحرارة -6

الصخور وتفككها بسبب اختالؾ فً  الى اضعاؾٌؤدي األختالؾ بدرجات الحرارة بٌن اللٌل والنهار  

 .تمدد المعادن المكونة لهذه الصخور عاملم

 :العوامل العضوٌة -7

كانت بقاٌا نباتات او حٌوانات وٌنتج عن  ٌنتج عن تحلل المواد العضوٌة سواءلهذه العوامل تأثٌر كٌمٌائً  

اما التأثٌر المٌكانٌكً لهذه العوامل  .ذلك زٌادة نسبة األحماض العضوٌة فتزداد قدرتها على تحلٌل الصخور

فأذا ازداد نمو هذه الجذور كبر .  ج عن نمو جذور النباتات خالل الشقوق الموجودة بٌن الصخور ٌنت

  .خور المحتوٌة على هذه الجذورحجمها وذلك ٌؤدي لتكسر الص

 :فعل الجاذبٌة األرضٌة -8

رضٌة وٌنتج عن هذا التأثٌر األنزالق للصخور وذلك عندما تتؽلب القوى الناتجة عن فعل الجاذبٌة األ 

وقد ٌكون األنزالق مفاجئاً كما هو الحال فً انزالق .   على القوى المسببة لألتزان ( وزن الكتل المنزلقة)

وقد ٌكون األنزالق بشكل  وٌؤدي ذلك لوجود اسطح انزالق بٌن كتل الصخور الصلبة كتل الصخور الصلبة

وفً هذه ان تتؽلب على هذه القوى  لألنزالقطٌع األوزان المسببة ى تستتدرٌجً فتتناقص قوى التوازن حت

 .الحالة التوجد اسطح تفصل بٌن الكتل المنزلقة وبٌن باقً الصخر كما هو الحال فً انزالق الكتل الطٌنٌة 

 :وبناء على هذه المعطٌات فأنه ٌمكن تقسٌم األنزالق الى 

تعلو طبقات الصخور  هو األنزالق الذي ٌحدث عندما: (Rock sliding)انزالق الكتل الصخرٌة  -1

فأذا كانت طبقة الصخور تسمح بمرور المٌاه الى الطبقات  طبقات اخرى من مادة رخوة مثل الطٌن
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الطٌنٌة فأن ذلك ٌؤدي لفقدان التماسك بٌن الطبقة الطٌنٌة والصخرٌة وبالتالً حدوث األنزالق 

 .للكتل الصخرٌة بأتجاه مٌل الصخور

هو ألنزالق الذي ٌحدث عندما تزداد نسبة المٌاه فً  : (Clay sliding)انزالق الكتل الطٌنٌة  -2

نتٌجة لسقوط كمٌة كبٌرة من األمطار او تسرب المٌاه لهذه الطبقات فٌحدث التشقق  المواد الطٌنٌة 

 . فً سطح الطبقة وتقل فوة التماسك وٌبدأ المٌل فً األنهٌار تدرٌجٌاً 
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 (Soil)التربة 

هً رواسب او مجموعات ؼٌر متماسكة من الحبٌبات الصلبة التً تكونت بفعل عوامل : (Soil)التربة 

التً تعرضت لتلك  التعرٌة والتجوٌة المختلفة وعلى ذلك فأصل التربة هً انواع الصخور المختلفة

  .لعضوٌة وقد تحتوي التربة باألضافة الى مكوناتها األصلٌة على بعض المواد ا  .العوامل

وتؽطً التربة جزء كبٌراً من السطح الخارجً للقشرة األرضٌة وٌتفاوت سمكها من مكان الخر وفً معظم 

وتكون التربة لكل طبقة متجانسة من ناحٌة  ذات سمك معٌن األحٌان توجد التربة على شكل طبقات متعاقبة

  .لتركٌب المعدنً والحجم الحبٌبً ا

هو المقطع العمودي للتربة والذي ٌوضح سمك كل طبقة من ( : التربةقطاع )مقطع التربة العمودي 

الطبقات المتعاقبة المكونة للتربة والعمق الذي تتواجد فٌه هذه الطبقات وكذلك ٌوضح التكوٌن الحبٌبً لهذه 

 . الطبقات وخواصها الفٌرٌائٌة

 : (Types of soil)أنواع التربة 

 :نواع التالٌة تقسٌم التربة جٌولوجٌاً الى األٌمكن 

عملٌة تجوٌة الصخور ولكن هً التربة التً تكونت نتٌجة :  (Residual soil)التربة المتبقٌة  -1

واهم خواص هذه  .التجوٌة اي ان نواتج التجوٌة سوؾ تبقى فً مكانها  نقل لنواتج عملٌة بدون

 :التربة هً

a-  اسرع من عملٌة نقل الرواسبتتكون هذه التربة المتبقٌة عندما تكون عملٌة التجوٌة للصخور. 

b-  هذا النوع من التربة ٌمثل خواص الصخور األصلٌة المتكونة منها التربة. 

c-  األنتقال من نطاق التربة المتبقٌة الى نطاق الصخور المتجوٌة ثم الى نطاق الصخور النقٌة

 .ٌكون انتقال تدرٌجً 

d-  الخواص الهندسٌة للتربة المتبقٌة(Residual soil) ن التربة الؽٌر جٌدة الى التربة تتراوح م

ذات المواصفات الهندسٌة الجٌدة ولكن على العموم فأن هذه التربة تتحسن خواصها الهندسٌة 

 .مع العمق 

 

هً التربة التً تكونت بسبب عملٌة التجوٌة والتعرٌة :  (Transported soil)التربة المنقولة  -2

المتجوي الى مكان اخر بواسطة عوامل للصخور اي تجوٌة الصخور ثم نقل الفتات الصخري 

 :وٌمكن تقسٌم هذه التربة الى األنواع االتٌة  . النقل التً تشمل المٌاه والرٌاح

a- تربة الرٌاح (Aeolian soil) : ًومن مواصفات هذه التربة ه: 

 هذه التربة نقلت وترسبت بواسطة عامل الرٌاح  -1

 Poorly)تكون ذات تدرج ضعٌؾ (الرٌاح)هذا النوع من التربة وبسبب عامل النقل   -2

graded soil)  

هذه التربة تكون ذات مواصفات هندسٌة ضعٌفة بسبب عملٌة التراص الضعٌفة والتدرج   -3

 .الضعٌؾ 
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 :ٌوجد نوعان لهذه التربة وهما: انواع تربة الرٌاح 

1-Dune sand : This soil type transported by wind and mainly 

composed of fine to medium sand grains with rounded shape .   

2-Loess Aeolian soils : This soil type transported by wind and 

mainly composed of silt size grains with edges shape . 

 

b- تربة الغرٌن (Alluvial soil or Alluvium) : وترسبت بواسطة مٌاه هً التربة التً تكونت

 :خواص هذه التربة هًومن  .األنهار 

او على هذه التربة قدمت من منابع النهر وترسبت فً مكان اخر ضمن نفس مجرى النهر  -1

  .حافة المجرى 

 هذا النوع من التربة ٌحتوي على خزانات المٌاه الجوفٌة -2

 .هذه التربة تحتوي على تؽٌر جانبً افقً للتربة  -3

الخواص الفٌزٌائٌة والحجم الحبٌبً ٌعتمد بصورة رئٌسٌة على سرعة التٌار الماتً لمجرى  -4

 .النهر 

ٌكون تدرٌجً ٌعنمد على التؽٌر فً  (profile of soil)التؽٌر فً المقطع العرضً للتربة  -5

 .سرعة التٌار المائً 

 رى اقلواحجام اخ (sand)والرمل  (gravel)تتكون حبٌبات هذه التربة من الحصى  -6

 .وتكون الحبٌبات الخشنة اقرب لمنبع النهر 

 . ٌحتوي هذا النوع من التربة على مسامٌة عالٌة -7

 

c-  التربة الجلٌدٌة(Glacial soil) :  هً التربة التً تتكون بواسطة حركة الجلٌد.  

d-  التربة العضوٌة(Organic soil) :  هً التربة المتكونة من البقاٌا العضوٌة الموجودة بالكتل

 .الصخرٌة وهذه التربة لها مواصفات هندسٌة ردٌئة 

e-  التربة البحرٌة(Marine soil : 

f- تربة المستنقعات واألهوار: 
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 الخواص الطبٌعٌة للتربة

وفً هذا الفصل سوؾ نتطرق  .وتنقسم خواص التربة الى قسمٌن خواص طبٌعٌة واألخرى مٌكانٌكٌة 

 .للتربة ( الفٌزٌائٌة)للخواص الطبٌعٌة 

 : (Soil phase relationship)أطوار التربة 

 :بصورة عامة توجد ثالث اطوار للتربة وهذه تشمل     

1-Solid particles 

2-liquid 

3-Gas 

الحبٌبات اما مملؤة بالماء  وتحتوي كتلة التربة على حبٌبات صلبة وماء وفراؼات حٌث تكون الفراؼات بٌن

فقط اي مشبعة وبذلك سوؾ تتكون من طورٌن فقط او قد تكون التربة مملؤة بالماء والهواء اي تكون ذات 

التربة من ثالث اطوار وتعتبر التربة مشبعة كلٌاً عندما تكون الفراؼات  كونتتشبع جزئً ففً هذه الحالة ت

ثالث وترتٌبها بٌعٌة تعتمد على النسب المئوٌة لهذه المكونات الان خواص التربة الط .كلهل مملؤة بالماء 

  .باألضافة الى عوامل اخرى مؤثرة على خواص التربة 

 : كما فً األشكال النالٌة (اطوار تانربة) ٌمكن تمثٌل المكونات األساسٌة الثالثة للتربة

 

Figure: Shows Soil Phase Relationships 
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 :  (Mass – Volume Relationship)الكتلة  –عالقات الحجم 

 :الحجمٌة ٌمكن تمثٌل التربة كما فً الشكل   -لؽرض الحسابات الخاصة بالعالقات الوزنٌة      

 

Figure : Block diagram – three phase of a soil element 

 

Volumetric Relations : 

There are different relations between different volumes of soil sample 

constituents. Three volumetric relations are useful in geotechnical engineering 

that can be determined directly from the phase diagram presented in previous 

figure: 

1-Void ratio (e): The ratio between the volume of voids and the volume of 

soil grains and expressed as: 

Void ratio (e)= 
𝒗𝒐𝒍𝒖𝒎𝒆 𝒐𝒇 𝒗𝒐𝒊𝒅𝒔 (𝑽𝒗)

 𝐕𝐨𝐥𝐮𝐦𝐞 𝐨𝐟 𝐬𝐨𝐥𝐢𝐝𝐬 𝐠𝐫𝐚𝐢𝐧𝐬 (𝐕𝐬)
 

(e)  =
 (𝑽𝒗)

 (𝐕𝐬)
 

 Where : Vv= volume of voids 

                 Vs= volume of solid grains 



53 
 

2-Porosity (n) : The ratio between the volume of voids and the total 

volume of sample and expressed as: 

 ×100%Porosity (n)= 
𝒗𝒐𝒍𝒖𝒎𝒆 𝒐𝒇 𝒗𝒐𝒊𝒅𝒔 (𝑽𝒗)

 𝐭𝐨𝐭𝐚𝐥 𝐯𝐨𝐥𝐮𝐦𝐞 𝐨𝐟 𝐬𝐚𝐦𝐩𝐥𝐞
 

 ×100%(e)  =  
 (𝑽𝒗)

 (𝐕)
 

 Where : Vv= volume of voids 

                 V= total volume of sample 

 

3-Degree Saturation (S): The ratio between the volume of water and the 

volume of voids and expressed as: 

   ×100% Degree Saturation (S)= 
𝒗𝒐𝒍𝒖𝒎𝒆 𝒐𝒇 𝒘𝒂𝒕𝒆𝒓 (𝑽𝒘)

 𝐯𝐨𝐥𝐮𝐦𝐞 𝐨𝐟 𝐯𝐨𝐢𝐝𝐬(𝐕𝐯)
 

 ×100%(S)  =  
 (𝑽𝒘)

 (𝐕𝐯)
 

 Where : Vw= volume of water 

                 Vv= volume of voids 

If the (S)=0% the soil is completely dry 

           (S)=100% the soil is fully saturated 

 

 

Mass Relatios : 

   The most important mass relationship is the water content (W%). 

Water Content (W%): The ratio between the mass of water (Mw) in the 

voids to the mass of solid grains or dry soil (Ms): 

×100% Water content (W%)= 
𝒘𝒆𝒊𝒈𝒉𝒕 𝒐𝒇 𝒘𝒂𝒕𝒆𝒓 (𝑴𝒘)

  𝐰𝐞𝐢𝐠𝐡𝐭 𝐨𝐟𝐝𝐫𝐲 𝐬𝐨𝐢𝐥 𝐨𝐫 𝐬𝐨𝐥𝐢𝐝 𝐠𝐫𝐚𝐬𝐢𝐧  𝐌𝐬  
 

 

     ×100%   (W%)  =  
 (𝑴𝒘)

 (𝐌𝐬)
 

The water content, which is usually expressed as a percentage. The natural water 

content (W%) for most soils is well under 100%. 
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The Mass or weight – volume Relations : 

1-Density,( ƿ, ): 

 Another very useful concept in geotechnical engineering is density (or , 

unit weight) which is expressed as mass per unit volume. 

There are may be defined as the total or bulk density, moistur density, dry 

density, saturated density, the density of the particles, solid density, and 

density of water. Each of these densities or unit weight can be defined by 

the equation: 

Density =
𝒘𝒆𝒊𝒈𝒉𝒕 𝒐𝒇 𝒔𝒂𝒎𝒑𝒍𝒆 (𝑴)

  𝐯𝐨𝐥𝐮𝐦𝐞 𝐨𝐟 𝐬𝐚𝐦𝐩𝐥𝐞 (𝐕) 
  =gm/cm3=kg/m3=KN/m3 

 

 

2-Specific Gravity (Gs): 

    The specific gravity of substance (material) is defined as the ratio of its 

mass is air to the mass of an equal volume of water at reference 

temperature,(4C⁰). The specific gravity of a mass of soil (including air, water 

and solids) is termed as bulk specific gravity (Gm). 

 

Specific Gravity (Gs) =
𝒘𝒆𝒊𝒈𝒉𝒕 𝒐𝒇 𝒔𝒐𝒍𝒊𝒅

  𝐰𝐞𝐢𝐠𝐡𝐭 𝐨𝐟 𝐰𝐚𝐭𝐞𝐫 𝐢𝐧 𝐬𝐚𝐦𝐞 𝐯𝐨𝐥𝐮𝐦𝐞 
   

 

  

Q1: 

  

 

  Q3: 
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 Particle size and engineering soil)التوزٌع الحجمً للحبٌبات والتصنٌف الهندسً للتربة 

classification ):                                                                          

حسب  مختلفةتصنٌؾ التربة ٌهدؾ الى معرفة أنواع التربة ونسب توزٌعها وتصنٌفها الى مجموعات 

  .صفاتها الهندسٌة 

 :والتربة بصورة عامة تتكون من واحد من المكونات او خلٌط من عدة مكوتات الظاهرة فً الجدول التالً

  

Clay  Silt  Sand  Gravel  

F M C F M C F M C F M C  
 0.0002 0.0006 0.006 0.02 0.06 0.2 0.6 2 6 20 60 

 

Where the C,M,F stand for coarse, medium, and fine respectively, and the 

particle sizes in millimeter. 

 :هندسٌاً الى األنواع التالٌةمن خالل استخدام ذلك الجدول تستطٌع ان نصنف التربة 

1-Coarse – grained soils: include 

a-gravel 

b-sand 

2-Fine – grained soils: include 

a-silt 

b-clay 

c-organic soil 

  (Classified of fine – grained soil)تصنٌف التربة الناعمة


