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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 =  

 



35 
 

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: 
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 :(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 
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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 

 


