
1 
 

Engineering Geology (2017-2018) 

 

References 

1- Bangar K.M. (1995): A Textbook of Geology, general and Engineering, 

Delhi, Indin. 

2- Blyth, F.G (1962): A Textbook of Geology for Engineers, fourth edition 

3- Dobrin, M. B ,and Savit ,C.H .,1988. Introduction to geophysical 

prospecting , fourth edition ,McGraw-Hill public ., New York. 

4- Murthy V. N. S, (2001): Geotechnical Engineering Principles and practices 

of soil michanics and foundation engineering, Marcel Dekker, Inc. 

5- Richard T. (1998) : Engineering geology field manual, second edition, Vol 

1, Wahington, U.S. 

 

 

 

Syllabus: 

Title  Chapter No 

Engineering geology and earth crust 1 

Mineral  2 

Rocks types  3 

Physical properties of rocks 4 

Engineering (Mechanical) properties of rocks 5 

Structural Geology 6 

Internal and external forces affecting on earth crust 7 

Soil, origin, physical and engineering properties 8 

Geological maps 9 

Geophysical methods 10 

 

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 
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 : (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



10 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ( :  ( 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 



11 
 

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


